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BUDŻET 2010

Po raz kolejny mieszkańcy Brzeska udowodnili, że mają otwarte serca dla 
tych, którzy potrzebują pomocy. W czasie XVIII finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy podarowali dzieciom chorym prawie 50 tysięcy złotych, wrzucali 
pieniądze do puszek, niektórzy przekazywali cenne przedmioty na licytację, 
wszyscy dobrze się bawili na Placu Kazimierza Wielkiego w czasie imprezy 
zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury i Urząd Miejski. Relacja z jej 
przebiegu na stronach 14 – 15.

Maria Marek, jak sama mówi, całe życie spędziła wśród książek, od lat kieruje 
brzeską biblioteką, teraz zajmuje się przygotowaniami do wielkiej przeprowadzki 
do nowego budynku, który jak na drożdżach rośnie w sąsiedztwie Ogrodu Jorda-
nowskiego. Pani dyrektor opowiada o zaletach czytania, o niebezpieczeństwach 
czyhających, szczególnie na młodych ludzi, w internecie.

W styczniowym wydaniu BIM przedstawiamy Państwu materiał dotyczący 
rocznicy nadania miastu praw magdeburskich przez Królową Jadwigę w 1385 
roku oraz plan obchodów rocznicowych, które trwać będą przez cały 2010 rok. 
Zapraszamy do lektury. 

Zofia Sitarz

Ponad 86 milionów złotych – tyle wynosić będą dochody gminy Brzesko w 2010 
roku. Wydatki będą o 20 milionów złotych wyższe i pokryte zostaną z zaciąganych 
przez samorząd kredytów i ze sprzedaży papierów wartościowych. Budżet w ta-
kim kształcie jednogłośnie przyjęli radni na ostatniej sesji Rady Miejskiej. 

Na inwestycje gmina wyda w tym roku ponad 29 milionów złotych. Najwięcej 
kosztować będą prace związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 
- ponad 10 milionów złotych.  Na kontynuację budowy magistrali wodociągowej 
w Porębie Spytkowskiej przeznaczono 2,4 miliona złotych,  3,7 miliona kosztować 
będzie budowa ostatniego etapu magistrali wodociągowej Brzesko -Bochnia, 
tyle samo gmina wyda na kanalizację północnej części miasta, między innymi 
ulic Wiejskiej i kilku do niej przyległych. Za 550 tysięcy złotych rozbudowana 
zostanie sieć wodociągowa przy ulicach Bagiennej i Wyspowej w Brzesku. Więcej 
o budżecie na stronach 6 – 7. 

red.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY
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625 lat Brzeska
W imię Pańskie Amen. Jadwiga 

z Bożej Łaski Królowa Polski oraz 
Pani i dziedziczka ziemi krakowskiej, 
sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, 
kujawskiej i pomorskiej. Na wieczną 
rzeczy pamiątkę. Zważając na wier-
ność i rozliczne dowody posłuszeństwa, 
przez które dzielny mąż Pan Spytko 
wojewoda krakowski, nasz umiłowany 
wierny, okazał wdzięczność majesta-
towi naszemu i na przyszłość z równą 
wiernością okazać się jeszcze bardziej 
wdzięcznym, pragnąc mu okazać szcze-
gólną łaskę, miasto Książ i miasteczka 
Żabno i Brzeg (późniejsze Brzesko), 
również wsie Odporyszów , Sieradza 
(koło Żabna), Nieciecza (koło Żabna), 
Brzozowa (koło Tarnowa), Brzezowiec, 
Charzewice, Poręba (Spytkowska), 
Pomianowa Wola, Jasień, Okocim 
i inne w naszym królestwie polskim 
położone, tak jak w swych granicach 
z dawna  są określone, przenosimy 
z prawa polskiego na niemieckie, tzw. 
magdeburskie (…).

Ta pierwsza wzmianka historycz-
na o Brzesku pochodzi z końca XIV 
wieku i jest treścią dokumentu spi-
sanego w Krakowie 24 stycznia 1385 
roku. Na jego mocy Jadwiga, królowa 
Polski nadaje Spytkowi – wojewodzie 
krakowskiemu prawa magdeburskie 
dla jego miast. W chwili nadania praw 
miejskich Brzesko było już najpraw-
dopodobniej osadą, przez którą biegła 
droga handlowa z Krakowa na Ruś, to 
właśnie położenie zdecydowało o dal-
szym jej rozwoju. Jak wskazują źródła 
historyczne, około 1400 roku Brzesko 
już było siedzibą parafii. W dokumen-

cie z roku 1463 bracia Jan i Spytek 
Melsztyńscy, ówcześni właściciele 
Brzeska określają prawa i obowiązki 
mieszczan: nadają miastu targi w każ-
dy wtorek wraz z prawem ścigania 
złoczyńców w promieniu dwóch mil od 
miasta, nakazują posłuszeństwo wobec 
władz miejskich. Z dokumentu tego 
można się dowiedzieć, że w mieście żyli 
i pracowali już rzemieślnicy, między 
innymi – rzeźnicy, piekarze, szewcy.

Tyle o najstarszej historii miasta. 
W czasie kolejnych wieków swojego 
istnienia Brzesko przechodziło wzloty 
i upadki, grabieże wojenne, klęski 
pożarów, zmiany właścicieli, piękniało, 
rozrastało się. Powstawały szkoły, któ-
re kształciły znamienitych obywateli 
oraz instytucje, które służyły dobru 
i rozwojowi mieszkańców. W XX wieku 
los dotkliwie doświadczył brzeszczan 

pochodzenia żydowskiego, którzy 
w wyniku Holocaustu nie powrócili już 
do swoich domów.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat 
miasto zmieniło się nie do poznania. 
Powstały nowe osiedla mieszkaniowe, 
szkoły, przedszkola, instytucje kultury, 
wzniesiono nowoczesny szpital i krytą 
pływalnię oraz rozbudowano sieć dróg. 
Brzesko z dnia na dzień staje się więc 
nowoczesnym miastem na miarę XXI 
wieku.

Chcąc uczcić 625-lecie nadania 
praw miejskich naszemu miastu, 
władze Brzeska wraz z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury oraz Powiatową 
i Miejską Biblioteką Publiczną zapla-
nowały cykl różnorodnych imprez ma-
jących uświetnić wspomnianą rocznicę.  
Odbędą się więc spotkania autorskie 
z pisarzami, plastykami, fotografika-
mi, aktorami. Zaprezentowane zostaną 
spektakle teatralne, filmy, wystawy 
plastyczne i fotograficzne oraz kon-
certy muzyczne. Dla uczniów szkół 
podstawowych przewidziano również 
cykl lekcji bibliotecznych. W czerwcu 
odbędzie się także prowadzona przez 
historyka sztuki Jerzego Wyczesanego 
sesja popularno-naukowa zatytułowa-
na „625 lat Brzeska”. Ponadto zapla-
nowano konkursy literackie i wiedzy 
o mieście oraz wiele innych imprez. 

O wszystkich wydarzeniach in-
formować będziemy Czytelników na 
łamach Brzeskiego Magazynu Infor-
macyjnego, a także na stronie inter-
netowej: www.brzesko.pl 

ZS
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Jakub Większy Apostoł został na 
rozkaz Heroda Agrypy I ścięty mie-
czem około 43 lub 44 roku podczas 
pierwszego prześladowania. Spośród 
grona Apostołów jest pierwszym, który 
przelewa krew za Chrystusa. Według 
przekazu Jego ciało zostało przewiezio-
ne do miasta Santiago de Compostela. 
Miejsce to stało się przedmiotem czci 
oraz celem pielgrzymów z całego świa-
ta. Jakub Większy Apostoł jest symbo-
lem pielgrzymowania chrześcijan, nawet 
pośród prześladowań. Jest symbolem 
pójścia za Jezusem drogami, które On 
wskazuje. Jest przykładem gotowości 
dawania świadectwa, aż po najwyższą 

Apostoł Jakub Większy jest patronem Brzeska – tak na ostatniej sesji Rady Miejskiej posta-
nowili rajcowie. Apostoł ten,  wraz z Piotrem i Janem należeli do trzech uprzywilejowanych 
uczniów Jezusa, dopuszczonych do udziału w ważnych chwilach Jego życia. Jakub Większy 
był synem rybaka Zebedeusza, bratem Jana Apostoła i Ewangelisty. Matką Jakuba była 
Salome, należąca do grupy osób towarzyszących i posługujących Jezusowi. 

ofiarę życia. A drogi, które powstawały 
w Europie i prowadziły do Jego grobu, 
były szlakami, które tworzyły kulturę 
chrześcijańską w całej Europie. San-
tiago de Compostela stało się, obok 
Jerozolimy i Rzymu, największym 
i najważniejszym miejscem pielgrzy-
mowania świata chrześcijańskiego. 
Szlak św. Jakuba został wpisany przez 
UNESCO na listę Światowego Dziedzi-
ctwa Kulturowego Ludzkości.

-Rok 2010 będzie obchodzony w Eu-
ropie Rokiem Świętym Jakubowym. 
Realizując Jakubową misję pielgrzymo-
wania, w Europie została utworzona 
sieć Dróg św. Jakuba, a brzeska parafia 

Miasto ma patrona

została wyznaczona koordynatorem 
i opiekunem duchowym szlaku na 
trasie z Korczowej do Krakowa, której 
celem jest Santiago de Compostela. 
Rada Europy doceniając przesłanie 
wynikające z nauczania Apostoła i kul-
turotwórczego charakteru najstarsze-
go w Europie szlaku pielgrzymkowego, 
organizuje akcję „Solidarność ludzi 
i ziemi - Europa Compostela 2010” 
- mówi proboszcz parafii świętego 
Jakuba Józef Drabik.

W Brzesku od XV wieku istnieje 
kościół p.w. Świętego Jakuba Apostoła. 
Kościół był fundacją rycerską, a tytuł 
kościoła był prawdopodobnie przy-
dzielony z racji, że św. Jakub jest też 
patronem rycerzy. Jako miasto na szla-
kach handlowych, przede wszystkim 
z Kijowa na Zachód, było przystanią dla 
pielgrzymujących, którzy w patronie 
brzeskiego kościoła widzieli także 
obrońcę. Kościół św. Jakuba Apostoła 
dał początek dwóm brzeskim parafiom, 
uposażając je materialnie. Również 
mieszkańcy Brzeska związani byli 
z patronem swojego kościoła nadając 
bardzo często swoim synom na chrzcie 
imię Jakub. 

W parafii od pięciu lat organizo-
wany jest konkurs kolęd i pastorałek 
„ O Muszlę św. Jakuba” w którym co 
roku bierze udział prawie 400 uczest-
ników. Parafia ufundowała i postawi-
ła pomnik Apostoła, przy wydatnej 
pomocy Akcji Katolickiej i Marszałka 
Województwa Małopolskiego. Wyko-
nano i oznakowano szlak Jakubowy, 
charakterystycznymi muszlami, aby 
ułatwić przejście pielgrzymek. W roku 
2010 na prośbę trzech parafii Jakubo-
wach w naszej diecezji, te trzy kościoły 
- w Brzesku, Tuchowie i Podegrodziu 
ogłoszone zostaną kościołami jubileu-
szowymi ze specjalnym przywilejem 
zyskiwania odpustów w ciągu całego 
Roku Jakubowego.  red

 

Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Kultury Powiatowa i 
Miejska Biblioteka Publiczna ogłaszają konkurs literacki 
dla mieszkańców miasta i gminy zatytułowany „Tutaj 
jestem”. Motto do konkursu stworzył poeta Michał Za-
błocki i brzmi ono: ”Tutaj jestem, gdzie byłem, gdzie się 
urodziłem. Tu się wychowałem i tutaj zostałem. Mogłem 
wyjechać i stąd się oddalić, ale jednak zostałem z tymi, 
co zostali”. W konkursie mogą wziąć udział osoby także 
te, które wyjechały z miasta, ale jednak sercem i wspo-
mnieniami ciągle są w Brzesku.  

 Zapraszamy i zachęcamy do napisania tekstu (mak-
simum pięć stron maszynopisu), w którym opisane zo-

staną wspomnienia, bądź refleksje na temat dawnego i 
dzisiejszego życia w mieście, o tym, jak wygląda Brzesko 
z perspektywy dużych miast i dalekich krajów. Materiał 
może być także poświęcony związanym z naszym miastem 
postaciom, niekoniecznie tym z pierwszych stron gazet. 

Materiał w formie maszynopisu lub na nośniku 
elektronicznym prosimy przesyłać na adres redakcji 
Brzeskiego Magazynu Informacyjnego: 32-800 Brzesko, 
ul. Głowackiego 51, z dopiskiem „Tutaj jestem”. Prace 
konkursowe można także przynosić osobiście, do siedziby 
Urzędu Miejskiego, do pokoju nr 12. Prace można składać 
do końca września 2010 roku.

Dla laureatów i uczestników konkursu organizatorzy 
zaplanowali nagrody. 

Tutaj jestem
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-Najważniejsze składniki docho-
dów stanowią dochody własne, w tym 
wpływy z podatków i opłat, udziały 
w podatkach dochodowych od osób 
fizycznych i prawnych (18.878.161 zł) 
oraz   subwencja ogólna (25.150.535 
zł), w tym subwencja oświatowa 
(22.349.342 zł). Z tytułu dotacji z bu-
dżetu państwa i z budżetów innych 
jednostek samorządu terytorialnego 
w budżecie Gminy Brzesko na 2010 
zaplanowano dochody w wysokości 
12.162.056 zł. Łączne dochody pla-
nowane do uzyskania w tym roku 
są o 6,5 procenta wyższe niż w roku 
ubiegłym – mówi skarbnik gminy 
Celina Łanocha. -Wzrost ten jest 
spowodowany przede wszystkim 
pozyskaniem środków z funduszy 
pomocowych, które w 2010 r. zasilą 
budżet w kwotę 6.694.351 zł.

Kosztowna oświata
Po stronie wydatków pierwsze miejsce 
od lat zajmuje oświata, ogółem  na ten 
cel gmina wyda w tym roku ponad 40,5 
miliona złotych, subwencja oświatowa 
pokrywa tylko około 60  procent kosz-
tów utrzymania szkół i przedszkoli 
oraz pensji dla nauczycieli. Oprócz 
wydatków na bieżące utrzymanie, każ-
dego roku potrzebne są pieniądze na 
drobne remonty, a także na niezbędne 
inwestycje. W roku 2010 gmina wyda 
na ten cel prawie 1,7 miliona złotych. 
Za pieniądze te wykonany zostanie 
I etap sali gimnastycznej przy Szkole 

Ponad 86 milionów złotych – tyle wynosić będą dochody gminy Brzesko w 2010 roku. Wydatki będą o 20 milionów złotych wyższe i 
pokryte zostaną z zaciąganych przez samorząd kredytów i ze sprzedaży papierów wartościowych. Budżet w takim kształcie jednogłośnie 
przyjęli radni na ostatniej sesji Rady Miejskiej. 

Podstawowej nr 3, modernizacji docze-
kają się dwie placówki – SP nr 3 oraz 
Gimnazjum nr 2, w tym roku wykona-
ny zostanie także projekt rozbudowy 
Przedszkola nr 4. 

Na inwestycje gmina wyda w tym 
roku ponad 29 milionów złotych. Naj-
więcej kosztować będą prace związa-
ne z rozbudową sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej - ponad 10 milionów 
złotych.  Na kontynuację budowy 
magistrali wodociągowej w Porębie 
Spytkowskiej przeznaczono 2,4 mi-
liona złotych,  3,7 miliona kosztować 
będzie budowa ostatniego etapu 
magistrali wodociągowej Brzesko 
-Bochnia, tyle samo gmina wyda na 
kanalizację północnej części miasta, 
między innymi ulic Wiejskiej i kilku 
do niej przyległych. Za 550 tysięcy 
złotych rozbudowana zostanie sieć 
wodociągowa przy ulicach Bagiennej 
i Wyspowej w Brzesku.

Na drogi i chodniki 
-Na modernizację i budowę dróg, chod-
ników i parkingów radni przeznaczyli 
prawie 8 milionów złotych – wyjaśnia 
skarbnik Celina Łanocha. -Konty-
nuowana będzie przebudowa ulicy 
Solskiego, etap do wykonania w 2010 
r. kosztować będzie ponad 4 miliony 
złotych. Ponad milion gmina wyda 
na budowę drogi na Pomianowskim 
Stoku, za 600 tysięcy remontowana 
będzie ulica Środkowa w Jadownikach. 

Zbrojone będą także działki przezna-
czone do sprzedaży na Pomianowskim 
Stoku. 250 tysięcy kosztować będzie 
przebudowa drogi gminnej na trasie 
Jadowniki-Okocim, 150 tysięcy po-
chłonie budowa parkingu przy ulicy 
Czarnowiejskiej, 280 tysięcy zagospo-
darowanie Placu Żwirki-Wigury, 100 
tysięcy zaś zagospodarowanie terenu 
dworca PKP.

W 2010 roku kontynuowana będzie 
budowa Regionalnego Centrum Edu-
kacyjno-Bibliotecznego – 5,7 miliona 
złotych, wykonany zostanie I etap 
rewitalizacji Rynku, całkowity udział 
własny gminy w tym przedsięwzięciu 
wyniesie prawie 2,1 miliona, przy 
planowanej dotacji z Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go w wysokości prawie 4,5 miliona 
złotych. Ogółem zadanie kosztować 
będzie 6,5 miliona złotych, prace 
będą etapowane i zakończone zostaną 
w 2011 roku. Prawie 400 tysięcy zło-
tych kosztować będzie modernizacja 
dwóch boisk sportowych w Buczu 
i Porębie Spytkowskiej w ramach 
programu Orlik Plus. 

-Dziękuję radnym za zrozumienie 
oraz za współpracę w czasie układania 
budżetu. Dziękuję także przewodni-
czącym Zarządów osiedli, sołtysom. 
Jest to nasz wspólny projekt i mam 
nadzieję, że jego realizacja przyczyni 
się do rozwoju gminy i zadowolenia 
mieszkańców – mówi burmistrz Grze-
gorz Wawryka.  ZS

Budżet 2010
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W 2010 roku zakończony zostanie 
remont ulicy Solskiego, na drodze 
położona zostanie nowa nawierzchnia, 
a na skrzyżowaniu z ulicą Szczepa-
nowską wybudowane zostanie rondo. 
Takie rozwiązanie przyczyni się do 
bezpiecznego, bezkolizyjnego ruchu 
na jednym z ważniejszych skrzyżowań 
w mieście. Inwestycja ta kosztować bę-
dzie łącznie około 7,5 miliona złotych, 
z czego dwie trzecie tej kwoty pocho-
dzić będą ze środków Województwa 
Małopolskiego.

Wykonany zostanie II i III etap 
magistrali wodociągowej w Porębie 
Spytkowskiej. Wybudowana zostanie 
przepompownia oraz zbiornik oraz 
kilka kilometrów sieci. Zakłada się, że 
już w połowie 2011 roku mieszkańcy 
Poręby korzystać będą z wodociągu. Ta 
kilkunastomilionowa inwestycja finan-
sowana będzie z funduszy gminnych 
oraz pochodzących ze środków Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

6,5 miliona złotych kosztować bę-
dzie rewitalizacja brzeskiego Rynku. 
Jak mówi burmistrz Grzegorz Wawry-
ka, realizacja zadania rozpocznie się 
już w połowie tego roku. Cały Rynek 
zyska nową nawierzchnię, wiele bu-
dynków, w tym kościół św. Jakuba 
zostanie odnowionych,w centralnym 
punkcie placu stanie fontanna. 70 
procent wartości inwestycji pokryje 
dotacja z Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego. 

W 2010 roku przy Szkole Podsta-
wowej nr 3 rozpocznie się budowa peł-
nowymiarowej hali sportowej. Całość 
inwestycji rozłożona zostanie na etapy 

i kosztować będzie około 4 miliony 
złotych.

Dokończona zostanie budowa 
ostatniego etapu rozpoczętej kilka lat 
temu magistrali wodociągowej Brze-
sko-Bochnia. Inwestycja kosztować 
będzie 6,8 miliona złotych, przy czym 
ponad 4 miliony gmina otrzymała 
z Małopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego. 

Na ostatnim etapie opiniowania 
znajduje się złożony przez gminę do 
funduszu „Spójność” wniosek o dofi-
nansowanie budowy kanalizacji pół-
nocnej części miasta. Wniosek opiewa 
na 34 miliony, w budżecie gminy 
zarezerwowanych jest na ten cel 12 
milionów złotych. 

-Plany obejmują kanalizację ulicy 
Leśnej, Wiejskiej, Klonowej, Szcze-
panowskiej, części Jadownik – ulic 
Środkowej i Wschodniej, oraz Klono-

W nowy rok 
bez podwyżek
Mieszkańcy gminy Brzesko nie 
odczują w 2010 roku podwyżek 
opłat lokalnych. Spółki miejskie 
nie podniosły opłat za swoje 
usługi, a jeżeli tak się stało, 
to opłaty wzrosną minimalnie, 
zaledwie o kilka procent. I tak, 
na tym, samym poziomie utrzy-
mają się opłaty za korzystanie 
z  miejskiej komunikacji. Tyle 
samo mieszkańcy płacić będą za 
wywóz śmieci, nie wzrosną także 
czynsze za lokale administro-
wane przez Miejski Zakład Go-
spodarki Mieszkaniowej. Tylko 
o 2 – 3 procent wzrosną ceny za 
wodę i ścieki. Podwyżki byłyby 
znacznie wyższe, gdyby nie fakt, 
że gmina dopłaci do tego zadania 
prawie 650 tysięcy złotych. 

Najważniejsze inwestycje

wej w Jasieniu. Wiemy, jak bardzo 
mieszkańcy tej części miasta, szcze-
gólnie ulicy Wiejskiej i kilu do niej 
przyległych bardzo oczekują na tę 
inwestycję. Dlatego postanowiliśmy, 
że w razie przedłużania się procedur 
związanych z oceną wniosku, wów-
czas rozpoczniemy realizację zadania 
z własnych środków. Przeznaczymy na 
ten cel 12 milionów zabezpieczonych 
w budżecie. Myślę, że już wiosną ogło-
szony zostanie przetarg na wykonanie 
inwestycji – mówi burmistrz Grzegorz 
Wawryka. 
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Całe życie zawodowe upłynęło 
Pani wśród książek, dużo spośród 
nich Pani przeczytała?

