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WYDARZENIA
4 Nie zgadzają się na ulicę Leśną

Działacze Stowarzyszenia Miesz-
kańców Ziemi Kopaliny od kilku 
miesięcy dążą do tego, aby zabloko-
wać przebudowę ulicy Leśnej

5 Segregacja, znaczy oszczędzanie
Wszyscy klienci, którzy zdecydują 
się zapłacić rachunek za wywóz 
śmieci za cały rok z góry, dostaną 
prezent od BZK.

6 Brzeskie MPK w 2012 roku
Rozmowa z Krzysztofem Gaworem, 
m.in. na temat likwidacji weekendo-
wych kursów. 

7 105 lat ZNP
Relacja z jubileuszowych uroczystości.

7 Aktywizacja bezrobotnych
40 kobiet wzięło udział w programie 
realizowanym przez MOPS

7  Nic dwa razy się nie zdarza...
8 W świątecznym nastroju

Szczyptę życzliwości dodawać powo-
li, wraz z odrobiną uśmiechu.

8 Jutro jest …
Jacek Wajk z Oddziału Zamkniętego 
– alkoholik i narkoman, który wy-
szedł z nałogów. 

PROSTO Z KOMENDY
9 Z kroniki policyjnej
9 Bezpieczne ferie

W najbliższym czasie zapewnienie 
dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa 
podczas ferii będzie dla policji zada-
niem priorytetowym.

POLEMIKI
10 W sprawie detronizacji

Stanowisko Krzysztofa Ojczyka 
dotyczące publikacji prasowej 
w TEMI. 

PODSUMOWANIA 2011
11 MOK - wydarzenia
11 Biblioteka podlicza

WOKÓŁ NAS
12 Pieski psi żywot

Od kilku miesięcy pomiędzy Jadowni-
kami a Jastwią koczuje pies, bez schro-
nienia i bez kontaktu z człowiekiem.

13 Przyjemne z pożytecznym
Magdalena Michalak ma pomysł na 
życie. Szyje pluszowe zabawki i sprze-
daje je za pośrednictwem internetu.

FINANSE
14 Budżet – dawniej i dziś 

W tym roku dochody gminy wyniosą 
blisko 87 mln zł. Po stronie wydat-
ków widnieje kwota o 3,5 mln zł 
wyższa. Deficyt zostanie pokryty 
z kredytów i pożyczek, które gmina 
ma zamiar zaciągnąć.

PROPOZYCJE
15 Wystarczy noc

Magdalena Walach i Przemysław 
Branny wystąpią na scenie Regio-
nalnego Centrum Kulturalno-Bi-
bliotecznego w komedii autorstwa 
mistrza tego gatunku, Neila Simona, 
scenarzysty 30 hitów filmowych. 

MŁODZI PISZĄ
16 Koniec jest bliski

Aleksandra Chyćko przedstawia 
swoje przemyślenia na temat prze-
powiedni o rychłym końcu świata.

OGŁOSZENIA
20 Ogłoszenia o przetargu
OŚWIATA
21 Co w szkołach piszczy?

Przegląd najważniejszych wyda-
rzeń, które w minionym roku miały 
miejsce w szkołach naszej gminy.

KULTURA
23 Doroty Piechnik „Kalendarz na 
człowieka”

W sobotnie popołudnie 14 stycznia 
br. w piwnicach Miejskiego Ośrodka 
Kultury miał miejsce wernisaż wy-
stawy Doroty Piechnik „Kalendarz 
na człowieka”, na którą złożył się 

cykl prac będący dyplomem młodej 
artystki pochodzącej z Brzeska.

24 Biblioteka – Jesteśmy dla Ciebie
PiMBP w Brzesku łączy tradycyjne 
funkcje biblioteki ze współczesnymi 
źródłami informacji, nauki i roz-
rywki. Jest otwarta na czytelnika, 
funkcjonalna, z nowoczesnymi roz-
wiązaniami przestrzennymi i ko-
munikacyjnymi.

26 Wiersze, obrazy i nastroje
Anna Gaudnik: ,,A Ty, poszukaj 
Aniołów - pośród zwyczajnych ludzi: 
w chusteczce na głowie i w swetrze 
wytartym na rękawie. I będziesz 
Aniołem dla Anioła, gdy powiesz: 
ja to naprawię”… 

27 O Muszlę Jakuba
Grand Prix VII Powiatowego Kon-
kursu Kolęd i Pastorałek otrzymała 
Alicja Rega z Łysej Góry. 
HISTORIA

28 Najstarszy lekarz Rzeczypo-
spolitej

Niezmiernie szanowany, znany nie-
mal wszystkim w Brzesku płk dr med. 
Walerian Józef Jaworski herbu Sas, 
uczestnik obu wojen światowych,(...), 
partyzant AK, więzień gestapo, or-
ganizator i komendant Szpitala Woj-
skowego w Lublinie, pracownik Mi-
nisterstwa Spraw Wojskowych oraz 
MON, świadek na ślubie mjr. Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala”.

SPORT
31 Grzegorz Gniadek – olimpijski 
multimedalista

Ciężka praca, jego determinacja, 
a także zachęta nauczyciela spra-
wiły, że w dość krótkim czasie 
zaczął osiągać dobre wyniki. Ma 
już na swoim koncie udział w kilku 
olimpiadach. 

32 IX Memoriał Stanisława Migdała
Po raz drugi w historii tego turnieju 
zwyciężył Ukrainiec Sergej Shilov, ale 
największą rewelacją zawodów oka-
zał się być Jan Pacura z Mokrzysk.

33 Mistrzostwa gminy w narciarstwie
Najbardziej emocjonującą walkę o czo-
łowe miejsca stoczyły gimnazjalistki. 

PODSUMOWANIA
34 Minął rok
Na stronach 17-19 relacja i fotore-
portaż z Finału WOŚP.
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Członkowie Stowarzyszenia Miesz-
kańców Ziemi „Kopaliny” nie zga-
dzają się na przebudowę ulicy 
Leśnej, która do końca 2014 roku 
ma stanowić tymczasowy łącznik 
z autostradą.  Działacze stowarzy-
szenia już od kilku miesięcy dążą do 
tego, aby zablokować inwestycję. Ich 
działania skupiają się na tym, aby 
maksymalnie wydłużyć procedury 
związane z wydaniem decyzji środo-
wiskowej. Wysyłają pisma do wielu 
instytucji, w gestii których leży przy-
gotowanie inwestycji i ostateczne 
wydanie decyzji w sprawie remontu 
Leśnej.  Zarówno władze gminy, jak 
i powiatu są zaniepokojone takim 
obrotem sprawy. Ulica Leśna, zgod-
nie z porozumieniem podpisanym 
pomiędzy inwestorem – Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Auto-
strad – a starostwem (ulica Leśna 
jest drogą powiatową), musi zostać 
wyremontowana do czasu, kiedy 
oddany zostanie do użytku odcinek 
autostrady Szarów-Brzesko. 

- Stowarzyszenie pisze listy, które tra-
fiają do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska, jego działacze wnoszą uwagi 
do wniosku o wydanie decyzji środowi-
skowej. Regionalny dyrektor musi za 
każdym razem sprawdzić, czy roszczenia 
stowarzyszenia są zasadne. Tak więc na-
wet niesłuszne i niemające nic wspólnego 
ze stanem faktycznym uwagi oddalają 
termin wydania decyzji środowiskowej. 
Nie ukrywam, że dalsze takie postępo-
wanie działaczy stowarzyszenia może 
spowodować, iż nie uzyskamy wszystkich 
pozwoleń w wymaganych terminach – de-
nerwuje się starosta Andrzej Potępa. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka, który 
ma podpisać decyzję środowiskową widzi 
także inne zagrożenia.

- Jeżeli starostwo nie zdąży z remon-
tem drogi na czas, wówczas do końca 
2014 roku zjazdu w Brzesku w ogóle 
nie będzie. Dla miasta byłaby to nie-
powetowana strata, wiadomo bowiem, 
że miejscowości, w których znajdują się 
zjazdy, szybciej się rozwijają, następuje 
w nich rozwój działalności gospodarczej 
i handlu. Wszystko to powodowałoby 
większe wpływy do kasy gminnej, przez 
co mielibyśmy więcej środków, między 
innymi na inwestycje – mówi Grzegorz 
Wawryka. 

Kilka miesięcy temu starostwo podpi-
sało porozumienie z Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad. Na jego 

Nie zgadzają się na zjazd ulicą Leśną
Zofia Sitarz

mocy GDDKiA przekaże powiatowi 11,5 
miliona złotych na remont ulicy Leśnej, 
resztę potrzebną na wykonanie inwesty-
cji – 2 miliony złotych – wyłoży starostwo 
z własnego budżetu. 

- Aby sprostać wymogom umowy, 
musimy wszystkie decyzje, w tym śro-
dowiskową, uzyskać w odpowiednim 
terminie – tłumaczy Andrzej Potępa 
- Istnieje uzasadniona obawa, że jeżeli 
procedury będą się przedłużać i nie 
dostaniemy decyzji na czas, wówczas 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad może nas poinformować, że 
nie dadzą nam pieniędzy na remont, bo 
i tak nie zdążymy wykonać tymczasowego 
zjazdu do czasu, kiedy otwarta już będzie 
autostrada na trasie Szarów-Brzesko. 
Z punktu widzenia inwestora będzie to 
decyzja uzasadniona, bo po co GDDKiA 
miałaby wydawać tyle pieniędzy na zjazd 
tymczasowy, skoro już przygotowuje się 
do budowy łącznika stałego, który ma być 
gotowy pod koniec 2014 roku.

Członkowie stowarzyszenia, któremu 
prezesuje Władysława Migda, twierdzą, 
że od lat przekonywano ich, iż zjazd 
przebiegał będzie inną drogą. 

- Stowarzyszenie nie ma racji – prze-
konuje przewodniczący Zarządu Osiedla 
Jagiełły-Kopaliny, Edward Knaga - Co 
najmniej przez ostatnie ćwierć wieku 
wiadomo było, że to właśnie ulica Leśna 
stanowić będzie łącznik z autostradą. Do-
piero kilka lat temu, kiedy już poważnie 
zaczęto rozmawiać o budowie autostrady, 
zmieniono lokalizację zjazdu. Ostatecznie 
ma on przebiegać tak zwaną „zachodnią 
obwodnicą miasta”. Do członków sto-
warzyszenia nie dociera fakt, że Leśna 
tylko do końca 2014 roku będzie stanowić 
zjazd. Po wybudowaniu kolejnego odcin-
ka autostrady ruch pójdzie dalej, a nam 
zostanie doskonale wyremontowana 
droga, która długie lata służyć będzie 
mieszkańcom. Jeżeli stowarzyszenie 
w dalszym ciągu słać będzie pisma do 
różnych instytucji, to może stać się tak, że 
pieniądze na remont przepadną. A wtedy 
mieszkańcy będą chcieli, żeby drogę im 
naprawić, tylko ciekaw jestem, skąd 
starostwo weźmie tyle pieniędzy.

Starosta Andrzej Potępa twierdzi, 
że stowarzyszenie już dawno przestało 
działać racjonalnie. 

- Poruszana przez jego działaczy 
tematyka nie ma praktycznie nic wspól-
nego z rzeczywistością, a jedynym ich 
zamysłem jest to, aby opóźnić wydanie 
decyzji środowiskowej. Proszę jednak 

zauważyć, że wszystkie uwagi, jakie zgła-
szali mieszkańcy, zostały uwzględnione, 
gdy planowany był remont Leśnej. Nie 
bez przyczyny dostosowanie drogi do 
potrzeb zjazdu tak dużo będzie koszto-
wać. Na  krótkim odcinku drogi zostanie 
zamontowana ogromna liczba urządzeń 
technicznych i zabezpieczeń, które chro-
nić będą mieszkańców przed hałasem, 
emisją pyłów. Przy drodze mają powstać 
ekrany akustyczne, chodniki, światła, 
zatoczki autobusowe. Tak naprawdę to 
zjazd Leśną funkcjonować będzie tylko 
przez kilka miesięcy, bo tyle trwać będzie 
dokończenie kolejnego odcinka autostra-
dy na trasie Brzesko-Wierzchosławice. 
Powiem szczerze, że wręcz trudno mi 
sobie wyobrazić, iż moglibyśmy stracić 
pieniądze na planowany remont.

- Zobowiązaliśmy inwestora do wyko-
nania raportu na temat oddziaływania 
inwestycji na środowisko i wysłaliśmy 
go do Sanepidu i do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska. Kiedy 
będziemy mieć już kompletną dokumen-
tację, wówczas będziemy informować 
mieszkańców o tym, że mogą się z nią 
zapoznać. Jeżeli nie będzie sprzeciwów, 
wówczas wydamy decyzję – mówi Bog-
dan Dobranowski, naczelnik Wydziału 
Infrastruktury Technicznej i Komunal-
nej Urzędu Miejskiego. 

Starosta oblicza, że najkorzystniej 
byłoby, gdyby decyzję środowiskową 
powiat miał już w kwietniu. Wówczas 
wszystkie prace, bez zbędnego pośpie-
chu, zostałyby wykonane w dogodnych 
terminach. 

- Mam wielką nadzieję, że działacze 
stowarzyszenia opamiętają się i zrozu-
mieją, iż ich działania mogą przynieść 
miastu, gminie i powiatowi ogromną 
stratę – dodaje starosta. 

P.S. 165 mieszkańców osiedla Kopa-
liny-Jagiełły podpisało list krytykujący 
działania Stowarzyszenia Mieszkańców 
Ziemi „Kopaliny”. 

- Popieramy porozumienie zawarte 
pomiędzy starostwem a GDDKiA – mówi 
Edward Knaga, przewodniczący Zarzą-
du Osiedla Kopaliny-Jagiełły, - Sprzeci-
wiamy się antyspołecznym działaniom 
Stowarzyszenia „Kopaliny”. Kilka osób 
zrzeszonych w tym stowarzyszeniu, 
wbrew woli większości mieszkańców, 
uzurpuje sobie prawo do reprezentowa-
nia całej społeczności - dodaje.

Szerzej na ten temat w marcowym 
wydaniu BIM-u.
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Od nowego roku nieznacznie wzro-
sła cena za wywóz odpadów ko-
munalnych (średnio dwa złote od 
jednorazowego wywozu kontene-
ra), w dalszym ciągu tyle samo 
płacić będziemy za odbiór śmieci 
segregowanych. Jak mówi Janusz 
Filip, prezes Brzeskich Zakładów 
Komunalnych, jest to zachęta do 
tego, aby mieszkańcy korzystający 
z usług spółki z większą starannoś-
cią segregowali odpady. 

Wszyscy klienci, którzy zdecydują 
się zapłacić rachunek za wywóz śmieci 
za cały rok z góry, dostaną prezent od 
Brzeskich Zakładów Komunalnych.

- Jeżeli klient zapłaci za cały rok 
z góry, wówczas za darmo dostanie od 
firmy sześć worków na odpady segrego-
wane. W przypadku, gdy rachunek opła-
cony zostanie za pół roku z góry, wtedy 
otrzyma od nas trzy worki. Promocja 
trwa do 15 lutego – informuje prezes 
BZK, Janusz Filip - Jest to dla klien-
tów bardzo atrakcyjna forma promocji. 
W ubiegłym roku w ramach bonusów 
BZK rozdały 10 tysięcy worków, czyli o 2 
tysiące więcej niż rok wcześniej. W 2011 
roku BZK sprzedały blisko 40 tysięcy 
worków. 

Dlaczego warto segregować od-
pady? Prezes Janusz Filip uważa, że 
z kilku powodów. Przede wszystkim 
dlatego, że takie są wymogi obowią-
zującej „ustawy śmieciowej”, po drugie 
zaś po to, aby zadbać o swoje środowi-
sko. Oddawanie plastików sprawia, 
że są one poddawane powtórnemu 
przetworzeniu lub utylizowane we 
właściwy sposób, a nie palone w pie-
cach, czy wyrzucane do lasu.

 - I jeszcze jeden powód, który 
– jak myślę – najbardziej trafia do 
przekonania naszych klientów. Segre-
gując śmieci, mniej będziemy płacić 
za ich odbiór. Jeżeli nie wyrzucamy, 
na przykład plastików, do kontene-
rów, zmniejszamy ogólną ilość śmieci 
i wtedy możemy rzadziej je wywozić 
– wyjaśnia prezes Filip.

W gminie Brzesko mieszkańcy 
segregują odpady już od 11 lat. Mimo, 
że idea ta jest już znana i respekto-
wana, BZK wraz z Urzędem Miejskim 
organizują szereg akcji mających na 
celu rozpropagowanie segregacji. Wy-
dawane są ulotki, prowadzi się szko-
lenia wśród dzieci i młodzieży, między 

Segregacja, 
znaczy oszczędzanie

innymi w czasie konkursu „Brzesko 
– czysta gmina”. Każdego roku odbywa 
się akcja „Sprzątanie świata”. 

Jeżeli chodzi o segregację odpadów, 
to pod tym względem o wiele bardziej 
zdyscyplinowani są mieszkańcy wsi. 
W mieście segregacją zajmują się 
właściciele domów jednorodzinnych. 
Lokatorzy bloków często wyrzucają do 
kontenerów wszystkie śmieci razem. 

- Nie przyniosło oczekiwanego efek-
tu wystawienie kontenerów na śmieci 
segregowane w pobliżu dużych osiedli 
mieszkaniowych – tłumaczy prezes 
BZK – Trafiały do nich śmieci komu-
nalne, prawdopodobnie przywożone 
przez tych, którzy nie mają podpisa-
nych umów na wywóz odpadów.

Jak szacują w BZK, około 10 
procent mieszkańców nie ma podpi-
sanych umów z odbiorcami śmieci. 
Z tej właśnie grupy wywodzą się ci, 
którzy podrzucają odpady do rowów 
i lasów oraz do niezabezpieczonych 
śmietników. Uszczelnienie systemu 
odbioru odpadów byłoby możliwe, ale 
wymagałoby to podniesienia przez 
gminę kosztów wywozu odpadów 
z powodu konieczności zatrudnienia 
dodatkowych osób, które zajmowałyby 
się kontrolami. ZS

ODESZLI W GRUDNIU 2011
Andrzej Babicz – Jasień
Mateusz Biernat – Brzesko
Maria Brzęk – Brzesko
Jadwiga Ciura – Okocim
Adam Gniadek – Brzesko
Helena Karska – Brzesko
Janina Kaźmierczyk – Brzesko
Katarzyna Koczwara – Brzesko
Jacek Kowalewicz – Brzesko
Daniel Marecik – Brzesko
Zbigniew Mazur – Brzesko
Elżbieta Mytkowicz – Brzesko
Jan Opioła – Brzesko
Leokadia Pacura – Jasień
Bogusław Pawlik – Brzesko
Irena Przybyło – Brzesko
Roman Put – Poręba Spytkowska
Janina Rajca – Brzesko
Zofia Skawińska – Brzesko
Włodzimierz Stós – Okocim
Katarzyna Surowiecka – Brzesko
Stanisław Szczupał – Bucze
Irena Szuba – Brzesko
Kazimierz Świerczek – Jadowniki
Roman Węclewicz – Brzesko
Józefa Wiecha – Jadowniki
Joanna Woda – Mokrzyska
Józefa Wójcik – Szczepanów
Kazimierz Zając – Bucze
Krystyna Zając – Brzesko
Kamil Zych - Brzesko

ODESZLI W STYCZNIU 2012
Chmielarz Eugeniusz - Sterkowiec
Chruściel Alicja - Szczepanów
Czarnik Eugeniusz Franciszek - Mokrzyska
Dadej Stanisław Andrzej - Jadowniki
Duda Maria Józefa - Jadowniki
Foryś Anna - Poręba Spytkowska
Gach Adam - Jasień
Góra Natalia - Brzesko
Grochola Antoni Jan - Jadowniki
Jędryka Helena - Poręba Spytkowska
Kośmider Maria - Brzesko
Kumelowski Stanisław Ludwik - Brzesko
Miga Maria - Jasień
Mularz Zofia  Stefania - Brzesko
Osuch Beata - Sterkowiec
Ożegalska Izabella Maria - Brzesko
Pilch Emilia Stanisława - Wokowice
Porwisz Maria - Poręba Spytkowska
Stryczek Józef - Brzesko
Szokalska Anna Agnieszka - Jadowniki
Świerad Henryk Stanisław - Jadowniki

BZK publikują ulotki propagujące 

segregację odpadów.
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Panie prezesie, co czeka pasażerów 
brzeskiego MPK w tym roku?

Zmiany będą i to dość spore. Prze-
de wszystkim znikną uprawnienia do 
przejazdów bezpłatnych i specjalnych, 
a osoby korzystające do tej pory z takich 
zwolnień i ulg w opłatach będą mogły 
podróżować naszymi autobusami na 
podstawie biletów ulgowych, płacąc 
50 procent wartości biletu. W związku 
z małym zainteresowaniem pasażerów 
zostaną zawieszone kursy w soboty 
i dni świąteczne. W kasie przedsię-
biorstwa nie ma pieniędzy na to, aby 
dotować w te dni kursy autobusów, 
którymi prawie nikt nie jeździ.
Kto obecnie ma prawo do przejaz-
dów bezpłatnych i specjalnych, 
o których Pan wspomniał?

Największa grupa to osoby, które 
ukończyły 70 lat i mogły korzystać 
z autobusów bez ponoszenia jakichkol-
wiek opłat. Są to także osoby z różnymi 
orzeczeniami o niepełnosprawności, 
które miały prawo do przejazdu po 
wykupieniu biletu specjalnego.
Czy nie sądzi Pan, że takie decyzje 
to łatanie budżetu MPK z kieszeni 
najbiedniejszych?

Najbiedniejszych problem nie do-
tknie w ogóle albo w minimalnym 
stopniu. Osoby, które stracą prawo do 
darmowych przejazdów, będą mogły 
otrzymać dziesięć całkowicie bezpłat-
nych biletów w Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej. Odrzuciliśmy pomysł 
zwiększenia wpływów spółki przez 
podniesienie cen biletów dla wszystkich 
pasażerów. Gdyby tak się stało, więcej 
za przejazdy płaciliby pasażerowie bez 

prawa do ulg i uczniowie, którzy sta-
nowią główną grupę naszych klientów. 
Chcąc uchronić ich kieszenie przed 
podwyżkami, nie zdecydowaliśmy się 
na takie posunięcie.

Brzeskie MPK w roku 2012 
– z prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji rozmawiała Zofia Sitarz

To znaczy, że dla uczniów i osób pra-
cujących podwyżek nie będzie?  

Tak. Założenie jest takie, by wszy-
scy pasażerowie ponosili przynajmniej 
część kosztów, ale by tymi kosztami 

Samo nasze ubezpieczenie na rok 
2012 wzrosło o 70 procent i to nie na 
skutek szkodliwości przedsiębiorstwa, 
ale ogólnej tendencji wzrostu kosz-
tów ubezpieczeń. Uważam, że byłoby 
błędem gdybyśmy, jako przedsiębior-

Odrzuciliśmy pomysł 

zwiększenia wpływów spółki 

przez podniesienie cen biletów 

dla wszystkich pasażerów. 

Gdyby tak się stało, więcej 

za przejazdy płaciliby 

pasażerowie bez prawa do ulg 

i uczniowie, którzy stanowią 

główną grupę naszych 

klientów.

stwo, nie zareagowali na tendencje 
rynku i zrezygnowali z podwyżek cen 
biletów. To byłoby zwykłe chowanie 
głowy w piasek. Problem nie zniknie, 
a koszty już wzrosły i nie ma podstaw 
do twierdzenia, że nie będą rosły dalej. 
Uważam, że najgorszym rozwiązaniem 
byłaby próba przeczekania. Zarówno fi-
nanse, jak i Kodeks Spółek Handlowych, 
na podstawie którego działa MPK, są 
nieubłagane. Naszym obowiązkiem jest 
zapewnienie mieszkańcom komunikacji, 
w tym w przeważającej mierze ludziom 
o niskich dochodach, czyli emerytom, 
rencistom i uczniom. Bez radykalnych 
kroków, już w czasie najbliższych wakacji 
mielibyśmy ogromne trudności z utrzy-
maniem płynności finansowej spółki. 
Panie prezesie, a co z pasażerami, 
którzy teraz korzystają z usług 
MPK w niedziele i święta? 

W tej kwestii uzyskaliśmy wspar-
cie ze strony Urzędu Miasta, którego 
pracownicy przeprowadzili konsultacje 
z prywatnym przewoźnikami, co – mam 
nadzieję – już wkrótce doprowadzi do 
wypełnienia przez nich luki przewozo-
wej. Chodzi głównie o niedziele, kiedy 
kursy MPK zostaną wstrzymane. Czy 
jednak będą to rozwiązania trwałe, 
pokaże czas, a właściwie sami pasaże-
rowie, którzy z tych połączeń będą lub 
nie będą korzystać. Uruchomione połą-
czenia będą bowiem raczej rozeznaniem 
faktycznych potrzeb, a nie docelowym 
rozwiązaniem. Przy małej frekwencji 
łatwo przewidzieć zachowanie przewoź-
nika, gdy wpływy z biletów nie pokryją 
jego kosztów.

nadmiernie nie obciążać tylko wybranej 
grupy. Stąd też decyzja o zawieszeniu 
kursów, które nie cieszą się zbytnią 
popularnością. Oczywiście jestem 
świadomy niedogodności z tym zwią-
zanych, ale do utrzymania kursów 
świątecznych trzeba w skali roku do-
łożyć przeszło 40 tysięcy złotych. Przy 
obecnej sprzedaży biletów cena każdego 
z nich powinna w tym celu wzrosnąć 
o 20 groszy. I tu powstaje pytanie, 
czy wszyscy nasi pasażerowie chętnie 
poniosą taki wydatek codziennie i za 
każdy bilet zapłacą o te 20 groszy więcej 
dla utrzymania wspominanych kursów 
świątecznych, z których korzysta na-
prawdę niewiele osób.  W mojej ocenie, 
na tak postawione pytanie większość 
kupujących bilety dla siebie i swoich 
dzieci odpowie, że nie. 
Ciągle mówimy o rosnących kosz-
tach utrzymania przedsiębiorstwa. 
Skąd te koszty się biorą? 

