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OBCHODY ZAINAUGUROWANE

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

Rozpoczęły się obchody jubileuszu 
625 lecia Brzeska. W mieście 
odbyło się z tej okazji już kilka 

imprez, wiele następnych planowanych 
jest na kolejne miesiące roku. Oficjal-
ne obchody rocznicy zainaugurowane 
zostały w czasie uroczystej sesji Rady 
Miejskiej, na którą przybyło wielu do-
stojnych gości, piszemy o tym tekście 
zatytułowanym „Obchody zainauguro-
wane”. Miejski Ośrodek Kultury gościł 
w swoich zacnych murach aż siedem 
poetek, których sylwetki przybliżamy 
w materiale „Siedem wspaniałych”.

Władze Brzeska przygotowały 
gminny plan mieszkaniowy, realizacja 
którego pozwoli na wyjście z miesz-
kaniowego dołka. Już w tym roku 
wykonane zostaną dokumentacje na 
remont budynku starej poczty oraz 
bloku komunalnego,  którego usa-

dowienie planowane jest przy ulicy 
Partyzantów. Więcej na ten temat 
w tekście „Mieszkaniowy plan”.

O swojej długoletniej pracy w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej opo-
wiada Czytelnikom dyrektor Krystyna 
Put. Jak na przestrzeni tego czasu 
zmieniła się jakość pomocy społecznej 
oraz o cechach, jakie powinien repre-
zentować pracownik socjalny w tekście 
„To musi być powołanie”.

Inne godne polecenia Państwa 
uwadze teksty dotyczą jubileuszu 
profesora Stanisława Lisa, rozbudowy 
kościoła w Mokrzyskach, elektronicz-
nych dzienników, które na stałe zagoś-
ciły w gimnazjach oraz o Katolickim 
Klubie Sportowym „Olimp”, który 
w tym roku obchodzi jubileusz 10 lecia. 
Zapraszamy do lektury. 

Zofia Sitarz  

Wykład historyczny, inscenizacja teatralna, uroczyste przemówienia, 
wręczenie medali okolicznościowych – tak wyglądał przebieg uroczystej 
sesji Rady Miejskiej, którą zainaugurowano obchody 625-lecia Brzeska. 

Sala Obrad wypełniona była dostojnymi gośćmi. Na uroczystą sesję przybyli do 
Brzeska parlamentarzyści: senator Maciej Kima, posłowie – Edward Czesak, Jan 
Musiał, Józef Rojek i Michał Wojtkiewicz, przewodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Małopolskiego Andrzej Sztorc, radny wojewódzki Adam Kwaśniak, a także 
szef małopolskiej Solidarności Wojciech Grzeszek. Obecni byli także sołtysi, 
przewodniczący Zarządów Osiedli, dyrektorzy szkół i wielu innych. Wszystkich 
gości powitali przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk oraz burmistrz 
Grzegorz Wawryka.  Więcej na stronie 18-19.
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Obecnie na podstawie wstępnie 
zweryfikowanych wniosków szacuje się 
zapotrzebowanie na ponad 100 miesz-
kań komunalnych i socjalnych.  

-Odzysk mieszkań, szczególnie 
komunalnych jest niewielki i wynosi 
kilka rocznie. Inaczej sytuacja wy-
gląda, jeżeli chodzi o socjalne. W tym 
względzie sytuacja jest o wiele lepsza. 
Miejski Zakład Gospodarki Mieszka-
niowej odzyskuje rocznie około 10 – 15 
lokali – mówi wiceburmistrz Jerzy 
Tyrkiel. 

Pierwszym poważnym zadaniem 
realizowanym w tym roku będzie 
remont budynku starej poczty znaj-
dujący się przy ulicy Browarnej. Wi-
ceburmistrz zapewnia, że w budżecie 
gminy zabezpieczono kwotę niezbędną 
na wykonanie drugiego etapu inwe-
stycji, czyli wykonanie dokumentacji 
technicznej. Pierwszy etap inwestycji 
wykonany został w roku ubiegłym 
i polegał na wykonaniu inwentaryzacji 
budynku starej poczty, na podstawie 
której podjęto decyzję o realizacji 
przedsięwzięcia. 

-W chwili obecnej badamy możliwo-
ści pozyskania na adaptację budynku 
środków zewnętrznych. Jeżeli okaże 
się, że mamy na to szanse, od razu 
przystąpimy do sporządzenia stosow-
nego wniosku o dotację. Po remoncie 
i adaptacji obiektu, mogłoby w nim 
znaleźć swoje nowe lokum około 10 
rodzin, głównie obecnych mieszkańców 
bloku socjalnego znajdującego się przy 
Placu Kupieckim – wyjaśnia wicebur-
mistrz Tyrkiel. 

Najprawdopodobniej w tym roku 
podjęte zostaną ostateczne decyzje 
w sprawie wspomnianego już budyn-
ku socjalnego znajdującego się przy 
Placu Kupieckim. Pomijając fakt, że 
obiekt ten absolutnie nie komponuje 
się z rozwijającą się strefą przemysło-
wą i handlową, to lokale mieszkalne 
w nim się mieszczące są w fatalnym 
stanie technicznym i, aby mogły być 
dalej zamieszkiwane, musiałyby zostać 
poddane gruntownej modernizacji. Nie 

Rok 2010 zapowiada się jako ważny w rozwiązywaniu problemów lokalowych mieszkańców Brzeska. Co prawda nie powstanie jeszcze 
w tym roku żaden nowy budynek mieszkalny, jednak władze gminy już przygotowują szereg posunięć, które umożliwią realizację takich 
inwestycji w latach następnych. Problem jest niebagatelny, bo jak wylicza wiceburmistrz Brzeska Jerzy Tyrkiel, zapotrzebowanie na 
mieszkania jest spore. 

Mieszkaniowy plan

bez znaczenia pozo-
staje fakt, że działką, 
na której stoi ów blok 
socjalny od dawna 
zainteresowani są 
przedsiębiorcy. 

-Środki pozyska-
ne ze sprzedaży tej 
działki mogłyby zo-
stać przekazane na 
realizację pierwszego 
etapu budowy bloku 
komunalnego, jaka 
planowana jest przy 
ulicy Partyzantów. 
Przygotowania do 
tej inwestycji poczy-
niliśmy już w roku 
ubiegłym. Gmina wy-
konała w roku ubie-
głym koncepcję po-
trzebną do wydania 
warunków zabudowy 
i zagospodarowania 
terenu. W tym roku 
przygotowana zosta-
nie dokumentacja 
techniczna, na którą w budżecie za-
bezpieczono odpowiednie fundusze. 
W roku bieżącym przewidywane jest 
także sfinalizowanie przygotowań geo-
dezyjnych dla terenu inwestycji. Kon-
tynuację działań planujemy w 2011 
roku – wyjaśnia Jerzy Tyrkiel. 

Budynek składać się będzie z seg-
mentów, co ułatwi etapowanie budowy, 
a to z kolei sprawi, iż budżet gminy bę-
dzie stopniowo obciążany wydatkami 
na inwestycję. Środki na jej realizację 
pochodzić będą ze środków własnych 
gminy, w tym także ze zbycia nierucho-
mości przy Placu Kupieckim. Ponadto 
władze gminy rozpoznają sytuację 
w zakresie pozyskania dofinansowania 
zewnętrznego. 

Wiceburmistrz Tyrkiel jest pewien, 
że zwiększenie zasobów mieszkanio-
wych według  przedstawionego wyżej 
planu umożliwi przesiedlenie miesz-
kańców z budynku przy Placu Ku-
pieckim do innych lokali o wyższym 

standardzie i otworzy możliwość 
zbycia nieruchomości i dalszy rozwój 
kompleksu produkcyjno-usługowo-
handlowego przy Placu Kupieckim. 

Aby plan rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego  powiódł się w ca-
łości i zapewnił mieszkania także 
osobom mniej zamożnym, gmina 
planuje  budowę nowych mieszkań 
socjalnych. Należy podkreślić, że 
poprzedni burmistrz wykonał doku-
mentację na blok socjalny oraz uzy-
skał pozwolenie na budowę dla loka-
lizacji budynku na osiedlu Zielonka. 
Mieszkańcy osiedla zdecydowanie 
odrzucili możliwość posadowienia 
bloku socjalnego przy ul. Rzeźniczej 
natychmiast po tym jak informacja 
ta stała się szerzej dostępna. Protest 
wyrażono m. in. podczas zebrania 
ogólnego mieszkańców. Mieszkań-
ców poparli radni podczas sesji rady 
miejskiej. W związku z tym proces 
inwestycyjny należało rozpocząć od 

Jerzy Tyrkiel mówi, że budowa bloku komunalnego przy 
ulicy Partyzantów rozpocznie się najprawdopodobniej 
w 2011 roku.
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początku, tj. od znalezienia i przygo-
towania nowej lokalizacji. 

W tym zakresie prowadzone 
są przygotowania do inwestycji. 
Planowana jest zmiana planu za-
gospodarowania przestrzennego 
dla skraju Pomianowskiego Stoku, 
gdzie przewiduje się budowę wielo-

rodzinnego budynku socjalnego. Po 
zakończeniu  przygotowań, co nastą-
pi najprawdopodobniej w roku 2011, 
nastąpi przejście do kolejnych etapów 
procesu inwestycyjnego. Samorząd 
przewiduje pozyskanie znacznego 
dofinansowania budowy ze środków 
zewnętrznych. 

-Wszystkie podjęte w tym roku 
działania są konsekwencją prze-
prowadzonych w latach 2008-2009 
konsultacji z radnymi oraz członkami 
Społecznej Komisji Mieszkaniowej 
w sprawie  kierunków rozwoju bu-
downictwa mieszkaniowego w gminie 
– podsumowuje Jerzy Tyrkiel. 

W ciągu ostatnich dwóch lat 
samorząd Brzeska podjął ogromny 
wysiłek, aby w końcu doprowadzić 
do rozpoczęcia budowy  budynku 
mieszkalnego. Temat był podno-
szony przeze  mnie, jak i innych 
radnych wielokrotnie. Nie mógł się 
jednak doczekać szczęśliwego roz-
wiązania z różnych przyczyn. Dla 
mnie osobiście (po 7 latach pracy 
w komisji mieszkaniowej) było i jest 
to jedno z 3 najważniejszych zadań 
do realizacji przez gminę. I jest to 
pierwszy i podstawowy argument, 
aby na ten temat nieco szerzej się 
wypowiedzieć. Drugim argumentem, 
który ośmielił mnie do zabrania 
w tej sprawie głosu, było wywołanie 
mnie do odpowiedzi przez asysten-
tów posła Jana Musiała, byłego 
burmistrza: panią Dojkę i pana 
Latasiewicza, którzy nie pierwszy 
raz swoimi artykułami w TEMi 
pokazali, że nieobce im jest mani-
pulowanie faktami i półprawdami, 
wszystko po to, aby stawiać inne 
osoby w złym świetle i przy okazji 
zamieszać  mieszkańcom „w głowie”. 
Jest to, moim zdaniem, działanie 
haniebne.  

W nieautoryzowanym artykule 
pana Latasiewicza „To co się nadaje 
na ulotkę wyborczą” została zamiesz-
czona zmanipulowana wypowiedź 
przewodniczącej Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej – co przyznaje sama 
zainteresowana – po to, aby zdyskre-
dytować moje intencje,  jak i całego 
samorządu w sprawach związanych 
z budownictwem komunalnym. 
Myślę, że należy się mieszkańcom 
Brzeska parę słów wyjaśnień w tej 
kwestii. W trakcie ostatnich dwóch 
kadencji, tj. 8 lat, w obszarze bu-
downictwa komunalnego nie działo 
się praktycznie nic. Wówczas pan 
Latasiewicz i pani Dojka,  jako re-
daktorzy BIM-u szczególnie nie za-
uważali i nie komentowali potrzeby 
budowy mieszkań komunalnych. To, 

Komentuje dla BIM 
przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk

co zostało wówczas zrobione, to usta-
lenie lokalizacji przy ul. Rzeźniczej, 
wykonanie dokumentacji dla budowy 
budynku socjalnego. Skończyło się to 
ostatecznie kompromitacją i ponie-
chaniem tego pomysłu, gdyż ówczesne 
władze nie konsultowały tego zadania 
z samorządem mieszkańców osiedla 
„Zielonka”.

Tuż po wyborach nowego burmi-
strza, ten wspólnie z Radą Miejską 
przyjęli priorytety dla Gminy Brze-
sko. Do nich należy m.in. budowa 
bloku komunalnego, co potwierdza 
w cytowanym artykule zastępca bur-
mistrza. W okresie ostatnich 2 lat 
przedyskutowano i ustalono lokali-
zację nowego budynku komunalnego 
wraz z parkingami przy osiedlu Par-
tyzantów. Samorząd, po niełatwych 
negocjacjach wykupił dodatkowe 
grunty, aby projektowane budynki 
wraz z infrastrukturą mogły bezko-
lizyjnie zostać tam zaprojektowane. 
W roku ubiegłym burmistrz wystą-
pił o ustalenie dla gminy realizacji 
celu publicznego, jakim jest budowa 
budynku komunalnego przy osiedlu 
Partyzantów. Pan Latasiewicz pod-
daje w wątpliwość moją determinację 
w kwestii budowy bloku na podstawie 
rzekomego braku zapisów środków 
w uchwale budżetowej na rok 2010r. 
Zapomniał jednak dodać, iż Rada 
Miejska, na wniosek burmistrza,  
dodatkowo zabezpieczyła 100.000 
złotych na zaprojektowanie nowego 
budynku. Środki te potrzebne są, aby 
rozpisać przetarg i wykonać stosowną 
dokumentację, a następnie wystąpić 
do Starostwa Powiatowego o wydanie 
pozwolenia na jego budowę.  Należy 
dodać, iż wykonanie projektu i uzy-
skanie pozwolenia może trwać nawet 
rok. Dopóki samorząd nie będzie miał 
prawomocnego pozwolenia na budowę, 
nie ma sensu zabezpieczania dużych 
środków na jego budowę, z uwagi na 
brak możliwości ich wykorzystania. 
Byłoby to działanie bezsensowne.

S a m o r z ą -
dowi udało się 
również w tym 
czasie opanować 
trudną sytuację w budynku socjal-
nym przy Placu Kupieckim, gdzie 
dochodziło do dantejskich scen, 
a mieszkańcy nazywali to miejsce 
„Sodomą i Gomorą” . Wskutek 
eksmisji najbardziej uciążliwych 
lokatorów można  stwierdzić, że  jest 
tam teraz o wiele bezpieczniej. 

Pani Dojka zaś w innym artykule 
oburza się, że radni jednogłośnie 
przyjęli na grudniowej sesji popraw-
kę do uchwały o zasadach zbywania 
mieszkań komunalnych, która ma 
uniemożliwić w przyszłości wyprze-
daż nowych bądź nowo  wyremonto-
wanych mieszkań komunalnych za 
bezcen. Radni wyeliminowali lukę 
prawną, jaka powstała klika lat 
temu, a która pozwalała wykupywać 
praktycznie nowe mieszkania za nie-
co ponad 20 tysięcy złotych. Mimo, 
iż pani redaktor była na sesji, nie 
raczyła w ogóle odnieść się w swoim 
artykule  do tego wątku. Powołała 
się tylko na opinię radcy prawnego, 
który zresztą nie znał tej uchwały 
i jej nie przygotowywał. Warto za-
uważyć, że nadzór prawny Wojewo-
dy Małopolskiego potwierdził rację 
radnych.  Jednakże te fakty Pani 
Dojka również wolała przemilczeć, 
aby móc „dołożyć” Radzie Miejskiej 
i burmistrzowi.  

W imieniu Rady Miejskiej jak 
i mieszkańców chciałem podzięko-
wać panu burmistrzowi Wawryce  za 
jego poważne i rzeczowe podejście do 
sprawy budownictwa komunalnego, 
gdyż bez jego współpracy nie byłaby 
możliwa realizacja wspomnianych 
celów. Dziś jesteśmy bliżej ich rea-
lizacji, a termin rozpoczęcia budowy 
bloku w 2011 roku jest jak najbar-
dziej realny. 

Krzysztof Ojczyk
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2 miliony na drogę2 miliony na drogę

W trzecim kwartale roku zakończona 
zostanie budowa drogi na Pomianowskim 
Stoku. Całość prac kosztować będzie po-

-W ostatnim czasie Pomianowski 
Stok stał się centrum gospodarczym mia-
sta – mówi burmistrz Brzeska Grzegorz 
Wawryka. -Powstało tam już kilka firm, 
które dają zatrudnienie mieszkańcom, w 
najbliższej  przyszłości ma powstać kilka 
następnych. Dlatego tak ważne jest, żeby 
tereny te były uzbrojone i przygotowane 
do dalszej zabudowy. Rozbudowujące 
się tereny przemysłowe to nowe miejsca 
pracy dla mieszkańców. 

-Budowa drogi na Pomianowskim 
Stoku rozpoczęła się już w ubiegłym 
roku i prowadzona była z własnych 
funduszy gminy. Uzyskana w trakcie 
trwania inwestycji dotacja pozwoliła na 
odzyskanie części pieniędzy, a także na 
budowę wzdłuż drogi chodników – mówi 
szef Biura Funduszy Europejskich Rafał 
Najdała.  red

Wiktoria Rudnik z Jadownik ma 22 
miesiące, urodziła się po niedotlenie-
niu okołoporodowym, przez co doszło 
do znacznego uszkodzenia mózgu. 
Rok swojego życia spędziła w szpitalu, 
choroby, które zdiagnozowali u niej 
lekarze to: encefalopatia, padaczka 
lekooporna, opóźnienie rozwoju oraz 
niewydolność oddechowa. Wiktoria 
nie oddycha samodzielnie, lecz za 
pomocą respiratora, karmiona jest 
przez sondę.  

-Nie miałam żadnych problemów 
z ciążą, a Wiktoria urodziła się, jako 
zdrowa dziewczynka i nic nie wskazy-
wało na to, że pojawią się kłopoty ze 
zdrowiem. Problemy zaczęły się, kiedy 
Wiktoria miała dwa miesiące, najpierw 
straciła apetyt, później doszły ataki 
padaczki. Zawieźliśmy ją do Prokoci-
mia. Badania wykazały, że problemy 
Wiktorii związane są niedotleniem 
mózgu, jakiego doznała w czasie po-
rodu – opowiada mama dziewczynki, 
Justyna Rudnik. 

-Wiktoria jest dla nas najważ-
niejsza i pragniemy dla niej powrotu 
do zdrowia i dobrego życia. Aby jej 
pomóc konieczna jest rehabilitacja, 
ale ta jest bardzo kosztowna i nie 

Wiktoria czeka na pomoc

stać nas na nią. Wiktoria wymaga 
specjalistycznej opieki anestezjologa, 
neurologa. Korzystamy z pomocy fi-
nansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Potrzebujemy dla małej 
jeszcze wiele sprzętu, który pomagać 

będzie w jej rehabilitacji – mówi ojciec 
Wiktorii, Paweł. 

Dzięki Fundacji Help, zajmującej 
się dziećmi wentylowanymi w domu, 
rodzice Wiktorii otrzymali respirator. 
Raz w tygodniu przychodzi do Wiktorii 
pielęgniarka, która wykonuje z nią 
ćwiczenia rehabilitacyjne. Mama Wik-
torii jest przekonana, że dziewczynka 
wyzdrowieje.  

-Nigdy zapewne nie dogoni swoich 
rówieśników, ale ma szanse, na przy-
najmniej częściowy, powrót do zdrowia. 
Już na dwie godziny dziennie możemy 
odłączyć ją od respiratora i mała od-
dycha wówczas samodzielnie, to wielki 
postęp i wierzę, że się uda – mówi pani 
Justyna.

Pomoc małej Wiktorii zaoferowała 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, 
Małgorzata Cuber.

-Przy okazji imprez organizowa-
nych przez naszą placówkę wystawiać 
będziemy puszkę, do której zbierane 
będą datki dla dziewczynki i jej rodzi-
ców - mówi.

Wszyscy, którzy chcą wesprzeć 
Wiktorię i jej rodziców, proszeni są o 
wpłaty na konto Fundacji Dzieciom 
„Zdążyć z pomocą” na nr: 41 1240 1037 
1111 0010 1321 9362 z dopiskiem „da-
rowizna na rzecz Wiktorii Rudnik” lub 
na konto nr 17 1020 4984 0000 4102 
0037 7226.  

red

nad 3,5 miliona złotych, z czego ponad 2 
miliony stanowi dotacja z Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wszystkim, którzy w trudnych dla Nas dniach byli wsparciem i służyli pomocą oraz wzięli udział 
w uroczystościach pogrzebowych Ś.P. Jerzego Mrzygłóda najserdeczniejsze podziękowania 

składa Żona Zofia z Rodziną.
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150 uczniów brało udział w zimowi-
sku organizowanym w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Brzesku. Zajęcia sporto-
we, muzyczne, wyjazd do kopalni soli 
do Bochni i wyjścia na basen – to tylko 
niektóre z atrakcji, jakie przygotowano 
dla wychowanków.

Uczniowie podzieleni byli na 9 grup 
wiekowych, każda z nich miała osobny 
plan zajęć.

-Największym powodzeniem cieszyły 
się zajęcia na śniegu, zabawy sportowe 
na salach gimnastycznych, zajęcia judo 
i komputerowe. Uczestnicy zimowiska 

Udane ferieUdane ferie
mieli zapewnione wyjścia na basen. 
Dzięki pieniądzom przekazanym przez 
Urząd Miejski mogli wyjechać na 
wycieczkę do kopalni soli w Bochni. 
Najważniejszym celem zajęć było zapew-
nienie dzieciom atrakcyjnych form spę-
dzania czasu wolnego od nauki   – mówi 
kierownik zimowiska Ewa Folmer.

Przez cały tydzień prowadzone były 
zajęcia judo, na zakończenie zimowiska 
zorganizowany został turniej, w którym 
wzięli udział niemal wszyscy jego uczest-
nicy. Dzieci miały także okazję obejrzeć 
spektakl teatralny zatytułowany „Cy-
bernetyczne sny”.

