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Już W tym roku ruszy budowa Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecz-
nego. Jest to możliwe dzięki dużej determinacji władz Brzeska, które podjęły 
starania o pozyskanie dotacji na ten cel z Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Złożony kilka miesięcy temu wniosek zyskał pozytywną opinię 
(jako jeden z nielicznych w województwie zyskał tak dużą liczbę punktów) i już 
wiadomo, że Brzesko otrzyma prawie dziesięciomilionową dotację z MRPO. 

Dziesięć milionów dotacji

Niestety, dobiegł końca najpiękniejszy okres w kalendarzu, czyli czas 
przed- i poświąteczny, kiedy ludzie są dla siebie wyjątkowo życzliwi. 
Tylko czekać, aż wszystko wróci do „normalności”.

Okres, dla którego cezurę wyznacza już od siedemnastu lat finał WOŚP, 
każdego roku jest potwierdzeniem tego, że najbardziej otwarte serca dla innych, 
szczególnie tych będących w potrzebie, mają młodzi ludzie. Z prawdziwą przy-
jemnością opisaliśmy w tym numerze chyba każdą charytatywną akcję, w którą 
angażowali się uczniowie brzeskich szkół, nie na rozkaz, tylko z potrzeby serca. 
Gimnazjaliści z brzeskiej „dwójki” rozprowadzający kalendarze, ze sprzedaży 
których dochód przeznaczony jest na pomoc dla znanej im tylko z opowiadań 
parafii Bouafle. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 organizujący 
koncert na rzecz brzeskich pięcioraczków (pisaliśmy o tym wydarzeniu w po-
przednim wydaniu BIM-u). Uczniowie Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
spontanicznie wspomagający pewną rodzinę z Tymowej. Blisko dwieście młodych 
osób rozdających serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wreszcie 
niewyobrażalnie spora armia anonimowych mieszkańców Brzeska pozytywnie 
nastawionych do akcji kierowanej przez Jurka Owsiaka. To wszystko świadczy 
o tym, że żyjemy w mieście wyjątkowych ludzi, optymistycznie nastawionych 
do życia.

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer BIM-u, którego sporą część po-
święciliśmy na uhonorowanie wszystkich, którzy chcą bezinteresownie i z wła-
snej woli nieść pomoc innym. Ponadto staraliśmy się poruszyć tematy, którymi 
w ostatnich tygodniach Państwo żyli. Miłej lektury. 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY
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Przyjęty budżet jest bardzo am-
bitny, dobrze byłoby, gdyby więk-
szość zaplanowanych inwestycji 

udało się zrealizować. Istnieje jednak 
spore zagrożenie, bowiem większość 
zadań ujętych w panie budżetowym 
uzależniona jest od uzyskania pienię-
dzy z funduszy unijnych – mówił radny 
Franciszek Brzyk.

– Kilkanaście dużych inwestycji, 
niektóre z nich mogą zostać rozpoczęte 
bez pozyskania środków z zewnątrz, 
to plan bardzo odważny. Ale myślę, 
że gmina sobie poradzi a mieszkańcy 
będą zadowoleni – to zdanie radnego 
Mirosława Wiśniowkiego.

– Rozpoczęcie budowy Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznego, kontynu-
acja budowy kanalizacji – plany bardzo 
ambitne i trudne ale wskazujące na 
bardzo wysoką wykonalność – mówił 
wiceburmistrz Jerzy Tyrkiel.

Po raz pierwszy od wielu lat radni miejscy jednogłośnie podjęli uchwałę dotyczącą budżetu na 
2009 rok. Ponad 77 milionów po stronie dochodów i blisko 95 milionów złotych wydatków 
– tak przedstawia się przyjęty przez Radę Miejską budżet na bieżący rok Radni założyli, 
że ponad 17 milionowy deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów. 
Rajcowie są zgodni – budżet jest trudny ale bardzo ambitny, pozwalający na rozwój miasta 
i gminy oraz realizację wielu bardzo kosztownych inwestycji.

Ambitny budżet
– Cieszę, że budżet uchwaliliśmy 

jeszcze w starym roku. Jest to niezwy-
kle ważne dla rozwoju Brzeska. Ozna-
cza to, że z inwestycjami i remontami 
w rok 2009 wejdziemy płynnie i bez 
większych problemów. Burmistrz ma 
czas i narzędzia, aby rozpisać układ 
wykonawczy budżetu, przygotować 
dokumentacje projektowe, rozpisać 
przetargi i spokojnie aplikować po 
środki unijne. 

Budżet roku 2009 jest przede 
wszystkim odbiciem tego, nad czym 
wspólnie z burmistrzem pracowaliśmy 
w roku ubiegłym. Jest propozycją 
rozwiązań wielu problemów, z który-
mi mieszkańcy przychodzili zarówno 
do radnych jak i burmistrza. Jest 
w znacznej części realizacją wielu 
wcześniej niespełnionych obietnic. 
Jest także dokumentem, który daje 
realne korzyści i możliwość poprawy 
standardu życia mieszkańców przy 
określonych finansach gminy wraz ze 
wsparciem środków unijnych. Zapisa-
no w nim 59 zadań inwestycyjnych, 
których koszt wynosi ponad 23 miliony 
złotych, a które winny w najbliższych 
2 latach wygenerować kolejnych bli-
sko 65 milionów złotych dodatkowych 
środków. Istnieją poważne przesłanki, 
że znaczną część tych dodatkowych 
funduszy uda się gminie pozyskać 
– mówi przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Ojczyk. 

– Pracowaliśmy nad budżetem 
z radnymi z poszczególnych komisji 
przez wiele tygodni – mówi burmistrz 
Grzegorz Wawryka. – Radni zaak-
ceptowali przedstawiony przeze mnie 
plan i jestem z tego bardzo zadowo-
lony. W 2009 roku zaplanowaliśmy 
prawie 23 miliony złotych na inwesty-
cje. Jeżeli uda się pozyskać zaplano-
wane fundusze z zewnątrz, wówczas 
wspomniana kwota będzie znacznie 
wyższa. Już w tej chwili udało się nam 
pozyskać około 20 mln złotych na Cen-
trum Kulturalno-Biblioteczne, magi-
stralę wodociągową Brzesko – Bochnia 

i remont ulic: Solskiego, Okulickiego, 
Królowej Jadwigii. Jestem optymistą 
i wierzę, że kolejne wnioski dostaną 
dofinansowanie.

Nie da się w kilku zdaniach przed-
stawić budżetu, który liczy ponad 200 
stron, warto jednak zwrócić uwagę na 
kilka istotnych spraw. Ogółem w 2009 
roku realizowanych będzie kilkadzie-
siąt inwestycji. Do najważniejszych 
zaliczyć można przebudowę głównych 
szlaków komunikacyjnych w mieście. 
Już wkrótce rozpocznie się generalny 
remont ulicy Solskiego, przebudowany 
także zostanie ciąg ulic Królowej Ja-
dwigi i Okulickiego. Drogi i chodniki 
będą budowane i remontowane w każ-
dym sołectwie. 

Sprawą priorytetową jest dalsza 
kanalizacja północno-zachodniej części 
miasta i gminy oraz budowa wodociągu 
w Porębie Spytkowskiej i dokończenie 
wodociągowania Okocimia. Zadania te 
będą realizowane niezależnie od tego, 
czy uda się pozyskać na nie środki 
zewnętrzne. 

– Znacznie zwiększyliśmy środki na 
poprawę bezpieczeństwa pieszych po-
przez budowę nowych chodników przy 
najbardziej ruchliwych drogach, przy 
szkołach i przedszkolach, zwłaszcza na 
wsiach: w Jadownikach, Mokrzyskach, 
Jasieniu, czy Sterkowcu, kontynuować 
będziemy urządzanie placów zabaw, 
monitoring miasta, montowanie no-
wych wiat przystankowych. Czekają 
nas znaczne modernizacje nawierzchni 
drogowych w mieście, budowa i re-
monty parkingów oraz przebudowa 
i remont dworca kolejowego – dodaje 
burmistrz Grzegorz Wawryka. 

– Uzbrajany będzie Pomianowski 
Stok, aby powstające tam zakłady mia-
ły godne warunki do funkcjonowania. 
Potężne środki będą wydatkowane na 
obiekty kulturalno – sportowe: budowę 
Centrum Kulturalno–Bibliotecznego 
i kapitalny remont domu ludowego 
w Jadownikach. W budżecie na 2009 
rok przewidziano także ogromne wy-
datki na oświatę. Mieszkańcy Bucza 
doczekają się obiecanego przedszko-
la, wyremontowana zostanie szkoła 
w Okocimiu, wykonana zostanie ter-
momodernizacja Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Brzesku – dodaje przewodni-
czący Ojczyk. 

W trakcie dyskusji nad budże-
tem Rada Miejska w Brzesku nie 
przyjęła wyjaśnień spółki RPWiK 
dotyczących proponowanych podwy-
żek cen za usługi wodno-kanaliza-
cyjne uznając je za nieuzasadnione. 
Zleciła także burmistrzowi dokona-
nie w spółce kontroli kosztów.  ZSBurmistrz Grzegorz Wawryka.
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Na pewno ucieszą się miesz-
kańcy Poręby Spytkowskiej, 
bo wreszcie ruszy w tym roku 

długo oczekiwana przez nich budo-
wa wodociągu o łącznej długości 28 
kilometrów. Według szacunków cał-
kowity koszt przedsięwzięcia wynieść 
ma 18,4 mln zł, przy maksymalnej 
dotacji z PROW w wysokości 4 mln 
zł. Wspólnie z pieniędzmi z funduszy 
pomocowych na konto gminy powinno 
trafić 50 procent kwoty potrzebnej do 
zrealizowania wszystkich prac. W tym 
roku planuje się wydać na tę inwesty-
cję 2,4 mln zł. 

W tym roku kontynuowana będzie 
budowa nitki wodociągowej o długości 
1500 metrów i stacji hydroforowej przy 
ulicy Wiśnickiej w Jasieniu. W kosz-
tach budowy w niewielkim stopniu 
partycypować ma Rejonowe Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

chodniki
W budżecie gminy Brzesko znalazła 
się wystarczająca ilość środków na 
budowę siedmiu chodników. 

Budowa chodnika o długości 
430 metrów przy ulicy Kopernika 
w Brzesku potrwa do 2011 roku i po-
chłonie 432 tysiące złotych, z czego 
połowę wyłożą władze województwa 
małopolskiego. W tym roku wydanych 
zostanie 20 tysięcy na opracowanie 
dokumentacji. 

Województwo dołoży się także 
w połowie do budowy chodnika przy 
drodze wojewódzkiej w Mokrzyskach 
od Traktu Królewskiego do przystanku 
i od ulicy Wiślanej do granicy gminy. 
Łączna długość tego chodnika wynosi 
1230 metrów, a koszt jego budowy to 
1,24 mln zł. I w tym przypadku prace 
potrwają do 2011 roku. 

Chodnika doczekają się także 
mieszkańcy ulicy Sosnowej w Ster-
kowcu. Tutaj stroną partycypującą 
w kosztach inwestycji będzie powiat 
brzeski. Całość, czyli chodnik o dłu-
gości 300 metrów, ma być wykonana 
jeszcze w tym roku. Na realizację 
inwestycji gmina wspólnie z powiatem 
wydadzą 132 tysiące złotych. 

Rok wielkich inwestycji

Z planów podjętych przez brzeskie władze samorządowe na ten rok wynika, że przez najbliższe dwanaście miesię-
cy wiele się w naszej gminie będzie dziać w zakresie inwestycji. Program prac zaplanowanych na ten rok jest bardzo 
szeroki. Niektóre z projektowanych inwestycji już teraz zyskały dotacje z Małopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego. Wiele z nich będzie finansowanych przez samą gminę przy wsparciu różnych instytucji i funduszy unijnych.

Tysiąc złotych kosztuje budowa 
jednego metra chodnika. Toteż łatwo 
obliczyć, że skoro planowany chodnik 
przy ulicy Witosa w Jadownikach bę-
dzie liczyć 400 metrów, to koszt jego 
budowy wyniesie 400 tys. zł. I tym ra-
zem powiat będzie współfinansować in-
westycję. Trasa chodnika wieść będzie 
od „lasku” w stronę Domu Ludowego, 
a budowa potrwa do 2010 roku. 

Wspólnie z powiatem (po połowie 
kosztów) do 2010 roku budować będzie 
gmina 310-metrowy chodnik w Mo-
krzyskach przy ulicy Kościelnej. Udział 
finansowy gminy to 155 tys. zł będące 
50-procentową pomocą dla powiatu. 

350 metrów chod-
nika powstanie przy 
ulicy Podgórskiej 
w Jadownikach na 
odcinku od ul. Kró-
lewskiej do istniejące-
go już chodnika przy 
ulicy Plebańskiej. To 
kolejna inwestycja 
planowana do realiza-
cji wspólnie z powia-
tem. Całkowity koszt 
budowy to 360 tys. 
zł, z czego obie strony 
wyłożą po 50 procent, 
a inwestycja zostanie 
zakończona w 2010 roku. 

Samodzielnie gmina wybuduje 
chodnik przy ulicy ks. Mazurkiewicza 
w Jasieniu. Tutaj zakres prac obejmuje 
również wykonanie kanału odwadnia-
jącego o długości 40 metrów. Koszt 
prac to 104.475 zł. Blisko 35 tysięcy 
wydano w ubiegłym roku. Resztę, czyli 
70 tysięcy, pochłoną roboty zaplanowa-
ne na ten rok.

Stok, parkingi i dworzec
2,9 mln złotych kosztować ma w cało-
ści uzbrojenie terenów przeznaczonych 
na strefę aktywności gospodarczej na 
Pomianowskim Stoku. Chodzi tutaj 
o budowę drogi o długości 44o metrów 
i szerokości 6 metrów oraz kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej na odcinku 
około 400 metrów. Z Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyj-

nego gmina ma pozyskać dotację 
w wysokości 70 procent wszystkich 
kosztów. W tym roku za kwotę 1,7 mln 
zł wykonane zostanie 200 metrów 
drogi i 300 metrów kanalizacji. Za pół 
miliona złotych zostanie też uzbrojony 
teren pod Osiedle Mieszkaniowe na 
Pomianowskim Stoku. Powstanie tutaj 
droga o długości 400 metrów. 

W tym roku wykonane zostaną 
dwa parkingi w Brzesku, budowa 
trzeciego zakończona zostanie w na-
stępnym roku. 

Parking przy ulicy Głowackiego 
pokryty zostanie kostką brukową 
i będzie posiadać stanowiska dla 60 

samochodów osobowych, a także dla 
motocykli i rowerów. Ponadto wy-
konane zostaną drogi manewrowe 
i kanalizacja deszczowa. Gminę, która 
w całości pokryje koszty inwestycji cze-
ka w tym roku wydatek rzędu 380 tys. 
zł.130 tysięcy wydano na to zadanie już 
w roku ubiegłym. 

Ze środków własnych przy ulicy 
Uczestników Ruchu Oporu za 150 
tysięcy złotych wybudowany zostanie 
w tym roku parking na 24 miejsca 
postojowe. 

Budowa parkingu przy ulicy Czar-
nowiejskiej rozpocznie się w tym roku 
i potrwa do roku 2010. Parking będzie 
mieć powierzchnię 2.900 metrów kwa-
dratowych. Połowa parkingu będzie 
wykonana w tym roku. Kosztinwesty-
cji został oszacowany na 300 tysięcy 
złotych. 

23 MLn nA inwESTYcjE
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Prace zaplanowane na lata 2009-
2011 sprawią, że brzeski dworzec PKP 
przestanie straszyć swoim wyglądem 
tak mieszkańców jak i przyjezdnych. 
Część dworca zostanie przebudowana 
i zaadaptowana na potrzeby Zarządu 
Osiedla Słotwina, filii Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej i świe-
tlicy środowiskowej MOK-u. W tym 
roku rozpoczną się też prace związane 
z budową parkingu przy dworcu, któ-
rych wartość wynieść ma równiutki 
milion, z czego połowę wyłoży gmina, 
a połowę Polskie Koleje Państwowe. 

Zmiany na parkingach
Dokończona zostanie rozpoczęta 
w zeszłym roku odnowa centrum 
Mokrzysk. Do wykonania pozostały 
jeszcze prace remontowe przy budynku 
szkoły, przebudowa wejścia do szkoły, 
budowa parkingu i placu zabaw przy 
GOSiR i budowa ulicy Szkolnej. Całko-
wity koszt prac od początku do końca 
ich realizacji wynosi 2,4 mln zł. Gmina 
wyasygnuje na ten cel łącznie 720 tys. 
zł, a z funduszów MRPO pochodzić 
będzie 1,68 mln zł. 

Sporo prac wykonanych zostanie 
w tym roku przy przebudowie i remon-
cie budynku Domu Ludowego w Ja-
downikach. Na ten rok zaplanowano 
instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej 
oraz wykonanie nowego zaplecza 
sanitarnego. Zakres wszystkich prac 
jest znacznie szeroki. Zapoczątkowano 
je w 2008 roku, zakończenie całości 
robót nastąpi w 2010 roku. Gmina 
zabezpieczyła 30 procent wszystkich 
środków potrzebnych na ten cel, czyli 
łącznie 740 tys. zł (na ten rok 200 
tysięcy).1.775.000 zł pochodzić ma 
z MRPO. 

Dalszej termomodernizacji poddany 
zostanie budynek Urzędu Miejskiego. 
Wymienione zostaną bramy garażowe, 
wymieniona zostanie stolarka okienna 
w stołówce oraz w piwnicznym archi-
wum. Docieplone zostaną też ściany. 
Koszt wyliczony został na 952 tys. zł. 
Gmina wyłoży jednak na ten cel tylko 
520 tys. zł. A ponieważ w budynku 
przy ulicy Głowackiego mieści się też 
siedziba władz powiatu, to Starostwo 
dołoży 47 procent, czyli 432 tys. zł. 

W Porębie Spytkowskiej ze środ-
ków własnych wybudowana zostanie 
droga cmentarna o długości 135 me-
trów. Koszt inwestycji jest stosunko-
wo niewielki, bo wyniesie 60 tysięcy 
złotych.

Remonty w szkołach
3 miliony złotych kosztować będą re-
monty budynków Szkoły Podstawowej 

nr 3 i Gimnazjum nr 2. W „trójce” prze-
widuje się docieplenie ścian zewnętrz-
nych, stropodachu nad salą gimna-
styczną i stropu nad trzecim piętrem, 
wymianę okien i drzwi wejściowych. 
Podobny zakres prac wykonany zo-
stanie w budynku Gimnazjum. Gminę 
kosztować będzie ta inwestycja 900 
tys. zł, z funduszy pomocowych powin-
no pochodzić pozostałe 2,1 mln złotych. 

Budynek szkoły podstawowej w Bu-
czu zostanie zaadaptowany na potrze-
by przedszkola. Wyburzenie ścianek 
działowych, wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej oraz podłóg, wykonanie 
zadaszenia nad wejściem, wykonanie 
przyłączy i sanitariatów oraz wyposa-
żenie części kuchennej – na to wszystko 
gmina wyda z własnej kasy 600 tysięcy 
złotych. 

Czeka nas w tym roku dalsza roz-
budowa monitoringu miasta, na które 
gmina wyasygnuje 20 tysięcy złotych. 

Projekt budowlano-wykonawczy, 
specyfikacja techniczna, przedmiary 
robót, kosztorys inwestorski, informa-
cja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, informacja o planowanym 
przedsięwzięciu w celu uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach – tyle dokumentów trzeba 
zgromadzić, by móc rozpocząć prace 
związane z kanalizacją Okocimia 
i Jadownik. Władze gminy wydadzą na 
te zadania 200 tysięcy złotych, a cała 
dokumentacja będzie gotowa przed 
końcem roku. 

W planach jest także budowa ze 
środków własnych sieci wodociągowej 
przy ulicach Bagiennej i Wyspowej 
w Brzesku. Sieć ma mieć długość 2,2 ki-
lometra. W tym roku ma zostać wykona-
ny kilometr, co kosztować będzie gminę 
100 tysięcy złotych. Pozostałe 1,2 kilo-
metra wykonane zostanie w następnym 
roku, a pochłonie to dalsze 170 tys. zł.

Jedną z najpoważniejszych (pod fi-
nansowym względem) inwestycji będzie 
rewitalizacja brzeskiego Rynku, która 
realizacja przewidziana jest do 2011 
roku. Na razie w planach pozostają 
wykonanie uzbrojenia terenu, wykona-
nie płyty z kamienia oraz nawierzchni 
przyległych ulic, a także renowacja 
elewacji zabytkowych kamienic i ko-
ścioła. Całkowity koszt został wstępnie 
oszacowany na 7,5 mln złotych. Gmina 
planuje wyasygnować 2.531.178 zło-
tych, a pozostałe 4.962.822 złote będzie 
się starać pozyskać z pomocowych 
funduszy MRPO. W tym roku za kwotę 
200 tys. zł wykonane zostaną niwelacja 
i wymiana uzbrojenia terenu. 

120 kolektorów słonecznych zamie-
rzają zakupić władze gminy. Kolektory 

mają służyć do ogrzewania wody na 
basenie. Aby zrealizować to zadanie, 
wymagane jest pozyskanie z funduszy 
MRPO 5434 tysięcy złotych przy wła-
snych 330 tysiącach. 

Ze środków własnych gmina prze-
prowadzi dalsze prace związane 
z zagospodarowaniem Ogródka Jor-
danowskiego. Przebudowa alejek oraz 
budowa ogrodzenia od północy i wscho-
du to wydatek rzędu 100 tysięcy zło-
tych. W przyszłym roku za 200 tys. zł 
zmodernizowany zostanie plac zabaw.

Zaklepane dotacje
Kilka z planowanych 59 inwestycji już 
finansowo zabezpieczonych, co oznacza 
ni mniej ni więcej tylko tyle, że gmina 
ma już w całości zapewnione pieniądze 
na realizację tych zadań. 

Dotyczy to na przykład realizacji 
ostatniego etapu budowy magistrali 
wodociągowej Bochnia-Brzesko oraz 
utworzenia sieci wodociągowej na 
terenie Okocimia. Chodzi tu o odcinek 
magistrali od ulicy Mickiewicza do 
granicy z gminą Rzezawa, co wiąże 
się z przejściem przez Uszwicę i dro-
gę krajową K-4. W dalszej kolejności 
ma być wykonana sieć wodociągowa 
o długości 4,5 kilometra na terenie 
Okocimia w rejonie Kamieńca, Zalesia, 
Zagórza oraz ulic św. Jana i Stromej. 
Dysponenci funduszy pochodzących 
z MRPO potwierdzili już przyznanie 
dotacji w wysokości 4.513.304 zł. Przy 
wkładzie własnym gminy wynoszą-
cym 2.322.955 zł daje to kwotę rzędu 
6.836.259 zł. W tym roku wykonany 
zostanie odcinek magistrali od ulicy 
Mickiewicza do Pomianowskiego Sto-
ku. Gmina w tym roku przygotowała 
na to zadanie 1.245.686 zł.2.906.603 
dołoży MRPO. 

Dzięki wsparciu ze strony władz wo-
jewództwa możliwa będzie modernizacja 
fragmentu drogi wojewódzkiej, w której 
ciągu znajduje się i; lica Solskiego. Mo-
dernizacja dotyczy odnowy nawierzchni, 
remontu chodnika, budowy ronda na 
skrzyżowaniu z ulicami Szczepanowską 
i Okulickiego oraz budową kanalizacji 
deszczowej. To zakres prac, których 
kontynuacja przewidywana jet do 2010 
roku. W tym roku wykonana zostanie 
w całości kanalizacja sanitarna i desz-
czowa. W połowie odnowione zostaną 
nawierzchnia jezdni i chodniki. Pochło-
nie to kwotę 3.844.750 zł, przy czym 
gmina poniesie 30 procent kosztów, 
a województwo 70 procent. Całość inwe-
stycji wymaga kosztu blisko 8 milionów 
złotych przy zachowaniu takich samych 
proporcji procentowych, jeśli chodzi 
o współfinansowanie.

23 MLn nA inwESTYcjE
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Trzecia z inwestycji, która już jest 
w całości dofinansowana, to przebu-
dowa gminnej drogi, w której ciągu 
znajdują się ulice Okulickiego i Królo-
wej Jadwigi. Ta inwestycja kosztować 
będzie 1,7 mln zł. Gmina zabezpieczyła 
w budżecie na ten rok połowę kosztów, 
drugie 850 tysięcy złotych pochodzi 
z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. 

W maju zeszłego roku władze 
gminy złożyły wniosek o pozyskanie 
pomocowych środków na działania 
zmierzające do ochrony wód w do-
rzeczach Dunajca i Uszwicy. Udało 
się. Chodziło o pozyskanie nieba-
gatelnej kwoty 19.962.000 złotych, 
przy czym gmina musiała „pokazać” 
swoje 11.038.000 zł. Zakres prac jest 
bardzo szeroki i obejmuje wykonanie 
między innymi sieci kanalizacyjnych 
w niektórych rejonach Brzeska, Ja-
sienia i Okocimia, budowę magistrali 
wodociągowej na trasie Brzesko-
Gnojnik-Nowy Wiśnicz i wiele innych 
prac. W tym roku wykonane zostaną 
kanalizacja sanitarna grawitacyjna 
(6 km) i kanalizacja sanitarna tłoczna 
(0,5 km). A to oznacza, że gmina wyda 
w tym roku na ten cel 3.251.000 zł, 
a z pomocowych funduszy pochodzić 
będzie około 5,8 mln zł. 