- Wiele książek w swoim życiu prze-
czytałam, ale ciągle pozostaje długa 
lista tych, które chciałabym jeszcze 
przeczytać, tym bardziej że ciągle 
przybywa nowości wydawniczych. 
Czas na  zaległości będzie dopiero na 
emeryturze

- Każdy zawód  może być fascynują-
cy, jeśli wykonuje się go z pasją i zaan-
gażowaniem. Dla mnie życie  zawodo-
we, wśród książek jest podarunkiem od 
losu. Mam w zasięgu reki całą wiedzę, 
cały świat ukryty na kartach książki 
i możliwość ciągłego poszukiwania 
prawdy i piękna. Mam też możliwość 
poznania wielu wspaniałych ludzi, 
pisarzy, poetów, literaturoznawców 
i spojrzenia na świat ich oczyma. Wiele 
tych kontaktów owocuje długoletnią 
przyjaźnią z naszą biblioteką i jej czy-
telnikami . Na przestrzeni ostatnich 15 
lat  Brzesko odwiedziło ok. 150 pisarzy, 
poetów, ludzi nauki i kultury, którzy 
wyjeżdżali stąd często zauroczeni tym 
miastem i jego atmosferą.

Czy po tylu latach kontakt 
z książką może być jeszcze inte-
resujący?

Każda książka to inny świat, inni 
bohaterowie, inna wiedza, dlatego 
każdy z nią kontakt jest inaczej emo-
cjonujący. 

Czują to także nasi czytelnicy, 
inaczej biblioteka nie istniałaby już 64 
lata. Jest to miejsce, gdzie tysiące ludzi 
spotkało tę  pierwszą, najważniejszą 
w życiu książkę, która odsłoniła przed 
nimi ukryte na kartach światy. Czyta-

nie książek jest emocjonujące jeszcze 
z jednego powodu. Mimo zawrotnego 
tempa życia, wszechobecności kompu-
terów i Internetu, ciągle uświadamia-
my sobie, że nic nie zastąpi nam za-
pachu nowej książki,  szelestu kartek, 
czy nawet zapachu biblioteki.  Obraz 
oglądany na szklanym ekranie jest 
nam jakby narzucony, często zupełnie 
inny od tego wytworzonego w  naszej 
wyobraźni pod wpływem czytania. 
Książka daje nam możliwość własnej 
interpretacji.

Większość swojego czasu pracy 
poświęca Pani na opracowywanie 
akcji propagujących czytelnictwo. 
Dlaczego jest to takie ważne?

Nawyk czytania i miłość do książek 
musi powstać w dzieciństwie. Uczymy 
dzieci czytać, ale nie dbamy o to, by 
lubiły czytać. Nie rozbudzamy w nich 
zapału do książek, nie dokładamy 
starań, by czytanie stało się ogrom-
ną przyjemnością i potrzebą. Wielu 
dzieciom doświadczenia z książką ko-
jarzą się z przykrością i nudą, dlatego 
porzucają czytanie na rzecz telewizji 
i komputera. 

Wiek przedszkolny i szkolny to 
najlepszy wiek na pokochanie książki, 
na budzenie wyobraźni, budowanie 
własnego świata i wzbogacanie słow-
nictwa. Postacie ulubionych bohaterów  
mogą dostarczać pozytywnych wzor-
ców zachowań. Czytanie korzystnie 
wpływa na myślenie, rozwój uczuć 
i możliwość posługiwania się określo-
nym słowem.

Dlatego nasza stała współpraca 
z przedszkolami, szkołami i czytel-
nikiem indywidualnym ma temu 
służyć. Akcje głośnego czytania, lekcje 
literackie, zabawy, konkursy, spotka-
nia z pisarzami, to wszystko chcemy 
czytelnikowi dać, aby wzmocnić jego 
kontakt z książką i biblioteką.

Każde zdanie wykorzystuje 
Pani do tego, żeby zareklamować 
książkę... 

Czytanie książek pozwala na 
bardziej swobodną grę wyobraźni niż 
kontakt z telewizją czy komputerem. 
We współczesnym świecie człowiek 
nie jest w stanie funkcjonować bez 
umiejętności szybkiego czytania i ro-
zumienia tekstu. Gdyby w czasie za-
kupów każdy klient ze zrozumieniem 

przeczytał instrukcje obsługi i ulotki 
informacyjne zawarte na produk-
tach, wówczas wydawalibyśmy mniej 
pieniędzy i kupowalibyśmy tylko to, 
czego nam naprawdę potrzeba. Mam 
nadzieję, że ten argument jest dość  
przekonywający.

Ilu czytelników odwiedziło 
bibliotekę w 2009 roku?

Z usług biblioteki ( tylko w mie-
ście) korzysta  około 5 tysięcy czytel-
ników, którzy wypożyczyli do domu 
101.258  książek i czasopism. Ponad-
to 15 850 osób korzystało z czytelni, 
Internetu oraz innych form działal-
ności takich jak spotkania autorskie, 
lekcje biblioteczne, imprezy itp. Z bi-
blioteki korzystają wszystkie grupy 
wiekowe, a więc dzieci, młodzież 
i dorośli. Ranga książki ugrunto-
wana na przestrzeni lat sprawia ,że 
dla młodych jest ona ciągle źródłem 
zdobywania wiedzy a dla dorosłych 
źródłem jej pogłębiania, rozrywki 
a często ucieczki przed myśleniem 
o chorobach i samotności. Dlatego 
do korzystania z usług biblioteki 
chciałabym też bardzo serdecznie za-
chęcić tych wszystkich, którzy z niej 
nie korzystają. Być może w pewnym 
okresie życia z powodu nadmiaru 
obowiązków odeszli od czytania, ale 
zawsze jest czas by wrócić nawet po 
to aby skorzystać z innych form jej 
działalności.

Co na ten rok przygotowuje 
Pani dla swoich czytelników?

Warto pamiętać, że biblioteka to  
miejsce, gdzie przychodzi się nie tyl-
ko wypożyczać książki. Prowadzimy 
także działalność kulturalno-oświa-
tową, zarówno dla dzieci, jak i dla 
dorosłych. Organizujemy wystawy, 
lekcje biblioteczne, konkursy, cyklicz-
ne imprezy (takie jak: bal karnawa-
łowy dla najmłodszych czytelników, 
ferie i wakacje w bibliotece, Majowe 
Dni Książki, Dzień Dziecka, Andrzejki, 
Światowy Dzień Pluszowego Misia, 
Andrzejki, Międzynarodowa Galicyj-
ska Jesień Literacka), spotkania au-
torskie, oraz prelekcje. Rok 2010 to rok 
jubileuszowy naszego miasta czyli 625 
rocznica jego lokacji i z tej okazji bę-
dziemy chcieli przybliżyć dzieciom hi-
storię, sławnych ludzi  i zabytki Brze-
ska. W swoich planach na pewno nie 

Wiedza musi mieć solidny fundament 
– z dyrektorem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Marią Marek rozmawiała Zofia Sitarz
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pominiemy 90 rocznicy urodzin Jana 
Pawła II, który, mamy nadzieję, zosta-
nie w tym roku wyniesiony na ołtarze. 
Rok 2010 to również Rok Fryderyka 
Chopina i w związku z tym planujemy 
zorganizowanie prelekcji z pokazem 
multimedialnym „Śladami Fryderyka 
Chopina.” Muszę przy okazji powie-
dzieć, że z powodu zbyt szczupłej bazy 
lokalowej, większość organizowanych 
przez nas imprez i spotkań odbywa się 
poza siedzibą biblioteki i tylko dobra 
współpraca z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury, szkołami i przedszkolami 
pozwoliła nam realizować przez lata 
pewne działania. 

Ale na szczęście już niedługo 
będzie inaczej. Powstaje Regio-
nalne Centrum Kulturalno-Biblio-

Opłatek z podopiecznymi WTZ
Tradycyjnie jak co roku, w gościnnej restauracji „Galicyjska” przy wigilijnym 
stole zasiedli wspólnie uczestnicy brzeskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej wraz z 
rodzicami i opiekunami, w towarzystwie przedstawicieli władz miasta i powiatu, 

organizacji pozarządowych, terapeutów 
oraz osoby, które przez cały rok bez-
interesownie niosą pomoc materialną 
i rzeczową niepełnosprawnym. Gości 
serdecznie witali – Maria Kędziora 
– prezes Stowarzyszenia „Ostoja” oraz 
Edward Pabian kierownik WTZ. 

Podopieczni WTZ, wraz z Andrze-
jem Gicalą  przyjęli gości wzruszającą 
historią narodzin Jezusa. Nie zabra-
kło wspólnego, radosnego śpiewania 
kolęd, szczególnie wzruszające było 
śpiewanie kolędy „Przekażcie sobie 
znak pokoju”. 

red

Kryształy  dla „Ostoi”
„Kryształy soli” to wyróżnienia  przy-
znawane każdego roku przez Mar-
szałka Województwa Małopolskiego 
dla najlepszych organizacji pożytku 
publicznego, niosących bezinteresow-
ną pomoc i aktywnie działających 
na rzecz lokalnych społeczności. 
W tym roku to honorowe wyróżnie-
nie odebrało Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych, Opiekunów 
i Wolontariuszy „Ostoja”

Z rąk członka Zarządu Wojciecha 
Kozaka, wyróżnienie w kategorii 
polityka społeczna, odebrała doktor 
Maria Kędziora, prezes Stowarzy-
szenia „Ostoja”. Stowarzyszenie, jak 
napisano w uzasadnieniu przyznania 
„Kryształów”, realizuje kompleksowy 
i funkcjonalny program opieki nad 
dziećmi, osobami niepełnosprawnymi 
oraz ich rodzinami; upowszechniania 
różne formy wolontariatu, inicjuje 
różne formy aktywizacji, a prowadzo-
ne przez terapeutów, zajęcia charak-
teryzują się wielką różnorodnością.

Nagroda „Kryształy Soli” przy-
znawana od 2005 roku, ma na celu 
wzmacnianie wizerunku i promo-
wanie działań najlepszych małopol-
skich organizacji pozarządowych. 
Wyróżnienie ma charakter honorowy, 
a mogące otrzymać ją organizacje 
wyłaniane są w drodze konkursu. 
Nagroda przyznawana jest w kilku 
kategoriach: polityka społeczna, 
ochrona dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego, edukacja i nauka, 
sport, zdrowie, turystyka, a także 
aktywizacja gospodarcza i obywa-
telska. 

red

teczne, jakie zmiany przyniesie 
ono czytelnikom?

Bardzo się  cieszę, że  powsta-
je tak piękny obiekt. Na naszych 
oczach”niemożliwe przez tyle lat staje 
się możliwe” dzięki ogromnemu za-
angażowaniu Burmistrza Grzegorza 
Wawryki i Rady Miejskiej obecnej ka-
dencji. Będzie to symbol nowoczesności 
miasta, prawdziwe centrum życia 
kulturalnego.

Nowa baza lokalowa umożliwi 
pełne wyeksponowanie bogatego 
księgozbioru i zapewni wysoki poziom 
jego dostępności dla czytelników, także 
niepełnosprawnych. Biblioteka będzie 
mogła spełniać wymogi, jakie stawiane 
są przed tego typu instytucjami, dla 
szerokiego kręgu odbiorców, a więc 
dzieci, młodzieży dorosłych i seniorów. 

Pozwoli także na rozszerzenie oferty 
działań kulturalno- edukacyjnych oraz 
utworzenie nowych działów i spraw-
niejszą obsługę czytelnika. 

Proszę wyjaśnić czytelnikom, 
na czym polega program „Sowa”?

To program biblioteczny, który 
pozwala na tworzenie elektroniczne-
go katalogu zbiorów umieszczonego 
w Internecie, w którym czytelnik z do-
wolnego miejsca w kraju może spraw-
dzić, czy interesująca go pozycja (np. 
dotycząca miasta Brzeska) znajduje 
się w Bibliotece Miejskiej w Brzesku, 
lub jej Filiach.

Umożliwi on również komputerowe 
wypożyczanie książek, elektroniczną 
rezerwację wybranej lektury, a także 
szybkie dotarcie do danej książki znaj-
dującej się u czytelnika. 
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STYCZEŃ
Na pierwszej w minionym roku sesji 
Rady Miejskiej uchwalono budżet gminy 
na najbliższe dwanaście miesięcy. Radni 
założyli, że dochody zamkną się kwotą 
około 77 milionów złotych, zaś wydatki 
będą wyższe o 18 milionów. Powstały 
w ten sposób deficyt pokryć miały za-
ciągnięte przez gminę kredyty. Zdaniem 
radnych uchwalony przez nich budżet 
był ambitny, ale trudny do zrealizowa-
nia. Zapewniał jednak gminie dalszy 
rozwój gospodarczy. Warto zaznaczyć, że 
po raz pierwszy od wielu lat budżet zo-
stał uchwalony jednogłośnie, a to dobrze 
rokowało na najbliższą przyszłość. 

Tymczasem w brzeskim szpitalu 
zakończył się pierwszy etap remontu 
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii. Za trzy miliony złotych wypo-
sażono oddział na tyle wystarczająco, 
że zaczął on spełniać wszelkie ministe-
rialne wymogi. 

Wielkim sukcesem zakończył się 
brzeski finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. 11 stycznia 2009 roku 
przejdzie do historii. Tego dnia po raz 
pierwszy w brzeskiej historii finałów 
WOŚP udało się zebrać więcej niż 50 
tysięcy złotych. Wśród osób licytują-
cych przekazane na aukcję przedmioty 
wyróżniał się Krzysztof Wąsik, który 
niestety, rok później, zmarł nagle 
w młodym wieku. W sercach organi-
zatorów i uczestników ubiegłorocznego 
finału pozostanie na zawsze w pamięci 
jako wspaniały człowiek rozumiejący 
szczytny cel tej charytatywnej akcji 
i potrafiący się bezinteresownie dzielić 
z innymi.

„Każdego roku z kasy gminnej 
wycieka 100 tysięcy złotych, które 
przeznaczane są na pokrywanie szkód 
związanych z działalnością wandali 
i złodziei” – donosił BIM w styczniowym 
wydaniu. Tyle kosztowało na przykład 
w 2008 roku uzupełnienie oznakowania, 
koszów na śmieci, drzew i krzewów, 
które padły ofiarą bezmyślności. 

W mokrzyskim GOSiR-ze rozegra-
ny został tradycyjny turniej szachowy 
o Memoriał Stanisława Migdała. Do 
zawodów przystąpiło ponad 90 zawodni-
czek i zawodników, a najlepszym okazał 
się Sergey Shilov z Ukrainy.   

W dalekim Dubaju w najsłynniej-
szym na świecie biegu maratońskim 
wystartował zatrudniony w Can-Packu 

Krzysztof Holik, który w stawce ponad 
800 zawodników zajął wysokie 47. 
miejsce. Zwyciężył legendarny Hajle 
Gebreselassie. 

LUTY
Władze gminy postanowiły, aby przez 
dwa miesiące (tytułem próby) na Placu 
Kazimierza Wielkiego w Brzesku czynne 
było sztuczne lodowisko o nawierzchni 
imitującej lód. Pomysł nie sprawdził się, 
jednak trzeba było spróbować, aby mieć 
jasność, czy tego rodzaju lodowisko ma 
rację bytu. Nie brak było krytycznych 
uwag ze strony tych, którzy nie rozu-
mieją, że nie myli się tylko ten, kto nic 
nie robi.     

SP ZOZ Brzesko przeprowadził dwa 
oddziały – opiekuńczo-leczniczy i pulmo-
nologiczny – do nowego szpitala. Prze-
nosiny poprzedzone zostały żmudnymi 
przygotowaniami i odbyły się głównie 
z uwagi na dobro pacjenta. Jednocześ-
nie utworzono w SP ZOZ dwie nowe 
poradnie – alergologiczną dla dorosłych 
i chirurgiczną dla dzieci.

7 lutego Brzesko obiegła smutna 
wiadomość. Tego dnia zmarł wieloletni 
wiceprezes Miejskiego Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej, Edward 
Rozwadowski, znany również jako wy-
chowawca młodzieży i człowiek oddany 
społecznikowskiej pasji, dzięki której 
aktywnie uczestniczył w wielu ważnych 
przedsięwzięciach na rzecz miasta. 

14 lutego Przedszkole nr 9 w Brze-
sku otrzymało imię Marii Kownackiej, 
autorki wielu poczytnych książek dla 
dzieci i młodzieży.  

15 lutego Emilka, Kamilka, Majka, 
Wiktoria i Karolek Górkowie – brzeskie 
pięcioraczki – skończyły dwa latka. 
Niebawem obchodzić będziemy trzecią 
rocznicę ich urodzin, dlatego warto pa-
miętać, że istnieje możliwość wspomoże-
nia rodziny państwa Górków odpisując 
jeden procent podatku przy rocznym 
rozliczeniu PIT.

MARZEC
Marcową sesję Rady Miejskiej zdomi-
nował temat drastycznej podwyżki cen 
za wodę i ścieki. Rejonowe Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji znacznie 
podniosło ceny świadczonych przez 
firmę usług i nawet burzliwe dyskusje 
nie wpłynęły na zmianę niekorzystnej 
dla mieszkańców decyzji. 

13 milionów złotych trafiło na konto 
gminy Brzesko z Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego. 
Pieniądze przeznaczone zostały na 
budowę Regionalnego Centrum Kultu-
ralno-Bibliotecznego, której całkowity 
koszt został oszacowany na 17 milionów 
złotych. Dotacja przyznana została jesz-
cze pod koniec 2008 roku, ale właśnie 
w marcu można było oficjalnie podzielić 
się tą optymistyczną wiadomością. 

Ostatniego dnia marca radni zde-
cydowali, że w Brzesku nie powstanie 
salon gier hazardowych, który chciała 
uruchomić firma Casino Vegas. 

W Gostyniu reprezentująca TKKF 
Sokół Brzesko para mieszana Jadwiga 
Baran i Krzysztof Zuzia wywalczyła 
tytuł mistrzów Polski w kręglach. 
Sukces tym bardziej cenny, że brzesz-
czanie dostali się do finału krajowego 
czempionatu po emocjonującej dogrywce 
rozegranej w eliminacjach. 

„Legenda Okocimia, Okocim Pre-
mium Pils powraca na polski rynek! 
Tym samym marka Okocim wraca do 
swoich korzeni, do bogatej historii Bro-
waru Okocim i dewizy jego założycieli” 
– donosił BIM w marcowym wydaniu. 

Drużyna LEŚ zwyciężyła w rozgryw-
kach szóstej edycji Powiatowej Halowej 
Ligi Piłki Nożnej. Królem strzelców 
został Bogumił Szafrański, a najlepszym 
bramkarzem uznano Błażeja Kubalę. 

Mateusz Górka, bokser klubu Ma-
gic Boxing Brzesko trenowany przez 
Edmunda Kubisiaka wystartował 
w finałach Mistrzostw Polski w pięściar-
stwie juniorów, które rozegrane zostały 
w Zawierciu. 

Czwarte miejsce zajęli Izabela, Ka-
zimierz i Przemysław Brzykowie w Mi-
strzostwach Polski amatorów w nar-
ciarstwie alpejskim Family Cup, które 
odbyły się w Kluszkowcach. W tej samej 
dyscyplinie Michał Kostecki zdobył 
w Szczyrku brązowy medal Mistrzostw 
Polski samorządowców. 

Kazimierz Kural został nowym Star-
szym Cechu Rzemieślników oraz Małych 
i Średnich Przedsiębiorców. Przez cztery 
poprzednie kadencje funkcję tę sprawo-
wał Wiesław Chmielarz. 

KWIECIEŃ
Po raz pierwszy w historii powiatu brze-
skiego w Jadownikach odbyły się elimi-
nacje prestiżowego Małopolskiego Festi-

JAK MINĄŁ ROK?
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walu Form Muzycznych i Tanecznych 
„Talenty Małopolski 2009”. W imprezie 
wystąpiło 45 zespołów i solistów. Z gmi-
ny Brzesko awans do wojewódzkiego 
finału, który odbył się później w Olkuszu 
wywalczyli: Natalia Drużkowska (Gim-
nazjum nr 1 w Brzesku), Maria Pabian 
(Gimnazjum w Jadownikach), Łukasz 
Rojkowicz i Piotr Laska (Gimnazjum 
w Jadownikach), Aleksandra Kaim 
(Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku), 
Bernadetta Woźniak i Krzysztof Musiał 
(Jadowniki), Michał Dziedzic (Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brze-
sku), Aleksandra Płaneta (Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku), 
Katarzyna Kozub (Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 w Brzesku), Marta 
Mądra (Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 w Brzesku), Joanna Hebda 
(Miejski Ośrodek Kultury), Wojciech 
Czesak (Jadowniki) i Teatr Dzieci Ognia 
(Jadowniki). 

Zaszczytne wyróżnienie otrzymali 
Bartek i Radek Mleczkowie, ping-
pongiści Olimpii Bucze. Obaj zostali 
laureatami nagrody Fair Play przyzna-
wanej corocznie przez Polski Komitet 
Olimpijski. Niemal rok wcześniej stanęli 
przed życiową szansą wywalczenia co 
najmniej srebrnego medalu Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży w tenisie 
stołowym. Po naradzie z trenerem Cze-
sławem Borowcem doszli do wniosku, 
że nie skorzystają z przysługującego 
im walkoweru i przystąpili do meczu 
z faworyzowanym MRKS Gdańsk. 
Przegrali 0:3 i ostatecznie sięgnęli po 
brązowe krążki OOM. Ich sportową 
postawę docenił PKOl przyznając im tę 
prestiżową nagrodę, którą honorowani 
są najwybitniejsi polscy sportowcy. 

Aleksandra Płaneta z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku za-
jęła pierwsze miejsce w VIII Przeglądzie 
Piosenki Angielskiej zorganizowanym 
przez Samorządowe Centrum Edukacji 
w Tarnowie. 

Rada Miejska jednogłośnie udzie-
liła burmistrzowi absolutorium za 
wykonanie budżetu zaplanowanego na 
2008 rok. 

MAJ
W Porębie Spytkowskiej rozpoczął się 
pierwszy etap budowy długo oczeki-
wanej przez mieszkańców sieci wodo-
ciągowej. Inwestycja wyceniona na 18 
milionów złotych zakończona zostanie 
w 2012 roku. Ogółem wybudowanych 
zostanie 28 kilometrów sieci w bardzo 
trudnym terenie. 

Halina Biernat i Maria Kędziora 
zostały decyzją Kapituły Przyznawania 

Tytułów Honorowych zaliczone w poczet 
osób Zasłużonych dla Miasta Brzeska. 

Działające od 2003 roku Gimnazjum 
i Liceum Katolickie w Brzesku otrzyma-
ło imię świętego Stanisława. 

Marka Okocim z portfela Carlsberg 
Polska została uhonorowana pre-
stiżowym tytułem „Odkrycie Roku 
2009” w konkursie „Laur Konsumenta 
i Klienta”. O przyznaniu marce tytułu 
zadecydowali sami konsumenci. Niemal 
równolegle cztery marki piwa produ-
kowanego przez Carlsberg otrzymały 
złote i srebrne medale jakości przyznane 
przez belgijskich ekspertów w presti-
żowym międzynarodowym konkursie 
Monde Selection w Brukseli. 