Zimowiska odbywały się w więk-
szości szkół podstawowych na terenie 
gminy. Dla dzieci przygotowano wiele 
atrakcji – wycieczki, wyjścia na basen, 
bale karnawałowe, konkursy. Wydział 
Edukacji organizował także wyjazdy 
na narty. Ogółem wzięło w nich udział 
blisko 600 uczniów. Wyżywienie opłacał 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 
rodzice. Koszty wynagrodzenia dla opie-
kunów w całości pokrył Urząd Miejski.     

red
 

Tradycyjnie, od wielu już lat, 
Oddział dla Dzieci Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Brzesku 
zorganizował bal karnawałowy dla 
najmłodszych czytelników. W tym 
roku zabawa odbyła się na zakończe-
nie ferii – 28 stycznia. W gościnnych 
progach Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Brzesku zebrało się prawie 50 dzieci 
przebranych w bajkowe kostiumy.  

Już na samym początku imprezy 
na dzieci czekała nie lada atrakcja. 
Mali czytelnicy mogli przeżyć nie-
zwykłą przygodę z literaturą, przez 
udział w przedstawieniu teatralnym 
„Szewczyk Dratewka” w wykonaniu 
krakowskiego teatrzyku „Kanon”. 
Dzieciom bardzo podobała się historia 
biednego szewczyka, który musiał wy-
konać trzy bardzo trudne zadania, aby 

uratować królewnę. Zainteresowanie 
i entuzjazm wzbudziły zabawne dia-
logi, oryginalne rekwizyty i kostiumy 
głównych bohaterów. Dzieci żywo 
reagowały na przygody bohaterów, 
odpowiadały na pytania. 

A potem rozpoczął się bal. W ude-
korowanej sali przy wesołej muzyce 
bawiły się królewny i rycerze, diabełki 
i czarodziejki, policjanci, czerwone 
kapturki i elfy. Dla maluchów przygo-
towano wiele atrakcji. Na wszystkich 
czekała moc niespodzianek, nagród 
oraz słodkości, dzieci brały udział 
w konkursach. We wspaniałej zabawie 
uczestniczyły nie tylko dzieci, ale także 
rodzice, którzy przybyli razem ze swoi-
mi pociechami, pracownicy PiMBP oraz 
pracownicy MOK-u, którym pracownicy 
biblioteki dziękują za okazaną pomoc. 
Atmosfera  w czasie zabawy była wy-
śmienita. Słodki poczęstunek i drobne 
nagrody w przygotowanych konkursach 
dodatkowo uatrakcyjniły zabawę.

Jak na prawdziwy bal przystało 
wybrano Królową i Króla. Nie lada 
problem miało jury, aby spośród tylu 
pięknie przebranych dzieci wybrać 
jedynie dwoje. Ostatecznie tytuły te 
przypadły Julii Pabian i Mateuszowi 
Sacha. Król i królowa otrzymali słod-
kie prezenty, a później pozowali do 
pamiątkowej fotografii. 

bib

Zimowisko w bibliotece

Zimowisko w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzesku.
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Klasa 2c ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Brzesku wzięła udział w nie-
typowej lekcji.  Zajęcia rozpoczęły się 
od pogadanki, wygłoszonej przez 
wychowawcę Sabinę Wąsikiewicz, na 
temat niebezpieczeństw czyhających 
na nierozważnych kierowców na prze-
jazdach kolejowych. Dzieci dowiedziały 
się, w jaki sposób należy zachować się 
przed przejazdem i jakie zachować 
środki bezpieczeństwa. 

Drugą część lekcji stanowiła wy-
cieczka pod przejazd kolejowy. Dzieci 
obejrzały znaki, jakie stoją przy drodze 
przed przejazdem oraz pracę sygnalizacji 
ostrzegającą, że będzie jechał pociąg. 
Każdy z uczniów otrzymał karteczkę 
z wierszykiem „Powiedz rodzicom”, który 
ostrzega przed lekkomyślnym zachowa-
niem w takim miejscu. red

 

Bezpieczny przejazdBezpieczny przejazd

Po raz czwarty uczniowie z Gim-
nazjum nr 1 w Brzesku wyruszyli z 
niezwykła kolędą do swoich młodszych 
kolegów ze Szkoły Podstawowej nr 2. 
Gimnazjaliści w języku niemieckim 
wystawili bożonarodzeniowe jasełka 
oraz inscenizację baśni braci Grimm 
„Królewna Śnieżka”. Inicjatorkami 
tego artystycznego wydarzenia były 
nauczycielki języka niemieckiego - Mar-
ta Kubala-Szewczyk oraz Małgorzata 
Zwolak. Nad oprawą muzyczna czu-
wała Iwona Mikołajek. W rolę aktorów 
wcielili się uczniowie z klas 2d i 3a. 

-W przygotowanie przedstawienia 
uczniowie włożyli mnóstwo pracy, 
musieli nie tylko nauczyć się ról, ale 
także właściwej wymowy, by móc lepiej 
zinterpretować wypowiadane kwestie. 
Okazało się, że język niemiecki, choć do 
łatwych nie należy, wcale nie jest taki 
„straszny”, a zabawa w teatr świetnie 
łączy przyjemne z pożytecznym – mówi 
Marta KubalaSzewczyk.

-Ta forma zajęć ma jeszcze jedną 
ważną zaletę - działa motywująco na 
uczniów. W przedstawieniu bowiem 
wzięli udział nie tylko uczniowie, dla 
których język niemiecki to pasja. Rów-

Jasełka po niemiecku

nież uczniowie słabsi mieli możliwość 
zaprezentowania swoich umiejętności 
językowych, a także talentów aktor-
skich czy muzycznych – dodaje Mał-
gorzata Zwolak.

Odwiedziny Mikołaja, Trzech Króli, 
pasterzy oraz 7 krasnali, degustacja 

świątecznych pierniczków, wspólne 
śpiewanie kolęd, jak i bajkowe zwycię-
stwo dobrej Śnieżki nad złą macochą 
spotkało się z dużym uznaniem zarów-
no nauczycieli, jak i uczniów i zostało 
nagrodzone gromkimi brawami.  

red

Grupa Misyjna z Jadownik już po 
raz 11-ty była organizatorem Konkur-
su Kolęd i Pastorałek „Od Jadownik 
do Betlejem”, który odbył się w goś-
cinnych progach tamtejszej Szkoły 
Podstawowej nr 2. 

Dotychczasowe edycje konkursu 
cieszyły się ogromną popularnością 
wśród dzieci, a także ich rodziców 

i nauczycieli. Tak było im tym razem. 
W konkursie wzięło udział kilkudzie-
sięciu uczestników, którzy walczyli 
o zwycięstwo w trzech kategoriach 
wiekowych. 

Najlepsze w kategorii przedszkola 
i zerówki okazały się: Aleksandra 
Dzieńska, Izabela Cebula – obydwie 
z Przedszkola w Jadownikach oraz 

Karolina Biel z klasy „0” ze SP nr 
1 w Jadownikach. W kategorii klas 
I – III jury najwyższe noty przyznało 
Katarzynie Łukasik z PSP nr 1, II 
miejsce zajęła Anna Zaleśna z PSP 
nr 2, III miejsce zaś Weronika Podles 
z PSP nr 2. Wśród uczniów z klas IV 
– VI zwyciężyła Anna Czernecka z PSP 
nr 2. II i III miejsce zajęły kolejno 
Gabriela Szczygiełek i Łukasz Zych 
– obydwoje z PSP nr 1. 

red

Od Jadownik do Betlejem
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Do grona najlepszych zawodników 
Memoriału weszli: Artur Jakubiec 
Kraków – 8 pkt, Marek Lis Czarna 
– 7,5 pkt, Andrzej Gbyl Kraków – 7 
pkt, Sergey Shilov Ukraina - 6,5 pkt, 
Damian Wcisło Bochnia – 6,5 pkt, 
Grzegorz Słabek Kraków – 6,5 pkt, 
Dawid Dworak Tarnów – 6,5 pkt, 
Jerzy Markiewicz Tarnów – 6 pkt, 
Przemysław Janus Czarna – 6 pkt, 
Mateusz Markiewicz Tarnów – 6 pkt. 
Najlepszą kobietą była Edyta Jakubiec 
Kraków - 6 pkt. 

Wśród najlepszych zawodników 
z terenu powiatu brzeskiego znaleźli 
się: Mariusz Urbański Szczepanów 
– 5 pkt, Ryszard Jękot Brzesko – 4 
pkt i Patryk Pacura Mokrzyska – 4 
pkt. Największą sensacją Memoriału 
było zajęcie drugiego miejsca przez 15 
letniego Marka Lisa z Czarnej, który 
uzyskał 7,5 pkt i wyprzedził wielu 
utytułowanych szachistów.

Ten znakomicie zorganizowany 
siódmy Memoriał szachowy przygoto-
wał Urząd Miejski w Brzesku, Miejski 
Ośrodek Kultury oraz pani Józefa 
Migdał. Oprócz nagród pieniężnych  

Memoriał Szachowy im. Stanisława Migdała

zawodnikom wręczono puchary i wie-
le nagród rzeczowych, które wręczali  
zastępca burmistrza Jerzy Tyrkiel, 
pani Józefa Migdał,  przewodniczący 
Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, 
prezes Stowarzyszenia Kulturalnego 
w Mokrzyskach Józef Wąsik, radny 
Marek Adamczyk. W przerwie Memo-
riału delegacja szachistów udała się 
na pobliski cmentarz, gdzie złożono 
kwiaty i znicze na grobie Stanisława 
Migdała. 

W ocenie sędziego głównego były 
to znakomicie przygotowane zawody, 

które z roku na rok podnoszą poziom 
sportowy. Sercem Memoriału była pani 
Józefa Migdał wraz z rodziną, która 
przez cały czas trwania zawodów ser-
wowała wszystkim uczestnikom gorące 
napoje oraz poczęstunek. Sędzią głów-
nym Memoriału był Wiesław Kasperek 
z Tarnowa – zasłużony sędzia klasy 
państwowej, sędzią pomocniczym 
Paweł Kasperek – sędzia szachowy 
klasy 2. Na przypomnienie zasługuje 
fakt, że pomysłodawcą  Memoriałów 
Szachowych im. Stanisława Migdała 
był pan Krzysztof Bigaj.  red

31 stycznia w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach rozegrany został VII Memoriał Szachowy im. Stanisława Migdała. 
W turnieju udział wzięło 70 osób. Zawody rozegrane zostały systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Czas gry wynosił na rozegranie 
jednej partii 30 minut ( 2x15). Miłą niespodzianką dla uczestników Memoriału był udział w rozgrywkach arcymistrza Artura Jakubca 
z Krakowa i jego żony mistrzyni FIDE Edyty Jakubiec. Warto nadmienić, że Artur Jakubiec jest aktualnie trenerem kadry narodowej 
mężczyzn w szachach. 

Już od kilku lat, szczególnie w okre-
sie, kiedy organizowany jest Memoriał 
imienia Stanisława Migdała, zarówno 
mieszkańcy Mokrzysk, jak i radni 
składają propozycje, aby GOSiR nosił 
jego imię. Z uwagi na zasługi i duże 
zaangażowanie w rozwój wsi i propa-
gowanie idei sportowych wśród dzieci 
i młodzieży, podjęcie uchwały w tej 
sprawie wydaje się w pełni uzasad-
nione – napisał w uzasadnieniu do 
uchwały przewodniczący Rady Miej-
skiej, Krzysztof Ojczyk. 

-Jestem bardzo zadowolony 
z uchwały podjętej w tej sprawie przez 
Radę Miejską. To z inicjatywy Stanisła-

GOSiR w Mokrzyskach z imieniem

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach nosić będzie imię Stanisław Migdała, 
zasłużonego dla rozwoju kultury fizycznej i sportu – taką decyzję podjęli radni miejscy, 
poparła ją także żona nieżyjącego działacza, Józefa Migdał.

wa Migdała powstał Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji – mówi burmistrz 
Brzeska, Grzegorz Wawryka. 

Stanisław Migdał urodził się 17 
maja 1938 roku w Kłaju. Jego wy-
chowaniem zajmowała się matka, 
ponieważ gdy miał 4 lata, zmarł jego 
ojciec. Szkołę podstawową ukończył 
w Kłaju, a następnie Liceum Pedago-
giczne w Bochni. Pierwszą pracę podjął 
w Ściborzycach, gdzie pracował rok. Po 
odbyciu służby wojskowej, w 1960 roku 
zatrudniony został w Szkole Podstawo-
wej w Buczu, założył tak klub sportowy 
i drużynę piłkarską, z którą współpra-
cował do 1967 roku. W latach 1967 

– 1972 pracował jako podinspektor 
szkolny w Wydziale Oświaty i Kultury 
w Brzesku. W latach 1972 – 1991 pełnił 
funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Mokrzyskach. Pracując, ukończył 
zaocznie Studium Nauczycielskie, 
a następnie pedagogikę szkolną na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. 

W latach 1997 – 1998 pełnił funkcję 
wiceburmistrza Brzeska, przez kilka 
kadencji był radnym miejskim. Dzia-
łał w Zrzeszeniu Ludowych Zespołów 
Sportowych, był przewodniczącym 
Powiatowej Rady LZS oraz działaczem 
Klubu Sportowego Strażak Mokrzy-
ska. Przez całe swoje życie aktywnie 
pracował z młodzieżą, był zagorzałym 
działaczem sportowym. Z jego inicja-
tywy powstał Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Mokrzyskach. Za swoją 
pracę wielokrotnie wyróżniany był wy-
sokimi odznaczeniami państwowymi 
i resortowymi. Zmarł 1 listopada 2003 
roku w Mokrzyskach.  red

Zwycięzcy turnieju.
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W Publicznym Gimnazjum 
w Jadownikach e-wywiadów-
ka pojawiła się niemalże rów-

nocześnie z uruchomieniem placówki, 
jednak dyrektor Tomasz Wietecha dość 
ostrożnie podchodzi do tej innowacji. 

- Tradycyjny dziennik to pewność 
dokumentacji. E-wywiadówka to ra-
czej dodatek, który w pewnym sensie 
wyróżnia szkołę. „Papierowe” dzien-
niki na pewno się ostaną, zadecyduje 
siła tradycji – prorokuje dyrektor, 
choć nie ukrywa, że wirtualna wy-
wiadówka to pewien krok w stronę 
rodziców, a równocześnie możliwość 
wysondowania rzeczywistych ocze-
kiwań.

Ci z rodziców, którzy korzystają 
z dobrodziejstwa, jakie niesie za 
sobą e-wywiadówka, niezbyt wysoko 
oceniają tę formę kontaktu ze szkołą. 
Narzekają na zbyt rzadką aktualiza-
cję danych. 

- Zgadza się, e-wywiadówka jest 
aktualizowana raz na tydzień, bo 
taka jest zasada jej funkcjonowania. 
Bardziej doskonałą formą jest tzw. 
e-dziennik, ale jego wprowadzenie 
wiązałoby się z pewnymi kosztami, 
które w części ponosiliby sami rodzice. 
Wobec tego nie wolno mi narzucać 
takiego rozwiązania. E-wywiadówka 
jest bezpłatna – broni swoich racji To-
masz Wietecha – E-dziennik ma swoje 
plusy, ale nic nie zastąpi bezpośred-
niego kontaktu nauczycieli z rodzica-
mi, a taki jest możliwy w kameralnej 
szkole, jaką zarządzam. 

Gimnazjum, którym kieruje 
Tomasz Wietecha, liczy sobie 315 
uczniów z Jadownik, Sterkowca, 
Szczepanowa i Wokowic.  To daje 
możliwość bezpośredniej obserwacji 
postępów każdego ucznia i szybkiej 
reakcji w przypadku ewentualnych 
zagrożeń. Dyrektor zapewnia, że już 
po dwudniowej nieobecności ucznia 
rodzice są o tym fakcie informowani. 
Sprawdza się w ten sposób, czy nie 
zachodzi prawdopodobieństwo waga-
rowania. Zabrzmi to jak anegdota, ale 
podobno jeden z miejscowych uczniów 

przeniósł się do innej szkoły, kiedy 
dotarło do niego, że tutaj bezkarne 
urywanie się z lekcji jest po prostu 
niemożliwe. 

Może w przyszłości?
„Jadownicka”  e-wywiadówka ob-
sługiwana jest przez firmę Vulcan.  
E-dziennik, który z powodzeniem 
funkcjonuje w brzeskim Gimnazjum 
nr 2 (ale o tym piszemy nieco dalej) 
obsługuje odpłatnie firma Librus, 
która prowadziła w Jadownikach 
szkolenia w zakresie swoich usług, ale 
nie spotkało się to tutaj ze zbytnim 
zainteresowaniem. Dyrektor nie wy-
klucza, że być może kiedyś zdecyduje 
się na wprowadzenie w życie tego 
programu. Uzależnia to jednak od 
tego, w jakim stopniu Libris przyjmie 
się w innych placówkach. Być może 
w przyszłości będzie to obligatoryjny 
obowiązek narzucony przez Minister-
stwo? Na razie, jak wynika z obserwa-
cji, system ten nie cieszy się w kraju 
zbyt wielkim zainteresowaniem. Ani 
Małopolska, a co za tym idzie, ani 
nasz powiat czy gmina, nie są w tym 
względzie odosobnione.

- Cóż, jeśli kiedyś Ministerstwo 
zadecyduje o obowiązkowym pro-
wadzeniu e-dziennika, to trzeba 
będzie to przyjąć. Jeśli jednak ktoś 
wyda takie zarządzenie, to będzie 
musiał zabezpieczyć na ten cel odpo-
wiednie pieniądze. Owszem, należy 
upowszechniać wszelką informację 
dotyczącą postępów ucznia, można 
przecież sprawdzać ilość logowań, 
żeby przekonać się, jakie jest zainte-
resowanie. Na pewno e-wywiadówka 
i e-dziennik to dobry wynalazek 
w przypadku, gdy rodzic przebywa 
na przykład zarobkowo za granicą 
i chciałby na bieżąco śledzić wyniki 
w nauce swojego dziecka. Pamiętajmy 
jednak, że nadal nie wszyscy posiada-
ją komputery, nie każdy ma dostęp do 
Internetu. Ale mamy sprawne telefo-
ny i zawsze z nich korzystam, kiedy 
chcę się skontaktować z rodzicami. 
A rodziców mamy bardzo fajnych. 

Oni wiedzą, że w tej szkole nikt nie 
chce uczniowi wyrządzić krzywdy. To 
oczywiste, ale u nas relacje rodzic-
nauczyciel są doprawdy wzorcowe 
– mówi Tomasz Wietecha. 

Dla niego e-wywiadówka to ele-
ment promocji szkoły w środowisku. 
To jedna z form przekazywania na 
przykład ogłoszeń i wewnętrznych 
zarządzeń. Nadal jednak jest wierny 
tradycyjnemu dziennikowi noszone-
mu jak zwykle pod pachą. 

Coraz więcej „e-rodziców”
Od września ubiegłego roku e-dzien-
nik funkcjonuje w Publicznym Gim-
nazjum nr 2 w Brzesku i chwalą 
go sobie zgodnie dyrektor Elżbieta 
Wójciak, nauczyciele, a także rodzice 
i …sami uczniowie. System Libris 
został wdrożony w ramach realizowa-
nego tutaj programu profilaktycznego 
i wychowawczego, toteż szkoła miała 
zabezpieczone pieniądze na opłacenie 
tzw. licencji, która – jak się okazuje 
– nie jest zbyt kosztowna. Dwuletnia 
licencja to wydatek rzędu 200 złotych. 
Rodzice, którzy zdecydowali się na ko-
rzystanie z e-dziennika, ponoszą koszt 
w wysokości ... 1,80 zł miesięcznie, 
czyli około 20 złotych rocznie. Oczy-
wiste jest, że ci, którzy mają w szkole 
więcej niż jedno dziecko, zapłacą nieco 
więcej. Jeśli ktoś chce odbierać wiado-
mości telefonicznie, ponosi dodatkową 
opłatę, ale – jak podkreśla dyrektor 
Wójciak – są to decyzje dobrowolne. 
System rzeczywiście sprawdził się, 
skoro z 50 procent rodziców uczestni-
czących w programie w jego początko-
wej fazie, liczba „e-rodziców” wzrosła 
do 70 procent. 

Dyrektor Elżbieta Wójciak i nad-
zorująca funkcjonowanie systemu 
Elżbieta Szpil wskazują na szeroką 
gamę plusów, jakie niesie ze sobą 
Libris. Dane aktualizowane są co-
dziennie, dzięki czemu każdy rodzic 
może każdego wieczora dowiedzieć 
się, co jego dziecko robiło danego dnia 
w szkole. Wbrew pozorom aktualizo-
wanie danych nie jest ani praco- ani 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji od nowego roku polskie szkoły mogą korzystać z udogodnienia 
tzw. e-dziennika. Mogą, ale nie muszą. Okazuje się, że są na terenie naszej gminy dwie placówki oświatowe, które 
elektroniczne innowacje wprowadziły znacznie wcześniej nie czekając na przyzwolenie władz. Czy e-wywiadówka 
i e-dziennik wyprą tradycyjne dokumenty? 

WIRTUALNE DZIENNIKI
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czasochłonne. Sprawność działania 
systemu zapewniają odpowiednie 
formularze, które każdego dnia są 
skanowane, a administrator nano-
si informacje do sieci. Oczywiście, 
obowiązuje tutaj ustawa o ochronie 
danych, toteż rodzic może śledzić 
postępy tylko swojego dziecka. Na-
uczyciel zawsze może dokonać analizy 
wyników nauczania niekoniecznie 
ślęcząc w pokoju nauczycielskim. Jest 
to również duże udogodnienie dla 
dyrekcji, a także możliwość monitoro-
wania szkoły przez organ prowadzący, 
czyli samorząd. 