Prawdziwym inwestycyjnym hi-
tem będzie rozpoczęcie w tym roku 
budowy tego, co jeszcze niedawno 
sceptykom wydawało się być nie-
poprawną mrzonką. A jednak kilka 
tygodni temu nadeszła do Brzeska 
wiadomość, że wniosek o dofinanso-
wanie budowy Regionalnego Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznego został 
pozytywnie rozpatrzony. Gmina 
wnioskowała o dotację w wysoko-
ści 12.031.930 zł. MRPO wysupłał 
9.738.257 zł jako dotację celową. Gmi-
na ma zabezpieczone 5.686.342 zł. 
W tym roku stanie budynek w stanie 
surowym. RCK-B o kubaturze ponad 
21 metrów sześciennych, powierzchni 
zabudowy blisko 3,5 tysiąca metrów 
kwadratowych i powierzchni zabu-
dowy około 1,3 tysiąca metrów kwa-
dratowych zostanie oddany do użytku 
w 2011 roku.

KiBi

Z żYciA gMiinY

tRAdycyJnie od 20 lat w Szkole 
Podstawowej w Buczu wystawiane są 
jasełka. To impreza, która przyciąga do 
szkoły nie tylko mieszkańców Bucza 
ale także okolicznych miejscowości. 
W tym roku organizacją i przygoto-
waniem przedstawienia zajęły się: 
Maria Koryga, Beata Skórnóg, Da-
nuta Baniak, Marta Matys i Dorota 
Zachara. „Baśniowe Jasełka” miały 
niecodzienną formę. Przy żłóbku Je-
zusowym kolędowały nie tylko anioły, 
ale także diabły i Trzej Królowie oraz 
postacie z baśni, które przybyły do 
Maryji i Jezusa. Motywem przewodnim 
jasełek opartych na kanwie baśni było 
ukazanie przesłania, iż miłość Boga 
ku człowiekowi objawia się w prosto-
cie, pokorze, skromności i szacunku. 
Mali aktorzy z niezwykłym wdziękiem 
i talentem odegrali swoje role a chór 

jasełka z tradycją

szkolny zachwycił widzów śpiewem 
kolęd. Uroku przedstawieniu dodały 
niezwykła scenografia i piękne stroje.

– Baśnie są bliskie zarówno dzie-
ciom jak i dorosłym. Jasełka jest 
zrobić bardzo trudno, bo wszyscy je 
przecież doskonale znamy, ale za każ-
dym razem można je przeżyć inaczej 
– mówi dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Buczu, Agata Basaraba.

Na spotkanie jasełkowe do Bucza 
przybył burmistrz Brzeska Grzegorz 
Wawryka, przewodniczący Rady Miej-
skiej Krzysztof Ojczyk, radny Stanisław 
Milewski, wicestarosta Stanisław Pacu-
ra, Czesław Borowiec prezes LKS-u, ks. 
proboszcz Ryszard Pluta, ks. rezydent 
Ignacy Piwowarski, ks. Wiesław Zna-
mirowski, nauczyciele emeryci oraz 
mieszkańcy Bucza.

red

W SZKole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mokrzyskach rozegrany 
został gminny etap IV Międzypowiatowego Konkursu Czytelniczego dla uczniów 
klas I – III zatytułowanego „Lubię i umiem czytać”, organizowany jest przez 
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie. W tym roku, konkurs przebiegał 
pod hasłem „Zwierzęta bohaterami książek”. Uczestniczyło w nim 28 uczniów 
z siedmiu szkół podstawowych z terenu gminy Brzesko – PSP nr 2 Brzesko, PSP 
nr 3 Brzesko, PSP nr 2 Jadowniki, PSP Jasień, PSP Sterkowiec, PSP Szczepanów, 
gospodarzami konkursu była PSP Mokrzyska. Patronat honorowy nad imprezą 
sprawował burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka.

Gminny etap konkursu podzielony był na dwie części. Pierwszą stanowił 
turniej zadaniowy, w którym zespoły z poszczególnych szkół wykazywały się 
znajomością lektur. W drugiej zaś konkurowały o tytuł „Gminnego Mistrza 
Pięknego Czytania”.

Komisja w składzie: Ewa Gładki, Anna Konstanty, Bernadeta Rzenno i Do-
rota Węglarz I miejsce w turnieju zadaniowym przyznała Karolinie Klimek, 
Mateuszowi Samborowi i Filipowi Rosie z Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Brzesku. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 z Jadownik, 
trzecie Szkołą Podstawowa ze Sterkowca. Tytuł „Gminnego Mistrza Piękne-
go Czytania” zdobyła Mariola Duda z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 
w Brzesku. Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. red

Lubię i umiem czytać

S P R O S T O W A N I E

Redakcja przeprasza pana
Bogdana Zalasińskiego, któremu

w poprzednim wydaniu BIM, w tek-
ście „Jak drzewiej bywało” pomył-

kowo zmieniliśmy imię na Zbigniew.
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Oddanie oddziału do użytku to 
zwiększenie szans na przeżycie 
dla pacjentów w ciężkich sta-

nach. Nie muszą być oni przewożeni do 
innych placówek, a wszystkie zabiegi 
i badania mogą mieć wykonane na 
miejscu – mówi dr Anna Zator.

Sala reanimacyjna powstała przy 
Oddziale Chirurgii w 1983 roku i funk-
cjonowała do 1991 roku, kiedy powstał 
Oddział Anestezjologii. Pierwszym 
jego ordynatorem był dr Marek Fi-
jałkowski. Salka była bardzo mała 
i ubogo wyposażona, znajdowały się na 
niej zaledwie dwa respiratory i jedna 
pompa infuzyjna, jednorazowo mogła 
pomieścić sześciu chorych. Z upływem 
czasu sprzęt uzupełniano. 

Prawie 3 miliony złotych kosztował pierwszy etap remontu Oddziału Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii w brzeskim szpitalu. Teraz oddział spełnia wszystkie ministerialne wymogi i jak 
zapewnia jego ordynator dr Anna Zator można na nim wykonać wszystkie zabiegi ratujące 
życie. Przy każdym z sześciu łóżek stojących na oddziale znajduje się kompletne wyposażenie 
niezbędne do ratowania życia i zdrowia pacjentów – respiratory, defibrylatory, aparaty USG. 
Oprócz tego oddział wyposażony jest w aparat do hemofiltracji i aparat RTG pozwalający wy-
konać zdjęcie każdej części ciała pacjenta bez konieczności podnoszenia go z łóżka. Same łóż-
ka także są supernowoczesne – mają kilkakrotnie łamane leże i materace antyodleżynowe.

Oddział po remoncie
– Teraz to jest zupełnie inny oddział. 

Spełnia najwyższe standardy. Każde 
z sześciu stanowisk jest kompletnie 
wyposażone. Znajduje się przy nim nie 
tylko sprzęt monitorujący podstawowe 
funkcje życiowe. Możemy pacjentowi 
zmierzyć poziom ciśnienia inwazyjnego 
ale także zbadać ciśnienie śródczasz-
kowe co jest niesłychanie ważne dla 
pacjentów niestabilnych krążeniowo 
– wyjaśnia dr Anna Zator. 

Na oddziale znajduje się także 
niezwykle kosztowny aparat do hemo-
filtracji, aparat rentgenowski ze spe-
cjalnym ramieniem, który umożliwia 
wykonanie zdjęć każdej części ciała 
bez konieczności zmiany pozycji pa-
cjenta. Na oddziale pracuje 6 lekarzy 

i 24 pielęgniarki, wszyscy doskonale 
wyszkoleni. 

– Oddział Anestezjologii przed 
remontem miał 200 metrów kwa-
dratowych powierzchni i nie spełniał 
wymogów Ministerstwa Zdrowia. 
Z dużą determinacją rozpoczęliśmy 
starania o modernizację i wyposażenie 
w sprzęt. Pierwszy projekt moderniza-
cji oddziału powstał w 2004 roku, nie 
został on jednak zrealizowany z po-
wodu braku na ten cel odpowiednich 
funduszy – mówi dyrektor SP ZOZ 
Józefa Szczurek.

Pierwszy etap modernizacji od-
działu polegający na wykonaniu prac 
remontowo-budowlanych i zakup 
sprzętu kosztował prawie 3 miliony 
złotych. Drugi etap wykonany zosta-
nie w tym roku. Doposażony zostanie 
blok operacyjny, zakupiony zostanie 
także dodatkowy sprzęt na Oddział 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 
Ogółem przedsięwzięcie to kosztować 
będzie 4,5 miliona złotych, z czego 
blisko 2,5 miliona złotych pochodzić 
będzie z puli marszałka województwa 
małopolskiego. 

Kilka ostatnich lat to dobry okres 
dla brzeskiego SP ZOZ. Redukcja za-
dłużenia, wprowadzenie wielu reform 
i 15 milionów wydanych na zakup 
sprzętu spowodowały, że placówka jest 
jedną z najnowocześniejszych w woje-
wództwie o czym bez wątpienia świad-
czy fakt, iż pacjenci przyjmowani są 
w 31 specjalistycznych poradniach. ZS

w SP ZOZ
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Broniliśmy tej lokalizacji jak 
niepodległości, bo była naj-
bardziej sensowna – mówi 

przewodniczącą Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej, radna Jadwiga Kra-
mer. -Dostępność wszystkich mediów 
– prądu, wody, kanalizacji, niezbyt 
duża odległość od centrum miasta. Wy-
niki badań wytrąciły nam jednak z rąk 
wszystkie argumenty. Teraz będziemy 
musieli ponownie zastanowić się nad 
kolejną lokalizacją. Musimy to zrobić 
w miarę szybko, bo ludzie czekają. 

Wśród radnych są zwolennicy 
umieszczenia kontenerów na obrze-
żach Pomianowskiego Stoku. Przeciw-
nicy tego pomysłu twierdzą jednak, 
że zniechęci to przyszłych nabywców 
działek, a ich sprzedaż może znacząco 
zasilić budżet gminy. 

– Nabywcy działek z góry mogą za-
łożyć, że jest to niedobre sąsiedztwo. To 
jednak błędne rozumowanie, w takich 
kontenerach mieszkać będą ludzie, 
którym gorzej się w życiu powodzi. 
Nie można z góry zakładać, że są to 
chuligani zakłócający spokój porząd-
nym mieszkańcom. Ale niestety, takie 
mylne wyobrażenie mają brzeszczanie 
odkąd w mieście istnieje dom socjalny 
przy Placu Kupieckim. Tam, tak jak 
w większości bloków mieszkają osoby, 
które są nieco uciążliwe. Ale trudno 
do takich racji przekonywać każdego 
z osobna – dodaje Jadwiga Kramer. 

Jest jeszcze kilka innych, podawa-
nych przez radnych lokalizacji. Mówią 
o budynku przy ulicy Mickiewicza 68. 
Ale budynek na cele socjalne mógłby 
zostać wykorzystany tylko za zgodą no-
wych właścicieli pałacu Goetzów. Kilka 
mieszkań socjalnych mogłoby powstać 
w obiekcie dawnej poczty przy Browarnej. 

– Sytuacja jest dość złożona, bo 
trudno będzie znaleźć nową lokalizację 

Kontenerów nie będzie

Już pod koniec ubiegłego roku na należącej do gminy działce znajdującej się sąsiedztwie 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej stanąć miało kilka kontenerów miesz-
kalnych. Zamieszkać w nich miały rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, 
eksmitowane z dotychczasowych lokali i bezdomne. Gmina zleciła wykonanie studium 
wykonalności oraz zwróciła się do odpowiednich służb z prośbą o wykonanie badań terenu 
pod kątem emisji i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pyłowo-gazowych i emisji hałasu. 
Niestety, jak wynika z przeprowadzonych analiz lokalizacja kontenerów na wspomnianym 
terenie jest niedopuszczalna. 

pod umieszczenie kontenerów miesz-
kalnych. Moim zdaniem najlepszym 
rozwiązaniem byłoby zaproszenie do 
udziału w budowie bloku socjalnego 
prywatnych przedsiębiorców. Part-
nerstwo takie sprawdziło się w kilku 
miastach Polski – mówi radny Adam 
Kwaśniak.

– Będziemy rozważać możliwość 
umieszczenia kontenerów na obrze-
żach Pomianowskiego Stoku – mówi 
wiceburmistrz Jerzy Tyrkiel. -Nale-

ZmARłA WieloletniA nAucZycielKA Szkoły Podstawowej nr 1 w Brze-
sku, działaczka społeczna, oddana przyjaciółka młodzieży. 

Pani Genowefa Bodziony urodziła się 15 kwietnia 1928 roku. Pracę zawodową 
rozpoczęła w 1948 roku w Gilowicach, następnie pracowała w Kukowie, Nowym 
Sączu oraz Brzesku. Karierę zawodową zakończyła w roku 1984 przechodząc 
na zasłużoną emeryturę. 

Poświęcenie i zaangażowanie, z jakim oddawała się pracy dydaktyczno-
wychowawczej, było wielokrotnie dostrzegane i nagradzane, czego dowodem są 
m.in. Nagroda Kuratora (1973 r.) czy Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania 
(1978 r.) 

– Pani Genowefa pozostanie na zawsze w naszych sercach nie tylko jako 
nauczyciel, którego postawa godna jest podziwu i naśladowania, ale przede 
wszystkim jako człowiek – wspominają koledzy. – Żyła dla innych, działała dla 
innych. Dla każdego miała zawsze ciepłe słowo. Pamięć o Pani Genowefie Bo-
dziony pozostanie zawsze żywa.            red

Pożegnali koleżankę

żałoby częściowo zmienić plan zago-
spodarowania przestrzennego i tam 
wybudować blok, jaki powstać miał 
przy ulicy Rzeźniczej. Gmina mogłaby 
przekazać grunt pod budowę prywat-
nej firmie bądź firmom, które podjęły-
by się takiego zadania. Należy jeszcze 
nadmienić, że koszt budowy 1 metra 
kwadratowego powierzchni użytkowej 
w bloku socjalnym jest porównywalny 
cenowo do takiej samej powierzchni 
w kontenerze mieszkalnym.  ZS
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Od kilku lat jestem z wami, ser-
decznie dziękuję gospodarzom 
za takie piękne spotkanie. Życzę 

wszystkim zebranym, aby zastanowili 
się i skierowali swoje kroki do kościoła, 
zwrócili uwagę na tajemnicę żłóbka. 
Tam leży narodzony Chrystus, małe 
dziecię, które od wieków przemienia 
ludzkie serca – mówił do zebranych 
biskup Wiktor Skworc. 

– Ta kolacja to niezwykły gest 
– mówi Maria Kucia z brzeskiego 
oddziału Caritasu. -Dla większości 
osób jest to jedyna wigilia. Starzy, 
chorzy, samotni albo bezdomni mają 
ten jeden raz w roku okazję spotykać 
się w pięknej scenerii, porozmawiać 
ze znajomymi. Już jesienią nasi pod-
opieczni przychodzą i pytają, kiedy 
będzie to spotkanie, cieszą się na nie, 
długo na nie czekają. 

Ciepło i świątecznie

Ponad 200 osób gościli u siebie Anna i Kazimierz Kuralowie na tradycyjnej, organizowanej 
już od kilkunastu lat wieczerzy wigilijnej, na którą zapraszani są ubodzy, samotni i bezdom-
ni. Gościem honorowym był biskup Wiktor Skworc, który od wielu lat łamie się opłatkiem 
z najbardziej potrzebującymi z Brzeska i okolic. Po serdecznych życzeniach przekazanych 
przez gospodarzy kolacji, goście zasiedli do stołu, na którym nie mogło zabraknąć pyszności 
przygotowanych przez samego Kazimierza Kurala i jego pracowników. Barszcz z uszkami, 
pierogi, ryby, ciasta, tradycyjny kompot z suszu a na deser pierożki nadziewane słodkim 
farszem z suszonych śliwek kalifornijskich polewanych śmietanką – to niektóre ze specjałów 
przez kilka dni przygotowywanych w restauracji „Galicyjska”.

Listę gości zapraszanych na wigilię 
stanowią głównie podopieczni Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
i Caritasu. Na spotkanie przybyli także 
niepełnosprawni. Dla nikogo miejsca 
nie zabrakło, mimo, że w tym roku padł 
rekord jeśli chodzi o liczbę uczestników 
kolacji wigilijnej. 

– Ci Kuralowie to wspaniali ludzie. 
Któż inny podjąłby się organizacji ta-
kiego wielkiego przedsięwzięcia, a oni 
robią to już od wielu lat. Bardzo się 
cieszę, kiedy dostaję zaproszenie. Dla 
mnie jest to rozrywka, oderwanie się 
od smutnej rzeczywistości. Uwielbiam 
tę atmosferę, mogę podzielić się ze 
znajomymi opłatkiem – mówiła jedna 
z uczestniczek spotkania, Halina Piech.

Krzysztof Wesołowski z trudem przy-
pomina sobie swoją ostatnią, szczęśliwą 
wigilię. 

– To już chyba ze 12 lat temu było. 
Od tamtego czasu wiele się w moim ży-
ciu zmieniło, straciłem rodzinę i dom. 
Dla mnie, jako bezdomnego, takie 
spotkanie ma nieocenioną wartość. 
Dziękuję wszystkim, którzy je zorga-
nizowali – ze łzami w oczach mówił 
Wesołowski.

– To jest takie zjednoczenie wszyst-
kich ludzi pokrzywdzonych przez los. 
A państwo Kuralowie udowadniają 
nam, że na świecie nie brak dobrych 
ludzi. To pozwala z większą nadzieją 
spojrzeć w przyszłość – twierdzi To-
masz Dziegiecki.

Państwo Kuralowie nie tylko zapra-
szają na kolację ale każdego swojego 
gościa obdarowują paczką ze świątecz-
nymi wiktuałami. Oprócz tego przed 
samymi świętami przygotowują 50 pa-
czek, które dostają osoby obłożnie chore.

– Już wiele lat temu postanowi-
liśmy z małżonką że dopóki starczy 
sił i zdrowia będziemy organizować 
takie spotkania. Bo tacy właśnie ludzie 
– ubodzy i bezdomni najpiękniej potra-
fią wyrażać swoją wdzięczność – mówi 
Kazimierz Kural.

Kazimierz Kural jest zdobywcą 
wielu nagród i wyróżnień przyzna-
wanych za działalność dobroczynną. 
W 2006 roku otrzymał nagrodę imie-
nia Świętego Brata Alberta. W tym 
roku został dostrzeżony przez kapitułę 
nagrody Amicus Hominum przyzna-
waną przez marszałka województwa 
małopolskiego. Wyróżnienie w katego-
rii „działalność filantropijna” odebrał 
22 grudnia w teatrze imienia Juliusza 
Słowackiego w Krakowie.

ZS
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Do udziału w kursach zaprosili-
śmy panie, które znajdują się 
w trudnej sytuacji materialnej 

i są podopiecznymi MOPS, długo bez-
robotne, mające niskie kwalifikacje 
zawodowe – mówi dyrektor MOPS, 
Krystyna Put.

Ale większość pań, oprócz tego, że 
znajduje się w trudnej sytuacji zawo-
dowej, boryka się także z wieloma in-
nymi problemami. Udział w kursach, 
jak przyznają same zainteresowane, 
wiele je nauczył, poprawił samopoczu-
cie i utrwalił wiarę w siebie. W czasie 
uroczystego podsumowania projektu 
wykładowcy podkreślali, że są dumni 
ze swoich podopiecznych. Jeszcze kilka 
miesięcy temu były to w większości 
zagubione i zahukane kobiety, które 
nie miały pomysłu, jak poprawić swo-
ją trudna sytuację. Teraz z nadzieją 
patrzą w przyszłość.

– Udział w kursach dał im nie tyl-
ko możliwość przyuczenia do nowego 
zawodu ale przede wszystkim nauczył 
je, że są wartościowymi osobami. Bo 
właśnie tego tym kobietom brakowało 
najbardziej. Jestem przekonana, że 
większość z nich znajdzie pracę i na 
pewno sobie w niej poradzi – dodaje 
Krystyna Put.

– Panie ukończyły trzy kursy za-
wodowe – z zakresu handlu, małej ga-
stronomii i florystyki. Zajęcia składały 
się z części teoretycznej i praktycznej, 
kursantki nauczyły się obsługi kompu-
tera, kasy fiskalnej, wszystkie przeszły 
szkolenia BHP, mają aktualne badania 
lekarskie. Jestem pewien, że determi-
nacja tych kobiet, ich zaangażowanie 
i nabyte umiejętności pozwolą im zna-
leźć pracę. O to, że znakomicie poradzą 
sobie z obowiązkami zawodowymi 
jestem spokojny – mówi Bogdan Wzo-
rek specjalista ds. szkoleń z Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku zakończył realizację projektu „Kobieta aktywna”. 
Dzięki niemu 20 bezrobotnych kobiet z terenu gminy ukończyło kilkumiesięczne kursy, które, jak 
podkreślają ich organizatorzy, dadzą im większą szansę na zatrudnienie i znalezienie nowego 
miejsca w życiu. Szkolenia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego trwały pięć miesięcy 
i składały się z części teoretycznej i praktycznej, oprócz tego kursantki miały możliwość spotkań 
z psychologiem i doradcą zawodowym.

Dla kobiet aktywnych
Elżbieta Gładka, jedna z uczestniczek 

kursu od kilku lat jest bezrobotna. Zdaje 
sobie sprawę z tego, że powodem tego jest 
niskie wykształcenie. Jak tylko dowie-
działa się o kursie natychmiast zgłosiła 
się do udziału w nim i została przyjęta.

– Jestem bardzo zadowolona. Już 
zaczęłam szukać pracy i mam nadzieję, 
że nabyte umiejętności mi pomogą. Szcze-
gólnie podobały mi się zajęcia z psycholo-
giem. Dowiedziałam się, jak radzić sobie 
w pracy, ale mam także większą wiedzę, 

jak postępować w swoim codziennym ży-
ciu. Bardzo cenne jest także to, że zaprzy-
jaźniłyśmy się ze sobą. Już umówiłyśmy 
się na spotkanie za rok. Jestem pewna, 
że do tego czasu wszystkie będziemy 
pracować i uda nam się zmienić swoje 
życie – mówi Elżbieta Gładka.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej już złożył kolejny wniosek do EFS 
o przyznanie pieniędzy na kolejny cykl 
szkoleń, którym objętych zostanie 16 
bezrobotnych kobiet.   ZS

nie BędZie podWyżeK cen za usługi świadczone przez Miejskie Przedsię-
biorstwo Komunikacji – deklaruje prezes spółki Krzysztof Gawor. W 2009 roku 
za bilety MPK pasażerowie płacić będą tyle samo co w roku ubiegłym.

– Wpływy ze sprzedaży biletów oraz dopłata z budżetu gminy umożliwiają spraw-
ne funkcjonowanie spółki bez konieczności podwyżek cen – mówi prezes Gawor.

Kilka miesięcy temu MPK przedłożyło program naprawczy, który zaakcep-
towany został przez radnych i burmistrza. Zakłada on, że w ciągu trzech naj-
bliższych lat spółka odnowi tabor, wyremontuje bazę, podniesie pracownikom 
pobory i, co najważniejsze, tak zreorganizuje pracę, że gmina nie będzie musiała 
już dopłacać do jej funkcjonowania.

– Program zakłada, że jeszcze przez trzy kolejne lata będziemy dopłacać do 
MPK, jednak są to dopłaty konieczne. Spółka wymaga nakładów na remonty i na 
unowocześnienie taboru samochodowego – mówi burmistrz Grzegorz Wawryka.

red

nie będzie podwyżek cen za bilety!
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Szkoła była czynna przez całą noc, 
rodzice zadbali o to, żeby dzieci 
nie były głodne i spragnione. 

Maraton nie zwolnił tempa ani przez 
chwilę. W specjalnie dla czytającego 
przygotowanym fotelu co kilkanaście 
minut siadała inna osoba – relacjonu-
je dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 
Urszula Białka.

Zaproszeni do czytania goście naj-
częściej przynosili książki ze sobą, co 
każe przypuszczać, że przygotowali się 
do wystąpienia wcześniej. Inni dosta-
wali książkę od prowadzącej imprezę 
Agaty Podłęckiej. Nie da się ukryć, że 
zdarzały się wpadki z przejęzyczenia-
mi i dykcją, ale głośne czytanie przed 
tak dużym audytorium budziło tremę, 
łamały się czasem głosy. Na szczęście 
na widowni znajdowali się wdzięczni 
słuchacze, którzy wybaczali te drob-
ne wpadki. Dla nich najważniejsze 
były bajki, opowieści i wiersze. Ale 
niektórzy czytali także wspomnienia 
czy przepisu kulinarne – wszystkie 
o tematyce bożonarodzeniowej.

W roli lektorów wystąpili: burmistrz 
Grzegorz Wawryka, jego zastępca Jerzy 
Tyrkiel, radny Józef Kubas, Małgorza-
ta Sajdak w Wydziału Edukacji, księża 
Józef Mularz i Mirosław Papier, dyrek-
tor MOK Małgorzata Cuber, dyrektor 
biblioteki Maria Marek. Z aplauzem 
dzieci przyjęły byłych dyrektorów 
szkoły – Stanisławę Jeleń i Józefa 
Kaczmarczyka. Przepiękną scenogra-
fię do maratonu przygotowała Anna 
Serwin. Imprezę prowadziły Agata 
Podłęcka i Jolanta Sarlej. W jej organi-
zację włączyli się wszyscy nauczyciele.