Tak jak wszyscy użytkownicy, coraz 
więcej płacimy za gaz, prąd, wodę, 
ścieki. Wzrost cen oleju napędowego 
uderza w nas ze zwielokrotnioną siłą, 
a to za sprawą ilości zużytego paliwa. 
Podwyżka stawek VAT z roku ubiegłe-
go, która nie przełożyła się na ceny bi-
letów, odbyła się kosztem zmniejszenia 
wpływów spółki. Kolejne zagrożenie to 
zapowiedź podniesienia składki rento-
wej. Pracownicy mają tego nie odczuć, 
ale to dodatkowy koszt dla pracodawcy, 
podobnie jak niedawno utworzony 
Fundusz Emerytur Pomostowych, na 
który od ubiegłego roku odprowadzamy 
składki od płac wszystkich kierowców. 
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5 stycznia 2012 roku brzeski Od-
dział Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego obchodził 105. rocznicę jego 
powstania. Było to wielkie święto 
nauczycieli, okazja do przypomnienia 
historii, tradycji i dokonań Oddziału. 
Na uroczystość, która odbyła się w re-
stauracji August przybyli prezes Zarzą-
du Głównego ZNP Sławomir Broniarz, 
prezes Okręgu Małopolskiego Grażyna 
Ralska, prezesi Oddziałów w powiecie 
brzeskim, burmistrz Grzegorz Wawry-
ka, starosta powiatu Andrzej Potępa, 
naczelnik Wydziału Edukacji UM Józef 
Cierniak, dyrektorzy szkół i przedszkoli 
oraz członkowie i sympatycy Związku. 
Uroczystość rozpoczęto Hymnem 
Związkowym, po którym prezes ZNP 
w Brzesku Helena Jewuła przedstawiła 
w prezentacji multimedialnej historię 
brzeskiego Oddziału.

105 lat ZNP
Bardzo ważnym mo-

mentem uroczystości było 
uhonorowanie poprzedniej 
pani prezes Oddziału Te-
resy Przepiórki dyplomem 
i nadanie jej tytułu Hono-
rowego Prezesa ZNP. Były 
podziękowania, życzenia 
i kwiaty. 

Część oficjalną uświe-
tnił występ młodzieży 
z Miejskiego Ośrodka 
Kultury, przygotowany 
przez Ewelinę Stępień. 
Uroczystość z okazji 105-
lecia zakończyła się spot-
kaniem przy wspólnym 
stole przybyłych gości, 
związkowców–nauczy-
cieli czynnych zawodowo 
i eme rytów. red.   

40 kobiet - bezrobotnych i pozo-
stających pod opieką Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
- wzięło udział w realizowanym 
przez MOPS programie „Akty-
wizacja bezrobotnych w gminie 
Brzesko”. Program współfinan-
sowany był z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego i ze środków 
gminnych. 

- Panie, w zależności od zaintere-
sowań, uczestniczyły w kursach zawo-
dowych, takich jak: pracownik małej 
gastronomii, pracownik biurowo-księ-
gowy, florysta czy stylista i wizażysta 
– mówi Bogusława Czyżycka-Paryło, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej - Bez względu na zakres 
szkolenia wszystkie panie uczyły się 

Aktywizacja bezrobotnych
obsługi kas fiskalnych,  podstaw języka 
angielskiego, ukończyły kurs kompu-
terowy i udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Poznawały zasady 
przedsiębiorczości. Zajęcia przebiegały 
na dwóch płaszczyznach – teoretycznej 
i praktycznej. 

Oprócz tego uczestniczki kursu 
wraz ze swoimi rodzinami odbyły 
treningi kompetencji społecznych 
i wychowawczych. Wspólnie uczono 
się, jak racjonalnie gospodarować środ-
kami finansowymi, wychowywać swoje 
pociechy – w tym zakresie nieocenioną 
pomocą służyli pedagodzy i psycholo-
dzy. Panie miały także okazję wziąć 
udział w profilaktycznych badaniach 
zdrowotnych. Kursantkom udzielono 
też wsparcia finansowego na zakup 

pomocy i materiałów biurowych oraz 
na dojazdy na zajęcia. Szkolenie trwa-
ło ponad dwa miesiące i zakończyło 
się wręczeniem jego uczestniczkom 
certyfikatów potwierdzonych przez 
MOPS i EFS. 

- Takie kursy, to odskocznia od 
codziennego, trudnego życia naszych 
podopiecznych, a także próba zmie-
rzenia się z trudnym rynkiem pracy. 
Część uczestniczek wcześniejszych 
edycji programu znalazła pracę. 
Inne zaczynają jej szukać, co już jest 
wielkim sukcesem, bowiem z reguły 
w kursach tych uczestniczą osoby bez-
robotne od wielu lat albo nawet takie, 
które nigdy nie pracowały – dodaje 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.  ZS

Teresa Przepiórka otrzymała tytuł Honorowego 

Prezesa brzeskiego Oddziału ZNP – fot. arch. ZNP

1 lutego 2012 roku odeszła nasza nob-
listka Wisława Szymborska, niezwykła 
poetka, która umiała „czytać świat,,, czy-
li rozumieć go i dobrze interpretować.

28 maja 1967 r. miało miejsce nie-
zwykłe spotkanie czytelników Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Okocimiu z tą  
poetką. Trwało ponad 3 godziny.

Jak wspomina w kronikach bi-
blioteki miejskiej Maria Pawlikowa, 

Nic dwa razy się nie zdarza...
Pani Wisława przybyła do brzeskiej 
biblioteki już o 12.30 i pieszo powę-
drowała do Okocimia. Odjeżdżała 
dopiero o 22.15. Atmosfera spotkania 
była niezwykła.

Dzisiaj, kiedy Jej nie ma wśród nas 
pozostało tylko wspomnienie tych pięk-
nych chwil. Takie spotkanie już sie nie 
zdarzy. Żegnamy noblistkę z wielkim 
żalem.   red.
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Ostatnie dni grudnia i styczeń upły-
nęły pod znakiem spotkań świątecz-
no–noworocznych.

Władze miasta i powiatu spotykały 
się z mieszkańcami gminy, przed-
stawicielami instytucji, organizacji, 
stowarzyszeń, przedsiębiorcami, rze-
mieślnikami oraz duchownymi. 

Jako jedni z pierwszych świętowali 
rzemieślnicy. Opłatkowe spotkanie 
w Urzędzie Miejskim i Starostwie Po-

W świątecznym nastroju!

- Młodzież, która nie znajduje miłości 
i ciepła w domu, szuka „sztucznych 
rajów”, które mają być lekiem na sa-
motność i zwątpienie. Opamiętanie 
przychodzi z reguły zbyt późno. Wtedy, 
gdy nałóg nie pozwala już normalnie 
funkcjonować w społeczeństwie, w szko-
le, w grupie rówieśniczej – stwierdza 
Jarek Wajk. 

Jarek Wajk – muzyk zespołu „Od-
dział zamknięty”, sam niegdyś uzależ-
niony od alkoholu i narkotyków, spotyka 
się z młodzieżą w całej Polsce i uzmysła-
wia jej, jak groźne, szczególnie w życiu 
młodych ludzi, są narkotyki i alkohol, 
które prowadzą do silnych uzależnień. 
Jarek spotkał się z uczniami dwóch brze-
skich gimnazjów. Wiele mówił o rodzinie, 
która - jego zdaniem - winna być ostoją 
dla dzieci i młodzieży. Jeżeli jest zdro-
wa i spełnia oczekiwania jej członków, 
chroni ich tym samym przed zgubnymi 
nałogami, które niszczą życie i są źród-
łem wielu kolejnych patologii.

Recital „Jutro jest...”, który prezen-
tował Wajk, był – zdaniem młodzieży 

renu gminy ma opracowany własny 
program, na tej podstawie prowadzone 
są zajęcia, które uczą dzieci i młodzież, 
jak walczyć z nałogami, agresją, uza-
leżnieniem od internetu.  ZS

Jutro jest...
– porywający. Głównie z tego względu, 
że muzyk dawał wskazówki, gdzie 
w takich dramatycznych sytuacjach 
szukać pomocy i wsparcia. 

- Osobista chęć zmiany, miłość 
i wybaczenie – samemu sobie i bliskim 
– to główne czynniki, które muszą 
zaistnieć, aby wyjść z nałogu – mówił 
Jarek.

Każdego roku w rożnego rodzaju 
zajęciach profilaktycznych organizo-
wanych przez szkoły, policję i orga-
nizacje samorządowe bierze udział 
kilka tysięcy uczniów szkół wszystkich 
szczebli. 

- Zajęcia organizowane są tak, aby 
były ciekawe, urozmaicone i zrozu-
miałe dla wszystkich grup wiekowych 
biorących w nich udział. Oferujemy 
więc młodzieży przedstawienia teatral-
ne, warsztaty, pogadanki i spotkania 
z osobami, którym udało się wyjść 
z nałogów – mówi pełnomocnik ds. 
rozwiązywania problemów alkoholo-
wych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, 
Renata Pabian - Każda ze szkół z te-

wiatowym odbyło się tuż przed sylwe-
strem. Życzenia świąteczne i noworocz-
ne sobie nawzajem i zaproszonym goś-
ciom składali kombatanci Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 
Opłatkiem łamali się też członkowie 
Towarzystwa Gimnastycznego Sokół 
oraz Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów.    

Podczas wieczoru noworocznego 
w Porębie Spytkowskiej można było 

zapoznać się z oryginalnym przepisem 
na Nowy Rok: 

„Głównym składnikiem jest zdro-
wie, które należy wymieszać z ogromem 
miłości. Dwie łyżki pomyślności, kapkę 
radości. Szczyptę życzliwości dodawać 
powoli, wraz z odrobiną uśmiechu. 
Odsączyć z trosk i przygnębienia. Dla 
smaku dodać odrobinkę zaufania, 
według własnego uznania dodać uro-
dy lub sławy, jak kto woli. Ozdobić 
wszelakimi uczuciami. Piec cały rok 
w rodzinnej atmosferze.”

Spotkań opłatkowych w gminie było 
znacznie więcej.  Redakcja BIM

Ks. Stanisław Gutowski, ks. Józef Drabik i burmistrz Grzegorz Wawryka pod-

czas spotkania opłatkowego w Urzędzie Miejskim – fot. arch. UM

W „starej” Galicyjskiej spotkali się 

członkowie Światowego Związku 

Żołnierzy AK – fot. arch. MOK

Jarek Wajk wygrał walkę z uzależ-

nieniem – fot. archiwum UM
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Nieudana próba kradzieży
Policja zatrzymała 32- letniego miesz-
kańca Mokrzysk, który próbował ukraść 
samochód stojący przed jedną z posesji. 
Małżeństwo przyjechało w odwiedziny 
do swojej rodziny, auto zostawili przed 
domem. Jakież było ich zdziwienie, 
kiedy w nocy, gdy opuszczali dom go-
spodarzy zobaczyli, że w ich samocho-
dzie siedzi młody mężczyzna i plądruje 
jego wnętrze. 32-latek natychmiast 
wyskoczył z pojazdu i zaczął uciekać, 
po krótkim pościgu został zatrzymany 
przez właścicieli pojazdu i przekazany 
w ręce policjantów. (zs) 

Łapówki nie przyjęli
Do nietypowego zdarzenia doszło 
w Brzesku. Mundurowi zawiadomieni, 
że na jednej z ulic leży pijany męż-
czyzna, udali się we wskazane przez 
informatora miejsce. 49-latek, który 
nie mógł ustać na własnych nogach 
(badanie wykazało u niego ponad 
2,5 promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu) został umieszczony w poli-
cyjnym radiowozie. Kiedy się ocknął 
i zorientował w sytuacji, wyciągnął 
z portfela 400 złotych i namawiał 
policjantów, aby odstąpili od dalszych 
czynności. Mundurowi łapówki nie 
przyjęli i zawieźli 49-latka do komen-

Z kroniki policyjnej
dy. Teraz odpowiadać będzie za próbę 
przekupstwa. (zs)

Kradli paliwo na budowach
Funkcjonariusze z Wydziału Krymi-
nalnego zatrzymali obserwowanych 
od dłuższego czasu dwóch mężczyzn, 
którzy kradli paliwo z maszyn budow-
lanych na terenie budowy autostrady 
w Szczepanowie. Zatrzymani okazali 
się być pracownikami zatrudnionymi 
na tej budowie. Kradzieży dokonywali 
zwykle nocą, a pozyskane w ten spo-
sób paliwo upłynniali po atrakcyjnych 
cenach. Śledztwo w tej sprawie jest 
rozwojowe. Policjanci badają, jak długo 
trwał ten złodziejski proceder i ile osób 
było w niego zamieszanych. (zs) 

Ranne kobiety
W Brzesku przy wylocie z ulicy Koś-
ciuszki na drogę krajową K-4 doszło do 
groźnego w skutkach wypadku drogo-
wego, w którym samochód ciężarowy 
zderzył się z oplem vectra. Prawdo-
podobnie winna zajścia była kobieta 
kierująca pojazdem osobowym, która 
włączając się do ruchu nie udzieliła 
pierwszeństwa przejazdu prowadzące-
mu ciężarówkę. Dokładne okoliczności 
wypadku są ustalane przez policję. 
Aby uwolnić z uszkodzonego samocho-

du uwięzioną w nim kobietę, trzeba 
było użyć specjalistycznego sprzętu do 
rozcinania karoserii. Kierująca oplem 
oraz jej pasażerka zostały odwiezione 
do szpitala. (prud)

Uwaga! Ślisko!
Po gwałtownych opadach śniegu, przy 
jednoczesnym spadku temperatury, 
znacznie pogorszyły się warunki dro-
gowe. Policjanci doradzają zachowanie 
szczególnej ostrożności i dostosowanie 
prędkości do aktualnej sytuacji. Tylko 
pierwszego dnia ataku zimy doszło 
w powiecie do 12 kolizji drogowych, 
głównie z powodu nadmiernej brawu-
ry. Główne przyczyny to nadmierna 
prędkość i niezachowanie bezpiecznej 
odległości między pojazdami.    
Warto także pamiętać o obowiązku od-
śnieżania dachów i usuwania tworzących 
się sopli lodowych. Prawo budowlane 
i ustawa o utrzymaniu czystości w gmi-
nach stanowią, że obowiązki te spoczy-
wają na właścicielach, administratorach 
i zarządcach posesji. (prud)

Okradali bankomaty
Co najmniej pięć osób zostało okradzio-
nych przez nieznanych oszustów, któ-
rzy w jednym z bankomatów zamonto-
wali czytniki kart. Znając numery PIN 
mogli bezkarnie wypłacać pieniądze. 
Z kont poszkodowanych zniknęły kwo-
ty od kilkuset do kilkunastu tysięcy 
złotych. Policjanci zlokalizowali już 
trefny bankomat, sprawcy kradzieży 
są poszukiwani. (prud)   

Już niedługo rozpoczną się ferie zimo-
we. Z doświadczenia wiadomo, że choć 
jest to okres beztroskiej zabawy wypo-
czywających uczniów, to jednak w tym 
czasie częściej niż zwykle dochodzi do 
przestępstw i nieszczęśliwych zdarzeń, 
które często są efektem brawury, lek-
komyślności lub też niedostatecznej 
opieki ze strony dorosłych.  

Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, 
Nieletnich i Patologii wraz z dzielnico-
wymi przygotował w okresie poprzedza-
jącym rozpoczęcie ferii cykl pogadanek 
z uczniami na temat bezpiecznego 
zachowania podczas zimowego wypo-
czynku.   

W najbliższym czasie zapewnienie 
dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa 
podczas ferii będzie dla policji zada-
niem priorytetowym. Prowadzone będą 
wzmożone kontrole, podczas których 
sprawdzany będzie stan trzeźwości 

Bezpieczne ferie
kierowców, stan techniczny i wypo-
sażenie pojazdów, sposób przewoże-
nia dzieci oraz korzystanie z pasów 
bezpieczeństwa. Surowo karane będą 
wszelkie zachowania kierowców mo-
gące spowodować zagrożenie, czyli 
przekraczanie dozwolonej prędkości, 
a także nieprawidłowe manewry. 
Sprawdzane będą też punkty sprze-
daży alkoholu pod kątem dostępności 
dla osób niepełnoletnich. 

Spora część dzieci i młodzieży pod-
czas ferii wyjedzie na zorganizowane 
zimowiska. Wszyscy rodzice, opiekuno-
wie i wychowawcy zainteresowani kon-
trolą stanu technicznego autokarów 
proszeni są o kontakt (z kilkudniowym 
wyprzedzeniem) z dyżurnym KP Policji 
w Brzesku (14 66 26 222 lub 997). Sta-
ły punkt kontroli usytuowany będzie 
na parkingu przed siedzibą Komendy 
przy ulicy Szczepanowskiej.       red

Policja prosi o pomoc
3 stycznia br. około 
godz. 13.20 wyszedł 
z domu i do tej pory 
nie powrócił ani nie 
nawiązał kontaktu 
z rodziną 40-letni 
Wiesław Tokarski 
zamieszkały w Wo-
jakowej. Każdy, kto 
wie coś na temat 
obecnych losów za-
ginionego, proszony jest o kontakt brzeską 
Komendą Policji.

Rysopis zaginionego: wiek z wyglądu około 
40 lat, wzrost ok.172 cm, krępej budowy ciała, 
waga ok. 85 kg, twarz okrągła, bez zarostu, 
włosy krótkie – ciemny blond, proste, czesane 
na jeża, oczy szare. 

Znaki szczególne: na czole prawie niewi-
doczna blizna po przecięciu.

Wszelkie informacje mogące przyczynić 
się do ustalenia miejsca pobytu zaginionego 
należy kierować do Komendy Powiatowej Policji 
w Brzesku tel. 14 66-26-222 lub do najbliższej 
jednostki Policji - 997
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Rada Miejska w Brzesku w dniu 25 
stycznia 2012r. jednomyślnie pozytywnie 
zaopiniowała sprawozdania z działal-
ności Miejskiego Ośrodka Kultury oraz 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brze-
sku za rok 2011.

W tle sprawozdań i dyskusji pojawiła 
się krytyka artykułu pt. „Detronizacja” 
z 4 stycznia 2012r. zamieszczonego 
w „Temi - Tydzień Brzeski”, który to arty-
kuł daleko odbiega od standardów rzetel-
ności i uczciwości dziennikarskiej. Sam 
artykuł dotyczył brzeskiej kultury.

Osobiście jestem całkowicie znies-
maczony ciągłym manipulowaniem opi-
nią publiczną, tworzeniem fałszywego 
i często kłamliwego obrazu o tym, co się 
w naszym mieście dzieje, przez brzeską 
wkładkę TEMI, firmowaną przez Pana 
Latasiewicza, Panią Dojkę i innych re-
daktorów, którzy nie mają nawet odwagi 
podpisać się pod tymi artykułami. 

Po lekturze wspomnianych spra-
wozdań uważam, że pisanie artykułu 
pod tytułem „Detronizacja” jest mocno 
nieetyczne i niesprawiedliwe wobec Pań 
Dyrektor: Marii Marek oraz Małgorzaty 

W sprawie „Detronizacji”
Cuber, a także osób pracujących w brze-
skiej kulturze, które dużo pracy i serca 
wkładają na co dzień, aby uatrakcyjnić 
spędzanie wolnego czasu naszym miesz-
kańcom, dzieciom i młodzieży. Treści 
tam zawarte są krzywdzące dla osób 
związanych z kulturą, a takie działanie 
brzeskiej redakcji „Temi” nazwałbym 
wręcz jako obrzydliwe. 

Moim zdaniem Brzeski Tydzień 
TEMI sam dawno temu się zdetronizo-
wał, zwłaszcza moralnie. Niejednokrot-
nie skutecznie poddawałem w wątpli-
wość prawdziwość artykułów zawartych 
właśnie w tej wkładce. Jeśli redaktorom 
w/w tygodnika tak po prostu nie podoba 
się brzeska kultura, to jak sami piszą 
w tym tekście, mogą jechać do innych 
zaprzyjaźnionych gmin na spotkania 
autorskie lub imprezy dla koneserów. 
Powiem tak: droga otwarta i nikt nikogo 
na siłę nie będzie w Brzesku trzymał 
i zapraszał na jakiekolwiek imprezy. 

Podczas ostatniej sesji Rady Miej-
skiej wspomniani redaktorzy byli obecni 
i mieli okazję wysłuchać tego, co się 
w Brzesku w 2011 roku dobrego wyda-

rzyło. Mam nadzieję, że przyjdzie czas 
na refleksję z ich strony i sprostują te 
wszystkie nieprawdziwe zawarte w arty-
kule tezy. Tak po prostu mówiąc, takich 
rzeczy nie wypada robić zwłaszcza, kiedy 
ktoś uważa się za dziennikarza. 

Cieszy natomiast fakt, że wszyscy 
obecni na sali obrad radni, burmistrzo-
wie, przedstawiciele miasta jak i wsi 
oraz zaproszeni goście, którzy zabierali 
głos, mieli odmienne zdanie niż autor 
tego artykułu i w dyskusji jednoznacz-
nie, pozytywnie wypowiadali się na 
temat funkcjonowania obu placówek 
kulturalnych. Co ciekawe, obecnym 
na sesji redaktorom niestety zabrakło 
argumentów, albo cywilnej odwagi, aby 
chociażby jednym zdaniem odnieść się 
do słów krytyki lub powiedzieć słowo 
„przepraszam”.

Ze swojej strony, w imieniu miesz-
kańców Gminy Brzesko chciałbym 
wszystkim pracownikom brzeskiej 
kultury i oświaty życzyć w tym nowym 
roku samych sukcesów dla dobra na-
szych mieszkańców i pomyślności całej 
Gminy. 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Brzesku
Krzysztof Ojczyk

Tytuł artykułu zaczerpnięty został z wiersza 
Tadeusza Różewicza „List do ludożerców”. 
Wszystkim, którzy uczyli się pilnie języka 
polskiego, tekst jest na pewno znany.

Jakie budzi skojarzenia u progu No-
wego Roku, którego kolejnych dni jeszcze 
nie znamy? Wiemy jedynie, że czekają 
nas nowe działania, wyzwania, radości, 
ale też troski i kłopoty. Na pewno każdy, 
jak zwykle zabiegany, będzie powtarzał, 
że na nic nie ma czasu. Może na chwilę 
oderwie się od zajęć i skorzysta z oferty 
kulturalnej, włączy się do dyskusji na jej 
temat albo włączy internet i z hasłem na 
ustach: „zaraz im dokopię” ruszy do boju. 
A jaki jest zadowolony, jak mu się ulży, 
kiedy jego tekst pojawi się na stronie in-
ternetowej lub na łamach prasy podpisany 
np. mit, pit, wit.

Panie i panowie, wyżyjcie się, nawty-
kajcie innym po chrześcijańsku, ale się 
podpiszcie. Dobrze też byłoby przed napi-
saniem takiego kąśliwego tekściku zadać 
sobie pytania: Co ja dobrego uczyniłem? 
Jak wpisałem się w krajobraz naszego 
miasta? Czy tylko przez ten tekścik? To 
marnie, nawet byle jak.

Rzadko kiedy wypowiadam się na 
temat artykułów zamieszczonych w czaso-
pismach, ale jeżeli ktoś złośliwie i niewłaś-

Kochani ludożercy
ciwie przekazuje pewne treści, to niestety 
muszę zabrać głos, co niniejszym czynię. 
W tym miejscu aż się prosi, by odnieść się 
do artykułu „Detronizacja”, który ukazał 
się w tygodniku TEMI 4 stycznia 2012 
roku.

Dziennikarz PR (brak podpisu) przy-
glądał się wnikliwie wydarzeniom kultu-
ralnym i, jak wynika z treści artykułu, 
nasunęły mu się genialne przemyślenia.

Mianowicie, że region brzeski pro-
mowany jest np. przez Święto Grzyba 
w Borzęcinie, a nie przez Zakopower 
w Brzesku, bo zespół nie śpiewał na scenie 
tylko się wychynął, to jak mógł promować 
nasze miasto.

Jako znawca kultury PR oburzał 
się, że nie wykorzystano 30-lecia pracy 
twórczej Zbigniewa Ważydrąga. Ale tylko 
się oburzał, na wernisażu raczej nie był, 
bo pewnie dostrzegłby wydany katalog, 
a także to, że wystawa nie była niewielkich 
rozmiarów. Prace pana Zbigniewa wyeks-
ponowano w sali wystawienniczej, Piwnicy 
Brzeskiej i na holu (to duże rozmiary).