Po serii trzech kolejnych porażek na 
Krzysztof Łętocha zastąpił Jerzego Wój-
cika na stanowisku trenera piłkarzy.  

Brzeski Klub Motocrossowy był or-
ganizatorem Pucharu Czterech Torów 
w Buczu. W imprezie wystartowało 
ponad 120 zawodników z całej Polski, 
a ich zmagania obserwowało około 2 
tysięcy widzów.  

Siedmioletnia Karolina Drużkowska 
z Maszkienic zajęła pierwsze miejsce 
w XII Spotkaniach Młodych Mistrzów 
Klawiatury w Krakowie. Karolina ćwi-
czy grę na instrumentach klawiszowych 
w Miejskim Ośrodku Kultury pod okiem 
Teresy Szydłowskiej, która otrzymała 
od jury pisemne podziękowanie za 
profesjonalne przygotowanie swojej 
podopiecznej. 

Nienajlepiej wspominać będą koniec 
maja pracownicy zlikwidowanej właśnie 
w tym miesiącu Małopolskiej Wytwórni 
Pasz. W wyniku likwidacji zakładu pra-
cę straciło około 50 osób. 

CZERWIEC
Na początku czerwca w słowackich 
Levicach odbył się Festiwal Folkloru 
Państw Grupy Wyszehradzkiej. Gminę 
Brzesko z powodzeniem reprezentował 
Zespół Pieśni i Tańca Jadowniczanie. 
W festiwalu wzięło udział 11 zespołów 
z Czech, Słowacji, Węgier i Polski. 

4 czerwca zapamiętany zostanie 
przez brzeszczan jako dzień, w którym 
odbyła się premiera Kabaretu Starszych 
Panów, przedstawienia przygotowanego 
przez Ewelinę Stępień i Krzysztofa 
Szydłowskiego. Występ został później 
wielokrotnie powtórzony, a prezentują 
się w nim młodzi artyści działający 
w Miejskim Ośrodku Kultury. 

Mimo zadyszki w połowie rundy 
wiosennej piłkarze Okocimskiego osta-
tecznie zajęli drugie miejsce w rozgryw-
kach drugiej ligi, dzięki czemu pozostali 
na tym szczeblu na następny sezon bez 

konieczności rozgrywania baraży. Naj-
lepszym strzelcem brzeskiej drużyny 
był Łukasz Szczoczarz, który po sezonie 
przeszedł do Bruk-Betu Nieciecza.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół 
Liceum Ogólnokształcącego im. Mi-
kołaja Kopernika w Brzesku przyznał 
Tomaszowi Klausowi tytuł „Najlepszego 
Absolwenta Liceum w roku szkolnym 
2008/2009”. Tomasz to dwukrotny 
finalista Międzynarodowej Olimpiady 
Biologicznej. Reprezentował nasz kraj 
w finałach, które odbyły się kolejno 
w Indiach i Japonii. 

Ostatnia dekada czerwca upłynęła 
pod znakiem ulewnych dreszczów, 
które spowodowały sporo strat. Od 22 
do 26 czerwca na terenie naszej gminy 
odnotowano 42 zgłoszenia związane 
z niszczycielską działalnością wody.  

Mimo dokuczliwych ulew udało się 
bez przeszkód przeprowadzić ubiegło-
roczne Dni Brzeska. Gwiazdami dwu-
dniowej imprezy byli Zbigniew Wodecki 
i zespół Akurat. Wystąpiły też Kapela 
Pieczarków i The Postman. 

Równolegle na kortach Okocimskie-
go odbywał się II Memoriał Józefa Woj-
ciechowskiego, w którym wystartowało 
kilkudziesięciu tenisistów z Krakowa 
i Brzeska. Organizatorem zawodów był 
Wojciech Wojciechowski. 

Po gruntownym remoncie otwarta 
została Brzeska Piwnica, a otwarciu 
towarzyszył koncert dwóch znanych 
jazzmanów rodem z Brzeska, Wiktora 
i Rafała Zydroniów. 

Jakub Okrzesa, uczeń II klasy Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Brzesku został jednym z laureatów 
Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamento-
wy Indeks Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. 

W siedzibie Urzędu Miejskiego od-
była się uroczysta sesja Rady Miejskiej 
z okazji 20. rocznicy wyborów do Sejmu 
oraz Święta Samorządu. Przypomnijmy, 
że pierwszym burmistrzem Brzeska 
został wybrany Lech Pikuła, którego 
na krótko zastąpił Bogusław Tolasz. 
Przez dwie kadencje funkcję tę pełnił 
Jan Musiał, a obecnie włodarzem gminy 
jest Grzegorz Wawryka. 

Od czerwca przy SP ZOZ działa 
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzie-
ci. Oprócz rehabilitacji fizycznej udzie-
lana jest też pomoc psychosomatyczna. 
Pomysłodawczynią uruchomienia ośrod-
ka była doktor Maria Kędziora. 

LIPIEC
Decyzją Prezydenta Miasta Krakowa 
Jacka Majchrowskiego firma Can-Pack 
S.A. otrzymała statuetkę i certyfikat 
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”Przyjaciel Sportu A.D. 2009”. Firma, 
która swoje korzenie ma w Brzesku, jest 
od lat sponsorem drużyny koszykówki 
kobiet Towarzystwa Sportowego Wisła 
Kraków. 

Carlsberg Polska otrzymał wyróż-
nienie w ogólnopolskim ekologicznym 
konkursie „Ekolaury” organizowanym 
przez Polską Izbę Ekologii. Wyróżnie-
nie zostało przyznane za modernizację 
oczyszczalni w Browarze Okocim. Hono-
rowy patronat nad konkursem sprawo-
wało Ministerstwo Środowiska. 

Młodzi piłkarze Gryfu Brzesko tre-
nowani przez Szczepana Smolenia zajęli 
piąte miejsce w ogólnopolskim turnieju 
Polcourt Cup 2009, który rozgrywany 
był w Bydgoszczy. 

Tylko ośmiu dni potrzeba było dzia-
łaczom Okocimskiego, by zorganizować 
cztery turnieje na boisku Orlik 2012. 
Nad sprawną organizacją wszystkich 
zawodów czuwał Jan Chrabąszcz. Na 
tym samym obiekcie zorganizowano 
po raz pierwszy turniej piłki nożnej z 
udziałem futbolowych sędziów. W finale 
Kraków pokonał 2:0 Brzesko. 

Rozpoczął się remont dworca PKP na 
Słotwinie. W pierwszej kolejności podda-
no renowacji kładkę dla pieszych.  

W Kairze odbyły się Mistrzostwa 
Świata w czwórboju nowoczesnym. 
Reprezentacja naszego kraju zajęła 
wysokie czwarte miejsce, a jednym z ka-
drowiczów był Sergiusz Sorys, aktualnie 
zawodnik Legii Warszawa, wychowanek 
brzeskiego klubu sportowego Wiking 
działającego przy BOSiR. 

SIERPIEŃ
Od przegranej 0:3 z Bruk-Betem Nieciecza 
rozpoczęli nowy sezon piłkarze Okocim-
skiego. Później jednak było zdecydowanie 
lepiej i po ośmiu pierwszych kolejkach z 16 
punktami plasowali się w ścisłej czołówce 
II-ligowej tabeli. We wrześniu Okocimski 
bardzo dobrze zaprezentował się w meczu 
1/16 finału Pucharu Polski z Arką Gdynia, 
ulegając nieznacznie, bo 1:2 ekstraklaso-
wej Arce Gdynia. 

W połowie miesiąca ruszyła budowa 
Regionalnego Centrum Kulturalno-
Bibliotecznego. Wykonawcą inwestycji 
jest Katowickie Przedsiębiorstwo Bu-
downictwa Przemysłowego BUDUS. 
Plac budowy został przekazany już w 
maju, kiedy podpisano umowę z ka-
towicką firmą na wykonanie zadania.  
Obiekt zostanie oddany do użytku w 
2011 roku. 

Ponad 1,7 miliona złotych wydał 
Urząd Miejski na remonty oświatowych 
placówek w gminie, które prowadzone 
były podczas ubiegłorocznych wakacji. 

Tomasz Zbylut z Bochni został 
zwycięzcą I Amatorskich Mistrzostw 
Brzeska Strongmanów. Drugie miej-
sce zajął Łukasz Sowa z Tworkowej, 
a trzecie Przemysław Knap z Bochni. 
Najlepszym brzeszczaninem okazał się 
Rafał Smoszna, który ukończył zawody 
na czwartym miejscu.

Nowy wariant marki Harnaś z 
portfela Carlsberg Polska – Harnaś 
Mocne – został nagrodzony brązowym 
medalem w Ogólnopolskim Konsu-
menckim Konkursie Piw „Chmielaki 
Krasnostawskie 2009”. 

Setne urodziny świętowała wraz z 
rodziną i przyjaciółmi Genowefa Idzi 
z Brzeska. Jubilatka urodziła się 24 
sierpnia 1909 roku i dochowała się 
ośmiorga dzieci, dziewiętnaściorga 
wnuków i 32 prawnuków.  

WRZESIEŃ
Gminna inauguracja roku szkolnego 
odbyła się w Szkole Podstawowej w 
Buczu, w której przed pierwszym 
dzwonkiem oddano do użytku przed-
szkole oraz szkolną stołówkę.  

1 września w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Brzesku uruchomiono zajęcia 
w klasie usportowionej, w której reali-
zowany jest poszerzony program zajęć 
wychowania fizycznego z naciskiem na 
piłkę siatkową dziewcząt i chłopców. 
Jest to innowacja pedagogiczna, z 
której korzystać mogą uczniowie klas 
IV-VI. 

Rada Rejonowa Honorowych Daw-
ców Krwi w Brzesku zorganizowała 
po raz pierwszy zakrojoną na szeroką 
skalę akcję oddawania krwi, która 
przeprowadzona została na Placu 
Kazimierza Wielkiego. Udział w akcji 
wzięło ponad 70 osób, które oddały 48 
litrów życiodajnego płynu. 

36 tysięcy złotych przeznaczył 
Urząd Miejski na dalszy remont krę-
gielni TKKF Sokół znajdującej się przy 
ulicy Browarnej. 

Na Pożegnaniu Lata wystąpiły mię-
dzy innymi zespoły People i Mr. Pollack, 
a gwiazdą wieczoru był Maciej Maleń-
czuk z zespołem Psychodancing. 

120 lat istnienia świętowała OSP 
Wokowice. Podczas rocznicowych 
uroczystości odbyło się poświęcenie 
figury świętego Floriana, samochodu 
strażackiego i wybudowanego nieco 
wcześniej garażu. 

PAŹDZIERNIK
Gmina Brzesko otrzymała tytuł Lidera 
w Pozyskiwaniu Środków Unijnych 
w Plebiscycie Euro Gmina 2008/2009. 
Nasza gmina za pozyskiwanie i wyko-

rzystywanie środków unijnych została 
uznana za najlepszą w Małopolsce.

Dziesięciolecie istnienia obchodziło 
Gimnazjum nr 2 w Brzesku. Uroczystość 
jubileuszowa zbiegła się z obchodami 
Dnia Edukacji Narodowej. Podczas 
uroczystości odsłonięto i poświęcono 
tablicę upamiętniającą patrona szkoły, 
Janusza Korczaka. 

W Wojewódzkiej Komendzie Policji 
w Krakowie odbyła się uroczystość 
wręczenia Gimnazjum nr 1 w Brzesku 
Certyfikatu Szkoły Promującej Bez-
pieczeństwo przyznanego w ramach 
projektu Zintegrowana Polityka Bez-
pieczeństwa. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka podpi-
sał umowę zawartą przez gminę Brzesko 
z Zarządem Województwa na finansowa-
nie ostatniego etapu budowy magistrali 
wodociągowej Brzesko-Bochnia. Władze 
województwa przekazały naszej gminie 
4,5 miliona złotych na realizację tego 
zadania. 

LISTOPAD
Już po raz dziewiąty Komitet i Sympa-
tycy Cmentarza Parafialnego w Brzesku 
byli organizatorami kwesty przepro-
wadzonej w Święto Zmarłych. Zebrano 
blisko 3 tysiące złotych, które przezna-
czone zostaną na odnowę nagrobków i 
inne prace konserwatorskie. 

Tytuły Honorowych Obywateli Mia-
sta Brzeska otrzymali ksiądz biskup 
Wiktor Skworc, ksiądz Franciszek 
Andrzej Kostrzewa oraz pośmiertnie 
ksiądz Kazimierz Kopacz.  Medale zo-
stały wręczone podczas uroczystej sesji 
Rady Miejskiej zwołanej z okazji Święta 
Niepodległości. 

15 lat istnienia świętowali członko-
wie Stowarzyszenia Przedsiębiorców 
Brzeskich. Podczas uroczystego balu, 
który odbył się w Restauracji Galicyj-
skiej, Tytuły Honorowe Członków SPB 
otrzymali posłowie Edward Czesak, 
Aleksander Grad, Jan Musiał i Wiesław 
Woda. 

23 uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjów otrzymało stypendia ufun-
dowane przez burmistrza Grzegorza 
Wawrykę. Wyróżnieni w ten sposób 
stypendyści to laureaci i uczestnicy 
konkursów przedmiotowych, olimpiad 
sportowych i artystycznych. 

Na siódmym miejscu zakończyli 
zmagania rundy jesiennej piłkarze 
Okocimskiego, którzy w 17 meczach 
wywalczyli 30 punktów. Bardzo do-
brze podopieczni Krzysztofa Łętochy 
rozpoczęli rewanżową rundę. W dwóch 
rozegranych awansem meczach zdobyli 
4 punkty remisując 1:1 z Bruk-Betem 
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Nieciecza i wygrywając 2:1 z Ruchem 
Wysokie Mazowieckie. 

GRUDZIEŃ
Po kilku latach przerwy brzeski Pawilon 
stał się znowu areną spektakularnego 
wydarzenia artystycznego. W znanej 
brzeskiej restauracji wystąpił z zespo-
łem Jan Jakub Należyty, który uważany 
jest za najlepszego interpretatora piose-
nek z repertuaru francuskich bardów. 
Występ zgromadził komplet złaknionej 
prawdziwej sztuki publiczności.  

Zarząd Województwa Małopolskie-
go pozytywnie ocenił wniosek gminy 
Brzesko o przyznanie funduszy na rewi-
talizację Rynku. Inwestycja kosztować 
będzie 6,5 miliona złotych, z czego bli-
sko 2 miliony wyłoży gmina. Pierwsze 
prace rozpoczną się w pierwszej połowie 
tego roku. 

W 2010 roku nie będzie podwyżek 
cen za wywóz śmieci. Zarząd Brzeskich 

Zakładów Komunalnych postanowił, 
że zostaną one utrzymane na ubiegło-
rocznym poziomie – taką informację 
przekazaliśmy naszym Czytelnikom 
w grudniowym wydaniu BIM-u. 

Zakończył się pierwszy etap budowy 
wodociągu w Porębie Spytkowskiej. 
Za ponad 700 tysięcy złotych położony 
został odcinek magistrali biegnący 
z Brzeska do pierwszej przepompowni 
usytuowanej w sąsiedztwie sportowego 
boiska. 

Urząd Miejski zakupił dokumen-
tację techniczną na wykonanie przy-
domowych oczyszczalni ścieków. Z do-
kumentacji tej może skorzystać każdy 
mieszkaniec gminy nie ponosząc przy 
tym żadnych kosztów. 

21 grudnia w Auli Chrystusa Króla 
odbył się koncert przygotowany przez 
instruktorów i sympatyków Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Podczas koncertu 
odbyła się kwesta na rzecz Mai Oleksy, 

poważnie chorej malutkiej mieszkanki 
Okocimia. 

Firma Carlsberg Polska otrzy-
mała wyróżnienie w prestiżowym 
konkursie „Panteon Polskiej Ekologii” 
w kategorii przedsiębiorstwo, za duży 
wkład w proekologiczne modernizacje 
poszczególnych browarów, aktywną 
współpracę w branży piwowarskiej 
na rzecz ochrony środowiska oraz 
edukację ekologiczną pracowników 
i konsumentów. 

W finale Pucharu Polski Kadetów 
w boksie im. Jana Pawlaka w Ry-
dzynie koło Leszna Filip Ptasiński 
z Magic Boxing Brzesko wywalczył 
brązowy medal. Filip to najbardziej 
utalentowany wychowanek Edmunda 
Kubisiaka. W zawodach startowało 
blisko 100 młodych pięściarzy z 61 
polskich klubów.  

red

Szkoła Podstawowa w Jasieniu 
wzięła udział w konkursie  „Dobre 
rady na odpady”, organizowanym 
przez Fundację Wspierania Inicjatyw 
Ekologicznych w Krakowie. Konkurs 
polegał na utworzeniu i wdrożeniu 
kompleksowego programu selektywnej 
zbiórki odpadów w szkole, w zakres  
którego wchodziły m.in. następujące 
elementy: kampania promocyjno-infor-
macyjna nt. selektywnej zbiórki odpa-
dów i recyklingu, monitoring systemu 
selektywnej zbiórki odpadów oraz “dzi-
kich wysypisk”. Zadaniem uczniów było 
także sporządzenie raportu  z realizacji 
poszczególnych zadań konkursowych. 

Dobre rady na odpady

W Publicznej Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Jadownikach odbyło się 
uroczyste podsumowanie projektu 
zatytułowanego „Pierwsze uczniowskie 
doświadczenia drogą do wiedzy” reali-
zowanego pod hasłem „W świecie baśni 
i bajek”. Projekt ten, wraz z uczniami 
realizowała Małgorzata Pytel.

Na podsumowanie projektu ucz-
niowie zaprosili rodziców,  nauczy-
cieli i dyrektora szkoły. Przed taką 
publicznością zaprezentowali swoje 
umiejętności muzyczne, plastyczne 
oraz artystyczne. Głównym założeniem 
projektu było wieloaspektowe i wielo-
kierunkowe wspieranie ich rozwoju.  

red 
W świecie bajekW świecie bajek

Komisja konkursowa przyznała Szkole 
Podstawowej z Jasienia jedną z 10 
głównych równorzędnych nagród o łącz-
nej wartości 2000 zł. każda, na którą 
złożyły się zestawy koszy do segregacji 
oraz komplety nagród dla najbardziej 
zaangażowanych uczniów. W konkursie 
wzięło udział 100 szkół z 5 województw. 
W ramach konkursu uczniowie opraco-
wywali i rozpowszechniali w swej miej-
scowości ulotki na temat prawidłowej 
segregacji odpadów, brali udział w ak-
cjach „Wiosenne porządki”, „Sprzątanie 
Świata”, lokalizowali istniejące „dzikie 
wysypiska” itp. Szkoła od wielu lat zaj-
muje się segregacją i zbiórką odpadów. 

Uczniowie przynoszą do szkoły makula-
turę, puszki, opakowania PET i baterie. 
Surowce oddawane są do punktu skupu. 
W działania ekologiczne uczniów anga-
żują się ich rodzice, którzy przywożą 
surowce wtórne, pomagają je załadować 
i wywieźć do punktu skupu. 

Za uzyskane ze sprzedaży surow-
ców pieniądze szkoła zakupuje pomoce 
dydaktyczne, rośliny do przyszkolnego 
ogródka oraz nagrody i dyplomy do 
konkursów szkolnych. Uczniowie sta-
le biorą udział w segregacji odpadów 
i konkursach związanych z ekologią. Od 
wielu lat Szkoła Podstawowa w Jasieniu 
współpracuje z Referatem Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego, zajmuje czoło-
we miejsca w gminnych konkursach 
„Zbiórka baterii” oraz „ Brzesko – czysta 
gmina”.  red
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Prognozy na drugą niedzielę stycz-
nia nie brzmiały optymistycznie. 
Wprawdzie synoptycy pocieszali nas, 
że nadchodząca fala mrozów ominie 
Małopolskę, ale za to straszyli nas 
opadami deszczu ze śniegiem i hal-
nym. Można więc było obawiać się, 

czy XVIII Finał WOŚP w Brzesku nie 
zostanie zakłócony przez niesprzyjają-
cą aurę. Poranek był dość pogodny, ale 
kiedy przed południem sypnął gęsty 
śnieg, obawy powróciły. Nie zakłóciło 
to dobrych humorów 170 młodych 
dziewcząt i chłopców, którzy wczesnym 
świtem wyruszyli w teren ze specjalnie 
oznakowanymi puszkami. Kwesto-
wano nie tylko w samym mieście, 
ale i w okolicznych miejscowościach. 
Pogoda była jednak kapryśna i mało 
kto spodziewał się, że brzeszczanie 
otrą się o finansowy rekord Orkiestry 
Owsiaka, który został ustanowiony 
przed rokiem. 

Pracownicy Miejskiego Ośrodka 
Kultury już od wczesnych godzin 
krzątali się po Placu Kazimierza Wiel-
kiego starając się, by koncertowa część 
Finału przebiegła zgodnie z planem 
i według zamierzonego rytmu. Zaczęło 
się tradycyjnie, od wspaniałego wystę-

W Brzesku znowu wysokie C

Bardzo blisko pobicia ubiegłorocznego rekordu byli mieszkańcy gminy Brzesko, którzy po raz kolejny okazali hojność 
i zrozumienie dla szczytnych intencji podczas kwesty i licytacji stanowiących sedno finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Łączny finansowy wynik po dokładnych obliczeniach to 48 375,44 zł. 170 wolontariuszek i wolontariuszy 
zebrało do puszek 39 690,07 zł, a na Placu Kazimierza Wielkiego licytacja przekazanych na nią przedmiotów przy-
niosła 8 685,37 zł, z czego blisko połowa to dochód ze sprzedanych serduszek.

pu Miejskiej Orkiestry Dętej, jednej 
z najlepszych w Polsce południowej, 
kierowanej od lat przez Wiesława 
Porwisza. Przeboje światowej muzy-
ki z lekka podgrzewały atmosferę. 
Można żałować, że podczas koncertu 
Plac nie był jeszcze zbyt wypełniony, 

bo brzeska orkiestra 
warta jest kompletu 
publiczności. Podob-
nie jak młodzi zdolni 
wokaliści działający 
przy MOK-u, którzy 
wystąpili w dalszej 
kolejności. Bernadet-
ta Woźniak i Hubert 
Zapiór to gwarancja 
wysokiej klasy i per-
fekcyjnych wykonań. 

Mają prawo czuć się na scenie pewnie, 
kiedy mają za sobą tak wytrawnych in-
strumentalistów jak Krzysztof Musiał, 
Karol Niemiec i Krzysztof Szydłowski. 
Tylko wtajemniczeni wiedzą, że duet 
wokalistów kilka piosenek wykonywał 
po raz pierwszy, niejako z marszu. Słu-
chacze mieli prawo odnieść wrażenie, 
że ta para występuje ze sobą już od 
wielu lat. 