– Od dawna marzyłam o tym, żeby 
zorganizować coś ekstra, oderwać dzieci 
od telewizora i komputera, pokazać inne 
oblicze szkoły. Myślę, że maraton spełnił 
nie tylko moje marzenie, ale zadowolił 

Bożonarodzeniowy 

maraton

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia w Szkole Podstawowej nr 2 dyrekcja i nauczyciele 
zorganizowali niezwykłą imprezę. Był to maraton czytania, w którym, jako słuchacze 
wzięli udział prawie wszyscy uczniowie. Czytali rodzice, nauczyciele, zaproszeni goście, 
licealiści, gimnazjaliści, absolwenci szkoły. We wspaniałej świątecznej scenerii czytanie 
trwało równą dobę. I myli się ten, kto podejrzewa, że w nocy brakło słuchaczy. Wierna 
grupa 70 wychowanków szkoły spędziła w jej murach równe 24 godziny. Ogółem w fotelu 
dla czytających zasiadło blisko 170 osób, najkrótszy czas czytania wynosił 10 minut, 
najdłuższy pełną godzinę lekcyjną.

także naszych wychowanków. Doskona-
le się bawili, przyjmowali gości, mogli 
nocować w szkole, na pewno długo będą 
to pamiętać – mówi Agata Podłęcka.

– Głośne czytanie przed publicz-
nością tylko z pozoru wydaje się takie 
łatwe. Ci, którzy czytali przekonali się, 
że jest to próba swoich umiejętności 
zaprezentowania się, pokonanie tremy. 
Jest to także nauka słuchania samego 
siebie i innych, tworzenie wspólnoty ze 
słuchaczami na czas występu. Ale dzie-
ciom się to udawało. Dla wielu z nich 
było to zmierzenie się z wielką tremą. 
Mimo to, nawet największe szkolne 
rozrabiaki stały w kolejce do czytania 
– opowiada dyrektor Urszula Białka.

– W epoce świata obrazu taka im-
preza może budzić w dzieciach ogromne 
zaskoczenie, muszą nagle uruchomić 

wyobraźnię. Zaczynają przyglądać się 
czytającym interesującą ich lekturę, 
taka akcja powoduje, że żywiej inte-
resują się książką. Akcja „Cała Polska 
czyta dzieciom” jest niezwykła, rodzice, 
którzy naprawdę dbają o swoje dzieci 
powinni włączać się w nią każdego 
dnia – mówi pedagog szkolny Bogumiła 
Szymańska.

Nie jest wykluczone, że bożona-
rodzeniowy maraton to przedsmak 
emocji związanych z planowaną próbą 
ustanowienia rekordu, który, jak mają 
nadzieję organizatorzy, wpisany zosta-
nie do księgi Guinessa.

– Przygotowujemy się do takiego 
przedsięwzięcia, wówczas tematem 
przewodnim byłyby baśnie Hansa 
Christiana Andersena – dodaje Agata 
Podłęcka.    ZS
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Ostatnia kampania wyborcza 
do Młodzieżowej Rady Gminy, 
oprócz tego, że obejmowała 

swym zasięgiem mniejsze okręgi wy-
borcze, niewiele różniła się od tej, jaką 
można oglądać w telewizji w związku 
z wyborami do Sejmu. Były plakaty 
i spotkania wyborcze. I jak przy każdej 
kampanii nie brak było obietnic złożo-
nych wyborcom. 

– Aby zachęcić swoich kolegów do 
głosowania na mnie obiecywałem, że 
postaram się ułatwić życie w szkole, 
wpłynąć na to, w jakich warunkach 
wypoczywają. Okazało się, że jest to 
możliwe. Teraz, kiedy do końca kaden-
cji zostało jeszcze tylko kilka miesięcy 
wiem, że młodzież może wpłynąć na to, 
co dzieje się w mieście. Można przyjść 
na sesję, powiedzieć swoje zdanie. 
Nie zdarzyło się, abym spotkał się 
z nieprzychylnym traktowaniem, czy 
lekceważącym stosunkiem do naszych 
opinii – mówi Michał Dziedzic.

Marta Wojciechowska z technikum 
logistycznego w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 wraz z grupą kan-
dydatów na radnych starała się między 
innymi o uruchomienie w Brzesku 

Najważniejsza 
inicjatywa

Dzięki bożonarodzeniowej zbiórce żywności udało im się obdarować kilkadziesiąt naj-
uboższych rodzin w gminie wiktuałami na święta. Zorganizowali już kilka imprez i akcji, 
z których dochód przeznaczyli dla brzeskich pięcioraczków. Ale przygotowują nie tylko akcje 
charytatywne, podejmują inicjatywy mające na celu poprawę warunków do nauki i rozrywki 
swoich rówieśników. Mowa o Młodzieżowej Radzie Gminy, której liderem i przewodniczącym 
jest Michał Dziedzic, uczeń III klasy o profilu informatyczno-matematycznym brzeskiego LO. 

sztucznego lodowiska, protestowała 
przeciwko niepewnym wówczas losom 
pałacu Goetzów Okocimskich, doma-
gała się uruchomienia w mieście kina. 
Przekonała do siebie kolegów ze szkoły 
i już 2,5 roku jest radną. Marta opowia-
da, że w realizacji dobrych pomysłów 
pomagali jej nie tylko koledzy z rady 
i ze szkoły ale także władze gminy. 

– Poważną rozmowę przeprowadzi-
liśmy z burmistrzem na temat możli-
wości otwarcia w Brzesku sztucznego 
lodowiska. Nie chcę oczywiście powie-
dzieć, że jest to wyłącznie nasza zasłu-
ga, jednak okazuje się, w okresie ferii 
będziemy mogli takim obiektem się na-
cieszyć – mówi Marta Wojciechowska. 

– Największa impreza, jaką udało 
nam się zorganizować był Dzień Dziec-
ka w pałacu Goetzów w 2007 roku. To 
było popisowe wydarzenie. Komplet 
widzów, dzieci miały mnóstwo gier, 
niespodzianek i prezentów. Podobną 
imprezę mamy zamiar zorganizować 
w tym roku, już obmyślamy plany. 
To będzie nasze pożegnanie z pracą 
w radzie – opowiada Michał.

W minionym 2008 roku Młodzieżo-
wa Rada Gminy uczestniczyła w kilku-

nastu spotkaniach. Miały one z reguły 
charakter szkoleniowy. Ale młodzi radni 
przygotowali także kilka imprez chary-
tatywnych, z których dochód przezna-
czali na różne cele. Uruchomili sekcję 
żeglarską, wystarali się, aby boiska 
szkolne nie były zamykane po południu, 
cały czas czynią starania na rzecz uru-
chomienia w Brzesku Młodzieżowego 
Ośrodka Doradztwa Rówieśniczego. 

– Ośrodka nie udało się do tej pory 
utworzyć, ale mam ogromną nadzieję, 
że wreszcie powołany zostanie on do 
życia i służyć będzie młodzieży – mówi 
Michał Dziedzic. – MODR ma być pla-
cówką, w której pracowaliby nauczy-
ciele, psycholog i doradca zawodowy, 
wspieraliby go wolontariusze. Młodzież 
mogłaby w nim korzystać z bezpłatnej 
pomocy w nauce, zasięgnąć rady o swo-
im przyszłym zawodzie. Głównym po-
wodem, który uniemożliwia powstanie 
placówki jest brak lokalu. 

Ani Marta ani Michał nie chcą 
wycofać się z pracy w Młodzieżowej 
Radzie Gminy, nawet wtedy, gdy 
skończy się ich kadencja. Mają zamiar 
wspomagać młodszych kolegów i słu-
żyć im radą.    ZS

Zaproszenie na bal
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka wraz z małżonką mają zaszczyt zaprosić Państwa na Bal Magistracki, który 
odbędzie się 24 stycznia 2009 roku w salach restauracji „Galicyjska”, przy ulicy Mickiewicza. Honorowym patronem 
balu będzie ksiądz dziekan Józef Drabik, a dochód z balu przeznaczony będzie na wyposażenie brzeskiej Fary. 

 O znakomitą atmosferę balu zadba wodzirej, a muzyczną oprawę zapewni znany i renomowany zespół mu-
zyczny. Specjały stołu przygotuje sam mistrz – Kazimierz Kural. W trakcie balu przewidziano konkursy i zabawy 
z licznymi nagrodami i upominkami. Cena dwuosobowego biletu to 230 złotych. W menu serwowanym tego wie-
czoru będzie można znaleźć, między innymi, łososia z nutką kawioru podanego z lampką wina; polędwiczki w 
„leśnym tonie”; „deser burmistrza”; naturalne szynki wypiekane z aromatami; fileciki drobiowe z sosem serowym 
w akompaniamencie makaronów.

 Wszelkich informacji udzielają oraz zapisy przyjmują:
Biuro Promocji UM, tel. 014 66 301 88, restauracja „Galicyjska”, tel. 014 66 35 505 oraz Cech, tel. 014 66 311 61.
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Wszystko zaczęło się w dniu, 
w którym brzeskie gimna-
zjum odwiedził ojciec Włady-

sław. Pochodzącego z Przyborowa mi-
sjonarza, który przyjechał właśnie na 
krótki odpoczynek z dalekiego Wybrze-
ża Kości Słoniowej zaprosili do szkoły 
Barbara Maria Górczewska i Konrad 
Górczewski, nauczyciele historii. 

Yao Kan Moise
– Prosiliśmy Ojca Władysława, aby 
przybliżył uczniom skutki Wielkich 
Odkryć Geograficznych na przykładzie 
dziejów Wybrzeża Kości Słoniowej 

Między Brzeskiem 
a Bouafle

Pod koniec listopada ubiegłego roku można było zauważyć młodych ludzi sprzedających 
na terenie parafii brzeskich (w tym również w Porębie Spytkowskiej, Jasieniu oraz Bucza) 
i przyborowskiej kalendarzy na nowy rok z wizerunkiem ojca Władysława Halika otoczo-
nego gromadką czarnoskórych dzieci. Blisko ćwierć tysiąca młodych ludzi to uczniowie 
Publicznego Gimnazjum nr 2 w Brzesku i młodzież z parafii w Przyborowie, którzy już od 
czterech lat uczestniczą w akcji charytatywnej na rzecz parafii Bouafle. Pieniądze uzbie-
rane w wyniku sprzedaży kalendarzy trafiają zawsze na konto Prokury Misyjnej Ojców 
Klaretynów w Warszawie, a stamtąd przesyłane są do parafii Bouafle (Wybrzeże Kości 
Słoniowej), której proboszczem był nieżyjący już ojciec Władysław. Dzięki tym działaniom 
gimnazjum udziela pomocy polskim misjonarzom i opłaca czesne za szkołę wspierając 
jednocześnie leczenie niepełnosprawnego chłopca.

w Afryce. Podczas spotkania opo-
wiadał także o swojej pracy i życiu 
codziennym parafian, którym służył 
od kilkunastu lat. To pierwsze spotka-
nie odbyło się w 2003 roku. Wówczas 
jeszcze nie myśleliśmy o wspieraniu 
misji. Przełom nastąpił w 2005 roku, 
po śmierci Ojca Świętego. Wtedy to 
po drugiej wizycie naszego Misjo-
narza, odpowiadając na apel Jana 
Pawła II „W duchu miłosierdzia 
nieustannie wspierajcie misjonarzy 
pomocą i modlitwą”, który stał się 
dla nas mottem przewodnim, pod-
jęliśmy decyzję o rozpoczęciu stałej 

współpracy z misją Bouafle i posta-
nowiliśmy zaadoptować afrykańskie 
dziecko (tzw. „Adopcja na odległość”) 
– mówi Barbara Maria Górczewska. 

Tak się złożyło, że ojciec Włady-
sław przywiózł ze sobą kilka listów 
napisanych przez dzieci z Bouafle. 
Drogą losowania nauczyciele „dwójki” 
wybrali list od Yao Kan Moise, kil-
kunastoletniego niepełnosprawnego 
chłopca, który prosił o finansowe 
wsparcie, by mógł kontynuować naukę 
i rehabilitację. 

I tak zrodził się pomysł sprzeda-
wania kalendarzy, z której dochód 
trafiał na konto pomocy dla parafii 
i afrykańskiego rówieśnika. Pod ko-
niec ubiegłego roku ukazało się już 
jego (kalendarza) czwarte wydanie. 
Rozprowadzają go sami uczniowie 
i nauczyciele Gimnazjum nr 2, młodzi 
parafianie z Przyborowa, rodzinnej 
miejscowości misjonarza oraz osoby 
prywatne. Prowadzenie akcji możliwe 
jest dzięki pomocy sponsorów, o któ-
rych zabiegają nauczyciele. 

Testament misjonarza
Pomoc dla parafii i dzieci z Bouafle nie 
ogranicza się tylko do rozprowadza-
nia kalendarzy drukowanych zawsze 
w Brzeskiej Oficynie Wydawniczej. 
Młodzież z gimnazjum chętnie włącza 
się także w inne akcje. Na przykład bio-
rą udział w Familiadzie organizowanej 
cyklicznie przez parafię Miłosierdzia 
Bożego w Brzesku. Sprzedają wtedy 
prace wykonane nie tylko przez samych 
siebie, ale także autorstwa swoich ro-
dziców i dziadków. Bo w pomoc dla pa-
rafii Bouafle angażują się już wielopo-
koleniowe rodziny. Podczas Familiady 
gimnazjaliści organizują także loterię, 
na którą fanty przekazują sponsorzy. 

W zeszłym roku po raz pierwszy 
uczestniczyli w przedsięwzięciu o na-
zwie „Światełko dla Afryki”, akcji 
misyjnej organizowanej na Placu Ka-
zimierza Wielkiego. Kiedy ojciec Wła-
dysław miał wygłaszać kazania w ko-
ściele Miłosierdzia Bożego, nauczyciele 
razem z gimnazjalistami przygotowali 
wystawę przybliżającą codzienną pra-
cę misjonarza oraz ojców Klaretynów, 
a także zakres działalności gimnazjum 
na rzecz parafii Bouafle. 

– Wykorzystujemy każdą okazję, 
żeby zaznaczyć nie tyle naszą obecność, 
ale cel, jaki nam przyświeca. W ten 
sposób pociągamy za sobą innych. 
Współpracujemy na przykład z sąsia-
dującą z nami Szkołą Podstawową nr 
2, a wcześniej z Przedszkolem Inte-
gracyjnym im. św. Siostry Faustyny. 
Z miesiąca na miesiąc przybywa osób 
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zainteresowanych naszą działalnością 
– opowiada Barbara Maria Górczewska. 

Wśród obfitej korespondencji ojca 
Władysława i Yao Kan Moise z nauczy-
cielami i uczniami „dwójki” szczególnie 
pieczołowicie przechowywany jest list, 
w którym misjonarz pisał: „Chciałem 
Was poinformować, że na liście potrze-
bujących znalazło się już dwanaście 
nowych osób – dziewczynek w wieku 
9-11 lat. (...) Dla nich pomoc waha się 
w granicach 30 euro na rok (na oso-
bę). Wkrótce będą do Was pisać. Już 
przekazałem im pieniądze, aby mogły 
rozpocząć nowy rok szkolny”. 

Ten list nadszedł we wrześniu 
2007 roku i – jak się wkrótce, nieste-
ty, okazało – był ostatnim napisanym 
przez misjonarza z Przyborowa. Dwa 
miesiące później nadeszła wiadomość, 
że ojciec Władysław Halik zmarł, 
a stało się to 24 listopada w Abidja-
nie na Wybrzeżu Kości Słoniowej. 
Gimnazjaliści z brzeskiej „dwójki” 
z pietyzmem pielęgnują pamięć o swo-
im przewodniku, a jego ostatni list 
traktują jako testament, którego zapis 
skrupulatnie realizują. Koresponden-
cja prowadzona jest w obowiązującym 
na WKS języku francuskim. Dzięki 
temu młodzież poznaje życie w Afry-
ce, zacieśniają się przyjaźnie. Swoich 
afrykańskich rówieśników znają tylko 
z ciepłych słów pełnych niekłamanej 
wdzięczności i z fotografii. Tłumacze-
niem listów od kilku lat zajmuje się 
ucząca do niedawna w Gimnazjum 
nr 2 nauczycielka języka francuskiego 
Katarzyna Rosa.

Dzieci Korczaka
Akcja, w której uczestniczą gimna-
zjaliści zakreśliła już takie kręgi, że 
aktualnie szkoła przygotowuje się do 
organizacji indywidualnych adopcji 
dzieci z parafii ojca Władysława. Sporo 
jest osób, które w ten sposób pragną 
pomagać ubogim dzieciom z Afryki.

Nauczycieli z gimnazjum cieszy 
przede wszystkim to, że ich podopiecz-
ni otwierają się na potrzeby drugiego 
człowieka. Dając wiele od siebie, stają 
się bogatsi wewnętrznie i wrażliwsi 
na sygnały płynące od ludzi potrzebu-
jących wsparcia i pomocy.

Przygotowując kolejne wydania 
kalendarza nauczyciele dbają, żeby 
wszystko odbyło się zgodnie z sugestia-
mi i wskazówkami ojców Klaretynów. 
Współpraca zaczyna się już na etapie 
projektowania. Dlatego w kalendarzu 
uwzględnione są zawsze wszystkie 
kościelne święta. Tego w innych po-
dobnych wydawnictwach trudno się 
doszukać.

Ojciec Władysław Halik (8.01.1963 – 24.11.2007)

Urodził się w Przyborowie (parafia Szczepanów) jako syn Józefa i Anny. Do szkoły pod-
stawowej uczęszczał w rodzinnej miejscowości, po czym kontynuował naukę w Liceum 
Ogólnokształcącym w Brzesku, które ukończył w 1982 roku. Tuż po maturze wstąpił 
do Nowicjatu przy Zgromadzeniu Misjonarzy Klaretynów. Rok później,8 września 1983 
roku przywdział zakonną szatę i złożył śluby. Przez następne sześć lat studiował teologię 
na papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W międzyczasie,8 września 1987 
roku, złożył wieczyste śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Święcenia kapłańskie 
przyjął 20 maja 1989 roku w katedrze wrocławskiej z rąk ks. kard. Henryka Gulbino-
wicza. Niebawem został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Miłosierdzia 
Bożego w Łodzi, gdzie przebywał do 31 lipca 1992 roku. Jeszcze przed opuszczeniem 
łódzkiej parafii podjął starania zmierzające do skierowania do pracy na terenach misyj-
nych. Zanim trafił do Abidjanu, przez rok doskonalił język francuski. W Abidjanie spędził 
kolejnych sześć lat, po czym objął funkcję proboszcza w liczącym kilkadziesiąt tysięcy 
mieszkańców Bouafle. Od tej pory aż do śmierci zarządzał parafią, która obejmowała 
miasto Bouafle i 33 przyległe do niego wioski. Po czternastu latach ciężkiej pracy 
powrócił do Europy na kilkumiesięczny odpoczynek. Kiedy znalazł się z powrotem 
w Bouafle, dały znać o sobie problemy zdrowotne. Po krótkiej i ciężkiej chorobie zmarł 
w wieku 44 lat w klinice w Abidjanie. Jeszcze przed śmiercią wyraził życzenie, aby 
pochować go w ziemi, z którą był związany przez ostatnich 14 lat swojego życia. Jego 
woli stało się zadość. Mieszkańcy Przyborowa i wszyscy życzliwi mu ludzie pożegnali 
go 1 grudnia 2007 roku podczas mszy odprawionej w kościele pw. św. Jana Kantego. 

Sami uczniowie biorący udział 
w akcji powtarzają, i należy im uwie-
rzyć, że czynią to z potrzeby serca, nie 
dla splendorów, czy taniego poklasku. 
Dodajmy jednak, że ich działania 
dostrzegają media. Dlatego gościli już 
na antenach TVP3 i TVN. Dwukrotnie 
zajmowali trzecie miejsce w Ogólnopol-

skim Konkursie „Mój Szkolny Kolega 
z Misji” (kategoria charytatywna) orga-
nizowanym przez Komisję Episkopatu 
Polski ds. Misji. I właściwie nikogo spe-
cjalnie nie powinno to dziwić. Wszak 
patronem Publicznego Gimnazjum nr 2 
w Brzesku jest Janusz Korczak, wielki 
przyjaciel dzieci.      KiBi
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Święta, opłatek, wigilia dla ubo-
gich, bezdomnych i wreszcie 
wigilia dla niepełnosprawnych są 

okazją nie tylko do jednorazowego świę-
towania ale także do głębszych refleksji. 
Bo jest rzesza osób, których nigdy nie 
zobaczymy, nawet w tak szczególnych 
okolicznościach, nie mówiąc już o spo-
tkaniu z nimi na ulicy. Jest to niemała 
grupa ludzi głęboko upośledzonych 
fizycznie i umysłowo. Najwyższy czas, 
aby podjąć działania, które ulżyłyby 
rodzinom tych osób. Włodarze gminy 
powinni zadbać o utworzenie dzien-
nego ośrodka opieki dla osób głęboko 
upośledzonych umysłowo – apelowała 
na ostatniej sesji Rady Miejskiej radna 
Jadwiga Kramer. 

Głęboko upośledzeni umysłowo nie 
są w stanie uczestniczyć w zajęciach 
WTZ ani w żadnych oddziałach inte-
gracyjnych. Na szczęście nie traktuje 
się ich już jak „kary bożej” i coraz 
częściej widać ich na ulicach, gdy na 
wózkach inwalidzkich wiezieni są 

Z pomocą najbardziej
potrzebującym
przez rodziców czy opiekunów. To oni 
właśnie opiekują się nimi do ostatniego 
tchu, wykonując za nich każdy gest 
i niezbędny do życia obrządek higie-
niczny, pomagając wykonać najprost-
sze czynności fizjologiczne.

– Dlatego zwracam uwagę na tę 
grupę osób, które same opiekują się tak 
ciężko upośledzonymi osobami. Tym ro-
dzicom i opiekunom potrzebne jest kilka 
godzin przerwy na „złapanie oddechu” 
w tym dożywotnim kieracie. Jest pilna 
potrzeba stworzenia w naszym mieście 
dziennego domu opieki dla osób głęboko 
upośledzonych umysłowo i fizycznie 
– dodaje radna Jadwiga Kramer.

Jej zdaniem ośrodek taki mógłby 
powstać w budynku starego szpitala 
a o pieniądze na jego utworzenie gmi-
na zabiegać powinna w Państwowym 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych. Placówka taka dałaby 
możliwość rehabilitacji tych osób, nauki 
najprostszych życiowych czynności, 
stymulować rozwój innych form spę-
dzania czasu przez niepełnosprawnych 
a przede wszystkim przyniosłaby paro-
godzinną ulgę rodzinom, które muszą 
samotnie borykać się z tym niewyobra-
żalnym ciężarem codziennej opieki.

– Zróbmy mały krok w tym kierun-
ku i przełammy ten mur niemożności 
i przestańmy udawać, że nie ma pro-
blemu – mówi radna. 

Każdego roku z budżetu gminy 
przeznaczane jest 200 tysięcy złotych na 

dowozy osób niepełnosprawnych do róż-
nych placówek rehabilitacyjnych i wy-
chowawczych. Zdaniem radnej pienią-
dze te powinny zostać mądrzej wydane. 

– Problemy poruszane przez panią 
radną Kramer są niezwykle istotne 
dla osób, które zostały ciężko doświad-
czone przez los. Większość naszego 
społeczeństwa mając wiele innych 
swoich spraw po prostu nie wie, ile 
wysiłku i pracy trzeba włożyć, aby 
dobrze opiekować się tymi osobami 
niepełnosprawnymi. Czy powstanie 
takiego ośrodka w Brzesku jest moż-
liwe?. Na pewno tak. Będzie to jednak 
niezwykle trudne z uwagi na brak 
bazy lokalowej i ogromnych nakładów 
finansowych potrzebnych do urucho-
mienia takiego ośrodka. Ważne jest to, 
że zarówno radni jak i burmistrz za-
czynają interesować się tymi sprawami 
na poważnie. Wcześniej nikt o tym nie 
dyskutował. Być może niebawem i tu 
znajdziemy jakieś mądre rozwiązania, 
które pozwolą nam przełamać bariery 
i powołać taki ośrodek do życia – twier-
dzi przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Ojczyk.

– Pomysł wart jest rozeznania 
– przyznaje burmistrz Grzegorz Waw-
ryka. – Ośrodek taki na pewno nie 
powstanie w ciągu tego roku, ale ro-
zeznamy możliwości finansowe i loka-
lowe w tym względzie i postaramy się, 
aby powstał w latach następnych.

ZS

mARKA HARnAś z portfela Carls-
berg Polska już po raz szósty powitał 
wszystkich miłośników skoków narciar-
skich pod Wielką Krokwią jako sponsor 
główny Pucharu Świata w Skokach 
Narciarskich w Zakopanem. Długo 
oczekiwane przez kibiców z całego świa-
ta konkursy Pucharu Świata w Zako-
panem, w których udział biorą najlepsi 
reprezentanci poszczególnych krajów, 
odbyły się w dniach 16-17 stycznia 
2009 roku, konkursy poprzedziła seria 
kwalifikacyjna w dniu 15 stycznia.
– Zawody Pucharu Świata w Skokach 
Narciarskich w Zakopanem to praw-

hARnAŚ nA wiELKiEj KROKwi w ZAKOPAnEM!

dziwe święto dla wszystkich miło-
śników i entuzjastów tego sportu. To 
wielkie sportowe widowisko, podczas 
którego tysiące fanów skoków ubra-
nych w stroje o narodowych barwach, 
wyposażonych w różnorodne i oryginal-
ne gadżety kibica, podgrzewa sportowe 
emocje i tworzy jedyną w swoim ro-
dzaju, niezapomnianą atmosferę. Tym 
bardziej cieszy nas fakt, że Harnaś, 
piwo o górskich korzeniach, był częścią 
tak wielkiego wydarzenia. Mamy na-
dzieję, że tegoroczne zawody wsparte 
tradycyjnie harnasiowymi atrakcjami 
pozostaną na długo w pamięci wszyst-

kich wiernych kibiców Pucharu Świata 
w Zakopanem – mówi Piotr Walenczak, 
Senior Brand Manager marki Harnaś.