Dziennikarz odniósł się również do kier-
maszu bożonarodzeniowego. Była to bardzo 
dobra inicjatywa i wiele pracy włożonej 
przez pracowników Biura Promocji, a prze-
de wszystkim ogromne zaangażowanie pana 

Krzysztofa Bigaja, który poświęcił wolny 
czas, aby przygotować imprezę. Odbyła się 
ona po raz pierwszy. Liczny udział mieszkań-
ców świadczył o tym, że jest potrzeba organi-
zowania takich spotkań. Mieszkańcy Poręby 
Spytkowskiej, Bucza, Sterkowca i Mokrzysk 
prezentowali swoje prace. Na brzeskim 
rynku panował świąteczny nastrój, ludzie 
śpiewali kolędy i degustowali wspaniałe 
potrawy. Może było trochę niedociągnięć, ale 
gdyby dbający o wysoką kulturę dziennikarz 
przyniósł do degustacji pierogi i pomógł je 
podawać zaangażowanym gospodyniom, 
byłoby świetnie.

Kolejna uwaga redaktora dotyczyła wy-
stępu Starego Dobrego Małżeństwa. Koncert 
był dobry, bo dlaczego miał być zły, ale sala 
była za mała, więc co to za kultura.

Z treści artykułu wynika, że piszący 
był ogromnie zdenerwowany, oburzony, 
ubolewał nad brzeską kulturą, a na końcu 
jej źle wróżył. Poprzez swoje emocje wyra-
ził zatem ogromną troskę, a jednocześnie 
obawy związane z upadkiem kultury.

W ostatnim akapicie artykułu pojawia 
się słowo „podsumowanie”. Zastanawiam 
się, czy zamieszczony w TEMI tekst był 
podsumowaniem, jeśli tak to czego, i co 
autor tak na prawdę chciał powiedzieć?

Przyczepić się zawsze można, ale na-
leży się zastanowić do czego.

„Kochani ludożercy nie zjadajmy się”.
Małgorzata Cuber
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Koncerty, imprezy plenerowe i 
uroczystości okolicznościowe
Koncert Jubileuszowy Krakowiaków 
Ziemi Brzeskiej,
• Koncert „W rytmie tanga”,
• Koncert zespołu Pod Budą,
• Karnawałowy koncert Brzeskich 
Smyczków,
• Piosenki „Kabaretu Starszych Pa-
nów”,
• Trio akordeonowe – Wiesław Ochwat 
i jego goście,
• Koncert organowy na Słotwinie 
(Witold Zalewski, Alina Kamińska 
– recytacja),
• Fortepianowy koncert Lucyny Ryś i 
Meredith Charreyon – flet – „Od mu-
zyki barokowej po współczesną”,
• Koncert jazzowy – Maciej Fortuna 
Quintet (obsada międzynarodowa),
• Koncert duetu Cotton Cat 
– „Celtycka Noc”, 
• Uroczystości majowe, 
• Dzień Dziecka,
• W ramach dni otwartych RCKB 
koncert gitarowy Pawła Lekkiego, 
koncert „Usta milczą, dusza śpiewa” 
oraz wieczór teatralny (spektakle 
Sławomira Mrożka), 

Spotkania autorskie
• z Małgorzatą Orlewicz-Musiał – brzesz-
czanką, podróżniczką, autorką książki 
„Antypody do góry nogami”
• z Waldemarem Smaszczem, kryty-
kiem literackim z Białegostoku – „Mi-
łość w poezji K. K. Baczyńskiego”
• z Jarosławem Kretem – „Mój Egipt”
• z Barbarą Kosmowską – autorką po-
wieści, wierszy i słuchowisk dla dzieci 
i młodzieży
• z Andrzejem Grabowskim – „Książka 
jako podstawa scenariusza teatralne-
go” (dla uczniów szkół podstawowych
• z Wiesławem Drabikiem – autorem 
ponad 100 książeczek dla dzieci.
Wystawy
• Eugeniusz Molski – „Mój piękny 
świat” – malarstwo, ceramika
• Tomasz Szarek – „Bóg bogaty w 
miłosierdzie” – wystawa fotografii 
poświęconych Janowi Pawłowi II
• Małgorzata Mizia – wystawa malarstwa
• 20-lecie firmy Granit
• 25-lecie czasopisma „Wzrastanie”
Konkursy

• Dni Brzeska – Bracia Cugowscy, 
Paweł Kukiz i zespół Piersi, 
• Koncert zespołu After Day,
• Piknik Country,
• Święto Chleba,
• Pożegnanie Lata – Zakopower, 
• Koncert zespołu Stare Dobre Mał-
żeństwo, 
• Pop Oratorium o bł. Karolinie Kózce 
„Bez kompromisów” (3 razy),
• Zaduszki bluesowe – Sławek Wierz-
cholski i Nocna Zmiana Bluesa,
• Marcin Daniec, 
• Alosza Awdiejew, 
• Koncert piosenki francuskiej „Brel 
raz jeszcze”.
Wystawy
• Zbigniew Ważydrąg – 30-lecie pracy 
twórczej,  
• Wystawa uczestników kółka foto-
graficznego,
• Adam Faglio – „Czego to ja szukam 
– znaleźć nie mogę?”,
• Katarzyna Pacewicz-Pyrek – „Na 
promenadzie”,
• Plener malarski – wystawa pople-
nerowa,
• Pamięci brzeskich Żydów,
• J. Hac – „Kapliczki przydrożne”.

Konkursy, przeglądy
• 56. Ogólnopolski Konkurs Recytator-
ski. Pierwsze miejsce w województwie 
zajął Hubert Zapiór, który reprezento-
wał Małopolskę w Finale Ogólnopol-
skim we Włocławku, 
• Powiatowy Konkurs Interpretacji 
Piosenek Marka Grechuty, 
• Konkurs na Pisankę 
i Plastykę Obrzędową,
• Przegląd Poezji 
i Pieśni Patriotycznej,
• Międzypowiatowy Turniej Sztuki 
Recytatorskiej,
• Konkurs na Szopkę Bożonarodze-
niową.
Spotkania i wykłady
• Cykliczne spotkania z Jerzym Skar-
żyńskim – dziennikarzem muzycznym,
• Wykłady w ramach Uniwersytetu 
III Wieku,
• Warsztaty Kultury Świata,
• Promocja książki Iwony Dojki „Za-
kłamany żargon czyli żargon funkcjo-
nariuszy bezpieczeństwa PRL”,
• Spotkanie z Barbarą Kaczmarowską-
Hamilton – portrecistką angielskiej 
rodziny królewskiej, 
• Spotkanie z Agnieszką Fitkau-Pe-
repeczko, 
Wieczory teatralne: „Męczeństwo 
Piotra Ohey’a”, „Na pełnym morzu” 
Sławomira Mrożka. 

• „Od nas zależy, co w dziełach widzi-
my” – konkurs wiedzy na temat życia 
i twórczości Czesława Miłosza dla 
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 
z okazji Roku Miłosza
• „Nadzieja uczy czekać” – konkurs 
recytatorski poezji ks. Jana Twardow-
skiego dla gimnazjalistów.
Imprezy biblioteczne
• XXI Międzynarodowa Galicyjska Je-
sień Literacka – „Ballada dla Patrona” 
– koncert poetycko-muzyczny
• Spotkajmy się w bibliotece” – kre-
atywne warsztaty architektoniczne 
dla uczniów szkół podstawowych pod 
kierunkiem Anny Martyki (we współ-
pracy z PSP nr 2 w Brzesku)
• „Światowy Dzień Pluszowego Misia” 
• spotkanie z przedszkolakami 
• Andrzejkowy Wieczór Wróżb i Magii
• „Skarb dobroci” – spektakl w wy-
konaniu Teatru Króla z Łodzi – dla 
przedszkolaków
• „Co ci mogę dać, święty Mikołaju?” 
w wykonaniu Teatru Otwartego z Kra-
kowa – dla przedszkolaków.

MOK 2011

Biblioteka podlicza 

Podsumowanie najważniejszych 
wydarzeń w gminie zamieszczamy 
na stronie 34.

fot. Artur Gawenda
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Zofia Sitarz

Do redakcji Brzeskiego Magazynu 
Informacyjnego wpłynęło pismo, 
nadesłane przez tarnowski Od-
dział Opieki nad Zwierzętami 
Animals. Dotyczy ono psa, który 
już od sierpnia ubiegłego roku 
koczuje w lesie na granicy Jastwi 
i  Jadownik, niedaleko trasy E-40. 
Działacze Animals są oburzeni 
tym, że psinką nikt się nie intere-
suje – pozostawiona została sama 
sobie przy ruchliwej drodze. Nie 
wiadomo, jak długo błąkała się po 
lesie i głodowała.  

Wolontariusze zaczęli dokarmianie 
psa, wystawili też specjalistyczną klat-
kę-łapkę. Niestety, pies ma prawdopo-
dobnie złe doświadczenia z ludźmi, jest 
skrajnie nieufny, nie da się do siebie 
zbliżyć, nie podszedł do klatki nawet 
wtedy, gdy był wygłodzony.  

- Wykorzystaliśmy już wszelkie włas-
ne możliwości pomocy psu. Regularnie 
z własnych funduszy go dokarmiamy, 
zorganizowaliśmy również i przewieź-
liśmy ocieploną budę, do której pies 
niestety nie wchodzi. Gminy Brzesko 
i Dębno, do których zadań własnych 
należy opieka nad bezdomnymi zwie-
rzętami, odmówiły nam pomocy. Za-
proponowaliśmy, że po ewentualnym 
odłowieniu pies przejdzie pod opiekę 
naszej organizacji i trafi do hoteliku 
dla zwierząt, gdzie będzie socjalizo-
wany.Tym bardziej, że gmina Brzesko 
ma podpisaną umowę ze schroniskiem 
w Nowym Targu, które nie przyjmuje 
już zwierząt ze względu na przepełnie-
nie. Niestety okazuje się, że jest to tylko 

Pieski psi żywot

teoria, która nie ma pokrycia w prakty-
ce – dodaje Agnieszka Kamiński. 

- To nie jest prawda – odpowia-
da kierownik Referatu ds. Ochrony 
Środowiska, Henryk Piela. – Mamy 
podpisaną umowę ze schroniskiem do 
końca 2012 i opłacamy pobyt psów 
wywiezionych z terenu naszej gminy. 
Obecnie przebywa w nim ponad 30 
czworonogów. 

Animalsi zarzucają urzędnikom 
brak chęci współpracy, co owocuje tym, 
że pies od kilku miesięcy koczuje na za-
lesionym terenie, bez schronienia i bez 
kontaktu z człowiekiem. Stopniowo 
dziczeje, w każdej chwili może również 
wbiec na ruchliwą drogę i spowodować 
wypadek. To, że do tej pory tak się  
nie stało, można złożyć tylko na karb 
faktu, że pies szerokim łukiem omija 
ludzi i unika jakiegokolwiek kontaktu 
z nimi.

W której gminie mieszka?
Wójt gminy Dębno, Grzegorz Brach, 
zna sprawę, ale twierdzi, że problem 
go nie dotyczy, bowiem pies koczuje 
w Jadownikach, a nie, jak pierwotnie 
uważano, w Jastwi. 

- Nasi pracownicy aż czterokrotnie 
odwiedzali zabłąkanego czworonoga. 
Stwierdziliśmy, że „mieszka” on na 
terenie gminy Brzesko. Gdyby było 
inaczej,  na pewno sprawą zajęlibyśmy 
się od razu – mówi Grzegorz Brach. 

Tak więc Animalsi główną od-
powiedzialnością obciążają gminę 
Brzesko. Jak twierdzi jednak Henryk 
Piela, już wielokrotnie podejmowane 
były działania mające na celu schwy-
tanie psa. 

- Pierwsze informacje telefoniczne, 
jakie uzyskaliśmy na temat psa, wska-
zywały jednoznacznie, że znajduje się 
on na terenie gminy Dębno, w Jastwi. 
Sam kilkakrotnie go widziałem, jak 
właśnie w tej miejscowości przebiegał 
wzdłuż drogi. Mimo to zawiadomiliśmy 
Brzeskie Zakłady Komunalne, których 
pracownicy podjęli co najmniej siedem 
prób schwytania pieska. W czasie roz-
mów z panią Kamiński ustaliliśmy, 
że Animals wystawią klatkę-łapkę, 
a gmina zapewni opiekę weterynaryjną 
i transport zwierzęcia do schroniska do 
Nowego Targu lub do hoteliku, który 
zaproponowało towarzystwo. Kwestia 
żywienia psa nie stanowiła problemu, 
ponieważ przedstawiciele Animals 
oznajmili, że będą go karmić – mówi 
kierownik.

Nieuchwytny   
Pracownicy Brzeskich Zakładów Ko-
munalnych wielokrotnie odwiedzali te-
ren, na którym pies koczuje. Po pierw-
sze, wcale nie było łatwo go znaleźć, 
bo przemieszczał się w różne miejsca, 
prawdopodobnie tam, gdzie przywożą 
mu jedzenie, przychodzi tylko wtedy, 
gdy jest głodny. Nie wchodzi do budy, 
którą wystawili mu wolontariusze 
z Tarnowa. 

- Jest to zwierzę szalenie inteli-
gentne i bystre, a przy tym nieufne, 
co najprawdopodobniej spowodowa-
ne jest tym, że ma bardzo przykre 
doświadczenia w relacjach z czło-
wiekiem. Nie jest wykluczone, że był 
bity i nie ma w tym nic dziwnego, że 
unika ludzi. Faktem jest, że im dłuż-
szy  jest okres jego odosobnienia, tym 
psa będzie trudniej schwytać – dodaje 
Henryk Piela. 

Pracownicy Referatu na bieżąco 
kontaktowali się z przedstawicielką 
Animals, oraz szukali firmy, która 
zajęłaby się odłowieniem czworonoga 
przy pomocy broni Palmera. Począt-
kowo nikt nie chciał się tego podjąć, 
bowiem wymagano od organizatorów 
takiej akcji, aby ogrodzili teren. Za-
równo ze względów organizacyjnych, 
jak i finansowych nie było to możliwe. 
Dopiero pod koniec grudnia  udało się 
znaleźć firmę, która nie stawiała nie-
możliwych do realizacji warunków. 

- Przyjechał fachowiec i przez kilka 
godzin obserwował teren, który pies 
zajmuje. Zwierzę przemykało między 

Jest to zwierzę szalenie 

inteligentne i bystre, 

a przy tym nieufne, co 

najprawdopodobniej 

spowodowane jest tym, że ma 

bardzo przykre doświadczenia 

w relacjach z człowiekiem. 

Nie jest wykluczone, że był bity 

i nie ma w tym nic dziwnego, 

że unika ludzi.

Henryk Piela
Kierownik Referatu 
ds. Ochrony Środowiska

Wolontariusze z Tarnowa ustawili 

budę, ale pies raczej z niej 

nie korzysta – fot. arch. UM
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zaroślami, zawsze ustawiało się tak, 
aby widzieć łowczego, dla którego 
samo pozostawało niezauważone. To 
potwierdza jego niezwykłą inteligencję, 
nie jest niestety dobrym prognostykiem 
dla nas. Nie wiadomo bowiem, czy 
psa uda się kiedykolwiek schwytać 
– twierdzi kierownik Piela. 

Pracownicy Referatu Ochrony Środo-
wiska mówią, że jeszcze się nie poddali 
i podobne akcje będą organizowane. Póki 
co, pies ma się świetnie. Jest dobrze 
odżywiony, ma budę (co prawda, gdy 
w pobliżu znajdują się ludzie, to do niej 
nie wchodzi). Nie można jednak wyklu-
czyć, że nie korzysta z niej wtedy, gdy 
jest zimno, czy pada deszcz, a człowieka 
nigdzie nie widać.

Bezpańskie psy kosztują
W 2011 roku utrzymanie bezpańskich 
psów w gminie Brzesko kosztowało 
prawie 70 tysięcy złotych. Czworonogi 
wywożone są do schroniska w Nowym 

Targu. Na koszt gminy dokarmiane są 
także bezpańskie koty. 

- Zdarza się, że dostajemy zgło-
szenie o niewłaściwym postępowaniu 
wobec psów. Każdy taki przypadek jest 
badany. W ostatnim czasie, w jednej 
z podbrzeskich wsi znaleźliśmy dwa 
zagłodzone psy, które zostały zabrane 
do bazy Brzeskich Zakładów Komu-
nalnych i najprawdopodobniej trafią 
do schroniska. Zawsze, gdy odławiamy 
bezpańskie psy, staramy się znaleźć im 
nowe domy, ale odzew jest bardzo sła-
by. Zdajemy sobie sprawę, że oddanie 
do schroniska to ostateczność, bo pies 
prawdopodobnie spędzi tam resztę 
swojego życia. Ale innego wyjścia nie 
mamy – mówi Maria Zachara, kierow-
nik Referatu Rolnictwa.

Od 1 stycznia obowiązuje znowe-
lizowana ustawa o ochronie zwierząt. 
Jest w niej mowa o tym, że zabronione 
jest nieuzasadnione lub niehumanitar-
ne zabijanie zwierząt oraz znęcanie 

Małgorzata Cuber

Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy to także okazja, aby poznać 
ciekawych ludzi, którzy nie tylko 
czują potrzebę pomocy innym, ale 
mają też pomysł na życie. Do takich 
osób należy na pewno Magdalena 
Michalak. Pojawiła się w Miejskim 
Ośrodku Kultury i delikatnie zapy-
tała, czy może  przynieść na licyta-
cję zabawki, które szyje. Pierwsza 
rozmowa z panią Magdą ujawniła, 
że należy ona do kobiet bardzo 
energicznych, twórczych, które lu-
bią wyzwania. Ta drobna, szczupła 
osóbka miała w sobie tyle energii, 
że mogłaby obdzielić nią całą grupę 
zgnuśniałych, narzekających na 
wszystko ludzi.

Podczas kolejnego spotkania opo-
wiedziała historię swoich zabawek 
i aniołów. Najpierw jednak podkreśliła, 
że szyła od zawsze. W dzieciństwie jeź-
dziła do babci i tam szyła ubranka dla 
lalek. To sprawiało jej ogromną radość. Z sentymentem wspomina stary kufer 

pełen skarbów-rupieci, cennych dla 
każdego dziecka.

W dorosłym życiu wykorzystała 
swoje umiejętności. W ubiegłym roku 
syn Jerzyk poprosił ją, by uszyła mu 
dinozaura. Mama spełniła życzenie 
malucha. Z gotową zabawką przyszła 
po niego do przedszkola. Zadowolony 
dzieciak utwierdził w przekonaniu pa-
nią Magdę, że powinna nadal projek-

tować i szyć. Zaczęła więc szyć aniołki, 
koty, lalki. Sporo zabawek podarowała 
rodzinie i znajomym. Założyła też blog, 
na którym prezentuje swoją twór-
czość. Ponieważ zabawki przypadły 
ludziom do gustu, zaczęła otrzymywać 
zamówienia. Aniołki powędrowały do 
Szczecina, do Niemiec. Jak mówi pani 
Magda, są one niepowtarzalne, jedyne, 
nie ma nigdzie takich, jakie wykonuje. 
Wiele osób jest pod ich urokiem. Nie 
tylko osób. Nawet pies przygarnięty 
dwa lata temu, mimo że porwał zabaw-
kę, nie zniszczył jej, czekał spokojnie 
na reakcję właścicielki.

Magoomama to właśnie pani Mag-
da, u której na blogu pojawiły się sło-
wa: „Jeśli chcesz kupić moją zabawkę, 
napisz do mnie”.

Rozmowa z panią Magdą jest przy-
jemnością, mówi ona o swojej pasji 
z entuzjazmem. Podkreśla, że cieszy 
ją to, co robi, rozwija i wzbogaca. Naj-
ważniejsze, że zabawki podobają się jej 
dzieciom, ale nie tylko. My też byliśmy 
pod wrażeniem, bo są naprawdę urocze. 
Nasza optymistka ma wiele planów 
na przyszłość. Chciałaby między in-
nymi prowadzić warsztaty dla dzieci 
i młodzieży, w ciekawy sposób uczyć 
rękodzieła.

Swobodna i spontaniczna, ciepła i we-
soła, nie nudzi się i jest aktywna. Myślę, 
że w tym świecie pełnym luksusu i zaro-
zumiałym nie brakuje jej prostoty. Cieszy 
się, że jest i ma swój własny mały raj 
zamieszkały przez ludzi, których kocha, 
może dawać i tworzyć, i nie potrzebuje 
zbędnych rzeczy, by iść naprzód. 

Przyjemne z pożytecznym

Sporo zabawek podarowała 

rodzinie i znajomym. 

Ponieważ maskotki przypadły 

ludziom do gustu, zaczęła 

otrzymywać zamówienia. 

Aniołki powędrowały do 

Szczecina, do Niemiec.

się nad nimi. Jeżeli taka sytuacja 
nastąpi, zwierzę może być odebrane 
właścicielowi, który zostanie obciążo-
ny kosztami transportu, utrzymania 
i koniecznego leczenia. Właściciele 
zwierząt domowych mają obowiązek 
zapewnić im pomieszczenia chroniące 
je przed zimnem, upałami i opada-
mi atmosferycznymi, z dostępem do 
światła dziennego, umożliwiające 
swobodną zmianę pozycji ciała, odpo-
wiednią karmę i stały dostęp do wody. 
Ustawodawca drastycznie podniósł 
wymiar kar za niezgodne z prawem 
traktowanie czworonogów. 

- Uwięź, na której zwierzę jest 
trzymane nie może powodować u niego 
urazów ani cierpień. Nowe przepisy 
wskazują, że długość uwięzi, na której 
trzymany jest pies nie może być krótsza 
niż 3 metry. Ponadto co 12 godzin po-
winien być spuszczany ze smyczy, aby 
mógł sobie do woli pobiegać – dodaje 
Maria Zachara. 

„Jeśli chcesz kupić moją zabawkę, 

napisz do mnie” – zachęca 

Magda Michalak - fot. Jakub Majdyś 
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Zofia Sitarz

Każdy, kto choć trochę interesuje się 
sprawami samorządu, wie – przynaj-
mniej ogólnie –  jak skonstruowany 
jest budżet gminy. Zarówno docho-
dy jak i wydatki obliczone są co do 
złotówki, a nad ich prawidłowym 
wydatkowaniem kontrolę sprawuje 
Regionalna Izba Obrachunkowa. Za 
niegospodarność czy niecelowe wy-
datki, zarówno uchwałodawców jak 
i wykonawcę budżetu czekają kary. 
Ale nie zawsze tak było. Jak podaje 
Jan Burlikowski w „Kronice miasta 
Brzeska”, opisując budżet gminy na 
1877 rok, w owym czasie budżety skła-
dały się tylko ze strony wydatków, nie 
przewidywano natomiast dochodów. 
Troszczono się o nie w ciągu roku, 
w miarę realizacji wydatków. 

Uchwalenie budżetu w 1877 roku 
przebiegało bardzo burzliwie. Właściwa 
debata rozpoczęła się na posiedzeniu rady 
w dniu 7 lutego. Przedłożono wtedy radzie 
(rada składała się wówczas z 27 osób, 
spośród których wybierana była tak zwana 
Zwierzchność Gminna, czyli organ wyko-
nawczy rady) dwa projekty budżetu. Jeden 
z nich, ułożony przez samego naczelnika, 
doktora Stanisława Madeyskiego, drugi 
przez jego zastępcę, Ignacego Rybickiego. 
Po odczytaniu projektów okazało się, że 
ten ułożony przez zastępcę naczelnika 
był o wiele lepszy – zakładał, że po stro-
nie przychodów znajdzie się kwota 2 522 
złotych reńskich 26 centów, po stronie zaś 
rozchodów była kwota 2 784,65 złr., tak 
więc niedobór miałby wynieść 262,39 złr. 
W budżecie naczelnika niedobór zaplano-
wany był na kwotę 1518,20 złr. Naczelnik 
Madeyski złożył rezygnację ze stanowiska, 
chociaż jeszcze na tym samym posiedzeniu 
rady postawił warunki, „…pod jakimi na 
funkcji mógłby pozostać”.

Burzliwe narady
Na tym posiedzeniu rada przyjęła budżet 
zaproponowany przez zastępcę naczelni-
ka, Ignacego Rybickiego. Sprawa jednak 
na tym się nie zakończyła. Trzy dni 
później zastępca naczelnika ponownie 
zwołał radę, w czasie posiedzenia wy-
brano liczną delegację, która miała udać 
się do starosty w sprawie budżetu oraz 
w sprawie rezygnacji naczelnika. 

Kolejne posiedzenie odbyło się 14 
lutego, zastępca złożył sprawozdanie 
z wizyty u starosty, który powiedział 
radnym: „…co do budżetu stawianego 
przez p. dra Madeyskiego, to niepodo-

Budżet dawniej i dziś
bieństwem jest, aby ten można przyjąć, 
gdyż upłynąłby cały rok, nim by uzyskano 
pozwolenie przez Wysoki Sejm i Radę 
Państwa i sankcję cesarską. Starosta 
dalej opowiadał się za tym, aby budżet 
zestawiony przez zastępcę naczelnika 
gminy, radzie gminnej przedłożony, został 
przyjęty. W końcu – oznajmił starosta 
radnym - nie wypada nic innego, tylko 
przyjąć rezygnację dra Madeyskiego, 
któremu czas i obowiązki materialne 
nie pozwalają na prowadzenie urzędu 
naczelnika gminy”. 

Podatek od mięsa
Budżet na rok 1911 uchwalono na posie-
dzeniu 28 grudnia 1910 roku. Najwyższe 
dochody miały gminie przynieść opłaty od 
trunków spirytusowych i piwa – 10 000 
koron. Znamienne jest, że w tym samym 
czasie podatek konsumpcyjny od mięsa 
wynosił 7 565 kor. Użytkowanie rzeźni 
miejskich przyniosło gminie dochód w wy-
sokości 4 000 kor. Wśród wydatków na uwa-
gę zwraca fakt, że sekretarz gminy miał aż 
trzykrotnie wyższe pobory od naczelnika 
gminy, który zarabiał prawie 1 800 kor. 