Początkowe licytacje nie wzbudziły 
jeszcze takich emocji, jakich byliśmy 
świadkami w końcowej fazie Finału. 
Pierwszym, który zdecydował się „za-
gospodarować” orkiestrzaną szkatułę, 

był jeden z panów ochroniarzy, a więc 
człowiek, który postanowił połączyć 
wykonywanie obowiązków z poży-
tecznym i przyjemnym. Tymczasem 
na Placu robiło się coraz tłoczniej, 
a ludzi nie odstraszył nawet padający 
przez chwilę deszczyk, który później 
przeszedł w śnieg. 

Na scenie zamontowała się kapela 
One Piece Of Sugar, co znamionowało 
bardziej rockowe brzmienia. Szkoda 
tylko, że statyczny Kuba Lebiecki 
– wokalista grupy – nie jest frontma-
nem, jakiego można by było sobie wy-
marzyć, bo muzyczka całkiem całkiem, 
a kontakt z publicznością jakiś taki 
nieśmiały. Mimo to wokół w pobliżu 
sceny zjawiło się nawet dość sporo 
fanów Kostki Cukru. 

Pierwszy finansowy komunikat nie 
nastrajał optymistycznie. Do zakończe-
nia Finału pozostawało jeszcze około 
trzech godzin, pracownicy PKO Banku 
Polskiego w gościnnych wnętrzach 
Multimediów przeliczyli już zawartość 
60 puszek, a więc ponad jednej trzeciej 
wszystkich przygotowanych przez 
organizatorów, a w kasie notowano 
jedynie niespełna dziesięć tysięcy zło-
tych. Koncertowa szkatuła także nie 
prezentowała się zbyt okazale. Wśród 
wolontariuszy, którzy zakończyli już 
kwestowanie, najlepszymi wynikami 
pochwalić się mogły Ania Topolska 

REKORDZIŚCI WŚRÓD WOLONTARIUSZY
Marta Kokoszka (ZSP 1 Brzesko) – 936,81 zł
Ilona Pasula (Szkoła Katolicka Brzesko) – 825,79 zł
Karolina Motyka (PG 2 Brzesko) – 794,71 zł
Klaudia Wąs (Szkoła Katolicka Brzesko) – 741,52 zł
Eliza Latuszek (Szkoła Katolicka Brzesko) – 624,54 zł

PKO Bank Polski informuje, że 
do 31 marca 2010 roku nie bę-
dzie pobierana prowizja od wpłat 
gotówkowych oraz przelewów do-
konywanych na rachunek Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
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(567,76 zł), Basia Przybyło (518,92 zł) 
i Magdalena Grzesik (496,40 zł). War-
te podkreślenia jest to, że wszystkie 
trzy kwestowały znacznie dłużej, niż 
nakazywał im czasowy limit wyzna-
czony przez brzeski sztab WOŚP. Nie 
przeszkadzał im ziąb, tym bardziej, że 
na każdego wolontariusza oczekiwał 
gorący i bogaty żurek przygotowany 
nieodpłatnie przez PSS Społem Brzesko, 
a serwowany w sąsiadującym z Placem 
barze mlecznym. 

Osobny akapit należy 
się pracownikom PKO 
Banku Polskiego, którzy 
od początku historii brze-
skich Finałów WOŚP bez-
interesownie poświęcają 
swój czas, aby zajmować 
się przeliczaniem pienię-
dzy ofiarowywanych przez 
mieszkańców naszej gminy. Niemalże 
już obligatoryjnie wspomagają ich re-
prezentujący Miejski Ośrodek Kultury 

pani Danuta Gładysz i Jerzy Wyczesany. 
Od niepamiętnych czasów do liczenia 
kasy zgłasza się ochotniczo Katarzyna 
Pacewicz-Pyrek. 

Wróćmy jednak na scenę, którą 
w dalszej części koncertów wypełniła 
10-osobowa bocheńsko-brzeska grupa 
FERIA. Młodzi muzycy jeszcze sporo 
muszą się nauczyć, by mogli mówić 
o pełnej artystycznej satysfakcji, ale nie 
można odmówić im charakterystycznej 
dla ich wieku pogody ducha i niczym 
niepohamowanej werwy. Zespół wniósł 
sporo ożywienia na Placu, a publicz-
ność mogła wysłuchać wielu znanych 
wszystkim przebojów. Z drugiej strony 
każdy Finał WOŚP staje się okazją do 
zaprezentowania swoich możliwości 
przez artystów dopiero wschodzących 
i to też jest jeszcze jeden pozytywny 
aspekt całej akcji. 

Kiedy około godziny 18.00 ogłoszono 
kolejny komunikat finansowy, z którego 
wynikało, że na koncie znajduje się nie-
całe osiemnaście tysięcy złotych, mogło 
wydawać się, że tempo hojności spadło 
i daleko nam będzie do ubiegłorocznego 
dokonania. Wtedy jednak ożywili się 
ludzie zgromadzeni na Placu, którzy 

SPONSORZY BRZESKIEGO FINAŁU WOŚP
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Restauracja Galicyjska, firma 
BOMAS, firma ENTER Janusza Kubali, Cech Rzemieślników oraz Średnich i Małych 
Przedsiębiorstw, Stacja Paliw JAGA, EURO-GUM, Logic Computers sc., firma PRO-
STER Wiesława Pukala, apteka Państwa Krupów, apteka Państwa Czerczaków, 
apteka Państwa Dudzińskich, Agencja Najmu i Reklamy Haliny Mrówki, firma LEŚ 
Edmunda Lesia, Zakład Złotniczy Krzysztofa Wrony, Brzeska Oficyna Wydawnicza, 
PSS Społem w Brzesku, PKO BP SA, Brzeskie Zakłady Komunalne,  brzeski oddział 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, MULTIMEDIA SA, jednostka OSP Brzesko, DL 
PROFI, Browar Okocim. 

PRZEDMIOTY NA LICYTACJĘ PRZEKAZALI
RODZINA KRZYSZTOFA WĄSIKA, Urząd Miejski w Brzesku, Starostwo 
Powiatowe w Brzesku, firma JAWOR Wacława Jawora, Biuro PART-
NER, Warsztat Terapii Zajęciowej, Bolesław Pajor, poseł Jan Musiał, 
Bank Zachodni WBK

ZŁOTE SERDUSZKA WYLICYTOWALI
Stefan Drużkowski i Edmund Leś po 1 000 zł, 
Krzysztof Ojczyk, Janusz Kusiak i jedna ano-
nimowa osoba po 500 zł, Daniel Lubowiecki, 
Jarosław Jemioło, Grzegorz Wawryka i Pau-
lina Ciuba po 300 zł, Aleksandra i Ryszard 
Dziedzicowie za 200 zł.  

Złote serduszka wykonał według 
projektu RYSZARDA DZIEDZICA 
i przekazał nieodpłatnie KRZYSZ-
TOF WRONA

wreszcie zaczęli z zębem licytować. 
Niestety, zabrakło w tym roku i już 
nigdy fizycznie Go nie będzie, Krzysz-
tofa Wąsika, który przez ostatnie lata 
dał się poznać jako człowiek wielkiego 
serca. Jego rodzina przekazała w tym 
roku na licytację koszulkę z autografami 
polskich olimpijczyków, którą Krzysz-
tof wylicytował w zeszłym roku. Teraz 
przeszła ona w posiadanie Stefana 
Drużkowskiego, który znany jest 

organizatorom i uczestnikom brzeskich 
Finałów WOŚP z tego, że na pomoc po-
trzebującym nie szczędzi grosza. Prze-

kazanie właśnie Jemu koszulki 
to niejako symbol, a Krzysiek 
pozostanie w naszych sercach 
do końca świata i jeden dzień 
dłużej. Wspomniany Pan Druż-
kowski jako pierwszy nabył 
złote serduszko, a wyda nań 
równiutki tysiąc złotych. Ser-
duszka tradycyjnie wykonał 
i bezinteresownie przekazał 
na licytację Krzysztof Wrona, 
projekt wykonał Ryszard Dzie-

dzic. Tych złotych cacek było dziesięć 
i wszystkie znalazły nabywców. Ich 
listę podajemy w osobnym miejscu. 

Wspomnieć jednak należy, że końcówka 
serduszkowej licytacji była równie oka-
zała jak jej preludium. Oto bowiem tuż 
przed Światełkiem Do Nieba na Placu 
pojawił się Edmund Leś, który wpraw-
dzie zakończył licytację na trzystu 

złotych, ale zaraz potem sam podniósł 
się do okrągłego tysiączka.  

Końcówka licytacji była doprawdy 
imponująca. Około ósmej wieczór Plac 

był już wystarczająco wy-
pełniony. Nagle okazało 
się, że nie brak na nim 
ludzi, którzy wierni są 
idei Owsiaka. Szkatuła 
robiła się coraz cięższa. 
Później miało okazać się, 
że zebrano w niej ponad 
osiem tysięcy złotych. 
Wcześniej natomiast roz-

grzewał publiczność Foryś Band. Były 
gitarzysta Lombardu i spółka zagrali 
wspaniały koncert. Na dziesięć minut 
przed zakończeniem występu suma 
zebrana przez wolontariuszy przekra-
czała nieznacznie 30 tysięcy. Niby sporo, 
ale każdy pamiętał, że w zeszłym roku 
było znacznie lepiej. Licytacja na tyle 
się rozkręciła, że Światełko Do Nieba 
rozbłysło nad Brzeskiem z ponad pół-
godzinnym opóźnieniem, ale nikt nie 
może mieć nam tego za złe. Zbliżała się 
dziewiąta wieczór, Plac powoli pusto-
szał, a w Multimediach trwały ostatnie 
obliczenia. I wreszcie ogłoszono wynik, 
który może mieszkańców napawać 
dumą. Notowaliśmy wtedy 47 912,01 zł. 
Nazajutrz po przeliczeniu jeszcze obcej 

waluty okazało się, że suma wzrosła 
do 48 375,44 zł. To wspaniały rezultat 
wystawiający brzeszczanom świadectwo 
jak najlepsze. Za rok zagramy wspólnie 
ponownie i znów zadziwimy cały świat. 
Tego możemy być pewni.  PRUD  

FOTORELACJA NA STRONACH 18-19
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-Czekam na to spotkanie zawsze z niepokojem. Rzadko 
mi się takie zdarzają, mieszkam sama, jestem chora i nie-
często wychodzę z domu. Modlę się za państwa Kuralów, 
bo to wspaniali ludzie – mówiła 70 letnia Maria.

Kazimierz także jest schorowany, mieszka z przykutą 
do łóżka żoną.

-W tym roku znacznie gorzej się czułem, ale mimo 
wszystko wybrałem się na kolację. I stał się mały cud, 
wszedłem na salę, zobaczyłem kilka znajomych twarzy 
i od razu lepiej się poczułem, żałowałem tylko, że moja 
żona nie może ze mną być w takiej wspaniałej chwili. 
Ale i o takich osobach jak ona państwo Kuralowie nie 
zapominają. Dostają oni paczki na święta – opowiadał 
pan Kazimierz.

Pani Stanisława bardzo wzruszona, ze łzami w oczach 
mówiła o tym, jak ważna jest dla niej kolacja w Galicyj-
skiej.

-Wigilię spędzam sama, więc takie spotkanie jest dla 
mnie cudowne. Państwo Kuralowie to wspaniali ludzie, 
a kolacja u nich to wielka tradycja.

Razem z osobami ubogimi i samotnymi opłatkiem ła-
mali się przedstawiciele władz miasta i powiatu, księża, 

To wielka tradycja
Około 150 osób gościli w tym roku państwo Anna i Kazimierz Kuralowie na wigilijnym spotkaniu, jakie Restauracja Galicyjska organizuje 
od kilkunastu lat. W czasie takiego wieczoru był opłatek, kolędy, wspaniałe wigilijne potrawy oraz łzy wzruszenia.

pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, brze-
skiego oddziału Caritasu. Gościem honorowym spotkania 
był nowowybrany biskup pomocniczy Diecezji Tarnowskiej 
Andrzej Jeż. 

red  
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Władze miasta i powiatu były organizatorami uroczystej 
sesji, która odbyła się w Sali Obrad Urzędu Miejskiego. Na 
sesję przybyło wielu znakomitych gości – posłowie, księ-
ża, dyrektorzy szkół i przedszkoli, wspaniale świąteczne 
przedstawienie przygotowała na tę okoliczność młodzież z 
Gimnazjum nr 1 z Brzeska.

Uroczysta sesja była okazją do przekazania życzeń i 
połamania się opłatkiem, ale była także czasem podsumo-
wania ubiegłego roku.

Na ten Nowy Rok!
-Rok 2009 był dla gminy bardzo udany. Rozpoczęliśmy 

wiele inwestycji, na które mieszkańcy czekali od dawna 
– remonty dróg, budowę chodników, budowę Regionalnego 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego, a także wodociągu w 
Porębie Spytkowskiej. Na wszystkie te inwestycje udało 
nam się pozyskać około 20 milionów złotych z funduszy unij-
nych. Mam nadzieję, że rok 2010 będzie równie korzystny 
– mówił burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka. 

red



Wielka Orkiestra Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy 
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Mamy zaszczyt zaprosićMamy zaszczyt zaprosić
Szanownych Państwa,Szanownych Państwa,

na na 
X Jubileuszowy ,,Bal Magistracki”, X Jubileuszowy ,,Bal Magistracki”, 

który odbędzie się dnia 6 lutego 2010 r.,który odbędzie się dnia 6 lutego 2010 r.,
o godzinie 19.oo ,o godzinie 19.oo ,

w Sali Obrad Urzędu Miejskiego,w Sali Obrad Urzędu Miejskiego,
w Brzesku przy ul. Głowackiego.w Brzesku przy ul. Głowackiego.

Cena biletu - 300 zł  od  pary. Zgłoszenia do dnia 4 lutego 2010 r. 

Informacja w Biurze Promocji UM, ul. Głowackiego 51, Brzesko, pokój nr 12, tel. 014 66 301 88

W programie zabawa do białego rana 

w rytm muzyki zespołu „Bellcanto”,

wiele niespodzianek, a specjały stołu przygotuje

PSS „Społem” Brzesko.

Dochód z balu przeznaczony będzie

dla potrzebującej pomocy małej Mai.
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Nie w sali wystawowej, lecz w mar-
kecie Intermarche, gdzie w ostatnich 
dniach Starego Roku – przed Świętami 
Bożego Narodzenia sporo ludzi biega 
w pośpiechu i robi zakupy - pokazano 
postać Brzeskiego Świętego Mikołaja. 
Mimo przedświątecznej gorączki, był to 
dobry czas, żeby zatrzymać się chwilę 
i pomyśleć o tym, co ważne. Wystawa po-
święcona była śp. Andrzejowi Francza-
kowi, autorką wystawy była Małgorzata 
Duśko, plastyk, artysta fotografik. Jej 
prace zostały najwyżej ocenione przez 
dr Piotra  Korzeniowskiego z Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Na terenie 

całego marketu, łącznie z parkingiem 
wystawiła ok. 80 zdjęć.

-Andrzej - „Ana” wtopił się łatwo 
w tło tego miasta, nie mogłabym 
zrobić tej wystawy w Krakowie, choć 
możliwości było wiele, to był nasz 
„Mikołaj”, więc powinien ukazać się 
między mieszkańcami tego miasta. Był 
dla wielu postacią kontrowersyjną, po-
nieważ był bezpośredni i mówił co my-
ślał, dla mnie miał coś z prawdziwego 
Mikołaja, to nie był człowiek który za 
pieniądze przebierał się i występował 
w supermarkecie, rozdając cukierki 
dzieciom, kiedyś owocnie pomagał mi 

w czasie licytacji na rzecz brzeskich 
pięcioraczków. Kto zapragnie przypo-
mnieć sobie człowieka, który w każde 
święta i jeszcze długo po nich przejeż-
dżał rowerem ulicami naszego miasta, 
ciągnął za nim sanki, na których miał 
łopatę do ośnieżania i wiele innych 
przedmiotów, zapraszam do końca 
stycznia do marketu Intermarche przy 
ul. Mickiewicza 29. To już jest historia 
Brzeska i przed tym nie uciekniemy 
– mówi Małgorzata Duśko.    

Andrzej udzielał się w życiu pub-
licznym, a jego pasją całe życie był 
sport. Był, między innymi, reprezen-
tantem Polski juniorów piłki nożnej 
w „Pucharze Michałowicza”. Brał 
udział w akcjach charytatywnych - nie 
tylko w Brzesku - podczas których pre-
zentował wiersze swojego autorstwa. 
Często był obserwatorem posiedzeń  
sesji Rady Miejskiej naszego miasta i, 
jak na bystrego obserwatora przystało, 
niezwykle trafnie wydarzenia na sali 
obrad puentował. 

1 stycznia piłkarze „Brzeskich Ko-
ziołków” o godz. 12.00 wyszli na boisko 
„Orlika”, aby tradycyjnie przywitać 
Nowy Rok. Nie zapomnieli również 
o „Anie”, to dla niego zapalili symbo-
liczne lampki. 

red

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  OPIEKUNÓW I WOLONTARIUSZY “OSTOJA”

 ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko nr konta: 13 1020 4984 0000 4102 0003 7895 

Bank PKO BP S.A. O/Brzesko

“Nie trzeba mieć wiele, aby podzielić się z drugim człowiekiem.”

Zwracamy się z uprzejmą prośba o przekazanie na rzecz naszej organizacji kwoty stanowiącej 
1% podatku należnego od dochodów Państwa w ubiegłym roku.

Stowarzyszenie OSTOJA jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do  Krajowego Rejestru Sądowego.
Działamy na rzecz osób niepełnosprawnych m. in. przez podnoszenie poziomu świadczeń leczniczych w Oddziale Rehabilitacji 

Szpitala Powiatowego w Brzesku.
Prowadzimy Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brzesku,

Duszpasterstwo dla osób niepełnosprawnych przy Parafii św. Jakuba Apostoła,
Gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży. Działalność stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków 

– nikt nie pobiera  z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

Ze środków Stowarzyszenia finansowane są:
 zakup aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego dla oddziału  remont pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w oddziale   organizo-

wanie pomocy finansowo – materialnej dla osób  znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej w celu  wyrównania szans.

Pomyślcie o podziale koniecznego do zapłacenia podatku:

 1% dla Stowarzyszenia OSTOJA i 99% dla fiskusa.

W imieniu osób niepełnosprawnych, którym udzielamy pomocy dziękujemy wszystkim darczyńcom 
którzy w jakikolwiek sposób wsparli działalność naszego Stowarzyszenia.

NIE ODMAWIAJ POMOCY!

Szukam Szukam 
świąt świąt 

KULTURA
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Każda miejscowość, każdy za-
kątek naszego kraju ma swoje 
historyczne postacie, z których 
możemy być dumni. Mają je także 
Mokrzyska. Jedną z nich jest mjr 
Stanisław Kolasiński (1916-1996), 
przedwojenny zawodowy oficer Woj-
ska Polskiego, niezłomny żołnierz 
Armii Krajowej - cichociemny. Jeden 
z niewielkiego grona elitarnej grupy 
316 skoczków, którzy odegrali szcze-
gólną rolę w walce z hitlerowskimi 
Niemcami.

Cichociemni to bohaterscy koman-
dosi Polskich Sił Zbrojnych na Zacho-
dzie (PSZ), przeszkoleni w tajnych 
ośrodkach brytyjskiego Kierownictwa 
Operacji Specjalnych (ang. Specjal 
Operations Executive) i przerzucani 
drogą lotniczą na terytorium okupowa-
nej Polski do podjęcia walki w struktu-
rach Związku Walki Zbrojnej, następ-
nie Armii Krajowej. Wśród cichociem-
nych byli żołnierze wszystkich stopni 
wojskowych: od generała dywizji do 
szeregowca. Najlepsi z najlepszych. 
Reprezentowali oni wszystkie rodzaje 
broni i różne specjalności wojskowe.   

Nazwa skoczków AK - cichociemni 
zrodziła się z charakteru ich wojennej 
służby. Ich zadania miały być wy-
konywane bez rozgłosu, pod osłoną 
nocy - „cicho” i „po ciemku”. Żołnierze 
rekrutowani na cichociemnych znikali 
z jednostek, gdzie byli szkoleni, nikogo           

Cichociemny z Mokrzysk
o niczym nie informując. Byli zobo-
wiązani do zachowania bezwzględnej 
tajemnicy, aż po ostatni dzień konspi-
racyjnej służby.

Kandydaci na cichociemnych wy-
bierani byli poufnie. Werbowano ich 
wyłącznie spośród ochotników, których 
cechowała autentyczna wola walki 
w okupowanym kraju i wyjątkowe 
poczucie obowiązku wobec Ojczy-
zny. Do Polski kierowano żołnierzy 
o wysokim poziomie moralnym, dobrze 
wyszkolonych w swojej specjalności, 
posiadających umiejętność działania 
w konspiracji. Zaciąg choć dobrowol-
ny, nie był przypadkowy - stosowano 
ostre kryteria doboru pod względem 
intelektualnym oraz predyspozycji 
psychicznych i fizycznych. Kolejna 
selekcja następowała w okresie morder-
czego szkolenia, które ukończył tylko 
co czwarty kandydat. Oprócz kursów 
specjalistycznych (m. in. strzelniczych, 
minerskich, terenoznawczych, dywersji 
i sabotażu, wywiadu, łączności) wszyscy 
cichociemni musieli przejść kurs spado-
chronowy i odprawowy, który miał na 
celu przemianę skoczka żyjącego na 
wolności w konspiratora. Po trudach 
wszechstronnych przygotowań i szko-
leń ostatecznie gotowych do przerzutu 
uznano 579 osób, do kraju skoczyło 316 
cichociemnych oraz 28 cywilnych kurie-
rów (politycznych). Cichociemni przed 
odlotem do Polski składali przysięgę, 
jaka obowiązywała żołnierzy AK.

Organizacja operacji cichociemnych 
obejmowały trzy etapy: dobór i szkole-
nie, przerzut drogą lotniczą do Polski 
oraz odbiór zrzutów w kraju. Po szczęś-
liwym skoku i dotarciu pod wskazany 
adres, cichociemny był objęty opieką 
łączniczek AK (tzw. „ciotek”), których 
zadaniem była pomoc w jego aklima-
tyzacji w warunkach okupacyjnych. 
Przejmowaniem skoczków zajmowała 
się komórka Oddziału V (łączność) 
Komendy Głównej ZWZ-AK. Pierw-
szy przerzut cichociemnych do Polski 
nastąpił w nocy 15/16 lutego 1941 r. 
w ramach operacji pod kryptonimem 
„Adolphus” - nieznanej dotychczas tego 
rodzaju operacji w drugiej wojnie świa-

towej. Ostatniego przerzutu dokonano 
w nocy 26/27 grudnia 1944 r. w operacji 
o kryptonimie „Freston”. Samoloty star-
towały z Wielkiej Brytanii, a od końca 
1943 r. z Włoch. Ogółem przeprowadzo-
no 82 operacje lotnicze.