Logo Harnasia widoczne było 
podczas zawodów pucharowych na 
numerach startowych zawodników 
oraz na nośnikach reklamowych przy 
samej skoczni: na banerze pod progiem 
skoczni, na banerach i bandach na wy-
biegach oraz na podium, na którym de-
korowani byli zwycięzcy. Przy wejściu 
na teren skoczni ustawione zostały 
dmuchane bramy z logo marki.

Na progu skoczni i na dachu pawilo-
nu Wielkiej Krokwi pojawiły się specjalne 
balony Harnasia. Spoty reklamowe Har-
nasia emitowane były na telebimach wy-
świetlających przebieg zawodów. brow
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Początek 2009 roku obfituje 
w wiele dobrych wieści. Na Pla-
cu Kazimierza Wielkiego będzie 

sztuczne lodowisko, z którego będzie 
można skorzystać za symboliczną 
opłatą. Straszący mieszkańców i od-
wiedzających nasze miasto dworzec 
PKP  zostanie wreszcie wyremonto-
wany. Dość często korzystam z usług 
PKP i mam świadomość, że nawet 
duże miasta jak np. Poznań nie mają 
się czym chwalić w tej kwestii.  Mało 
mnie to jednak pociesza. Raduję się na-
tomiast na  moment, kiedy przestanie 
mi być w końcu wstyd za PKP, ilekroć, 
ktoś przyjeżdża do mnie pociągiem. Ta 
wątpliwej jakości wizytówka naszego 
miasteczka przybierze po koniec 2010 
roku cywilizowany wygląd. Gdy na-
stępnym razem pojawi się na tej stacji 
legendarny Orient –Ekspres nie będzie 
on, już takim wielkim kontrastem 
w stosunku do otaczającego go zrujno-
wanego dworca, jak to było niedawno.

Ktoś, kto dziś wsiada do,, pociągu 
byle jakiego” na pewno nie zapragnie 
u nas wysiąść, bo obecny wygląd stacji 
raczej odstrasza. Za dwa lata natomiast 
będzie duża szansa, że taki podróżnik 
swą wyprawę zakończy właśnie w Brze-
sku zachęcony tym co widać z okna.

Mnie, miłośniczkę słowa pisane-
go, najbardziej ucieszyła informacja 
o tym, że powstanie długo wyczeki-
wana biblioteka, a właściwie Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne. Moją radość 
podziela pani Maria Marek, która od 
wielu lat walczy o nowe lokum dla 
swych zbiorów i inicjatyw. Na każdym 
spotkaniu z samorządowcami wsze-
lakich szczebli podkreślała, odkąd 

Z  Nowym Rokiem  dobre wieści
pamiętam, jak ważną sprawą jest 
powstanie na terenie Brzeska nowego, 
nowoczesnego obiektu, który pełniłby 
rolę nie tylko wypożyczalni i czytelni 
ale również miejsca, gdzie będzie 
kwitło życie kulturalne. Ciężko, w wa-
runkach jakich egzystuje do dziś, jest 
propagować miłość do literatury i dbać 
by zastraszająco niski stopień czytel-
nictwa w naszym kraju, przynajmniej 
nie spadał. Podziwiam ją, że przez 
tyle lat nie dała z wygraną i w takich 
warunkach promowała, z sukcesami, 
wśród Brzeszczan, dorobek pisarski 
naszej cywilizacji.

Kiedy jako mała dziewczynka gdy 
po raz pierwszy przekroczyłam progi 
biblioteki przy ul. Puszkina, poczułam 
się jak w zaczarowanej krainie. Chęt-
nie uczestniczyłam w konkursach  tam 
organizowanych. Do dziś na półkach 
w moim domu, stoją nagrody za uczest-
nictwo w nich, wręczone mi osobiście 
przez panią Marię Marek. Parę lat 
temu zapisałam do niej syna, który 
przy pierwszej wizycie stwierdził:,, 
mamusiu ale tu strasznie ciasno”. 
Obecnie warunki pracy w tym miejscu 
są można stwierdzić –ekstremalne. 
Nadmiernie obciążone stropy, brak 
miejsca na cokolwiek. Wszelka działal-
ność wykraczająca poza wypożyczanie 
zbiorów jest praktycznie niemożliwa.

W 2011 roku, jak wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, niedaleko Ogródka 
Jordanowskiego powstanie nowocze-
sny budynek, który pomieści nie tylko 
bibliotekę ale stanie się swoistego 
rodzaju centrum kulturalnym całego 
powiatu. Koszt inwestycji jest spory, bo 
wynosi 18 milionów złotych,10  będzie 

dofinansowaniem  z Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego.

Moim zdaniem ten obiekt jest nie-
zbędny, by nasze społeczeństwo miało 
należyty dostęp do tego, co można 
zmieścić pod pojęciem kultury i jej 
rozwoju. W Brzesku nie ma kina, o te-
atrze nie wspomnę. Miejski Ośrodek 
Kultury  z trudem radzi sobie z małą 
ilością miejsca na różnorakie zajęcia 
dla młodszych i starszych, których 
odbywa się tam sporo. Sala wystawo-
wa pełni również rolę miejsca gdzie 
są zajęcia taneczne, odczyty, wykłady, 
spotkania itp. To co nazywamy biblio-
teką, gdyby nie upór pani dyrektor 
Marii Marek i cierpliwość pracowni-
ków tejże instytucji, byłoby jedynie 
składowiskiem książek. Imprezy jakie 
organizują muszą się odbywać w MOK 
czy innych miejscach, ze względu na 
permanentną ciasnotę lokalową. Cie-
szę się niezmiernie na myśl, iż za dwa 
lata pani Maria Marek będzie mogła 
zrealizować wszelkie zamierzenia, 
jakie planowała od dawna, a któ-
rych z braku przestrzeni i warunków 
w dotychczasowej siedzibie Miejskiej 
i Powiatowej Biblioteki Publicznej, nie 
mogła nawet inicjować. Mam nadzie-
ję, że ten budynek, który powstanie, 
jest w ogromnej mierze wynikiem 
determinacji, starań, uporu i konse-
kwencji  pani Marii Marek, stanie się 
ulubionym miejscem brzeszczan i oko-
licznych mieszkańców. Znając panią 
Marię, wiem, że nie pozwoli się nam 
tam nudzić, bo pomysłów na ciekawe 
wykorzystanie Centrum Kulturalno-
Bibliotecznego jej nie brakuje. 

Katarzyna pacewicz-pyrek

„W StRonę samodzielności” to cykl 
zakończonych niedawno warsztatów 
dla osób usamodzielniających się 
i niepełnosprawnych. Wzięło w nich 
udział 24 osoby – wychowankowie ja-
sieńskiego Domu Dziecka, podopieczni 
Warsztatów Terapii Zajęciowej z Brze-
ska i Zawady Uszewskiej oraz Środowi-
skowego Domu Pomocy. Kursy trwały 
pół roku a ich uczestnicy wyszkolili się 
w kilku specjalnościach.

– Niepełnosprawni mężczyźni 
ukończyli kurs montera płyt gipsowo-
kartonowych zaś kobiety uczestniczyły 
w szkoleniu z zakresu florystyki. Osoby 
usamodzielniające się, wychowankowie 
Domu Dziecka i z rodzin zastępczych 
ukończyli kurs dla profesjonalnego 

handlowca – mówi kierownik projektu 
Aneta Rzepa.

Szkolenie składało się z części teo-
retycznej i praktycznej, były także spo-
tkania z prawnikiem, psychologiem, 
ekonomistą, doradcą zawodowym, 
część kursantów zapoznała się z taj-
nikami obsługi komputera. Trening 
interpersonalny odbywał się w czasie 
wspólnego wyjazdu do Zakopanego. 
Uczestnicy dostali zwrot kosztów za 
dojazdy, mieli także zapewniony posi-
łek w dni, kiedy odbywały się zajęcia.

– Głównym celem kursu było pod-
niesienie kwalifikacji uczestników, ich 

aktywizacja społeczna i zawodowa. 
Teraz są bardziej pewni w siebie, na-
brali wiary w to, że uda im się znaleźć 
pracę – mówi Agnieszka Sieniatecka 
specjalista ds. promocji w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie.

Do tej pory PCPR wspólnie z Zakładem 
Doskonalenia Zawodowego przeszkoliły 
kilkudziesięciu niepełnosprawnych.

PCPR już złożyło wniosek do Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy o dofinan-
sowanie kolejnych kursów. Będą one 
adresowane do niepełnosprawnych 
oraz osób z ich otoczenia. Rozpoczną 
się w maju.        red

w STROnę SAMODZiELnOŚci
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pytAnie o to, czy w Brzesku po-
wstanie straż miejska pojawia się już 
od lat. Nikt na nie co prawda do tej 
pory nie odpowiedział, ale sensownym 
jest zastanowić się, czy w kilkunasto-
tysięcznym mieście celowym jest powo-
łanie takiej jednostki do życia. 
Straż rozwiązałaby zapewne w mieście 
wiele problemów związanych z po-
rządkiem publicznym, parkowaniem 
w niedozwolonych miejscach, byłoby na 
pewno mniej dzikich wysypisk śmieci 
a chodniki przed prywatnymi posesja-
mi byłyby częściej sprzątane. Nie jest 
wykluczone, że straż miejska w dużej 
części mogłaby się sama finansować. 
Uważam, że władze Brzeska powinny 
ten temat rozważyć i zastanowić się nad 

nim poważnie – mówi radna Katarzyna 
Pacewicz-Pyrek.

W projekcie przyszłorocznego bu-
dżetu gminy jest zapis mówiący o za-
kupie parkometrów. Jeżeli faktycznie 
radni zdecydują o zastąpieniu parkin-
gowych maszynami do sprzedaży bile-
tów, ktoś będzie musiał przypilnować, 
czy kierowcy faktycznie wykupują bile-
ty. Kto więc będzie się tym zajmował?

– Na pewno jest to rozwiązanie 
dobre, ale na razie nas na to nie stać 
– mówi burmistrz Grzegorz Wawryka. 
-Planuję w najbliższym czasie podjecie 
rozmów z policją. Jeżeli wyrażą oni 
zgodę, wówczas podpiszemy z komendą 
umowę, na podstawie której będą nam 
użyczać swoich pracowników, w okre-

ślonych godzinach pracowaliby oni na 
potrzeby Urzędu Miejskiego. Takie 
rozwiązanie moglibyśmy wdrożyć już 
w przyszłym roku. A nad powołaniem 
straży miejskiej zastanowimy się do-
piero w czasie późniejszym. Myślę, że 
zasadnym będzie jej powołanie, jednak 
nie wcześniej jak w 2010 roku. Trzeba 
obliczyć dokładnie koszty i zderzyć je 
z możliwościami finansowymi gminy.

Już obliczono, że utrzymanie jed-
nostki straży miejskiej, która liczyłaby 
16 osób i pracowała na dwie zmiany 
kosztowałoby pół miliona złotych rocz-
nie. Radni przyznają, że przynajmniej 
na razie, jest to ciężar dla budżetu nie 
do udźwignięcia. Jednak z pomysłu 
nie rezygnują całkiem. Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk 
zobowiązał burmistrza, aby ten do 
końca marca przedstawił radzie kilka 
propozycji w tej sprawie.

red

24 gRudniA ubiegłego roku zmarł ksiądz Jan Kordela, były proboszcz parafii 
pod wezwaniem św. Prokopa w Jadownikach. Pogrzeb księdza Jana Kordeli odbył 
się w Jadownikach, żegnali go licznie zgromadzeni wierni.

Ksiądz Jan Kordela urodził się 25 grudnia 1927 roku w Siedlcu. Po ukończe-
niu szkoły średniej wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia 
kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Karola Pękali w 1953 roku. Jako wikariusz 
pracował w Bieczu. W roku 1959 został mianowany proboszczem w Bystrzycy, 
następnie po zwolnieniu z tego urzędu został przeniesiony, w charakterze wi-
kariusza do Brzeska. W latach 1969-1998 pełnił obowiązki proboszcza parafii 
pod wezwaniem. św. Prokopa Opata w Jadownikach. Po przejściu na emeryturę 
pozostał w parafii w charakterze rezydenta. Ostatnie miesiące życia, z powodu 
złego stanu zdrowia spędził w Domu Księży Emerytów w Tarnowie.

Kilka dni później 1 stycznia 2009 roku zmarł ksiądz Marian Grzanka – eme-
rytowany proboszcz w parafii NMP Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach.

Ksiądz Marian Grzanka urodził się 22 października 1934 roku w Zdziarcu. Po 
ukończeniu szkoły średniej wstąpił do WSD w Tarnowie. Święcenia kapłańskie 
otrzymał z rąk biskupa Karola Pękali w 1958 roku. Jako wikariusz pracował 
w parafiach: Piwniczna, Pilzno i Brzesko. W latach 1970 – 1991 pełnił obowiązki 
rektora, a następnie (od 1978 roku) pierwszego proboszcza parafii Niedomice. 
Od roku 1991 do 2004 pełnił urząd proboszcza parafii NMP Królowej Polski 
w Tarnowie – Mościcach. Ponadto sprawował przez wiele lat obowiązki diece-
zjalnego duszpasterza robotników, członka diecezjalnej Komisji Sztuki Kościel-
nej, wicedziekana, a następnie dziekana dekanatu Tarnów – Zachód. W 1996 
roku został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej 
w Nowym Sączu.

red

OSTATniE POżEgnAniE DUSZPASTERZY

Od blISkO 5 lAT dzieci w przed-
szkolach, szkołach podstawowych 
i gimnazjach a także szkołach ponad-
gimnazjalnych za niewielką opłatą piją 
mleko w szkole. Za pośrednictwem 
Agencji Rynku Rolnego dofinansowuje 
to budżet państwa wspólnie z Unią 
Europejską. 

Ideą programu jest aby co dzień 
każdy uczeń miał szanse na wypicie 
pożywnego mleka w swojej szkole. 
Przedszkolaki i uczniowie gimnazjum 
płacą za kartonik mleka białego około 
37 gr a smakowego – około 63 gr.

W najlepszej sytuacji są uczniowie 
szkół podstawowych. Już kolejny 
rok szkolny mogą pić mleko białe za 
darmo! Natomiast kartonik 0,25litra 
popularnego mleka smakowego dostar-
czanego przez naszych wnioskodawców 
kosztuje ich jedynie około 24 gr.

Wystarczy jedynie, aby szkoła 
podpisała umowę z dostawcą i rozpro-
wadziła mleko wśród uczniów. Wszel-
kie czynności i obowiązki związane 
z rozliczaniem bierze wtedy na siebie 
dostawca. Bardzo ważna jest w tym 
rola rodziców, którzy powinni zachęcić 
dyrektora szkoły do udziału w progra-
mie „szklanka mleka”. Warto to zrobić 
z myślą o swoich dzieciach. Rodzice 
powinni pamiętać, że mleko dostarcza 
ich pociechom niezbędnego wapnia 
oraz innych składników odżywczych tak 
potrzebnych do prawidłowego rozwoju. 
Poza tym chyba lepiej być pewnym, 
że dziecko choć na jednej przerwie 
wypije mleko zamiast kolejnej puszki 
„sztucznego napoju”.

MLEKO w SZKOLE

cZY w bRZESKU bęDZiE STRAż MiEjSKA?
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W słoneczny niedzielny poranek 
11 stycznia na ulice miasta 
wyruszyło 170 wolontariuszy, 

uczniów brzeskich gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. Liczba młodych 
ludzi chcących bezinteresownie uczestni-
czyć w największej akcji charytatywnej 
w Polsce jest budująca. Optymizmem 
napawa fakt, że zgłaszają się co roku 
dobrowolnie, spontanicznie odpowiada-
jąc na apel sztabu, który powoływany 
jest przez organizatorów finału – Urząd 
Miejski i Miejski Ośrodek Kultury. 
Mimo słońca lekki mróz dawał się jed-
nak we znaki, toteż tradycyjnie do akcji 
włączyła się PSS Społem, która otworzy-
ła drzwi baru mlecznego, gdzie każdy 
wolontariusz mógł posilić się gorącym 
żurkiem. Kiedy mijaliśmy młodych ludzi 
wyposażonych w specjalnie oznakowane 
papierowe puszki, ci z uśmiechami na 
twarzach opowiadali nam o tym, jak to 
mijani przez nich przechodnie nie szczę-
dzą grosza i chętnie sięgają do kieszeni.

Tradycją jest, że każde przedpołu-
dnie w dniu finału WOŚP w Brzesku 
niesie ze sobą jakiś akcent sportowy. 
Mieliśmy już w poprzednich latach 
mecze koszykówki, turniej halowej 
piłki nożnej, pokazowe mecze teni-
sowe z udziałem Joanny Sakowicz, 
Magdaleny Wiechy, Wojciecha Woj-
ciechowskiego i Grzegorza Wójciaka. 
Tym razem kibice mogli obejrzeć mecz 
piłki nożnej, który został rozegrany na 
sztucznej murawie boiska Orlik-2012. 
Naprzeciw siebie stanęły reprezentacje 
Starostwa i Urzędu Miejskiego. Fawo-
rytem spotkania był zespół prowadzo-
ny do boju przez Grzegorza Wawrykę, 
ale piłkarze dowodzeni przez Ryszarda 
Ożóga zapowiadali, że łatwo skóry nie 
sprzedadzą. Pierwsza połowa przebie-
gała pod dyktando miejskich urzędni-
ków, którzy mieli w swoim składzie 
tak wytrawnych graczy, jak Stanisław 
Sułek, Marek Kotfis i Krzysztof Bigaj 
oraz w bramce niezawodnego Toma-
sza Wietechę. Na przerwę piłkarze 
schodzili przy wyniku 5: 1 dla Urzędu 
Miejskiego. Pod koniec meczu repre-
zentanci Starostwa wzięli się za odra-

Sceptycy twierdzili, że w dobie wszechobecnego kryzysu tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy okaże się totalną klapą. Nic bardziej błędnego. W Brzesku po raz 
pierwszy udało się przekroczyć kwotę 50.000 złotych, co jest rekordem, który organizatorzy 
chcieliby pobić już w przyszłym roku. Będzie to możliwe, bo mieszkańcy naszego miasta 
nie po raz pierwszy udowodnili, że idea Orkiestry Jurka Owsiaka jest im bliska, a ich serca 
są nadal szeroko otwarte na krzywdę i cierpienia innych, szczególnie dzieci.

Rekordowa orkiestra
bianie strat. Zabrakło im jednak czasu 
i ostatecznie 7: 5 zwyciężyli faworyci. 

Wielkie koncertowanie na Placu Ka-
zimierza Wielkiego rozpoczęła bocheń-
ska grupa Skafander. Młodzi muzycy 
zagrali obok autorskich utworów covery, 
między innymi tak znane przeboje, jak 
te pochodzące z kultowego filmu „Blues 
Brothers”. To był brawurowy koncert 
i tylko żałować można, że jeszcze wtedy 
na placu było niewielu fanów muzyki. 
Coverowo zagrała również Deformacja 
z posiadającą mocny głos o ciekawej bar-
wie Moniką. Wystąpiła też tarnowska 
formacja Szósta Zero Dwie, która coraz 
częściej koncertuje w Brzesku. W wyko-
naniu młodych tarnowian także można 
było usłyszeć znane światowe i polskie 
przeboje. Mimo coraz większego mrozu 
(aczkolwiek bez przesady) rozgrzał 
publiczność Andrzej Rybiński, którego 
repertuar opierał się w głównej mierze 
na utworach z czasów, kiedy jeszcze wy-
stępował w duecie z Elizą Grochowiec-
ką. Po ostatnim koncercie wszystkich 
wprawił w zachwyt pokaz sztucznych 
ogni – pokaz, jakiego chyba jeszcze 
nigdy wcześniej w Brzesku nie było. 

Jak zwykle sporo emocji towarzy-
szyło licytacji, szczególnie wtedy, gdy 
pod młotek poszły serduszka wykonane 
tradycyjnie w pracowni jubilerskiej 
Krzysztofa Wrony, za oprawione przy 
współpracy Brzeskiej Oficyny Wydaw-
niczej i firmy MacLand. Początkowo 
ton walce nadawali Krzysztof Wąsik 
i Stefan Drużkowski, później dołączyli 
do nich Jarosław Jemioło i Krzysztof 
Ojczyk. Uaktywnili się też Edmund Leś 
i Janusz Niemiec. Wśród nabywców zło-
tych serduszek znalazł się także Janusz 
Kusiak i trzech anonimowych mężczyzn. 

Godne podkreślenia jest zachowa-
nie Krzysztofa Wąsika i Jarosława Je-
mioło. Ten pierwszy zakupił mnóstwo 
przedmiotów, które na licytację prze-
kazał... on sam. Ten drugi zaskoczył 
wszystkich podczas licytacji serduszek, 
kiedy to najpierw jedno z nich kupił za 
500 złotych, by je... z powrotem oddać 
i kupić ponownie za 700 złotych. Wy-
dał więc razem 1200 złotych, by jeszcze 

później dołożyć trochę pieniędzy przy 
licytacji innych przedmiotów. Jaro-
sław Jemioło przekazał też na rzecz 
Orkiestry reprezentacyjną koszulkę 
z podpisami członków męskiej sztafety 
4 x 400 m, która zajęła 7. miejsce pod-
czas olimpijskiego finału w Pekinie. 
Sam nabył ją w Nowym Sączu podczas 
jednej z organizowanych tam chary-
tatywnych akcji. Teraz posiadaczem 
koszulki jest Krzysztof Wąsik. 

Podczas, gdy po mieście krążyli 
wolontariusze, a na Placu Kazimierza 
Wielkiego odbywały się koncerty i li-
cytacja, w siedzibie firmy Multimedia 
sztab dwudziestu pracowników PKO 
BP S.A. wspomagany przez Katarzynę 
Pacewicz-Pyrek i przedstawicieli Miej-
skiego Ośrodka Kultury skrupulatnie 
przeliczali napływające sukcesywnie 
pieniądze pochodzące z ulicznej kwe-
sty. Mniej więcej około godziny 16.00 
podali pierwszy meldunek. Było wów-
czas „zaledwie” niecałe 6 tysięcy zło-
tych, ale wtedy jeszcze zdecydowana 
większość wolontariuszy przebywała 
w terenie. Kolejne meldunki brzmiały 
coraz bardziej optymistycznie. Już na 
pół godziny przed dwudziestą, kiedy 
to w kasie znajdowało się 34.762 zło-
tych, a szklana szkatuła mieszcząca 
pieniądze z licytacji wypełniona była 
po brzegi, wiadomo było, że w tym roku 
padnie finansowy rekord. Nazajutrz 
rano potwierdziły się te przypuszcze-
nia. Ostatecznie bilans organizowane-
go w Brzesku po raz jedenasty finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy zamknął się kwotą 52.014,97 zł. 

Jak ciężka i odpowiedzialna praca 
wykonana została przez panie i panów 
z PKO BP S.A. wiedzą tylko ci, którzy 
obserwowali ich działania w siedzibie 
firmy Multimedia. Obu instytucjom 
należą się szczególne podziękowania 
od organizatorów. Te podziękowania 
organizatorzy kierują także do sponso-
rów, darczyńców, a przede wszystkim 
do wszystkich tych mieszkańców, któ-
rzy swoim gestem przyczynili się do 
tego, że ta magiczna „pięćdziesiątka” 
została wreszcie przekroczona. KiBi
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Sponsorzy XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w brzesku

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej, Euro-Gum, firma BOMAS, firma ENTER p. Jerzego Kubali, firma ZUMEC p. Eugeniu-
sza Cieśli, firma p. Edmunda Lesia, Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przed-
siębiorców, firma PROSTER, apteka p. Dudzińskich, apteka p. Czerczaków, biuro PART-
NER, zakład złotniczy p. Krzysztofa Wrony, MULTIMEDIA, Brzeska Oficyna Wydawnicza 
p. Dziedziców, firma JAWOR, restauracja Galicyjska, restauracja August, Browar Okocim, 
brzeski oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Brzeskie Zakłady Komunalne. 

Słowa uznania należą się pracownikom PKO BP S.A., którzy w siedzibie firmy Multi-
media przez cały dzień do późnych godzin wieczornych obliczali „utarg” WOŚP. Osobami, 
którym brzeski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy składa serdeczne podzięko-
wania są: Bogumiła Burakowska, Barbara Buzdygan, Jolanta Chlupka, Marta Cisak, Celina 
Kaczmarczyk, Beata Legutko, Stanisława Małysa, Elżbieta Mietła, Grażyna Palej, Barbara 
Robak, Bożena Rydz, Krystyna Salamon, Paulina Tyka, Dorota Wielgosz, Małgorzata 
Zawadzka, Paweł Kraj, Marcin Kural, Krzysztof Stalmach, Antoni Stec i Michał Sumara.

Przedmioty na licytację przekazali: Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Brzesku, PSS Społem, Bolesław Pajor, Katarzyna Kaltenberg, Jakub 
Jakubowski, państwo Wąsikowie, galeria fryzur Paulina Ciuba i Jarosław Jemioło.