Czego rodzic może dowiedzieć się 
o swoim dziecku? Przede wszystkim 
wie wszystko na temat frekwencji, 
i to na każdej lekcji. Wie również, za 
co uczeń jest oceniany. Oznacza to, że 
jeśli na przykład nauczyciel oceni ko-
goś na przykład z języka polskiego, to 
rodzic otrzyma informację, dzięki któ-
rej orientuje się, czy była to odpowiedź 
przy tablicy, kartkówka, sprawdzian, 
itp. E-dziennik pomaga też w pracy 
samemu nauczycielowi zapewniając 

na przykład prawidłowość obliczenia 
„średniej ważonej oceny”. System mo-
tywuje też samego ucznia, który może 
się sam na bieżąco kontrolować.

Trudne początki
Zanim Libris pojawił się w brzeskiej 
„dwójce” dyrektor Wójciak skorzystała 
z zaproszenia na szkolenie dotyczące 
wdrażania tego systemu. Propozycja 
na tyle ją zainteresowała, że swoimi 
spostrzeżeniami podzieliła się z na-
uczycielami, a ci podzielili to zain-
teresowanie. Już teraz wiadomo, że 
system w pewnym stopniu wpływa na 
poprawę wyników w nauce. Zdecydo-
wanie poprawiła się frekwencja, choć 
dyrektor Wójciak przyznaje, że po 
prosu są roczniki bardziej lub mniej 
„wagarogenne”.  Nauczyciele w domu 
mogą  dzięki systemowi planować 
swoją pracę. Rodzice wiedzą na temat 
swoich dzieci niemal wszystko. 

- Na początku rodzice podchodzili 
do tego systemu dość sceptycznie 
– wspomina Elżbieta Wójciak – Bali 
się, że nie będzie tajności danych. Tę 

tajność zapewnia jednak specjalna 
klauzula w umowie. Teraz wszyscy 
chwalą sobie ten system. Początkowo 
zdarzały nam się drobne błędy, ale 
teraz nabraliśmy już takiej wprawy, 
że wszystko przebiega bez zakłóceń. 
To dobry sposób komunikowania się 
z rodzicami. System daje możliwość 
prowadzenia korespondencji. Wy-
starczy kilka kliknięć myszką i rodzic 
w każdej chwili może znaleźć się 
w szkole. My z kolei wiemy, jak często 
rodzice śledzą wyniki swoich pod-
opiecznych. To też jest cenna wiedza. 
Myślę, że w przyszłości ten program 
będzie bardziej popularny. Cieszę się, 
że jesteśmy jedną z nielicznych i pio-
nierskich szkół w województwie, która 
zdecydowała się na wprowadzenie tej 
innowacji. 

Być może więc w bliskiej już 
przyszłości e-dzienniki na dobre za-
domowią się w szkołach na terenie 
naszej gminy, choć nadal będziemy 
na korytarzach mijać nauczycieli 
z dokumentami pod pachą. 

PRUD

Współpraca ze szkołami, orga-
nizacja imprez i podejmowa-
nie inicjatyw na rzecz lokal-

nej społeczności – tak w skrócie można 
podsumować ubiegłoroczną działalność 
Stowarzyszenia Ziemi Brzeskiej „Poro-
zumienie”. Stowarzyszenie powstało w 
2002 roku z inicjatywy Mirosława Wiś-
niowskiego i Andrzeja Cichońskiego, 
obecnie kieruje nim siedmioosobowy 
zarząd w składzie: prezes – Zbigniew 
Mastalerz, wiceprezesi – Mirosław 
Wiśniowski i Grzegorz Przybyło, sekre-
tarz – Józef Kubas, skarbnik – Henryk 
Pałka oraz członkowie – Danuta Kłos 
i Marek Kośmider.

W ubiegłym roku sporo czasu 
poświęcili członkowie stowarzyszenia 
na współpracę z Gimnazjum i Liceum 
Katolickim – brali udział w nadaniu 
szkole imienia, byli organizatorami 
spotkania integracyjnego na górze 
Jamna i współorganizatorami spotka-
nia integracyjnego z gronem pedago-
gicznym tej szkoły. 

-Staramy się zaakcentować naszą 
obecność w czasie imprez gminnych, 
przygotowujemy spotkania z okazji 
ważnych rocznic. Zajmujemy się także 
przygotowywaniem projektów oraz 
pozyskiwaniem funduszy na naszą 
działalność. W ubiegłym roku przy-
gotowaliśmy projekt  zatytułowany 
„Poszukiwania metod współczesnej 
integracji socjalnej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu dzieci i 

młodzieży”, który realizowany był w 
Gimnazjum i Liceum Katolickim oraz 
w Domu Dziecka w Jasieniu. Drugi 
ważny projekt, na który udało nam 
się pozyskać blisko 50 tysięcy złotych 
realizowany będzie w szkole katolickiej 
oraz w Zespole Szkół w Woli Dębińskiej  
– mówi sekretarz Stowarzyszenia „Po-
rozumienie” Józef Kubas. 

Sztandarową imprezą „Porozumie-
nia” jest  Święto Flagi organizowane 
na Placu Kazimierza Wielkiego 2 

maja. Rozdano wówczas mieszkańcom 
Brzeska flagi państwowe, a młodzież z 
GiLK uświetniła imprezę występami. 
Ważnym wydarzeniem był także orga-
nizowany na stadionie Jadowniczanka 
piknik „Wesołe wakacje”. Zgromadził  
on rzeszę dzieci i młodzieży, dla któ-
rych przygotowano bardzo atrakcyjny 
program. Tradycją jest już rajd jesien-
ny organizowany wspólnie z Klubem 
Abstynentów „Szansa”. 

red

Porozumienie dla młodzieży

Działacze ,,Porozumienia” są organizatorami wielu imprez.
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-Motywem założenia Klubu była po-
trzeba dania dzieciom i młodzieży moż-
liwości uprawiania sportu i samoreali-
zacji, chronienie jej przed zagrożeniami 
patologiami, takimi jak narkomania, 
pijaństwo i przemoc. Uważam, że młody 
człowiek,  wyrobiony sportowo, z cha-
rakterem, zawsze znajdzie dużo siły, 
aby oprzeć się różnorakim pokusom 
– mówi Józef Pabian. - Mając status or-
ganizacji pozarządowej, stowarzyszenie 
może ubiegać się o pozyskanie środków 
finansowych u władz samorządowych. 

W ciągu pierwszych dwóch lat 
działalności w klubie działało 7 sekcji: 
- kickboxingu, munchako, aikido, ka-
rate, american darta, tenisa stołowego 
i rowerów górskich. Bardzo szybko 
przyszły sukcesy w kolarstwie górskim, 
na Mistrzostwach Polski w Krynicy 
w 1999 roku Kamil Pabian zajął III 
miejsce, a Franciszek Mucek V. W ame-
rican dart znakomity dotychczas kolarz 
klubu „Olimp” Marcin Kusiak zajął 3 
miejsce w Mistrzostwach Polski w Ol-
sztynie i tym samym został reprezen-
tantem Polski na Mistrzostwa Świata 
w Barcelonie w 2001 roku, gdzie zajął 
13 miejsce. W munchako i kickboxin-
gu na Mistrzostwach Polski w Łącku, 
w 2003 roku Paweł Grochola i Marcin 
Popiela zdobyli złote medale i tytuły 
Mistrzów Polski. 

W programie Klubu na stałe za-
pisana jest organizacja zawodów 
w kolarstwie górskim o Puchar Brze-
ska, później zamienionych na Puchar 
Wójtów.  Prawdziwym sukcesem Klubu 
było przyciągnięcie na brzeskie zawody 
takich zawodników jak Anna Szafra-
niec – Iskra Głogoczów/RMF.Cocacola 
- mistrzyni świata, Anna Sadłecka 
– KS Bytów – wicemistrzyni świata, 
Sylwester Szmyd z siostrą Iwoną 
ze Stalowej Woli – najlepszy kolarz 
szosowy w Polsce jeżdżący w amery-
kańskiej grupie zawodowej (Astana) 
obok Lansa Armstronga. Przyjeżdżali 
również aktualni mistrzowie Polski: 
rodzina Pyrgiesów z Zielonej Góry 
– Marlena, Magdalena i Marcin. Zbi-
gniew Garczyński z RMF Cocacola 
– 4. zawodnik Mistrzostw Świata 
w 2000 roku w Canbery w Australii. 
Na każde zawody zjeżdża 150 - 250 

Klub „Olimp” został założony i zarejestrowany w sądzie w Tarnowie, w październiku 1999 roku. Prezesem klubu został  jego pomysłodawca 
Józef Pabian, członek Małopolskiego Zarządu Związku Kolarskiego w Krakowie, wiceprezesami zostali Stanisław Kusiak i Władysław Zych. 

Klub ma już 10 lat

zawodników i zawodniczek. W poszcze-
gólnych edycjach Pucharu Brzeska 
również zawodnicy Olimpu zajmowali 
pierwsze miejsca na podium. Byli to 
między innymi: ks. Jerzy Tokarz, Ka-
mil Pabian, Waldemar Szot, Wojciech 
Nawalaniec, Łukasz Kołodziej, Marcin 
Glapka, Łukasz Patulski, Bartłomiej 
Pudełek, Marcin Kusiak, Paweł Sala, 
Rafał Kutyba, Łukasz Gzyl, Mateusz 
Bialik, Mateusz Biernat. Ogółem w la-
tach 1999 – 2004 zorganizowano 25 
wyścigów O Puchar Brzeska i Puchar 
Wójtów oraz 5 na zakończenie sezonu 
kolarskiego O Mistrzostwo Powiatu. 
W tych zawodach startowało ponad 6 
tys. zawodników i zawodniczek.

Oprócz działalności statutowej 
w Klubie prowadzone są działania 
wychowawcze, profilaktyczne i inte-
gracyjne. Należy do nich organizacja 
pielgrzymek rowerowych, rajdów 
rodzinnych, pikników, wypoczynku 
letniego, turniejów sportowych oraz 
zawodów rekreacyjno sportowych dla 
dzieci i dorosłych. Ponadto Olimp był 
organizatorem pierwszego balu spor-
towca Ziemi Brzeskiej (najlepszym 
sportowcem został wybrany Antoni 
Baniak-zawodnik Sokoła, a zawod-
niczka klubu Olimp Justyna Skórnóg 
zajęła 10 miejsce)

Na początku 2004 roku, dzięki 
ks. Józefowi Mularzowi- wielkiemu 
przyjacielowi młodzieży, Klub zostaje 

przeniesiony do Parafii Miłosierdzia 
Bożego. 

-Otrzymaliśmy pomieszczenie do 
przeprowadzania treningów kolarzy 
i salę do treningu zawodników sekcji 
tenisa stołowego. Znalazło się również 
miejsce na spotkania i zebrania człon-
ków klubu. Systematycznie wyposa-
żaliśmy klub w potrzebny sprzęt do 
treningów. Zakupiono trenażery, stoły 
do ping-ponga i inny sprzęt – wymienia 
Józef Pabian. 

Następuje bardzo dynamiczny roz-
wój klubu. Sekcja kolarstwa górskiego 
liczy 30 zawodników, a tenisa stołowego 
20. Dochodzi jeszcze 3 sekcja piłki noż-
nej halowej. Najbardziej prężnie działa 
sekcja rowerowa. W ciągu sezonu orga-
nizowanych jest to ponad 20 wyjazdów 
na wyścigi. W tych latach najlepsi za-
wodnicy zajmowali najwyższe miejsca 
na podium. 

Katolicki Klub Sportowy „Olimp” 
jest zarejestrowany w Małopolskim 
Związku Kolarskim i Małopolskim 
Związku Tenisa Stołowego i posiada 
licencje sportowe. 

-Rozpoczęliśmy wyjazdy na trud-
niejsze zawody, takie jak Puchar 
Szlaku Solnego, gdzie może jeszcze 
wielkich sukcesów nie było, ale jest to 
kolejny stopień trudności do zdobycia 
w przyszłości. Marka KKS „Olimp” jest 
już wszędzie rozpoznawalna w świecie 
kolarskim i naszym marzeniem jest 
tę pozycję umacniać – dodaje prezes 
Pabian.

Należy też podkreślić sukcesy sek-
cji tenisa stołowego, której zawodnicy 
odnieśli wiele znakomitych zwycięstw 
i przesunęli się na czołowe pozycje 
w lidze młodzieżowej.   Systematycznie 
trenują, organizują rozgrywki i wyjeż-
dżają na zawody w rejonie.

Specyfika klubu polega na ogrom-
nym zaangażowaniu rodziców. Trudno 
wyróżniać kogokolwiek, bo każdy 
pracuje w miarę swoich możliwości. 
Jedni dają pieniądze, inni użyczają 
samochodów na wyjazdy, jeszcze inni 
umiejętności i swój czas. Bez tej współ-
pracy, co podkreślają działacze Klubu, 
nie byłoby „Olimpu” na takim poziomie, 
jaki reprezentuje obecnie. 

red.

Czołowym zawodnikiem ,,Olimpu” 
jest młody bokser Filip Ptasiński
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Pierwszy etap naszej podróży obej-
muje wschodnie wybrzeże Argentyny, 
Ziemię Ognistą i południe Chile. Zwie-
dzanie ”boskiego Buenos” pozostawia-
my na marzec, zatem nie zagłębiamy 
się zanadto w zakamarki tego miasta, 
tylko czym prędzej ruszamy na połu-
dnie.  Przemieszczamy się szybko i już 
drugiego dnia jesteśmy w oddalonych o 
1300 kilometrów Puerto Madryn, skąd 
odbywamy jednodniową wycieczkę na 
Półwysep Valdés. Miejsce to wpisane 
jest na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO dzięki bogactwu morskiej 
fauny. Znajdują się tam tereny lęgowe 
wielu gatunków zwierząt niespotyka-
nych w Europie w warunkach natural-
nych. Na początku witamy się z lwami 
i słoniami morskimi oraz pingwinami 
Magellana. Po drodze podglądamy 
także gwanako – przodka lamy, połu-
dniowo-amerykańskie strusie nandu, 
a także lisy patagońskie i mary, czyli 
patagońskie świnki morskie. Po raz 
pierwszy podziwiamy także rozpoście-
rającą się po horyzont nieskończoną 
przestrzeń oceanu. 

Następnie jedziemy prosto na po-
łudnie. Pisząc prosto, mam na myśli 
dosłownie długą, prostą, wydawać by 
się mogło nie kończącą się drogę. To 
szlak narodowa nr 3, który wiedzie 
na sam koniec świata, czyli na Ziemię 
Ognistą.  Na dodatek widok zza szyby 

samochodu zupełnie się nie zmienia. 
Suche trawy na płaskim terenie, czyli 
tzw. pampa otacza nas ze wszystkich 
stron. Dopiero u kresu naszej podróży 
krajobraz ulega zmianie. Wyrastają 
drzewa, pojawiają się góry. Zostajemy 
na 3 dni w uroczym miasteczku Us-
huaia, skąd odbywamy wycieczki na 
pobliskie lodowce.  Okolica urzeka nas 
bliskością gór i oceanu. Stąd można 
płynąć już tylko na Antarktydę. Jed-
nak nie tym razem.

Z Ziemi Ognistej kierujemy się na 
południowy-zachód Chile do miasteczka 
Puerto Natales, skąd wyruszamy do 
Parku Narodowego Torres del Paine 
uważanego za jeden z najpiękniejszych 

w Ameryce Południowej. Odbywamy 
tam popularny czterodniowy trekking  
uwieńczony wschodem słońca u stóp 
granitowych wież.  Widoki przecudne, 
zachwycają różnorodnością krajobrazu, 
poczynając od potężnych skał, poprzez lo-
dowce, na jeziorach skończywszy. Pogoda 
dodatkowo urozmaica nam czas. Słońce 
przeplata się z deszczem, a wiatr cały 
czas nie pozwala o sobie zapomnieć. 

Naszą podróż kontynuujemy w El 
Calafate, skąd jedziemy do Parku Los 
Glaciares zobaczyć jeden z najwięk-
szych na świecie, zachwycający swoją 
dostojnością lodowiec Perito Moreno. 
To prawdziwe widowisko zarówno dla 
oka jak i dla ucha. Mamy bowiem oka-
zję obserwować wielkie odrywające się 
części lodu wpadające do jeziora.

Kolejnym punktem naszej wędrów-
ki jest El Chalten, skąd wyruszamy na 
trekking u podnóży Fitz Roy i Cerro 
Torre – ważnych celów dla wspinaczy 
z całego świata. Mamy olbrzymie 
szczęście, bo pierwszego dnia pogoda 
wprost nas rozpieszcza. Podziwiamy 
Cerro Torre w pełnej okazałości w 
promieniach słońca przy bezchmur-
nym niebie. Jak się później okazuje 
taka szansa zdarzyła się dopiero drugi 
raz w tym roku. Tego wieczoru udaje 
nam się także zobaczyć górę Fitz Roy. 
Niestety, po raz ostatni, bo następnego 
dnia nie wychodzimy nawet z namiotu. 
Pada deszcz, a później śnieg - uroki 
patagońskiego klimatu.

W międzyczasie poznajemy miesz-
kańców Argentyny – bardzo towarzy-
skich ludzi kochających niekończące 
się rozmowy. Pijemy z nimi mate – her-
batę z ostrokrzewu paragwajskiego, 
będącą trunkiem niezwykle socjalizu-
jącym i smakujemy ciasta, za którymi 
Argentyńczycy wprost przepadają. I 
jedziemy dalej. A gdzie? Opowiem za 
miesiąc. Jedno jest pewne, wrażeń nie 
zabraknie. Pozdrawiam serdecznie.

 Gabriela Grabarz

8 stycznia 2010, Buenos Aires. Wylądowaliśmy o czasie. Nareszcie jestem na półkuli południo-
wej. Ciekawe czym mnie zaskoczy, czym zauroczy, czym zaniepokoi, a czym zadziwi.

J uż  w  Amer yce !
Pingwiny na Półwyspie Valdes

Torres del Paine - lodowiec Grey
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W 1990 roku powołana zo-
stała na stanowisko kierowni-
ka Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, na bazie 
którego kilka lat później powstał 
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. Podlegało jej wówczas 14 
pracowników, z czasem jednak 
liczba zatrudnionych rosła, bo-
wiem systematycznie zwiększał 
się zakres świadczonych przez 
placówkę świadczeń. 20 lat temu 
ośrodki tego typu udzielały swoim 
podopiecznym jedynie wsparcia 
materialnego. Po zmianie ustawy 
o  pomocy społecznej położono 
nacisk na pracę socjalną, a od pra-
cowników wymagano wiedzy z za-
kresu prawa, pomocy dzieciom 
czy alkoholikom. Zatrudnieni 
w ośrodku podnosili kwalifikacje, 
aby w każdej sytuacji umieć nieść 
pomoc potrzebującym.

W 1992 roku ośrodek przejął 
usługi opiekuńcze świadczone do tej 
pory przez Polski Czerwony Krzyż 
i Polski Komitet Pomocy Społecznej. 
Odwiedzając domy podopiecznych, 
pracownicy socjalni zaczęli dostrzegać 
problemy, którymi do tej pory ośrodek 
się nie zajmował.

-Jednym z takich problemów była 
przemoc w rodzinie. Już w 1997 roku 
utworzony został, jako jeden z pierw-
szych w województwie, hostel dla 
matek – ofiar przemocy w rodzinie. 
Powstał także punkt informacyjno-
konsultacyjny dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych od alkoholu. 
Działa on do dzisiaj i niezmiennie od-
wiedza go ogromna liczna potrzebują-
cych, skorzystać można w nim z pomo-
cy psychologa, prawnika, pracownika 
socjalnego – mówi Krystyna Put.

Kolejnym bardzo poważnym prob-
lemem nękającym mieszkańców gminy 
w latach 90-tych ubiegłego wieku była 
duża liczna bezdomnych. Odpowiedzią 

To musi być powołanie

na niego było utworzenie noclegowni 
dla bezdomnych mężczyzn, wówczas 
dysponowała ona jedynie pięcioma 
miejscami, z czasem została wyre-
montowana i unowocześniona tak, aby 
pomieścić obecnie 16 osób. 

MOPS ściśle współpracuje z orga-
nizacjami pozarządowymi na terenie 
gminy. Przejawem tego jest wiele 
wspólnych inicjatyw, z których najbar-
dziej widoczną było utworzenie, wspól-
nie z Caritas działającą przy parafii 
św. Jakuba, jadłodajni dla bezdomnych 
i ubogich, z której codziennie korzysta 
70 – 80 osób. 

-W ciągu 20 lat, które przepraco-
wałam zarządzając ośrodkiem, opie-
ka społeczna bardzo zmieniła swój 
charakter. Przychodzili do nas ludzie 
biedni, starzy, którzy nie potrafili 
zabezpieczyć sobie i swoim rodzinom 
podstawowych warunków bytowych. 
Teraz potrzeby naszych podopiecznych 
są inne – nie mają pralki automatycz-
nej, bądź zepsuł się im piec do central-
nego ogrzewania. Znamienne jest to, 

że z pomocy MOPS korzystają 
ludzie młodzi, bez pracy, uzależ-
nieni, borykający się z wieloma 
problemami natury społecznej. 
Niepokojące jest to, że po pomoc 
przychodzą ludzie bardzo młodzi. 
Mają oni pieniądze i zapewniony 
byt, jednak nie mają rodziców, bo 
ci wyjechali do pracy za granicę 
i dzieci zostawili same sobie. Od-
rębną grupę naszych podopiecz-
nych stanowią dłużnicy, którzy 
pozaciągali kredyty w kilku ban-
kach i mają ogromne problemy 
z ich spłacaniem. Nagminnym 
zjawiskiem, narastającym z roku 
na rok jest przemoc fizyczna 
i seksualna – opowiada dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

Duża grupa klientów MOPS, 
o czym codziennie przekonują się 

pracownicy ośrodka, nie należy do ła-
twych. Są nieufni, wykazują postawę 
roszczeniową, źle traktują pracowni-
ków. Ale, co podkreśla Krystyna Put, 
należy ich zrozumieć i pochylić się nad 
ich potrzebami. Fachowość pracowni-
ków, ich znajomość przepisów, spokój 
i opanowanie powodują, że nieufność 
znika i klienci nawiązują kontakt, 
który niezbędny jest, aby współpraca 
między podopiecznym a ośrodkiem 
mogła być kontynuowana. Pracownicy 
ośrodka to doskonale przygotowana 
kadra, wyszkolona w w zakresie 
psychologii i prawa, każdy z nich jest 
w stanie objąć swoich podopiecznych 
kompleksową opieką.