Stanisław Kolasiński urodził się 
dnia 16 listopada 1916 r. w Mokrzy-
skach k. Brzeska. Był synem Ferdy-
nanda Feliksa Kolasińskiego, technika 
mechanika i Anny z d. Madej. Miał 
dwie siostry: Helenę zamężną Ka-
znowską (1911-1998) i Zofię zamężną 
Fedor (1922-2008). Ich dom rodzinny 
dziś już nieistniejący, znajdował się na 
terenie obecnej posesji położonej przy 
ulicy Wiślanej 98 w Mokrzyskach (ok. 
100 m na północ od skrzyżowania z ul. 
Gibałówka). Ojciec Stanisława Kolasiń-
skiego pracował w zespole technicznym 
kopalni węgla w Ostrawie Morawskiej, 
matka zajmowała się gospodarstwem 
domowym.   

Stanisław Kolasiński do szkoły 
podstawowej (powszechnej) uczęszczał 
w Mokrzyskach (4-klasowej) i w Brze-
sku (7-klasowej), którą ukończył w 1927 
r. W latach 1927-1935 był uczniem 
Państwowego Gimnazjum Koeduka-
cyjnego w Brzesku (8-klasowego), które 
ukończył uzyskując świadectwo dojrza-
łości 12 czerwca 1935 r. Bezpośrednio 
po maturze, jako ochotnik 20 września 
1935 r. wstąpił na Dywizyjny Kurs 
Podchorążych Rezerwy przy 82 pułku 
piechoty (pp) w Brześciu n/Bugiem, 
po którym został przyjęty do Szkoły 
Podchorążych Piechoty w Komorowie, 
kształcącej oficerów zawodowych. Po 
jej ukończeniu, z dniem 1 października 
1938 r. zostaje mianowany podporucz-
nikiem Wojska Polskiego i otrzymuje 
przydział do 6 pp 1 Dywizji Piechoty 
Leg. w Wilnie jako dowódca plutonu.

W kampanii wrześniowej 1939 r., 
walczył m. in. pod Pułtuskiem, Wyszko-
wem, Kałuszynem, uczestniczył w dru-
giej bitwie tomaszowskiej. W ostatniej 
walce 1 DP pod Tarnawatką w dniu 
23 września został ranny (przestrzał 
w prawe udo). Odnaleziony na polu 
walki dopiero po dwóch dobach, został 
przetransportowany do szpitala polo-

   W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, przysięgam być wierny 
Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej. Stać nieugięcie na straży Jej honoru, o wyzwolenie z niewoli walczyć ze wszyst-
kich sił aż do ofiary mego życia. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Naczelnemu Wodzowi i wyznaczonemu przezeń 
Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać 
miało. Tak mi dopomóż Bóg.

Rota Armii Krajowej

Stanisław Kolasiński w mundurze oficer-
skim PSZ.  Na lewej piersi powyżej baretek 
bojowy Znak Spadochronowy, wzór z 1944 r.

WOKÓŁ NAS
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wego w Zamościu. Po podleczeniu ran, 
opuścił szpital w połowie listopada 1939 
r. i udał się do rodziny zamieszkałej 
w  Tarnowie.

Tułaczkę wojenną na obczyźnie 
rozpoczął w styczniu 1940 r. Opuścił 
terytorium Polski, następnie przez 
Węgry i Jugosławię - w marcu dotarł 
do Marsylii we Francji. Tu skierowa-
ny został do Rezerwowego Ośrodka 
Wyszkoleniowego Oficerów w Vichy, 
a następnie przydzielony do 8 pp 3 DP 
w Plélan-le-Grand. W czasie walk osła-
niał ruch pułku w straży tylnej, aż do 
rozwiązania dywizji. 21 czerwca 1940 
r. z grupą żołnierzy został ewakuowany 
angielskim okrętem wojennym do Wiel-
kiej Brytanii. Tam został wcielony do 
I Brygady Strzelców w Biggar w Szko-
cji, gdzie objął dowództwo plutonu 5 
kompanii. We wrześniu 1942 r. zgłosił 
się do służby w kraju, po czym 16 paź-
dziernika 1942 r. został przeniesiony 
do dyspozycji Sztabu Naczelnego Wo-
dza. Jako cichociemny został przeszko-
lony w dywersji i zaprzysiężony w dniu 
31 stycznia 1943 r. na rotę Armii 
Krajowej. Awansowany 
na stopień porucznika ze 
starszeństwem z dniem 1 
stycznia 1942 r.

Stanisław Kolasiński 
skok do Polski wykonał 
w ramach operacji lotni-
czej o kryptonimie „Door” 
w nocy 13/14 marca 1943 
r. W skład ekipy wchodzi-
li: por. Stanisław Kolasiń-
ski „Ulewa”, ppor. Adam 
Riedl „Robak”, ppor. Lech 
Żabierek „Wulkan” oraz 
Węgier, radiotelegrafi-
sta Iván Szabó „Hun”. 
Zespół został zrzucony na placówkę 
odbiorczą o kryptonimie „Kra”, 9 
km od Zwolenia w powiecie kozie-
nickim. S. Kolasiński dysponował 
wówczas dokumentami na nazwisko 
Stanisław Wilkosz. Po aklimatyzacji 
w Warszawie, w kwietniu 1943 r. 
został skierowany do Kedywu Ko-
mendy Okręgu AK Lwów, gdzie objął 
dowodzenie I Oddziałem Dyspozycyj-
nym. Używał pseudonimu „Śmiga”. 
Brał udział w akcjach dywersyjnych 
w rejonie Lwowa, likwidacyjnych oraz 
odwetowych przeciwko Ukraińskiej 
Powstańczej Armii.

W ramach przygotowań akcji 
„Burza” w lipcu 1944 r. został wyzna-
czony na dowódcę oddziału leśnego 2 
kompanii 19 pp organizowanego we 
wsi Prusy. W tym czasie razem ze 
swoimi żołnierzami i mieszkańcami 

wsi został zgarnięty w obławie nie-
mieckiej i pod nazwiskiem Stanisław 
Wilkosz konwojowany na Węgry, skąd 
transportem kolejowym  przewieziony 
do Wiednia, a następnie Hamburga 
w Niemczech. Tam umieszczony 
w obozie pracy „Focke” i zatrudniony 
przy usuwaniu szkód po bombardowa-
niach alianckich. Później przeniesiony 
do „Organisation Todt”, skąd na prze-
łomie kwietnia i maja 1945 r. uciekł 
i przez front przedostał się do wojsk 
brytyjskich, następnie został odesłany 
do Wielkiej Brytanii.

Do Wielkiej Brytanii przybył 5 
maja 1945 r. i zgłosił się do PSZ. 
W czerwcu 1945 r. wcielony został do 
IV Warszawskiego Batalionu  Strzel-
ców Spadochronowych na stanowisko 
dowódcy I kompanii. 1 lipca 1945 r. 
otrzymał awans na stopień kapitana 
ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 
1946 r. W Polskich Siłach Zbrojnych 
na Zachodzie przebywał do czasu 
rozwiązania jego jednostki w dniu 16 
września 1946 r. i po przejściu przez 
Polski Korpus Przysposobienia i Roz-

mieszczenia, został zdemobilizowany 
i przeszedł do życia cywilnego.

10 listopada 1951 r. wyjechał do 
Niemiec Zachodnich, gdzie pracował 
w Delegaturze organizacji Wolność 
i Niezawisłość (WiN), aż do jej roz-
wiązania w marcu 1953 r. Po powrocie 
do Londynu pracował we własnym 
sklepie „Divers Delicatessen”, a po 
jego sprzedaniu przyjął stanowisko 
kierownika sklepu „Parade Delicates-
sen”. Na stanowisku tym  pracował do 
przejścia na emeryturę w 1983 r.

Stanisław Kolasiński, przebywa-
jąc w Wielkiej Brytanii, brał czynny 
udział w życiu społeczno-politycznym 
w środowisku emigracji polskiej. Był 
członkiem: Koła Spadochroniarzy 
Cichociemnych AK, Koła Byłych 
Żołnierzy AK, Fundacji AK oraz 
Koła Szkoły Podchorążych Piechoty. 

W organizacjach tych pełnił szereg 
kierowniczych funkcji.

Za swe dokonania w walce o wol-
ność i suwerenność Polski oraz działal-
ność społeczną, Stanisław Kolasiński 
otrzymał wiele odznaczeń: Virtuti Mi-
litari kl. 5, dwukrotnie Krzyż Walecz-
nych, Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami, 
Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż 
Armii Krajowej, King’s Medal For Co-
urage in the Course of Freedom, Medal 
Lotniczy, Krzyż Kampanii Wrześnio-
wej 1939 r., Defence Medal, The War 
Medal 1939/45, Krzyż Czynu Zbrojnego 
Polskich Sił Zbrojnych Na Zachodzie 
(nadany przez Prezydenta Lecha Wałę-
sę). Zarządzeniem Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 
1990 r., został awansowany do stopnia 
majora Wojska Polskiego. 

Stanisław Kolasiński zmarł 19 
listopada 1996 r. w Zbylitowskiej Gó-
rze. Został pochowany na cmentarzu 
w Tarnowie-Krzyżu. W pozostawionym 
testamencie, wyrażając wolę własną 
i dwa lata wcześniej zmarłej małżon-

ki Krystyny (1918-1994) 
- majątek swój przezna-
czył na Centrum Onko-
logii - Instytut im. Marii 
Skłodowskiej-Curie Oddział 
w Krakowie.  Kierownictwo 
szpitala w podzięce za hojny 
dar, ufundowało w 1997 
r. tablicę upamiętniającą 
Krystynę i mjr. Stanisława 
Kolasińskiego zamieszczając 
na niej inskrypcję: Okazali, 
że płomień miłości Ojczyzny, 
właściwy pokoleniom II Rze-
czypospolitej w czasie długiej 
tułaczki i zmagań o wolną 

Polskę wypełniał myśli, serca i czyny 
do kresu ich życia.     

Mokrzyszczanin mjr Stanisław 
Kolasiński swoim życiem i żołnierską 
służbą w warunkach wojny i okupacji 
kraju – dał znakomity przykład odwagi, 
godności, honoru i patriotyzmu. Mimo 
wielu niesprzyjających okoliczności, 
dochował on wierności ideałom wynie-
sionym z rodzinnego domu oraz szkół 
w Mokrzyskach i Brzesku. Dzieje jego 
życia to piękny kawałek historii, także 
tej naszej – lokalnej. I za to jesteśmy 
mu winni wdzięczność i pamięć.

Stanisław Pagacz
Robert Pagacz

W artykule wykorzystano doku-
menty i fotografie ze zbiorów Ryszarda 
Fedora, siostrzeńca majora Stanisława 
Kolasińskiego

Anna Kolasińska z d. Madej (1883-1967) i Ferdynand Kolasiński 
(1876-1937), rodzice Stanisława Kolasińskiego
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Szkolnictwo wyższe jest istotnym 
elementem systemu edukacyjnego 
każdego państwa, a wiedza i umiejęt-
ności zdobyte przez absolwenta uczelni 
pozwalają nie tylko na indywidualny 
rozwój jego kariery, ale stanowią 
ważny kapitał rozwoju gospodarczego 
kraju. Kapitał ten wzrasta wraz ze 
wzrostem jakości kształcenia, o którą 
to wartość zobowiązane są troszczyć 
się  władze szkół wyższych mające 
bezpośredni wpływ na efekty procesu 
dydaktycznego.2

Kreatywność, interdyscyplinar-
ność, samodzielność, umiejętność 
globalnego postrzegania zjawisk 
i zdolność współpracy stają się naj-
ważniejszymi cechami współcześnie 
wykształconego człowieka. Umiejęt-
ności te studenci i słuchacze różnych 
form kształcenia powinni zdobywać 
nie tylko w uczelni, lecz z uczelnią, 
z jej wizją i koncepcją rozwoju. 
W ostatnich latach obserwujemy, iż 
dawne zdobywanie wiedzy na całe ży-
cie zmienia się w zdobywanie wiedzy 
przez całe życie. Dlatego coraz częściej 
studenci podejmują kolejne kierunki 
i poziomy studiów, studia podyplomo-
we i inne formy kształcenia. Coraz 
częściej pojawiają się   słuchacze uni-
wersytetów trzeciego wieku.  

Edukacja i kształcenie są, a w każ-
dym razie powinny być, przedmiotem 
troski i uwagi każdego państwa. Mini-
strowie odpowiedzialni za szkolnictwo 
wyższe w 29 państwach europejskich 
zadeklarowali w Bolonii, w 1999 r. 
gotowość do wspólnych działań i unifi-
kacji systemu, zakresu i jakości kształ-
cenia zapoczątkowując w ten sposób 
długofalowy proces zwany procesem 
bolońskim. Wyrazem woli wzięcia 
udziału w tym ogólnoeuropejskim 
przedsięwzięciu było podpisanie 19 
czerwca 1999 r. przez ministrów od-
powiedzialnych za szkolnictwo wyższe  

29 krajów Europy dokumentu zwanego 
Deklaracją Bolońską.

Istotą tego procesu jest dokonanie 
takich zmian w systemach szkolnictwa 
wyższego tych krajów, aby do roku 
2010 utworzyć tzw. Europejski Obszar 
Szkolnictwa Wyższego /European 
Higher Education Area - EHEA / ..

Jakkolwiek zmiany w systemach 
szkolnictwa wyższego będące efektem 
Procesu Bolońskiego zachodzą przede 
wszystkim w uczelniach, to jednak 
sama inicjatywa utworzenia Europej-
skiego Obszaru Szkolnictwa wyższe-
go ma w znacznej mierze charakter 
polityczny. Inicjatywa ta inspirowana 
przez Komisję Europejską i popierana 
przez środowiska akademickie, stano-
wi próbę wypracowania pewnej wspól-
nej, europejskiej reakcji na problemy 
występujące w większości krajów, tak 
aby: stworzyć warunki do mobilności 
obywateli, dostosować system kształ-
cenia do potrzeb rynku pracy, podnieść 
atrakcyjność i poprawić pozycję konku-
rencyjną szkolnictwa wyższego w Eu-
ropie, by odpowiadały one wkładowi 
tego obszaru geograficznego w rozwój 
cywilizacji światowej.

Polski minister odpowiedzialny za 
szkolnictwo wyższe 
podpisując dokumenty 
Deklaracji Bolońskiej 
zobowiązał się do re-
alizacji we własnym 
kraju postulatów za-
wartych w treści tych 
dokumentów. Inicjaty-
wy i działania zbieżne 
z tymi postulatami 
podejmowane są przez 
uczelnie, natomiast 
minister wspomaga 
je poprzez: inicjowa-
nie i dokonywanie 
zmian legislacyjnych, 
wprowadzanie me-

chanizmów stymulujących aktywną 
postawę  środowiska akademickiego, 
wprowadzenie działań informacyjnych 
i promocyjnych. 

Najważniejszymi wydarzeniami 
wpływającymi na przebieg Procesu 
Bolońskiego i realizację jego postano-
wień są konferencje ministrów odpo-
wiedzialnych za szkolnictwo wyższe 
w krajach europejskich.

Konferencje takie odbyły się w Pa-
ryżu (1998) -jeszcze przed podpisaniem 
Deklaracji Bolońskiej, Pradze (2001), 
Pradze,  Berlinie (2003), w Bergen 
(2005), Londynie (2007), Leuven /Bel-
gia (2009). 

Deklarację Bolońską w 1999 r. 
podpisało 29 państw Europy, wśród 
nich Polska. Założenie utworzenia 
do 2010 roku Europejskiego Obszaru 
Szkolnictwa Wyższego postanowiono 
zrealizować poprzez: wprowadzenie 
przejrzystych i porównywalnych syste-
mów studiów, wdrożenie suplementu 
do dyplomu, przyjęcie systemu kształ-
cenia opartego na dwóch poziomach, 
powszechne stosowanie systemu punk-
tów kredytowych – ECTS, promocję 
mobilności studentów, nauczycieli 
akademickich, naukowców i persone-

Proces Boloński nazwać możemy ogólnoeuropejskim przedsięwzięciem służącym zbudowaniu  europejskiej przestrzeni szkolnictwa 
wyższego. U podstaw tego procesu legło przekonanie, że to kapitał intelektualny jest podstawowym czynnikiem wzrostu i źródłem 
bogactwa narodów, a „Europa Wiedzy” czynnikiem rozwoju zarówno w wymiarze społecznym jak i ludzkim, a także niezbędnym 
elementem procesu budowy i konsolidacji tożsamości europejskiej. Uznano, że tylko wiedza, a zatem edukacja dać może obywate-
lom Europy umiejętności niezbędne do stawienia czoła wyzwaniom współczesności z jednej strony oraz sprostaniu konkurencyjności 
w wymiarze globalnym z drugiej.

Szkoły wyższe w Polsce w kontekście 
założeń Procesu1 Bolońskiego.

Autor: Bożena Szołtysek
Autorka jest kanclerzem 
Małopolskiej Szkoły Wyższej 
w Brzesku. Pełni także funk-
cję prezesa zarządu Tarnow-
skiego Centrum Edukacji, Sp. 
z o. o. będącego założycielem 
tej uczelni. Od piętnastu lat 
zawodowo związana ze szkol-
nictwem wyższym. Obecnie 

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie przy-
gotowuje rozprawę doktorską nt. determinant 
konkurencyjności rynku usług edukacyjnych 
szkolnictwa wyższego w Polsce.

CIEKAWY TEMAT
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lu administracyjnego uczelni, troskę 
o zapewnienie jakości kształcenia 
w szkolnictwie wyższym.

Polskie uczelnie od początku ak-
tywnie włączyły się w realizację usta-
leń zawartych w Deklaracji Bolońskiej. 
Już w 1990 roku, w ramach reform 
prawa o szkolnictwie wyższym, wpro-
wadzono trzypoziomową strukturę 
zdobywania tytułów (licencjat, magi-
ster, doktor), która miała stopniowo 
zastąpić poprzedni, europejski sposób 
zdobywania tytułu magistra w drodze 
jednolitych studiów magisterskich, 
umożliwiających podjęcie studiów 
doktoranckich.

Studia na poziomie licencjata trwa-
ły od tej pory 3 – 4 lata, w zależności 
od dziedziny i programu, i umożliwiały 
podjęcie studiów magisterskich (3-4 
semestry). Jednak długie, jednolite 
studia magisterskie nadal istniały 
i trwały 5-6 lat. W Raporcie OECD 
z 2007 r. dotyczącym szkolnictwa 
wyższego w Polsce przeczytać można, 
iż instytucje akademickie rozpoczęły 
w 1990 roku nowy rozdział szkolni-
ctwa wyższego, dziedzicząc znaczące 
osiągnięcia oraz tradycję naukową 
i kulturalną zniekształcone przez de-
kady zewnętrznej kontroli politycznej. 
Dopiero po przyjęciu nowego prawa 
o szkolnictwie wyższym 27.07.2005 r. 
wprowadzono regulacje, które ograni-
czyły jednolite studia magisterskie do 
kilku dziedzin.

Podkreślić należy, iż celem Procesu 
Bolońskiego nie jest standaryzacja 
systemów szkolnictwa wyższego w Eu-
ropie, lecz raczej ich harmonizacja czy 
też konwergencja, tzn. wypracowanie 
zasad współdziałania z uwzględnieniem 
zróżnicowania i autonomii poszczegól-
nych państw i uczelni. Nie istnieje ciało, 
które mogłoby rozliczyć danego ministra 
odpowiedzialnego za szkolnictwo wyższe 
z realizacji zapisów postanowień Dekla-
racji Bolońskiej. Jedyną konsekwencją 
zaniechania jest negatywny obraz kraju 
w opinii europejskiej oraz gorsza pozycja 
konkurencyjna szkół wyższych, a przede 
wszystkim ich studentów i absolwentów 
w jednoczącej się Europie.

Polska aktywnie uczestniczy w pro-
cesie bolońskim i jak stwierdzają eks-
perci OECD w swoim raporcie nt. 
szkolnictwa wyższego w Polsce „jest 
zasadniczo dość dobrze przygotowa-
na do jego realizacji.” Nie znaczy to 
jednak, że nie pojawiają się nawet 
wśród promotorów bolońskich, czyli 
osób propagujących idee bolońskie 
w środowisku akademickim i poma-
gających w ich wcieleniu w życie, 
opinie krytyczne wobec wielu aspek-
tów procesu.

Prof. dr hab. Ewa Chmielecka  
pisze na łamach Forum Akademi-
ckiego, iż scenariusz rozwoju procesu 
bolońskiego przygotowany przez uni-
wersytet w Twente pokazuje, że bar-
dziej zaawansowana edukacja (drugi 
i trzeci stopień), wiodące podstawowe 
i najbardziej wyrafinowane badania 
naukowe będą się lokować w Euro-
pie północno-zachodniej. Ruch kadr 
i ambitniejszych studentów będzie 
się odbywać w tym samym kierunku. 
W Europie centralnej i wschodniej 
rozwijane będzie głównie szkolnictwo 
wyższe I – go i II-go stopnia oraz pro-
ste badania stosowane.

W Polsce już dziś mamy do czynie-
nia z odpływem utalentowanych stu-
dentów, absolwentów i pracowników 
za granicę. Nie jest on równoważony 
napływem kadr i studentów z zachodu 
Europy.