Rekordziści wśród 170 wolontariuszy

Patrycja Robak (ZSP 1) – 1305,27 zł
Filip Herbert – (PG 2) 1207,71 zł
Wioletta Żurek – (ZSP 1) 1086,70 zł
Kornelia Sikora – (ZSP 1) 1046,60 zł
Magdalena Jagielska – (ZSP 1) 920,73 zł

***

Najważniejsze liczby brzeskiego finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

52.014,97 zł – ogólna kwota zebrana
      podczas finału WOŚP
39.677,33 zł – kwota zebrana przez
      wolontariuszy
11.140,20 zł – kwota zebrana podczas
      licytacji
197,44 zł – wolne datki
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Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie 
zaprasza na szkolenia zawodowe w ramach projektu 

doskonalenie zawodowe na miarę sukcesu

Projekt obejmuje szkolenia w zakresie:
Magazynier z obsługą komputera i kierowca wózków jezdniowych
Spawanie
Florystyka
Excel
Autocad

koszt szkolenia: 10% rzeczywistej wartości szkolenia 

Uczestnikami projektu mogą być dorosłe osoby pracujące (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej) w sektorze prywatnym, 
które posiadają  max średnie wykształcenie i  z własnej inicjatywy są zainteresowane podwyższaniem lub  nabywaniem nowych kwalifikacji 
zawodowych.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do wyczerpania miejsc.
Informacje i zapisy: 
Tarnów  ul. Bema 16            tel. 014 627-33-40 , 
Brzesko ul. Mickiewicza 17 tel. 014 663-13-30
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Za naprawę zniszczonych znaków 
drogowych w 2008 roku gmina 
zapłaciła ponad 8 tysięcy złotych. 

Najczęściej malowane są one farbami 
w sprayu, wykrzywiane, ustawiane 
w odwrotnym kierunku bądź całkiem 
wyrywane z ziemi. 

– Znaki niszczone są najczęściej 
w weekendy, na tak zwanych szlakach 
dyskotekowych. Z dużym prawdopodo-
bieństwem założyć można, że sprawca-
mi są młodzi ludzie, którzy po dobrej 
zabawie wracają do domów – mówi 
kierownik referatu do spraw ochrony 
środowiska Henryk Piela. 

Lista zniszczeń jest jednak o wiele 
dłuższa, ponieważ wandale wyszukują 
coraz nowych sposobów aby dobrze 
się zabawić. Za rozbite lustra, które 
rozbite zostały na najważniejszych 
skrzyżowaniach w Brzesku gmina za-
płaciła 4 tysiące złotych, zdemontowane 
progi zwalniające kosztowały 3 tysiące 
złotych, wyrwane drzewka i krzewy 
– 800 złotych, naprawa ławek w ogród-
ku jordanowskim – 1600 złotych, nowe 
kosze na śmieci – tysiąc złotych, na 
naprawienie zniszczonych pomp z kasy 
miejskiej wyłożono 1200 złotych. Trwa 

Każdego roku z kasy gminnej wycieka 100 tysięcy złotych, które przeznaczane są na pokry-
wanie szkód związanych z działalnością wandali i złodziei. Policjanci bezradnie rozkładają 
ręce – jeżeli nie złapią sprawcy na gorącym uczynku, dochodzenie w takich sprawach nie 
przynosi rezultatu. Wandale i złodziejaszki działają z reguły pod osłoną nocy, nie ma więc 
świadków. Zniszczone znaki drogowe, porozbijane lustra na głównych skrzyżowaniach 
w mieście, popalone i połamane kosze na śmieci, powyrywane drzewka i krzewy, ogołocone 
place zabaw dla dzieci – to tylko niektóre ze skutków działania wandali. 

STOP WANDALOM!
ustalanie nazwiska „malarza” amato-
ra, który zniszczył zabytkową studnię 
w Szczepanowie, straty oszacowano na 
ponad tysiąc złotych. Ponad 3 tysiące 
złotych kosztował zakup skradzionych, 
najprawdopodobniej przez złomiarzy, 
włazów do studzienek kanalizacyjnych. 
W ciągu ostatnich kilku tygodni znik-
nął sprzęt z placu zabaw w Buczu, stra-
ty wynoszą ponad 4 tysiące złotych. 

– W ubiegłym roku miasto wy-
remontowało 14 przystanków i wiat 
autobusowych, kilka z nich ponownie 
nadaje się do remontu – denerwuje się 
kierownik Piela.  – W Jadownikach 
przystanek zniszczony został przez 
kierowcę, niestety, policji nie udało 
się ustalić jego personaliów. Podobnie 
sprawa wygląda w przypadku przy-
stanku w Porębie Spytkowskiej. Straty 
wynoszą około 1,5 tysiąca. Prawie 
tyle samo miasto musiało zapłacić za 
zniszczony słup elektryczny przy ulicy 
Pomianowskiej. Stale niszczone i za-
malowywane są elewacje budynków, 
głównie szaletów miejskich. 

Ogromną kwotę z budżetu gmi-
ny przeznacza się każdego roku na 
likwidację dzikich wysypisk śmieci 

Przez dwa miesiące – w lutym i marcu 
na Placu Kazimierza Wielkiego czyn-
ne będzie sztuczne lodowisko. Jego 
ogromną zaletą bez wątpienia jest to, 
że nie wymagać ono będzie gładzenia, 
a ponadto za godzinę korzystania 
z niego miłośnicy łyżwiarstwa zapła-
cą jedyne pięć złotych (w tym koszty 
wypożyczenia łyżew).

Lodowisko będzie miało wymiary 
10x15 metrów i czynne będzie w okre-
sie ferii z czego na pewno ucieszą się 
dzieci i młodzież spędzające zimowe 
wakacje w domu. 

– Jeżeli pomysł się sprawdzi i lo-
dowisko będzie miało swoich zwolen-
ników to w przyszłorocznym budżecie 
zarezerwujemy pieniądze na duże 
pełnowymiarowe lodowisko, które 
czynne będzie nie tylko w okresie 
zimowym – mówi burmistrz Grzegorz 
Wawryka.

Powierzchnia pokrywająca taflę 
przeznaczoną do jeżdżenia na łyżwach 
to nowoczesna Super-GlideT – wytrzy-
mała, równie śliska jak lód, nie wyma-
gająca kosztownego mrożenia.  red

Dla miłośników łyżew

– aż 15 tysięcy złotych. Kwota ta nie 
zabezpiecza bynajmniej możliwości 
usunięcia wszystkich nielegalnych 
składowisk. Henryk Piela twierdzi, że 
gdyby gmina chciała usunąć wszystkie 
śmieci porzucane przez mieszkańców 
w niedozwolonych miejscach kwota ta 
musiałaby być kilkakrotnie większa. 

Największa kwota – sięgająca 50 
tysięcy złotych wydawana jest każdego 
roku na utrzymanie w schroniskach 
bezpańskich psów. W ubiegłym roku 
na terenie gminy wyłapano ich ponad 
40, z czego aż 17 wylądowało w schro-
nisku. Niestety, proceder ten nasila się 
z roku na rok. 

Wszystko to łącznie daje kwotę 
przekraczającą 100 tysięcy złotych. 

– O wszystkich zniszczeniach 
i spowodowanych tym stratach infor-
mujemy policję, ale z reguły sprawy 
takie są umarzane z powodu niemoż-
ności wykrycia sprawcy. Zaledwie raz 
w ciągu kilku ostatnich lat udało się 
policji przyłapać na gorącym uczynku 
złodzieja, który demontował żeliwne 
krzyże na Cmentarzu Wojskowym. 
Reszta sprawców pozostaje bezkar-
na. Moim zdaniem spraw tego typu 
byłoby o wiele mniej, gdyby sami 
mieszkańcy odpowiednio reagowali na 
poczynania wandali i złodziei – dodaje 
kierownik Piela.

ZS
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Kiermasz Świąteczny w ZSP 1 
Brzesko ma już wieloletnią tra-
dycję. Co roku organizowany 

tuż przed Bożym Narodzeniem cieszy 
się zainteresowaniem całej szkolnej 
społeczności. Cel zawsze pozostaje taki 
sam – dochód z dwudniowej imprezy 
(zawsze trwa dwa dni) przekazywany 
jest na pomoc, kto jej akurat najbar-
dziej potrzebuje. Od czterech lat mło-
dzież wspomaga rodzinę Janików z Ty-
mowej. I nic nie wskazuje na to, żeby 
w następnych latach miało być inaczej. 

Sam kiermasz to dwudniowy cykl 
wielu następujących jedno po drugim 
wydarzeń. Punkty programu są nie-
zmiennie te same od wielu lat, ale za 
każdym razem uczniowie zaskakują 
nowymi pomysłami. Ostatni kiermasz 
przygotowany został przez uczniów 
dwóch klas – 2c i 2e. Te przygotowania to 
ponad tydzień przebywania w szkole na 
okrągło, od świtu do późnego wieczora. 

Dla Państwa Janików z Tymowej los nie był łaskawy. Siedemnaście lat temu urodziły się im 
trojaczki – Grzegorz, Krzysztof i Tomasz. Cała trójka dotknięta porażeniem mózgowym. Jak 
tego było mało, pamiętna powódź 1997 roku niemal doszczętnie zdewastowała ich dom. 
Jeszcze przez jakiś czas zmuszeni byli mieszkać w tej ruderze, wychowując czwórkę dzieci, 
bo Janikowie mają jeszcze córkę Karolinę. Te przeciwności losu nigdy ich nie załamały. Ludzie 
z podziwem obserwują, jak dzielnie stawiają czoła wszelkim nieszczęściom, nie tracąc przy 
tym pogody ducha. Kto może, służy im pomocą. Dzięki inicjatywie kolejnych roczników 
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 już od czterech lat w domu Janików święta 
Bożego Narodzenia upływają pod znakiem zwielokrotnionej radości. 

Kiermasz Świąteczny 
w ZSP 1 Brzesko

– Należą się tym uczniom słowa 
uznania i najwyższy podziw. Przede 
wszystkim cieszy ogromne zaangażo-
wanie, które udziela się także rodzicom. 
Nasi uczniowie są w pełni świadomi, 
czemu ta akcja służy i dlatego starają 
się, aby wszystko zapięte zostało na 
ostatni guzik. Kiedy później obser-
wuję, jaką radością reagują widząc 
radość tych, dla których to wszystko 
przygotowali, to napawa mnie duma. 
Mówienie, że dzisiejsza młodzież jest 
zła, to ogólnikowy i wielce niesprawie-
dliwy stereotyp. Wystarczy wskazać im 
jasno nakreślony cel, a sami potrafią 
wykrzesać z siebie niewyobrażalną 
energię – komentuje koordynująca 
przygotowania Dorota Jedlińska, za-
stępca dyrektora ZSP 1 Brzesko.

Rekord został pobity
Obserwując przebieg grudniowego kier-
maszu możemy stanowczo potwierdzić, 

że przygotowany został perfekcyjnie. 
Stoiska garmażeryjne uginały się od 
wiktuałów, które cieszyły się zasłużo-
nym wzięciem. Część z nich przygoto-
wała sama młodzież, część przekazali 
darczyńcy. Atrakcyjne nagrody w loterii 
fantowej to też zasługa sponsorów. Orga-
nizatorzy mieli jedynie obawy o wynik 
aukcji, bo jej termin pokrył się z dwoma 
wydarzeniami – sesją Rady Powiatu 
i szkoleniem dyrektorów szkół. Pech po-
legał na tym, że większość zaproszonych 
gości to byli właśnie radni powiatowi 
i dyrektorzy szkół. Jednak wynik au-
kcji przeszedł najśmielsze oczekiwania. 
Godne zauważenia jest to, że wśród li-
cytujących przeważali uczniowie, którzy 
poświęcili na to wcale niemałe – jak na 
uczniowską kieszeń – kwoty. Do licytacji 
przystąpili także nauczyciele i niektó-
re fragmenty aukcji miały doprawdy 
emocjonujący przebieg. Bodaj najwięcej 
emocji towarzyszyło licytacji bombki 
choinkowej przekazanej przez profesor 
Janinę Błoniarczyk, która autografem 
opatrzyła to cacko. W efekcie wszystkie 
przedmioty przeznaczone na aukcję 
znalazły swoich nabywców.

Podczas kiermaszu odbyły się też 
cztery koncerty – każdy biletowany 
i każdy przy pełnej widowni. Dwukrot-
nie wystąpił zespół Bethesda, czyli kle-
rycy z tarnowskiego Seminarium. Dwa 
występy zaserwowała również sama 
młodzież, która specjalnie na te okazję 
przygotowała koncert kolęd i pastorałek. 

Kiedy opadły emocje związane 
z dwudniową imprezą, nadszedł czas 
na podsumowania. I okazało się wte-
dy, że ten ogromny trud nie poszedł 
na marne. Padł rekord, który będzie 
trudno poprawić. Po przeliczeniu 
wszystkich pieniędzy okazało się, że 
uzbierano 9640 złotych. To nie było 
wszystko. Jeszcze pewna kwota (ponad 
2 tysiące) spoczywa na specjalnym sub-
koncie, na które jeszcze przez pewien 
czas wpływały nowe wpłaty. 

wizyta w Tymowej
W pierwszy dzień świątecznej przerwy 
w nauce wyruszyła do państwa Janików 
kilkuosobowa delegacja uczniów, któ-
rym towarzyszyła wicedyrektor Dorota 
Jedlińska i Bernadeta Styczeń. Wieźli 
ze sobą zgromadzone podczas kierma-
szu pieniądze, a także pokaźne świą-
teczne paczki żywnościowe. My również 
wybraliśmy się w tę podróż. Z jednej 
strony chcieliśmy być świadkami tego 
niecodziennego spotkania, z drugiej po-
wodowała nami ciekawość, bo byliśmy 
w starym domu państwa Janików tuż 
po powodzi 1997 roku i pamiętaliśmy, 
w jakich żyli wówczas warunkach. 
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Państwo Janikowie od pewnego 
czasu mieszkają w tymczasowym 
domu przekazanym im przez władzę 
gminy Czchów. Mieszkanie schludne, 
zadbane. W sąsiedztwie stoi jeszcze 
jeden, niedokończony budynek. To dom, 
który Janikowie z mozołem budują już 
dla siebie, własnym sumptem. Przy-
jęła nas pani Barbara Janik, której 
w drzwiach towarzyszyła córka Karo-
lina i syn Tomasz. Męża pani Barbary 
i syna Krzysztofa nie było, w łóżku 
drzemał Grzegorz, który od urodzenia 
obserwuje świat z pozycji leżącej. Za-
staliśmy cztery pogodne osoby, które 
– co widać gołym okiem – darzą się 
szczerą miłością. To była wizyta, która 
może zapaść na długo w pamięci. Nie 
krępowały nas wcale łzy spływające 
po twarzy pani Barbary, bo były to łzy 
wzruszenia. Spędziliśmy wiele chwil 
w radosnej, niemal już świątecznej at-

Uczennice i uczniowie szczególnie 
zaangażowani w organizację tego-
rocznego kiermaszu Świątecznego

Justyna Bołżek, Natalia Hudyma, 
Gabriela Kawa, Joanna Koczwara, 
Aleksandra Płachta, Karolina Styrna, 
Joanna Woda, Małgorzata Zięba, Bar-
tłomiej Jakubas, Sylwester Kargol, 
Maciej Mazgaj.

Firmy i instytucje,
które wspomogły organizatorów 

kiermaszu Świątecznego

Starostwo Powiatowe, Bank PKO 
BP S.A., Bank Spółdzielczy, Oriflame, 
restauracja Galicyjska, kwiaciarnia 
Fantazja, OMNICorp, Papirus, WAN, 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Jerzy Gurgul, GABI Bielizna Dam-
ska, BKI Lucjan Lechowicz, Sklep 
Artykułów Przemysłowo-Gospo-
darczych Kazimierz Ozga, F.H. NEL, 
Zakład Optyczny M.Pokorny, Sklep 
Złotniczy Agnieszka Tobiasz-Szaku-
ła, Kwiaciarnia Warsztat Kwiatów 
Flakon, Firma Jubilerska Marek 
Lewicki, F.H.U. Kleks, F.H.U. Suela, 
F.H. Anna, F.P.H.U. U Biela, F.H. 
Stanisław Kozdrój, Biuro Partner, 
F.H.U. Akara, Sklep Galanteryjny s.c. 
W.Gurgul, M.Mleczko, Okocimski 
Klub Sportowy, F.H.U. Art. Foto, 
P.H.U. Zenit-2, Avans, Brzeski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji, P.W. May-Mat, 
Sklep Ogólnoprzemysłowy Andrzej 
Meller, Greg-Sport, Sklep Zielarsko-
Medyczny Gawenda, F.U.H.P. TRANS-
AKTOR-LAMBERT, Skarbek, Climax, 
F.H. G-G Teresa Górska, F.H.U. Barka, 
Studium Języka Angielskiego YORK, 
Salon Fryzjerski Jolanta, Księgarnia 
Delta, Sklep św. Jakuba, F.H. Ela, 
P.H.U. Progres, WAW, Kwiaciarnia 
Aster, Net-Com, MacLand Marek Cie-
śla, Music-Market, Sklep Prezencik 
i Sklep Gospodarstwa Domowego.

mosferze. Mogliśmy śmiało stwierdzić, 
że akcja prowadzona przez uczniów 
ZSP 1 w Brzesku ma sens. Jej efektem 
jest wymierna pomoc ludziom, którzy 
na nią w pełni zasługują. Jest jeszcze 
jeden efekt, mniej wymierny, ale nie 
mniej ważny. W Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 w Brzesku, zawsze 
w grudniu w kolejnych rocznikach bu-
dzi się świadomość potrzeby niesienia 
pomocy innym. Świadomość, której nic 
już zatrzeć nie będzie w stanie. 

Grudniowemu kiermaszowi przy-
świecało hasło „Świat potrzebuje serca 
– twojego i mojego”. Za rok kolejny 
kiermasz. Uczniowie ZSP 1 już teraz 
zaprosili na niego rodzinę Janików. 
Nadzór nad przygotowywaniem kier-
maszowych smakołyków sprawować 
ma Tomek, który na co dzień uczy się 
w szkole gastronomicznej.

Zofia Sitarz
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Propozycja organizacji pierw-
szego koncertu w 2005 roku 
wyszła od Iwony Mikołajek. 

Dzięki jej staraniom udało się zaprosić 
do Okocimia kilka zespołów. Bardzo 
dobre przyjęcie przez publiczność 
pierwszego występu spowodowało, 
że postanowiliśmy kontynuować to 
przedsięwzięcie w latach następnych 
– mówi prezes towarzyszenia Miło-
śników Ziemi Okocimskiej Franciszek 
Brzyk. -Stowarzyszenie jest głównym 
organizatorem i jednocześnie finansu-
je całe przedsięwzięcie. Pomoc w or-
ganizacji uzyskuje od Parafii a także 
Szkoły Podstawowej w Okocimiu 
i Gimnazjum Nr 1 w Brzesku. W roku 
bieżącym postanowiliśmy przy okazji 
koncertu zorganizować akcję pomocy 
dla malutkiej Mai.

W tegorocznym koncercie wystą-
piła schola „Bliżej nieba” z Okocimia, 
chór z PG nr 1 w Brzesku, zespół „Al-
kapama” oraz chór „Gos.pl” z Tarnowa. 
Koncert był wspaniałym przeżyciem 
artystycznym. Zarówno wykonawcy 
jak i publiczność zasługują na słowa 
uznania. Niewątpliwie gość koncertu 
chór GOS.PL z Tarnowa potrafił roz-
ruszać niemal wszystkich przybyłych 
gości, którzy aktywnie włączyli się do 
zabawy.

Koncert dla Mai

10 stycznia w kościele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu odbył się wieczór 
kolęd. Warto przypomnieć, że impreza organizowana jest od 2005 roku i cieszy się wśród 
mieszkańców wielkim powodzeniem. Głównymi jej organizatorami są Stowarzyszenie Mi-
łośników Ziemi Okocimskiej, Parafia i Szkoła Podstawowa z Okocimia. Na koncert przybyło 
wielu gości, między innymi burmistrz Grzegorz Wawryka, starosta Ryszard Ożóg, dyrektor 
SP w Okocimiu Bogumiła Sala, dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzesku Bogusław 
Biernat oraz zarząd i członkowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej. 

Schola „Bliżej nieba” działa przy 
parafii pw.Trójcy Przenajświętszej 
w Okocimiu, powstała w 2002 roku. 
Od 2 lat śpiewają w niej młodsze 
dzieci, które uczestniczą w występach 
oraz przygotowują oprawę liturgicz-
ną mszy dla najmłodszych. Schola 
powstała z inicjatywy ks. Stanisława 
Kani oraz Franciszka Brzyka. Dzisiaj 
tworzy ją młodzież: gimnazjalna, szkół 
ponadgimnazjalnych oraz osoby już 
pracujące. Opiekę nad scholą sprawo-
wali księża katecheci: Stanisław Kania 
oraz Piotr Cichoń. Głównym celem 
i założeniem zespołu jest wzbogacanie 
śpiewem i grą liturgii niedzielnych 
mszy a także przygotowywanie oprawy 

muzycznej czuwań modlitewnych, uro-
czystości patriotycznych i religijnych. 
Schola brała udział w przeglądach, 
konkursach i występach również poza 
parafią. Mecenasem scholii jest Stowa-
rzyszenie oraz Parafia Okocim.

Zespół „Alkapama” tworzy grupa 
przyjaciół, którzy znają się od czasu 
szkoły podstawowej. Przez kilku lat 
śpiewali również w scholii parafialnej 
w Okocimiu. Niedawno postanowili 
stworzyć własną grupę i występować 
samodzielnie. Ich debiut odbył się na 
pikniku z okazji 10 – lecia Stowarzy-
szenia w 2007 roku. W skład grupy 
wchodzą: Alicja i Patrycja Cygnaro-
wicz, Magdalena Gurgul oraz Maciej 
Pajor. To, co ich niewątpliwie łączy 
to śpiew. Część z nich również oprócz 
umiejętności wokalnych doskonali grę 
na różnych instrumentach. W wystę-
pach towarzyszy im Piotr Kołodziej.

– Pieniądze pochodzące ze zbiórki, 
jaka miała miejsce w czasie koncer-
tu przeznaczone zostały na leczenie 
i rehabilitację malutkiej Mai. Dziew-
czynka pochodzi z naszej parafii, jest 
córką naszych przyjaciół ze Stowa-
rzyszenia. Urodziła się z atrezją, czyli 
zarośnięciem górnego i dolnego odcinka 
przewodu pokarmowego oraz przewę-
żeniem tchawicy. Kosztowne leczenie 
i rehabilitacja są niezbędne, aby Maja 
miała szansę stać się zdrowym i weso-
łym dzieckiem – dodaje prezes Brzyk. 
-Jako ludzie wierzący, katolicy musimy 
pamiętać o tym, że jednym z fundamen-
talnych przykazań naszej wiary jest 
przykazanie miłości. Słowa Jezusa, któ-
ry powiedział: „cokolwiek uczyniliście 
jednemu z tych braci najmniejszych, 
mnieście uczynili” muszą być reali-
zowane na co dzień w naszym życiu. 

Podczas koncertu udało się zebrać 
2706,40 zł. Pieniądze zostały przeka-
zane rodzicom Mai. Najważniejsze jest 
jednak, że sprawą udało się zaintereso-
wać wielu mieszkańców, którzy wcze-
śniej nie wiedzieli nic o problemie. 

red
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Program zakłada przede wszyst-
kim promocję zdrowego stylu 
życia, niwelowanie szkód zwią-

zanych z nadużywaniem alkoholu 
i narkotyków, współpracę merytorycz-
ną i wymianę informacji pomiędzy 
wszystkimi instytucjami działający-
mi w zakresie zdrowego życia oraz 
integrację środowisk w kierunku 
ograniczenia zjawiska alkoholizmu 
i narkomanii, szczególnie wśród dzieci 
i młodzieży – wyjaśnia Renata Pabian, 
pełnomocnik do spraw rozwiązywania 
problemów alkoholowych, którą wspie-
ra Gminna Komisja ds. RPA. Z komisją 
współpracuje wiele instytucji i organi-
zacji pozarządowych działających na 
terenie gminy, a także poza nią

W programie ujęto jedenaście 
priorytetów. Są wśród nich między 
innymi wspieranie działalności świe-
tlic profilaktyczno-wychowawczych, 
organizowanie różnych form wypo-
czynku dla dzieci i młodzieży w okresie 
letnich wakacji i zimowych ferii oraz 
wdrażanie profilaktyki szkolnej i śro-
dowiskowej

– Staramy się zwiększać dostępność 
i skuteczność programów terapeutycz-
nych, motywować ludzi uzależnionych 
do podjęcia leczenia. Naszym zadaniem 
jest też udzielanie pomocy prawnej, pe-
dagogicznej i psychologicznej służącej 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
Prowadzimy stały nadzór nad prze-
strzeganiem prawnych zasada obowią-
zujących w handlu napojami alkoho-
lowymi, szczególnie zwracając uwagę 
na przestrzeganie zakazu sprzedaży 
alkoholu osobom nieletnim. Jesteśmy 
też upoważnieni do interweniowania 
w przypadku naruszenia prawa przy 
reklamowaniu napojów wyskokowych 
– mówi Renata Pabian. 

Komisja stara się każdą osobę 
nadużywającą alkoholu nakłonić do 
podjęcia odwykowego leczenia. Służy 
temu stała współpraca z Przychodnią 
Terapii Uzależnień i Współuzależnień 

Radni miejscy opracowali już Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok. Jego treść właściwie niewiele różni 
się od planów z lat poprzednich, jednak jego realizacja jest jednym z głównych zadań gminy, bo 
problem nadużywania alkoholu i sięgania po narkotyki jest z roku na rok coraz poważniejszy.

Przeciw alkoholowi 
i narkotykom

oraz Ośrodkiem Terapii Uzależnień 
i Współuzależnień w Tarnowie. 

W przypadkach szczególnie dra-
stycznych komisja ma prawo podjąć 
działania zmierzające do nałożenia 
na pijących obowiązku poddania się 
leczeniu, dlatego stale współpracuje 
z policją, prokuraturą i sądem. 