Budżet gminy na lata 1934/35 (w tym 
czasie rok budżetowy nie pokrywał się 
z rokiem kalendarzowym, zaczynał się 
1 kwietnia i kończył się 31 marca roku 
następnego) był niezwykle zbilansowany 
i, zarówno po stronie wydatków jak i do-
chodów, wynosił 83.429 zł. Tabele zawie-
rające budżet podzielone były na działy. 
Warto przy okazji dodać, że wówczas prze-
widywano dochody i wydatki zwyczajne 
oraz dochody i wydatki nadzwyczajne. 
Nadzwyczajne dochody miała przynieść 
sprzedaż parcel za 1 622 zł, nadzwyczaj-
nym wydatkiem była budowa studni na 
targowicy za 430 zł oraz kupno dwóch 
obligacji Pożyczki Narodowej za 192 zł. 

Trudny budżet
W tym roku dochody gminy wyniosą bli-
sko 87 mln zł. Po stronie wydatków wid-
nieje kwota o 3,5 mln zł wyższa. Deficyt 
zostanie pokryty z kredytów i pożyczek.  

Burmistrz Brzeska mówi, że od kilku 
lat w gminie trwa inwestycyjny boom. 
Teraz inwestycji będzie trochę mniej, ale 
będą one znaczące i w dalszym ciągu sa-
morząd dążył będzie do poprawy jakości 
życia mieszkańców. 

-Podatki gminne podniesione zostały 
zaledwie o stopień inflacji, ceny za śmie-
ci wzrosły minimalnie - mówi Grzegorz 
Wawryka.

W ostatnich latach zadłużenie gminy 
wzrosło. Burmistrz tłumaczy, że obejmo-
wał urząd już ze sporym zadłużeniem.

- Kredyty i pożyczki, jakie zaciąga-
liśmy, były wkładem własnym gminy 
w inwestycje, jakie realizowaliśmy przy 
współudziale środków pochodzących 
z różnorakich funduszy unijnych. Dzięki 
temu udało się wykonać w gminie wiele 
zadań, które bez takiego wsparcia nigdy 

by nie powstały. Chodzi o budowę i re-
monty dróg, chodników oraz kanalizację i 
rewitalizację rynku, czy wreszcie budowę 
RCK-B. Każda decyzja dotycząca powięk-
szenia długu gminy była konsultowana z 
radnymi i pracownikami urzędu – wyjaś-
nia burmistrz. 

45 milionów na oświatę
Rok 2012 przyniesie realizację inwestycji, 
które będą miały istotny wpływ na jakość 
życia mieszkańców. Mowa tu, między 
innymi, o budowie 29 kilometrów sieci 
kanalizacyjnej, do której podłączonych 
zostanie prawie 4 tysiące nowych użyt-
kowników. Po zakończeniu inwestycji, 
co nastąpi w połowie 2013 roku, ponad 
65 procent mieszkańców będzie mogło 
korzystać z dobrodziejstwa kanalizacji. 
W Porębie Spytkowskiej trwa budowa 
wodociągu, ta inwestycja zakończona 
zostanie pod koniec 2012 roku. Inną 
inwestycją, jaka realizowana będzie 
w tym roku, to remont Domu Ludowego 
w Jadownikach. 

Połowę budżetu przeznacza gmina na 
utrzymanie szkół i przedszkoli. 

- Subwencja oświatowa, jaką otrzy-
mujemy, nie wystarcza na pokrycie 
kosztów związanych z funkcjonowaniem 
gminnego systemu oświaty. Różnicę po-
krywać musimy z dochodów własnych. 
Ale dzięki temu mamy sprawnie funk-
cjonujące placówki, zatrudniamy w szko-
łach doskonałych fachowców, którzy 
gwarantują uczniom zdobywanie wiedzy 
na wysokim poziomie. Świadczy zresztą 
o tym liczba olimpijczyków, którzy sięgają 
po najwyższe laury w konkursach przed-
miotowych na szczeblach wojewódzkich 
i krajowych, a nawet międzynarodowych 
– mówi Grzegorz Wawryka.

Subwencja oświatowa, 

jaką otrzymujemy, nie wystar-

cza na pokrycie kosztów zwią-

zanych z funkcjonowaniem 

gminnego systemu oświaty. 

Różnicę pokrywać musimy 

z dochodów własnych. 

Grzegorz Wawryka, 
Burmistrz Brzeska
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Od kilku miesięcy zachęcamy naszych 
Czytelników do udzielania pomocy 
Dominikowi Zydroniowi, który po po-
ważnym wypadku porusza się na wózku 
inwalidzkim. Młody mężczyzna potrze-
buje wsparcia finansowego na zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego, przebudowę 
łazienki w mieszkaniu i na leki. 

- Będziemy wdzięczni za każdą 
złotówkę, jaką Państwo przekażą na 
potrzeby mojego syna. Jedna ampułka 
leku, który Dominik musi stosować, 
kosztuje ponad 500 złotych. Najbar-
dziej cieszy nas to, że widać już pewne 
postępy w leczeniu, chłopak może już 
sam siedzieć i wykonać samodzielnie 
pewne czynności. Wierzę w to, że dalsza 
ciężka praca przyniesie upragnione 
przez nas skutki – mówi Grażyna Zy-
droń, mama Dominika.

Pomóżmy Dominikowi
Dla wszystkich, którzy chcą wes-

przeć Dominika, podajemy numer 
konta: 23109018380000000116772030 
w WBK Zachodni z dopiskiem „Dla Do-
minika”.

Jako pierwsza na apel Dominika 
odpowiedziała firma „Eden Springs” 
na czele z jej przedstawicielem Grze-
gorzem Wolnikiem. Firma zobowiązała 
się, że przez rok, nieodpłatnie dostar-
czać będzie do jego mieszkania wodę, 
jaką Dominikowi zalecają lekarze.

- Muszę pić bardzo dużo wody 
– mówi Dominik – Do tej pory kupo-
wałem wodę mineralną w sklepie, teraz 
będę ją dostawał do domu za darmo.

Osoby zainteresowane udzielaniem 
pomocy Dominikowi mogą także kontak-
tować się z Biurem Promocji w Urzędzie 
Miejskim, tel.: 14 66 301 88.  ZS

Co może wydarzyć się, gdy współ-
pracę z sobą nawiążą początkują-
ca autorka tekstów i wzięty, a za-
razem pewny siebie kompozytor? 
Może zrodzić się z tego uczucie. 
Jeśli za opisanie perypetii dwoj-
ga artystów weźmie się Neil 
Simon, to powstanie wyśmienita 
komedia utrzymana w konwencji 
musicalowej. „Wystarczy noc” to 
teatralna propozycja Miejskie-
go Ośrodka Kultury. Spektakl, 
w którym występuje dwójka 
aktorów krakowskiego teatru 
Bagatela będzie można obejrzeć 
26 lutego na scenie Regionalnego 
Centrum Kulturalno-Bibliotecz-
nego.

Neil Simon ma opinię autora, 
którego twórczość jest gwarancją 
scenicznych hitów. Jego sztuki z po-
wodzeniem wystawiane są na Broad-
wayu. Napisał scenariusze do 30 
filmów, w których zagrali tak znani 
aktorzy komediowi jak Walter Mat-
thau, Jack Lemmon, Peter Sellers, 
Peter Falk czy Woody Allen. Można 
więc być pewnym, że brzeskich tea-
tromanów i miłośników komedii cze-
ka świetna zabawa. Muzykę skom-
ponował Marvin Hamlisch, ceniony 
kompozytor filmowy. To on stworzył 
muzykę do filmu „Żądło”, będącą 
adaptacją ragtime’u słynnego Scotta 

Przed nami ferie
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza 
dzieci ze szkół podstawowych i gimna-
zjów do udziału w zajęciach organizo-
wanych w ramach ferii zimowych.

Zajęcia odbywać się będą od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
10.00-14.00.

W programie wiele atrakcji, m.in.: 
zajęcia sportowe, komputerowe 
(obsługa programów graficznych 
i muzycznych), zajęcia taneczne, 
plastyczne, kino, teatrzyk i zabawa 
karnawałowa. 

Joplina. Uzupełnieniem dwójki ar-
tystów, którzy stworzyli „Wystarczy 
być” jest autorka piosenek, Carole 
Bayer Sager. Kiedy została drugą 
żoną Burta Bacharacha, złośliwi 
twierdzili, że na zawsze pozostanie 
w cieniu męża. Ona jednak zadała 
kłam tym prognozom, kandydując 
sześciokrotnie do Oscara (otrzy-
mała go raz, za „Arthur’s Theme”, 
wspólnie z Bacharachem, na rok 
przed ślubem). Ponadto 9 razy była 
nominowana do nagrody Grammy 
i 7 razy do Złotego Globu. Jej piosen-
ki znalazły się w repertuarze Phila 
Collinsa, Michaela Jacksona i wielu 
innych znanych wokalistów. Lepszej 
rekomendacji chyba nie trzeba. 

Na tym nie koniec listy znako-
mitości związanych z tą sztuką. 
Reżyserem przedstawienia granego 
z powodzeniem od siedmiu lat (pre-
miera: 24 czerwca 2005 roku) przez 
aktorów „Bagateli” jest Waldemar 
Śmigasiewicz, związany na co dzień 
z warszawskim teatrem „Ateneum”. 
Jest twórcą znanym w świecie, mię-
dzy innymi nagradzanym na festi-
walach w Lyonie (za „Ferdydurke” 
Gombrowicza)) i w Milwaukee (za 
„Tango” Mrożka). 

I  wreszcie dwójka aktorów. 
Przemysława Brannego specjalnie 
przedstawiać nie trzeba. Na scenie 

występował już jako dziecko. Jest 
absolwentem krakowskiej PWST, 
najczęściej występuje w przedstawie-
niach muzycznych. W 1993 roku wy-
śpiewał drugą nagrodę na Przeglądzie 
Piosenki we Wrocławiu, a rok później 
jego duet z Katarzyną Jamróz został 
nagrodzony w Kabaretonie podczas 
Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. 
W filmie pokazuje się rzadko, ale za-
pamiętany został jako odtwórca jednej 
z głównych ról w obrazie Kazimierza 
Kutza „Śmierć jak kromka chleba”. 
Szerokiej pub  liczności najbardziej 
znany jest jako solista w oratorium 
„Tu Es Petrus” Piotra Rubika i Zbi-
gniewa Książka. W 2005 roku wraz 
z Olgą Szomańską wygrał konkurs 
na „Przebój z Jedynką” na Festiwalu 
Jedynki w Sopocie (słynna piosenka 
„Niech mówią, że to nie jest miłość”.            

Brannemu partneruje Magdale-
na Walach, od początku aktorskiej 
kariery związana z teatrem „Baga-
tela”. Znana jest z udziału w popu-
larnych serialach – „Pensjonat pod 
Różą”, „Twarzą w twarz”, „Tancerze”, 
a ostatnio „M jak miłość”. Zwycię-
żyła w siódmej edycji popularnego 
„Tańca z gwiazdami”. Jej atutem 
jest wszechstronność, którą dostrzec 
można w każdej stworzonej przez nią 
kreacji. 

Bilety w cenie 40 złotych można 
nabyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka 
Kultury przy ulicy Kościuszki. Należy 
się jednak pośpieszyć, bo wiele miejsc 
na widowni zostało już zarezerwowa-
nych.   PRUD 

Wystarczy noc
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Aleksandra Chyćko 

Rok 2012 kojarzy się przede wszyst-
kim ze straszliwą wizją końca 
świata, wpychaną nam usilnie 
przez pseudonaukowców, czy też 
bojaźliwych znajomych, którzy byli 
skłonni uwierzyć w tę teorię. Napi-
sałam: pseudonaukowców, ponie-
waż wykształceni badacze z krwi 
i kości stwierdzili, że koniec świata 
21 grudnia 2012 roku absolutnie 
nie będzie miał miejsca. Można 
więc spytać, po co wciąż bawimy 
się w wymyślanie kolejnych apoka-
liptycznych wizji, skoro i tak 99,5% 
ziemian w takowe nie wierzy, mało 
tego - odnosi się do nich z lekcewa-
żeniem twierdząc, że to „chore”. 
Można to zauważyć na portalach 
internetowych. 

Logicznie rozumując, powinniśmy 
bać się końca świata jak ognia. Tymcza-
sem mimo tej pozornej niechęci do „teorii 
spiskowych” ten temat ciekawi. Inaczej 
przecież nie powstałoby tak wiele filmów 
dokumentalnych i fabularnych, artyku-
łów w gazetach popularnonaukowych, 
czy krótkich animacji na YouTube.

Ludzie już od starożytności rozmy-
ślali o końcu świata, tak jak i o jego 
początku. Pierwszą teorią, którą zaczęto 
brać pod uwagę zupełnie na poważnie, 
była średniowieczna wizja oczyszczenia 
świata z grzechów po 31 grudnia 999 
roku. Ludzie tamtej epoki wyznawali 
pogląd głoszący, że w 1000 r. nadejdzie 
zbawienie rodzaju ludzkiego i nastaną 
czasy Królestwa Bożego. Tysiąc lat póź-

niej, 31 grudnia 1999 r., również miał 
nastąpić głośno zapowiadany koniec 
świata. Komputery na całym świecie 
punktualnie o północy miały spowo-
dować straszliwą w konsekwencjach 
awarię, gdyż twierdzono, że nie przesta-
wią się na rok 2000, chodzi tu o samą 
końcówkę „-00”. Jak wiadomo, owe 

Koniec jest bliski!
teorie raczej się nie sprawdziły. Teraz 
zbliżamy się do kolejnej mrożącej krew 
w żyłach daty: 21 grudnia 2012. Wizja 
ta powstała na podstawie przepowiedni 
Majów. Według ich kalendarza tego dnia 
nadejdzie koniec stworzonego przez 
bogów czwartego świata, który trwał 

przez 5125 lat. Nasi pseudonaukowcy 
zaraz wzięli się do roboty i utworzyli 
z tego stwierdzenia piękną i zarazem 
przerażającą apokaliptyczną wizję 
końca świata, jednak wcześniej podzie-
lili się na kilka obozów. W efekcie tych 
teorii wyszło więcej niż jedna. Można 
wśród nich wyróżnić przebiegunowanie 
Ziemi, wciągnięcie przez czarną dziurę, 
kosmiczny wybuch sygnalizujący po-
wstanie supernowej (czego skutki dałoby 
się odczuć na naszej planecie w dość 
dużym stopniu), czy zderzenie z planetą 
Nibiru. Niektórzy obdarzeni naprawdę 
bujną wyobraźnią stwierdzili, że czeka 
nas atak obcych, gdyż zauważyli na 
zdjęciach satelitarnych statki kosmitów. 
No cóż, astronomowie z prawdziwego 
zdarzenia zdołali większość z tych teorii 
„wysłać na Księżyc”.

Teraz można wrócić do wcześniej-
szego pytania: po co wciąż wymyślamy 
kolejne wizje apokalipsy? Dlaczego tak 
nas fascynuje ten temat? Nie zaprze-
czajmy, że tak nie jest. Łatwo można 
ukryć zaciekawienie pod maską chłod-
nej ironii i sceptycyzmu. Gdyby nikt 
nie interesował się tym tematem, to 
przecież nie poruszanoby go tak często, 
jak obecnie. Nie byłoby wytłumaczenia 
dla wysokich liczb na licznikach osób  
oglądających filmiki na YouTube o Pla-

necie X, o galaktycznych eksplozjach, 
o chaosie magnetycznym na Ziemi, zwią-
zanym z jej przebiegunowaniem. W ten 
sposób najłatwiej sprawdzić stopień 
zainteresowania końcem świata, a jest 
naprawdę wysoki.  Dlaczego więc sami 
tworzymy apokaliptyczne wizje? Na 
pewno nie po to, żeby dokuczyć samemu 
sobie i trząść się ze strachu po nocy, ani 
żeby zepsuć sobie czas oczekiwania na 
święta Bożego Narodzenia 2012 myślą, 
że w ogóle ich nie doczekamy. Odpowiedź 
na to pytanie będzie taka sama, jak na 
pytanie: dlaczego wciąż powstają nowe 

horrory (filmy i książki), dlaczego tak 
lubimy mroczne opowieści o wilkołakach 
i wampirach, dlaczego organizowane są 
wycieczki do zamku domniemanego hra-
biego Draculi? Dlatego, że najbardziej 
ciekawi nas to, czego się boimy. Zawsze 
tak było i pewnie zawsze tak będzie.

Zakończę optymistycznym akcen-
tem skierowanym głównie do tych, 
którzy naprawdę boją się owego nad-
chodzącego końca świata. Otóż w Piś-
mie Świętym można przeczytać, że 
apokalipsa nastąpi w dniu, którego nie 
będziemy się spodziewali, w chwili, któ-
ra  nas zupełnie zaskoczy. Można więc 
mówić, że koniec będzie już niedługo, 
bo na świecie źle się dzieje, ale z pew-
nością nie my wyznaczymy ostateczną 
datę tego zdarzenia. Tak więc 21 grud-
nia tego roku nie będzie szczególnie 
strasznym dniem, ani nie będzie nim 
żaden inny wskazany przez człowieka. 
Najbezpieczniej trzymać się myśli, 
że apokalipsa nie nastąpi za naszego 
życia, a już naprawdę doskonałym 
wyjściem będzie niezaprzątanie sobie 
głowy podobnymi sprawami, gdyż dla 
nas to jedna wielka niewiadoma.

Żyjmy tak, jak gdyby koniec świata 
miał nastąpić już jutro, wówczas to, czy 
tak się stanie, czy nie, będzie miało dla 
nas większego znaczenia. 

Najbezpieczniej trzymać 

się myśli, że apokalipsa nie 

nastąpi za naszego życia, 

a już naprawdę doskonałym 

wyjściem będzie niezaprzą-

tanie sobie głowy podobnymi 

sprawami, gdyż dla nas to 

jedna wielka niewiadoma.

Fotomontaż Ewelina Stępień 
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Wielu z nas pamięta, jak to wszystko 
się zaczęło. Pierwszy finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Czerwone okulary, żółta koszula 
Jurka Owsiaka, ogromny entu-
zjazm i ekscytacja w narodzie, chęć 
pomagania oraz rockowe granie. 
Mało kto nie ma przed oczami 
Agaty Młynarskiej, która z wysoko-
ści telewizyjnego studia informowała 
o kolejnych sumach, jakie udało się 
uzbierać. A wszystko zaczęło się od 
pomysłu i radiowej audycji, którą 
prowadził Jurek Owsiak w Rozgłośni 
Harcerskiej.  

Początki WOŚP były skromne. Ale 
nie brakowało ciekawych pomysłów, 
a przede wszystkim pełnych pasji 
i zaangażowania ludzi. W Brzesku 
takim człowiekiem był Krzysztof Bigaj. 
To dzięki niemu w 1998 roku zagrała 
u nas po raz pierwszy Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy. 

8 stycznia po raz czternasty zor-
ganizowaliśmy finał Orkiestry. Od 
wczesnych godzin rannych w całym 
mieście i okolicznych miejscowościach 
kwestowało 188 wolontariuszy ze 
szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych, w tym: 44 osoby – PG nr 1 
w Brzesku, 40 osób – PG nr 2 w Brze-
sku, 10 osób – Katolickie LO w Brze-
sku, 9 osób – PG w Jadownikach, 57 
osób – ZSP nr 1 w Brzesku, 10 osób 
– ZSP nr 2 w Brzesku, 6 osób – Zespół 
Szkół w Bielczy, 12 osób z MOK.

Na placu Kazimierza Wielkiego 
od godz. 15:00 odbywały się kon-
certy zespołów Tabu Avenue, 
EKG i After Day, przeplatane 
licytacjami.

Zebraliśmy 61 681,54 zł, 
w tym z licytacji wpłynęło 
13 310 zł. Jest to o ponad 1 000 
zł więcej niż w ubiegłym roku. 
Znowu wspaniale zdaliśmy eg z-
a min udowadniając, że mamy 
gorące serca, jesteśmy wrażliwi 
i potrafimy pomóc innym.

Do tradycji brzeskiej przy-
jaźni z Wielką Orkiestrą Świą-
tecznej Pomocy należa-
ły licytacje złotych ser-
duszek fundowanych 
od lat przez złotnika 
Krzysztofa Wronę 
i Brzeską Oficynę 
Wydawniczą Alek-
sandry i Ryszarda 
Dziedziców. 

„Oj, ależ się działo!”
Powiatowe, ZUMEC p. E. Cieśli, 
Firma ENTER p. J. Kubali, Firma 
PROSTER p. W. Pukala, Cech Rze-

mieślników oraz Małych i Średnich 
Przedsiębiorców, Firma BOMAS, 
Stacja paliw JAGA, Biuro Partner, 
EURO – GUM, Firma JAWOR, 
PSS „Społem”, Brzeska Oficyna 

Wydawnicza, Piekarnia AWITEKS, 
Cukiernia pp. Stefków, Bank PKO BP 
SA, BZK, Multimedia, Krakowski Bank 
Spółdzielczy.

Do licytacji przedmioty przekazali: 
Zakład Złotniczy p. K. Wrony, Browar 
Okocim, pp. Barankowie, restaura-
cja August, restauracja Galicyjska, 
p. Magdalena Michalak – Firma 
MAGOOMAMA, p. Janina Pajor, tar-
nowski Teatr im. Ludwika Solskiego,  
zespół After Day,  Zakład Optyczny 
– p. Bartłomieja Pokornego, p. Zbi-
gniew Jakubowski, p. Patrycja Wąsik, 
Szkoła Narciarska - JM Sport.

Rekordziści wśród wolontariu-
szy to: Damian Kisiel (1.284,51 zł) 
z PG nr 1 w Brzesku, Eliza Latuszek  
(1.101,72 zł) z Katolickiego LO w Brze-
sku, Marta Kokoszka (1.076,17 zł), 
Natalia Grabania (990,47 zł) oraz 
Natalia Bolek (966,27 zł) z ZSP nr 1 
w Brzesku.

Miejski Ośrodek Kultury serdecz-
nie dziękuje wszystkim ludziom dobrej 
woli, dzięki którym Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy zagrała z pompą 
i wielkim sercem.

Gorące podziękowania należą się 
dyrektorowi PKO BP Antoniemu Skur-

nógowi oraz pracownikom banku: 
Bożenie Rydz, Małgorzacie 

Zawadzkiej, Paulinie Tyce, 
Dorocie Wielgosz, Jolancie 
Chlupce, Renacie Wiśniow-
skiej, Małgorzacie Kmieć, 
Bogusławie Burakowskiej, 
Marcie Maladze, Stanisła-
wie Małysie, Krzysztofowi 
Stelmachowi, Monice Wa-
dowskiej, Pawłowi Krajowi, 
Antoniemu Stecowi, Marci-
nowi Kuralowi, Michałowi 
Sumarze i Renacie Drab, 
którzy poświęcili swój wol-

ny czas na przeliczanie 
zebranych pieniędzy. Od 

lat pomaga nam rów-
nież p. Katarzyna 

Pacewicz-Pyrek, 
której jesteśmy 
wdzięczni. red. 

W tym roku serduszka wylicytowali: 
p. Jarosław Jemioło (1 100 zł), pp. Ha-
lina i Michał Mrówkowie (1 000 zł), 
p. Stefan Drużkowski (800 zł), p. Krzysz-
tof Ojczyk (700 zł), p. Andrzej Zaręba 
(600 zł), p. Bartłomiej Pokorny (500 zł), 
p. Zachara (500 zł), trzy osoby anonimo-
we (900 zł, 700 zł, 700 zł).

Dodatkowe serduszko wykonane 
zostało dla Państwa Lesiów, którzy 
ofiarowali 2 000 zł (nie było licyto-
wane).

Kolejny finał WOŚP w Brzesku 
zakończył pokaz sztucznych ogni. 
Dodajmy, iż organizatorami tego wy-
darzenia były Miejski Ośrodek Kultury 
oraz Urząd Miejski w Brzesku.

Sponsorami brzeskiego Finału 
byli: MPEC, Firma Granit, Starostwo 
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Brzeska ogłasza 

OGŁOSZENIA

trzeci publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzeda� niezabudowanej dzia�ki po�o�onej
w Brzesku stanowi�cej w�asno�� Gminy Brzesko, obj�tej KW nr 77605 prowadzon� przez Wydzia� Ksi�g
Wieczystych S�du Rejonowego w Brzesku. 

Numer dzia�ki  
ewidencyjnej 

Powierzchnia 
[ha]

Cena wywo�awcza 
[z�]

Wysoko��
wadium
[z�]

1243/8 0,0705 134.000,00 z� + 23% VAT 15.000,00 
1. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana dzia�ka zlokalizowana w centralnej cz��ci miasta 

w odleg�o�ci oko�o 1 km od jego centrum, przy ulicy Partyzantów na terenie Osiedla budownictwa 
wielorodzinnego i jednorodzinnego. Ma kszta�t regularny – prostok�t. Dojazd od ulicy Garbarskiej  
i Partyzantów. Elementy infrastruktury technicznej – na dzia�ce lub w jej bezpo�rednim s�siedztwie. 