Proces ten będzie się pogłębiać. 
Zniesienie barier mobilności studen-
tów i pracowników naukowych działa 
dziś na naszą niekorzyść, powodując 
odpływ najcenniejszych zasobów 
ludzkich i zasilanie nimi szkolnictwa 
innych krajów. W raporcie TRENDS 
poprzedzającym konferencję londyń-
ską nasz obszar Europy zaznaczony 
jest jako domena eksportu młodego 
kapitału intelektualnego. Zatem 
nasza integracja z Europejskim Ob-
szarem Szkolnictwa Wyższego może, 
bez zaangażowania administracji 
państwowej oraz środowiska akade-
mickiego, być nie tyle skuteczna ile 
wprost działać przeciwko naszym 
interesom narodowym.3

„Dziś największe wyzwanie dla 
polskiego szkolnictwa wyższego stano-
wi rozwój wspólnej wizji przyszłości. 
Na szczęście nie cały system wykazuje 
postkomunistyczne cechy – jest on 
także post- humboldtowski  /raport 
OECD/. Jak dziś powinien wyglą-
dać związek pomiędzy nauczaniem 
a badaniami? Jak powinien wyglądać 
sektor szkolnictwa wyższego zawodo-
wego? Jak instytucje mogą stworzyć 
własną, niepowtarzalną tożsamość 
w coraz bardziej konkurencyjnym 
środowisku? W jaki sposób rząd może 
najlepiej określić, a następnie pod-
trzymywać i promować szerzej ujęte 
cele społeczne i ekonomiczne systemu 
szkolnictwa wyższego, włączając w to  
jakość, równość szans, reagowanie na 
zróżnicowane potrzeby środowiska ze-
wnętrznego, jednocześnie pozwalając 
na nieskrępowaną twórczość i przed-
siębiorczość? Pod tym pytaniem kryje 
się zagadka, jak potraktować historię 
i tradycję. Czy Polska po prostu chce, 
aby jej instytucje szkolnictwa wyż-
szego zmierzały w kierunku modelu 
europejskiego, aby stać się typowymi 
uczelniami, czy też może pragnie za-
chować polską wyjątkowość – a jeśli 
tak, to na czym ma ona polegać?”4(5) 

[1] Pawlikowski J.M., Proces Bo-
loński a przyszłość polskich uczelni, 
Konferencja Rektorów Zawodowych 
Szkół Polskich, Komisja ds. Wdraża-
nia Procesu Bolońskiego i Współpracy 
z Zagranicą, 2005

[2] Luty T., Jakość kształcenia 
w szkołach wyższych, pod red. T. Szul-
ca, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Wrocławskiej, Wrocław 2007.

 [3] Szulc T. red.,Jakość kształcenia 
w szkołach wyższych, A. Kraśniewski, 
Proces Boloński : idea, dokumenty, 
realizacja, Oficyna Wydawnicza Po-
litechniki Wrocławskiej, Wrocław 
2007.

 [4] Chmielecka E., Srebrna Taca, Fo-
rum Akademickie, Nr 10/2007,str.42.

[5] Raport OECD dotyczący szkol-
nictwa wyższego w Polsce – ISDN 
978-92-64-03912-4- OECD 2007

Zaproszenie na narty
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Brzesku informuje, że w czasie ferii organizowane będą wyjazdy auto-

karowe na narty do Wierchomli lub Laskowej. Z wyjazdów skorzystać będą  mogły dzieci i młodzież z terenu gminy.  Wyjazdy będą 
odbywały się w tj. 19.01, 21.01. 26.01, 28.01.2010 roku o godzinie 7.00 z parkingu „Stary Rynek” za Ogrodem Jordanowskim. Powrót 
około godziny 15 -15.30. Koszt karnetu czterogodzinnego wynosi około 45 zł, plus 25 zł kaucja za karnet ( razem 70 zł ). Zapisy na 
poszczególne dni dokonywane będą w Miejskim Ośrodku Kultury w godzinach od 8.00 - 15.00. Młodzież do lat 18 tu musi posiadać 
pisemną zgodę rodziców na wyjazd. 

Dodatkowych informacji udziela Pan Michał Kostecki – inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Brzesku 
pod nr tel. 14 68 – 49 – 601, kom. 608-105-506. red 
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FERIE ZIMOWE W MOK
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci na zajęcia, które odbywać się będą od poniedziałku do piątku, od godz. 
10:00 do 14:00. W programie przewidziane są zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, sportowe,  projekcja filmów 
DVD, bal karnawałowy, spektakl teatralny oraz wyjazdy: kopalnia soli w Bochni i multikino w Krakowie. Szczegó-
łowych informacji udziela sekretariat MOK w godz. 07:30 – 15:30 lub pod numerem  telefonu (0-14) 68 496 60.

Adam Kwaśniak – radny i prze-
wodniczący Zarządu Osiedla Stare 
Miasto nie ma co do tego najmniej-
szych wątpliwości. 

-Zajmuję się tym tematem już od 
wielu lat i uważam, że placówka taka 
powinna powstać. Jako jedno z nielicz-
nych miast nie mamy muzeum. Jest 
coraz mniej pamiątek, które powin-
niśmy ocalić – zostały one zniszczone, 
wyrzucone lub przekazane do innych 
placówek w Krakowie czy Bochni. Mu-

Czy w Brzesku powstanie muzeum?
zeum mogłoby poprawić atrakcyjność 
turystyczną naszego miasta, a także, 
wzbogacić ofertę edukacyjną – może 
to być miejsce, gdzie odbywałyby się 
lekcje muzealne, wykłady dla miesz-
kańców – mówi Adam Kwaśniak.

625 rocznica utworzenia miasta 
jest, zdaniem radnego, doskonałą oka-
zją do utworzenia placówki. Mogłoby 
ono znaleźć swoją siedzibę w budynku 
przy ulicy Puszkina, gdzie obecnie mie-
ści się Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna. W momencie, gdy księgo-
zbiór przeniesiony zostanie do nowego 
obiektu, zwolni się lokal, w którym 
mogłoby w niedalekiej przyszłości 
powstać  muzeum. 

-Mimo że tegorocznym budżecie 
pieniędzy na ten cel jeszcze nie ma, 
nie znaczy to jednak, że już teraz nie 
można podjąć działań, które dopro-
wadziłyby do utworzenia placówki, 
o której mówi się w Brzesku od wielu, 
wielu lat. Myślę, że jeszcze w tym roku 

można byłoby powołać osobę, która 
zajęłaby się organizacją muzeum. Wła-
dze miasta są przychylne projektowi 
– dodaje Adam Kwaśniak. 

Radny apeluje do mieszkańców 
o to, aby przekazywali bądź wypoży-
czali eksponaty do przyszłego muzeum. 
Miasto, dzięki bogatej historii, może 
eksponować przedmioty pochodzące 
z czasów neolitu, przez średniowiecze, 
zabory, powstania narodowe, wojny, 
ruch oporu, walkę z komunizmem aż 
po czasy współczesne. Muzeum mo-
głoby przedstawiać historię zakładów 
pracy, przede wszystkim Browaru, 
instytucji, stowarzyszeń, klubów spor-
towych, a także prezentować sylwetki 
wybitnych mieszkańców. 

-Pomysł jest dobry i będę podejmo-
wał starania, aby muzeum w mieście 
powstało. Ostateczną decyzję w tej 
sprawie podejmie Rada Miejska – 
mówi burmistrz Grzegorz Wawryka. 

red

I rejon to drogi gminne w mieście 
oraz w Jadownikach. Odśnieżają je 
Brzeskie Zakłady Komunalne. II rejon 
to drogi w Jasieniu, Porębie Spytkow-
skiej i Okocimiu, tu za odśnieżanie 
odpowiada firma F.U.H. Trans-Tot 
Jerzego Toty. III rejon zaś to drogi w Bu-
czu, Mokrzyskach, Szczepanowie i Wo-
kowicach, gdzie ich zimowym utrzyma-
niem zajmuje się firma Z.U.T.S.i E.K. 
Stanisława Chudyby.

-Na terenie sołectw obowiązuje 
IV standard utrzymania. Znaczy to, 
że droga ma być odśnieżana na całej 
szerokości, posypywanie zaś odbywa 

się na odcinkach decydujących o moż-
liwości ruchu. W tym standardzie, 
według przepisów, dopuszczalne są 
przerwy w ruchu do 24 godzin od czasu 
zaprzestania opadów. Na szczęście w na-
szej gminie nigdy do takiej sytuacji nie 
doszło – wyjaśnia kierownik referatu ds. 
ochrony środowiska Henryk Piela.

W samym Brzesku obowiązuje III 
standard utrzymania. Drogi są odśnie-
żane na całej szerokości, posypywane 
na skrzyżowaniach i na odcinkach 
o nachyleniu powyżej 4 procent oraz na 
przystankach autobusowych. Koszty 
zimowego utrzymania zależą od natęże-

nia opadów, za odśnieżanie w grudniu 
i w pierwszych dniach stycznia gmina 
zapłaciła 90 tysięcy złotych. 

-Za odśnieżanie chodników odpowie-
dzialni są właściciele posesji, do których 
przylegają. Niestety, nie wszyscy z tego 
obowiązku się wywiązują, w czasie du-
żych opadów śniegu są miejsca, gdzie 
trudno się pieszym poruszać. Właściciele 
budynków odpowiedzialni są także za 
ściąganie sopli lodowych – dodaje Hen-
ryk Piela.

Odpowiedzialni za utrzymanie dróg: 
Brzeskie Zakłady Komunalne (Brzesko, 
Jadowniki) – tel: 14 66 317 63 (w dni 
robocze), 14 66 306 04, 608 509 261 
(w dni wolne od pracy); firma Trans-Tot 
(Jasień, Poręba Spytkowska, Okocim) 
– tel: 14 68 66 026 lub 505 107 384; firma 
Z.U.T.S.i E.K. - tel: 14 66 313 05 lub 603 
853 179. Osobami odpowiedzialnymi 
za utrzymanie dróg ze strony Urzędu 
Miejskiego są Jan Mleczko i Jan Górski 
– tel: 14 68 63 100.    red

Zimą na drogach

Na czas zimy drogi w gminie Brzesko podzielone są na trzy rejony, każdemu z nich 
przypisana jest firma, wyłoniona w drodze przetargu, odpowiedzialna na ich odśnieżanie 
i utrzymanie w dobrym stanie. 
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200 lat 
dla pani Agnieszki

Pani Agnieszka Maria Osmęda 
z domu Zydroń, córka Stanisława 
i Marii urodziła się 23 grudnia 1909 
roku w Okocimiu. W 1936 roku wyszła 
za mąż za Józefa Osmędę, ma dwoje 
dzieci – córkę Stanisławę i syna Józefa, 
doczekała się kilkorga wnucząt. Cieszy 
się dobrym zdrowiem, czyta książki, 
spotyka się z przyjaciółmi i rodziną.  

Urząd Stanu Cywilnego i bur-
mistrz Grzegorz Wawryka przygo-
towali Jubilatce skromne przyjęcie 
urodzinowe, na które zaproszono 
rodzinę pani Agnieszki. Było wiele 
życzeń, kwiaty i wspomnienia. Do 
życzeń przyłączyli się także radni - Ma-
ria Kądziołka i Adam Kwaśniak. red

Zgłoszone fotografie muszą przed-
stawiać osobę związaną z Brzeskiem. 
Każdy uczestnik konkursu może prze-
słać maksymalnie 3 fotografie z krót-
kim opisem fotografowanej osoby. 
Prace mogą być wykonane w dowolnej 
technice, w formacie 20x30 centyme-

Portret brzeszczan

Jeszcze do końca miesiąca oddawać można prace na organizowany przez Zarząd Osiedla Stare Miasto konkurs fotograficzny zatytułowany 
„Portret Brzeszczan”. Do udziału w konkursie zachęca główny jego organizator, przewodniczący Zarządu Adam Kwaśniak, obiecując 
zwycięzcom atrakcyjne nagrody.  

trów, na papierze i na nośniku elek-
tronicznym (CD). W konkursie mogą 
wziąć udział jedyne oryginalne prace 
autora, dotąd niepublikowane i nie 
nagradzane w innych konkursach. 
Fotografie należy dostarczyć do dnia 
31 stycznia 2010 roku, opakowane 

i opisane: tytuł pracy, imię i nazwisko 
autora, adres, telefon, e-mail na adres: 
Adam Kwaśniak, ul Głowackiego 20a, 
32-800 Brzesko z dopiskiem „Portret 
Brzeszczan”. Osoby niepełnoletnie 
załączają pisemną zgodę rodziców na 
udział w konkursie.

Wszystkie prace wystawione zosta-
ną w czasie wystawy pokonkursowej, 
która otwarta będzie w Miejskim 
Ośrodku Kultury.   red

Radosna szkoła to program rządo-
wy zaplanowany na lata 2009-2014, 
który ma na celu doposażenie szkół 
w środki dydaktyczne, które pozwolą 
na efektywną realizację nowej pod-
stawy programowej oraz stworzenie 
dzieciom 6 i 7-letnim odpowiednich 
warunków do nauki i rozwoju psycho-
ruchowego. Dzięki staraniom dyrekto-
ra Alicji Pikulskiej Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 
w Mokrzyskach otrzymała prawie 12 
tysięcy na realizację programu.

-Za przyznane pieniądze zakupi-
liśmy wiele pomocy dydaktycznych 
i urządzeń, między innymi: plansze, 
skrzynię gimnastyczną, piankowy tor 

przeszkód, „kryjówkę niespodzianek”, 
walce do ćwiczeń, komplet – Nowamus, 
zestaw dużych kolorowych hiperbloków, 
materace do zabaw ruchowych, czy 
wreszcie różnorodne książeczki i gry 
dydaktyczne takie jak: „Czytamy syla-
bami” (dla 6-latków), „Rebusy sześcio-
latka”, „Zestaw liter dla dzieci”, zestaw 
LOGICO oraz wiele, wiele innych – wy-
mienia dyrektor Alicja Pikulska.

Jak podkreśla pani dyrektor, 
dzięki programowi „Radosna szkoła” 
stworzono warunki do realizowania 
nowej podstawy programowej kształ-
cenia ogólnego oraz przygotowano 
bezpieczne i przyjazne miejsca organi-
zowania zajęć szkolnych i zajęć opieki 

świetlicowej dla dzieci sześcioletnich 
na poziomie standardów wychowania 
przedszkolnego. W obecnym roku 
szkolnym obowiązek szkolny podjęło 
4 uczniów sześcioletnich.

Cennym atutem wyposażenia 
miejsc zabaw w szkole będzie stworze-
nie naturalnych sytuacji do diagnozy 
i terapii, dzięki czemu możliwe jest 
wczesne wykrycie nieprawidłowości 
w rozwoju ruchowym dzieci, ćwiczenie 
w zabawie właściwej postawy ciała, ko-
ordynacji wzrokowo-ruchowej, koncen-
tracji uwagi i orientacji przestrzennej. 
Dzieci uczą się pracy w grupie i zasad 
dobrego współzawodnictwa. 

red

Radosna szkoła w Mokrzyskach
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Jedną z najbardziej popularnych 
wśród podatników rozliczających po-
datek dochodowy od osób fizycznych 
(PIT) ulg podatkowych jest tzw. ulga 
internetowa. Zgodnie z ustawą po-
datnik może odliczyć od dochodu wy-
datki ponoszone przez niego z tytułu 
użytkowania sieci Internet w lokalu 
(budynku) będącym jego miejscem 
zamieszkania w wysokości nieprze-
kraczającej w skali roku podatkowego 
kwoty 760 zł. Miejsce zamieszkania, 
w stosunku do którego dokonywane 
jest odliczenie, powinno być zgodne 
z miejscem zamieszkania, określo-
nym w formularzu NIP-1 lub NIP-3, 
złożonym w urzędzie skarbowym. Nie 
musi to być miejsce zameldowania, 
jednak musi to być faktyczne miejsce 
zamieszkania podatnika.

Odliczenie od dochodu wydatków 
na użytkowanie sieci jest określone 
w sposób ogólny, a tym samym jest 
niezależne od tego czy umowa/wydatek 
dotyczą łącza stacjonarnego, odpowied-
niej karty do laptopa umożliwiającej 
korzystanie z Internetu czy też użyt-
kowania Internetu pośrednictwem te-
lefonu komórkowego. Koniecznym jest 
jedynie, aby użytkowanie odbywało się 
w miejscu zamieszkania podatnika 
i usługa dostarczania sieci była wyod-
rębniona na fakturze. 

Podatnicy korzystający z Internetu 
poprzez telefonię komórkową powinni 
korzystając z ulgi zastosować dużą 
ostrożność. Jeżeli na fakturze za tego 
typu usługę podany jest adres zamiesz-
kania podatnika, odliczenie takie nie 
powinno być kwestionowane. Faktem 
jednak jest, iż niektóre Urzędy Skarbo-
we wymagają dodatkowo udowodnie-
nia iż podatnik korzysta z internetu 
w miejscu zamieszkania. 

Należy pamiętać, iż ulga dotyczy 
jedynie wydatków z tytułu użytkowa-

nia internetu (opłaty abonamentowe), 
dlatego też nie można odliczyć wy-
datków np. na instalację lub montaż 
internetu czy też zakup komputera 
lub modemu.

Bardzo często zdarza się, iż za-
kład pracy zwraca podatnikowi część 
wydatków ponoszonych za Internet. 
W tym zakresie podatnikowi nie przy-
sługuje prawo do odliczenia.  

Pewne wątpliwości budzi odlicze-
nie ulgi internetowej w przypadku 
małżeństwa, w sytuacji, gdy oboje 
z małżonków ponoszą wydatki na 
Internet. Organy skarbowe stoją na 
stanowisku, że aby oboje małżonkowie 
mogli skorzystać z ulgi, konieczne 
jest, by na fakturze znalazły się dane 
osobowe zarówno męża jak i żony. 
W przeciwnym wypadku z odliczenia 
skorzystać będzie mógł tylko ten mał-
żonek, którego dane są na fakturze. 
Nie oznacza to, że oboje mogą odliczyć 
po 760 zł, ale że oboje mogą odliczyć 
w sumie tyle, ile wydali w danym roku 
na Internet - nie więcej jednak niż 760 
zł każde z nich.

Z ulgi internetowej mogą skorzy-
stać również osoby które łączą się 
z Internetem poprzez modem telefo-
niczny. W takim wypadku podstawą 
odliczenia będą faktury wystawione 
przez operatorów, w których wykazano 
cenę za dostęp do internetu oraz ilość 
wykorzystanych impulsów. 

Aby skorzystać z ulgi, podatnik po-
winien posiadać zarówno fakturę VAT, 
jaki i potwierdzenie zapłaty. Sama fak-
tura albo samo potwierdzenie zapłaty 
może okazać się niewystarczające do 
skorzystania z ulgi internetowej. Po-
datnicy, którzy np. zgubili faktury VAT, 
a posiadają dowody wpłaty, chcąc sko-
rzystać z ulgi, mogą poprosić swojego 
dostawcę Internetu o wystawienie du-
plikatów odpowiednich faktur VAT.

Problem ze skorzystaniem z ulgi 
mogą mieć natomiast podatnicy ko-
rzystający z tzw. multipakietów ofe-
rowanych przez różnych dostawców 
multimediów. Bardzo często świadczą-
cy, tego typu usługi w skład których 
wchodzi np. opłata za Internet, telefon, 
oraz telewizję kablową, wystawiają 
fakturę obejmującą jedną zbiorczą 
kwotę za cały pakiet usług. W takich 
przypadkach podatnicy nie mogą wy-
kazać opłaty za bezpośredni dostęp 
do internetu, a przez co najczęściej 
pozbawieni są prawa do skorzystania 
z ulgi. 

Na koniec należy stwierdzić, iż by 
skorzystać z ulgi, wydatki na internet 
nie mogą być zaliczone do kosztów 
uzyskania przychodu oraz nie mogą 
być odliczone od dochodu na podstawie 
ustawy o zryczałtowanym podatku 
dochodowym. 

Grzegorz Gniadek

TaxLand

Redakcja zastrzega, iż przedstawione 
informacje nie mogą być traktowane 
jako porady prawne czy też podatkowe. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 
za skutki wynikłe z zastosowania się 
do opublikowanych treści. Wszelkie 
materiały z zakresu prawa podatko-
wego mają jedynie na celu popularyzo-
wanie wiedzy o instytucjach prawnych 
oraz możliwościach ich praktycznego 
zastosowania.

„Ziarenka Nadziei” 
zapraszają na stronę

www.ziarenka-nadziei.pl to 
adres strony internetowej dzia-
łającej przy parafii Miłosierdzia 
Bożego w Brzesku Scholi Dziecię-
cej. Każdy odwiedzający witrynę, 
może zapoznać się z repertuarem 
scholi, posłuchać fragmentów 
utworów z dwóch dotychczas 
nagranych przez dzieci płyt: „Dla 
Jezusa” i „Byśmy serca uchylili”. 

Na stronie dostępne są śpiew-
niki, oraz podkłady muzyczne do 
śpiewanych przez dzieci piosenek, 
znajduje się tam także charakte-
rystyka zespołu i podziękowania 
dla osób, które „Ziarenka” nazy-
wają Dobrodziejami.  red

ŁATWE PODATKI:
Ulga internetowa(7), www.taxland.info.pl
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Jestem Gabrysia i pochodzę z Brze-
ska. Tutaj się wychowałam i chodziłam 
do szkoły podstawowej i Liceum Ogól-
nokształcącego. Później wyjechałam na 
studia do Krakowa, gdzie studiowałam 
geodezję i kartografię na Akademii 
Górniczo-Hutniczej. Wychowałam się 
w domu, w którym poznawanie świata 
poprzez podróże było mocno praktykowa-
ne. Już od dziecka jeździłam na rodzinne 
objazdowe wakacje po Polsce i Europie. 
Później moimi towarzyszami w różnego 
rodzaju eskapadach stali się moi przyja-
ciele ze studiów. Urządzaliśmy regularne 
wyprawy w góry czy też wyjazdy w celu 
poznania kolejnych miast europejskich. 

Podróże od zawsze były ważnym 
elementem mojego życia, dlatego kiedy 
zaraz po studiach trafiła się okazja 
wyjazdu na praktykę do Hiszpanii, 
nie omieszkałam z niej skorzystać. 
Pracowałam w Instytucie Kartografii 
w Walencji. Poznałam tam mnóstwo 
niesamowitych ludzi z niemalże wszyst-
kich kontynentów i to tylko zaostrzyło 
mój apetyt na poznawanie świata. 
Bardzo kusiło mnie pozostanie tam na 
dłużej, jednak postanowiłam wrócić do 
Krakowa i tam spróbować swoich sił na 
rynku pracy. Miałam wielkie szczęście 
trafić na ciekawą ofertę i zostałam za-
trudniona w jednej z krakowskich firm 

jako technik GISu. Pomimo, że praca mi 
się podobała, nie zagrzałam tam jednak 
miejsca na długo. 

Cały czas powracała do mnie myśl 
o wyjeździe za granicę i ostatecznie po 
pięciu miesiącach nie wytrzymałam już 
dłużej i kupiłam bilet do Szkocji. Po raz 
kolejny miałam okazję pracować w mię-
dzynarodowym towarzystwie, co zawsze 
wpływa na mnie niezwykle inspirująco. 
Dzięki pracy w Edynburgu udało mi się 
rozszerzyć jeszcze bardziej zasięg moich 
eksploracji. W 2009 odbyłam dwie nie-
zwykle interesujące wyprawy do Azji. 
Pierwsza z nich była bardzo ważna, gdyż 
po raz pierwszy udało mi się zobaczyć 
tereny pozaeuropejskie. Z koleżanką 
przemierzyłam północną część Indii. 
Muszę przyznać, że uczucia w czasie tej 
podróży miałam mieszane – fascynacja 
inną kulturą powiązana była jednak 
z lekkim szokiem spowodowanym tak 
odmiennym od europejskiego standar-
dem życia. Niemniej jednak ta wyprawa 
na zawsze pozostanie w mojej pamięci, 
jako kolejny krok w stronę poznania 
świata.