Bardzo ważna jest profilaktyka 
w szkołach. Stąd osoby pracujące 
z dziećmi stale podnoszą swoje kompe-
tencje poprzez udział w specjalistycz-
nych kursach i szkoleniach. Ze szkoleń 
mogą też korzystać rodzice, którzy 
podczas specjalnych zajęć podnoszą 
swoje kompetencje wychowawcze. 

Ofiary przemocy w rodzinie mogą 
liczyć na schronienie w brzeskim 
Hostelu prowadzonym przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Warto 
zapamiętać numer bezpłatnego tele-
fonu zaufania dla dzieci i młodzieży 
(116111). Istnieje też popularna niebie-
ska linia dla ofiar przemocy w rodzinie 
(0 801 12 00 02).

Profilaktyka
Urząd Miejski dysponuje środkami 
finansowymi przeznaczonymi na 
organizację programów profilaktycz-
no-edukacyjnych, w tym również na 
działalność kulturalną i sportową 
będącą alternatywą dla negatywnych 
wzorców. To jest tak zwana profilak-
tyka pierwszorzędowa. Ponadto or-
ganizowane są zajęcia terapeutyczne 
dla grup tak zwanego podwyższonego 
ryzyka. Gminny samorząd uczestni-
czy w ogólnopolskiej akcji „Zachowaj 
trzeźwy umysł”, do udziału w której 
zapraszane są przede wszystkim sa-
morządy uczniowskie. 

Sama komisja kładzie nacisk na 
przestrzeganie zakazu spożywania 
alkoholu w miejscach publicznych. 
Wspomagają ją brzescy policjanci 
patrolując newralgiczne punkty. Funk-
cjonariusze nasilili też skalę kontroli 
kierowców pod kątem trzeźwości.

„Szansa” 
W Brzesku przy ulicy Kościuszki 12 
działa od wielu lat Klub Abstynentów 
„Szansa” finansowany przez gminę. 
Placówka czynna od poniedziałku do 
piątku w godzinach 17.00-19.00 otwar-
ta jest nie tylko dla tych, którzy mieli 
lub mają problem alkoholowy. Z jej 
gościny korzystają też zadeklarowani 
abstynenci, u których nigdy ten pro-
blem nie występował. Klub wypełnia 
zadania gminy w zakresie realizacji 
działań profilaktycznych. Do dyspozycji 
osób odwiedzających klub pozostaje 
psycholog. Klub działa na zasadzie śro-
dowiskowej świetlicy, w której można 
obejrzeć telewizję, napić się kawy lub 
herbaty, zagrać w szachy lub brydża. 

– W miarę możliwości finansowych 
organizujemy też wycieczki tury-
styczne i wyjazdy do kina lub teatru, 
a przed wszystkim spotkania grup 
trzeźwościowych w Częstochowie, 
Licheniu i Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Współpracujemy też z grupą AA i Al-
anon. Są to grupy samopomocowe 
wspierające osoby uzależnione i współ-
uzależnione. Dysponujemy obszerną 
literaturą fachową dotyczące proble-
mów uzależnień i patologii. Ściśle 
współpracujemy także ze Stowarzysze-
niem „Porozumienie” – mówi Janusz 
Duda, prezes Klubu „Szansa”.  KiBi

31 StycZniA po raz szósty Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mokrzy-
skach gościć będzie czołowych mało-
polskich szachistów, którzy wystartują 
w tradycyjnym turnieju rozgrywanym 
ku pamięci Stanisława Migdała, ce-
nionego działacza sportowego i spo-
łecznika. Do Mokrzysk przybędą nie 
tylko zawodnicy wywodzący się z Ma-
łopolski, na liście startowej pojawić się 
powinny nazwiska kilku ukraińskich 
szachistów, a to gwarantuje zaciętą 
rywalizację o pierwsze miejsce. Tytułu 
mistrzowskiego wywalczonego przed 
rokiem bronić będzie Grzegorz Słabek 
reprezentujący KKSz Kraków.

Turniej rozegrany zostanie syste-
mem szwajcarskim kontrolowanym na 
dystansie 11 rund. Czas na rozegranie 
jednej partii wynosić będzie 30 minut (2 
x 15 minut). W turnieju wezmą udział 
tylko szachiści, którzy otrzymają od 
organizatorów imienne zaproszenia. 
Najlepsza ósemka zawodników otrzyma 
nagrody pieniężne, przewidziana jest 
również nagroda dla najwyżej skla-
syfikowanej kobiety. Sędzią głównym 
zawodów będzie Wiesław Kasperek. red

Memoriał Stanisława Migdała
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Dziękuję wszystkim, którzy  rozu-
mieją fakt, że kultura jest  tak 
samo ważna jak inne gałęzie 

gospodarki, a inwestowanie w kulturę 
to inwestowanie w człowieka. Tylko 
mądre dobrze wykształcone społe-
czeństwo zapewni naszemu miastu 
odpowiedni rozwój i dobrobyt. Nie mogę 
uwierzyć, że po tylu latach pracy w tak 
trudnych warunkach spełnią się moje 
marzenia i biblioteka a także cała kul-
tura brzeska  będzie mogła pracować 
w warunkach godnych tych instytucji. 
Mieszkańcy chcą korzystać z kultury, 
marzą, aby do naszego miasta przyje-
chał czasami teatr, dobry zespół mu-
zyczny, aby w kinie można było obejrzeć 
ciekawy film, aby w bibliotece spotkać 
się z wybitnym pisarzem, naukowcem 
czy politykiem. Czy to tak wiele? Czy 
nasza młodzież nie powinna poznawać 
naszego dziedzictwa kulturowego 
w swoim rodzinnym mieście? – mówi 
Maria Marek dyrektor Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Tak było...
Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Brzesku utworzona została 
9 maja 1946 roku, zaraz po wydaniu 
przez rząd dekretu o bibliotekach 
i opiece nad zbiorami. Początkowo 
mieściła się w starym posklepowym 
lokalu przy ulicy Kościuszki 36. 
W 1949 roku na potrzeby placówki 
zakupiono od Izraelickiej Gminy 
Żydowskiej budynek dawnego Domu 
Modlitwy. Pierwsze lata jej działal-
ności to tworzenie sieci – zakładanie 
bibliotek gminnych, filii i punktów 
bibliotecznych w powiecie a także edu-
kacja społeczeństwa i walka z analfa-
betyzmem. Z powierzonych jej zadań 
wywiązywała się bardzo dobrze. Już 
w 1953 roku działało w powiecie 40 
bibliotek i 110 punktów bibliotecznych, 
za co placówka otrzymała  „Proporzec 
Przodującej Biblioteki”.

Biblioteka swoją pracę przed laty 
zaczynała od form najprostszych, 
z czasem zaczęła realizować ambit-
niejsze zadania. Powstało przy niej 
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Co 
tydzień przyjeżdżali do Brzeska czo-
łowi przedstawiciele nauki i kultury, 
którzy wygłaszali prelekcje, wyświe-
tlali filmy i przeźrocza. Byli wśród nich 
czołowi pisarze, poeci, krytycy literaccy 
a także lekarze, aktorzy, podróżni-

Otworzy podwoje za dwa lata
cy, posłowie na Sejm. Z tego okresu 
w kronikach biblioteki zapisanych jest 
ponad 70 nazwisk, których nie sposób 
tu wymienić. Przy bibliotece działał 
także Uniwersytet dla Rodziców, Klub 
Dyskusyjny Dobrej Książki, Klub 
Miłośników Teatru, Koło Przyjaciół 
Biblioteki. Mieszkańcy chłonni wiedzy 
chętnie w tych spotkaniach uczestni-
czyli. Biblioteka była wówczas jedyną 
w Brzesku placówką kultury. 

Lokal przy ul. Puszkina 4 dobrze 
jej służył do połowy lat  70 –tych, 
kiedy obsługiwała niewiele ponad 2,5 
tysiąca czytelników, a księgozbiór nie 
przekraczał 30 tysięcy woluminów.  
-Stale powiększa się stan księgozbioru, 
przybywa czytelników. Nie zmienia się 
tylko powierzchnia użytkowa  lokalu -
164 metry kwadratowe, której w żaden 
sposób nie da się powiększyć. Budynek 
nie jest podpiwniczony, ma drewniane 
stropy, których nie da się wymienić bez 
wyprowadzenia  z niego księgozbioru. 
Obecnie obciążenie jest tak duże, że za-
graża bezpieczeństwu – mówi dyrektor 
PiMBP Maria Marek. 

Tak jest...
164 metry kwadratowe dla 56 tysięcz-
nych zbiorów, czasopism i prowadzenia 
wszystkich działów biblioteki miejskiej 
oraz działu instrukcyjno- metodyczne-
go biblioteki  wymagającego kontaktów 
z 30 innymi placówkami w powiecie 
oraz prowadzenia dla nich szkoleń 
przywarsztatowych i literackich, na 
które zapraszani są wykładowcy kra-
kowskich uczelni jest nie do przyjęcia. 
Stan lokalu  i jego wielkość nie rozwi-
ja, ale niestety ogranicza działalność 
biblioteki.

Czytelnik nie znajdujący miejsca  
przy komputerze, czy w czytelni odcho-
dzi – często bezpowrotnie. Wszystkie 
imprezy odbywające się poza bibliote-
ką na pewno jej nie promują. Placówka 
nie może prowadzić wielu akcji zwią-
zanych z czytelnictwem, na przykład 
„Cała Polska czyta dzieciom”, ponie-
waż wtedy musi zamykać wypoży-
czalnię. Nie da się robić dwóch rzeczy 
w jednym malutkim pomieszczeniu. 
Biblioteka nie posiada magazynu 
prasy, archiwum, sali wystawowo – dy-
daktycznej do prowadzenia zajęć. 

– Nie mamy możliwości zatrudnie-
nia tak potrzebnego informatyka, bo 
w tym lokalu nie zmieści się  już ani 

jedno biurko z komputerem, ani jeden 
regał – dodaje Maria Marek. 

Na jednym regale bibliotecznym 
mieści się średnio 300 – 400 książek. 
Biblioteka przy obecnym księgozbiorze 
powinna  umieścić go na 200 rega-
łach o wysokości  2 metrów każdy,                   
z przejściem między regałami wyno-
szącym minimum około 1,2 metra. 

– Nasz księgozbiór  jest ułożony 
na 140 regałach z nadstawkami do 
wysokości 2,8 metra  z odstępami mię-
dzy regałami 40 centymetrów, wejść 
pomiędzy nie mogą tylko szczupłe pra-
cownice – dodaje dyrektor biblioteki. 

Czytelnia dla dorosłych według 
przepisów bibliotecznych powinna 
mieć 32 – 40  miejsc, posiada ich zale-
dwie 4. Dostęp do internetu zapewnia 
jeden komputer, powinno ich być przy-
najmniej 20, aby obsłużyć wszystkich 
chętnych. W czytelni dla dzieci i mło-
dzieży  jest 8 miejsc oraz 3 stanowiska 
komputerowe. To w niej  prowadzone 
są wszystkie zajęcia podczas ferii i wa-
kacji. Z Biblioteki Miejskiej (tylko przy 
Puszkina 4)  korzysta rocznie około 5 
tysięcy czytelników wypożyczających 
książki do domu (łącznie ok.90.000 
wypożyczeń rocznie) około 10 tysięcy 
osób korzysta z czytelni, dostępu do 
internetu oraz innych form pracy 
prowadzonych przez placówkę. Mimo 
tak trudnych warunków lokalowych 
PiMBP w Brzesku stara się promo-
wać czytelnictwo poprzez różnorodne 
formy jego upowszechniania.  
-Przygotowujemy dla czytelników 
wystawy, konkursy czytelnicze, li-
terackie, recytatorskie i plastyczne, 
lekcje literackie i z zakresu edukacji 
biblioteczno-czytelniczej, wycieczki 
o tematyce regionalnej, spotkania 
autorskie – wymienia Maria Marek.

Jedną z ważniejszych inicjatyw 
w brzeskiej bibliotece, która ma na 
celu zainteresowanie młodych czytel-
ników książką i biblioteką są organi-
zowane corocznie Majowe Dni Książki. 
W każdym roku są to spotkania o innej 
tematyce. W 2008 roku motywem prze-
wodnim majowych spotkań była War-
szawa – jej historia, zabytki i legendy. 
W lekcjach literackich zatytułowanych 
„Warszawskim szlakiem zabytków i le-
gend” wzięło udział ponad 600 uczniów 
z brzeskich szkół podstawowych. Wy-
miernym efektem tego typu działań 
jest zwiększenie liczby czytelników, 
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pogłębienie wiedzy dzieci z zakresu 
omawianego tematu, zainteresowanie 
nowymi tytułami książek. 

– Promujemy czytelnictwo także 
wśród dzieci najmłodszych. Służą 
temu cykliczne spotkania z przed-
szkolakami, przebiegające pod hasłem 
„Moja pierwsza wizyta w bibliotece”. 
Podczas takich spotkań maluchy za-
poznają się z biblioteką, jej zbiorami                        
i zasadami korzystania, biorą udział 
w konkursach, słuchają bajek czy-
tanych przez bibliotekarkę. Często 
dziecko z grupą przedszkolną po raz 
pierwszy przekracza progi biblioteki 
i zostaje jej czytelnikiem na długie lata 
– dodaje Maria Marek.

Kolejne, znane mieszkańcom im-
prezy odbywające się z inicjatywy 
biblioteki to między innymi: „Brzeskie 
spotkania z poezją”, „Międzynaro-
dowa Galicyjska Jesień Literacka”, 
w ramach której odbywają się lekcje 
literackie dla uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych. Tego typu spotkania są 
doskonałą lekcją poezji, przybliżają ten 
gatunek literatury szerokiej grupie od-
biorców i sprawiają, że czytelnicy czę-
ściej i chętnie sięgają po tomiki wier-
szy. Od ponad 10 lat Dział Dorosłych 
PiMBP  jest organizatorem konkursów 
literackich dla młodzieży szkół ponad-
gimnazjalnych z Brzeska i powiatu. 

Tak będzie...
Wszystkie prowadzone przez Biblio-
tekę działania są bardzo potrzebne, 
służą promocji placówki, popularyzują 
książkę i czytelnictwo. Ale biblioteka 
w XXI wieku, w dobie  społeczeństwa 
informacyjnego  musi zapewnić  czy-
telnikowi  szeroki dostęp do infor-
macji i zasobów wiedzy. W tym celu 
konieczna jest  pełna automatyzacja 
procesów bibliotecznych zapewniają-
ca dostęp czytelnika do baz danych 
własnej biblioteki, innych bibliotek  
a nawet  materiałów  pełnotekstowych. 
Standardem już jest komputerowe 
wypożyczanie, katalogi online zbiorów 
oraz materiałów regionalnych, szeroko 
pojęte wykorzystanie multimediów                         
i internetu.

– Budowa Centrum jest odpowie-
dzią na zapotrzebowanie mieszkańców 
regionu, o czym informują nas sami 
zainteresowani w bezpośrednich roz-
mowach, kontaktach.  Znamy też ilość 
osób uczących się w szkołach, studen-
tów i dorosłych  poszukujących  ciągle 
różnych źródeł informacji, którzy 
w nowym obiekcie będą mieli lepsze 
warunki i możliwości do korzystania 
z biblioteki i jej zbiorów – mówi pani 
dyrektor.

Centrum Kulturalno-Biblioteczne 
stworzy przyjazną przestrzeń i  umoż-
liwi korzystanie ze zbiorów w wolnym 
dostępie do półek. Woluminy zostaną 
przestrzennie ułożone i dobrze opi-
sane, co pozwoli czytelnikowi szybko 
odnaleźć interesującą  go pozycję. 
Możliwe będzie korzystanie ze zbiorów 
multimedialnych i szerokopasmowego 
internetu. Poprawi się jakość obsługi 
przez możliwość szybszego ściągania 
poszukiwanej książki po wprowadzeniu 
automatyzacji procesu wypożyczania, 
dostępny będzie elektroniczny katalog 
biblioteki. Wszystkie prowadzone przez 
bibliotekę działania edukacyjne, lek-
cje biblioteczne, spotkania, konkursy 
odbywać się będą we własnym lokalu. 
Mieszkańcy w doskonałych warunkach 
lokalowych spędzać będą mogli swój 
wolny czas na czytaniu  prasy, słuchaniu 
muzyki i innych formach rozrywki.

– Chcemy wprowadzić wiele no-
wych działań, na które w lokalu tej 
biblioteki nie ma miejsca. Dla dzieci 
najmłodszych prowadzić będziemy 
stałe zajęcia w pięknie wyposażonym 
„pokoju bajek”, gdzie rodzice mogliby 
zostawić dziecko pod opieką biblio-
tekarza prowadzącego zajęcia na 
czas załatwiania spraw urzędowych, 
wizyty u lekarza,  czy nawet ważnych 
zakupów. Zajęcia w formie zabawy 
z książką, filmem, czytaniem, prowa-
dzeniem zabaw ruchowych miałyby 
na celu  zainteresowanie książką 
i czytaniem. Młodzież zachęcać bę-
dziemy dobrą ofertą lektur, pracownią 
multimedialną, programami edukacyj-
nymi, imprezami bibliotecznymi. Dla 
dorosłych powstanie Klub Dyskusyjny 
Dobrej Książki, Punkt Informacji Eu-
ropejskiej i Biznesowej, organizować 
będziemy bezpłatne kursy kompute-
rowe dla seniorów. Chcemy stworzyć 
wreszcie osobom niepełnosprawnym 
poruszającym się na wózkach inwa-
lidzkich możliwość  korzystania z całej 
oferty biblioteki. Osoby te mają za-
zwyczaj dużo czasu a brak podjazdów, 
uchwytów i wind  całkowicie odcina 
ich od możliwości korzystania z zaso-
bów  placówki. W szerszym niż dotąd 
zakresie z biblioteki będą mogły ko-
rzystać także osoby z wadami wzroku 
i niedowidzące. Centrum, atrakcyjne 
dla użytkownika we wnętrzach, mo-
bilne i widoczne na zewnątrz stanie 
się „sercem miasta”. – reklamuje przy-
szłą ofertę biblioteki Maria Marek.

Zofia Sitarz

P.S. Autorka serdecznie dziękuje 
dyrektor PiMBP pani Marii Marek za 
pomoc w redagowaniu materiału.

JUż W Tym ROkU  ruszy budowa 
Regionalnego  Centrum Kulturalno-
 Bibliotecznego. Jest to możliwe dzięki 
dużej determinacji władz Brzeska, które 
podjęły starania o pozyskanie dotacji na 
ten cel z Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Złożony kilka 
miesięcy temu wniosek zyskał pozytywną 
opinię (jako jeden z nielicznych w woje-
wództwie zyskał tak dużą liczbę punktów) 
i już wiadomo, że Brzesko otrzyma prawie 
dziesięciomilionową dotację z MRPO. 

Zadowolenia z faktu pozyskania tak 
dużego wsparcia tej od lat oczekiwanej 
inwestycji nie kryją władze miasta.

– Wszyscy wiemy, w jakich trud-
nych warunkach pracuje biblioteka. Ta 
placówka kultury nie ma szans rozwoju 
i przyjmowanie czytelników w normal-
nych warunkach. Dlatego tak bardzo 
cieszę się z otrzymanej dotacji. Dzięki 
temu zrealizowana zostanie inwestycja, 
na którą mieszkańcy czekają od lat. Na 
wyglądzie zyska również część miasta, 
w której Centrum powstanie. Realizacja 
zadania rozpocznie się w tym roku, do 
użytku obiekt zostanie oddany w roku 
2011 – mówi burmistrz Brzeska Grzegorz 
Wawryka. Regionalne Centrum Kultural-
no-Biblioteczne będzie siedzibą dwóch 
placówek – Powiatowej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka 
Kultury. Będzie to trzykondygnacyjny 
budynek, niepodpiwniczony, przykryty 
jednospadowym dachem. Na parterze 
mieścić się będą: sala audytoryjna na 
236 miejsc, pomieszczenie z przezna-
czeniem na kawiarnię wraz z magazy-
nem i pomieszczeniem pomocniczym, 
szatnia, kasy, dwie garderoby, magazyn 
sprzętu, kotłownia, pokój socjalny dla 
pracowników. Na pierwszym piętrze 
zaprojektowano: bibliotekę dla dorosłych 
wraz z wypożyczalnią i czytelnią, biblio-
tekę dla dzieci (także z wypożyczalnią 
i czytelnią), pokój bajek. Na drugim 
piętrze będą funkcjonowały: pracownia 
sztuk wizualnych, studio nagrań, cen-
trum multimedialne, studio rozwoju 
talentów, magazyn zbiorów i prasy. Na 
każdym poziomie znajdować się będą 
sanitariaty i wc. Ponadto Centrum będzie 
wyposażone w czytelnię multimedialną 
oraz centrum multimedialne (łącznie 45 
stanowisk komputerowych z dostępem 
do internetu), dzięki którym będzie 
można korzystać z bibliotek cyfrowych 
i subskrybowanych czasopism.

– Centrum Kulturalno-Biblioteczne 
zostało tak zaprojektowane, aby swo-
bodnie mogły się po nim poruszać osoby 
na wózkach inwalidzkich. Znajdować się 
w nim będą: pochylnie wewnętrzne, win-
dy i sanitariaty dostosowane do potrzeb 
niepełnosprawnych, drzwi odpowiednio 
szerokie bez progów. Będzie to obiekt 
dostępny  i przyjazny dla wszystkich 
– dodaje burmistrz Grzegorz Wawryka. 
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Nie da się przecenić tego, co soł-
tysi i Rady Sołeckie robią dla 
własnych małych społeczności. 

Są łącznikami pomiędzy mieszkańcami 
a władzami gminy, zgłaszają ich wnio-
ski, informują o problemach. Pobierają 
opłaty podatkowe, pomagają w zała-
twianiu urzędowych spraw. Poniżej 
prezentujemy to, co sołtysom i Radom 
Sołeckim udało się zrealizować w mi-
nionym roku oraz plany na rok 2009. 

OKOciM
– W roku 2008 w Okocimiu konty-
nuowano remont Domu Ludowego, 
rozpoczęto też remont drogi procesyj-
nej przy zabytkowym kościele. Dwie 
trzecie szlaku wykonano z naturalnego 
kamienia - dolomitu. O inwestycję tę 
mieszkańcy naszej wsi zabiegali od 
dawna – mówi sołtys Okocimia Gra-
żyna Mleczko.

Ze środków własnych przy współ-
działaniu wielu instytucji i organiza-
cji, w tym Rady Sołeckiej i Stowarzy-
szenia Miłośników Ziemi Okocimskiej, 
zorganizowano szereg imprez i uro-
czystości dla mieszkańców. Festyny, 
pikniki, imprezy dla dzieci, to tylko 
niektóre z nich. 

W roku 2009 kontynuowany będzie 
remont Domu Ludowego, planuje się, 
że wykonane zostanie centralne ogrze-
wanie, ciąg dalszy miał także będzie 
remont szkoły. 

– Najbardziej pożądaną przez 
mieszkańców Okocimia inwestycją jest 
rozpoczęcie projektowania kanalizacji 
w tej części, w której nie została wy-
konana w I etapie. W budżecie gminy 
przewidziano również dokończenie 
wodociągowania i kanalizacji na osiedlu 
Kamieniec – dodaje pani sołtys.

Z obietnic złożonych mieszkańcom 
Okocimia przez starostę wynika, że w 
tym roku zakończy się modernizacja 
drogi powiatowej wraz z poboczami. 
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Okocimskiej wraz z władzami gminy 
będzie podejmować działania, aby 
zagospodarować teren zabytkowego 
dworu w Okocimiu.

SOŁECTWA WŁASNYM GŁOSEM

MOKRZYSKA
– Do najważniejszych osiągnięć in-
westycyjnych minionego roku w Mo-
krzyskach zaliczyć należy ukończenie 
drugiego etapu budowy chodnika 
wzdłuż głównej ulicy we wsi. Chodnik, 
o budowę którego mieszkańcy walczyli 
od lat poprawił bezpieczeństwo – mówi 
sołtys Mokrzysk Marek Kośmider. 

Drugim ważnym osiągnięciem było 
ukończenie remontu Gminnego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji. Wyremontowa-
ne pomieszczenia, zmieniony wygląd 
zewnętrzny budynku stanowią wizy-
tówkę całej wsi. Częściowo zmoderni-
zowano już budynek szkoły. Kolejne 
prace, jakie wykonano na terenie so-
łectwa to: położenie nowej nawierzchni 
asfaltowej na kilkusetmetrowym od-
cinku drogi, wzmocnienia nawierzchni 
istniejących dróg, odbudowane rowy 
melioracyjne, nowe tablice informacyj-
ne z nazwami ulic, nowe tablice ogło-
szeń to tylko niektóre nowości we wsi. 

– Na zakończenie wspomnę o VIII 
Festynie Sołeckim, którego udana 
organizacja dzięki pracy radnych RM, 
Rady Sołeckiej, Świetlicy Wiejskiej, 
Szkoły Podstawowej do dzisiaj wywo-
łuje uśmiech na ustach mieszkańców, 
z niecierpliwością czekających na 
kolejną wspaniałą zabawę – dodaje 
sołtys Kośmider.

W 2009 roku w Mokrzyskach za-
kończony zostanie program odnowy 
centrum wsi. W jego ramach, między 
innymi, wykonane zostaną prace re-
montowe przy budynku szkoły, budowa 
parkingu i placu zabaw przy Gminnym 
Ośrodku Sportu i Rekreacji. Szkoła i 
GOSiR będą miały swoją oczyszczalnię 
ścieków. Ważnym zadaniem, na wy-
konanie którego czekają mieszkańcy 
będzie budowa chodników przy waż-
niejszych szlakach komunikacyjnych 
we wsi. 