2. Dla przedmiotowego terenu w chwili obecnej nie ma prawnie obowi�zuj�cego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Nie zosta�a wydana decyzja o warunkach zabudowy. W oparciu o Studium Uwarunkowa�
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzesko zatwierdzonego Uchwa�� Nr XL/286/98  
z dnia 15.06.1998r. dzia�ka znajduje si� w strefie wielkoprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego. 

3. Nie jest obci��ona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma prawnych przeszkód do rozporz�dzania 
ni�. Nie stanowi te� przedmiotu zobowi�za�.

4. Termin do z�o�enia wniosku przez osoby, którym przys�uguje pierwsze�stwo w nabyciu nieruchomo�ci na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami up�yn�� z dniem 12 maja 
2011r.   

5. Pierwszy przetarg odby� si� 01 lipca 2011r. Drugi przetarg odby� si� 19 pa	dziernika 2011r. 
6. Trzeci przetarg odb�dzie si� w dniu  09 marca 2012r. o godzinie 1000 w siedzibie Urz�du Miejskiego, 

w Brzesku przy ul. G�owackiego 51 (w przewi�zce przed Sal� Obrad), powiat Brzesko, woj. 
Ma�opolskie. 

7. Osoby fizyczne lub prawne zamierzaj�ce uczestniczy� w przetargu winny dokona� wp�aty wadium
w wysoko�ci 15.000,00 z�otych [s�ownie: pi�tna�cie tysi�cy z�otych 00/100] na konto Urz�du Miejskiego  
w Brzesku, ul. G�owackiego 51; nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 Krakowskiego Banku 
Spó�dzielczego O/Szczurowa (w gotówce lub przelewem), w takim terminie, aby na wy�ej wymienionym 
koncie pojawi�o si� nie pó	niej ni� w dniu 01 marca 2012r.

8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
� podpisanie, przez uczestnika przetargu, o�wiadczenia, �e zapozna� si� z warunkami przetargu i znane 

mu s� uwarunkowania fizyczne i prawne zwi�zane z t� nieruchomo�ci�. Wzór o�wiadczenia stanowi 
za��cznik nr 1 do regulaminu przetargu, 

� wp�ata wadium. 
9. Osoby reprezentuj�ce w przetargu inne osoby fizyczne lub osoby prawne winny posiada� stosowne 

pe�nomocnictwa 
10. Je�eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomo�ci nie przyst�pi  bez usprawiedliwienia do zawarcia 

umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu mo�e odst�pi� od 
zawarcia tej umowy, a wp�acone wadium nie podlega zwrotowi. 

11. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przed�o�eniu komisji przetargowej przed 
otwarciem przetargu. 

12. Burmistrz Brzeska mo�e odwo�a� og�oszony przetarg jedynie z wa�nych powodów z podaniem przyczyny 
jego odwo�ania.

Szczegó�owe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu mo�na uzyska� w godzinach pracy 
Urz�du (7 30- 1530) w Wydziale Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urz�du Miejskiego  
w Brzesku,  ul. G�owackiego 51,  tel. (014)68-63-100 wew. 170 - pokój 120, lub tel. wew. 126 - pokój 115. 
Ponadto tre�� og�oszenia, regulaminu przetargu i o�wiadczenie s� dost�pne na stronie internetowej pod 
adresem www.brzesko.pl : rozwój gospodarczy/ przetargi/przetargi nieruchomo�ci.

�
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Proponujemy naszym Czytelnikom 
przegląd najważniejszych wydarzeń, 
które w minionym roku miały miejsce 
w szkołach naszej gminy. Przegląd 
opracowany na podstawie informacji, 
które otrzymaliśmy bezpośrednio od 
przedstawicieli poszczególnych pla-
cówek. 
Jesteśmy dziennikarzami! – cieszą 
się uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 3, którzy w kwietniu wzięli udział 
w warsztatach dziennikarskich zorga-
nizowanych przez Gazetę Krakowską 
w ramach projektu JuniorMedia. Dzię-
ki udziałowi w tym przedsięwzięciu 
członkowie szkolnego Koła Młodych 
Dziennikarzy mogą dziś zamieszczać 
swoje artykuły w regionalnym dzien-
niku i publikować je na internetowej 
platformie. 
A może informatyka? W ramach 
projektu Twórcza Informatyka z Baltie 
uczniowie wzięli udział w między-
narodowym konkursie JUNIOR B3. 
Pracując w programie Baltie 3, mieli 
okazję przekonać się, że sami mogą de-
cydować o tym, jak go wykorzystywać. 
Szkolnym koordynatorem konkursu 
była Łucja Dzierwa, nauczycielka 
informatyki.
PSP Nr 3 w Brzesku i PSP w Mok-
rzyskach realizowały działania zwią-
zane z upowszechnianiem zaleceń Eu-
ropejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. 
W kategorii szkół podstawowych „trój-
ka” zdobyła II miejsce, a szkoła w Mok-
rzyskach otrzymała wyróżnienie. 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Brze-
sku jest jedyną w powiecie placówką, 
która prowadzi klasy integracyjne (od 
2002 roku), w których uczniowie uczą 
się między innymi wzajemnej akcepta-
cji, tolerancji i niesienia pomocy. W li-
stopadzie w szkole przeprowadzona 
została kampania pod hasłem „Szkolny 
i nie tylko savoir vivre”. W grudniu 
tradycyjnie obchodzony był w „dwójce” 
Międzynarodowy Dzień Osób Niepeł-
nosprawnych.
W Szkole Podstawowej nr 1 w Ja-
downikach tradycyjnie od wielu już 
lat w okresach przedświątecznych 
organizuje się zbiórkę żywności dla 
rodzin, które wymagają pomocy. Or-
ganizatorzy akcji podkreślają, że takie 
działanie pozwala niektórym uwierzyć, 
że nie są pozostawieni sami i że o nich 
także inni myślą z życzliwością. Na-
uczyciele, pracownicy administracji 

Co w szkołach piszczy…
i obsługi zaangażowali się w pomoc 
dwóm rodzinom z Woli Rogowskiej, 
których domy zostały dwukrotnie za-
lane w czasie ostatniej powodzi.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ja-
downikach zorganizowała akcję na 
rzecz Fundacji Dzieci Afryki.  Akcja 
polegała na zbieraniu stemplowanych 
znaczków pocztowych, które fundacja 
przekazała  kolekcjonerom na całym 
świecie. Za pozyskane tą drogą fun-
dusze misjonarki ze Zgromadzenia 
Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego 
zakupują żywność, leki i odzież dla 
osieroconych i ubogich dzieci z Burun-
di. W ciągu trzech miesięcy udało się 
zebrać 8 269 znaczków, co sprawiło, 
że szkoła znalazła się na pierwszym 
miejscu w rankingu osób i instytucji 
wspierających tę akcję. 
W publicznej Szkole Podstawo-
wej w Okocimiu prężnie działa 
Szkolne Koło PCK, które zajmuje się 
szkoleniem w zakresie udzielania po-
mocy przedlekarskiej i popularyzacją 
higieny osobistej. W każdym roku 
szkolnym wśród uczniów rozprowa-
dzane są cegiełki. Pozyskane w ten 
sposób środki przekazywane są na 
konto Fundacji Osób Niepełnospraw-
nych. W tym roku zbierano pieniądze 
na bardzo kosztowną rehabilitację 
5–letniego Wojtusia z niedorozwojem 
kości udowej. 
Szkoła Podstawowa w Jasieniu  
podejmuje szereg działań w zakresie 
ekologii. W latach 2003 – 2011 w kon-
kursie „Brzesko – czysta gmina” szkoła 
zajmowała czołowe lokaty, zdobywając 
nagrody pieniężne na kwotę ogółem 6 000 
zł. W 2009 roku placówka zajęła I miej-
sce w konkursie wojewódzkim „Dobre 
rady na odpady”. W zbiórkę surowców 
wtórnych angażuje się wiele rodzin, ze 
wzajemną dla nich i szkoły korzyścią
15 października ubiegłego roku Szko-
ła Podstawowa w Sterkowcu otrzy-
mała imię św. Stanisława Szczepanow-
skiego BM.  Nauczyciele i uczniowie, 
a także rodzice starannie przygoto-
wywali się do tego wydarzenia. Wiele 
działań związanych było z przybli-
żeniem uczniom sylwetki patrona 
szkoły. Organizowane były spotkania, 
pogadanki i wycieczki związane z oso-
bą świętego. Rozpisany został konkurs 
na ułożenie tekstu i melodii szkolnego 
hymnu. Zwyciężyła Irena Góra, a mu-
zykę skomponował Paweł Lekki.    

Już po raz drugi Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Porębie Spytkow-
skiej była koordynatorem unijnego 
programu „Uczenie się przez całe ży-
cie” Comenius. Na początku czerwca 
gościła delegacje z zaprzyjaźnionych  
krajów biorących udział w realizacji 
projektu „Symbole narodowe i lokal-
ne wspierają europejską przyjaźń”. 
W ciągu dwóch lat pracy ze szkołami 
partnerskimi uczniowie i nauczyciele 
uczestniczyli w sześciu wyjazdach za-
granicznych do Grecji, Walii, Hiszpa-
nii, Turcji, Włoch i Bułgarii. 
Miłym akcentem zakończył się mi-
niony rok dla uczniów Publicznego 
Gimnazjum nr 1 w Brzesku, którzy 
zrealizowali projekt „Chodź z nami”. 
Został on zgłoszony do wojewódzkiego 
konkursu „Mieć wyobraźnię miłosier-
dzia” przygotowującego uczniów gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
do niesienia pomocy potrzebującym. 
W V edycji konkursu wzięło udział 256 
szkół.. Projekt opracowany przez brze-
ską szkołę otrzymał wyróżnienie. 
W Publicznym Gimnazjum Nr 2 
w Brzesku realizowany był projekt 
edukacyjny „Czas żurawia”. Między-
narodowy Dzień Tolerancji oraz Świa-
towy Dzień Osób Niepełnosprawnych. 
Projekt stał się okazją do podjęcia dzia-
łań mających na celu kształtowanie 
pozytywnych postaw, pasji, rozwijanie 
zainteresowań, a także skrywanych 
talentów. Symbol żurawia, to inspi-
racja historią dziewczynki o imieniu 
Sadako Sasaki.
Już od trzech lata działa  w Pub-
licznym Gimnazjum w Jadowni-
kach szkolne koło „Caritas”. Akcji 
było bardzo wiele, trudno je zliczyć. 
Opiekunem koła jest matematyczka 
Dorota Piechowicz, asystentem 
kościelnym ks. Mariusz Florek, po-
przednim asystentem i założycielem 
ks. Jerzy Ciećko. On zapoczątkował 
akcję „Kilo - otwórz serce” oraz dzia-
łalność teatralną, która zaowocowała 
przedstawieniami „Okruszyna chleba” 
i „Wielkie przebudzenie”. 
Wiele działo się w zeszłym roku w Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Brzesku. Przede wszystkim 
odbyły się szkolne eliminacje do 
stopnia okręgowego XLI Olimpiady 
Biologicznej. 
W Międzypowiatowym Turnieju Sztuki 
Recytatorskiej „Poszukiwania 2011” 

OŚWIATA



22

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY styczeń - luty 2012

Marta Łach otrzymała wyróżnienie 
w kategorii recytacja, a w kategorii 
poezja śpiewana Ewa Wiśniowska, któ-
rej akompaniował Łukasz Kijak, zajęła 
2. miejsce. 
Sukcesem zakończył się udział uczniów 
ZSP 1 Brzesko w IX Małopolskich 
Retrospekcjach Piosenki Żołnierskiej 
„Żołnierskie Mormorando”. Ewa Wiś-
niowska zajęła drugie miejsce, a Natalia 
Drużkowska trzecie. Drugą nagrodę 
wyśpiewał też zespół Ferajna w składzie: 
Krzysztof Broszkiewicz, Szczepan Cury-
ło, Patryk Fulara, Karol Janas, Paweł 
Mrzygłód, Tomasz Nowakowski, Łukasz 
Tryba, Maciej Wijas, Filip Wiśniewski
Klasa 2D wzięła udział w Międzynaro-
dowym Konkursie Języka Angielskiego 
Global English Challenge zorganizowa-
nym przez Education First, największą 
na świecie instytucję oferującą mię-
dzynarodowe programy edukacyjne. 
Uczniowie otrzymali certyfikaty British 
Council. 

W marcu Joanna Zagórowska weźmie 
udział w finale II Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Mistrz Ortografii Niemieckiej 
– Das Deutsch Diktat”, a Bożena Ba-
wół reprezentować będzie szkołę w II 
etapie Konkursu Historycznego „Losy 
żołnierza i oręża polskiego”.   
Tradycją Liceum Ogólnokształcącego 
jest Kiermasz Świąteczny organizo-
wany w okresie poprzedzającym Boże 
Narodzenie. Ostatni przygotowany 
i przeprowadzony został pod czujnym 
okiem Doroty Dudy i Ireny Dulęby. Im-
preza trwała dwa dni, a złożyły się na 
nią  mecze piłki nożnej, ręcznej i siat-
kowej, koncerty zespołów muzycznych 
(After Day, Feeria), występy kabare-
towe, programy taneczno–muzyczne 
oraz Szopka Krakowska przygotowana 
przez Halinę Kozub i ks. Przemysława 
Podobińskiego. Kiermaszowi towa-
rzyszyła loteria fantowa z cennymi 
nagrodami.  Kulminacyjnym punktem 
kiermaszu była licytacja przedmio-

tów przekazanych przez nauczycieli, 
uczniów i sponsorów. Cały dochód 
z imprezy został przekazany dla ab-
solwentki naszej szkoły, matki trojga 
niepłnosprawnych dzieci.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Brzesku zorganizował sze-
reg wydarzeń uświetniających Rok 
Czesława Miłosza. W maju zrealizo-
wano projekt „Święto Miłosza”, dzięki 
któremu uczniowie mogli w szerokim 
zakresie zapoznać się z twórczością 
polskiego noblisty. W listopadzie gościł 
w szkole dr Marek Karwala z Uniwer-
sytetu Pedagogicznego w Krakowie, 
który wygłosił odczyt poświęcony 
polskiemu poecie. Wykład poprzedził 
Konferencję Uczniowska „Młodzi czy-
tają Miłosza.” . W konferencji wzięli 
też udział uczniowie ZSP 1 Brzesko, 
a gościem specjalnym był dr Łukasz 
Tischner, miłoszolog z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

Opracowała Iwona Krzysztof 

Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku 
rozpoczęła nabór kandydatów na studia 
podyplomowe o kierunku nauczyciel-
skim. Przeznaczone są dla absolwentów 
wyższych uczelni zawodowych lub stu-
diów magisterskich pragnących podjąć 
pracę w przedszkolu lub w szkole pod-
stawowej w klasach 1-3. 

-Studia przygotowują merytorycz-
nie i pedagogicznie do wykonywania 
zawodu nauczyciela w przedszkolu 

i początkowych klasach szkół podstawo-
wych – zapewnia kanclerz Małopolskiej 
Szkoły Wyższej, Bożena Szołtysek. 

Uprawniają do wykonywania 
zawodu nauczyciela wg standardów 
kształcenia nauczycieli określonych 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 7 września 2004 
roku oraz w załączniku do rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji z dnia 12 
marca 2009 roku.

Zintegrowana edukacja -Rozporządzenia te dotyczą szcze-
gółowych kwalifikacji wymaganych 
od nauczycieli oraz określenia szkół 
i wypadków, w których można zatrud-
nić nauczycieli nie mających wyższego 
wykształcenia lub ukończonego zakła-
du kształcenia nauczycieli – dodaje 
kanclerz Bożena Szołtysek.

Nauka trwać będzie trzy semestry, 
a zajęcia rozpoczną się już w marcu. 
Wszyscy zainteresowani proszeni 
są o kontakt z Wydziałem Ekonomii 
i Pedagogiki w Brzesku pod numerem 
telefonu 14 66 33 135 wewn. 15.   ZS

OŚWIATA

• Stan biurka jest używany.
• Cena do uzgodnienia na miejscu lub 
pod numerem telefonu …
• Nie wolno nas w żaden sposób jako lu-
dzi, czyli istoty ludzkie, dyskryminować
• Wartość negatywna!
• Królowa Jadwiga była wybitną osob-
liwością.
• Ognisty temperament Cześnika spra-
wia, że bardzo łatwo wpada w gniew.
• [Cześnik]  jest bardzo nieśmiały do 
kobiet.
• Zostałam przywitana ciepłym mle-
kiem.
• Położyła się na gościnnej kanapie.
• Byłam służącą, a dokładniej pomocą 
domową.
• Klara zakochała się w synu swojego 
wroga – Wacławie, a ojciec jego nazy-
wał się Rejent Milczek.

• Nie są mile widziane wulgaryzmy w 
ustach ludzi.
• Opady mogą być przewidywane, lecz 
się na to nie zapowiada.
• Opady będą przewidywane, nad ra-
nem mogą wystąpić silne wiatry.
• W Krakowie na drugi dzień w nocy 
wystąpią opady.
• W drugim dniu w Krakowie wiatr 
będzie zmienny, a w Gdańsku bę-
dzie miał mniej więcej taką samą 
prędkość.
• Warhol stał się bardzo najwybitniej-
szym malarzem w swojej dziedzinie.
• Patrząc na jego obrazy,  było wraże-
nie, że miał stosunek do amerykań-
skiej kultury.
• Kije, które dostawał w szkole bez 
względu na swoje pochodzenie spowo-
dowały, że kapłanów nienawidził.

• Ofiary mają czarny palec oraz język 
od przewracania kartek.
• Bezdomni umierają w mroźne noce, 
szczególnie w zimie.
• Moim zdaniem, spektakl był bardzo 
interesujący, na tym spektaklu nie 
potrafiłem się nudzić.
• Posiadał znakomite i pełne wykształ-
cenie fizjologiczne filologiczne
• Katz z Kelleyem chcieli otworzyć 
stół przymierza wraz z kamieniami 
szlachetnymi.
• Mikołaj Kopernik odkrył Amerykę, 
może się to wydawać dziwne, ale tak 
było!
• Ślepa dziewczynka wyglądała przez 
okno.
• Będąc na straganie zginęła lufka.
• Trzymając się za ręce kurtyna 
opadła.
• Na chwilę straciłem nieprzytomność.
• Ponieważ była księżycowa noc, sły-
szeli tętent koni.

Humor zeszytów
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Jerzy Wyczesany

W sobotnie popołudnie 14 stycz-
nia br. w piwnicach brzeskiego 
Miejskiego Ośrodka Kultury miał 
miejsce wernisaż wystawy Doroty 
Piechnik „ Kalendarz na człowie-
ka”, na którą złożył się cykl prac 
będący dyplomem młodej artystki 
pochodzącej z Brzeska. Prezento-
wany obecnie w naszym mieście 
cykl obrazów pokazywany był 
latem ubiegłego roku w Galerii 
Sztuki Współczesnej w Opolu.

Zdolności rysunkowe i malarskie 
Dorota Piechnik rozwijała już w Szkole 
Podstawowej nr 1, pod kierunkiem 
nauczyciela, artysty plastyka Andrzeja 
Pałki. W 2006 r. ukończyła Państwowe 
Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym 
Wiśniczu – specjalność tkanina artystycz-
na (opiekun artysta 
plastyk Ewa Domi-
niak). Następnie stu-
diowała techniki ma-
larskie i projektowanie 
witrażu na kierunku 
edukacja artystyczna 
w zakresie sztuk pla-
stycznych w Instytucie 
Sztuki Państwowej 
Wyższej Szkoły Za-
wodowej w Raciborzu, 
otrzymując w 2009 r. 
tytuł licencjacki. Studia kontynuowała 
na kierunku edukacja artystyczna 
w zakresie sztuk plastycznych w Insty-
tucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, 
gdzie w 2011 r. otrzymała dyplom 

o specjalności kurator sztuki. Pracą 
dyplomową Doroty Piechnik, której 
promotorem była prof. dr hab. Łucja 
Piwowar-Bagińska, był prezentowany 
obecnie w Brzesku zestaw kompozycji 
składający się na instalację zatytu-
łowaną „Kalendarz na człowieka”. 
Wystawa w naszym mieście nie jest 

Doroty Piechnik 
„Kalendarz na człowieka”

pierwszą prezentacją prac młodej ar-
tystki, bowiem wystawiała już m. in. 
w Nowym Wiśniczu (2004,2005,2006), 
na zamku w Dębnie (2007), Łodzi 
(2008), Raciborzu (2010), Opolu (2010) 
i Klimkovicach (Republika Czeska, 
2009). Od 2009 r. związana jest po-
nadto z artystyczną grupą malarską 
Kogel Mogel. Obecnie artystka pracuje 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kietrzu na Opolszczyźnie. 

Instalacja Doroty Piechnik „ Kalen-
darz na człowieka” składa się z dwuna-
stu kompozycji, w których zastosowano 
różne techniki i materiały: malarstwo 
olejne, kolaż, przedmioty ruchome, 
wideo oraz m. in. drewno, blachę 
plastik, kafle piecowe, które tworzą 
specyficzną kompozycję przestrzenną 

– asamblaż. Inspiracją dla artystki stał 
się kalendarz gregoriański (słoneczny), 
który w prezentowanym cyklu stał się 
swoistą formą dla materii. 

Kompozycja przedstawiająca dany 
miesiąc została przypisana przez ar-
tystkę jednej starej ramie okiennej, 
i opatrzona wymyślonym przez nią 
aforyzmem np. - „Nie każde zamrożo-
ne myśli można odmrozić w styczniu”, 
„Związek z czerwcem zawsze pozo-
stanie ciepłą chemią”, „Wspominaj 
zmarłych – listopad wie, że do nich 
dołączysz”, „Żyjąc grudniową wiecz-
nością łatwiej pogodzić się z pewnością”. 
Liternictwo owych aforyzmów powstało 
z inspiracji typografią Drogi krzyżowej, 
która zdobi kościół w skansenie Mu-
zeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach. 
Stara rama okienna z wprawioną w nią 
kompozycją jest dla artystki więcej niż 
elementem konstrukcyjnym zamykają-
cym ścienny otwór. Chociaż nie pełni 

ona żadnej funkcji dekoracyjnej, ani 
ograniczającej przedstawienie, jest jej 
integralną częścią. Jak podkreśla au-

torka prac – nie są to 
więc „pejzażyki opra-
wione w ramkę”.

Przewodnią ideą 
cyklu „Kalendarz na 
człowieka” jest próba 
odnalezienia piękna 
w przemijaniu ludz-
kiego życia, wielce 
zależnego od otaczają-
cego świata przyrody 
oraz ukazania zmie-
niającej się z mie-

siąca na miesiąc natury, która w swej 
istocie jest o wiele trwalsza i silniejsza 
od kruchej i labilnej ludzkiej egzysten-
cji. Owe wątki wanitatywne można 
również dostrzec w metaforycznych 
materiałach użytych w kompozycjach. 
Są nimi zniszczone przez czas i warunki 
atmosferyczne, a także odrzucone przez 
człowieka różnorodne przedmioty – de-
strukty o fascynujących strukturach, 
w których nierzadko tkwi niedocenione 
przez nas piękno.

 Wykonane w konwencji realistycz-
nej kompozycje stały się punktem 
wyjścia do abstrakcyjnie potraktowa-
nych pejzaży, odkrytych w formach już 
zastanych. Kompozycji z aforyzmem 
„W kwietniowej przeplatance uważaj 
na precle” towarzyszy zapis wideo; 
jest nim odbity w wodzie pejzaż 
z drzewami.

Wystawa czynna jest do końca 
lutego br. 

Zdolności rysunkowe i ma-

larskie Dorota Piechnik roz-

wijała już w Szkole Podsta-

wowej nr 1, pod kierunkiem 

nauczyciela, artysty plastyka 

Andrzeja Pałki.

Każda kompozycja została przypisana przez artystkę jednej starej ramie 

okiennej i opatrzona wymyślonym przez nią aforyzmem fot. arch.

Dorota Piechnik mieszka na 

Opolszczyźnie, ale sercem jest 

z rodzinnym Brzeskiem  fot. arch.
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Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Brzesku łączy trady-
cyjne funkcje biblioteki ze współ-
czesnymi źródłami informacji, 
nauki i rozrywki. Jest otwarta na 
czytelnika, funkcjonalna, z no-
woczesnymi rozwiązaniami prze-
strzennymi i komunikacyjnymi. To 
miejsce bez barier architektonicz-
nych, przyjazne dla osób niepełno-
sprawnych i starszych.

Zgodnie z opracowanym w 2009 roku 
„Planem Rozwoju Biblioteki na lata 
2009-2013”, po zmianie siedziby i prze-
niesieniu do Regionalnego Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznego, Biblioteka 
poszerzyła swoją działalność o dwa 
nowe działy. 

Dział Multimedialny - to miejsce. 
gdzie użytkownicy Biblioteki mogą 
bezpłatnie korzystać z dostępu do kom-
putera i internetu. Nie jest to jednak 
tylko pracownia komputerowa, ale 
również miejsce, gdzie udostępniane są 
materiały audiowizualne gromadzone 
przez Bibliotekę. Oprócz coraz bardziej 
popularnych audiobooków, płyt DVD 
z ekranizacjami lektur szkolnych czy cie-
kawych filmów można znaleźć tam też 
płyty z muzyką klasyczną i rozrywkową. 
W pracowni przygotowano specjalne 
stanowisko, gdzie przed wypożyczeniem 
płyty można najpierw jej posłuchać, 
upewniając się co do właściwego dla 
siebie wyboru.