Niestety, zdarza się i tak, że pomoc 
społeczna udzielana rodzinom jest 
dziedziczna. Bo skoro dzieci widzą, 
że rodzice latami korzystają z opieki 
ośrodka, to i im ten styl życia zaczyna 
odpowiadać. Takie rodziny wymagają 
ze strony ośrodka trudnej i długiej 
pracy. Pracownicy socjalni uświada-
miają im, że powinni podjąć starania, 

-Maria Ostrowska, moja zwierzchniczka, wspaniała osoba, która uczyła mnie stawiać pierwsze kroki w ośrodku powtarzała, że w pomocy 
społecznej nie pracuje się z przypadku, że jest to powołanie. Towarzyszyć mu musi chęć niesienia pomocy ludziom i ogromna wrażliwość. 
Po latach przepracowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wiem, że w tych słowach nie ma żadnej pomyłki. Przez ośrodek 
przewinęło się wiele osób, które próbowały w nim pracować, ale po pewnym czasie rezygnowały uznając, że nie mają do tego predys-
pozycji – opowiada Krystyna Put, która 1 lutego, po wielu latach pracy na stanowisku dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
odeszła na emeryturę.

Krystyna Put
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aby zarabiać i żyć na odpowiednim 
poziomie, a pomoc społeczną traktować 
jako rozwiązanie w najtrudniejszych 
sytuacjach. 

-Zostawiam ośrodek w dobrej 
kondycji, doskonale funkcjonujący 
– mówi świeżo upieczona emerytka. 
-Przeprowadzone w ostatnim czasie 
kontrole NIK, Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy oraz audyt zewnętrzny nie 
wykazały najmniejszych nieprawidło-
wości. Świetnie przygotowana kadra 
zapewnia, że sytuacja taka będzie 
trwać nadal. ZS

Na uwagę zasługuje zmiana uchwa-
ły budżetowej na rok 2010. W jednym 
z przyjętych rozwiązań burmistrz Grze-
gorz Wawryka przedstawił radnym 
propozycję, aby zabezpieczyć dodatkowe 
środki na budowę hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 3 w wysokości 
blisko 2,5 mln złotych. Nie ukrywam, 
że jako Rada zostaliśmy propozycją 
burmistrza mile zaskoczeni, za co cał-
kiem spontanicznie otrzymał brawa od 
radnych, co na Sali Obrad nieczęsto się 
zdarzało. Konsekwencją wprowadzonych 
zmian jest to, że hala sportowa zostanie 

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brzesku zostało podjętych 9 uchwał, pozwolę sobie 
omówić niektóre z nich i skomentować kilka ważnych, moim zdaniem wydarzeń, jakie 
miały miejsce w Brzesku w ostatnim czasie. 

wybudowana szybko i dużo taniej, prace 
powinny zacząć się na wiosnę, a  jej 
ukończenie może nastąpić już w 2011 
roku. Z powstającej sali cieszy się bardzo 
dyrektor Dorota Wójcik, rodzice, a przede 
wszystkim dzieci, które teraz na kory-
tarzach odbywają zajęcia wychowania 
fizycznego. Bulwersować może jednak 
fakt, iż klika osób związanych z jedną 
quasi lokalną gazetą, uprawiając brudną 
politykę atakuje burmistrza za tę tak po-
trzebną inwestycję. Środowisko szkolne, 
o którym wspomniałem, jest oburzone 
ich zachowaniem. Nasuwa się takie po-

Z pracy Rady Miejskiej w Brzesku wiedzenie: „Jak ktoś nie chce pomóc, to 
przynajmniej niech nie przeszkadza”. 

Uchwałą, na wniosek burmistrza, 
radni nadali nowobudowanej bibliotece 
imię Jana Pawła II. Od 3- 4 lat wspomi-
nało się, że budynek ten - jeżeli powstanie 
- powinien nosić imię naszego wielkiego 
Papieża. Budynku nie było, a nazwa już 
istniała. Przygotowanie inwestycji, wnio-
sków o środki unijne, podpisanie umowy, 
rozpisanie przetargu i rozpoczęcie budo-
wy odbyło się w ekspresowym tempie, co 
nie znaczy, że nie obyło się bez przeszkód. 
Zarówno Rada, jak i burmistrz Wawryka 
zrobiliśmy wszystko, co w ludzkiej mocy, 
aby największe centrum kulturalno 
– biblioteczne mogło w Brzesku powstać. 
Nie opuszcza mnie również wrażenie, że 
patron tej biblioteki także czuwa nad 
realizacją tego wspaniałego budynku 
i w dalszym ciągu nam pomaga.

 Krzysztof Ojczyk

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w godzinach od 7.30 do 15.30
Sekcja Świadczeń Rodzinnych (014) 66 315 83 w. 20, 29 
od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30
Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn ul. Cegielniana 1/4 32-800 Brzesko tel (014) 68 63 998
Hostel dla kobiet ofiar przemocy w rodzinie ul. Mickiewicza 33 32-800 Brzesko tel. (014) 66 315 83
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych ul. 
Mickiewicza 21 Porady i konsultacje w sprawie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie Przyjmuje: 
Prawnik - w każdy poniedziałek od 12.00 do 15.00 Psycholog - w każdy wtorek od 8.30 do 10.30 
Pracownik socjalny - od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 Porady są bezpłatne i może 
skorzystać każdy po uprzednim ustaleniu terminu z prac. socjalnym ( pok. Nr 4 ) 
lub telefonicznie (014) 66 315 83 lub (014) 66 307 05 
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-Konkurs ten jest już wpisany w tra-
dycję śpiewania kolęd w Brzesku. Przed 
laty w brzeskiej Farze był organizowany 
parafialny Koncert Kolęd i Pastorałek 
„Świętej Rodzinie w darze”. W 2005 roku 
powstała myśl, aby koncert przekształcić 
w powiatowy konkurs. Od tamtej pory 
jego organizacją zajmują się wspólnie: 
Parafia NMP Matki Kościoła i św. Jaku-
ba Apostoła, Urząd Miejski i Starostwo 
Powiatowe – mówi ks. Stanisław Kacz-
ka, wikariusz z brzeskiej parafii. Juro-
rami w tegorocznej edycji konkursu byli: 
Krystyna Szymańska – przewodnicząca, 
ks. dr Grzegorz Piekarz, Mariusz Ła-
będź. Po przesłuchaniu 54 prezentacji, 
w której wzięło udział 220 uczestników, 
jury nagrodziło młodych artystów w kil-
ku kategoriach wiekowych.  Kategoria 
przedszkolaki I - Zespół „Pszczółki” 
z Publicznego Przedszkola Integracyj-
nego w Brzesku II - nie przyznano III 
- nie przyznano Wyróżnienie: Zespół 
„Przedszkolne Nutki” z Publicznego 
Przedszkola Nr 10 w Brzesku,  Ze-
spół „Złote Choineczki” z Publicznego 
Przedszkola Nr 10 w Brzesku,  Zespół 
„Wiolinki” z Publicznego Przedszkola 
w Porębie Spytkowskiej Kategoria 
dzieci młodsze klasy I – III szkoły 
podstawowe - soliści I - Alicja Rega 
z Łysej Góry. II - Maria Mikołajek z Brze-
ska. III - Magdalena Zdybel z Brzeska 

W Auli Chrystusa Króla, w kościele św. Jakuba już po raz piąty rozdano Muszle świętego Jakuba – trofea Powia-
towego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. 

O Muszlę św. Jakuba
Wyróżnienie - Agnieszka Pytka z Brze-
ska Kategoria dzieci starsze klasy 
IV - VI szkoły podstawowe - soliści 
I - Klaudia Zdybel z Brzeska. II - Daria 
Reczek ze Szczepanowa. III - Mariola 
Duda z Brzeska. Wyróżnienie - Aleksan-
dra Kaim z Brzeska. Kategoria dzieci 
starsze klasy IV- VI - zespoły I - 
Schola „Liberi Sancti Jacobi” z Brzeska. 
II - nie przyznano. III - nie przyznano. 
Wyróżnienie - nie przyznano. Katego-
ria młodzież gimnazjalna - soliści 
I - Tomasz Mika z Gimnazjum Nr 1 
w Brzesku. II - Gabriela 
Magiera z Brzeska. III 
- Agnieszka Kołodziej 
z Brzeska. Wyróżnienie 
- nie przyznano. Kate-
goria młodzież gim-
nazjalna - zespoły I - 
Chór z Gimnazjum Nr 
1 w Brzesku. II - Zespół 
„Fortis” z Gnojnika. III - 
Zespół Wokalny z Gimna-
zjum w Złotej. Wyróżnie-
nie - nie przyznano. Ka-
tegoria młodzież szkół 
ponadgimnazjalnych 
- soliści I - Hubert Za-
piór z Brzeska. II - Mar-
ta Mądra z Okocimia. 
III - Ewa Wiśniowska 
z Gnojnika. Wyróżnienie 

- Michał Dziedzic z Brzeska. Kategoria 
młodzież szkół ponadgimnazjal-
nych - zespoły. I - nie przyznano. II 
- Schola „Ad Templum Sancti Jacobi” 
z Brzeska. III - Schola „Bliżej Nieba” 
z Okocimia. Wyróżnienie - Zespół z Ka-
tolickiego Liceum Ogólnokształcącego 
w Brzesku. Nagroda za najlepszy 
akompaniament - Krzysztof Musiał 
z Brzeska. Nagroda specjalna dla 
najlepszego wykonawcy - Hubert 
Zapiór z Brzeska. 

red
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Historyk sztuki Jerzy Wyczesany 
w swojej „Krótkiej impresji na temat 
Brzeska” przypomniał, że rok 2010 jet 
czasem trzech ważnych dla Brzeska 
rocznic. Oprócz 625 lecia nadania praw 
miejskich Brzesko będzie obchodzić 
165 lecie założenia browaru przez 
Jana Ewangelistę Goetza, a także 100 
lecie założenia pierwszego w mieście 
gimnazjum.

Młodzież ze szkół ze Szczepanowa, 
Sterkowca i Jadownik przygotowała 
inscenizację teatralną traktującą o 
nadaniu praw miejskich dla Brzeska 
przez królową Jadwigę. Po  jego zakoń-
czeniu królowa wręczyła symboliczne 
klucze do grodu burmistrzowi Grze-
gorzowi Wawryce i przewodniczącemu 
RM Krzysztofowi Ojczykowi. 

W czasie uroczystej sesji 50 osób 
wyróżnionych zostało medalami oko-
licznościowymi upamiętniającymi tę 
doniosłą dla grodu nad Uszwicą datę. 

-W ciągu całego roku wręczymy me-
dale 200 osobom – wyjaśnia burmistrz. 
-To nie tylko osoby z pierwszych stron 
gazet ale społecznicy, pasjonaci, ludzie 
szanowani przez środowisko, w którym 
mieszkają i pracują. 

Medale otrzymali: Bronisława 
Marzec- stulatka ze Szczepanowa, 
działaczka społeczna, jej mąż działał 
w ruchu oporu, został rozstrzelany 
przez hitlerowców; Iwona Mikołajek- 
zaangażowana w pracę społeczną z 
młodzieżą; Stanisław Gadziała- spo-

łecznik; Bogusław Kulka- instruktor 
kręglarstwa, działacz TKKF Sokół; 
Jan Jemioło- długoletni pracownik 
Urzędu Miejskiego; Krystyna Put- 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej; Kazimierz Sproski- dzia-
łacz społeczny, pracuje  z młodzieżą, 
emerytowany nauczyciel; Anna Sosin- 
położna; Józefa Migdał- społecznik, 
emerytowana nauczycielka, Maria 
Karaś- kierownik Zespołu Pieśni i 
Tańca Porębianie; Krystyna Święch- 
od 40 lat pracuje w PSS Społem; 
Maria Janicka- od 40 lat pracuje w 
PSS Społem, kierownik Pawilonu; 
Elżbieta Niedzielska- od ponad 30 
lat pracuje w PSS Społem; Zofia 
Tomczyk-3o lat pracy w PSS Społem; 
Zdzisław Miłek- wieloletni pracownik 
PSS Społem; Barbara Styncz- eme-
rytowana nauczycielka, działaczka 
społeczna, przez kilka kadencji była 
radną; Emilia Kamińska- przewodni-
cząca Związku Emerytów, działaczka 
społeczna; Franciszek Stec-społecz-
nik; Stanisław Wielgosz- społecznik; 
Władysław Kozub- emerytowany 
strażak, działacz społeczny; Tadeusz 
Banaś- emerytowany nauczyciel, wy-
chowawca wielu pokoleń młodzieży; 
Barbara Maj- emerytowana nauczy-
cielka; Zbigniew Dulemba- działacz 
NSZZ Solidarność, internowany; Jan 
Opiła- żołnierz AK, społecznik; Michał 
Mleczko- emeryt, malarz artysta; Jó-
zef Rosa- emerytowany lekarz; Anna 

Rogula- pracownica MOPS; Maria 
Orlińska- pracownica socjalna MOPS; 
Janina Oleksy- opiekunka, pracowni-
ca MOPS; Jolanta Baka- pracownica 
MOPS; Agata Nalepka- długoletnia 
pracownica biblioteki; Renata Wiel-
gosz- długoletnia, ceniona pracownica 
biblioteki; Anna Wnęk- 32 lata pracy 
w bibliotece; Krystyna Zając- 33 lata 
pracy w bibliotece; Anna Żurek- 38 lat 
pracy w bibliotece; Jerzy Wyczesany- 
historyk sztuki , pracownik MOK; 
Maria Gładysz- pracownica MOK; 
Mieczysława Styka- pracownica 
MOK; Teresa Szydłowska- pracow-
nica MOK; Maria Kucia- społecznik, 
radna, pracuje w kuchni dla bezdom-
nych, działaczka Caritas; Rozalia 
Święch- społecznik, pracuje w kuchni 
dla bezdomnych, działaczka Caritas; 
Danuta Wrona-społecznik, pracuje w 
kuchni dla bezdomnych, działaczka 
Caritas; Anna Szczepaniec- dyrek-
torka Powiatowego Urzędu Pracy; 
Edward Pabian- kierownik Warszta-
tów Terapii Zajęciowej; Stanisław 
Stoliński- prezes TKKF Sokół; Marek 
Puzia- wiceprezes Małopolskiej Wy-
twórni Maszyn, działacz społeczny 
i sportowy; Edward Soból- emeryt, 
budowniczy szkoły i remizy w Buczu, 
społecznik, Stanisław Góra-  emeryt, 
budowniczy szkoły w Buczu, później-
szy jej dyrektor, społecznik; Stanisław 
Świerczek- społecznik; Józef Mół-
społecznik. 

Obchody zainaugurowane
625 lat miasta to piękna rocznica. Brzesko, szczególnie w ciągu ostatnich 20 lat, doskonale wykorzystuje swoją szansę. Korzystamy ze 
środków unijnych, które pozwalają na dynamiczny rozwój. Dzisiejsza uroczystość rozpoczyna oficjalne obchody jubileuszowe. Przygotowano 
wiele imprez i spotkań, które będą je uświetniać – mówił burmistrz Grzegorz Wawryka.

Z ŻYCIA GMINY
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Ulga prorodzinna(8)        

Ustawodawca, dla osób wychowu-
jących dzieci, przewiduje możliwość 
skorzystania z tzw. ulgi prorodzinnej. 
Celem tej regulacji jest wspieranie 
rodziny, jako podstawowej komórki 
społecznej.  

Ulga prorodzinna polega na od-
liczeniu stosownej kwoty na każde 
dziecko od podatku dochodowego, po 
dokonaniu odliczeń z tytułu składek 
na ubezpieczenie zdrowotne.

Kto może skorzystać?
Prawo do skorzystania z ulgi mają 

podatnicy, którzy w danym roku po-
datkowym:

• wykonywali władzę rodzicielską 
lub

• pełnili funkcję opiekuna prawne-
go, jeżeli dziecko z nimi zamieszkiwało 
lub

• sprawowali opiekę poprzez peł-
nienie funkcji rodziny zastępczej na 
podstawie orzeczenia sądu lub umowy 
zawartej ze starostą. 

Możliwość skorzystania z ulgi przy-
sługuje w przypadku wychowywania 
dzieci małoletnich (przed ukończeniem 
18 roku życia) oraz w pewnych przy-
padkach w przypadku wychowywania 
dzieci pełnoletnich. W przypadku tych 
drugich możliwość skorzystania z ulgi 
przewidziana jest w odniesieniu do:

• dzieci, które zgodnie z odrębnymi 
przepisami otrzymywały zasiłek pie-
lęgnacyjny albo rentę socjalną,

• dzieci do ukończenia 25 roku 
życia uczących się w szkołach, o któ-
rych mowa w przepisach o systemie 
oświaty, przepisach o szkolnictwie 
wyższym lub w przepisach regulują-
cych system oświatowy lub szkolnictwo 
wyższe  obowiązujących w innym niż 
Polska państwie. W tym wypadku 
odliczenie jest możliwe, jeżeli w roku 
podatkowym pełnoletnie dziecko nie 
uzyskało dochodów opodatkowanych 
według skali podatkowej lub z odpłat-
nego zbycia papierów wartościowych 
w łącznej wysokości przekraczającej 

kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniej-
szającej podatek oraz stawki podatku, 
określonej w pierwszym przedziale 
skali podatkowej z wyjątkiem renty 
rodzinnej czyli 3089 zł (556,02 zł : 18% 
= 3089 zł). 

Najczęściej podstawą zarobkowa-
nia przez młodzież są umowy zlecenia 
i o dzieło. Warto w tym miejscu nad-
mienić, iż mogą wystąpić przypadki, 
gdy dochody te nie będą miały wpły-
wu na skorzystanie przez rodziców 
z podatkowych preferencji z tytułu 
wychowywania dziecka. Sytuacja ta 
będzie miała miejsce, gdy dochody 
dzieci będą opodatkowane zryczał-
towanym podatkiem dochodowym 
(zryczałtowanym podatkiem mogą 
być opodatkowane te umowy, które 
spełniają następujący warunek: suma 
należności określonych w umowie 
lub w umowach zawartych z osobą 
niebędącą pracownikiem płatnika 
z tego samego tytułu nie przekracza 
miesięcznie kwoty 200 zł).

Jeżeli w 2009 roku dziecko ukoń-
czyło 25 lat albo zakończyło lub prze-
rwało naukę, ulgę prorodzinną odlicza 
się tylko za miesiące, w których speł-
niało warunki do odliczenia.

Podatnicy tracą prawo do odlicze-
nia, poczynając od miesiąca kalenda-
rzowego, w którym dziecko wstąpiło 
w związek małżeński lub na podstawie 
orzeczenia sądu zostało umieszczone 
w instytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie w rozumieniu przepisów 
o świadczeniach rodzinnych. 

Jak obliczyć ulgę?
Zgodnie z zasadą ogólną odliczeniu 

podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty 
zmniejszającej podatek określonej 
w pierwszym przedziale skali, za każ-
dy miesiąc kalendarzowy, w którym 
podatnik wykonywał władzę rodziciel-
ską, pełnił funkcję rodziny zastępczej 
albo sprawował opiekę prawną. 

Miesięczna wysokość ulgi wynosi 
zatem:

 556,02 zł (kwota zmniejszająca 
podatek) x 1/6  =  92,67 zł 

Roczna wysokość ulgi na jedno 
dziecko wynosi zatem:

92,67 zł x 12 miesięcy = 1112,04 zł
Jeżeli jednak w tym samym mie-

siącu kalendarzowym w stosunku do 
dziecka wykonywana jest władza, 
pełniona funkcja lub sprawowana 
opieka, każdemu z podatników ją 
wykonujących przysługuje odliczenie 
w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznej 
kwoty odliczenia za każdy dzień spra-
wowania pieczy nad dzieckiem. 

92,67 zł : 30 = 3,09 zł
Odliczenie dotyczy łącznie obojga 

rodziców, opiekunów prawnych lub 
rodziców zastępczych dziecka pozosta-
jących w związku małżeńskim. Kwotę 
odliczenia można odliczyć od podatku 
w częściach równych lub w dowolnej 
proporcji ustalonej przez opiekunów 
prawnych dziecka. 

Co należy podać w zeznaniu rocz-
nym aby skorzystać z ulgi?

Podatnik, który chce skorzystać 
z ulgi, ma obowiązek podania w swoim 
zeznaniu rocznym: liczby dzieci oraz 
ich numery PESEL. W przypadku 
braku tych numerów należy podać 
imiona nazwiska oraz daty urodzenia 
dzieci. 

Organy podatkowe mają prawo 
poprosić podatnika, który skorzy-
stał z ulgi na dziecko, o dokumenty 
potwierdzające prawo do tego zwol-
nienia. Z tego powodu podatnik 
może być zobowiązany do przedsta-
wienia zaświadczenia, oświadczenia 
oraz innych dowodów niezbędnych 
do ustalenia prawa do odliczenia, 
w szczególności: odpisu aktu uro-
dzenia dziecka, zaświadczenia sądu 
rodzinnego o ustaleniu opiekuna 
prawnego dziecka, odpisu orzeczenia 
sądu o ustaleniu rodziny zastępczej 
lub umowy zawartej między rodziną 
zastępczą a starostą, zaświadczenia 
o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka 
do szkoły.

Grzegorz Gniadek
TaxLand

Redakcja zastrzega, iż przed-
stawione 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 podatkowego mają jedynie na 
celu popularyzowanie wiedzy o insty-
tucjach prawnych oraz możliwościach 
ich praktycznego zastosowania.