Moja druga azjatycka wycieczka 
miała nieco inny charakter. Powodem 
wyjazdu było mianowicie zaproszenie 
od  moich przyjaciół na ich wesele w Chi-
nach. Nie mogłam odmówić.

Na podbój Ameryki Południowej Po powrocie 
zaczęłam się za-
stanawiać nad 
tym jak ważne 
jest dla mnie 
zwiedzanie świa-
ta, poznawanie 
nowych ludzi, 
kultur, języków. 
I  czy zawsze 
moje wyprawy 
muszą kończyć 
się po kilku tygodniach? Wycieczka do 
Chin pomogła mi tylko podjąć decyzję. 
Postanowiłam opuścić Szkocję. Już od 
dłuższego czasu prowadziłam rozmowy 
z koleżanką na temat kolejnej podróży. 
I stało się – kupiłyśmy bilet do Buenos 
Aires. 

Na początku stycznia wyruszyły-
śmy na podbój Ameryki Południowej. 
Wygląda na to, że weekendy i 26 dni 
urlopu to za mało, żeby zaspokoić mój 
głód podróżniczy, dlatego już niedługo 
okaże się, jak dużą część mojego życia 
chcę poświęcić eksploracji świata. Przez 
kilka najbliższych miesięcy planujemy 
przejechać przez większość krajów Ame-
ryki Południowej. Niniejszym chciałam 
zaprosić wszystkich czytelników BIMu 
do przyłączenia się do naszej wycieczki 
poprzez lekturę moich relacji. W kolej-
nych miesiącach postaram się przybliżyć 
Wam poszczególne etapy naszej wypra-
wy. Zapraszam serdecznie! 

Gabriela Grabarz

Hufiec ZHP im.M.Kopernika w Brze-
sku, przygotowując się do obchodów ju-
bileuszu, przyjął do realizacji specjalny 
zestaw zadań „Hufiec Brzesko w 100-
leciu Harcerstwa’’ .

Ważnym zadaniem w tym projekcie 
jest konkurs ,,Moje harcerskie wspo-
mnienia’’, kierowany do aktualnych 
i byłych instruktorów i harcerzy , 
którzy byli członkami drużyn harcer-
skich, uczestniczyli w rajdach, obozach 
i realizacji innych ciekawych zadań 
harcerskiego programu. 

-Sztab hufcowy prosi, by swoje 
wspomnienia spisane na 2-5 stronach 
maszynopisu  wzbogacone zdjęciami 
i innymi pamiątkami przekazać do Ko-
mendy Hufca elektronicznie, na adres: 
brzesko@zhp.pl, przesyłką listową bądź 
osobiście  do 15 kwietnia. Najlepsze 
prace zostaną wyróżnione i nagrodzone 
w czasie podsumowania  obchodów. 
Wszystkie przesłane prace Sztab planu-

W sztabie obchodów 100-lecia
je wydać w formie książkowej – mówi 
komendant Hufca Maria Tyka. 

Honorowy patronat nad obchodami 
jubileuszu przyjął starosta Ryszard 
Ożóg, a członkostwo w Honorowym Ko-
mitecie przyjęli m.in. burmistrz Brzeska 
Grzegorz Wawryka, burmistrz Czchowa 
Marek Chudoba , Wójt Szczurowej  Ma-
rian Zalewski, przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Ojczyk. Organizacją 
i przebiegiem realizacji  zadań w ramach 
obchodów okrągłej rocznicy kieruje Huf-
cowy Sztab złożony z aktualnej i byłej 
kadry instruktorskiej, pod przewodni-
ctwem  Józefa Kaczmarczyka.

Związek Harcerstwa Polskiego 
jest organizacją pożytku publicznego, 
największą organizacją pozarządową, 
działającą na terenie całego kraju, która 
realizuje swój program wychowawczy 
poprzez odpowiedzialną służbę na rzecz 
własnych członków, rówieśników, włas-
nej szkoły, miejsca zamieszkania i regio-

nu. ZHP nie otrzymuje żadnych środków 
z budżetu państwa, działa w oparciu 
ośrodki ze składek swoich członków, 
organizowanych akcji zarobkowych 
oraz darowizn przyjaciół i sympatyków. 
Jest organizacją dzieci , młodzieży i in-
struktorów, organizacją wychowawczą, 
której kadra zadania wychowawcze 
realizuje całkowicie społecznie.

Realizacja programu Obchodów 
100-lecia wymaga zgromadzenia 
odpowiednich środków finansowych. 
Komenda Hufca i Hufcowy Sztab Ob-
chodów 100-lecia Harcerstwa zwracają 
się z gorącym apelem do mieszkańców 
naszego powiatu, byłych członków, 
sympatyków ZHP, do osób prywatnych, 
instytucji i zakładów pracy o pomoc 
w zgromadzeniu niezbędnych środków 
finansowych pozwalających na godne 
uhonorowanie tej ważnej dla środowi-
ska harcerskiego rocznicy. Pieniądze 
wpłacać można na konto Hufca: PKO 
BP 6010 2049 8400 0041 0200 480145 
z dopiskiem „Obchody 100-lecia Harcer-
stwa”.   red
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Do szkoły powszechnej uczęszczał 
w rodzinnej miejscowości, następnie 
kształcił się w Państwowym Gimna-
zjum w Bochni, gdzie 19 czerwca 1918 
roku otrzymał świadectwo dojrzałości. 
Następnie w latach 1918-1921 stu-
diował w seminarium duchownym 
w Tarnowie. W latach 1922-1930 pra-
cował jako nauczyciel w Państwowym 
Gimnazjum im. Romualda Traugutta 
w Brześciu nad Bugiem. Równo-
cześnie podnosił swoje kwalifikacje 
zawodowe, uczestnicząc w 1922 roku 
podczas wakacji w kursie z filologii 
klasycznej w Poznaniu, w 1923 roku 
z języka łacińskiego, a w 1925 roku 
z historii w Krakowie. W 1926 roku 
uzyskał przed Państwową Komisją 
Egzaminacyjną w Poznaniu dyplom 
nauczyciela szkół średnich z języka 
łacińskiego, a w 1928 roku dyplom 
nauczyciela szkół średnich z historii. 
Równocześnie w latach 1926-1929 
studiował na Wydziale Prawa UJ, 
między innymi u prof. prof. Wróblew-
skiego, Taubenschlaga, Krzymuskiego, 
Kutrzeby, Estreichera, Kłodzińskiego, 
Kozubskiego.

Od 6 września 1930 roku do 17 lute-
go 1933 roku Władysław Wawryka był 

Niósł kaganek oświaty
Dyrektor Władysław Wawryka

dyrektorem Państwowego Gimnazjum 
im. Tadeusza Zana w Mołodecznie na 
Wileńszczyźnie. Ponadto sprawował 
funkcję prezesa Państwowej Komisji 
Egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół 
powszechnych powiatów małodeckiego 
i wileńskiego z siedzibą w Mołodecz-
nie.

Od l marca 1933 roku do 1936 
roku był dyrektorem Państwowego 
Gimnazjum im. Tadeusza Rejtana 
w Baranowiczach, natomiast w latach 
1936-1939 roku dyrektorem Państwo-
wego Gimnazjum w Głębokiem na 
Wileńszczyźnie. Piastując te funkcje, 
brał udział w pracy oświatowej. Będąc 
na stanowisku prezesa Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej założył z ramienia tej 
organizacji - pięć szkół powszechnych 
w powiecie dziśnieńskim, organizował 
powiatową bibliotekę w Głębokiem 
i różnego rodzaju kursy dokształcające 
dla młodzieży pozaszkolnej.

Z Wileńszczyzny do Jadownik 
powrócił z początkiem 1940 roku. Tu 
od  razu włączył się w nurt tajnego 
nauczania, którego był organizatorem 
wraz ze swoim kuzynem, historykiem 
Franciszkiem Wawryką (1902-1945), 
profesorem gimnazjum w Pułtusku. 

Władysław Wawryka - prawnik, nauczyciel języka łacińskiego i historyk, dyrektor Gim-
nazjum na Wileńszczyźnie, profesor Gimnazjum i Liceum w Brzesku, uczestnik tajnego 
nauczania, urodził się 9 stycznia 1898 roku w Jadownikach, w rodzinie chłopskiej Anny 
i Andrzeja Świerczków.

Nieco później, bo w 1941 roku, zo-
stał również członkiem Państwowej 
Komisji Egzaminacyjnej w Brzesku 
i łącznikiem ośrodków tajnego na-
uczania z Powiatową Komisją Oświaty 
i Kultury.

Dyr. Władysław Wawryka podczas 
okupacji pracował w latach 1942-1945 
w brzeskiej Delegaturze Rady Głównej 
Opiekuńczej. Instytucja ta między 
innymi prowadziła na terenie powiatu 
bezpłatne jadłodajnie dla uchodźców 
i najbiedniejszej ludności. Ponadto 
uruchomiła na terenie miasta szczot-
karnię i koszykarnie oraz produkcję 
butów ochronnych z plecionej słomy. 
Dochód z tych pracowni przeznaczony 
był na pokrycie kosztów utrzymania 
owych stołówek i na pomoc żołnierzom 
Armii Krajowej. Delegatura RGO 
założyła w Brzesku również szpital 
dla ludności cywilnej, który mieścił 
się w budynku łaźni, a nieco później 
także w domu prywatnym księdza 
Jana Fortuny.

Po wyzwoleniu miasta dyr. Wła-
dysław Wawryka aktywnie zabiegał 
o uruchomienie zamkniętego przez 
Niemców Państwowego Gimnazjum 
i Liceum. 10 lutego 1945 r. dokonał 
uroczystego otwarcia szkoły oraz 
wygłosił mowę na temat: „nauczyciele 
i młodzież w czasie okupacji i na progu 
nowego roku szkolnego”.

Dyr. Władysław Wawryka zginął 
tragicznie 6 marca 1945 roku. W dro-
dze do szkoły został potrącony przez 
samochód żołnierzy radzieckich na 
trasie Jadowniki - Brzesko. Pocho-
wano go na cmentarzu parafialnym 
w Jadownikach. 

Stanisław Świerczek

Wychowankowie Publicznego 
Przedszkola nr 3 zaprezentowa-
ły swoim rodzicom Jasełka bo-
żonarodzeniowe pt: „A światłość 
w ciemności świeci”. Jasełka mają 
w przedszkolu wieloletnią tradycję, 
a w wykonaniu maluchów nabierają 
szczególnego wdzięku. Czy może być 
coś bardziej wzruszającego od ma-
leńkich pastuszków przynoszących 
swe dary do szopki, aniołków, dzieci 
z serduszkami na dłoni i królów, 
którzy mimo zaledwie kilku lat nie 
tracą nic ze swojego majestatu? 

red

Jasełka dla rodzicówJasełka dla rodziców
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Z myślą o ucieczce
W czasie działań wojennych pod Jano-
wem Lubelskim dostaje się do niewoli 
niemieckiej. Już w niewoli dowiaduje 
się, że naczelne Dowództwo i Rząd 
uciekli do Rumuni . Jeńcy - żołnierze 
polscy są umieszczani w różnych 
miejscach na terenie Niemiec, tak 
zaczynało się kształtować życie obozo-
we. Trzy razy dziennie apele, jedzenie 
bardzo kiepskie, tak wyglądał obóz 
w Itzehore. Niemcy podają informa-
cje, że w kwietniu 1940 roku zostały 
zajęte Dania i Norwegia. W maju Ho-
landia, Francja, Luksemburg, Belgia. 
Dnia 10 czerwca 1940 roku Włochy 
włączają się do wojny po stronie 
Niemiec. Niemcy łamią postanowie-
nia konwencji genewskiej dotyczące 
jeńców wojennych. Coraz poważniej 
jeńcy zaczynają myśleć o ucieczkach. 
Z Itzehore zostają przeniesieni do 
Sandbostel, tu jeńcy przygotowują 
rozbrojenie obozu. Niestety, nie udało 
się tej sprawy utrzymać w tajemnicy. 
Znalazł się zdrajca, który donosi ko-
mendantowi obozu o przygotowywanej 
przez jeńców akcji. 12 czerwca 1941 
roku Gestapo urządziło „nagi apel”. 
Wszyscy jeńcy rozebrani do naga stali 
na placu  apelowym przez 4 godziny,  
niektórych jeńców aresztowano i wy-
wieziono do więzienia w Hamburgu 
i obozu karnego w Lubece. Obóz w Lu-
bece był obozem międzynarodowym. 
W obozie lubeckim przebywały dwie 
osoby strzeżone szczególnie gorliwie. 
Jedną z nich był Jakub  Dżugaszwili, 

syn Stalina, Drugą kpt Blum, syn 
ówczesnego premiera Francji, którzy 
zostali przewiezieni 15 kwietnia 1942 
roku.

Z Lubeki zostają przewiezieni 
do DÖSSEL. Oflag VIE mieścił się 
na północnym zboczu niewielkiego 
wzgórza. Obóz przeszło dwukrotnie 
większy niż w Lubece, położony na 
nieużytkach otoczony potrójnym rzę-
dem kolczastych, naelektryzowanych 
drutów. Co kilkanaście metrów wieże 
wartownicze. Wartownicy uzbrojeni 
w karabiny maszynowe. W tym obozie 
było najwięcej Polaków i Rumunów. 
Jan uczestniczy w planowaniu uciecz-
ki, ucieczki dzieliły się na okazyjne 
i przez podkop. Wiosną 1943 roku 
rozpoczęto kopanie tunelu, kopacze 
byli zmieniani i kwalifikowali się jako 
chorzy, przygotowywano dokumenty, 
ubrania, przepustki policyjne Ausweis 
upoważniające do wyjazdu do określo-
nej miejscowości, jak i Urlaubschein 
w Rzeszy.

Straszliwa kaźń
Dzień ucieczki nazwany znakiem 
umówionym X-19 września 1943 roku 
była niedziela. Apel odbył się o go-
dzinie 18.00, a zbiórka uciekających 
47 osób o godzinie 19.00. Podkopem 
rozpoczęła się ucieczka, która trwała 
do godziny 24.00. Ciekawy przebieg 
miał pierwszy apel po ucieczce. Niemcy 
byli całkowicie zaskoczeni, wściekli, 
zdenerwowani, a jeńcy - zadowoleni, 
śmiali im się w nos. Podobno o godz. 

6.30 Niemcy dopiero się dowiedzieli, że 
z obozu była ucieczka, gdy na dworcu 
kolejowym Soest policja aresztowała 
3 zbiegłych jeńców. Gestapo i policja 
obstawiła drogi, dworce kolejowe, roze-
słali listy gończe za wszystkimi zbiega-
mi W ciągu najbliższych 5 dni od dnia 
ucieczki zostało złapanych 20 zbiegów 
z Dössel, przywiezieni do Oflagu, lecz 
już 25 września zostali przekazani 
do SS w celu przesłuchania. Po prze-
słuchaniu zostali przesłani do obozu 
koncentracyjnego Buchenwald, a tam 
po straszliwej kaźni zostali powieszeni, 
między innymi był kapitan Jan Stec 
-722 XVIIIC, barak 27/4.

W ciągu października i listopada 
ujęto dalszych 17 jeńców. Wszyscy 
przewiezieni do Buchenwaldu i tam 
straceni. Schwytanych razem zostało 
37 jeńców, a zdołało się uratować 10 
jeńców, którzy udali się do kraju oraz 
Szwajcarii i Francji. Rodziny zamor-
dowanych zostały zawiadomione, że 
Polacy zginęli podczas próby ucieczki. 
Obóz Buchenwald został wyzwolony 
l kwietnia 1945 roku. Noc z 19 na 20 
września 1943 roku była jedną z na-
jodważniejszych i najtragiczniejszych 
ucieczek jenieckich w dziejach drugiej 
wojny światowej. To bezspornie zbie-
gli z Dossel dopełnili żołnierskiego 
obowiązku. Wypełnili go, walczyli 
bezbronni z uzbrojonym po zęby wro-
giem - bestią i w większości polegli na 
polu chwały.

Cześć ich odwadze. 
Stanisław Świerczek

Jan Stec ur. 19.02.1916 roku w Jadownikach, syn Andrzeja i Karoliny. Szkolę Podstawową ukończył w Jadownikach. Gimnazjum w Brze-
sku. W roku 1937 został przyjęty do szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu z przydziałem do 6 baterii szkolnej, l listopada 1937 roku 
awansowany na kaprala podchorążego, a 28.07.1938 roku do stopnia plutonowego podchorążego z przydziałem do Armii „ Warszawa”. 
W roku 1.08.1939 awansowany do stopnia podporucznika. Już w czasie działań wojennych dnia 13.09.1939r. awansowany do stopnia 
porucznika. Bardzo zdolny oficer Wojska Polskiego. Rozkazem Naczelnego Wodza dnia 19.09.1939 roku zostaje awansowany do stopnia 
kapitana. Przykład odwagi dający wzór swoim podwładnym. 

Jeden z pięćdziesięciu z DÖSSEL
Jan Stec - kapitan Wojska Polskiego

Michał Czernecki – Jadowniki
Petronela Pasierb – Bucze
Jadwiga Tokarz – Poręba Spytkowska
Czesława Wiktoria Palej – Brzesko
Mieczysław Ignacy Dadej – Jadowniki
Józefa Stanisława Latocha – Mokrzyska
Stanisława Michalina Szkodna – Szczepanów
Helena Katarzyna Puskarczyk – Brzesko 

Genowefa Teresa Wójkowska – Bucze
Janina Tatara – Bucze
Józef Biernat – Szczeapanów
Stefania Olchawa – Brzesko
Kazimierz Okas - Jadowniki
Zofia Janina Książek – Brzesko 
Stanisław Boryczko – Jadowniki 
Helena Próchnicka – Brzesko 

Franciszek Szatkowski – Bucze 
Stanisław Borowiec – Brzesko 
Zygmunt Marian Wójcik – Jadowniki 
Krystyna Pacura – Brzesko 
Stanisław Mrożek – Jadowniki 
Czesław Stanisław Dzieński – Jadowniki 
Zbigniew Konieczny - Jasień

ODESZLI W GRUDNIU 2009 ROKU
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W całej akcji uczestniczyło 81 
osób, które 10 stycznia odwiedzały 
dwa zorganizowane przez Rejonową 
Radę punkty – w Domu Nauczyciela 
i w Cechu Rzemieślników oraz Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw. Niektórzy 
oddawali krew dzień wcześniej i jesz-
cze w poniedziałek. Pokłosie tej akcji 
to ponad 36 litrów życiodajnego płynu 
przekazane do banku krwi. 

- To bardzo dobry wynik – komentu-
je przewodniczący RR Grzegorz Matu-
ra. – Bo trzeba przyznać, że pogoda nam 
nie sprzyjała. Tym bardziej cieszy nas 
więc tak wysoka frekwencja. W porów-
naniu z poprzednią akcją, którą prze-
prowadziliśmy podczas ubiegłorocznego 
Pożegnania Lata, zdecydowaliśmy się 
na uruchomienie dwóch punktów, co 
spotkało się z przychylnym przyjęciem 
mieszkańców Brzeska. W planie na ten 
rok mamy jeszcze kilka zakrojonych na 
szerszą skalę akcji. 

W Brzesku kolejna taka akcja za-
planowana została na Święto Chleba, 
ale Rejonowa Rada HDK obecna będzie 
też na Święcie Grzyba w Borzęcinie, 
w Strzelcach Wielkich podczas tra-
dycyjnego Pikniku oraz na Turnieju 
Rycerskim w Dębnie. Budujące jest 

to, że bardzo chętnie widzą takie akcje 
organizatorzy masowych imprez. Swoje 
akcje prowadzić też będą poszczególne 
koła HDK – w Brzesku, Łysej Górze, 
Czchowie, Iwkowej i Łoniowej. Do 
tego dojdą akcje planowane wewnątrz 
kół działających przy Komendzie Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
i przy Powiatowej Komendzie Policji. 
Organizatorzy zapewniają, że w ko-

Ponad 36 litrów krwi zebrano podczas akcji prowadzonej przez Rejonową Radę HDK (przy współpracy policjantów i strażaków), w czasie 
brzeskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Była to pierwsza plenerowa akcja zorganizowana w tym roku, a przewod-
niczący RR Grzegorz Matura zapowiada kolejne, które planowane są przy okazji masowych imprez, jakie odbywać się będą w innych 
miejscowościach naszego powiatu. 

Krwiodawcy zainaugurowali rok
lejnych akcjach każdy otrzyma ciepły 
posiłek i upominek. Przedstawiciele RR 
dbają też o to, aby w punktach przyj-
mowania krwi nie brakowało gadżetów 
jako dowodów wdzięczności za oddaną 
krew. Warto wspomnieć też o młodych 
krwiodawcach zrzeszonych w kołach 
działających przy obu szkołach ponad-
gimnazjalnych, którzy każdego roku 
odwiedzają Szpital Dziecięcy w Pro-
kocimiu, dla którego pacjentów oddają 
regularnie krew. 

Najbliższe akcje zaplanowano w Ło-
niowej z okazji Walentynek i w Łysej 
Górze z okazji Dnia Kobiet. 

 Czy warto być honorowym 
krwiodawcą. Grzegorz Matura bez 
zastanowienia podaje szereg powodów, 
dla których warto oddawać krew. 

- Pierwszy i najważniejszy powód 
to fakt, że oddając krew pomagamy in-
nym, którzy tej krwi potrzebują – mówi 
przewodniczący – Zasłużony dawca, 
czyli taki, który oddał przynajmniej 6 
litrów (w przypadku kobiet wystarczy 
5 litrów), może korzystać z usług służby 
zdrowia poza kolejnością. Niektóre leki 
są dla krwiodawców w całości refundo-
wane. Każdy, kto przynajmniej trzy-
krotnie oddał krew, otrzymuje specjalną 
kartę z zaznaczoną grupą krwi, co 
w pewnych sytuacjach losowych może 
być dużym udogodnieniem. Przywile-
jów jest znacznie więcej, jednak ważna 
jest duża satysfakcja z tego, że robi się 
coś bardzo pożytecznego. 

Rejonowa Rada dba o integrację 
brzeskich krwiodawców i tych, którzy 
działają przy innych kołach na terenie 
naszego powiatu. Temu celowi służyć 
mają między innymi turnieje sportowe. 
W planach Rady są zawody w siatków-
ce, piłce nożnej i strzelectwie. Krwio-
dawcy mają swoją drużynę siatkówki. 
Kropelka Krwi – bo taka jest jej nazwa 
– z powodzeniem występuje w roz-
grywkach Amatorskiej Ligi Siatkówki 
organizowanej w Czchowie. 