Dział Bibliograficzno-Infor-
macyjny zajmuje się gromadzeniem 
i  udostępnianiem książek, wycinków 
prasowych oraz dokumentów życia 
społecznego dotyczących Brzeska i miej-
scowości z terenu całego powiatu. Są 
to zarówno materiały w ujęciu histo-
rycznym jak i współczesnym, dotyczą 
wydarzeń z życia społeczno-politycznego 

Biblioteka – Jesteśmy dla Ciebie

i kulturalnego regionu z uwzględnie-
niem sylwetek osób znanych, ważnych 
dla regionu, które zapisały się w jego 
historii lub dziejach współczesnych. 
Dział ten mieści się w wyodrębnionej 
czytelni, gdzie przygotowano dla użyt-
kowników kilka stanowisk pracy.  Tutaj 
również umiejscowione jest stanowisko 
komputerowe z dostępem do bazy infor 
lex - systemu informacji zawierającej 
akty prawne, orzecznictwo, interpretacje 
urzędowe.

Dla sprawnego wyszukiwania in-
formacji regionalnych bibliotekarze 
przygotowali katalog on-line (Bibliogra-
fia regionalna), w którym zawarte są 
opisy bibliograficzne książek i artykułów 
dotyczących naszego regionu. W Dziale 
Bibliograficzno-Informacyjnym two-
rzona jest Bibliografia Małopolski przy 
współpracy z Wojewódzką Biblioteką 
Publiczną w Krakowie.

W maju 2011 roku Biblioteka na-
wiązała współpracę z warszawskim 
Ośrodkiem KARTA, co zainicjowało 
gromadzenie relacji ustnych najstar-

szych mieszkańców 
miasta, archiwal-
nych fotografii i do-
kumentów, w celu 
zachowania ich dla 
kolejnych pokoleń. 
Do tej pory udało 
się zgromadzić kil-
kadziesiąt zdjęć, 
w tym interesującą 
kolekcję fotografii 
przedstawiających 
historię Browaru 
Okocim, zawiera-
jącą między inny-
mi XIX-wieczne 
zdjęcia i pocztówki 

prezentujące budynki browaru, jego pra-
cowników wraz z właścicielem Janem 
Albinem Goetzem. W ramach prac nad 
gromadzeniem i rozpowszechnianiem 
informacji o regionalnej historii na 
1 lutego 2012 roku Biblioteka zaplano-
wała – we współpracy z Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku – prelekcję historyka 
Mateusza Koczwary na temat  Cy-
frowego Archiwum Tradycji Lokalnej 
w Brzesku.

Oprócz działalności nowych działów, 
Biblioteka rozpoczęła ciekawe formy 
pracy z czytelnikiem, adresowane do 
każdej grupy wiekowej swoich użyt-
kowników.

Komputer przyjazny seniorom
Dział Multimedialny w roku 2011, 
w okresie od września do listopada, zor-
ganizował 2 edycje 20-godzinnych war-
sztatów komputerowych dla najstarszych 
czytelników. Obejmowały one poznanie 
podstawowych funkcji komputera, wybra-
nych programów użytkowych i internetu. 
Po ukończeniu kursu uczestnicy nadal 
wracają do działu, by wykorzystywać zdo-
byte umiejętności i rozwijać możliwości, 
jakie dają kolejne programy poznawane 
już samodzielnie. Pracownicy działu 
zawsze chętnie służą pomocą nowym 
entuzjastom techniki cyfrowej, dzięki 
czemu warsztaty stały się sposobem na 
zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu 
osób starszych. Następna edycja  zajęć 
planowana jest już na luty 2012.

Języki obce! – czemu nie?
Organizowane przez Bibliotekę war-
sztaty języka angielskiego cieszą się 
dużym zainteresowaniem użytkowni-
ków. Aktywnie funkcjonują trzy grupy 
o zróżnicowanym przekroju wiekowym, 

Poranki z Książką, jak widać, cieszą się sporą popularnością - fot. arch. PiMBP

Komputer przyjazny seniorom, to jedna z wielu akcji pro-

wadzonych w RCKB - fot. arch. PiMBP
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które realizują program od poziomu 
podstawowego. Aktywność grup przeja-
wia się nie tylko 100% frekwencją, ale 
również stopniem integracji jej członków 
i pomysłowością na urozmaicenie zajęć. 
Organizatorów cieszy spory udział osób 
starszych i pracujących. Okazuje się, 
że warsztaty językowe są atrakcyjną 
ofertą trafiającą w potrzeby środowiska 
lokalnego. 

Kreujemy modę na czytanie
Przy Bibliotece powstały dwa Dysku-
syjne Kluby Książki – dla dorosłych 
czytelników i dla młodzieży. 
Projekt  Działalność DKK 
objętych honorowym pa-
tronatem ministra kultury 
zainicjował Instytut Książ-
ki w 2007 roku. Pomysł 
oparty jest na założeniu, 
że potrzebne są miejsca, 
w których można rozma-
wiać o wspólnie czytanych 
książkach oraz, że nie trze-
ba być krytykiem, by czer-
pać przyjemność z dyskuto-
wania o literaturze. Celem 
klubów jest także ożywienie 
środowisk skupionych wo-
kół bibliotek oraz zachęce-
nie samych bibliotekarzy 
do kreowania mody na 
czytanie. W przyjaznej atmosferze uczest-
nicy Klubów spotykają się raz w miesiącu, 
dyskutują i wymieniają się wrażeniami na 
temat przeczytanej książki. 

Wystawy
Świat stworzony jest z barw i kształtów. 
Wiele pięknych pejzaży, obiektów archi-
tektury i sztuki mijamy w pośpiechu, 
nie mając czasu się zatrzymać. A prze-
cież wszystkie warte są uwagi. Artyści 
zatrzymują je dla nas w obrazach, rzeź-
bach, zdjęciach…

W sali wystawienniczo-odczytowej 
prezentujemy wystawy artystów pla-
styków i fotografików oraz wystawy 
monograficzno-literackie. W 2011 roku 
nasza galeria prezentowała 5 wystaw, 
na kolejną 6. już wystawę zapraszamy 
od 29 stycznia br. (sala 212, II p.)

W Oddziale dla dzieci razem 
czytamy, uczymy się i bawimy. 
Zgodnie z panującą w bibliotekarstwie 
tendencją promowania czytelnictwa 
od najmłodszych lat, przy oddziale dla 
dzieci, w listopadzie 2011 r. rozpoczął 
swoją działalność Klub Maluszka. 
Spotkania klubu odbywają się co tydzień 
w środę o godz. 10.00 w komnacie bajek 
i przeznaczone są dla dzieci w wieku 
od 1,5 do 3 lat  oraz ich rodziców lub 
opiekunów. Wczesny kontakt z książką, 

słowem, muzyką i rówieśnikami jest 
niezwykle ważny dla rozwoju dziecka. 
W czasie organizowanych zajęć chcemy 
pomóc rodzicom w stymulowaniu rozwo-
ju poznawczego swoich dzieci, poprzez 
wybór dostosowanych do wieku i po-
trzeb dziecka książeczek, muzyki, czy 
filmów. Polecamy atrakcyjną literaturę 
dotyczącą opieki nad małym dzieckiem, 
organizujemy spotkania ze specjali-
stami (np. pedagogiem, psychologiem, 
pediatrą) oraz oferujemy wspólną za-
bawę z dziećmi (np. zabawy plastyczne, 
naukę prostych wierszyków, piosenek, 

wyliczanek, głośne czytanie, itp.). Zain-
teresowanie Klubem Maluszka przeszło 
nasze najśmielsze oczekiwania. Obecnie 
lista uczestników jest zamknięta (do 
Klubu należy 13 dzieci wraz z rodzica-
mi), tworzymy jednak „listę rezerwową”, 
ponieważ być może zostanie utworzona 
druga grupa. Do tej pory odbyło się 6 
spotkań podczas których dyskutowali-
śmy o literaturze dla dzieci najmłod-
szych, robiliśmy świąteczne choinki, 
organizowaliśmy wspólne zabawy dzieci 
i rodziców. Jesteśmy przekonani, że 
dziecko zapoznane z książką i biblioteką 
w tak przyjazny sposób pozostanie jej 
czytelnikiem na długo.  

W ramach naszej współpracy z przed-
szkolami prowadzimy cykliczne zajęcia 
literacko-plastyczne „Poranki z książ-
ką”. Uczestniczą w nich dzieci z Przed-
szkoli nr 1 i nr 3. Tematyka spotkań jest 
różnorodna. Rozmawialiśmy już o jesieni 
i zimie, o uczuciach i twórczości H. Ch. 
Andersena. Zajęcia są urozmaicane pre-
zentacjami multimedialnymi, pozostają 
po nich także przepiękne prace plastycz-
ne wykonywane wspólnie przez dzieci. 

Organizujemy również zajęcia „Cała 
Polska czyta dzieciom – czytamy 
i my!”, w których biorą udział dzieci 
z Przedszkola nr 4. Oddział dla Dzieci 
odwiedzają również uczniowie szkół 

podstawowych, nie tylko z Brzeska, ale 
i z powiatu brzeskiego. Dla nich mamy 
przygotowane lekcje biblioteczne „Bi-
blioteka jakiej nie znamy”, połączone 
ze zwiedzaniem RCKB.

Nasi czytelnicy mogą korzystać tak-
że z zajęć, które odbywają się w godzi-
nach popołudniowych. W środy o godz. 
16.00 organizowane są zajęcia litera-
cko-plastyczne „Środowe czytania”. 
Zapraszamy na nie wszystkie dzieci, 
które chciałyby wspólnie z rówieśnika-
mi posłuchać ciekawego i pouczającego 
opowiadania, wykonać pracę plastyczną 

i wziąć udział w twórczych 
zabawach integracyjno-
ruchowych. Mali artyści 
z kolei mogą rozwijać 
swoją pasję na czwartko-
wych zajęciach „Każdy 
może być artystą” (godz. 
16.00). W trakcie spotkań 
wspólnie czytamy frag-
menty książek, tworzymy 
prace plastyczne różnymi 
technikami, wykorzystu-
jemy naszą wyobraźnię 
i po prostu świetnie się 
bawimy. Coś ciekawego 
dla siebie znajdą u nas 
również miłośnicy kina. 
Dwa razy w tygodniu 
(wtorek godz. 16.00 i so-

bota godz. 10.00) w ramach Bajkowej 
Akademii Filmowej organizujemy 
seanse filmowe dla dzieci w Komnacie 
Bajek. Informację o tym, jaki film będzie 
wyświetlany, zamieszczamy na naszej 
stronie internetowej i w Oddziale dla 
Dzieci. Wszystkie organizowane przez 
nas zajęcia cieszą się coraz większą 
popularnością.                                  

Już przygotowujemy się do zajęć, 
które będą prowadzone w czasie „Ferii  
w Bibliotece”.  Wszystkie szczegóły po-
jawią się na naszej stronie internetowej 
w lutym, przed rozpoczęciem ferii.

Od  stycznia 2012 roku uruchomiony 
został elektroniczny system wypożyczeń. 
W związku z tym nastąpiło wiele zmian. 
Tradycyjną  kartę czytelnika zastąpiono 
kartą z kodem kreskowym. Karta ta 
upoważnia czytelnika do korzystania ze 
wszystkich działów Biblioteki. Istotne 
zmiany dotyczące systemu wypożyczeń 
zawarte zostały w Regulaminie Bibliote-
ki dostępnym w wypożyczalniach oraz na 
stronie www.bibliotekabrzesko.pl 

Ogółem z usług Biblioteki w 2011 
roku skorzystało 64 227 osób, w tym 49 
794 osoby już w Regionalnym Centrum 
Kulturalno – Bibliotecznym. Wszyst-
kich, którzy nie mieli jeszcze okazji 
korzystać z usług Biblioteki, serdecznie 
zapraszamy.  Maria Marek

Tak wygląda nowa karta czytelnika PiMBP
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Katarzyna Pacewicz-Pyrek 

Miałam wielką przyjemność uczest-
niczenia w zaczarowanym wieczo-
rze autorskim ,,Nastroje-ja, wiersze 
i rysunki moje” Anny Gaudnik, 
który odbył się trzynastego stycz-
nia tego roku w Brzeskiej Piwnicy. 
Tego dnia, w Miejskim Ośrodku 
Kultury ciężko było znaleźć wolne 
krzesło, a chętnych do uczestnictwa 
w tym obiecująco zapowiadającym 
się wydarzeniu ciągle przybywało. 
Sprawczyni zamieszania w ener-
getycznym czerwonym żakieciku 
witała każdego miłym słowem 
i uroczym ciepłym uśmiechem. 
Gdy wszyscy wreszcie usadowili 
się, niektórzy we dwoje na jednym 
krześle, inni na stojąco, przygasły 
światła i zaczęła się godzina poezji, 
magii i cudów…

Anna wierszem podziękowała 
wszystkim obecnym oraz tym, którzy 
pomogli przygotować prezentację krót-
kiego fragmentu jej twórczości. Potem 
słowem i obrazem malowała nam swoje 
świąteczne wspomnienia i nastroje. 
Zapachniało piernikami, cynamonem, 
choinką i dzieciństwem... 

Z zakamarków brzeskiej piwnicy wy-
łoniły się anioły oraz wszelkie dobre duchy 
i zawisły zasłuchane pod sufitem, cichutko 
trzepocąc skrzydłami, by nie przeszka-
dzać. Św. Mikołaj przycupnął  z boku, by 

nie zasłaniać nikomu, bo – jak wiadomo 
– do najszczuplejszych nie należy.

Poetka snuła opowieść o mikołaj-
kowych prezentach, ręcznie robionych 
ze słomy, bibuły, złotka i kolorowego 
papieru ozdobach choinkowych. Czy 
ktoś dziś znajduje czas, by zawijać 
orzechy w staniol lub kleić kilometro-
we łańcuchy? W większości domów na 
zielonym drzewku królują świecidełka 
prosto z Chin. Dobrze, że Ania chroni 
bibułkowo-słomkowe cudeńka przed 
konkurencją z azjatyckiego kraju. Kie-
dyś plastikowych choinek nie było, a do 

Wiersze, obrazy i nastroje…
pachnącego lasem świerka czy jodełki   
przytwierdzało się świeczki, co nie było 
bezpieczne. Niejednokrotnie wraz z nimi 
płonęło i bożonarodzeniowe drzewko. 

Przed świętami nadchodzi zwykle 
pora na wielkie sprzątanie. U Ani też, 
ale były to, można powiedzieć, ,,porządki 
inaczej”. Ta urocza osoba zaprosiła ze-
branych na krótką wizytę na jej strych, 
celem posegregowania i wyrzucenia 
tego, co zbędne. Jak się potem okazało, 
w kartonach leżały wspomnienia i jak 
tu coś usunąć… przecież to wszystko 
potrzebne... Otwierała pudełka, jakby 
przeglądała album rodzinnych fotografii 
i pokazywała, z czego składa się nasze 
życie od momentu urodzin do dziś. 
Im tych realnych bibelotów lub tych 
trzymanych w sercu więcej, tym ono 
bogatsze….

Przyszedł czas na pierniczki aro-
matyczne, pięknie i pracowicie lukrem 
zdobione. Kształty i rozmiary miały roz-
maite. Krakowianki odziane w gorseciki, 
suto marszczone spódniczki i falujące 
fartuszki, obowiązkowo z kieszonką, 
obute w trzewiczki i oczywiście ze sznu-
rem identycznych korali na szyjach. 
Były też domki, jak z bajki, z małymi 
drzwiczkami i okienkami, rybki, misie 
i aniołki. Ten, kto piecze takie pierniki, 
wie, ile to pracy i czasu wymaga. ,,Pie-
kareczka Ania” uświadomiła nam, że 
ten czas poświęcony na tworzenie tych 
świątecznych cudeniek jest potrzebny 
nam i naszym bliskim. Robimy coś dla 
nich sami, z potrzeby serca, by ozdobić 
choinkę, by razem kosztować smaki 
świąt i wreszcie, by kiedyś wspominać 
te magiczne chwile oraz godziny i jeszcze 
raz się nimi cieszyć….

Anioły pod sufitem powoli zaczęły 
tracić cierpliwość, bo było już o Miko-
łaju, porządkach, choince, prezentach 
i pierniczkach, a one dalej czekały na 
opowieści o sobie. Nastąpiła anielska 
chwila. Wiersze o naszych podniebnych 
opiekunach recytowały, znakomicie je 
interpretując Joanna Trunów (Dwa 
Anioły) i Ewa Platner-Przybyło ( Mod-
litwa do Anioła), które pomagały Ani 
przygotować ten uroczy wieczór. Pani Jo-
anna recytując, wskazała, gdzie autorka 
znajduje Anioły, a że są one wśród nas, 
zwykłych ludzi i w nas, więc: … 

,,A Ty, poszukaj Aniołów -  pośród 
zwyczajnych ludzi:

w chusteczce na głowie i w swetrze 
wytartym na rękawie.

I będziesz Aniołem dla Anioła, gdy 
powiesz: ja to naprawię”… 

Pani Ewa, w chuście anielskiego 
koloru, niczym w skrzydła odziana, 
deklamowała bardzo osobisty dla poetki 
utwór, a wtedy mały cud się wydarzył… 
Komuś zadzwonił telefon, zwykle w ta-
kiej sytuacji słuchacze się denerwują, 
piorunują właściciela niewyciszonego 
aparatu wzrokiem, ale w tym przypadku 
było zgoła inaczej, ponieważ usłyszeliśmy 
piosenkę ,,Jak anioła głos”… to był taki 
mały świąteczny cud, a skoro są takie, 
będą i wielkie cuda… ,,Modlitwa do 
Anioła” to poezja z najwyższej półki, ale 
nie w tym rzecz, bo istotą utworu są pełne 
miłości i macierzyńskich uczuć zwrotki. 
Opowiadają o trudzie wychowania oraz 
o wielkiej sztuce, jaką jest wpojenie swym 
dzieciom, co ważne w życiu:
…,, Chciałabym jednak dla nich więcej:
naucz ich myśleć również  sercem,
niech widzą to dobro wokół.”…

To strofy pięknej modlitwy, jaką ko-
chająca matka kieruje do aniołów swoich 
pociech. Gdybym była skrzydlatą istotą 
mieszkającą w niebie, takie wierszowa-
ne słowa byłyby zawsze wysłuchane…

 Boże Narodzenie to czas radości 
z nadejścia Dzieciątka Jezus. Wszyscy 
o tym wiemy, ale jakże często zapomina-
my o istocie tych grudniowych dni w go-
rączce porządków, zakupów i pogoni za 
własnym cieniem. Warto się zatrzymać, 
znaleźć chwilę na refleksję …

Może trzeba tak jak Ania :
…,, Powiedziałam Jezu:
- Tutaj czekam na Ciebie?  

Boże Narodzenie to czas ra-

dości z nadejścia Dzieciątka 

Jezus. Wszyscy o tym wiemy, 

ale jakże często zapominamy 

o istocie tych grudniowych 

dni w gorączce porządków, 

zakupów i pogoni za włas-

nym cieniem.

Anna Gaudnik wierszem podzięko-

wała wszystkim obecnym oraz tym, 

którzy pomogli jej przygotować 

ten wieczór. Fot. Jerzy Gaudnik
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Prawda czy tylko słowa? Boże ?! 
Ja tego nie wiem !
Tak łatwo się mówi cokolwiek, 
tak pięknie bawić się słowem
Deklaracji wznosić pomniki 
W sobie wciąż nowe i nowe !
Niech będzie chociaż słowo! 
Postaram się potem o więcej!
Jezu- a Ty tak bardzo chcesz widzieć- 
Czynów pełne me ręce!   
Radością napełniasz nam serca! 
Radość oblicze ma Dziecka
Bo żłobek, Józef , Maryja, 
Gwiazda, pastuszek, owieczka…
Choinka, wigilia, opłatek 
– To wszystko roztkliwi ..poruszy 

Dajmy sobie czas na refleksje –niech 
bylejakość nas nie zagłuszy!  ‘’…

Tego wieczoru nie mogło zabrak-
nąć życzeń, a były one wyjątkowe jak 
ich autorka. Wierszem powiedziane, 
z humorem, ale co najważniejsze, 
szczere!

Brawa bito długo, a gratulacjom 
nie było końca. Dzięki Annie Gaud-
nik  przeżyliśmy wspaniały wieczór 
z pełną ciepła i pozytywnej energii 
osobą. Sprawiła ona, że cofnęliśmy 
się w czasie do dziecinnych lat i po-
patrzyliśmy na nasze życie oraz  na 
to, co nas otacza nieco inaczej. Warto 
czasem się zatrzymać, mimo że jeste-

śmy spóźnieni i zdobyć się na chwilę 
refleksji, a do tego niewątpliwie 
skłania poezja, zwłaszcza w takim 
wydaniu, własnoręcznie ilustrowana 
przez autorkę.

Cieszę się, że tak blisko mnie są 
tacy ludzie jak Ania, którzy tworzą 
wspaniałe rzeczy i mają dość energii, 
by dzielić się nimi z otoczeniem. 

Aniu dziękuję za zaczarowane 
chwile z Twoją Osobą, Twoją Poezją 
i Wszelaką Twoją Twórczością.

Styczeń 2012 r.
Tekst zawiera fragmenty wierszy 

Anny Gaudnik: Dwa Anioły, Modli-
twa do Anioła, Dzieciątko.                

Ostatni weekend stycznia upłynął 
pod znakiem VII Powiatowego 
Konkursu Kolęd i Pastorałek „O 
Muszlę św. Jakuba”, który po raz 
pierwszy odbył się w sali koncer-
towej Regionalnego Centrum Kul-
turalno-Bibliotecznego. Organiza-
torzy przeglądu to parafia pw. NMP 
Matki Kościoła i św. Jakuba Apo-
stoła, Urząd Miejski i Starostwo 
Apostoła. Grand Prix tegorocznego 
konkursu zdobyła młodziutka Ali-
cja Rega z Łysej Góry. 

W konkursie wzięła udział rekor-
dowa liczba wykonawców – 60 solistów 
i zespołów. Koordynujący organizację 
przeglądu ksiądz Stanisław Kaczka 
zmuszony został do zwiększenia 
liczby uczestników ponad tę, którą 
wcześniej ustalono. Ilość zgłoszeń prze-
szła jednak najśmielsze oczekiwania 
organizatorów, dlatego dopuszczono 
ponadprogramowo 10 wykonawców 
(pierwszych z listy). Wraz z liczbą 
uczestników wzrósł też poziom kon-
kursowych prezentacji, które ocenia-
ło jury w składzie: ks. dr Grzegorz 
Piekarz (przewodniczący), Krystyna 
Szymańska i Mariusz Łabędź. Tylko 
w dwóch kategoriach nie przyznano 
pierwszych nagród – wśród uczniów 
starszych klas szkół podstawowych 
oraz wśród gimnazjalistów (zespoły). 

Jednogłośną decyzją jury Grand 
Prix trafiło w ręce filigranowej (i jesz-
cze bardzo młodej) Alicji Regi. Łysogó-
rzanka ma już w swoim dorobku szereg 
cennych nagród. W zeszłym roku z po-
wodzeniem brała udział w „Talentach 
Małopolski”. Jej kunszt muzyczny i ak-
torski można było podziwiać podczas 
Dni Brzeska. W konkursie „O Muszlę 

O Muszlę św. Jakuba
Jakuba” udowodniła, że dobrze czuje 
się w każdym repertuarze. Wykonana 
przez nią nastrojowa pastorałka „Za-
dumka” została nagrodzona gromkimi 
brawami, a entuzjazm publiczności 
potwierdzili jurorzy w swoim wer-
dykcie.  

- Konkurs ma to do siebie, że tylko 
nieliczni otrzymują laury. Jednakże 
na ocenę jury nie należy patrzeć w ka-
tegoriach wygranych i przegranych. 
Wszystkim zespołom i solistom należą 
się słowa uznania i szacunku za ich 
pracę, trud prób i ćwiczeń, a zwłaszcza 
za przygotowanie programu zaprezen-
towanego podczas przesłuchań. Dlatego 
każdy zespół uczestniczący w Konkursie 
zasługuje na nagrodę i wyróżnienie 
– mówił w podsumowaniu ks. dr Grze-
gorz Piekarz.  

Osobne podziękowania od jurorów 
otrzymali kierownicy i opiekunowie 
wykonawców za rzetelne, staranne 
i odpowiedzialne przygotowanie swo-
ich podopiecznych. Wyrazy uznania 
skierowano też pod adresem księdza 
Stanisława Kaczki, uważanego za 
„ojca tego konkursu”, a także dla 
księdza dziekana Józefa Drabika, 
który w parafii św. Jakuba tworzy 
klimat sprzyjający rozwojowi mu-
zycznych talentów młodzieży. Jurorzy 
dostrzegli też profesjonalizm Andrze-
ja Gicali, który akompaniował wielu 
wykonawcom. 

Sponsorami konkursu były: Parafia 
pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba 
Apostoła, Urząd Miejski, Starostwo Po-
wiatowe, restauracja Galicyjska, PSS 
„Społem”, MPEC, MARK, Megamot, 
BZK, Proster, A4 Studio, Biuro Serwis 
Papirus, PGNiG, Cech Rzemieślników 

oraz Małych i Średnich Przedsiębior-
ców, Marek i Michał Więckowscy.   

Wyniki
Przedszkolaki: 1. Promyczki mą-

drości (Publiczne Przedszkole Integra-
cyjne), 2. Śpiewające nutki (PP Wola 
Dębińska) i Przedszkolne nutki (PP nr 
10 Brzesko), 3. Mali Kolędnicy (PP nr 
10 Brzesko), wyróżnienie: Wesołe nut-
ki (PP nr 1 Brzesko). 