SZcZEPAnÓw
– Rok 2008 był bardzo ważny dla na-
szej wsi. Wykonano wiele zadań, które 
poprawiły komfort życia mieszkańców 
– mówi sołtys Szczepanowa Anna 
Lubowiecka. 

I tak w ykonano chodnik przy ulicy 
ks. Stanisława Stojałowskiego o długo-
ści 360 metrów, wyasfaltowano kilku-
setmetrowy odcinek ulicy Stanisława 
Lubomirskiego, zadanie wykonane zo-
stało za pieniądze gminy, kosztowało 93 
tysiące złotych. Na pozostały, niewyas-
faltowany jeszcze odcinek, nawieziono 
60 ton kruszywa hutniczego, takim sa-
mym materiałem uzupełniono również 
ulicę Źródlaną. W centrum wsi zostały 
wykonane trzy przejścia dla pieszych, 
zamontowano nowe oświetlenie na kil-
ku ulicach. Każdego roku gmina prze-
znacza środki na utrzymanie Rynku

Szczepanowskiego. W roku 2008 
przeznaczono na ten cel 14 tysięcy 
złotych. 

– Planów na rok 2009 nie mamy 
wiele, są one jednak bardzo wycze-
kiwane przez mieszkańców i dość 
kosztowne. Czekamy na dokończenie 
asfaltowania ulic, dalsze prace związa-
ne z oświetleniem wsi – dodaje sołtys 
Anna Lubowiecka.

bUcZE
– W roku 2008 poświęciliśmy wiele 
uwagi na sprawy związane z przygo-
towaniem prac przy mającym powstać 
we wsi przedszkolu. Najbardziej cieszy 
mnie to, że w budżecie gminy są już na 
ten cel przyznane pieniądze, co gwa-
rantuje, że inwestycja zostanie oddana 
w planowanym czasie – mówi sołtys 
Bucza Stanisław Milewski. 

W Buczu mają nowy chodnik, par-
king przed szkołą, nową drogę do przy-
siółka „Grądzik”, w całej wsi wymienio-
no stare pordzewiałe lampy przydrożne. 

W 2009 roku cala uwaga sołtysa i 
Rady Sołeckiej skupi się na dokończeniu 
i oddaniu do użytku przedszkola. Miesz-
kańcy czekają na chodnik, który budo-
wany będzie od kościoła w stronę wsi.
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– Wystosowaliśmy już pismo do 
burmistrza w sprawie zmiany przezna-
czenie budynku straży pożarnej. Chcie-
libyśmy, aby powstała tam biblioteka 
oraz świetlica dla młodzieży. Kolejnym 
poważnym zadaniem, o wykonanie 
którego się staramy jest wyczyszczenie 
koryta Uszewki. Zaniedbane i zaro-
śnięte stanowi zagrożenie dla miesz-
kańców nawet w czasie większych opa-
dów deszczu – dodaje sołtys Milewski. 

Sołtys i Rada Sołecka zabiegają o 
pieniądze na oświetlenie boiska. Chcą, 
aby dzieci i młodzież, szczególnie w 
ciepłych porach roku, mogła tam bez-
piecznie spędzać czas.

wOKOwicE
– Do ważnych zadań, które udało nam 
się wykonać w roku ubiegłym zaliczył-
bym sporządzenie dokumentacji na 
regulację Uszewki i przeprowadzenie 
kapitalnego remontu budynku przed-
szkola. Mamy spory odcinek nowej 
drogi i kilkaset metrów chodnika, 
kamieniem hutniczym utwardzone zo-
stały dwie drogi dojazdowe do zabudo-
wań, w tym roku położony zostanie na 
nich asfalt – wymienia sołtys Wokowic 
Marian Czarnik.

W roku 2008 po raz pierwszy we 
wsi zorganizowano piknik rodzinny. 
Liczba uczestników przeszła najśmiel-
sze oczekiwania, impreza na stałe 
została już wpisana do kalendarza 
wiejskich wydarzeń.

W tym roku kontynuowana będzie 
regulacja Uszewki, zaś jednostka OSP 
doczeka się garażu z prawdziwego 
zdarzenia. To, na co czeka cala wieś 
a w szczególności strażacy, to zakup 
samochodu pożarniczego. 

– Będziemy mieć także kilka no-
wych dróg, starostwo kontynuować 
będzie remont chodników, na Uszewce 
wykonana zostanie kładka dla pie-
szych – dodaje sołtys Czarnik.

PORębA SPYTKOwSKA
– Mamy nowy elegancki przystanek 
koło szkoły zaś przy boisku sportowym 
studnię, która zasila w wodę budynek 
klubu. Cieszę się, że poszerzono pobocza 
ulicy Skalnej, zniwelowano ostry zakręt 
przy Malowniczej a przy Kamieńcu za-
montowana bariery zabezpieczające 
przepaść – zwiększyło to bezpieczeń-

stwo mieszkańców – mówi sołtys 
Poręby Spytkowskiej Wacław Ćwioro. 

Rada Sołecka przekazała pieniądze 
na budowę drogi do nowego cmentarza, 
zakupiła stół pingpongowy do świetlicy 
św. Józefa. Wsparła także Świetlicę 
Wiejską oraz bibliotekę. 

– Druhowie POSP są bardzo za-
dowoleni z przekazanego im wozu 
bojowego – jelcza z pojemnikiem na 
5,5 tysiąca litrów wody. Będzie to auto, 
które przyda się przede wszystkim do 
przywożenia wody dla mieszkańców 
w czasie suszy, które nawiedzają nas 
każdego roku – dodaje sołtys Ćwioro.

Pod znakiem wody właśnie minie w 
Porębie rok 2009. Po latach oczekiwań 
rozpocznie się budowa upragnionego 
wodociągu. 

STERKOwiEc
– W Sterkowcu najbardziej cieszymy 
się z remontu ulicy „Za torem”, jest 
to droga o znaczeniu strategicznym. 
W przypadku zablokowania przejazdu 
kolejowego korzystają z niej miesz-
kańcy kilku miejscowości. Mamy 
także wybudowany chodnik na dwóch 
ostrych zakrętach przy ulicy Sosnowej, 
piesi nie muszą już uciekać do rowów 
– mówi sołtys Sterkowca Józef Witek. 

Ale to nie jedyny powód do radości 
mieszkańców wsi. Utwardzono kilka 
ulic, wykonano nowe ogrodzenie wokół 
placu zabaw dla dzieci.

Rok 2009 przyniesie kolejne inwe-
stycje, na które czekają mieszkańcy. 
Będzie to urządzenie i zadaszenie 
przystanku autobusowego, położe-
nie asfaltu na ulicy Okrężnej oraz 
utwardzenie parkingu znajdującego 
się przy niej.

– Konieczne jest obudowanie pły-
tami brzegów strumyka płynącego 
przez środek wsi – dodaje sołtys Witek. 
-Obudowa jest konieczna na długości 
około 80 metrów, od ulicy Tarnowskiej 
do Okrężnej. Każdej wiosny strumyk 
regularnie wylewa, wzdłuż niego 

znajduje się wyłożona płytami ścież-
ka, którą mieszkańcy skracają sobie 
drogę. W kilku miejscach została ona 
podmyta, po to, aby zapobiegać podob-
nym zdarzeniom koryto musi zostać 
wyłożone płytami. 

jASiEŃ
Nowe dywaniki asfaltowe na kilku uli-
cach, wykonanie projektu oświetlenia 
ulic Jagodowej i Strażackiej, zakup płyt 
na chodnik przy ulicy Mazurkiewiczaq, 
oraz zamontowanie przystanków przy 
ulicy Konopnickiej – to główne zadania 
wykonane w Jasieniu w minionym roku. 

– W roku 2009 w dalszym ciągu 
stawiać będziemy na inwestycje dro-
gowe. Mamy zamiar wyasfaltować 
kilkanaście odcinków dróg, między in-
nymi ulic: Warszawskiej, Wiedeńskiej, 
Klonowej, Sądeckiej, Zielnej, Floriań-
skiej, Kasztanowej i wykonać projekty 
oświetleń kilku kolejnych ulic:Górnej 
i Wiedeńskiej. Kontynuowana będzie 
budowa chodnika przy ulicy Mazurkie-
wicza. Czeka nas poważna inwestycja 
– wodociągowanie ulicy Wiśnickiej 
oraz dokończenie asfaltowania drogi 
na cmentarz oraz parking – mówi 
sołtys Leszek Klimek. 

Poważne zadanie, o którego wyko-
nanie starają się sołtys i Rada Sołecka 
Jasienia to budowa dwóch placów za-
baw. Jeden z nich znajdować się będzie 
przy kościele, drugi zaś w przysiółku 
Grądy. 

CEprojekt
mgr inż. Krzysztof Zdebski

tel. kom. (600) 832 169
certyfikatyenergetyczne@interia.pl

www.certyfikatyenergetyczne.cba.pl

Od 01.01.2009 certyfikaty 
energetyczne są obowiązkowe 

dla wszystkich nowopowstałych 
oraz dla sprzedawanych lub 

wynajmowanych nieruchomości
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Łączna wartość programu w 2008 
roku wynosiła 2.024.000 złotych 
i była niemal dwukrotnie wyższa 

od wartości projektów realizowanych 
w poprzednich latach. Opracowany 
projekt był skierowany do szerokiego 
grona beneficjentów ostatecznych  
i zawierał różnorodną ofertę form 
wsparcia – mówi koordynator projektu 
Waldemar  Świerczek.

Zgodnie z założeniami programu, 
PUP koncentrował swoje działania 
na zmniejszeniu poziomu bezrobocia 
wśród osób będących w szczególnie 
trudnej sytuacji  na rynku pracy, 
w tym kobiet, niepełnosprawnych, 
długotrwale bezrobotnych oraz osób 
z terenów wiejskich. Cele szczegółowe 
projektu to również zwiększenie pozio-

– Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku rok 2008 był szczególnie ważny – mówi 
dyrektor PUP Anna Szczepaniec. -Rrozpoczął się bowiem nowy okres współfinansowania 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów przewi-
dzianych do realizacji w latach 2007-2013.W marcu 2008 roku PUP złożył w Wojewódzkim 
Urzędzie Pracy w Krakowie stosowny wniosek o przyznanie środków na realizację projektu 
powiatowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Poddziałanie 
6.1.3. Pomimo obowiązywania nowych kryteriów i procedur urząd sprostał postawionemu 
zadaniu i po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu rozpoczął od kwietnia 2008 
roku jego realizację. Tytuł programu „Aktywność kluczem do kariery” był niejako mottem,  
które przyświecało pracownikom tworzącym, jak i realizującym program. 

Aktywność
kluczem do kariery

mu zatrudnienia wśród osób młodych 
i powyżej 50 roku życia oraz wzrost 
liczby nowych miejsc pracy w związ-
ku z wsparciem osób podejmujących 
działalność gospodarczą.

Teoretycznie  i praktycznie
Pierwotny wniosek o dofinansowanie 
projektu przewidywał wsparcie 329 
beneficjentów, jednakże w wyniku 
dokonanych zmian ostatecznie w pro-
jekcie wzięło udział 356 osób.

Projekt zakładał zastosowanie 
instrumentów i usług wymienionych 
w ustawie o promocji zatrudnienia, 
związanych z realizacją następujących 
form wsparcia: szkoleń zawodowych, 
prowadzących do uzyskania, pod-
niesienia, bądź zmiany kwalifikacji 
zawodowych; staży i przygotowania 
zawodowego w miejscu pracy; prac in-
terwencyjnych; przyznania jednorazo-
wych środków na podjęcie działalności, 
w tym pomocy prawnej, konsultacji 
i doradztwa związanego z podjęciem 
działalności gospodarczej; doposażenia 
lub wyposażenia stanowiska pracy dla 
skierowanego w ramach prac inter-
wencyjnych bezrobotnego.

– Dla 162 osób młodych bezro-
botnych PUP zorganizował staże, 
które niewątpliwie przyczyniły się do 
nabycia przez ich uczestników umie-
jętności praktycznych bezpośrednio na 
stanowisku pracy. Ta forma aktywiza-
cji zawodowej przeznaczona dla osób 
młodych do 25 roku życia cieszyła się 
wśród wnioskujących pracodawców 
ogromnym zainteresowaniem. W zde-
cydowanej większości organizatorami 
miejsc stażu byli pracodawcy prywatni 

oraz instytucje użyteczności publicznej 
– szkoły, urzędy i przedszkola- mówi 
kierownik referatu instrumentów 
rynku pracy Joanna Mleczko.

Profesjonalne  kursy
Projekt „Aktywność kluczem do ka-
riery” zapewnił możliwość organizacji 
przygotowania zawodowego w miejscu 
pracy. Uczestnicy tej formy aktywizacji 
w sposób praktyczny zdobywali kwa-
lifikacje w różnych zawodach takich 
jak np. zaopatrzeniowiec, sprzedawca, 
ślusarz, mechanik samochodowy czy 
pracownik biurowy. Przygotowanie za-
wodowe realizowane było u pracodaw-
ców prywatnych oraz w jednostkach 
publicznych, takich jak gminne centra 
kultury, Dom Pomocy Społecznej, czy 
urzędy gmin.

Pan Tomasz zdobył doświadczenie zawo-
dowe na stanowisku grafika komputero-

wego w trakcie odbywania stażu.

Pani Ewa zdobyła doświadczenie 
zawodowe na stanowisku pracownika 
biurowego w trakcie odbywania stażu.

Pani Elżbiecie przygotowanie zawodowe 
umożliwiło zdobycie doświadczenia na 

stanowisku sprzedawcy.
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Choć stopa bezrobocia w ciągu 
kilku ostatnich lat systematycznie 
malała, są grupy osób bezrobotnych, 
które nie mogą konkurować na ryn-
ku pracy chociażby z racji niskiego 
poziomu umiejętności określanych 
zazwyczaj jako uniwersalne. Osoby 
mające problemy z obsługą sprzę-
tu komputerowego czy programów 
biurowych mają mniejsze szanse na 
zainteresowanie potencjalnego praco-
dawcy. W związku z tym organizowane 
w ramach projektu szkolenia grupowe 
dały beneficjentom możliwość zdobycia 
tych umiejętności i kwalifikacji na 
profesjonalnych kursach. 

PUP w Brzesku opracowując pro-
jekt zaplanował również organizację 
miejsc subsydiowanego zatrudnienia 
znanego pod nazwą prac interwen-
cyjnych. W tym przypadku  organi-
zatorami tej formy były jednostki 
publiczne – urzędy gmin czy Zakład 
Gospodarki Komunalnej, jak również 
przedsiębiorcy prywatni. W przypadku 
tych ostatnich skierowani beneficjenci 
ostateczni projektu przez okres 12 mie-
sięcy będą pracować na stanowiskach 
odpowiadających posiadanym przez 
nich kwalifikacjom zawodowym. Jest 
to na tyle długi okres, aby wykazać się 
swoimi umiejętnościami i tym samym 
przekonać pracodawcę do dalszego 
zatrudnienia.

będę kolejne wioski
Promocja i wspieranie przedsiębior-
czości oraz tworzenie nowych miejsc 
pracy jest jednym  z ważniejszych 
priorytetów działalności Urzędu  
i z tą myślą  działania w projekcie 

Tomasz Daniec student I roku pe-
dagogiki w Małopolskiej Szkole 
Wyższej w Brzesku był pomy-

słodawcą i jednym z organizatorów 
akcji zbiórki krwi, która odbyła się 
pod hasłem „Mikołajowi krewniacy”. 
Studenci chętnie wzięli udział w akcji, 
ogółem oddali ponad trzy litry krwi. 
Akcja przeprowadzona została przez 
Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Krakowie 
– oddział terenowy w Brzesku. Nadzór 
medyczny nad studentami sprawowała 
dr Agnieszka Badziąg, pielęgniarki: 
Małgorzata Wrona-Pukrop, Lucyna 
Mrożek, Barbara Szklarczyk oraz 
technicy analityki: Maria Dumieńska 
i Jolanta Mikulińska.

wAMPiRiADA w MAłOPOLSKiEj SZKOLE wYżSZEj

– Nie pobraliśmy krwi od wszyst-
kich chętnych, bowiem studenci 
przychodzili zakatarzeni, z różnego 
rodzaju infekcjami czy opryszczką 
– twierdzi jedna z pielęgniarek Mał-
gorzata Wrona-Pukrop. 

– Mam nadzieję, że uda nam się 
utworzyć regularne koło krwiodawców, 
kolejną zbiórkę krwi zorganizujemy 
już wiosną – mówi Tomasz Daniec.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, 
że studenci chcą pomagać innym 
i włączają się w różne akcje chary-
tatywne. W ubiegłym roku studenci 
Małopolskie Szkoły Wyższej organi-
zowali akcję „Nie zabieraj organów do 
nieba” – mówi kierownik administracji 
MSzW Ewa Łupińska-Toroń.   red

Pani Renata dzięki wsparciu
Urzędu Pracy rozpoczęła własną 
działalność gospodarczą.

przewidywały przyznanie dla części 
jego uczestników jednorazowych 
środków na rozpoczęcie działalno-
ści gospodarczej. Bezzwrotną do-
tację w wysokości 13 tysięcy zło-
tych otrzymało 76 osób. Jednym 
z obowiązków osób otrzymujących 
takie środki jest prowadzenie dzia-
łalności przez okres co najmniej 
12 miesięcy. Pomysły na biznes 
są różne, powstały między innymi 
firmy świadczące usługi: remonto-
wo- budowlane, fotograficzne, elek-
troniczne, krawieckie, jak również 
biuro turystyczne, sklep interne-
towy, zakład montujący stolarkę 
budowlaną czy kompleksowe doradz-
two majątkowe i ubezpieczeniowe. 

Właściwa realizacja projektu nie 
byłaby możliwa bez pełnego zaanga-
żowania pracowników PUP, a szcze-
gólnie koordynatora projektu, specja-

listów do spraw programów, doradców 
zawodowych, lidera klubu pracy czy 
pośredników pracy, których zadaniem 
jest świadczenie kompleksowych i wy-
sokiej jakości usług.

Dyrektor Urzędu Pracy- Anna 
Szczepaniec informuje, iż obecnie 
trwają prace nad przygotowaniem 
kolejnego wniosku o dofinansowa-
nie projektu na rok 2009. Wniosek 
przewiduje szeroki wachlarz działań 
na rzecz aktywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych a planowana wartość 
programu zdecydowanie przewyższy 
kwotę uzyskaną w 2008 roku. Pra-
cownicy Urzędu wychodzą z założe-
nia, że ukierunkowane wsparcie za-
owocuje obopólną korzyścią. Wiadomo 
bowiem, że odpowiednia inwestycja 
w człowieka powinna gwarantować 
sukces.

ZS
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– pRAgnę Was wszystkich powitać 
na naszej wspólnej wieczerzy wigilijnej 
i zaprosić do rodzinnego świętowania 
– tak swoich gości witał starszy Cechu 
Rzemieślników oraz Małych i Średnich 
Przedsiębiorców Wiesław Chmielarz. 
Wśród gości znaleźli się ksiądz biskup 
Wiesław Lechowicz, ksiądz prałat Wła-
dysław Pasiut, ksiądz dziekan Józef 
Drabik, posłowie – Jan Musiał i Edward 
Czesak, burmistrz Grzegorz Wawryka, 
starosta Ryszard Ożóg oraz rzemieśl-
nicy z terenu dekanatu brzeskiego.  
Na uroczystym potkaniu okraszonym 
śpiewaniem kolęd nie mogło zabraknąć 
serdecznych życzeń. 
– Życzę, aby blask betlejemskiej gwiazdy 
rozjaśnił nasze domy, a przede wszystkim 
prowadził nas w całym 2009 roku ku lep-
szemu światu, prawdziwym wartościom 
i najpełniejszym radościom – tak swoim 
kolegom życzył Wiesław Chmielarz. 
– Wszystkim kolegom rzemieślnikom 
życzę przede wszystkim tego, aby omi-
nął ich kryzys, aby umieli znaleźć się w 
trudniejszych czasach – mówił prezes 
tarnowskiej Izby Rzemieślniczej, Cze-
sław Skalski. 
– Życzę rzemieślnikom tego, aby 
pamiętali nie tylko o dobrach docze-
snych i chlebie, który spożywają na 
co dzień ale także tego, aby znaleźli 
czas na najważniejszą pracę człowieka 
na – na służbę Bogu – mówił ksiądz 
biskup Wieław Lechowicz.    red

dyReKcJA, instruktorzy i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Brzeska 
byli organizatorami spotkania wigilijnego, które odbyło się w gościnnej restau-
racji „Galicyjska”. Tę niezwykłą uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu 
gości – poseł Jan Musiał, burmistrz Grzegorz Wawryka, przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Ojczyk, starosta Ryszard Ożóg, przewodniczący Rady Powia-
tu Sławomir Pater, radni. Na spotkanie przybyła także dr Maria Kędziora prezes 
Stowarzyszenia „Ostoja” oraz siostra Grażyna Zięba z grupą podopiecznych z 
Domu Pomocy Społecznej w Brzesku. 

Uczestnicy WTZ przygotowali i przedstawili spektakl o tematyce bożona-
rodzeniowej, który chwycił widzów za serca nie tylko z powodu wzruszającej 
treści ale głównie ze względu na zdolności aktorów biorących w nim udział. Po 
spektaklu wszyscy zebrani łamali się opłatkiem i składali sobie najpiękniejsze 
życzenia. Każdy, kto choć raz był na podobnej imprezie wie, ile serca, radości i 
dziecięcej ufności potrafią przekazać innym osoby niepełnosprawne. 

W brzeskim WTZ przebywa obecnie 45 podopiecznych, uczestniczących w 
zajęciach w kilku pracowniach, między innymi, gospodarstwa domowego, pla-
stycznej, metaloplastyki. Prace przez nich wykonywane można kupować przez 
cały rok. Wychowankowie WTZ wykonują także okolicznościowe kartki i pocz-
tówki, zaproszenia, oprawiają obrazy. Dochód ze sprzedaży prac przeznaczany 
jest na wyjazdy i turnusy rehabilitacyjne.       red

OPłATEK
U RZEMiEŚLniKÓw

KOLAcjA wigiLijnA w wTZ

OPłATEK w MSZw

WyKłAdoWcy, księża z dekanatu 
brzeskiego, dyrektorzy brzeskich szkół, 
przedstawiciele władz miejskich i przy-
jaciele Małopolskiej Szkoły Wyższej w 
Brzesku byli gośćmi spotkania opłat-
kowego zorganizowanego przez władze 
uczelni w restauracji „Galicyjska”.

– Chcieliśmy w ten sposób podzię-
kować wszystkim, którzy nas wspie-
rają i pracują razem z nami – mówił 
rektor Małopolskiej Szkoły Wyższej, 
profesor Stanisław Lis. 

Warto przy okazji dodać, że MSzW 
mieści się w części budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2. Uczelnia funkcjonu-
je w Brzesku już piąty rok i przyciąga 
coraz większą liczbę studentów. red
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Ksiądz Józef Drabik, proboszcz 
parafii pod wezwaniem św. Ja-
kuba mówił o obowiązkach du-

chownego związanych z zawieranymi 
przez parafian małżeństw konkordato-
wych. Na zakończenie spotkania uwagi 
dotyczące rejestracji małżeństw kon-
kordatowych w urzędach stanu cywil-
nego w obrębie dawnego powiatu brze-
skiego przedstawiła Barbara Serwin. 

Na spotkanie przybyli księża z ca-
łego dekanatu brzeskiego, przedstawi-
ciele Urzędu Wojewódzkiego nadzoru-
jący pracę urzędów stanu cywilnego, 
byli katecheci i wykładowcy prowadzą-
cy w parafiach kursy przedmałżeńskie. 
Nie zabrakło także przedstawicieli 
władz samorządowych. Wykłady cie-
szyły się ogromnym zainteresowaniem.

– Kościół, uznając dualizm regula-
cji prawnych: kanonicznej i państwo-
wej, już od dawna dążył do tego, aby 
małżeństwo zawierane było jednym 
aktem. W praktyce oznacza to, że na 
skutek złożenia stosownych oświad-
czeń przed duchownym możliwe jest 
zawarcie, wraz z małżeństwem wy-
znaniowym, małżeństwa podlegają-
cego prawu polskiemu. Taką właśnie 
możliwość, wywarcia przez małżeń-
stwo kanoniczne skutków cywilnych, 
przewidziała umowa konkordatowa 
podpisana pomiędzy Stolicą Apostol-
ską a władzami Polski – wyjaśnia ks. 
Józef Drabik. 

Znowelizowane prawo polskie 
przyjmuje dwa równorzędne sposoby 
zawarcia związku małżeńskiego. 
Pierwszy polega na złożeniu oświad-
czeń o wstąpieniu w związek przed 

W sali obrad Urzędu Miejskiego odbyła sie sesja naukowa zatytułowana „Funkcjonowanie 
małżeństwa konkordatowego – uwagi praktyczne”. Patronat honorowy nad konferencją 
sprawował  biskup tarnowski Wiktor Skworc. Gospodarzami spotkania byli: burmistrz Grze-
gorz Wawryka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Barbara Serwin oraz ksiądz dziekan 
Józef Drabik. Zaproszeni na sesję goście mieli okazję wysłuchać kilku wykładów. „Niero-
zerwalność małżeństwa dobrem małżonków i ich dzieci, Kościoła i całej ludzkości” – tak 
brzmiał tytuł wykładu wygłoszonego przez ks. dr hab. Tomasza Rozkruta, wiceoficjała Sądu 
Diecezjalnego w Tarnowie. O zagrożeniach współczesnej rodziny mówił ks. dr Józef Młyński, 
socjolog z Instytutu Teologicznego w Tarnowie. Krystyna Gładych z Departamentu Spraw 
Obywatelskich z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiła wybrane za-
gadnienia dotyczące zwarcia małżeństwa konkordatowego i jego rejestracji w prawie polskim.