ŁATWE PODATKI:
www.taxland.info.pl

Podatnicy wychowujący dzieci mają prawo do skorzystania z ulgi podatkowej
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 o dorobku naukowo-badawczym, dydaktycznym   współpracy międzynarodowej prof. zw. dr. hab. Stanisława Lisa,
dr h. c. Rektora Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku

Profesorski jubileusz

Jubileusz 70 urodzin ob-
chodzi JM Rektor MSZW 
w Brzesku profesor Sta-

nisław Lis. Jest to znakomita 
okazja do zaprezentowania jego 
dorobku naukowego i wydawni-
czego. 

Stanisław Lis urodził się 11 
stycznia 1940 roku w Bielowi-
cach (obecnie Nowy Sącz). Szkołę 
podstawową im. T. Kościuszki 
w swoim rodzinnym mieście 
ukończył w 1953 roku, a Techni-
kum  Kolejowe – z wyróżnieniem 
– w 1957 roku. Jako technik me-
chanik przez jeden rok pracował 
w Nowosądeckich Zakładach 
Przemysłu Terenowego.

Studia ekonomiczne ukończył 
na Wydziale Ogólnoekonomicz-
nym Wyższej Szkoły Ekono-
micznej (późniejsza Akademia 
Ekonomiczna, obecnie Uniwer-
sytet Ekonomiczny) w Krako-
wie w 1963 roku. Następnie kolejno 
uzyskiwał stopnie i tytuły naukowe: 
w 1972 roku – doktora nauk ekono-
micznych, w 1993 roku – doktora 
habilitowanego w zakresie nauk eko-
nomicznych i w 1994 roku – profesora 
nauk ekonomicznych oraz w 1999 roku 
– profesora zwyczajnego.

W latach 1977–1981 i 1984–1987 
był zastępcą dyrektora Instytutu 
Ekonomii Politycznej AE w Krakowie, 
a w latach 1989–1992 dyrektorem te-
goż Instytutu. Równocześnie w latach 
1989–1992 pełnił funkcję kierownika 
Zakładu Analiz Porównawczych Syste-
mów Ekonomicznych AE w Krakowie, 
a od roku 1992 kierownika Katedry 
Teorii Ekonomii na tej uczelni.

Współpracował też z uczelniami 
zagranicznymi. W roku 1985 i 1991 
przebywał w Harvard University 
jako visiting scholar i również w 1991 
roku w The Johns Hopkins University. 
W latach 1987, 1989, 1991 i 1996 gościł 
jako visiting professor w Norwegian 
School of Economics and Business 
Administration w Bergen.

Dotychczas opublikował prawie 
120 pozycji naukowych, w tym 19 
książek  i monografii (jako autor lub 
współautor) oraz ponad  20 artykułów 
naukowych w prestiżowych wydawni-

ctwach zagranicznych (m.in.  w USA, 
Japonii, Norwegii, Holandii, Cze-
chach i Słowacji).

Wypromował około 900 magi-
strów ekonomii, był promotorem  6 
i recenzentem 7 prac doktorskich 
i habilitacyjnych. Prowadzi wykłady, 
seminaria magisterskie i seminarium 
doktoranckie jako specjalista w za-
kresie teorii ekonomii  i integracji 
gospodarczej. 

W latach 1995-2003 był założycie-
lem i pierwszym rektorem Małopol-
skiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
w Tarnowie, od roku 2005 pełni 
funkcję rektora Małopolskiej Szkoły 
Wyższej w Brzesku.

W latach 1993–2001działał ak-
tywnie w Polskim Towarzystwie 
Ekonomicznym, pełnił funkcję człon-
ka Prezydium Zarządu Głównego 
i prezesa Zarządu Oddziału Kra-
kowskiego PTE. Był członkiem 
Sekcji Ekonomii Komitetu Badań 
Naukowych w Warszawie. Jest także 
członkiem prestiżowych organizacji 
międzynarodowych, w tym m.in.: 
International Studies Association 
(USA), University Council for Eco-
nomics Management and Education 
Transfer (Szwecja), Association for 
Comparative Economics Studies 

(USA), Harvard University 
fellow, Fundacja Konrada Ade-
nauera w Polsce, PECSA.

W 1996 roku za wybitne 
osiągnięcia naukowe i  dy-
daktyczne został odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Polo-
nia Restituta. W 1997 roku 
w plebiscycie „Gazety Krakow-
skiej” został Człowiekiem Roku, 
a w 1998 roku odznaczony me-
dalem okolicznościowym Prezy-
dium Sejmiku Samorządowego 
Województwa Tarnowskiego za 
wkład pracy w rozwój nauki 
i samorządności w tym woje-
wództwie. Postanowieniem Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej z 26 kwietnia 2000 roku 
został odznaczony Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski za wybitne osiągnięcia 
w działalności naukowo-ba-
dawczej oraz zasługi w pracy 

dydaktycznej. W czerwcu 2000 roku 
prof. Stanisław Lis otrzymał Medal 
Miasta Tarnowa za poświęcenie 
i twórcze zaangażowanie na rzecz 
powstania i rozwoju szkolnictwa 
wyższego. W październiku 2001 roku 
został wyróżniony medalem „Bene 
Merito” za udział w tworzeniu i dyna-
micznym rozwoju MWSE. W styczniu 
2002 roku prof. Stanisław Lis został 
uhonorowany tarnowską nagrodą 
„Uskrzydlonego” przyznawaną za 
osiągnięcia w dziedzinie integracji 
europejskiej. Natomiast w czerw-
cu 2002 roku prof. Stanisław Lis 
otrzymał nagrodę – „Krakowskiego 
Dukata” – przyznawaną przez Izbę 
Przemysłowo-Handlową w Krakowie. 
W październiku 2002 roku MWSE 
otrzymała prestiżowy tytuł „Tygry-
sa Gospodarki” przyznawany przez 
redakcję „Wieści”. W 2003 roku od-
znaczenie prof. Stanisława Lisa Me-
dalem Edukacji Narodowej zbiegło 
się z jego jubileuszem 40-lecia pracy 
naukowej  w Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie. Zwieńczeniem doko-
nań profesora Stanisława Lisa było 
przyznanie 23 września 2007 roku 
zaszczytnego tytułu doktora honoris 
causa Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Bratysławie. 

Profesor Stanisław Lis
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Prof. zw. dr hab. Stanisław Lis, 
dr h. c. należy do osobowości badaw-
czych  o szerokich zainteresowaniach 
teoretycznych, posiadającym wielkie 
zdolności trafnego interpretowania 
rzeczywistości gospodarczej. Wielką 
wagę przywiązuje on do rzetelnej 
i obiektywnej analizy naukowej, wol-
nej od politycznych nacisków  i wo-
luntaryzmu badawczego. Za naczelną 
wartość i ideę swoich poszukiwań  
w nauce przyjął prawdę, szacunek do 
drugiego człowieka, pracy i wiedzy, 
rzetelność i skromność osobistą. 

W dotychczasowej działalności 
dydaktycznej prowadził  wykłady 
ekonomii, mikroekonomii, a zwłaszcza 
makroekonomii na wszystkich latach  
i kierunkach studiów, na studiach 
magisterskich i doktoranckich w Aka-
demii Ekonomicznej (obecnie Uni-
wersytet Ekonomiczny) w Krakowie. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
jego wykłady autorskie  z przedmio-
tów: „Teoria integracji gospodarczej”, 
„Współczesne problemy teorii eko-
nomii”, „Wybrane problemy polityki 
gospodarczej Polski”. Profesor S. Lis 
– jako visiting professor -  prowadził 
również przez wiele lat wykłady (na 
drugim etacie)  w Akademii Pedago-
gicznej w Krakowie, Akademii Wy-
chowania Fizycznego  w Krakowie, 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie, w Małopolskiej Wyższej Szkole 
Ekonomicznej w Tarnowie, Małopol-
skiej Szkole Wyższej w Brzesku. Pod 
kierownictwem profesora Stanisława 
Lisa napisało i uzyskało tytuły zawo-
dowe licencjata lub magistra ekonomii 
ponad 1000 absolwentów. Większość 
tych prac oceniono jako bardzo dobre, 
a wiele z nich uzyskało wyróżnienia 
i nagrody w Uczelni i na szczeblu kra-
jowym (m. in. Wicepremiera RP). 

Podczas 47-letniej działalności dy-
daktycznej w macierzystej uczelni był 
profesor zawsze głęboko zaangażowa-
ny  w stałe unowocześnianie metodyki 
nauczania ekonomii, wprowadzanie 
nowych programów z teorii ekonomii 
zgodnie z tendencjami światowymi. Jest 
autorem lub współautorem: 8 skryptów 
akademickich, 5 podręczników akademi-
ckich, tj. „Podstawy rynku pieniężnego”, 
„Podstawy rynku walutowego i pienięż-
nego”, „Procesy międzynarodowej inte-
gracji regionalnej”, „Kraje europejskie 
wobec współczesnych procesów integra-
cyjnych”, „Makroekonomia”,: „Społeczna 
gospodarka rynkowa. W poszukiwaniu 
modelu rozwoju gospodarczego krajów 
postsocjalistycznych” ,  kilku przewodni-
ków metodycznych z zakresu ekonomii. 
Prace profesora Lisa – jak piszą recen-

zenci – wyróżniają się warsztatem me-
todologicznym, głębią teoriopoznawczą, 
logiką i jasnością wykładu, nowoczes-
nością ujęcia współczesnych kontro-
wersji teoretycznych. Z tego też powodu 
cieszą się dużym zainteresowaniem 
odbiorców. Jest uznanym recenzentem 
prestiżowych wydawnictw naukowych, 
monografii, rozpraw i publikacji nauko-
wych, tematów badawczych. Z okazji ju-
bileuszu 40-lecia działalności naukowej 
prof. S. Lisowi zostały ofiarowane prace 
znanych naukowców w tomie: „Transfor-
macja, integracja, globalizacja. W poszu-
kiwaniu modelu rozwoju gospodarczego 
Polski” (Kraków-Tarnów 2004).

Zorganizował i kierował licznymi 
międzynarodowymi i krajowymi kon-
ferencjami naukowymi, wygłosił ponad 
30 referatów na konferencjach między-
narodowych. Prowadził seminarium 
doktorskie oraz egzaminy doktorskie 
z ekonomii głównie dla doktorantów 
z Akademii Ekonomicznej oraz innych 
krakowskich uczelni wyższych. 

Za szczególną cechę aktywności 
naukowej prof. zw. dr. hab. Stani-
sława Lisa, dr. h. c. należy uznać 
jej międzynarodowy charakter. 
Działał on aktywnie i jest członkiem 
prestiżowych międzynarodowych orga-
nizacji i stowarzyszeń naukowych: The 
Harward University Fellow, The As-
sociation for Comparative Economics 
Studies (USA); International Econom-
ics Association (UK), University Coun-
cil for Economics Management and 
Education Transfer (Sweden) w latach 
1992-1996. Profesor Lis jest członkiem 
Komisji Nauk Ekonomicznych Polskiej 
Akademii Nauk – Oddział w Krakowie, 
Rady Naukowej Polskiego Towarzy-
stwa Ekonomicznego. W latach 1995 
– 2000 był członkiem Sekcji Ekonomii 
Komitetu Badań Naukowych w War-
szawie, Fundacji Konrada Adenauera, 
Polskiego Stowarzyszenia Badań 
Wspólnoty Europejskiej (PESCA), 
Rady Naukowej „Nova Ekonomika” 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Bra-
tysławie. 

W dowód uznania wybitnych osiąg-
nięć naukowych, dydaktycznych oraz 
działalności organizatorskiej i społecz-
nej profesora Stanisława Lisa został on 
wyróżniony wysokimi odznaczeniami 
państwowymi, m.in.: Krzyżem Ka-
walerskim Polonia Restituta (1996), 
Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta 
(2000 ), Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej (2003 oraz wieloma odzna-
czeniami i nagrodami regionalnymi. 

Założona i kierowana przez prof. 
Stanisława Lisa Małopolska Szkoła 
Wyższa w Brzesku w październiku 
2009 roku przeżywała jubileusz 5-lecia 
istnienia. Uczelnia na stałe wpisała 
się już w pejzaż miasta i jego działal-
ność edukacyjną oraz naukową. Nowe 
atrakcyjne kierunki, które proponuje, 
sprawiają, że systematycznie z roku na 
rok wzrasta liczba studentów. W Brze-
sku studiują nie tylko mieszkańcy 
miasta i regionu, również przyszli pe-
dagodzy i ekonomiści z Tarnowa, Gor-
lic, Nowego Sącza. JM Rektor inspiruje 
wszystkie działania uczelni. Zachęca 
studentów do twórczej aktywności 
i pracy na rzecz lokalnego środowiska, 
stąd organizacja takich imprez jak  
„Domek marzeń” dla brzeskich dzieci 
z okazji Dnia Dziecka. Tradycją stały 
się też Juwenalia, święto młodzieży 
akademickiej. Z inicjatywy JM Rek-
tora odbywają się również wykłady 
otwarte i sesje naukowe. Najbliższa 
sesja na temat „Resocjalizacja i bez-
pieczeństwo – współczesne wyzwania 
edukacyjne” odbędzie się w dniach 
27-28 maja i zgromadzi autorytety 
naukowe z całego kraju.

Wszystkie te działania sprawiają, 
że MSZW w Brzesku pod kierunkiem 
prof. Stanisława Lisa znacząco wzbo-
gaca dorobek naukowy i kulturalny 
miasta i regionu, z którego będą dum-
ne następne pokolenia.  

red.

Profesor Stanisław Lis wypromował około 900 magistrów ekonomii
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   Budowę świątyni w Mok-
rzyskach rozpoczęto w 1962 r. 
bez projektu i wbrew woli ów-
czesnych władz państwowych. 
Z konieczności powstała więc 
prosta realizacja budowlana na 
planie prostokąta (układ salo-
wy). Późniejsze wysiłki legali-
zacyjne społecznego Komitetu 
Budowy Kościoła podejmowane 
z początkiem lat siedemdziesią-
tych XX wieku, doprowadziły do 
uzyskania pozwolenia budowla-
nego z tym, że władze znacznie 
ograniczyły możliwości rozbudo-
wy istniejącego już budynku. Te 
uwarunkowania w sposób istot-
ny ograniczyły nowe ukształ-
towanie przestrzenne obiektu 
przez architekta. Opracowany 
projekt budowlany został więc 
oparty na istniejącej już bryle, 
do której dodano prezbiterium 
i kruchtę, niezbędne pomiesz-
czenia pomocnicze (zakrystię, 
kaplicę, przedsionek ewakua-
cyjny) i techniczne. Modyfikacji 
uległa też wewnętrzna przestrzeń, 
w której posadowiono filary wzmacnia-
jące konstrukcję. Filary wprowadziły 
rozczłonkowanie wnętrza na mniej-
sze segmenty: nawę główną wyższą 
(bez okien) zamkniętą sklepieniem 
kolebkowym i dwie nawy boczne ze 
stropami płaskimi. Architektonicznie 
w ten sposób uzyskano efekt zbliżony 
do systemu bazylikowego (pseudoba-
zylikowy). Opisany projekt (autorstwa 
arch. Romana Łomnickiego z Krako-
wa) w zasadniczej części zrealizowany 
został w latach 1973-1975. Poprzez 
ukazaną w nim prostotę form, świą-
tynia w Mokrzyskach uzyskała nowo-
czesny styl nawiązujący jednocześnie 
do korzeni architektury sakralnej.

Budynek kościoła służący wier-
nym od 1975 r. stopniowo odchodzi 
w przeszłość. Niewielka gabarytowo 
dotychczasowa świątynia, nie nadą-
żała z duchem czasu i rozwojem wsi. 
Od kilkunastu już lat pojawiały się 

postulaty mówiące o potrzebie jej 
rozbudowy, brak było jednak odpo-
wiedniego bodźca. Ten niezbędny do 
zainicjowana dzieła impuls nadszedł 
dopiero ze strony nowego proboszcza. 
Ks. mgr Jan Panek administrację 
parafii w Mokrzyskach objął w pierw-
szą niedzielę Adwentu 2007 r. i na-
tychmiast z właściwą sobie energią 
przystąpił do działania. Wśród wielu 
podjętych przez niego czynności były 
także te, mające na celu realizację 
rozbudowy kościoła. Nowy proboszcz 
musiał przemyśleć nie tylko kwestie 
techniczne, organizacyjne i finansowe 
związane z planowaną inwestycją, ale 
przede wszystkim - w krótkim czasie 
musiał pozyskać zaufanie i poparcie 
wiernych. Jest rzeczą oczywistą, że 
bez autentycznego zaangażowania pa-
rafian, sprawny postęp w budowie nie 
byłby możliwy. Podjęta rozbudowa to 
niewątpliwie jedno z najtrudniejszych 
zadań dla jednoosobowo pracującego 

w Mokrzyskach  ks. Jana. Jest 
on bowiem powołany przede 
wszystkim do nauczania, uświę-
cania i kierowania wspólnotą 
parafialną, a budowa - to nieja-
ko przedsięwzięcie dodatkowe. 
Decyzja o podjęciu parafialnego 
wyzwania była konsultowana 
z Radą Duszpasterską i wieloma 
mieszkańcami wsi. Wszyscy 
dostrzegali potrzebę rozbudowy 
i deklarowali swe zaangażo-
wanie w przedsięwzięcie. To 
utwierdziło proboszcza w prze-
konaniu o słuszności podjętej 
inicjatywy.     

Rozbudowę i przebudowę 
kościoła rozpoczęto w grudniu 
2008 r. według projektu archi-
tekta Macieja Nejmana z Tar-
nowa. Realizowany jest projekt 
wybrany spośród trzech przed-
stawionych koncepcji architek-
toniczno-budowlanych. Decyzję 
w tym zakresie podjęła Komisja 
Sztuki Kościelnej działająca przy 
Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. 

Komisja w całości podzieliła poglądy 
i założenia wykonawcze prezentowane 
przez księdza proboszcza. Uznano, że 
planowana rozbudowa nie może inge-
rować w istniejący układ przestrzenny 
centralnej części kościoła i zakłócać 
bieżącego życia religijnego wspólnoty 
parafialnej. Nadto, zamierzona dobu-
dowa nowych części kościoła kompo-
zycyjnie ma utworzyć jednolitą formę 
z dotychczasową bryłą.

Zatwierdzony plan budowlany, ar-
chitektonicznie nawiązuje do istnieją-
cego kościoła. Jego charakterystyczne 
elementy takie jak: dekoracje ścian 
elewacji w formie rytmicznie roz-
mieszczonych lizen, szerokie frontowe 
schody, półkoliste zamknięcia okien 
oraz dwuspadowy wysoki dach świą-
tyni - zostaną zachowane. W zakresie 
nowoprojektowanych pomieszczeń, 
powstaną między innymi dwie nowe 
nawy, a w nich kaplice (wschodnia 
i zachodnia) połączone z wewnętrzną 

Istniejący kościół parafialny w Mokrzyskach przypomina skromną budowlę wczesnochrześcijańską. Jej powstawanie trwało kilkanaście lat 
(1962-1975), bo czas i okoliczności były niesprzyjające. PRL miała to do siebie, że tworzenie nowego miejsca kultu wymagało długotrwałej 
walki i niezwykłej determinacji lokalnej społeczności. W architekturze natomiast był to okres, w którym obowiązywały zasady oparte na 
racjonaliźmie, uwarunkowanym realiami ustrojowymi. Rzeczowe podejście w projektowaniu przejawiało się wówczas w wykorzystaniu 
dostępnych materiałów budowlanych, stosowaniu konstrukcji żelbetowych, eliminowaniu zbyt kosztownej dekoracji. Był to pewien rodzaj 
praktycznej i estetycznej wrażliwości, uwzględniający kwestie techniczne i ekonomiczno-społeczne. 

O rozbudowie kościoła w Mokrzyskach

Kościół przed rozbudową - maj 2007 r.
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przestrzenią budynku. Rozbudowa 
części nawowej polegać będzie na 
przebiciu otworów pomiędzy korpusem 
istniejącej świątyni, a projektowanymi 
kaplicami (po uprzednim wzmocnieniu 
konstrukcji filarami międzynawo-
wymi). Dotychczasowy układ pseu-
dobazylikowy zostanie zachowany. 
Przebudowane i powiększone zostaną 
powierzchnie obecnego prezbiterium 
i zakrystii. Projektuje się też dobudowę 
zespołu pochylni dla niepełnospraw-
nych i schodów ewakuacyjnych po 
stronie wschodniej kościoła. Utwo-
rzenie nowych pomieszczeń będzie 
wymagało wykonania szeregu prac 
przygotowawczych i towarzyszących 
budowie.  Przemyślnie zaplanowana 
rozbudowa o dodatkowe segmenty 
bryły, wnosi wiele prostego piękna 
i harmonii oraz czyni obiekt bardziej 
sprzyjającym modlitwie. 

Prace budowlane nowo powstającej 
części kościoła prowadzą doświadczeni 
budowniczowie  z Mokrzysk: obowiąz-
ki kierownika budowy pełni Tadeusz 
Pasierb, a inspektorem nadzoru jest 
Adam Rybacki, którzy  ściśle współ-
pracują z głównym organizatorem 
prac - proboszczem parafii. To pod 
ich czujnym okiem parafianie rozbu-
dowują i upiększają swoją świątynię 
w ramach wolnej współpracy. W 2009 
r. zrealizowano trzy zasadnicze etapy 
nowej części świątyni: fundamenty, 
mury naw bocznych ze stropami, 
większość prac przy nowej konstrukcji 
dachu. Przy budowie fundamentów 
duży i bezinteresowny wkład wnieśli 
pracownicy miejscowych firm Adama 
Szuby i Zbigniewa Korygi. Wznosze-
nie murów i wykonanie stropów było 
dziełem pracowników firmy „Jawor” 
z Brzeska. Natomiast dach powstaje 
dzięki pomocy i fachowości firm Wła-
dysława Kobyłeckiego z Mokrzysk 

i Józefa Zachary z Bucza; wykonano 
już więźbę drewnianą nad nowymi na-
wami z częściowym pokryciem dachu 
oraz nadano nowy kształt wieżyczce 
(sygnaturce), w której mieści się dzwon 
kościelny. Do prac pomocniczych byli 
angażowani parafianie, którzy chętnie 
odpowiadali na każdy apel ks. Jana. 