PRUD  

AURELI: Z przyczyn technicznych kolejny, trzeci odcinek fabularyzowanego dokumentu ukaże się 
dopiero w lutowym wydaniu BIM-u. Zainteresowanych i autora przepraszamy. 
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Wspaniałym widowiskiem uraczyli 
widzów członkowie Grupy Teatralnej 
działającej przy Parafii Miłosierdzia 
Bożego w Brzesku. W spektaklu 
przygotowanym przez Agatę Podłęcką 
(scenariusz i reżyseria) i Andrzeja 
Gicalę (opracowanie muzyczne) wystą-
piło blisko 50 uczniów brzeskich szkół 
wszystkich szczebli, a także placówek 
oświatowych z Krakowa i Wojnicza. 
Przedstawienie cieszyło się tak dużym 
powodzeniem, że doczekało się dzie-
więciu wystawień, zawsze w szczelnie 
wypełnionej Sali Teatralnej.

Techniką i dekoracjami zajęli się 
Paweł Górski, Sławomir Markowicz, 
Gabriel Pamuła i Adam Trzeciak. 
Nad efektami dźwiękowymi i świat-
łem czuwał Piotr Podłęcki. Pomysły 

Koncert zorganizowany został przez 
Miejski Ośrodek Kultury, pod patrona-
tem burmistrza Grzegorza Wawryki. 
Wystąpili w nim: Iwona Mikołajek, 
Paulina Salomon, Ewelina Stępień, Te-
resa Szydłowska, Bernadetta Woźniak, 
Paweł Lekki, Krzysztof Musiał, Karol 
Niemiec, Waldemar Pączek, Krzysztof 
Szydłowski i Hubert Zapiór. Są to in-
struktorzy i przyjaciele MOK-u, którzy 
w ten sposób postanowili wspomóc 
maleńką Maję i ich rodziców. Koncert 
składał się z interpretacji znanych pio-
senek polskich wokalistów.

Aula Chrystusa Króla wprawdzie 
nie była wypełniona po brzegi, ale na wi-
downi zasiedli ci, którzy za sprawą wol-
nych datków wsparli rodzinę państwa 
Oleksych. Na koncercie obecna była 
mama Mai, która nie kryła wzruszenia 
z życzliwości, z jaką się spotkała. 

Nie po raz pierwszy mieszkańcy 
Brzeska okazali swoją solidarność z ro-
dziną z Okocimia. W zeszłym roku na 
przykład zorganizowany został turniej 
halowej piłki nożnej, z którego dochód 
przeznaczony został również na ten cel. 
Już 6 lutego będziemy mogli ponownie 
pomóc rodzinie Oleksych. Okazją będzie 
Bal Magistracki, na który burmistrz 
Grzegorz Wawryka wszystkich serdecz-
nie zaprasza. 

***
Maja Oleksy cierpi na tzw. wielowa-

dzie. Ma niewykształcone poprawnie 
przełyk i tchawicę, niewykształcony 
odbyt i tylko jedną nerkę. Już w dwa 
dni po porodzie musiała przejść skom-
plikowaną operację, która uratowała 

jej życie. Dziewczynka sporo czasu 
spędziła w Instytucie Centrum Zdrowia 
Matki Polki w Łodzi. Jej pobyt w domu 
wymaga stworzenia odpowiednich 
warunków, co jest bardzo kosztowne. 
Tymczasem mama Mai musi cały czas 

KONCERT  DLA  MAI

Okres okołoświąteczny to czas organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć 
o charakterze charytatywnym, którego punktem kulminacyjnym od osiemnastu 
lat jest Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To największa akcja 
w kraju, jednak lokalnie odbywają się też inne imprezy, których celem jest 
pomaganie tym, którzy tej pomocy potrzebują, a nie zawsze potrafią sami 
o nią poprosić. Takiemu celowi służył właśnie Koncert Dla Mai, który odbył 
się w grudniu w Auli Chrystusa Króla. 

przebywać w domu, by 
zajmować się chorą có-
reczką. Stąd utrzymanie 
rodziny spoczywa na bar-
kach taty. Maja wymaga 
systematycznego lecze-
nia, na które składają się 
skomplikowane operacje, 
zabiegi oraz rehabilita-
cja, wszystko rozłożone 
w czasie. Każdy, kto 
chciałby wesprzeć 
proces leczenia i re-
habilitacji Mai, może 
przekazać 1% swojego 
podatku lub każdą 
inną kwotę na konto 
Fundacji Polsat (nr 

KRS 0000135921, ul. Ostrobramska 
77, 04 - 175 Warszawa): INVEST 
BANK S.A. o/ Warszawa nr 21 1680 
1248 0000 3333 4444 5555 z dopi-
skiem „Dla Mai Oleksy”. 

PRUD

Jeszcze jedno Boże Narodzenie
dekoracyjne spoczywały na barkach 
Anny Serwin. Autorka przedstawienia 
postanowiła zaprezentować jasełka 
w formule dotąd chyba w Brzesku 
nie praktykowanej. Akcja sztuki 
umiejscowiona została w czasach 
współczesnych, a wydarzenia toczą się 
wokół niedorosłej jeszcze Ani, której 
trudno pogodzić się z zachowaniami 
jej rówieśników i ludzi zwanych doj-
rzałymi. Mocną stroną widowiska są 
błyskotliwe dialogi i znakomite reży-
serskie wyczucie sceny.

Dochód uzyskany ze sprzedaży bi-
letów na przedstawienia przeznaczony 
zostanie na bieżącą działalność Grupy 
Teatralnej, pokrycie kosztów przygoto-
wania sztuki i wakacyjne warsztaty 
dla młodzieży.

W przedstawieniu wystąpili (w ko-
lejności alfabetycznej): Daria Adam-
czyk, Patrycja Barnaś, Marta Bąk, 
Dominika Dębińska, Aleksandra 
Dragun, Aleksandra Fijałkowska, 
Kasia Gawęda, Maciek Gicala, Ad-
riana Gniadek, Ania Góra, Paweł 
Góra, Wojtek Kołdras, Eliza Komęza, 
Gabrysia Kózka, Agnieszka Majka, 
Mirek Majka, Marcin Migda, Monika 
Migda, Mariola Niemczak, Ania Okas, 
Asia Pajor, Gabriel Pamuła, Gabrysia 
Piekarz, Gosia Piekarz, Rafał Piekarz, 
Franio Podłęcki, Małgosia Różycka, 
Nina Siemek, Weronika Siwek, Mo-
nika Szczupał, Dorota Szydłowska, 
Adam Trzeciak, Maciek Trzeciak, Ar-
kadiusz Waligóra, Mateusz Ważydrąg, 
Dawid Winiarski, Kamil Wodka, Kinga 
Wójtowicz, Łukasz Zachara, Natalia 
Zachara, Karolina Zając, Magda Zając, 
Sylwia Zięcina i Beata Zych. 

PRUD  
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Najliczniej obsadzone były katego-
rie klas IV-VI chłopców (32 narciarzy) 
i gimnazjalistów (34 zawodników). Naj-
więcej emocji towarzyszyło zmaganiom 
dziewcząt z klas IV-VI. Po pierwszym 
przejeździe prowadziła Anna Wadycka 
z przewagą 0,43 sekundy nad Aleksan-
drą Zacharą, która w drugim przejeździe 
wzięła się ostro do odrabiania strat. 
Zabrakło jej jednak dystansu, bo różnicę 
zniwelowała do 0,19 sekundy, ale do sa-
mego końca ważyła się kwestia złotego 
medalu. 

Gminni mistrzowie nart
Emocjonujące były też zmagania 

gimnazjalistów. Poza konkurencją był 
Dominik Pająk, który najszybciej ze 
wszystkich uczestników pokonał trasę 
slalomu. Za jego plecami toczyła się 
natomiast zażarta walka o drugą lo-
katę. Po pierwszym przejeździe górą 
w tej rywalizacji był Marcin Chełmecki, 
który wyprzedzał Oskara Rzenno o 0,08 
sekundy. Oskar sprężył się w drugiej 
próbie, dzięki czemu zdołał odrobić straty 
i zepchnął swojego szkolnego kolegę na 
trzecie miejsce. 

W Kluszkowcach odbyły się Mistrzostwa Gminy Brzesko w narciarstwie alpejskim i snowbo-
ardzie szkół podstawowych i gimnazjów. W zawodach wystartowało 102 młodych narciarzy. 
Puchary i dyplomy dla najlepszych wręczał Józef Cierniak, naczelnik Wydziału Edukacji 
Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego, który był organizatorem imprezy. 

Sensacyjnie zakończyła się rywaliza-
cja w snowboardzie, w której dziewczęta 
walczyły na równi z chłopcami. Okazało 
się, że berło w tej konkurencji dzierżyć 
będzie przez najbliższy rok przedstawi-
cielka płci pięknej. Kasia Gałkowska 
znokautowała rywali osiągając nad dru-
gim na mecie Marcinem Kitą przewagę 
blisko 5 sekund. 

Wyniki
Dziewczęta (klasy I-III): 1. Anita 

Pająk (SP 3 Brzesko) 1:10,57, 2. Oliwia 
Jeziorek (SP 2 Brzesko) – 5,23, 3. Alek-
sandra Oleś – 13,87 (SP 3 Brzesko).

Dziewczęta (klasy IV-VI): 1. 
Anna Wadycka 1:02,45, 2. Aleksandra 
Zachara – 0,19, 3. Emila Dadej – 5,39 
(wszystkie SP 3 Brzesko) .

Dziewczęta (gimnazja): 1. Dagma-
ra Oleś (PG 2 Brzesko) 53,92, 2. Sonia 
Pająk (PG 1 Brzesko) – 0,49, 3. Karolina 
Motyka (PG 2 Brzesko) – 0,79. 

Chłopcy (klasy I-III): 1. Alek-
sander Pajor (SP 3 Brzesko) 1:16,2. 
Jakub Konstanty – 15,09, 3. Szymon 
Styrna (obaj SP Mokrzyska) – 25,69.

Chłopcy (klasy IV-VI): 1. Karol 
Opiła 56,68, 2. Marceli Wójciuk -1,20, 
3. Robert Rzenno – 4,00 (wszyscy SP 3 
Brzesko).  

Chłopcy (gimnazja): 1. Dominik 
Pająk 53,65, 2. Oskar Rzenno – 1,00, 3. 
Marcin Chełmecki – 1,34 (wszyscy PG 
1 Brzesko). 

Snowboard (open): 1. Katarzyna 
Gałkowska 1:20,69, 2. Marcin Kita 
– 4,58, 3. Artur Libera – 5,06 (wszyscy 
PG 2 Brzesko).  PRUD

Organizatorem zawodów był obcho-
dzący jubileusz klub wspierany przez 
gospodarza obiektu czyli Publiczne 
Gimnazjum w Jadownikach oraz klub 
sportowy Olimpia Bucze na czele z pre-
zesem Czesławem Borowcem. Puchary, 
nagrody i dyplomy ufundowały Urząd 
Miejski w Brzesku i Starostwo Powia-
towe. W turnieju wzięli udział tenisiści 
stołowi reprezentujący kilkanaście 
klubów z Małopolski. Sędzią głównym 
zawodów był Zbigniew Chyl, któremu 

pomagali Krzysztof Kociołek, Marek 
Serwin i Szymon Strąk. 

 Wśród dziewcząt najlepszą 
okazała się reprezentująca Tarnovię Ka-
tarzyna Lech, zaś rywalizację chłopców 
wygrał główny faworyt, czyli Bartłomiej 
Mleczko z Olimpii Bucze. 

Wyniki
Dziewczęta: 1. Katarzyna Lech 

(Tarnovia), 2. Gabriela Sutor (Rokicie 
Szczytniki), 3. Elżbieta Lech (Tarnovia), 
4. Sara Pytel (Olimpia Bucze), 5. Kinga 

Kosmal (Spektrum Słopnice), 6. Monika 
Żytniewska (Olimpia Bucze), 7. Patrycja 
Danaj (Rokicie Szczytniki), 8. Kornela 
Pytel (Olimpia Bucze), 9. Emilia Za-
wadzka (Rokicie Szczytniki), 10. Kinga 
Chyl (Olimpia Bucze), 11. Natalia Gądek 
(Sobolik Sobolów), 12. Sylwia Skoczylas 
(Brzesko). 

Chłopcy: 1. Bartłomiej Mleczko 
(Olimpia Bucze), 2. Sebastian Stach (Ro-
kicie Szczytniki), 3. Przemysław Firlit 
(Olimpia Bucze), 4. Grzegorz Skrzypek 
(KKS Olimp Brzesko), 5. Mateusz Jania 
(Tarnovia), 6. Mateusz Celary (Rokicie 
Szczytniki), 7. Kamil Sutkowski (Tar-
novia), 8. Sebastian Ligęska (Dębica), 
9-12. Krzysztof Golonka (Tarnovia, Mi-
kołaj Stolarz (Olimpia Bucze), Mateusz 
Tabiś (KKS Olimp Brzesko), Arkadiusz 
Zbylut (Olimpia Bucze), 13-16. Krzysztof 
Iskra, 17-24. Sebastian Gibes, Mateusz 
Przybyło, Mateusz Zych (wszyscy KKS 
Olimp Brzesko).  (MK-PRUD)

W sali sportowej Publicznego Gimnazjum w Jadownikach rozegrany został turniej tenisa 
stołowego zorganizowany z okazji 10-lecia istnienia Katolickiego Klubu Sportowego Olimp 
Brzesko. Zawody zgromadziły na starcie 50 pingpongistek i pingpongistów urodzonych 
w 1994 roku lub później. 

 

TURNIEJ NA 10-LECIE
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Bez względu na wielkość, profil, 
ilość pracowników czy branżę każda 
firma potrzebuje dobrych, sprawdzo-
nych usług bankowych. Usług dopaso-
wanych do jej specyfiki, pomagających 
w rozwijaniu biznesu, zapewniających 
wsparcie. O takich właśnie usługach 
rozmawiamy z Panią Grażyną Kramer 
Dyrektor 1 Oddziału Banku Zachod-
niego WBK S.A. w Brzesku

Ostatnio dużo mówi się o ma-
łych i mikro firmach. Modnym 
pojęciem stało się samozatrudnie-
nie. Czy jednak usługi bankowe 
nadążają za tymi tendencjami na 
rynku? 

W Banku Zachodnim WBK – tak. 
Ostatnią z modyfikacji wprowadzo-
nych do naszej oferty są trzy nowe 
biznes pakiety przygotowane właśnie 
z myślą o małych i mikro przedsię-
biorstwach. Ich konstrukcja i ilość 
umożliwia maksymalne dopasowanie 
do indywidualnych potrzeb przedsię-
biorców.

 Ale co to oznacza? Czy jeśli 
prowadzę np. mały sklep spożyw-
czy, mogę teraz płacić za konto 
mniej niż duża firma? Zazwyczaj 
jedni i drudzy płacą tyle samo. 

Dokładnie o to chodzi w pierwszym 
z pakietów nazwanym Taryfa Mini-
mum. Miesięczna opłata za prowa-
dzenie rachunku może wynosić w tym 
przypadku zaledwie 10 zł. Wystarczy, 
że przedsiębiorca, o którym Pani 
wspomniała będzie miał powyżej 10 
tys. złotych średniego salda na koncie 
firmy. To bardzo realna kwota. Drugi 
z naszych pakietów – Taryfa Optimum, 
przeznaczony jest dla firm, które szu-
kają optymalnych cen, zwłaszcza dla 

Dobry biznes z BZ WBK – 
rozmowa z dyrektorem oddziału Grażyną Kramer

rozliczeń zarówno w złotych, 
jak i walutach obcych. 

A trzeci pewnie dla 
tych, którzy wszystko wy-
syłają zagranicę i rozlicza-
ją się tylko w walucie? 

Otóż nie. Konstruując 
nowe pakiety braliśmy pod 
uwagę bardziej uniwersal-
ne aspekty działania firmy, 
takie, jak np. częstotliwość 
rozliczeń z kontrahentami. 
Stąd trzeci pakiet – Taryfa 
Maximum adresowany jest 
przede wszystkim do firm 

aktywnych, zlecających każdego mie-
siąca dużą liczbę przelewów. Opłata za 
ten pakiet jest wyższa, bo wynosi 50 zł 
miesięcznie, ale za to klient otrzymuje 
pakiet 20 przelewów zewnętrznych 
zlecanych przez Internet w cenie 1 zł 
za przelew. Każdy kolejny wysyłany tą 
samą drogą kosztuje tylko 2 zł. 

Ale przecież rachunek to do-
piero początek usług, z jakich 
korzystają firmy. Czy zapewniają 
im państwo jakiekolwiek wsparcie 
przy pozyskiwaniu  funduszy unij-
nych? To także często poruszana 
ostatnio kwestia.

Mogę powiedzieć, od lat pomagamy 
firmom od lat. Zajmują się tym nasi 
doradcy europejscy, czyli grupa 200 
specjalistów pracujących w oddziałach 
BZWBK na terenie całej Polski. Ich 
zadaniem jest przede wszystkim dora-
dzanie w zakresie produktów kredyto-
wych z jakich najlepiej korzystać przy 
ubieganiu się o dotacje unijne. Doradcy 
współpracują również z instytucjami 
pomagającymi w wypełnianiu wnio-
sków o dotacje. Są fachowi i potrafią 
wskazać pewnych partnerów, a jak po-
kazuje nasze doświadczenie, właściwa 
informacja to podstawa w ubieganiu 
się o te środki. 

Czyli jeżeli przedsiębiorca nie 
wie nic o funduszach unijnych, 
a chciałbym z nich skorzystać to...

... to może przyjść do oddziału BZ 
WBK, w którym doradca powie mu, 
co powinien zrobić i wskaże najlepsze 
naszym zdaniem źródła pozyskania 
kredytów koniecznych do skorzystania 
z dotacji. 

Widzę zatem, że BZ WBK nie 
chce ograniczać swojej roli tylko 

do dostawcy produktów banko-
wych. 

Zależy nam nie tylko na obsłudze 
firm, ale również na ich rozwoju i bu-
dowaniu społeczności firm, z którymi 
ma przyjemność współpracować BZ 
WBK. Dlatego staramy się pomagać 
im nie tylko poprzez porady, ale rów-
nież wykorzystanie siły naszej marki. 
Z myślą o mikro i małych przedsiębior-
stwach uruchomiliśmy ostatnio portal 
internetowy superfirmy.pl. Można na 
nim znaleźć szereg porad prawnych, 
biznesowych, marketingowych pomoc-
nych przy rozwijaniu własnego biznesu 
oraz forum, na którym przedsiębiorcy 
mogą wymieniać się doświadczeniami 
i uwagami. Drugą z naszych ostatnich 
inicjatyw jest stworzenie Pakietu Su-
perfirmy, który mimo że został stwo-
rzony przez bank, jednak nie oferuje 
produktów bankowych. 

Jak to? A co w takim razie? 
Inne usługi, z których korzystają 

przedsiębiorcy. Tu właśnie chciałabym 
wrócić do siły marki BZWBK. Jako 
bank zaprosiliśmy do współpracy sze-
reg firm, które mogą pomóc naszym 
klientom w usprawnieniu obsługi 
księgowej i internetowej, dadzą rabat 
na samochód firmowy i sprzęt kompu-
terowy, zapewnią mobilny dostęp do 
Internetu, zaoferują telefony komór-
kowe w specjalnych taryfach, a nawet 
wydrukują wizytówki czy dostarczą 
inne druki potrzebne do prowadzenia 
firmy. Dbamy przy tym o to, aby nasi 
klienci mogli korzystać z tych usług na 
preferencyjnych warunkach. 

A co trzeba zrobić, aby móc 
korzystać z tych udogodnień? 

Wystarczy po prostu być klientem 
BZ WBK. Serdecznie zapraszam do 
naszego oddziału. 

Rozmawiała ZS

Bank Zachodni WBK
1 Oddział w Brzesku

Adres:32-800 Brzesko, 
ul. J.Matejki 2

Nr tel: (014) 663 57 10
e-mail: Oddzial1.Brzesko@bzwbk.pl
Otwarty od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 9:00 do 17:00
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Możliwość zakupu w systemie ratalnym AIG BANK. Oferta handlowa ważna do wyczerpania zapasów.

ZETO S.A. ul. Solskiego 9, 32-800 Brzesko, tel. 0-14 663 16 64
TYLKO NISKIE CENY
Godziny otwarcia: pn-pt: 8:00 - 16:00, sobota: 8:00 - 12:00

Tylko teraz TELEFON + INTERNET w pakiecie za  15zł  miesięcznie.
Szczegóły w biurze obsługi klienta lub na www.zetosa.com.pl

PROMOCJA POGADAJ I POSERFUJ

cena:
545 zł

Nawigacja GPS
NavRoad NR360 3.5'' 
Wyświetlacz: 3,5 cali,
złącza: 1 x mini-USB, microSD,
Headphone Jack
W zestawie AutoMapa EU. 

Mysz A4-Tech EVO Opto 
Mini Plus 160D Black
Rodzaj myszy: optyczna, 
typ złącza: USB, liczba 
przycisków: 4, pokrętło: 1, 
kolor:  czarny

cena:
23 zł

Pamięć Kingston 
DataTraveler 16GB 

cena:
 115 zł

Pamięć: 16384 MB, interfejs pamięci: 
USB 2.0, szybkość zapisu: 10 MB/s, 
szybkość odczytu: 10 MB/s

 

Dysk WD My Passport 
Essential, 2.5'', 320GB
Format szerokości: 2,5 cali,
pojemność dysku: 320 GB,
złącze: USB 2.0
Dysk nie wymaga dodatkowego 
zasilania

 

cena:
 270 zł

Rozwiązania dla biznesu

Notebook ThinkPad 
SL510 15,6'' HD WXGA 
Core 2 Duo T6670 2,2 GHz, 3GB DDR2,
HDD 320GB, LCD 15,6 cali, 
zintegrowana kamera oraz mikrofon.
W zestawie: Microsoft Windows 7 
Professional PL

cena:

2905 zł

Torba do notebooka Dicota 
TopTraveler Comfort 15.4“
Przegrody z pianki, ergonomiczny 
pasek na ramię, kieszeń na 
dokumenty A4, kieszeń na zasilacz 
do notebooka i kable, kieszeń na 
telefon, możliwość przymocowania 
do wózka.

cena:

 188 zł

Telefon komórkowy
Nokia E66 Grey Silver 
Wbudowana pamięć: 111 MB
Obsługiwane karty: microSD 
Aparat cyfrowy (3 MP, 2048x1536 px)
Odtwarzacz MP3 
Odtwarzacz MPEG4
W zestawie: karta microSD 2GB  

cena:

 1165 zł