Konkordatowe 
małżeństwo

kierownikiem Urzędu Stanu Cywil-
nego. Drugi polega na złożeniu przez 
osoby zawierające związek oświadczeń 
wyrażających wolę wywołania przez to 
małżeństwo skutków przewidzianych 
przez prawo polskie. 

– Należy pamiętać – dodaje ksiądz 
Drabik – że mimo, iż drugi z tych spo-
sobów staje się coraz popularniejszy, 
to wybór miedzy nimi jest sprawą oso-
bistą i należy jedynie do nowożeńców. 

Mimo konkordatu niezmienna pozo-
staje kwestia rozwiązania małżeństwa. 
Nadal bowiem kościelne orzeczenia nie 
mają żadnego znaczenia dla państwa, 
a orzeczenia sądów państwowych nie 
wpływają na rozstrzygnięcia kościoła. 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilne-
go w Brzesku, Krystyna Barbara Ser-
win, na podstawie przeprowadzonych 
obliczeń, twierdzi, że ilość małżeństw 
konkordatowych od 2001 roku, kiedy 
osiągnęła apogeum, systematycznie 
spada. Dlaczego tak się dzieje, co ma na 
to wpływ i kto zawiera śluby cywilne? 

– Z moich obserwacji wynika, że 
w większości są to młodzi ludzie, któ-
rych do zawarcia związku przymusiła 
zaawansowana ciąża czy wspólny wy-
jazd do pracy za granicą. Drugą grupę 
stanowią osoby po rozwodach, które 
zawierają związek po raz kolejny oraz 
osoby innego wyznania niż katolickie 
– mówi Krystyna Barba Serwin.

W konferencji uczestniczyło kilka-
dziesiąt osób – duchownych i kierow-
ników urzędów stanu cywilnego. W 
czasie sesji sformułowano wiele kon-
struktywnych wniosków, które pozwo-
lą lepiej realizować przepisy prawa. ZS

nA oStAtnieJ sesji Rady Miejskiej 
radny Józef Kubas złożył interpelację 
dotyczącą instalowania na budyn-
kach użyteczności publicznej baterii 
słonecznych. Zdaniem radnego jest 
to ogromna szansa na zaoszczędzenie 
sporych pieniędzy tym bardziej, że 
część pieniędzy na inwestycje pozyskać 
można w Narodowym i Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska. 

– W mijającym roku 2008 w me-
diach ogólnopolskich pojawiło się wiele 
informacji na temat wzrostu aktywności 
samorządowców i osób prywatnych 
w kierunku montowania na budynkach 
baterii słonecznych. Rzecznik Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska po-
daje, że do października ubiegłego roku 
do funduszu wpłynęło dwa razy więcej 
wniosków o dotację na ten cel niż w roku 
2007. Władze samorządowe Zabierzowa, 
Miechowa czy Szczawnicy są gotowe do 
montowania solarów na dachach szkół, 
szpitali i innych budynków użyteczności 
publicznej – mówił radny Józef Kubas. 

Niewątpliwym liderem w Małopol-
sce w tym zakresie jest Mszana Dolna, 
w której pierwsze solary pojawiły się już 
w 2004 roku a dzisiaj ogrzewają 36 bu-
dynków – szkoły, przychodnie, remizy 
strażackie. Dzięki temu w kasie gminy 
zostaje każdego roku 2 miliony złotych. 

– Kryta pływalnia ogrzewana jest 
przy pomocy kotłów gazowych o ogrom-
nej mocy. Tak znaczne zużycie energii 
jest związane z utrzymaniem odpowied-
niej temperatury wody oraz powietrza 
w hali basenowej. Ogromne pieniądze 
gmina wydaje także na ogrzewanie 
placówek oświatowych. Myślę, że po 
zakończeniu termomodernizacji budyn-
ków szkolnych oraz budynku Urzędu 
Miejskiego należałoby poczynić starania 
w kierunku uzyskania dofinansowania 
montażu baterii słonecznych – przeko-
nywał radnych Józef Kubas. 

W Brzesku już poczyniono pierw-
sze kroki w tej sprawie. W tym roku 
na budynku basenu zamontowanych 
zostanie 120 kolektorów słonecznych, 
inwestycja ma być finansowana wspól-
nie przez gminę i Małopolski Regional-
ny Program Operacyjny, ma kosztować 
ponad 760 tysięcy złotych.

– Będziemy starać się o pozyskanie 
funduszy na montaż kolektorów także 
na innych budynkach użyteczności 
publicznej. Energia jest coraz droższa, 
więc musimy szukać rozwiązań, które 
pozwolą na oszczędności – mówi bur-
mistrz Grzegorz Wawryka.

red
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25 maja 2004 roku rada miejska 
w Brzesku podjęła uchwałę 
w sprawie opłat za reklamy 

przyścienne wystające ze sklepów i po-
zostające w tzw. pasie drogowym. Dla 
właścicieli brzeskich sklepów i zakła-
dów usługowych był to prawdziwy szok, 
bo przez lata całe montowali szyldy 
i nikt ich z tego powodu nie nękał jaki-
mikolwiek opłatami. A stawki za rekla-
my ustawione pod kątem 90 stopni do 
lica ściany ustalono na dość wysokim 
poziomie. Uchwała jasno stanowiła, że 
jeden metr kwadratowy takiego szyl-
du-reklamy kosztować miał złotówkę 
dziennie (mniejszy niż jeden metr także 
równą złotówkę). W przypadku sklepu 
położonego w pobliżu centrum miasta 
stawka wzrastała o 50 procent, a w sa-
mym centrum już o 100 procent. Łatwo 
obliczyć, że za metr kwadratowy szyldu 
w samym centrum przyszłoby zapłacić 
730 złotych rocznie. 

Wtedy bohater naszej opowieści, 
zwany dalej Usługodawcą, zdener-
wował się po raz pierwszy. Razem 
z nim zdenerwowała się większość 
podatników prowadzących drobną 
działalność gospodarczą. Bo jakże to? 

Co może stanowić wspólny mianownik dla takich dwóch czynności jak zawieszanie szyldu 
w pasie drogowym, a odśnieżanie chodnika przed sklepem w centrum miasta? Wydawałoby 
się, że trudno jest powiązać ze sobą te działania. I poniekąd tak jest. Mało tego, pewien 
właściciel zakładu usługowego w Brzesku zauważył, że Sejm RP uchwalił dwie ustawy do-
tyczące powyższych czynności, które w pewnym sensie sobie zaprzeczają. Bo jedna z nich 
dostrzega, że właścicielem przysklepowego chodnika jest gmina, podczas gdy według innej 
ustawy jest nim jednak ten, który prowadzi sklep. 

Wokół sejmowych ustaw
Mamy płacić za coś, co przez tyle lat 
było za darmo? To już miasto nie ma 
już innych sposobów na łatanie dziur 
w budżecie? Jeśli nawet władze sa-
morządowe chciały zapełnić miejską 
kasę, to raczej się przeliczyły, bo efek-
tem wejścia  życie nowej uchwały była 
epidemiczna wręcz akcja ściągania 
wystających szyldów i zastępowanie 
ich szyldami płaskimi, przylegającymi 
do ściany. W rezultacie kolorowe do tej 
pory miasto z dnia na dzień zszarzało, 
a ulice pociemniały, bo do tej pory 
szyldy stanowiły niejako uzupełnienie 
ulicznego oświetlenia. 

Autopoprawka 
Skargi drobnych brzeskich przedsię-
biorców stały się na jakiś czas tema-
tem przewodnim w mediach. Problem 
w tym, że radni podejmując uchwałę 
postąpili zgodnie z zapisem ustawy 
z 21 marca 1985 roku (Dziennik 
Ustaw z 2000 roku, Nr 71, poz.838 
i Dziennik Ustaw z 2004 roku, Nr 204, 
poz. 2086). Mógłby ktoś pomyśleć, że 
samorząd skorzystał z prawa, którego 
nie musiał wcielać w życie. Niestety 
musiał, bo według inspektorów NIK 

ustawa narzuca na władze gminy obo-
wiązek pobierania takich opłat. 

Pierwszy zbiorowy protest na-
stąpił ze strony brzeskiego oddziału 
Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. 
Wkrótce dołączyli też kupcy i usługo-
dawcy niezrzeszeni w KKK. W pew-
nym sensie przyniosło to skutek. Na 
sesji, która odbyła się pod koniec 
października 2004 roku sprawa opłat 
za wiszące reklamy powróciła pod 
obrady. Radni szybko zreflektowali 
się, że ustalonymi w maju stawkami 
wystraszyli przedsiębiorców na tyle 
skutecznie, że większość reklam 
zniknęło z ulic miasta, a wpływy 
z tytułu opłat za te, które pozostały, 
mogą być więcej niż znikome. Toteż 
postanowiono zmniejszyć stawki 
opłat i ujednolicić je, nie stosując już 
dopłat w zależności od usytuowania 
szyldów względem centrum. Nowa 
stawka, obowiązująca do dziś, wynosi 
dla każdego 80 groszy za metr kwa-
dratowy dziennie. Wieszanie reklamy 
bez stosownego zezwolenia jest wielce 
nieopłacalne. Zgodnie z ustawą kara 
za „samowolkę” wynosi dziesięciokrot-
ność stawki. Czyli, gdyby ktoś przez 
rok reklamował się wiszącym szyldem 
o powierzchni 1 metra kwadratowego, 
to kara w jego wypadku wyniosłaby 
prawie 3 tysiące złotych.

Rozterki w śniegu
Powróćmy do współczesności. Zaraz 
na początku stycznia, kiedy chwycił 
mróz, a chodniki spowił puszysty 
śnieg, nasz Usługodawca zdenerwo-
wał się po raz drugi. Stało się to do-
kładnie wtedy, gdy z łopatą w rękach 
wypełniał obowiązek wynikający 
z uchwały rady miejskiej z 15 marca 
2006 roku (XL/267/2006) wspartej 
ustawami sejmowymi z 8 marca 
1990 roku (Dziennik Ustaw z 2001 
roku, Nr 142, poz.1591) oraz z 13 
września 2005 roku (Dziennik Ustaw 
z 2005 roku, Nr 236, poz.2008). Mó-
wiąc krótko Usługodawca właśnie 
odśnieżał. 

– Jak to? – burknął ciskając łopatą 
w śniegową pryzmę – To ja za rekla-
mę w pasie drogowym należącym do 
gminy muszę zapłacić. A potem muszę 
odśnieżać pas drogowy należący do 
gminy, a ta mi już za to nie płaci. I to 
jest sprawiedliwość? Skoro więc muszę 
płacić za zajęcie pasa drogowego, to 
niech jego utrzymaniem w czystości 
zajmuje się administrator, czyli gmina. 

Trudno odmówić logiki takiemu 
rozumowaniu. No cóż? Jednak prawo 
jest tutaj nieubłagane. Proszę zwrócić 
uwagę, że w obu przypadkach (wie-
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szanie reklam i odśnieżanie) mamy 
do czynienia z samymi obowiązkami 
wynikającymi z ustaw, narzuconymi 
równomiernie gminie i mieszkańcowi. 
Mieszkaniec musi zapłacić za szyld 
przed swoim sklepem, musi też przed 
nim posprzątać, jeśli chce mieć czysto. 
Gmina musi ukarać mieszkańca za 
szyld, który nie figuruje w rejestrach, 
musi też wyciągnąć konsekwencje 
w przypadku, gdy jest nieposprząta-
ne. Tak oto pas drogowy, zależnie od 
widzimisię ustawodawcy, jest zarówno 
własnością gminy i Obywatela.

cała złość na Urząd
Najgorsze w tym wszystkim jest to, 
że cały swój gniew zainteresowani 
kierują w stronę urzędników, którzy 
tylko wykonują obowiązki wynikające 
z uchwały rady miejskiej, która z kolei 
została podjęta, bo wymusiła to na 
radnych ustawa. Posłowie kiedyś po-
stanowili uszczęśliwić na siłę samorzą-
dy, których przedstawiciele muszą się 
na każdym kroku tłumaczyć. Ustawa 
dotycząca opłat za reklamy w dużych 
miastach zapewne ma rację bytu. 
Tam wpływy do budżetu mogą być 
z tego tytułu znaczne. Jednak w mia-
stach takich jak Brzesko powodują 
tylko niepotrzebne niezadowolenie 
mieszkańców przy znikomej korzyści. 
W naszym mieście z tego tytułu do 
kasy rocznie wpływa około 14-20 ty-
sięcy złotych rocznie. Najwięcej, czyli 
właśnie 20.000 zł, w latach wyborów, 
kiedy pojawiają się bannery przecią-
gnięte przez całą szerokość nad jezd-
nią. A propos – zdarzyło się, że jeden 
z mieszkańców, tłumacząc się później 
nieświadomością, powiesił taki banner 
bez zezwolenia. Karę musiał zapłacić, 
bo nieznajomość przepisów nie zwalnia 
od odpowiedzialności. 

Na koniec jeszcze jedna ciekawost-
ka związana z opłatami za reklamy. 
Wyobraźmy sobie szyld o szerokości 
20 cm ustawiony pod kątem 90 stopni 
do lica ściany. Załóżmy, że ma on 1 metr 
wysokości, zatem pole jego powierzchni 
wynosi 20 centymetrów kwadratowych. 
Zgodnie z uchwałą właściciel takiego 
szyldu zapłaci 80 groszy za dzień, czyli 
292 złote za rok. A teraz wyobraźmy 
sobie przylegający do ściany szyld 
o wymiarach 2 m x 3 m o grubości 20 
centymetrów. W obu przypadkach pas 
drogowy zajęty jest na szerokości 20 
centymetrów (decyduje tzw. rzut pozio-
my). Jednak w tym drugim przypadku 
za szyld nie trzeba w ogóle płacić. 
Na tym polega mądrość przepisów 
stanowionych przy ulicy Wiejskiej.

KiBi

gminA negocJuJe z przedstawicielami Polskich Kolei Państwowych 
w sprawie remontu dworca. Wszystko wskazuje na to, że już niebawem Brzesko 
podpisze umowę z PKP w tej sprawie. Prace mają kosztować kilka milionów 
złotych i będą etapowane. W tym roku za 200 tysięcy złotych przed dworcem 
najprawdopodobniej wybudowany zostanie parking dla samochodów osobowych.

Każdy, kto korzysta z usług PKP wie, jak brzeski dworzec wygląda. Straszą 
popadające w ruinę budynki dawnych magazynów, brak parkingu, zniszczona 
poczekalnia i zamknięte od lat toalety. Już w ubiegłym roku władze Brzeska 
rozpoczęły rozmowy z PKP na temat remontów. Zarządzający kolejami państwo-
wymi zgodzili się częściowo pokryć koszty pod warunkiem jednak, że gmina 
także zabezpieczy w swoim budżecie pewną pulę na ten cel.

– Wyraziliśmy zgodę na partycypowanie w kosztach. Dworzec powinien być 
wizytówką miasta i dołożymy starań, aby tak się właśnie stało. W przyszłości 
wyburzone zostaną stare budynki, wybudowane parkingi, wyremontowana 
zostanie poczekalnia, kasy i toalety. Już niedługo podpiszemy umowę ramową 
z PKP – mówi burmistrz Grzegorz Wawryka.

W tym roku przed dworcem wybudowany zostanie parking, jeżeli rozmowy 
z PKP przebiegną pomyślnie w latach 2009 – 2010 na remont dworca przeznaczony 
zostanie milion złotych, wydatki te po równo podzielą między siebie gmina i PKP.

red

REMONT DWORCA PKP
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Na początku grudnia zakończo-
na została budowa okazałego 
biurowca mieszczącego się 

przy ulicy Głowackiego u wylotu w kie-
runku Tarnowa. To nowa siedziba fir-
my Proster, której uroczyste otwarcie 
wraz z poświęceniem obiektu nastąpiło 
zaraz po Nowym Roku, 3 stycznia.

Właściciel firmy Wiesław Pukal 
postanowił to wydarzenie uczcić w szcze-
gólny sposób. Po mszy świętej odprawio-
nej z tej okazji zaprosił sporą liczbę gości 
na wielki bal do restauracji Galicyjskiej. 
To była wspaniała impreza integracyjna, 
w której wzięli udział przedstawiciele 
władz powiatu i gminy Brzesko, repre-
zentanci firm współpracujących z Pro-
sterem, a przede wszystkim sami pra-
cownicy, bez których, co Wiesław Pukal 
powtarza na każdym kroku, tak dyna-
miczny rozwój firmy nie byłby możliwy.

– Jednym z naszych największych 
sukcesów, oprócz tych odniesionych na 
niwie zawodowej, jest to, że stanowimy 
świetnie rozumiejący się zespół, a jest 
nas przecież ponad setka. Właśnie takie 
spotkania, jak to w Galicyjskiej, służą 
coraz mocniejszej integracji. Dobra 
atmosfera w firmie przekłada się na 
dobre efekty naszej pracy. Taki zgrany 
zespół jest ponadto bardzo pozytywnie 
odbierany przez naszych kontrahentów 
– powiedział nam właściciel Prostera.

Wiesław Pukal przygotował na ten 
wieczór mnóstwo upominków i nagród 
dla najbardziej wyróżniających się pra-
cowników. Zadbał też o odpowiednią 
oprawę. Goście mogli wysłuchać saty-
rycznego programu przygotowanego 
przez zespół działający przy Miejskim 
Ośrodku Kultury. Do tańca przygry-
wała profesjonalna orkiestra pod 
kierownictwem Artura Potępy – ze-
społu, który często gości we wnętrzach 

Galicyjskiej. Ten wieczór to pierwsza 
od kilku lat impreza, na której bawili 
się wspólnie przedstawiciele wielu 
brzeskich (i nie tylko) przedsiębiorstw, 
reprezentujących różne branże. Taka 
była też idea tej imprezy – podczas 
niczym nieskrępowanej zabawy łatwiej 
nawiązać kontakty, które mogą zaowo-
cować bardziej wymierną współpracą.

***
Firma Proster istnieje na rynku 

już 23 lata. Założona w maju 1985 
roku dwanaście lata później zmieniła 
nazwę na Elektrotechnika i Automa-
tyka Przemysłowa PROSTER. Zbiegło 
się to z przejęciem utrzymania ruchu 
w Browarze Okocim. Praktycznie nie 
ma browaru w Polsce, który nie był-
by kontrahentem Prostera, którego 
marka znana jest również w zakła-
dach produkujących piwo w Albanii, 
Austrii, Bułgarii, Finlandii, a nawet 

na odległej Kubie. Jednak Proster 
zajmuje się nie tylko obsługą piwowar-
skich kompanii. Obecny jest w wielu 
branżach, a jakość firmy (aktualnie 
Proster Sp. z o.o.), od 2002 roku znana 
jest na całym świecie. Sukcesywny 
rozwój przedsiębiorstwa spowodował, 
że powstała potrzeba otwarcia jego 
przedstawicielstwa w Kolonii (Niemcy 
– 2004), stąd w brzeskich biurach fir-
my język niemiecki jest używany czę-
ściej niż polski. Wkrótce potem Proster 
zaistniał w Afryce (2005) i Arabii Sau-
dyjskiej (2006). Ten rozwój miał rów-
nież wpływ na zatrudnienie – we wrze-
śniu 2006 roku liczba zatrudnionych 
w Prosterze przekroczyła 100 osób.

„Przedstawcie nam Państwo swój 
problem, a my go rozwiążemy. Dlacze-
go my? – Bo współpraca z firmą Proster 
prowadzi do najlepszych rozwiązań” 
– to na pół motto firmy, na pół zręcznie 
sformułowane hasło reklamowe. Nie 
ma w tym cienia przesady, o czym 
najlepiej świadczy fakt, że firma może 
pochwalić się certyfikatem ISO 9001: 
2000 przyznanym przez TUV Mana-
gament Service GmbH w 2002 roku.

Jedną ze specjalności Prosteru 
jest między innymi obsługa linii roz-
lewniczych, stąd współpraca z wie-
loma firmami z branży spożywczej. 
Przedsiębiorstwo Wiesława Pukala 
specjalizuje się też w instalacji wa-
rzelni i tankofermentatorów, ale też 
wyposaży i uruchomi urządzenia 
pracujące w zakładach cukrowniczych. 
Montaż rozdzielnic i kablowych tras 
to często zamawiane w Prosterze 
usługi. Zamawiający mogą być pewni, 
że Proster wykona każdą usługę po-
cząwszy już od etapu programowania 
i projektowania.

KiBi

NOC Z PROSTEREM
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Tanie i szybkie kredyty, darmowe konta, korzystne lokaty, ob-
sługa małych i średnich przedsiębiorstw – to tylko niektóre 

z usług, jakie oferuje nowy oddział Banku Zachodniego WBK 
w Brzesku zlokalizowany przy ulicy Jana Matejki 2.

– Mimo że placówkę otwarto zaledwie przed kilkoma dniami 
już pozyskała nowych klientów – mówi w rozmowie z Marcinem 
Mikołowskim dyrektor nowego oddziału BZWBK w Brzesku, 
Grażyna Kramer.

– Jesteście bardzo szybcy – zaledwie kilka dni działalno-
ści i już pierwsi klienci. 

– W BZWBK w każdym oddziale można załatwić każdą spra-
wę związaną ze swoimi finansami. Miejsce założenia rachunku 
jest bez znaczenia, zatem teraz mieszkańcy..., którzy posiadali 
już konto w BZWBK mogą przyjść do naszego oddziału i od razu 
poczuć się jak u siebie – zaciągnąć kredyt, przeprowadzić każdą 
operację bankową, założyć lokatę, czy obsługiwać finansowo 
w pełnym zakresie swoją firmę.

– A wiele jest takich firm z terenu... i okolic? 
– Sporo. Zwłaszcza wśród małych i średnich przedsię-

biorstw. To w dużej mierze z myślą o nich BZWBK otworzył 
nowy oddział. Dotychczas podstawą do kontaktów z nami były 
dla nich oddziały w ..., a także bardzo dobre i tanie, usługi ban-
kowości internetowej. Teraz mają już kolejny oddział swojego 
banku na miejscu. To dla nich ważne.

– A czy sam oddział odróżnia się czymś od konkurencji? 
– Przewagą BZWBK jest jakość obsługi. W naszej placówce 

zatrudniamy pracowników dedykowanych konkretnym klien-
tom. Dodatkowo są to osoby z terenu naszego miasta, dobrze 
znające jego problemy i potrzeby. W BZWBK klient nie czuje się 
zagubiony, a pracownicy znają się na swojej pracy.

– do tej pory rozmawialiśmy o firmach, a co z klientami 
indywidualnymi? Czy to prawda, że ostatnio szczególnym 
zainteresowaniem cieszą się kredyty gotówkowe?   

– Można powiedzieć, że nieustającym. BZWBK oferuje 
szybki kredyt gotówkowy. Dodatkowo, jego przyznanie to 
dosłownie kwestia minut. Dodatkowo mamy prelimity dla 
klientów zewnętrznych. Każdy, kto dotychczas nie był klientem 
BZWBK i wnioskuje o kredyt gotówkowy, kartę kredytową lub 
limit w koncie, po otrzymaniu pozytywnej decyzji banku może 
od razu otrzymać również dwa pozostałe produkty.

   

– To informacja szczególnie ważna dla osób, które 
myślą o małych, życiowych inwestycjach, jak pralka czy 
samochód. 

– Nie tylko takich małych. BZWBK udziela kredytów gotów-
kowych do 20-to krotności miesięcznych dochodów netto, przy 
czym bez dodatkowych zabezpieczeń do 100 tys. złotych. To 
pozwala zrealizować również te większe marzenia. 

– A czy depozyty złożone w banku Zachodnim Wbk są 
zyskowne? 

– Zawsze można znaleźć zyskowne lokaty. Przez cały czas 
o wysokich zyskach mogą mówić również te osoby, które chcą 
deponować pieniądze na krótszy czas. Nasza trzymiesięczna 
lokata Impet daje nawet 7% rocznie. Nie trzeba przy tym być 
klientem naszego banku i posiadać konta. Wystarczy po prostu 
przyjść do banku i wpłacić pieniądze. Osoby, które posiadają 
u nas konto i korzystają z bankowości internetowej mogą za-
łożyć lokatę bez wychodzenia z domu. Wystarczy jedna prosta 
operacja w internecie. 

– A co jeżeli chcemy zarabiać, a pieniądze będą nam 
potrzebne np. za miesiąc, albo za dwa tygodnie? 

– W tym przypadku najlepiej trzymać je na koncie oszczęd-
nościowym. Przez cały czas są oprocentowane 5, 5% rocznie, 
możemy wypłacać je w dowolnym momencie, a przy wypłatach 
nie tracimy odsetek. Ważne jest również to, że wypłaty z naszego 
konta oszczędnościowego nie są obciążone żadną prowizją, 
a zatem na wypłacaniu nic nie tracimy. Kwota, która pozostała 
na koncie przez cały czas pracuje na nasze zyski.

Serdecznie zapraszamy wszystkich którzy chcieliby korzy-
stać z nowoczesnych usług bankowych do naszej placówki. Przy 
okazji zaciągania kredytu można zapoznać się z ofertą naszych 
kont, w tym bezpłatnego konta dla osób przed trzydziestką, 
oraz innych produktów. Chętnie doradzimy w każdej kwestii 
związanej z finansami. 

dane teleadresowe oddziału

Tel. 014 663 3333357 10
Fax. 014 663 20 60
Pracujemy od 9.00 do 18.00 

Bank Zachodni WBK
– już jest!!!
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