Miniony rok rozbudowy był okre-
sem wytężonej pracy - koszty mate-
riałowe i robocizny sięgają 400 tys. 
zł.  Zgodna współpraca mieszkańców 
wsi z proboszczem oraz różnorodne 
i życzliwe wsparcie okolicznych firm 
budowlanych przynosi widoczne efek-
ty. Stan zaawansowania robót oraz 
dobra atmosfera wśród osób reali-

zujących inwestycję, pozwalają mieć 
nadzieję na dalsze utrzymanie dobrego 
tempa prac. W 2010 r. planuje się za-
kończenie budowy nowej części dachu 
oraz przebicie ścian w celu połączenia 
naw bocznych. Na odpust parafialny 
w czerwcu zamierza się wykonanie no-
wej posadzki. Kościół zyska też nową 
elewację, która wykonana zostanie 
w tonacji barw wszystkich parafial-
nych budynków. 

Dzięki wspólnemu wysiłkowi, du-
chowe centrum wsi Mokrzyska coraz 
wyraźniej nabiera cech dostojeństwa 
sakralnego. I z tego możemy być 
dumni. 

 Stanisław Pagacz

Karol Paschek – Brzesko

Władysław Góra – Bucze

Adela Klich – Brzesko

Magdalena Gibała – Brzesko

Józef Sady – Brzesko

Mieczysław Zydroń – Okocim

Anna Chruściel – Bucze

Genowefa Dadej – Jadowniki

Władysława Zuzia – Jasień

Bronisław Pawlik – Poręba Spytkowska

Adela Wiecha – Jadowniki

Czesław Kucharski – Jasień

Henryk Filipek – Jadowniki

Ignacy Kowalczyk – Brzesko

Stefan Serwin – Brzesko

Edmund Leś – Jadowniki

Piotr Gicala – Poręba Spytkowska

Weronika Krawczyk- Poręba Spytkowska

Józef Franczyk – Okocim

Edward Pytel – Jadowniki

Aleksander Gabryś – Poręba Spytkowska

Piotr Tokarz – Poręba Spytkowska

Stanisław Podłęcki – Brzesko

Władysław Czechmański – Jasień

Michalina Laska – Jadowniki

Janina Kobyłecka – Brzesko

Ryszard Przybyło – Wokowice

Danuta Faron – Jasień

Bronisława Dudek – Okocim

Jerzy Mrzygłód – Brzesko

Duda Irena – Poręba Spytkowska

Tadeusz Biernat – Brzesko

Zofia Halibożek – Brzesko

Jan Leśniak – Brzesko

Józef Cebula – Brzesko

Wioletta Oman – Brzesko

Robert Chamowski – Jadowniki

Krzysztof Wąsik - Jadowniki

ODESZLI W STYCZNIU

Kościół w rozbudowie – grudzień 2009 r.
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-Firma do dziś kojarzona jest 
z dawnym Zakładem Naprawy Taboru 
Samochodowego i Sprzętu, choć nie 
jest jego następcą prawnym. Podmiot 
pod firmą MWM Brzesko Sp. z o.o., 
założyło 130 wspólników, jako spółkę 
z o.o. osób fizycznych. Załoga dawnego 
ZNTSiS w sporej części przeszła na 
wcześniejsze emerytury, reszta została 
z nami. W początkowym okresie dzia-
łalności dzierżawiliśmy majątek po 
ZNTSiS, potem stopniowo zaczęliśmy 
do kupować, proces ten będzie trwał 
jeszcze długie lata – mówi prezes 
MWM, Bogusław Tolasz.

10 lat temu podstawowym przed-
miotem działalności firmy była pro-
dukcja urządzeń dla gospodarki komu-
nalnej - pojazdy do zbiórki, transportu 
i segregacji odpadów, zamiatarki, 
kontenery. W tej branży Małopolska 
Wytwórnia Maszyn do dzisiaj zalicza-
na jest do czołówki graczy rynkowych 
w Polsce. Jako jedyny zakład oferuje 
wszystkie systemy załadunku odpadów  
- przedni, boczny i tylny. W Brzesku, 
produkowane są również wąskotorowe 
lokomotywy spalinowe WLP-50 cie-
szące się dobrą opinią w kopalniach 
węgla, miedzi i soli.

-Dywersyfikacja produktowa, 
działania na specyficznych niszach 
rynkowych i szeroka oferta usług 
nietypowych i niestandardowych, 
stabilny i doświadczony personel  - 220 
osób to atuty, które zapewniły Spółce 
w połowie dekady, śmiałe wkroczenia 

W tym roku mija 10 lat od założenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Małopolskiej Wytwórni Maszyn w Brzesku. 

Rok Jubileuszowy Małopolskiej Wytwórni 
Maszyn Brzesko Sp. z o.o.

na rynki Unii Europejskiej i USA  
- podkreśla Marek Puzia – członek 
Zarządu MWM. 

-50 – 70 procent naszej produkcji 
trafia na eksport – dodaje Bogusław 
Tolasz. -Z roku na rok jesteśmy 
bardziej rozpoznawalną marką. Je-
żeli chodzi o produkcję „ekologiczną” 
- śmieciarki, zamiatarki, itp. jesteśmy, 
drugim po Łodzi, producentem tego 
typu urządzeń w kraju. Warto nadmie-
nić, że mózgiem naszego zakładu jest 
Alfred Rak, dyrektor ds. technicznych, 
który jest naszym głównym konstruk-
torem. 

-Pojawiające się w dziesięcioletniej 
historii zakładu problemy były wyzwa-
niem i zachętą do wzmożonej pracy 

w dążeniu do realizacji zamierzonych 
celów. Audytorzy Polskiego Centrum 
Badań i Certyfikacji przyznając Spół-
ce Certyfikat ISO 2001, szczególnie 
podkreślali, że stosowane w firmie 
z Brzeska procedury techniczno-tech-
nologiczne i przygotowania produkcji 
stoją na bardzo wysokim poziomie 
– dodaje Marek Puzia. 

Spółka, co podkreśla prezes Tolasz,  
misję swoją opiera na kilku podstawo-
wych filarach: innowacyjności, przej-
rzystości i transparentności działań, 
dostarczaniu produktów i usług naj-
wyższej jakości na zróżnicowane rynki, 
po konkurencyjnych cenach w zgodzie 
z wymogami ochrony środowiska 
i szerokiej współpracy z otoczeniem 
biznesowym. 

-Z perspektywy dekady firma 
z umiarkowanym optymizmem pa-
trzy w przyszłość. Dziś wiemy na co 
nas stać, umiemy sięgać po fundusze 
unijne, chcemy nie tylko sprzedać 
produkty, ale również umożliwiać za-
kup. Trzeźwo i ostrożnie stąpamy po 
ziemi, szczególnie w czasie globalnego 
kryzysu finansowego i gospodarczego. 
Jesteśmy otwarci na współpracę i ko-
operację  - podkreśla Marek Puzia. 

Ostatnio zdobyte wyróżnienia 
Forbsa – w 2008 roku i tytuł Gazela 
Biznesu 2009 roku to nie przypadek. 
Dlatego warto zapamiętać ten skrót 
MWM – to Małopolska Wytwórnia 
Maszyn Brzesko. 
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Nie jest to wynik wyczynowych 
pływaków. Maraton od począt-
ku był potraktowany raczej 

jako zabawa, okazja do wspólnego 
spotkania się znajomych. Pływali za-
równo wspaniali pływacy, regularni 
bywalcy brzeskiej pływalni, jak również 
osoby, które specjalnie z tej okazji od-
wiedzili basen. Byli zarówno emeryci, 
jak i kilkuletnie dzieci. Każdy pływał 

w takim stylu, w jakim czuje się najle-
piej i w tempie przez siebie wybranym.  
Były osoby, które przepłynęły kilka 
długości basenu oraz takie, które pły-
wały przez kilka godzin i pokonały 
dystans kilku kilometrów. Każdy pły-
wak otrzymał  pamiątkowy certyfikat 
upamiętniający uczestnictwo w tym 
projekcie. Optymistyczne jest to, że 
mieszkańcy Brzeska i okolic coraz 

więcej czasu spędzają na 
naszym basenie, pracują 
nad swoim ciałem świetnie 
się przy tym bawiąc. 

Pobity rekord to nie 
jedyny powód do dumy 
organizatorów. Z wielkim 
entuzjazmem publiczność 
i klienci basenu oglądali 
pokazy sztuk walki tae-
kawondo, której trenerem 
jest Sławomir Franczak 
oraz pokaz sekcji ju-jitsu 
prowadzonej przez Walde-
mara Jonaka. Uczestnicy 
pokazów zademonstrowali 
układy formalne (pomse, 
kata) ćwiczenia z shinai, tre-
ning z mieczem, jak również 
samoobronę oraz rozbijanie 
desek. Obydwie sekcje dzia-
łają  przy Brzeskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji.  

Wielką atrakcją dla 
pływających było nurko-
wanie z profesjonalnym 

sprzętem oraz instruktorem ze szkoły 
nurkowania „Humbak”. Pływacy bez 
względu na wiek próbowali swoich 
sił w zwiedzaniu „podwodnego świa-
ta basenu”.  Mimo iż linie na dnie 
basenu nie są tak fascynujące jak 
rafa koralowa Morza Czerwonego 
u wybrzeży Egiptu, wierzymy, że to 
doświadczenie zainspiruje pływaków 
do poznania innego fascynującego 
świata. Chętni mogą ukończyć kurs 
nurkowania i w najbliższe wakacje 
rozpocząć swoją nową przygodę. 

Tegoroczny maraton pływacki 
został połączony z akcją zwracającą 
uwagę na zagrożenie, jakie stanowi 
cukrzyca - jedna z najczęściej spo-
tykanych chorób cywilizacyjnych. 
Wszyscy uczestnicy maratonu mogli 
bezpłatnie utrzymać suplement diety 
stabilizujący poziom cukru, który 
dzięki wsparciu firmy Farmacol S.A. 
udostępniła działająca w Brzesku 
Fundacja Edukacji i Pomocy Huma-
nitarnej im. Św. Łazarza – partner 
tegorocznego święta pływackiego. 
Sprawny przebieg imprezy trwającej 
aż 24 godziny był możliwy dzięki tra-
dycyjnemu już zaangażowaniu wielu 
wolontariuszy, którzy współpracu-
ją z Brzeskim Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji i aktywnie uczestniczą 
w organizacji wszystkich imprez 
sportowych. Jest to przykład sku-
tecznego połączenia działań jednostki 
samorządowej i wolontariatu. W ten 
sposób młodzi ludzie uczą się zaanga-
żowania w życie lokalnej społeczności 
i mają satysfakcję z uczestnictwa 
w realizacji ambitnych i wartościo-
wych projektów. Bez wątpienia jest to 
szkoła skutecznego działania, która 
wpłynie na ich przyszłe życiowe wy-
bory.  Do najbardziej wytrwałych wo-
lontariuszy należały Anna Baranek, 
Karolina Młynarczyk i Agnieszka 
Dubiel, które przez cały czas trwania 
imprezy spisywały długości pokonane 
przez uczestników. 

Uczestników maratonu oraz 
osoby, które nie mogły uczestniczyć 
w tegorocznym pływaniu zapraszamy 
za rok. Mamy nadzieję, że razem 
możemy osiągnąć jeszcze więcej. Jest 
bardzo dobry pomysł, są chętni, aby 
go realizować. Maraton w zapropo-
nowanej przez nas formule ma sens 
właśnie wtedy, gdy będzie w nim 
uczestniczyć jak największa liczba 
pływaków. Nie ma znaczenia jak do-
brze ktoś pływa. Ważne, żeby zdecydo-
wał się dołożyć do wspólnego wyniku 
choćby długość jednego basenu. 

Jan Waresiak

Wielkim sukcesem zakończyła się kolejna impreza z cyklu 24 godzinne pływanie. Maraton 
pływacki przyciągnął amatorów pływania o różnym stopniu wtajemniczenia. 150 350 me-
trów - tyle przepłynęli tegoroczni uczestnicy, których łącznie było 104. Rekord z ostatniej 
imprezy został pobity prawie dwukrotnie. 

24 godziny na basenie
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Zaproszone przez organizatorów 
artystki reprezentują różne stylistyki i 
pokolenia. Różnią się także dorobkiem 
literackim i osiągnięciami. Łączy je 
jednak wspólna pasja – zamiłowanie 
do poezji. Poniżej prezentujemy syl-
wetki poetek, które zaprezentowały się 
w sali wystawowej Miejskiego Ośrodka 
Kultury.  

Halina Biernat to nestorka brze-
skich poetów i pisarzy, autorka niezli-
czonej ilości nowel i wierszy. Urodziła 
się w Żywcu, w rodzinie Stanisława 
Stefańskiego, pochodzącego z Go-
sprzydowej szanowanego i uznanego 
polonisty, filologa klasycznego i ger-
manisty. Do wybuchu II wojny świa-
towej mieszkała w Bielsku-Białej, by 
później przeprowadzić się do Brzeska, 
w którym pozostała już na dobre. Tutaj 
zdała maturę, a po egzaminie dojrza-
łości rozpoczęła polonistyczne studia 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
ucząc się u tak sławnych profesorów 
jak Stanisław Pigoń, Ignacy Chrza-
nowski i Kazimierz Wyka. Przez wiele 
lat pracowała w Browarze Okocim, 
najpierw w dziale administracyjno-
gospodarczym, a następnie w biurze 
radcy prawnego.

Poezja słowa, dźwięku i obrazu – takie hasło przyświecało Brzeskiemu Wieczorowi Artystycznemu, jednej z pierwszych imprez ujętych 
w kalendarzu obchodów 625-lecia Miasta Brzeska. Imprezę zorganizowały Miejski Ośrodek Kultury oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna przy wsparciu burmistrza Grzegorza Wawryki, a wzięło w niej udział siedem poetek. Recytacjom towarzyszyło otwarcie wystawy 
fotograficznych prac Teresy Horzymek.  

Wiersze pisze od wczesnego dzie-
ciństwa. W swoim dorobku ma między 
innymi tomiki: „Malowanki”, „Moje 
hobby”, „Nastrój”, „Gdzie jesteś?”, 
„Patrząc w gwiazdy”, „Kwiat paproci”, 
„Gdzieś na ziemi”, „Migawki”, a także 
tomik dla dzieci „Wiersze, jakich nie 
było”. Swoje wiersze publikowała rów-
nież na łamach czasopisma „Wieści”. 

Antonina Radzięda to malar-
ska, poetka i prozatorka. Pochodząca 
z Jasienia mieszkała na przemian 
w swojej rodzinnej miejscowości i w 
Stanach Zjednoczonych, by wreszcie 
ostatnio osiąść na stałe w Jasieniu. 
Ukończyła Liceum Ogólnokształcące 
w Brzesku, ale maturę zdawała w 
Tarnowie. Studiowała w krakowskiej 
Akademii Wychowania Fizycznego, 
ale po kilku latach przerwała naukę. 
Jej pierwszym miejscem pracy było 
Technikum Mechaniczno-Elektrycz-
ne, w którym zatrudniona była jako 
księgowa, następnie przeniosła się 
do Browaru Okocim. Od wielu lat jej 
największą pasją jest malarstwo, jest 
członkiem działającego w Ameryce 
Polskiego Klubu Artystycznego. Dużo 
też pisze. Wydała między innymi trzy-
tomową powieść obyczajową „Błędny 

ognik nad doliną”, nowele „Spełnione 
marzenie”, „Szczęcie Tereski”, Witraże 
uczuć”, i „Sępa cień” oraz tomiki poezji 
„Słowa na wiatr”, „Szepty i krzyki”, 
„Tylko echo”, „Impresje kwietne”, Urok 
ulotny”, „Hej, człowieku”. Wiersze 
dla dzieci zebrała w tomikach „Konik 
Zubek” i „refleksy”. Jest również afo-
rystką, czego odzwierciedleniem są 
„Myśli lotne i ulotne” oraz „Przysłowia 
i pogaduszki na wesoło”. 

Bogusława Młynarczyk pochodzi 
z Krakowa, ale od wielu lat mieszka 
w Brzesku. Tutaj, jak sama o sobie 
mówi, uczestniczy w życiu jej dzielni-
cy Słotwiny i miasta. Lubi pracować 
społecznie, co przynosi jej ogromną 
satysfakcję. Kocha poezję, muzykę i 
malarstwo, a na terenie parafii Matki 
Boskiej Częstochowskiej na Słotwinie 
założyła Scholę „Dzieci Maryi”. Śpiewa 
też i gra w zespole muzycznym „Lau-
di”.  Jest to zespół złożony z dorosłych 
osób, wykonujący muzykę religijną, 
ale także i inne gatunki muzyczne. 
Od kilku lat należy do Podgórskiego 
Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk 
Wszelkich im. Karola Wojtyły w Kra-
kowie. Dzięki temu Stowarzyszeniu 
jej wiersze ujrzały światło dzienne, 

S IEDEM  WSPANIAŁYCH
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zebrane w trzech antologiach: „Mało-
polska Naszych Serc”, „Barwy liryki” 
oraz „Podhalańskie impresje”. Aktual-
nie w przygotowaniu jest druga część 
„Podhalańskich impresji”. Wcześniej 
wiersze pani Bogusławy publikowane 
były w „Kościele nad Uszwicą” i w an-
tologii poetów ziemi brzeskiej „Perły 
naszego regionu”. 

Teresa Horzymek to rodowita 
brzeszczanka zakochana w swoim 
mieście. Obecnie mieszka w Czchowie. 
Jest absolwentką Śląskiej Akademii 
Medycznej. Jej pasją są podróże, kocha 
poezję. W dorobku ma napisanych 
1500 wierszy, wydała dwa tomiki poe-
zji: „Do świata” i „Żółte koła”. 

Jej utwory były prezentowane na 
antenie rzeszowskiego radia. Uczest-
niczyła w spotkaniach i wieczorkach 
poetyckich w całym kraju, od Biesz-
czad po Międzyzdroje. 

Pani Teresa Horzymek to kobieta 
pozytywnie zakręcona. Znana jest jej 
kolekcja ponad 3000 nakryć głowy po-
chodzących z całego świata. Otrzymuje 
je od przyjaciół i znajomych, wiele 
wykonała sama. Tę niezwykłą kolekcję 
prezentowała między innymi na otwar-
ciu galerii w Domosławicach.

Ma za sobą trzy indywidualne 
wystawy gobelinów, haftów, akwareli, 
fotografii i oczywiście kapeluszy. 

Dagmara Madej-Mida jest lau-
reatką wielu literackich konkursów. 
Mimo młodego wieku ma już na 
swoim koncie dwa wydane tomiki 
poezji – „Pytajniki” oraz „Czekając 
na Ciebie”. Debiutowała tym pierw-
szym w wieku 16 lat. W zeszłym roku 
ukończyła filologię polską na Uniwer-
sytecie Pedagogicznym. Uwieńcze-
niem pięcioletnich studiów była praca 
magisterska zatytułowana „Motywy 
autobiograficzne  poezji księdza Jana 

Twardowskiego”. Aktualnie pracuje 
jako nauczycielka języka polskiego 
w Zespole Szkół w Szczurowej. Od 
niedawna, w związku ze zmianą stanu 
cywilnego, mieszka w Brzesku. 

Wiersze są notatkami z tych chwil 
i przeżyć, których nie da się opowiedzieć 
językiem codziennej rozmowy. Mają za 
zadanie oddać to, co nieuchwytne i wy-
razić to, co najtrudniejsze do wyrażenia. 
Dzięki nim człowiek zyskuje możliwość 
mówienia o rzeczywistości przez poe-
tyckie obrazy, które sam tworzy. I to 
właśnie czyni poezję przestrzenią tak 
niezwykłą. 

Urodziłam się w Brzesku w 1953 
roku po to, by być farmaceutką, ap-
tekarką i pigularką – napisała Anna 
Gaudnik w swoim curiculuum vitae. 
Zanim to się stało, ukończyła Szkołę 
Podstawową i Liceum Ogólnokształ-
cące w swoim rodzinnym mieście. Na 
studia farmaceutyczne dostała się bez 
problemów i bez koneksji, choć – jak 
sama przyznaje – wybrała kierunek 
deficytowy, na który, by się dostać, 
wystarczyło po prostu zdać egzamin. 
Studia ukończyła ze średnią 4,75 i od 

tego czasu jest szczęśliwą bezrobotną, 
bo hołduje zasadzie, że ten, kto kocha 
swoją pracę i chodzi do niej z radością, 
to tak jakby w ogóle nigdy nie pracował. 
W zawodzie pozostaje nieprzerwanie 
od ponad trzydziestu lat. W wolnych 
chwilach, dzięki wyrozumiałości męża 
opisuje wszystko, co wydarzyło się w jej 
życiu, układając to wszystko w rymy. 

Agata Olejnik jest poetką nie tylko 
dlatego, że sąsiaduje ze Zbigniewem 
Ważydrągiem. Obdarzona ponadprze-
ciętną wrażliwością pisze wiersze już od 
wczesnych lat szkolnej nauki, a ukoń-
czyła … Technikum Kolejarskie. Na 
szczęście dla podróżnych w zawodzie 
nigdy nie pracowała. Nauczyła się też 
poligrafii, dzięki czemu pracuje w jed-
nej z krakowskich drukarni. Jest poet-
ką internetową, bo za pomocą Internetu 
właśnie codziennie dociera do setek 
tysięcy odbiorców. W tym roku ukaże 
się jej debiutancki tomik poezji wyda-
ny przez jedną z warszawskich oficyn 
dzięki finansowemu wsparciu ze strony 
burmistrza Grzegorza Wawryki. 