Klasy 1-3: 1. Alicja Rega (Łysa 
Góra), 2. Kinga Gurgul (Dębno – para-
fia św. Małgorzaty), 3. Gabriela Stoliń-
ska (SP Poręba Spytkowska) i Maria 
Mikołajek (SP 3 Brzesko).

Klasy 4-6 (soliści): 1. Mariola 
Duda (SP 3 Brzesko), 2. Karolina 
Mocia (Brzesko – parafia Miłosier-
dzia Bożego), 3. Agnieszka Pytka 
(SP Mokrzyska). 

Klasy 4-6 (zespoły): 3. Wiktoria 
Rechul i Klaudia Kozioł (GOK Borzę-
cin), wyróżnienie: Fantazja (Gnojnik 
– Centrum Kultury.

Gimnazja (soliści): 1. Zuzanna 
Magiera (Brzesko – Parafia MB Czę-
stochowskiej), 2. Małgorzata Nawrot 
(PG 1 Brzesko), 3. Sara Widła (Brze-
sko).  

Gimnazja (zespoły): wyróżnienie: 
Dominika Ciuruś i Gabriela Półtorak 
(PG Jadowniki). 

Szkoły ponadgimnazjalne (so-
liści): 1. Tomasz Mika (Jadowniki), 
2. Gabriela Magiera (Brzesko – parafia 
MB Częstochowskiej). 3. Ewa Wiś-
niowska (ZSP 1 Brzesko) i Katarzyna 
Szlachta (MOK Brzesko), wyróżnienie: 
Natalia Drużkowska (Brzesko).

Szkoły ponadgimnazjalne (ze-
społy): 1. Schola „Bliżej nieba” (Okocim 
– parafia Trójcy Przenajświętszej), 2. Ma-
rakas (Jadowniki), 3. Adsumus (Złota), 
wyróżnienie: Schola Gaudium (Brzesko 
– parafia Miłosierdzia Bożego). 

Grand Prix: Alicja Rega (Łysa 
Góra). red
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Jerzy Wyczesany

Historia kresowego rodu Jawor-
skich sięga XIV wieku. Wówczas 
to, jego protoplasta Wanczałuch 
Węgierski w dowód zasług dla 
Polski otrzymał w ziemi prze-
myskiej od władców Ludwika 
Andegaweńskiego i Władysława 
Jagiełły znaczne tereny urodzaj-
nych ziem wraz z kompleksami 
leśnymi. Wśród nich były m.in. 
miejscowości Jawor, Turka i Ilnik, 
położone nad malowniczą rzeką 
Stryj. Jeden z jego synów – Zenko 
osiadłszy na dziedzicznym Jawo-
rze, dał początek linii Jaworskich 
herbu Sas.

Niezmiernie szanowany, zna-
ny niemal wszystkim w Brzesku 
płk dr med. Walerian Józef 
Jaworski herbu Sas, uczestnik 
obu wojen światowych, szef sa-
nitarny armii „Pomorze” w 1939 
roku, jeniec wojenny, partyzant 
AK, więzień gestapo, organizator 
i komendant Szpitala Wojskowe-
go w Lublinie, pracownik Mini-
sterstwa Spraw Wojskowych oraz 
Ministerstwa Obrony Narodowej, 
świadek na ślubie mjr. Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala”, urodził 
się 14 kwietnia 1893 roku w War-
szawie, w rodzinie ziemiańskiej Wik-
tora i Konstancji z Turskich. Naukę 
początkowo pobierał w rodzinnym 
domu na Wołyniu (obecnie Ukraina). 
Po ukończeniu w 1912 roku gimna-
zjum w Żytomierzu podjął studia 
na wydziale medycznym Uniwersy-
tetu św. Włodzimierza w Kijowie. 
W czasie studiów uniwersyteckich 
brał udział w życiu konspiracyj-
nym kijowskiej Polonii, był m.in. 
działaczem polskiego Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” (tzw. Pata-

Najstarszy lekarz Rzeczypospolitej
Płk dr med. Walerian Jaworski (1893 – 1990)

w 22. rocznicę śmierci

gonii). Po otrzymaniu 30 marca 1917 
roku dyplomu lekarskiego, Walerian 
Jaworski został skierowany na 
front rosyjsko - niemiecki w  okolice 
Łucka, a następnie Pińska, gdzie 
wcielony do 332. Obojańskiego pułku 
piechoty armii carskiej, pełnił w nim 
obowiązki naczelnego lekarza pułku, 
aż do jego demobilizacji w grudniu 
1917 roku.

Młody lekarz powrócił więc do 
Kijowa i poprzez Wojskowy Związek 
Polaków został skierowany wraz 
z grupą kolegów oficerów do stacjonu-
jącego pod Bobrujskiem 1. Polskiego 
Wschodniego Korpusu gen. Józefa 
Dowbór – Muśnickiego. Przyjęto 
go w korpusie z otwartymi rękami, 
tym bardziej, że na froncie zdobył 
już spore doświadczenie. Porucznik 
Jaworski został lekarzem 1. pułku 
piechoty. Jak wspomniał po latach 
- „Nasze marzenia o polskiej armii 
rozwiały się jednak szybko. Niemcy 
otoczyli nas szczelnym pierścieniem 

ze wszystkich stron. W czerwcu 
1918 roku postawili dowództwu 
Korpusu stanowcze ultimatum: 
albo oddamy broń i rozejdziemy 
się do domów, albo uderzą na nas 
i zniszczą. Nie było wyboru. Prze-
waga wroga była przygniatająca. 
Pozostało się poddać. Walka nie 
miała sensu. Pozwolono mi jechać 
do Warszawy, ponieważ tam się 
urodziłem”.

Latem 1918 roku w Warszawie 
panował ożywiony ruch i trwała 
wzmożona praca konspiracyjna. 
Porucznik Jaworski rozpoczął 
pracę w szpitalu Przemienienia 
Pańskiego na Pradze, ale dawnych 
kontaktów z kolegami żołnierzami 
nie zerwał. Miał przeczucie, że 
będzie niedługo potrzebny. War-
szawa żyła nadzieją szybkiego od-
zyskania niepodległości. W gronie, 
w którym obracał się młody dok-
tor, przygotowywano się do zbroj-
nego udziału w akcie odzyskania 
niepodległości. Wszyscy czują, że 
ta chwila jest już bliska. Są gotowi 
do podjęcia walki zbrojnej. 8 listo-
pada1918 roku porucznik – dok-
tor Walerian Jaworski ponownie 
przywdziewa mundur wojskowy 

i wstępuje do tworzącego się zalążka 
wojska polskiego, w którym pozosta-
nie już na stałe, jako zawodowy lekarz 
wojskowy. Bierze udział w rozbrajaniu 
Niemców. Rozpoczyna również pracę 
na stanowisku młodszego ordynatora 
oddziału wewnętrznego w warszaw-
skim szpitalu Ujazdowskim i grupie 
„Jabłonna”. 11 listopada 1918 roku 
znajduje się w gronie tych, którzy 
uczestniczą w spotkaniu z Józefem 
Piłsudskim, przybyłym z Magdeburga 
do stolicy.

W lutym 1919 roku dr. Jaworskie-
go wezwano niespodziewanie do Mi-
nisterstwa Spraw Wojskowych. Szef 
departamentu zdrowia, płk Dobrzań-
ski zakomunikował mu - „Pojedziesz 
do Francji. Jesteś tam potrzebny. 
W armii Hallera brakuje lekarzy” - 
wspominał. Z gen. Józefem Hallerem 
spotkał się we Francji 19 marca 1919 
roku. I jak zawsze podkreślał - było to 
niezapomniane spotkanie. Tam otrzy-
mał przydział do 3. pułku strzelców 

Latem 1918 roku porucznik 

Jaworski rozpoczął pracę w 

szpitalu Przemienienia Pań-

skiego na Pradze, ale daw-

nych kontaktów z kolegami 

żołnierzami nie zerwał. Miał 

przeczucie, że będzie niedłu-

go potrzebny.

Dr Walerian Jaworski w mundurze „hallerczyków”, 

1920 r. – fot. K. Pęcherski – archiwum rodziny
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1. dywizji. Przez trzy miesiące pełnił 
funkcję lekarza pułkowego. W połowie 
czerwca z „błękitną” dywizją Hallera 
znalazł się w kraju. - „Witali nas jako 
tę siłę zbrojną, która zdolna będzie 
obronić niepodległość Polski. Myśmy 
zresztą czuli to samo. Wspaniały był 
ten nastrój powitania w wolnej Pol-
sce” - wspominał przed śmiercią.

W odrodzonej Polsce dr Jaworski 
pracuje w wojskowej służbie zdrowia 
i powoli awansuje. Bierze również 
udział w wojnie polsko – bolszewickiej 
1920 roku służąc w 3. pułku strzelców 
i 13. batalionie saperów. Po zakoń-
czeniu działań wojennych w 1921 
roku nostryfikuje dyplom lekarski na 
Uniwersytecie Warszawskim. W la-
tach 1922 – 1924 służy jako kapitan 
i ordynator w filii Szpitala Rejonowe-
go „Bielsko” w Nowym Sączu, potem 
lekarz floty wiślanej, naczelny lekarz 
1. pułku artylerii górskiej w Nowym 
Sączu, 1. pułku artylerii górskiej 
Legionów w Wilnie oraz już jako ma-
jor w 8. pułku ułanów w Krakowie. 
W 1933 roku, jako jeden z niewielu le-
karzy, kończy Wyższą Szkołę Wojenną 
w Warszawie, otrzymując stopień pod-
pułkownika. Następnie pełni funkcję 
kierownika referatu w Departamencie 
Sanitarnym Ministerstwa Spraw 
Wojskowych, zastępcy komendanta 
Szpitala Okręgu X w Przemyślu, wy-
kładowcy w Wyższej Szkole Wojennej 
w Warszawie, komendanta Szpitala 
Okręgu VIII w Toruniu, a bezpo-

średnio przed wybuchem 
II wojny światowej – jest 
szefem sanitarnym Okręgu 
Wojskowego VIII w Toru-
niu. Na wypadek wojny ma 
przydział na stanowisko 
szefa sanitarnego armii 
„Pomorze”.

Wspominał po latach 
- „Tragedię Września prze-
żyłem na własnej skórze. 
Całą służbę zdrowia, szpi-
tale wojskowe armii „Pomo-
rze” musiałem organizować 
z niczego, pod gradem bomb 
i pocisków. Panował strasz-
liwy bałagan i zamieszanie. 
Udało się jednak zorganizo-
wać kilka szpitali polowych, 
które przesuwały się przed 
cofającymi się oddziałami, 
w kierunku Warszawy. Co 
pewien czas dezorganizo-
wały je naloty nieprzyja-
cielskich samolotów. Często 
operowaliśmy pod bom-
bami. Nie było czasu na 
odpoczynek, na jedzenie. 

Tysiące rannych przewinęło się przez 
mój szpital. W końcu dotarliśmy nad 
Bzurę. Stamtąd nie było już gdzie 
się cofać”. 13 września w rejonie walk 
nad Bzurą ppłk dr Jaworski obejmuje 
również stanowisko komendanta Szpi-
tala Ewakuacyjnego armii wraz z jego 
filiami, które zorganizowano w cukrowni 
w Dobrzelinie (200 rannych), 
szkole podstawowej (200), 
kinie „Sokół” (260), Domu Ka-
tolickim (30) i biurowcu firmy 
Żelińskich (300), w Żychlinie, 
szkole podstawowej w Grabo-
wie (260) oraz w majątkach 
Oporów (pałac, szkoła, świet-
lica OMTUR – 300), Skrzesze-
wy  (kaplica kurii biskupiej 
– 200), Pniewo (100).

 19 września 1939 roku 
w końcowej fazie bitwy nad 
Bzurą – ranny i kontuzjowa-
ny ppłk dr Jaworski wraz ze 
szpitalem i setkami rannych 
dostał się do niewoli niemie-
ckiej, która jak wspominał 
- „ Była […] wybawieniem 
z naszej straszliwie trud-
nej sytuacji. Nie mieliśmy 
już bowiem ani lekarstw, 
ani materiałów opatrunko-
wych”. W niewoli leczony 
był z odniesionych ran przez 
ponad sześć tygodni w szpi-
talu polowym w Giżycach. 
Po wyleczeniu w drodze do 
obozu zbiegł do Warszawy. 

W listopadzie przedostał się na 
Kielecczyznę w okolice Jędrzejowa 
(Motkowice, Mierzyn, Imielno). Tam 
w dworku na zapadłej wsi otaczał 
opieką m.in. Polaków wysiedlonych 
z Poznańskiego. Brał czynny udział 
w ruchu oporu, był lekarzem oddzia-
łów Armii Krajowej -  legendarnych 
„Jędrusiów”,  pierwszych partyzan-
tów po „Hubalczykach”. 

W 1941 roku aresztowany przez 
jędrzejowskie gestapo przeżył ciężki 
okres badań, dochodzeń i konfronta-
cji. Sądzony był następnie przez nie-
miecki Sąd Wojskowy w Bydgoszczy 
jako oskarżony  o wydanie, rzekomo 
jednemu z podwładnych mu oficerów, 
rozkazu rozstrzelania w pierwszej 
dekadzie września 1939 roku 22 
mężczyzn narodowości niemieckiej, 
zamieszkujących okolice Ciechocinka 
(co uczynił, jak się później okazało, 
na własną rękę w odwet za zamor-
dowanie przez nich podczas odwrotu 
naszych 22 żołnierzy).

 Z chwilą zbliżania się w 1944 
roku frontu dr Jaworski został przy-
musowo zatrudniony przez Niemców 
w obozach pracy rozlokowanych na 
terenie powiatu jędrzejowskiego, 
dzięki czemu ułatwił ucieczkę 160. 
Polakom tam zatrudnionym, głównie 
starszym i chorym.

Po przełamaniu frontu przez 
Rosjan w lutym 1945 roku dr Ja-
worski wstąpił ponownie do Wojska 

Dr Walerian Jaworski z ojcem na krakowskich 

Plantach, 1930 r. – fot. archiwum rodziny

Z ulubionym koniem, Warszawa, 1933 r. 

- fot. archiwum rodziny
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Polskiego. Wraz z dr. Tadeuszem 
Krwawiczem, z czasem światowej 
sławy okulistą był organizatorem II 
Wojskowego Szpitala Okręgowego 
w Lublinie, a następnie jego pierw-
szym komendantem. Nieco później 
został skierowany do Departamentu 
Służby Zdrowia w Ministerstwie 
Obrony Narodowej. Tam też awanso-
wał  do stopnia pułkownika. Z nasta-
niem stalinowskich czasów, w 1949 
roku płk dr Walerian Jaworski został 
przeniesiony w stan spoczynku. Od 
tego czasu pracował w społecznej 
służbie zdrowia, piastując szereg 
odpowiedzialnych stanowisk m.in. 
w Gdańsku, Gdyni - Orłowie, Nakle 
nad Notecią, Żerkowie pod Jaroci-
nem, Jarocinie, Kępnie, Zawadzkiem 
pod Strzelcami Opolskimi. W 1964 
roku wraz z rodziną zamieszkał 
w Brzesku, początkowo w domu 
pp. Koniecznych przy ulicy Czarno-
wiejskiej, a następnie od 1966 roku 
w bloku nr 3 przy ulicy Ogrodowej. 
W naszym mieście pracował przez 
25 lat, prawie do ostatnich miesię-
cy przed śmiercią, jako kierownik 
Poradni Higieny Szkolnej i lekarz 
szkolny. Ponadto uczył również hi-
gieny w tutejszej Szkole Zawodowej 
dla Pracujących przy Zespole Szkół 
Ekonomicznych.

Jak napisał we wspomnieniu po-
śmiertnym jego podwładny z wrześ-

nia 1939 roku, a wów-
czas sława polskiej der-
matologii – prof. dr hab. 
płk Roman Wankiewicz 
z Akademii Medycznej 
w Bydgoszczy, płk dr 
Walerian Jaworski - „ 
był chyba najstarszym 
wiekiem i zasługami le-
karzem Rzeczypospolitej 
Polskiej, uhonorowanym 
w 1985 roku tytułem Za-
służony Lekarz Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludo-
wej”. Ponadto odznaczo-
ny był m. in. Krzyżem 
Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzy-
żem Walecznych ( 3 krot-
nie),  Krzyżem Partyzan-
ckim, Złotym Krzyżnem 
Zasługi, Medalem Nie-
podległości, medalem „Za 
udział w wojnie obronnej 
1939 roku”, Medalem 
Komisji Edukacji Naro-
dowej. W uznaniu zasług 
dla naszego miasta Pre-
zydium Rady Narodowej 
Miasta i Gminy nadało 
mu w 1985 roku tytuł 
„Zasłużony dla miasta Brzeska”.

Kończąc, należy wspomnieć, iż dr 
Jaworski był również autorem kilku 
publikacji i wspomnień, w tym m. in. 

„Formacje sanitarne Armii Pomorze 
w bitwie nad Bzurą”, „Wojskowa Służ-
ba Zdrowia w kampanii wrześniowej”, 
„Sprawozdanie ze zjazdu wychowan-
ków Uniwersytetu Kijowskiego 1912 
– 1917 w Warszawie 28 – 29 maja 
1957 r.”, „Mój październik 1917 r.”

Płk dr Walerian Jaworski zmarł 
w szpitalu w Brzesku 4 stycznia 1990 
roku; pochowany został cztery dni 
później w Kwaterze Zasłużonych na 
tutejszym cmentarzu komunalnym. 
Jak podkreślano podczas przemó-
wień nad jego trumną – zmarły był 
wspaniałym człowiekiem, wybitnym 
oficerem – lekarzem, wymagającym, 
lecz sprawiedliwym, oddanym służ-
bie, niezwykle troskliwym o chorych, 
zdrowie młodzieży i rodzinę. 

Pamiątki po nim, w tym mundur 
wojskowy znajdują się w Izbie Trady-
cji w Szkole Podstawowej w Porębie 
Spytkowskiej.

PS Autor bardzo serdecznie dzię-
kuje córce płk. dr. Waleriana Jawor-
skiego, Pani Barbarze Maksymow-
skiej za udostępnienie materiałów 
archiwalnych i publikacji dotyczą-
cych ojca oraz Panu Piotrowi Tocie, 
dyrektorowi Szkoły Podstawowej 
w Porębie Spytkowskiej za udostęp-
nienie dokumentów znajdujących 
się w tamtejszej szkolnej Izbie Tra-
dycji.

Płk dr Walerian Jaworski wraz z mjr. Prof. A. Falkiewiczem podczas procesji 

Bożego Ciała w Lublinie, 1945 r. – fot. archiwum rodziny

Płk dr Walerian Jaworski, ok. 1990 r. 

– fot. archiwum rodziny 
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Zofia Sitarz

- Kiedy po raz pierwszy poszedłem 

do bowlingowni, w ogóle nie wie-

działem, co robić z kulą – wspomi-
na Grzegorz Gniadek – Dopiero po 

kilu treningach udało mi się trafić 

w kręgle. Ciężka praca Grzegorza, 
jego determinacja, a także zachę-
ta jego nauczyciela sprawiły, że 
w dość krótkim czasie zaczął osią-
gać dobre wyniki. Ma już na swoim 
koncie udział w kilku olimpiadach 
– w Warszawie, Szanghaju i Ate-
nach, w czasie których wywalczył 
kilka medali, w tym także tych 
wykonanych z najcenniejszego 
kruszcu. 

Grzegorz Gniadek ma 24 lata, 
urodził się i wychował w Brzesku, 
do niedawna był uczniem Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Bochni. Jednym z jego nauczycieli 
był Dariusz Frąckowiak, pełniący 
funkcję dyrektora Oddziału Regional-
nego Stowarzyszenia Olimpiady Spe-
cjalne Małopolskie. Pan Dariusz, wraz 
ze swoją żoną Dorotą promują młodych 
niepełnosprawnych sportowców. 

Wyjazd do Chin
- Początkowo myśleliśmy o tym, aby Grze-
gorza skierować do sekcji kolarskiej albo 
tenisa stołowego, szybko jednak okazało 
się, że smykałkę wykazuje w bowlingu. 
Po kilku treningach okazało się, że to był 
strzał w dziesiątkę. Po kilku miesiącach 
Grzegorz zaczął osiągać dobre wyniki, 
które pozwalały przypuszczać, że do-
skonale sprawdzi się w tej dyscyplinie 
– mówi Dariusz Frąckowiak. 

Treningi odbywał Grzegorz w bo-
cheńskim hotelu Cold. Tamtejsi bowlin-
gowcy biorą udział w zawodach o 
zasięgu lokalnym, regionalnym, kra-

Grzegorz Gniadek – 
olimpijski multimedalista

jowym i międzynarodowym. Pierwsze 
poważne zawody, w jakich brzeszcza-
nin brał udział, odbyły się w 2007 
roku w Warszawie. Grzegorz przywiózł 
stamtąd dwa medale – złoty i srebrny. 
Tego samego roku został włączony 
do reprezentacji Polski i wyjechał na 
Igrzyska Specjalne do Szanghaju. 

- Mama bardzo denerwowała się 
moim wyjazdem, głównie tym, że 
tak długo miałem lecieć samolotem 
– wspomina Grzegorz. –Ale potem była 
ze mnie bardzo dumna, przywiozłem 
z Chin dwa srebrne medale. Zwiedza-
liśmy ten kraj prawie dwa tygodnie, to 
były niezapomniane przeżycia.

 Równie cenne jak medale było 
spotkanie z Arnoldem Schwarzeneg-
gerem i Jackie Chanem, gratulacje 
sportowcom składał przewodniczący 
Chińskiej Republiki Ludowej – Hu Jin-
tao. Po przyjeździe do kraju, Grzegorz 
zaproszony został na spotkanie z wła-
dzami Małopolski, w czasie uroczysto-
ści otrzymał nagrodę pieniężną. 

Złoto w Atenach
W 2010 roku Igrzyska Specjalne orga-
nizowane były w Warszawie, wówczas 

Grzegorz wywalczył brązowy medal. 
Gdy skończyło się olimpijskie zamie-
szanie, młody mężczyzna od razu za-
brał się ostro do pracy, bowiem miał 
kilka miesięcy, aby przygotować się 
do startu w igrzyskach w Atenach. 
Tam pojechał z wielkim apetytem na 
złoto, zadanie wydawało się możliwe 
do wykonania – zaplanowano, że 
wystartuje w deblu razem ze swoim 
klubowym kolegą, Januszem Sikor-
skim. I faktycznie, już po pierwszych 
zawodach okazało się, że Grzegorz 
wraz ze swoim partnerem są fawo-
rytami igrzysk. 

- Kiedy stawałem na podium, byłem 
bardzo szczęśliwy i wdzięczny panu 
Dariuszowi za to, że zaopiekował się 
mną i dał mi szansę na udział w takich 
zawodach. Dzięki temu zwiedziłem 
kilka krajów i spotkałem wspaniałych 
ludzi – mówi Grzegorz.

Ten młody człowiek nie ma lekkie-
go życia, dość wcześnie stracił ojca, 
nim i jego rodzeństwem zajmowała 
się matka. Kiedy był uczniem SOSW 
w Bochni pobierał rentę rodzinną, 
teraz przepisy nie pozwalają na przy-
znanie mu renty ZUS-owskiej, nie 
może też podjąć pracy zarobkowej, bo 
nie pozwala na to stan jego zdrowia. 
Jedyne środki, jakie Grzegorz uzyskuje 
na swoje utrzymanie to zasiłki – stały 
i pielęgnacyjny z Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

Marzenia o Los Angeles
Od kiedy zakończył naukę w Bochni 
nie ma także gdzie trenować, bowiem 
hotel Cold przyjmuje tylko uczniów 
SOSW, inni zawodnicy muszą za zaję-
cia płacić, a Grzegorza na to nie stać. 
A teraz właśnie chciałby trenować 
więcej – liczy na to, że zostanie powo-
łany do kadry narodowej w bowlingu, 
która weźmie udział w Igrzyskach 
Specjalnych w Los Angeles w 2015 
roku. 

Na szczęście pomoc Grzegorzowi 
zadeklarowali, między innymi władze 
miasta, Centrum Rozrywkowo-Kon-
ferencyjne Planeta, a także firma 
Can-Pack, która prowadzi fundację 
wspierającą niepełnosprawnych spor-
towców. 

- Pan Grzegorz Gniadek, jako 
sportowiec z tak dużymi osiągnięciami 
będzie mógł uzyskać stypendium, jakie 
przyznajemy uzdolnionym uczniom 
– mówi Józef Cierniak, naczelnik Wy-
działu Edukacji.  

Janusz Niemiec, właściciel Cen-
trum Planeta zadeklarował, że umoż-
liwi Grzegorzowi treningi w swojej 
bowlingowni.

Pan Grzegorz Gniadek, jako 

sportowiec z tak dużymi 

osiągnięciami będzie mógł 

uzyskać stypendium, jakie 

przyznajemy uzdolnionym 

uczniom

Józef Cierniak
Naczelnik Wydziału Edukacji 

Grzegorz Gniadek  z dumą 

prezentuje olimpijskie medale 

– fot. Marek Kotfis
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Zwycięzcą rozgrywanego po raz 
dziewiąty Memoriału Stanisława 
Migdała został Sergej Shilov. Była 
to druga wygrana ukraińskiego 
szachisty w historii tej imprezy. 
Największą rewelacją tegorocznego 
turnieju okazał się być Jan Pacura 
z Mokrzysk. Słowa uznania należą 
się też 9-letniej Klarze Grochot 
z UKS Goniec Staniątki, która uzy-
skała najlepszy wynik wśród pań. 