PRUD 

HIPOTERAPIA
Oferta nasza kierowana jest do dzieci niepełnospraw-
nych. Przede wszystkim do dzieci z MPDZ, ADHD, 
zespołem Downa itd. Oferujemy również rehabilitację 
w domu pacjenta na terenie gminy Brzesko. Zajęcia 
prowadzone są przez uprawnionego rehabilitanta-
hipoterapeutę.

Tel: (721) 321 568, (603) 054 775.

SPROSTOWANIE. Przepraszamy Pana Daniela Lubowickiego DL Serwis Profi za błędne podanie jego nazwiska i nazwy firmy. 
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Paweł Syweńki, chociaż chłopak 
nad wyraz ruchliwy i skory do psot, 
a i wagarować – jak trzeba było – po-
trafił, uczniem był nader przykładnym 
i nauka nigdy nie sprawiała mu kło-
potów. Toteż surowy ojciec nieraz miał 
powody do dumy nad postępami syna. 
Paweł rósł jak na drożdżach, cyrk 
nadal pozostawał jego najskrytszym 
marzeniem, ale już bardziej realnie 
patrzał na swoją ewentualną w nim 
egzystencję. Wykształcenie otrzymał 
wystarczające, aby sobie w życiu 
poradzić, z dala od rodzinnej wioski. 
Zamiłowanie do sportu pozostało mu 
na całe przyszłe życie, toteż przebojem 
– można powiedzieć – dźwigał się po 
szczeblach zawodowej kariery, kiedy 
już ukończył edukację. Właściwie 
trudno powiedzieć, jak potoczyłyby 
się jego losy, gdyby nie wybuch wojny. 
Bo, czyż mógł przewidzieć, że los rzuci 
go najpierw w okolice Szczucina, by 
później zagnać go do Brzeska? W oko-
licach Szczucina przebiegała ówczesna 
granica austriacko-rosyjska i tam na 
małym przygranicznym posterunku 
pełnił Paweł odpowiedzialną funkcję 
celnika. Mógł mówić o szczęściu, 
bo armia zapomniała upomnieć się 
o wysportowanego mężczyznę, który 
pewnie niechybnie poległby gdzieś na 
froncie, a tak mógł spokojnie pełnić 
obywatelski obowiązek aż do dnia, kie-
dy powierzono mu stanowisko komisa-
rza finansowej kontroli w Browarze 
barona Goetza. Tak oto ten niesforny 
chłopiec szukający niegdyś ratunku 
na czubku dorodnej czereśni stał się 
mężczyzną, który sam musiał już de-
cydować o swoim przyszłym jestestwie. 
Kiedy przybył do Brzeska, liczył już 
sobie trzydzieści wiosen, a jednak 
nadal pozostawał w kawalerskim 
stanie. U dziewcząt powodzenie ten 
przystojny urzędnik miał zawsze duże, 
ale jak dotąd nie trafił na tę, która by 
go do szczętu oczarowała, a i raczej 
nieosiadły tryb życia nie nastrajał do 
szukania życiowej stabilizacji. 

Właściwie wystarczył jeden wie-
czór, żeby zupełnie odmienić nasta-
wienie Pawła do życia. To ów dzień, 
kiedy po raz pierwszy zasiadł za stołem 
w Restauracji u Jaworskich, a jego 
spojrzenie padło na krzątającą się po 
zapleczu Helenkę. Od tej pory bywał 
w tym miejscu regularnie, nawet nie 

zdając sobie sprawy, że niejednokrot-
nie wyszukiwał pretekstu, by znaleźć 
się w pobliżu Rynku Siennego, skąd już 
do szynku było zaledwie kilka kroków. 
Na początku oszukiwał się sam przed 
sobą, że niby to wstępuje tylko po to, 
by ze stałymi bywalcami o polityce 
i wojennej zawierusze pogawędzić. 
Prawdą jest, że Paweł dość szybko 
zaskarbił sobie sympatię rodowitych 
brzeszczan, a i sam Jan Jaworski 
w wolnych chwilach lubił przysiąść się 
do niego, by zamienić parę słów, jed-
nak browarniany komisarz finansowej 
kontroli coraz częściej uświadamiał 
sobie, że wzrok swój najchętniej kie-
rował w stronę drzwi prowadzących 
do kuchni. Drzwi, w których co jakiś 
czas ukazywała się piękna Helenka, 
by przekazać najświeższe wskazówki 
wydane ojcu przez Marię Jaworską. Te 
chwile wystarczały Pawłowi, by wresz-
cie dotarło do niego, że tak naprawdę 
ta cała wałowana godzinami przy 
piwku polityka niewiele go w sumie 
interesuje, a cel jego wizyt jest zgoła 
odmienny. 

Za piwem Paweł specjalnie nie 
przepadał. Zamawiał go jako rytualny 
dodatek do posiłku. Czasami przysia-
dał się do niego niejaki Karol Ogiela, 
z którym bardzo szybko przypadli sobie 
do gustu. Karol, na co dzień pracownik 
Zakładów Taboru Kolejowego, był z Ja-
worskimi spowinowacony i traktowany 
był tutaj jako członek najbliższej rodzi-
ny. Znany był jako dusza towarzystwa, 
człowiek nie stroniący od piwa, ale 
zawsze trzymający fason, choć uwiel-
biający żartować. Kiedy tak zasiadał 
do dysputy z Pawłem, wiadome było, 
że kiedy przybysz spod Lwowa będzie 
dopiero w połowie tego jednego rytu-
alnego piwa, Karol właśnie kończyć 
będzie czwarte. Oto któregoś dnia stały 
interlokutor Pawła przerwał niemal 
jednocześnie dopijać owo czwarte 
piwo i równie ważną dla niego perorę, 
przyjrzał się towarzyszowi, rozejrzał 
się po sali, a wzrok jego zatrzymał się 
na sylwetce umykającej na zaplecze 
prześlicznej latorośli Jaworskich, po 
czym przeniósł spojrzenie na kompana 
i filuternie się uśmiechnął, by zaraz 
potem rzec:

- Słuchałbyś lepiej Pawle, co mam 
ci do powiedzenia, a nie wywracał 
gałami na widok tej dzierlatki. Ty aby 

na pewno przyszedłeś tutaj dla mojego 
towarzystwa? 

I w tym momencie dotarło do Karo-
la, że to, czego nieświadoma jest Maria 
Jaworska, a Jan Jaworski zaledwie się 
domyśla, dla niego jest najzwyczajniej 
w świecie oczywiste. „Oni przecież mają 
się ku sobie” – pomyślał, ale wtedy ani 
myślał dzielić się z kimkolwiek swoim 
odkryciem. Natomiast Paweł tylko na 
chwilę się zaczerwienił i skonstatował, 
że po raz pierwszy od niepamiętnych 
czasów posiadł marzenie, które jest 
znacznie silniejsze od tego, w którym 
widział się w roli oklaskiwanego przez 
tłumy cyrkowego artysty.

***
Mijały dni i tygodnie, życie Jawor-

skich toczyło się niby zwyczajnym, 
utartym torem, a jednak w życiu mło-
dziutkiej Heleny i coraz częściej towa-
rzyszącego jej Pawła zaszły znaczące 
zmiany. Intuicji i spostrzegawczości 
Karolowi odmówić nie można było. 
Oni faktycznie mieli się ku sobie i było 
to uczucie, które musiało przeważyć 
najbardziej skomplikowane zapory. 
Coraz bardziej w sobie zakochani, choć 
nie wykraczający poza obowiązujące 
konwenanse, spotykali się już nie tyl-
ko z racji wizyt Pawła w Restauracji. 
Wykorzystywali każdą chwilę, by móc 
ze sobą porozmawiać, choć na kilka 
sekund nieśmiało się przytulić. Te ich 
ukradkowe i krótkotrwałe spotkania 
miały w sobie coś z konspiracji. Zda-
wali sobie, że choćby tylko dzieląca ich 
różnica wieku może spowodować, że 
rodzice Helenki niezbyt przychylnym 
okiem patrzeć będą na rodzące się 
uczucie. Pan Jan wprawdzie szcze-
rze polubił stałego już bywalca, ale 
czy mogło to oznaczać, że widziałby 
w nim przyszłego zięcia? Tego pewni 
być nie mogli. Po prawdzie, tego, że 
oto zrodziło się w Brzesku nowe uczu-
cie, domyślali się już niemal wszyscy 
odwiedzający Restaurację, a jeśli nie 
dostrzegali tego sami Jaworscy, to 
chyba bardziej dlatego, że woleli nie 
dopuszczać do siebie takich myśli. Bieg 
wydarzeń gwałtownie odwrócił się, kie-
dy to pewnego dnia Karol pod nieobec-
ność Pawła, a będąc już po czwartym 
piwie, postanowił w dowcipny sposób 
uświadomić krewnym, co też dzieje się 
w ich najbliższym otoczeniu. 

 - Ciociu Marysiu – zagaił 
tubalnym głosem, aż przy kilku są-
siednich stołach zapadła grobowa cisza 
– Czy też  ciocia gotowa jest już zostać 
babcią?

- Co też ty Karol wygadujesz? – ob-
ruszyła się zagadnięta – Jakże ja mam 
być babcią, kiedy Helenka jeszcze taka 

AURELI część III



31 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYluty 2010 CIEKAWI LUDZIE

młodziutka? – bardziej stwierdziła 
niż zapytała. Tych kilka słów Karola 
wystarczyło jednak, by tematem zain-
teresował się sam pan Jan. 

- Co też Karolu masz na myśli? 
– podjął kwestię i badawczo przyjrzał 
się krewniakowi.

- A to mam na myśli, że przecież 
tylko głupiec nie zauważyłby, że He-
lenka na widok naszego Pawła traci 
świadomość. Pora, moi drodzy, dawać 
na zapowiedzi – objaśnił zaintereso-
wanych Karol. 

 Maria Jaworska tylko przez 
chwilę myślała, by zupełnie spokojnie 
odparować:

- Helenka to dziecko jeszcze, a pan 
Paweł na pewno ma ważniejsze sprawy 
na głowie niż uwodzenie naszej Helci 
– rzekła, a spokój, z jakim to mówiła, 
był tylko pozorny – Czy ty nie widzisz 
Karolu, że między nimi jest znaczna 
różnica wieku? Przecież to prawie 
piętnaście lat.    

Ale Karol ani myślał dawać za 
wygraną, toteż już po chwili przystąpił 
do dalszego wywodu:

- Ja wam tam w metryki zaglądać 
nie zamierzam, ale przecież wuj od 
cioci też trochę starszy i jakoś wam to 
nie przeszkadza. Przecież i was dzieli 
jakieś piętnaście lat – wypalił niemal 
bez zastanowienia, jakby przygotowa-
ny był na użycie takiego argumentu. 

- No właśnie – uśmiechnął się 
do swoich myśli Jan Jaworski, bo 
właściwie Paweł Syweńki już dawno 
przypadł mu do gustu. Nie miał nic 
przeciwko temu, żeby lubiany bywa-
lec Restauracji stał się jego zięciem, 
ale w żonie swej jeszcze sojusznika 
nie miał.

***
Nie trzeba było zbyt wiele czasu, 

żeby potencjalna babcia Jaworska 
wzięła sprawę w swoje ręce. Pani Ma-
ria zdawała się wcale nie zaprzątać 
głowy widocznym jednak uczuciem 
córki do przybysza, jednak w każdej 
wolnej chwili prowadziła ożywioną 
korespondencję z siostrą przełożoną 

Zgromadzenia Urszulanek w Cieszy-
nie. W efekcie któregoś dnia, przy apro-
bacie nieprzekonanego do końca męża, 
zawiozła Helenkę do cieszyńskich 
siostrzyczek, by tam młoda Jaworska 
kontynuowała edukację. W Restau-
racji wszystko odbywało się według 
stałego trybu. Codziennie spotykali 
się tutaj stali rezydenci, co jakiś czas 
odwiedzał lokal ktoś z przejezdnych. 
Paweł nadal stołował się u Jawor-
skich, ale towarzyszące obiadom piwo 
sączył z miną bardziej ponurą, a jego 
regularne dysputy z Karolem bardziej 
przypominały monologi tego drugiego. 
Paweł tęsknił, a przebywająca w oddali 
Helenka niejedną łzę uroniła, choć do 
nauki przykładała się starannie. Star-
szej Jaworskiej tymczasem poprawiło 
się samopoczucie, bo żyła w naiwnym 
przekonaniu, że powstrzymała zapędy 
Syweńkiego. Dziwnym trafem nie za-
uważyła, że Paweł zniknął gdzieś na 
trzy dni. A nawet, jeśli zauważyła, to 
nie przyszło jej nawet do głowy, że ten 
mógł udać się w podróż do Cieszyna, 
a on w istocie tak właśnie uczynił. 

Jak dostać się do Zgromadzenia 
Urszulanek będąc dorosłym mężczyzną 
chcącym zobaczyć się z ukochaną pen-
sjonariuszką? Trzeba użyć podstępu, 
toteż Paweł przedstawił się siostrze 
przełożonej jako brat Heleny. Fortel się 
udał, jednak przełożona wprowadziła 
pewną modyfikację. Bo kiedy Paweł 
i Helena stanęli naprzeciw siebie, ta ni 
z gruszki ni z pietruszki wypaliła:

- A co to? Brat chyba powinien sio-
strę na powitanie pocałować? – zapyta-
ła i mimowolnie stała się uczestniczką 
tego niecnego spisku. 

Ten pocałunek był zarazem nie-
śmiały, a zarazem dostosowany do 
miejsca, w którym bohaterowie tej sce-
ny przebywali. Jednak o tym siostrza-
no-braterskim całusie i o samej wizycie 
dowiedziała się Maria Jaworska już 
podczas swoich najbliższych odwie-
dzin. Kiedy dowiedziała się od siostry 
przełożonej, że jej jedynaczka przyj-
mowała niedawno rodzonego brata, na 

pewien czas zaniemówiła. Rozumna to 
była kobieta, toteż w mig skojarzyła 
ten fakt z niegdysiejszą trzydniową 
absencją Pawła. Jeśli wtedy nawet 
się rozzłościła, to jednak gniew szybko 
przeobraził się w zadumę. I chociaż 
wiele razy wcześniej myśląc o Pawle 
uśmiechała się, to tym razem uśmiech 
wieścił, że w życiu Jaworskich już 
niebawem nastąpią znaczące zmia-
ny. Tak oto prorocza przepowiednia 
Karola ziściła się – wkrótce dano na 
zapowiedzi.

***
Po latach sprawdziła się jeszcze 

jedna przepowiednia wieszcza Karola 
Ogieli. Maria i Jan Jaworscy za spra-
wą Heleny i Pawła Syweńkich cztero-
krotnie zostali dziadkami. Najpierw 
na świat przyszedł Jurek, rok później 
po raz pierwszy zakwilił Stefek, po 
kolejnych dwóch latach cieszono się 
z narodzin Aurelego, trzy lata młodszy 
był Włodek. To jednak Aureli, zwany 
przez rodzinę i przyjaciół Relkiem, 
miał sprawić, że dziecięce marzenia 
Pawła na nowo odżyły, a nawet stały 
się realne. 

Mały Relek wiódł błogi żywot 
dziecka, przerywany jednak czasami 
nieszczęśliwymi wypadkami. Czasem 
zastanawiało go, skąd wzięło się jego 
imię. Niewiele w tek kwestii mogła 
wyjaśnić mu Maria Kubala, jego mat-
ka chrzestna. A ponieważ Relkowi 
na drugie imię dano Karol, na cześć 
wujka Karola Ogieli, który był jego 
ojcem chrzestnym, zapytał więc wuja, 
z którym spędzał sporo czasu:

- Wujku, powiedz mi, jak to właści-
wie było na moich chrzcinach. 

- Relek! A bo to ja wiem? Ja byłem 
zalany, ty byłeś zalany, ot wszystko 
– odpowiedział wuj Karol. 

Zanim jednak wypowiedziana zo-
stała ta interesująca sentencja, w życiu 
Relka i jego rodziny wydarzyło się 
bardzo wiele. C.d.n.

PRUD

Praca od zaraz i dla każdego
Jeśli chcesz dorobić do swojej niskiej pensji zostań konsultantką firmy 
FABOO. Jeżeli szukasz pracy na stałe a jesteś ambitna i wytrwała zbu-
duj grupę konsultantów w nowej bezkonkurencyjnej firmie i zarabiaj 
od sprzedaży grupy.
e-mail: smalinowska8@wp.pl
Tel: (880) 415 117
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Zacznijmy od klasyfikacji dru-
żynowej. Ton tej rywalizacji nadają 
trzy w miarę wyrównane ekipy. Lider 
Can-Pack może liczyć na zawsze świet-
nie dysponowanego Adama Kotrę, 
któremu umiejętnościami dorównują 
Andrzej Kozub, Ryszard Kotra 
i Waldemar Hebda. Andrzej Kozub 
jest posiadaczem najlepszego w sezo-
nie indywidualnego wyniku. Właśnie 
w dziewiątej kolejce strącił w 60 rzutach 
354 kołki wprawiając w zachwyt zarów-
no kolegów z drużyny jak i wszystkich 
najgroźniejszych rywali. Bardzo solidne 
wrażenie sprawiają gracze Małopolskiej 
Wytwórni Maszyn – Dariusz Malaga, 
Stanisław Tomczyk, Tomasz Zacha-
ra i Czesław Brożek. Ekipa Haczka to 
z kolei zespół, któremu przewodzą Józef 
Serwatka i Łukasz Baniak. Świetnie 
uzupełniają ich Łukasz Baniak i Jan 
Guzek. Ten ostatni na pewno plasował-
by się w pierwszej dziesiątce indywidual-
nej „generalki”, gdyby nie jego absencja 
w pierwszym turnieju.  Te trzy drużyny 
stanowią ścisłą czołówkę rozgrywkowej 
tabeli i między nimi rozstrzygnie się 
walka o końcowy sukces. Przypomnieć 
zatem należy, że mistrzowskiego tytułu 
wywalczonego przed rokiem broni Bro-
war I, a prowadzący aktualnie Can-Pack 
rok temu nie startował. 

W konkurencji indywidualnej jeste-
śmy świadkami arcyciekawego poje-
dynku pomiędzy Adamem Kotrą (282 
pkt), a Józefem Serwatką (281 pkt). 
Serwatka to obrońca tytułu wywal-

KRĘGLARSKA LIGA ZAKŁADÓW PRACY
czonego przed rokiem. Adam Kotra to 
jedyny już zawodnik, który we wszyst-
kich dziewięciu turniejach plasował się 
w pierwszej dziesiątce. Zwyciężył jednak 
do tej pory tylko raz. Po dwa zwycięstwa 
na swoim koncie mają dwaj reprezen-
tanci Haczka – Jan Guzek i Józef 
Serwatka. Ciekawostką jest fakt, że 
cztery razy na podium stawał do tej pory 
Szczepan Zydroń (Browar Okocim), 
ale zawsze było to trzecie miejsce. 

Osobny rozdział należy się rywaliza-
cji kobiet. W tegorocznej edycji Ligi do tej 
pory uczestniczy dziewięć pań, a stawce 
tej przewodzi Bogusława Góra (PDM). 
Żałować należy, że tylko raz wystarto-
wała Małgorzata Biel (Browar Oko-
cim), która – gdyby regularnie rzucała 
– śmiało mogłaby rywalizować o jedno 
z najwyższych miejsc w całej lidze. 

Pozytywnym zjawiskiem jest to, 
że po kilku latach marazmu kręgle 
w Brzesku znowu cieszą się sporym 
zainteresowaniem, a ligowa frekwencja 
może napawać optymizmem. Cieszyć 
może także wysoki poziom sportowy 
zawodów. Ponad połowa, bo aż 29 krę-
glarzy przynajmniej raz przekroczyło 
granicę 300 strąconych kołków w jed-
nym turnieju. W tym gronie aż 11 czyni 
to regularnie. 

Na ostateczne rozstrzygnięcia przyj-
dzie nam poczekać jeszcze kilka tygodni, 
jednak już teraz można autorytatywnie 
stwierdzić, że tegoroczne edycja Ligi jest 
bardzo udana. 

PRUD

Równe pięćdziesiąt osób wystartowało w dziewięciu pierwszych kolejkach tegorocznej Kręglarskiej Ligi Zakładów Pracy organizowanej przez 
TKKF Sokół Brzesko. Wszystko wskazuje na to, że do końca trwania rozgrywek emocjonować się będziemy walką o najwyższe trofea zarówno 
w klasyfikacji indywidualnej jak i drużynowej. Po dziewięciu turniejach drużynowo prowadzi Can-Pack o 4 punkty przed Małopolską Wytwórnią 
Maszyn i o 6 punktów przed Haczkiem. W klasyfikacji indywidualnej panuje jeszcze większy ścisk – prowadzący w tabeli Adam Kotra (Can-
Pack) tylko jednym punktem wyprzedza Józefa Serwatkę (Haczek). Wśród kobiet klasą dla siebie jest Bogusława Góra (PDM). 

STATYSTYKI 
PIERWSZA DZIESIĄTKA (OPEN)
282 – Adam Kotra (Can-Pack)
281 – Józef Serwatka (Haczek)
262 – Dariusz Malaga (MWM)
261 – Andrzej Kozub (Can-Pack)
258 – Stanisław Tomczyk (MWM)
244 – Szczepan Zydroń (Browar Okocim)
241 – Bartłomiej Kordecki (Jawor)
233 – Roman Pawełek (PDM)
227 – Ryszard Kotra (Can-Pack)
226 – Tomasz Zachara (MWM)

KOBIETY
167 – Bogusława Góra (PDM)
  59 – Bogumiła Kośmider (OKN)
  48 – Katarzyna Pacewicz-Pyrek (Urząd Miejski)
  25 – Małgorzata Biel (Browar Okocim)
  22 – Maria Kądziołka (Urząd Miejski)
  22 – Małgorzata Kokoszka (MPEC)
  19 – Otylia Gibała (MPEC)
  12 – Iweta Kaczmarczyk (OKN)
  10 – Emanuela Morawiec (Urząd Miejski)

10 NAJLEPSZYCH WYNIKÓW (OPEN) 
354 – Andrzej Kozub (Can-Pack)
348 – Józef Serwatka (Haczek)
348 – Czesław Brożek (MWM)
348 – Józef Serwatka (Haczek)
348 – Stanisław Tomczyk (MWM)
346 – Szczepan Zydroń (Browar Okocim)
346 – Józef Serwatka (Haczek)
345 – Stanisław Tomczyk (MWM)
345 – Adam Kotra (Can-Pack)
345 – Adam Kotra (Can-Pack)

SUMA STRĄCONYCH KOŁKÓW – 
PO 9 TURNIEJACH (KOBIETY)
2754 – Bogusława Góra (PDM)
2178 – Katarzyna Pacewicz-Pyrek (Urząd Miejski)
2028 – Bogumiła Kośmider (OKN)
1628 – Maria Kądziołka (Urząd Miejski)
1252 – Otylia Gibała (MPEC)  
1067 – Małgorzata Kokoszka (MPEC)
  675 – Iweta Kaczmarczyk (OKN)
  322 – Małgorzata Biel (Browar Okocim)
  268 – Emanuela Morawiec (Urząd Miejski) 
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Zgodnie z oczekiwaniami Wojtek 
wygrał swój koronny dystans, 
czyli 1500 metrów stylem dowol-

nym. Do złotego medalu Mistrzostw 
Polski dołożył także rekord życiowy 
na tym dystansie. Jak się później oka-
zało, reprezentant Brzeska poprawił 
swoje najlepsze dotychczasowe czasy 
na każdym z dystansów, na których 
startował. Najbardziej zadowolony jest 
chyba z brązu wywalczonego na 400 
metrów stylem zmiennym. Jeszcze na 
około 10 metrów przed metą zajmo-
wał czwarte miejsce. Szaleńcza pogoń 
zaowocowała powodzeniem, a Wojtek 
wyprzedził swojego rywala zaledwie 
o jedną setną sekundy. Do swojego 
dziesięciomedalowego już dorobku 
krajowych mistrzostw reprezentant 
Brzeska dołożył jeszcze brązowy 
krążek wywalczony na dystansie 400 
metrów stylem dowolnym. 

Wojciech Wojdak znakomicie za-
prezentował się też na dystansie 200 
metrów stylem dowolnym, na którym 
zajął punktowane 5. miejsce. red

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzesku 
z powodzeniem prowadzi program, 
dzięki któremu funkcjonują klasy 
usportowione. Wysoki poziom spor-
towy uczniów tych klas mogliśmy po-
dziwiać w styczniu, kiedy to rozegrany 
został pokazowy turniej siatkarskich 
„dwójek” zorganizowany przez Miejski 
Klub Sportowy Gryf, a wzorowo popro-
wadzony przez Kazimierza Sproskiego 
i Pawła Mardonia wspomaganych 
przez Urszulę Kural i Szczepana 
Smolenia. Młodzi sportowcy walczyli 

Potrójny medalista
Z trzema medalami powrócił z Mistrzostw Polski w pływaniu juniorów do lat 14. najbardziej 
utytułowany zawodnik Wikinga Brzesko, Wojciech Wojdak. Podopieczny Marcina Kacera 
podczas zawodów w Zamościu wywalczył jeden złoty i dwa brązowe medale.  

ZAPLECZE WIELKIEGO SPORTU
komisji oświaty, kultury i sportu) 
oraz dyrektor SP 2 Brzesko Urszula 
Białka. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Brzesku mogą w tym roku 
szkolnym pochwalić się wieloma 
sportowymi sukcesami. Dziewczęca 
drużyna pingpongowa zajęła drugie 
miejsce w gminnych zawodach, co dało 
jej awans do rozgrywek powiatowych. 
Czołową zawodniczką w drużynie 
była Kinga Chyl, która w turnieju 
indywidualnym wywalczyła czwartą 
lokatę. Kinga powtórzyła ten wynik 
w gminnych zawodach w badmintonie. 
Katarzyna Sosnowska zdobyła prawo 
reprezentowania Brzeska w woje-
wódzkich zawodach w biegach przeła-
jowych. Ta sama zawodniczka razem 
z Barbarą Dziełak i Anną Zając wywal-
czyła szóste miejsce w Mikołajkowym 
Turnieju w mini siatkówce dziewcząt 
w Andrychowie. Najlepszą parę tych 
zawodów tworzyły Laura Szuba i Ka-
lina Gucwa.  Przemysław Stąsiek był 
drugi, a Radosław Kraj trzeci w szkol-
nym turnieju szachowym. Radek zna-
komicie spisywał się też w zawodach 
pływackich kilkakrotnie plasując się 
na czołowych miejscach. 

Bardzo dobrze spisywali się siat-
karze Przemysław Stąsiek, Karol 
Gdowski, Adrian Hebda i Krzysztof 
Król, którzy zajmowali czołowe lokaty 
na turniejach w Libiążu i Gorlicach

PRUD

o nagrody ufundowane przez burmi-
strza Grzegorza Wawrykę. 
Rywalizacja dziewcząt zakończyła się 
zwycięstwem duetu Laura Szuba/Ka-
tarzyna Sosnowska, który w finale 
pokonał parę Karolina Spyrka/Mariola 
Gazda. Wśród chłopców najlepsi byli 
Przemysław Stąsiek i Krzysztof Król, 
a drugie miejsce zajęła para Karol 
Gdowski/Grzegorz Osiecki. Wśród 
honorowych gości turnieju znaleźli 
się zastępca burmistrza Jerzy Tyrkiel, 
radny Józef Kubas (przewodniczący 

Klasy usportowione w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzesku
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Ta zima rozpoczęła się jednak od in-
formacji, która nieco przeraziła kibiców 
Okocimskiego. Oto Krzysztof Łętocha 
– szkoleniowiec, który do tej pory wy-
konał w Brzesku kawał dobrej roboty 
– usłyszał zarzuty korupcyjne i kibice 
z obawami oczekiwali, jaka będzie reak-
cja Zarządu Klubu. Tymczasem Zarząd 
z prezesem Józefem Gawendą na czele 
postanowił, że Łętocha na stanowisku 
pozostanie. Przeważył fakt, że zarzuty 
postawione trenerowi nie dotyczą jego 
działalności w Okocimskim. Istotne było 
również to, że ani Polski Związek Piłki 
Nożnej, ani organy ścigania nie poinfor-
mowały klubu o ewentualnych skutkach 
„afery” związanej z osobą Krzysztof 
Łętochy. Należy więc domniemywać, 
że zarzuty nie znajdą potwierdzenia 
w dalszym postępowaniu.  

Przygotowania do rundy wiosennej 
rozpoczęli piłkarze Okocimskiego 6 
stycznia trenując na boisku przy „starej 
hali”, a także na obiekcie Orlik 2012, 
uzupełniając treningi zajęciami w si-
łowni i pływalni. Treningi stały się bar-
dziej intensywne podczas tygodniowego 
dochodzeniowego obozu szkoleniowego. 
Kibiców nieco zmartwił fakt, że z druży-
ny odszedł Daniel Jarosz, z którym klub 
nie przedłużył umowy. W początkowej 
fazie przygotowań zabrakło w kadrze 
Sławomira Jagły, który narzekał na 
kłopoty zdrowotne. Wkrótce dołączył 
do niego Tomasz Kozieł, którego zmo-
gła grypa. Bardziej pocieszająca była 
wiadomość, że występujący w barwach 
Okocimskiego Jakub Czerwiński został 
powołany do trenowanej przez Michała 
Globisza reprezentacji Polski U-19 na 
towarzyski turniej La Manga 2010 
z udziałem zespołów Norwegii, Niemiec 
i Portugalii. Budujące było także to, 
że wznowił treningi Paweł Piotrowicz, 
którego w połowie rundy wiosennej 
wykluczyła z gry kontuzja kolana. Jeśli 
chodzi o postawę Polaków na turnieju 
w La Manga, to nie był on zbyt udany. 
Podopieczni Michała Globisza przegrali 
0:1 z Portugalią, ulegli 0:2 Niemcom 
i pomimo wygranej 3:1 z Norwegią zajęli 
ostatnie czwarte miejsce. 

Na 6 marca Polski Związek Piłki Nożnej zaplanował inaugurację rundy wiosennej w II 
lidze. Tego dnia Okocimski Brzesko zmierzy się na własnym boisku z Pelikanem Łowicz 
i będzie w tym meczu zdecydowanym faworytem. Przypomnijmy, że po bardzo udanej 
jesieni podopieczni Krzysztofa Łętochy zajmują wysokie piąte miejsce z realnymi szansami 
na wywalczenie pozycji premiowanej walką w barażach o awans do I ligi. Zimę „Piwosze” 
spędzają bardzo pracowicie. 

Z zespołem zaczęli trenować nowi 
zawodnicy, których trener Łętocha 
postanowił sprawdzić pod względem 
przydatności do gry w nowych barwach. 
Na zajęciach pojawili się Adrian Kro-
ker z Unii Tarnów i Michał Grobelny 
z Krobianki Krobia, który kilka lat temu 
występował w regionalnej lidze niemie-
ckiej, a ostatnio występował w Górniku 
Łęczna. W sferze zainteresowań trenera 
znalazł się także Kamil Mitka z Kmity 
Zabierzów. W testach uczestniczył Ma-
teusz Zaremski z Promienia Opalenica, 
niedawny klubowy kolega Jakuba Czer-
wińskiego.  To doświadczony piłkarz, 
który ma w swoim życiorysie występy 
w reprezentacji kraju U-17. Jak się 
później okazało, Kroker i Mitka, opuścili 
zespół zaledwie po kilku treningach. 

Pierwszy w tym roku mecz kontrolny 
rozegrali „Piwosze” na wyjeździe w sło-
wackim Bardejovie z tamtejszym Par-
tizanem, w którym występuje grający 
niegdyś w Brzesku sympatyczny Marian 
Kocis. Słowacy okazali się wymagają-
cym sparingpartnerem, bo rozgromili 
Okocimskiego 5:1, a honorowego gola 
dla naszych piłkarzy zdobył w końcówce 
spotkania Daniel Policht. Trener Łęto-
cha nie robił jednak z wyniku tragedii, 
wychodząc z założenia, że obie drużyny 
były na ekstremalnie różnych etapach 
przedsezonowych przygotowań. W me-
czu ze Słowakami testowany był kolejny 
zawodnik, tym razem Wojciech Dziadzio, 
który przybył do Brzeska z Hutnika 
Kraków.  

O wiele lepiej poszło piłkarzom 
Okocimskiego w sparingu z Bruk-Betem 
Nieciecza. Wygrana 2:1 z liderem II ligi 
to na pewno dobry prognostyk przed 
inauguracją wiosennej rundy. Gole dla 
brzeszczan zdobyli Łukasz Rupa i Mi-
chał Grobelny, dla którego było to pierw-
sze celne trafienie w nowym otoczeniu.  
Jarka Paleja pokonał natomiast stary 
znajomy, czyli Łukasz Szczoczarz. 

Kolejny sprawdzian również za-
kończył się powodzeniem. Okocimski 
pokonał 1:0 Dalin Myślenice po bramce 
zdobytej przez Łukasza Rupę, który 
potwierdził wysoką formę strzelecką. 

Krzysztofa Łętocha mogła jedynie 
martwić niedyspozycja strzelecka in-
nych piłkarzy, bo sytuacji do zdobycia 
większej liczby goli w tym spotkaniu 
nie brakowało.

Plany szkoleniowe pokrzyżowane zo-
stały przez kapryśną aurę. Obfite opady 
śniegu i siarczysty mróz spowodowały 
odwołanie kontrolnych meczów z Kole-
jarzem Stróże i Spartą Kazimierza Wiel-
ka, które miały się odbyć na sztucznym 
boisku Hutnika Kraków. Ostatecznie 
udało się rozegrać pierwsze z plano-
wanych spotkań, a Okocimski pewnie 
pokonał czołową drużynę II ligi 3:0. 
Łupem bramkowym podzielili się Pa-
weł Pyciak, Michał Skorupski i Daniel 
Policht. Trenera cieszyły zarówno dys-
pozycja strzelecka jak i przygotowanie 
kondycyjne zespołu. Pyciak z Hutnika 
Kraków to nowa twarz w zespole i jego 
występ można uznać za udany, czego nie 
można było powiedzieć o grze Kamila 
Sowy z Hetmana Zamość, dla którego 
ten jeden sprawdzian był ostatnim me-
czem w barwach Okocimskiego.  

Kolejnym etapem przygotowań był 
dla piłkarzy Okocimskiego udział w VII 
Memoriale Zbigniewa Gałka w Ciężko-
wicach. „Piwosze” zajęli w tych zawo-
dach drugie miejsce, wyprzedzeni tylko 
przez graczy Bocheńskiego. Brzesz-
czanie pokonali kolejno 4:2 Tuchovię 
Tuchów 1:0 z Iskrą Tarnów, 5:0 z Orłem 
Dębno, a przegrali 0:2 z Ciężkowianką 
Ciężkowice i 1:2 z Bocheńskim. 

Bardzo cenne zwycięstwo 2:1 odnie-
śli brzescy zawodnicy w potyczce z mło-
dzieżówką Wisły Kraków, a bramki dla 
naszych barw zdobyli  Łukasz Popiela 
i Maciej Kisiel. W tym spotkaniu w dru-
żynie Okocimskiego zagrał Serge Nahle 
z Libanu (z polskim paszportem), który 
ostatnio występował w MZKS Alwer-
nia. Pierwszy raz po dłuższej przerwie 
spowodowanej kontuzją pojawił się na 
boisku Paweł Piotrowicz. 

W wygranym 6:1 meczu z Olimpią 
Wojnicz bramki strzelali tylko brzesz-
czanie. Tomasz Ogar trafiał trzykrotnie. 
Po jednym golu zdobyli Maciej Kisiel, 
Łukasz Popiela i Mateusz Wawryka. 
Honorową bramkę dla Olimpii strzelił 
dobrze nam znany Jarosław Ulas. 
Ciekawostką jest fakt, że w składzie 
wojnickiej drużyny wystąpił jeszcze je-
den dobry znajomy, a mianowicie Paweł 
Pachota.  

W ostatnim z dotychczas rozegra-
nych sparingów Okocimski zremisował 
bezbramkowo z Garbarnią Kraków. Po 
ponad miesięcznym okresie przygoto-
wań do wiosny można z optymizmem 
oczekiwać pierwszych spotkań brzeskiej 
drużyny o II-ligowe punkty. 

PRUD

ZIMA W OKOCIMSKIM
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Konto dla kobiet? Czemu nie, a na-
wet zdecydowanie tak! Specjalistki 
z BZ WBK przygotowały tym razem 
coś specjalnie dla pań. O nowej ofer-
cie ekskluzywnego konta dla kobiet 
rozmawiamy z Grażyną Kramer Dy-
rektorem Banku Zachodniego WBK 1 
Oddział w Brzesku.    

Konto zadebiutowało w listopadzie 2009, 
a już zdobyło Laur Klienta – Odkrycie Roku  
i wygrało w rankingu kont z elementami 
d la  kob ie t  p r zeprowadzonym pr zez 
porównywarkę finansową comperia.pl. 
Skąd taki sukces?

Konto na Obcasach, poza bardzo 
korzystną ofertą finansową, oferuje 
również pakiet wyjątkowych ubez-
pieczeń. Ubezpieczenie Na Obcasach 
zawiera między innymi pakiet medycz-
ny  zapewniający pomoc w przypadku 
nagłego zachorowania lub nieszczę-
śliwego wypadku oraz wystąpienia 
nowotworów kobiecych.

W pakiecie znajduje się również 
usługa Home Assistance – zapewnia-
jąca pomoc hydraulika lub ślusarza 
w razie awarii lub innego zdarzenia 
losowego. Ponadto, ubezpieczenie 
oferuje Paniom także wsparcie Car 
Assistance, czyli  pomoc przy takich 
czynnościach jak: wymiana koła, holo-
wanie czy naprawa samochodu. 

Pakiet ubezpieczeń Na Obcasach 
dopełnia infolinia Assistance dla Ko-
biet. W ramach tej usługi posiadaczka 
pakietu w każdej chwili może liczyć na 
wsparcie, na przykład przy zapewnie-
niu opieki dla dziecka.  

Czyli receptą na sukces jest „szycie na miarę”, 
odpowiadanie na potrzeby klienta, przepra-
szam - klientki?

Bank Zachodni WBK dostrzegł, że 
kobiety potrzebują odmiennej, skiero-
wanej specjalnie do nich, oferty. Konto 
na Obcasach wyposażone jest więc 
w najnowocześniejsze usługi finanso-
we niezbędne do codziennego funkcjo-
nowania we współczesnym świecie, 
a jednocześnie pozwala każdej kobiecie 
poczuć się naprawdę wyjątkowo. 

Jak może w tym pomóc konto?
Konto na Obcasach umożliwia 

kobiecie pełną kontrolę nad swoimi 
finansami - bez względu na miejsce 
i porę - dzięki bezpiecznej i nowo-
czesnej bankowości elektronicznej. 
Ponadto wydawana do konta karta 
Visa - specjalnie zaprojektowana dla 
kobiet - zarabia na zakupach. 1% war-
tości wszystkich zakupów dokonanych 
przy użyciu tej karty co miesiąc wraca 
na konto.

Jeżeli już jesteśmy przy zakupach – czy konto 
daje jakieś zniżki?

Do współpracy z nami przystąpiło 
wielu znanych partnerów, dzięki temu 
mogliśmy stworzyć ciekawą i przekro-
jową ofertę, która jest odpowiedzią 
na różnorodne gusta kobiet. Od teraz 
klientki BZ WBK poza wysokiej jakości 
usługami finansowymi mogą także 
liczyć na atrakcyjne zniżki i promocje 
w wielu sklepach, Multikinach i SPA.  
Jesteśmy przez najbliższy rok Spon-
sorem Głównym projektu Multikina 
- Kino na Obcasach. Wśród partne-
rów Konta na Obcasach znajdują się 
takie marki, jak Mexx, Wallis, Esprit, 
Aldo, Tagomago. To jednak nie koniec. 
Bank zamierza dalej poszerzać grupę 
sklepów i firm usługowych, w których 
posiadaczki Konta na Obcasach będą 
mogły dokonywać zakupów na wyjąt-
kowych warunkach. Dodatkowo razem 
z partnerami organizujemy wiele kon-
kursów, w których co miesiąc można 
wygrywać atrakcyjne nagrody, np. 

zaproszenia do SPA. Wszystkie właści-
cielki Konta na Obcasach zapraszamy 
na stronę www.kontonaobcasach.pl, na 
której znajdą formularz konkursowy. 
Za pośrednictwem strony można także 
zamówić newsletter z informacjami 
o aktualnych promocjach i zniżkach 
oferowanych przez bank i naszych 
partnerów. 

Jak założyć Konto na Obcasach?
Konto ma również pomóc w oszczę-

dzaniu czasu. Dlatego w każdym 
oddziale BZ WBK można założyć je 
w zaledwie 10 minut. Potrzebny jest 
jedynie dokument tożsamości i doku-
ment potwierdzający numer PESEL. 

Z okazji Dnia Kobiet, na dzień 
8 marca przygotowaliśmy dla Pań 
niespodziankę w postaci warsztatów 
wizażu, na które serdecznie zapraszam 
wszystkie Panie. Zaproszenia będą 
dostępne w siedzibie oddziału od 22 lu-
tego. Zaproszenia odbierać mogą także 
panowie. Taka miła niespodzianka dla 
partnerki będzie orginalnym prezen-
tem na ten wyjątkowy dzień. 

Bank Zachodni WBK, 1 Oddział w Brze-
sku, zaprasza od poniedziałku do piątku 

w godz. od 9:00 do 17:00
Adres:32-800 Brzesko ul. J.Matejki 2

Nr tel: (014) 663 57 10
e-mail:oddzial1.brzesko@bzwbk.pl

www.bzwbk.pl   

Kobiety chcą więcej – Konto na Obcasach
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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

cena:
137 zł

Drukarka 
HP Deskjet D1660 
Technologia druku: atramentowa
Szybkość druku (mono): 20 str./min.
Szybkość druku (kolor:) 16 str./min.

Głośniki Creative 
Inspire A500 5.1 
Liczba głośników: 6 szt.
Moc głośnika centralnego: 6 Wat
Moc głośników satelitarnych: 24 Wat
Moc głośnika niskotonowego: 17 Wat

cena:
175 zł

Aparat cyfrowy 
Samsung ES55  

cena:
 299 zł

Rozdzielczość matrycy: 
10,2 mln pikseli
Przekątna LCD: 2,5 cali
Rozdzielczość LCD: 230000 pikseli

Monitor LCD 
LG W2242S-PF 22''
Przekątna ekranu: 22 cali
Rozdzielczość maks.: 1680 x 1050 pikseli
Czas reakcji matrycy: 5 ms
Kontrast: 8000:1 

cena:
 525 zł

22”

Kroniki Miasta Brzeska autorstwa Jana Burlikowskiego. 
Mimo, iż autor niekiedy – zdaniem fachowców – mija 
się z prawdą historyczną, jego Kroniki ujmują 
czytelnika przystępną formą. Pełne są anegdot 
i ciekawostek na tematy nie wpływające może 
na bieg historii, ale odzwierciedlające specyfikę 
tych odległych czasów.

Dostępne tomy: I, II, III, IV, V

  

Kroniki 
Miasta Brzesko

 Komplet 
(5 tomów)

cena:
135 zł

Jeden tom 
cena:

30 zł

Kroniki 
Powiatu Brzeskiego
Kroniki Powiatu Brzeskiego autorstwa 
Jana Burlikowskiego. Autor spodziewa się, że zawarty 
w Kronikach materiał służyć będzie studentom i ludziom 
z obowiązku zajmującym się historią Ziemi Brzeskiej, 
ale przede wszystkim mieszkańcom Powiatu Brzeskiego, 
którym droga jest historia ich rodzinnych stron. 

Dostępne tomy: I, II, III, IV, V

 Komplet 
(5 tomów)

cena:
175 zł

Jeden tom 
cena:

39 zł