W sali Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Mokrzyskach do rywali-
zacji przystąpiło 73 szachistów, wśród 
nich 6 pań, choć trzeba tu wyjaśnić, 
że dwie z nich to 9-letnie dziewczynki 
– oprócz Klary Grochot była jeszcze 
Brygida Batko z UKS Magnus Rzeza-
wa. (-latkiem jest także Jakub Szarota 
z Sandecji Nowy Sącz. Najstarszym za-
wodnikiem był 86-letni Czesław Madej 
z Zaczarnia. Gminę Brzesko reprezen-
towało tym razem aż 17 graczy, w tym 
siedmioro reprezentantów Mokrzysk. 
Sędzią głównym zawodów był Wiesław 
Kasperek, którego wspomagał jego syn 
Paweł. Zawody organizowane są od 
lat przez GOSiR Mokrzyska, Urząd 
Miejski oraz Miejski Ośrodek Kultury, 
ale najbardziej zapracowaną osobą była 
tradycyjnie Józefa Migdał, wdowa po śp. 
Stanisławie Migdale.

Na starcie zabrakło Artura Jakub-
ca z Krakowa, triumfatora w dwóch 
ostatnich edycjach Memoriału. Pod jego 
nieobecność w gronie faworytów wymie-
niano Jerzego Markiewicza z Hetmana 
Pilzno, Andrzeja Gbyla z Krakowa oraz 
Mirosława Lewickiego i Pawła Sygulskie-
go z Czarnej. Nie można było lekceważyć 
także Sergeja Shilova, który w Mokrzy-
skach zwyciężył już w 2009 roku. 

Faworyci do trzeciej rundy solidar-
nie wygrywali swoje partie. Jedynie 
Jerzy Markiewicz stracił pół punktu 
po remisie z Grzegorzem Słabkiem. 
Niespodzianką były wysokie miejsca  
Andrzeja Papugi z Tarnowca i Marka 
Grochota ze Staniątek. 

Po czterech rundach bez straty 
punktu było już tylko trzech zawod-
ników – Paweł Sygulski, Mirosław 
Lewicki i Sergej Shilov. Kontakt z czo-
łówką zaczął tracić Jerzy Markiewicz, 
który znowu zremisował, tym razem 
z Piotrem Widłą z Bochni. Do pierwszej 
dziesiątki awansował inny bochnianin, 
Krzysztof Sowiński. 

Po piątej rundzie jedynym szachi-
stą z kompletem punktów był już tylko 
Shilov, który wysunął się na samotne 

IX Memoriał Stanisława Migdała

Sygulski i Mariusz Marek z PUKS Ka-
rolina Tarnów. 

Już w następnej rundzie nastąpiła 
zmiana lidera, którym dość nieoczeki-
wanie został Marek. Tarnowianin nie 
wytrzymał jednak presji i w ostatniej 
rundzie uległ Markiewiczowi. Jego 
potknięcie wykorzystał Shilov, który 
po wygranej z Grzegorzem Słabkiem 
mógł odebrać nagrodę dla najlepszego 
zawodnika turnieju. Ukrainiec wystąpił 
w Mokrzyskach piąty raz z rzędu.

Jerzy Markiewicz grał we wszyst-
kich do tej pory zorganizowanych Memo-
riałach. Nigdy jednak nie udało mu się 
w Mokrzyskach wygrać. Można śmiało 
nazwać go wiecznie drugim, bo aż pięć 
razy plasował się tuż za zwycięzcą. 

Ciekawostką jest to, że Wojciech 
Sola, który zajął ósme miejsce, na co 
dzień jest … księdzem w Wojniczu. 

Największym bohaterem zawodów 
był niewątpliwie Jan Pacura. Repre-
zentant gospodarzy zajął wysokie 17. 
miejsce, najlepsze spośród graczy, któ-
rzy nie posiadają rankingu ELO. W 9. 
rundzie pokonał Jana Radwana, który 
legitymuje się rankingiem 1650 ELO. 
Przeciwnik kilka razy proponował mu 
remis, ale propozycja nie została przy-
jęta i ostatecznie zwyciężył szachista 
z Mokrzysk. Były prezes miejscowego 
Strażaka odebrał dwie nagrody. Jedną 

z nich przyznał mu sołtys Marek Kośmi-
der i Rada Sołecka, która wyróżniła też 
Krzysztofa Pacurę i Grzegorza Cisaka. 
Druga z nagród została pani Janowi 
przyznana za najwyższe miejsce wśród 
reprezentantów gminy Brzesko. Była 
to spora niespodzianka, zaskoczony był 
sam Wiesław Kasperek, bo dotychczas 
ta nagroda była zarezerwowana dla 
Ryszarda Jękota z Brzeska, który tym 
razem był 37. Kończąc wątek Jana 
Pacury należy dodać, że ten zawodnik 
zanotował spory postęp, bo przed rokiem 
zajął dopiero 71. miejsce (widać, że 
„jedynka” i „siódemka” to jego ulubione 
cyfry, najlepiej w tej kolejności. 

Z ciekawostek należy odnotować, że 
trzech reprezentantów Czarnej przybyło 
do Mokrzysk pod wodzą wójta tej gmi-
ny, wielkiego pasjonata szachów. Lidia 
Jasińska-Kuzia przyjechała z Krakowa, 
ale już od wielu lat mieszka we włoskim 
Fianchetto. 

Nagrody dla najlepszych zawod-
ników wręczali pani Józefa Migdał, 
burmistrz Grzegorz Wawryka, sołtys 
Marek Kośmider oraz radny Kazimierz 
Sproski. 

Zgodnie z memoriałową tradycją 
złożona z szachistów i organizatorów 
delegacja złożyła wiązankę kwiatów na 
grobie Stanisława Migdała.               
Wyniki: 1. Sergej Shilov (Ukraina) 
7,5, 2. Jerzy Markiewicz (GKSz Het-
man Pilzno) 7,5, 3. Mirosław Lewicki 
(LKSz GCKiP Czarna) 7, 4. Mariusz 
Marek (PUKS Karolina Tarnów) 7, 
5. Grzegorz Słabek (TS Wisła Kraków) 
6,5, 6. Paweł Sygulski (LKSz GCKiP 
Czarna) 6,5, 7. Tomasz Mika (LKSz 
GCKiP Czarna) 6,5, 8. Wojciech Sola 
(Wojnicz) 6,5, 9. Jacek Tyrka (MDK 
Bochnia) 6,5, 10. Piotr Tworzydło 
(PUKS Karolina Tarnów) 6, … 17. Jan 
Pacura (Mokrzyska) 6, 37. Ryszard 
Jękot (Brzesko) 5, 44. Mariusz Urbań-
ski (Szczepanów) 4, 50. Piotr Jędryka 
(Poręba Spytkowska) 4, 52. Waldemar 
Pączek (Brzesko) 4, 53. Krzysztof Pa-
cura (Mokrzyska) 4, 54. Rafał Lecho-
wicz (Brzesko) 4, 57. Anna Urbańska 
(Szczepanów) 3,5, 58. Jan Patryk Pa-
cura (Mokrzyska) 3,5, 62. Kamil Zgraja 
(Poręba Spytkowska) 3, 63. Damian 
Topolski (Jadowniki) 3, 65. Katarzyna 
Pukal (Mokrzyska) 3, 66. Jakub Pacura 
(Mokrzyska) 3, 67. Paweł Lechowicz 
(Brzesko) 3, 68. Konrad Strąg (Mok-
rzyska) 3, 71. Grzegorz Śledź (Poręba 
Spytkowska) 2, 73. Monika Pukal (Mok-
rzyska) 1.  PRUD   

Jan Pacura (pierwszy z lewej) 

– największa rewelacja turnieju  

– fot. archiwum UM. 

prowadzenie dzięki remisowi w partii 
Sygulskiego z Lewickim. Zaskakująco 
wysoko plasowali się Jan Radwan 
z Lajkonika Kraków i Wojciech Bator 
z Tarnowa. 

Shilov prowadził do siódmej rundy, 
w której przegrał z Lewickim oddając 
swojemu rywalowi pozycję lidera. Tyle 
samo punktów, co Lewicki, mieli także 
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127 uczniów zagłosiło się do Mi-
strzostw Gminy w narciarstwie al-
pejskim, które tradycyjnie rozegrane 
zostały na stoku w Kluszkowcach. 
Ostatecznie wystartowało 98. Rywa-
lizowali narciarze i snowboardziści 
ze szkół podstawowych i gimnazjów. 
Najwięcej emocji dostarczyli kibi-
com uczestnicy zmagań gimnazjali-
stów. Konkurencję szkół podstawo-
wych zdominowali młodzi narciarze 
z brzeskich „dwójki” i „trójki”. 

Najbardziej emocjonującą walkę 
o czołowe miejsca stoczyły gimnazjalist-
ki. Po pierwszym przejeździe prowadziła 
Patrycja Ropek, która o 0,77 sekundy 
wyprzedzała Annę Wadycką. W drugim 
przejeździe Wadycka postawiła wszyst-
ko na jedną kartę, ale do prowadzącej 
Ropek odrobiła jedynie 0,03 sekundy, 
zajmując ostatecznie drugie miejsce. 
Tylko dwie pierwsze zawodniczki osiąg-
nęły łączny czas poniżej jednej minuty. 
Aleksandra Zachara i Emilia Dadej sto-
czyły pasjonujący bój o trzecie miejsce. 
Po pierwszym przejeździe lepsza była ta 
pierwsza, a swoją rywalkę wyprzedzała 
o 1,56 sekundy. Drugi przejazd należał 
już do tej drugiej. Emilia do swojej kon-
kurentki odrobiła blisko sekundę, ale 
było to za mało, aby stanąć na najniż-
szym stopniu podium. Warte odnotowa-
nia jest zajęcie piątej lokaty przez Inez 
Machowską, która dobre wyniki odnosi 
nie tylko w pływaniu i biegach, ale także 
w narciarstwie.

Równie wyrównaną walkę o pierwsze 
miejsce stoczyli gimnazjaliści. Po pierw-

Mistrzostwa gminy w narciarstwie

szym przejeździe palmę pierwszeństwa 
dzierżył Dominik Pająk, ale drugiego 
w klasyfikacji Cyryla Mikulińskiego 
wyprzedzał zaledwie o 0,36 sekundy. 
W drugim przejeździe Pająk uzyskał 
znowu najlepszy czas umacniając się 
na prowadzeniu. Kibicom przyszło 
pasjonować się rywalizacji o trzecią 
lokatę. W pierwszym przejeździe lep-
szy był Bartek Zachara, do którego 
Marcel Wojciuk tracił 0,27 sekundy. 

Wojciuk ostro wziął się do 
pracy w drugim przejeździe. 
Osiągnął drugi rezultat tego 
przejazdu, awansując na 
trzecie miejsce. W tej konku-
rencji aż sześciu pierwszych 
zawodników uzyskało łączne 
czasy poniżej jednej minuty. 
Była to najliczniej obsadzona 
kategoria wiekowa – wystar-
towało aż 27 narciarzy. 

W młodszej kategorii 
szkół podstawowych (klasy 
1-3) dominacja Anity Pająk 
ani przez moment nie pod-
legała dyskusji. Zwyciężyła 
z blisko 9-sekundową prze-
wagą nad drugą w klasyfika-
cji Emilią Szydłowską i jako 
jedyna uzyskała łączny czas 
poniżej 1,20 minuty. Do 
ostatnich metrów ważyły się 
losy trzeciego miejsca w tej 

konkurencji. Po pierwszym przejeździe 
tę pozycję zajmowała Anna Szewczyk, 
która o 0,24 sekundy wyprzedzała We-
ronikę Pajor i o 0,65 sekundy Zuzannę 
Kotyńską. Sytuacja uległa zmianie po 
drugim przejeździe. Najlepszą odpor-
nością psychiczną wykazała się Kotyń-
ska, która spośród tej trójki uzyskała 
najlepszy czas. Nie powiodło się Annie 
Szewczyk, która ostatecznie zajęła do-
piero piąte miejsce. 

Najmłodszą kategorię chłopców (kla-
sy 1-3) zdominował Kacper Fijałkowski, 
który nad drugim w klasyfikacji Wojcie-
chem Zacharą uzyskał bezpieczną ponad 
3-sekundową przewagę. O wiele cieka-
wiej wyglądała rywalizacja o trzecią 
lokatę, którą po pierwszym przejeździe 
zajmował Igor Rzenno, ale ścigającego 
go Krzysztofa Babicza wyprzedzał tylko 
o 0,2 sekundy. W drugim przejeździe 
pewniej pojechał Babicz i wobec słabszej 
postawy rywala ostatecznie stanął na 
podium. 

W konkurencji dziewcząt (klasy 4-6) 
w obu przejazdach najlepiej pojechała 
Aleksandra Oleś, która pewnie sięgnęła 
po zwycięstwo. Za jej plecami również 
pierwszych pięć zawodniczek zajmowało 
w obu przejazdach podobne lokaty. Do 
pierwszej szóstki próbował wskoczyć 
Aleksandra Treska, która po pierwszym 
przejeździe zajmowała 9. miejsce. Ola 
ostro natarła w drugim przejeździe, ale 
pozwoliło jej to tylko na awans o jedną 
pozycję, choć do 6. miejsca straciła tylko 
0,31 sekundy. 

W tej samej kategorii wiekowej 
chłopców wyraźnie nad stawką rywali 
górował Wojciech Piotrowski, który jako 
jedyny uzyskał łączny czas poniżej jed-
nej minuty. Po pierwszym przejeździe na 
drugim miejscu plasował się Dawid Li-
zak, ale trzeciego w klasyfikacji Macieja 
Bednarczyka wyprzedzał jedynie o 0,03 
sekundy. Bednarczyk pojechał rewela-
cyjnie w drugim przejeździe i ostatecznie 
wyprzedził Lizaka. O wielkim pechu 
mógł mówić Mikołaj Drużkowski. Po 
pierwszym przejeździe był piąty. W dru-
gim przejeździe kilka technicznych błę-
dów sprawiło, że wypadł poza pierwszą 
szóstkę (zajął 8. miejsce). 

Rozegrano także zawody w snow-
boardzie, w których wystartowało 
siedmioro uczestników. Tutaj najlepszy 
okazał się Mateusz Tatara, a jedyna 
dziewczyna w tym towarzystwie, Wero-
nika Kozioł zajęła czwarte miejsce.   

Zawody w Kluszkowcach zorganizo-
wał Wydział Edukacji Kultury i Sportu 

SPORT

Każdy narciarz rusza na trasę 

maksymalnie skoncentrowany

– fot. Marek Małysa

Czy jest wśród nich następca Andrzeja Bachledy? 

– fot. Marek Małysa
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Urzędu Miejskiego w Brzesku, a ko-
ordynował je Michał Kostecki. Medale 
i dyplomy najlepszym wręczał naczel-
nik WEKiS Józef Cierniak. Czołowych 
sześciu zawodników w każdej kategorii 
wiekowej wywalczyło awans do zawo-
dów powiatowych.                
Wyniki
Dziewczęta (kl. 1-3): 1. Anita Pająk 
(SP 3 Brzesko) 1:12,83, 2. Emilia Szyd-
łowska 1:21,16, 3. Zuzanna Kotyńska 
(obie SP 2 Brzesko) 1:22,92, 4. Weronika 
Pajor (SP 3 Brzesko) 1:23,98, 5. Anna 
Szewczyk (SP 2 Brzesko) 1:26,68, 
6. Weronika Pawłowska (SP 3 Brzesko) 
1:28,88.
Dziewczęta (kl. 4-6): 1. Aleksandra 
Oleś 1:06,61, 2. Ewa Grabarz (obie SP 
3 Brzesko) 1:10,25, 3. Julia Smulska 
1:13,65, 4. Oliwia Jeziorek (obie SP 2 

Brzesko) 1:15,71, 5. Małgorzata Świątek 
1:19,01, 6. Julia Ząbkowska (obie SP 3 
Brzesko) 1:28,32.
Dziewczęta (gimnazja): 1. Patrycja 
Ropek (PG 1 Brzesko) 0:56,75, 2. Anna 
Wadycka 0:57,49, 3. Aleksandra Zachara 
1:03,08, 4. Emilia Dadej 1:03,69, 5. Inez 
Machowska (wszystkie PG 2 Brzesko) 
1:03,90, 6. Karolina Piotrowska (PG 1 
Brzesko) 1:04,38.  
Chłopcy (kl. 1-3): 1. Kacper Fijałkow-
ski 1:05,32, 2. Wojciech Zachara (obaj 
SP 2 Brzesko) 1:08,72, 3. Krzysztof 
Babicz 1:20,34, 4. Igor Rzenno 1:23,43, 
5. Wojciech Górski (wszyscy SP 3 Brze-
sko) 1:24,92, 6. Jakub Konstanty (SP 
Mokrzyska) 1:29,65.
Chłopcy (kl. 4-6): 1. Wojciech Piotrow-
ski 0:58,62, 2. Maciej Bednarczyk (obaj 
SP 3 Brzesko) 1:05,88, 3. Dawid Lizak 

(SP 1 Jadowniki) 1:06,47, 4. Aleksander 
Pajor (SP 3 Brzesko) 1:09,16, 5. Maciej 
Zachara 1:09,29, 6. Bartosz Biel (obaj 
SP 2 Brzesko) 1:10,18. 
Chłopcy (gimnazja): 1. Dominik Pająk 
0:54,82, 2. Cyryl Mikuliński (obaj PG 
1 Brzesko) 0:55,88, 3. Marcel Wojciuk 
(PG 2 Brzesko) 0:56,81, 4. Bartek Za-
chara (PG 1 Brzesko) 0:56,81, 5. Filip 
Cierniak (PG Jadowniki) 0:57,81, 6. Ka-
rol Opiła (PG 2 Brzesko) 0:58,76.
Snowboard (open): 1. Mateusz Tata-
ra (PG 2 Brzesko) 1:23,85, 2. Tomasz 
Przybylski (PG 1 Brzesko) 1:29,07, 
3. Jarosław Bardyga (PG Jadowniki) 
1:33,25, 4. Weronika Kozioł 1:40,53, 
5. Jakub Gawenda 1:43,99, 6. Ja-
kub Kluska (wszyscy PG 2 Brzesko) 
1:48,17, 7. Grzegorz Owca (SP 2 Brze-
sko) 2:32,07.   PRUD

Minął rok
Styczeń
- zagrała Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy - zebrano ponad 
60.000 zł
- tysiąc osób uczestniczyło w ak-
cji zorganizowanej przez PG nr 2 
w Brzesku i fundację DKMS Polska, 
mającej na celu rejestrację potencjal-
nych dawców szpiku kostnego dla 
Przemka Wolnego
- rozpoczęły się obchody 100-le-
cia LO im. Mikołaja Kopernika 
w Brzesku
Luty
- wręczenie przez burmistrza meda-
li 625-lecia Brzeska, założycielom 
i wykładowcom Małopolskiej Szkoły 
Wyższej
- uroczyste podsumowanie obchodów 
625-lecia Brzeska.
- podjęcie przez radnych uchwały 
o reorganizacji Publicznej Szkoły Pod-
stawowej (likwidacja szkoły filialnej 
w Wokowicach
Marzec
- wizyta burmistrza Grzegorza Wawry-
ki i starosty Andrzeja Potępy oraz 
posłów Jana Musiała i Andrzeja Czer-
wińskiego u ministra infrastruktury 
Cezarego Grabarczyka w sprawie 
zjazdu z autostrady
Kwiecień
- wejście w życie uchwały Rady 
Miejskiej wprowadzającej zmiany na 
miejskich parkingach
- rocznica katastrofy smoleńskiej, od-
słonięcie ufundowanej przez brzeski 
oddział Solidarności tablicy upa-
miętniającej ofiary tego tragicznego 
wydarzenia.

Maj
- nadanie Szczepanowowi honoro-
wych praw miejskich. Dokument 
przekazał burmistrzowi Brzeska To-
masz Siemoniak, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.
- zorganizowanie w Szkole Podsta-
wowej w Porębie Spytkowskiej Euro-
pejskiego Tygodnia Comeniusa, w ra-
mach promowania osiągnięć szkoły 
realizującej międzynarodowe projekty 
partnerskiej współpracy
Czerwiec
- uroczyste Otwarcie Regionalnego 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego 
w Brzesku z udziałem władz woje-
wódzkich, powiatowych i miejskich. 
Budowa kosztowała 15 mln zł, z czego 
ponad 10 mln gmina pozyskała z Ma-
łopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego
- nadanie Szkole Podstawowej w Buczu 
imienia ks. Jana Twardowskiego
Lipiec
- Szpital Powiatowy w Brzesku otrzy-
mał tytuł „Szpital Przyjazny Dzie-
cku”
- podsumowanie konkursu „Brzesko 
- czysta gmina” organizowanego przez 
Referat Ochrony Środowiska
Wrzesień
- Jubileusz 60-lecia powstania Cechu 
Rzemiosł Różnych, połączony z  ob-
chodzonym po raz 10. Diecezjalnym 
Świętem Chleba. W czasie uroczysto-
ści, wojewoda małopolski Stanisław 
Kracik wręczył medale przyznane 
przez Prezydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego.
- zorganizowanie przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Liceum sesji naukowej w ra-
mach obchodów 100-lecia LO. Referaty 

wygłosili: prof. dr hab. Marian Stolar-
czyk, prof. dr hab. Stanisław Biernat 
i prof. dr hab. Jerzy Starzyk oraz 
historyk sztuki Jerzy Wyczesany
- zapadły ważne ustalenia między 
Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad, a Starostwem Powiato-
wym dotyczące tymczasowego zjazdu 
z autostrady
Październik
- uroczyste otwarcie zmodernizowanej 
Kręgielni BOSIR Brzesko
- główne uroczystości obchodów 100-
lecia Liceum – wydanie okolicznoś-
ciowej publikacji „100 lat Gimnazjum 
i Liceum w Brzesku” oraz kalendarza 
na 2012 rok
- uroczystości w Szczepanowie związane 
z nadaniem imienia płk. Józefa Koczwa-
ry, Pierwszemu Batalionowi Czołgów 
z Żurawicy wchodzącemu w skład 
21. Brygady Strzelców Podhalańskich
- zakończenie realizacji ostatniego eta-
pu magistrali wodociągowej Bochnia 
- Brzesko oraz budowy sieci wodocią-
gowej na terenie Okocimia
Grudzień
- oficjalne oddanie do użytku zre-
witalizowanego rynku - kiermasz 
przedświąteczny z udziałem władz 
wojewódzkich
- realizacja przez Rejonowe Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Brzesku projektu pod nazwą „Ochro-
na wód w dorzeczu rzek Dunajec i Usz-
wica przez uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie działalności 
Związku Międzygminnego w Brzesku”
- wręczenie przez burmistrza Grzego-
rza Wawrykę 21 stypendiów przyzna-
nych uczniom szkół podstawowych 
i gimnazjów za wybitne osiągnięcia 
w nauce i sporcie.  red.
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Miejsce 
na TWOJĄ 
reklamę 

zapraszamy 
do współpracy 

tel. 14

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Brzesku informuje, że aktualnie 

posiada do sprzedaży dwa mieszkania 
na os. Ogrodowa w Brzesku:

- mieszkanie o pow. 34,50 m2 

w cenie 101 300 zł

- mieszkanie o pow. 72,64 m2 

w cenie 189 540 zł

Bliższe informacje dot. w/w mieszkań 
można uzyskać pod nr. tel. 14 68 62 031.

Osoby zainteresowane zakupem mieszkania 
proszone są o składanie ofert w biurze Spółdzielni 

przy ul. Ogrodowej 5, pok. nr 2.  
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ZETO S.A.
Oddział w Brzesku 
ul. Solskiego 9 
32-800 Brzesko 
tel. 14 663 16 64

Godziny otwarcia: 
pn. - pt.: 8:00 - 16:00 
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

W W W . Z E T O S A . C O M . P L

SPRZEDAŻ  -  SERWIS  -  FISKALIZACJA
KASY FISKALNE

* Podane ceny nie zawierają podatku VAT.  Oferta handlowa ważna do wyczerpania zapasów.

Nowoczesna technologia, zamknięta w poręcznej 
i ergonomicznej obudowie. Kasa Nano E realizuje zapis
kopii paragonu na elektronicznym nośniku danych.
Podświetlana, kolorowa klawiatura, nowoczesne złącze 
USB, a także dodatkowy moduł bluetooth (jako opcja) 
do bezprzewodowej komunikacji z komputerem to tylko 
niektóre zalety NANO E. 

Kasa fiskalna NANO E

PROMOCJA

1229,-*
 1290zł 

Drukarka fiskalna, której konstrukcja została oparta na 
najnowocześniejszych rozwiązaniach technologicznych 
z wykorzystaniem materiałów najwyższej jakości. 
Urządzenie wyposażone jest w moduł kopii elektronicznej 
paragonów, posiada także funkcję zaprogramowania 
dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował 
sprzedaż (gotowa na eurofiskalizację).

Drukarka fiskalna Thermal HS EJ

CENA 
USTALANA 

JEST
Z KLIENTEM

Kasa fiskalna MAŁA to najnowsza technologia 
dedykowana dla małych punktów sprzedaży.

Dzięki niewielkim wymiarom kasa nie zabierze dużo 
miejsca na – często ograniczonej – powierzchni

stanowiska sprzedaży.

Kasa fiskalna MAŁA

PROMOCJA

949,-*
 999zł 


