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Alleluja, Alleluja!Alleluja, Alleluja!
Dziś Chrystus zmartwychwstał, Dziś Chrystus zmartwychwstał, 

radujmy się zatem i cieszmy, radujmy się zatem i cieszmy, 
patrzmy w przyszłość z ufnością i nadzieją! patrzmy w przyszłość z ufnością i nadzieją! 

Niech Bóg zsyła na Was łaski Niech Bóg zsyła na Was łaski 
i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia. i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia. 

Niechaj Święta Wielkiej Nocy Niechaj Święta Wielkiej Nocy 
będą pełne Boskiej mocy, będą pełne Boskiej mocy, 

niech będą czasem miłości i spokojuniech będą czasem miłości i spokoju

Burmistrz Brzeska Burmistrz Brzeska 
Grzegorz WawrykaGrzegorz Wawryka

Przewodniczący Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof OjczykKrzysztof Ojczyk

Alleluja, Alleluja!Alleluja, Alleluja!
Dziś Chrystus zmartwychwstał, Dziś Chrystus zmartwychwstał, 

radujmy się zatem i cieszmy, radujmy się zatem i cieszmy, 
patrzmy w przyszłość z ufnością i nadzieją! patrzmy w przyszłość z ufnością i nadzieją! 

Niech Bóg zsyła na Was łaski Niech Bóg zsyła na Was łaski 
i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia. i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia. 

Niechaj Święta Wielkiej Nocy Niechaj Święta Wielkiej Nocy 
będą pełne Boskiej mocy, będą pełne Boskiej mocy, 

niech będą czasem miłości i spokojuniech będą czasem miłości i spokoju

Burmistrz Brzeska Burmistrz Brzeska 
Grzegorz WawrykaGrzegorz Wawryka

Przewodniczący Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof OjczykKrzysztof Ojczyk
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Spokojnych, smakowitych Spokojnych, smakowitych 
i pachnących Świąt Wielkiej i pachnących Świąt Wielkiej 

Nocy, pięknych spotkań Nocy, pięknych spotkań 
z najbliższymi przy z najbliższymi przy 
świątecznym stole świątecznym stole 

życzą życzą 

Rada Nadzorcza, Zarząd Rada Nadzorcza, Zarząd 
i pracownicy ,,Społem” i pracownicy ,,Społem” 

PSS BrzeskoPSS Brzesko
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PIENIĄDZE JUŻ W BRZESKU

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

Goszczący w Brzesku marszałek 
Marek Nawara podpisał dwie umowy 
na współfinansowanie zadań, jakie 
realizowane będą w mieście – rewita-
lizację Rynku i budowę drogi w stre-
fie przemysłowej na Pomianowskim 
Stoku. Ogółem marszałek przekazał 
miastu 6,5 miliona złotych.

-Przez 10 lat w województwie 
małopolskim wydano na rewitalizację 
już ponad 30 milionów złotych. Mało-
polska to jeden z niewielu regionów 
w kraju, gdzie projekty związane 
z zachowaniem i ochroną dziedzictwa 
są realizowane. Cieszę się, że dzisiaj 
mogę przekazać pieniądze dla Brzeska, 
które podejmuje się tego trudnego 

zadania – mówił w czasie spotkania 
marszałek Marek Nawara. 

Rewitalizacja Rynku rozpocznie się 
w połowie tego roku i kosztować będzie 
prawie 6,5 miliona złotych. Dofinan-
sowanie przyznane przez marszałka, 
w ramach Małopolskiego  Regional-
nego Programu Operacyjnego wynosić 
będzie 4,5 miliona złotych. Realizacja 
inwestycji, jak zakładają plany, zakoń-
czy się w grudniu 2011 roku.

Drugą inwestycją, na którą mia-
sto otrzymało dofinansowanie, to 
budowa drogi w strefie przemysłowej 
na Pomianowskim Stoku. Więcej na 
stronie 17.

red

Wizyta Prezydenta RP w Brzesku, 
podpisanie umowy na finansowanie 
rewitalizacji Rynku i budowy magi-
strali wodociągowej Brzesko-Bochnia 
przez marszałka Marka Nawarę oraz 
wmurowanie kamienia węgielnego 
pod powstającym Regionalnym Cen-
trum Kulturalno-Bibliotecznym – to 
trzy ważne wydarzenia, jakie miały 
miejsce w ciągu ostatniego miesiąca. 
O wszystkich piszemy w bieżącym 
wydaniu BIM.  Trwają obchody 625-
lecia Brzeska, wizyta Prezydenta RP 
bez wątpienia je uświetniła.  Na ma-
rzec zaplanowano ponadto spotkania 

z aktorami – Edwardem Dobrzańskim 
i Jerzym Nowakiem, w BIM piszemy 
o ich związkach z Brzeskiem. 

Zapraszamy także do przeczytania 
materiału o planowanych na dr4o-
gach remontach oraz o podwyżkach 
czynszów w lokalach użytkowych ad-
ministrowanych przez Miejski Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej. Uwadze 
Czytelników polecamy także tekst 
„Zagrali dla Dawidka” o sportowcach 
amatorach, którzy pod wodzą dr Tade-
usza Zycha zebrali 10 tysięcy złotych 
dla chorego chłopca. Zapraszamy do 
lektury.  Zofia Sitarz
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W lutym minęły dwa lata od czasu, kiedy Grzegorz Wawryka objął urząd burmistrza Brzeska w wyniku wyborów ogłoszonych po tym, 
jak jego poprzednik Jan Musiał zasiadł w parlamencie. Jest więc okazja, aby podsumować te dwadzieścia cztery miesiące sprawowania 
władzy przez obecnego gospodarza gminy. Kadencja burmistrza trwać będzie jedynie 2,5 roku, mimo to plany, jakie sobie założył już 
na jej początku były bardzo ambitne – rozwój gospodarczy gminy,  pozyskiwanie funduszy unijnych na realizację inwestycji, dobra 
współpraca z Radą Miejską i parlamentarzystami.

PO DWÓCH LATACH
 Przez pierwszy miesiąc sprawo-

wania funkcji burmistrz pracował 
bez zastępcy. Na stanowisko to powo-
łany został  Jerzy Tyrkiel., sekreta-
rzem gminy został Stanisław Sułek. 
Burmistrz Wawryka  zrezygnował 
z jednego zastępcy.  

-We wszystkich personalnych 
decyzjach kierowałem się tylko spo-
łecznym interesem. Każdy burmistrz 
musi się otaczać takim zespołem 
ludzi, który gwarantuje mu najpeł-
niejsze zrealizowanie przedwybor-
czego programu tak, aby korzyści dla 
mieszkańców były jak największe. 
Co do obsady innych stanowisk, to 
najpierw dokonałem szczegółowe-
go rozeznania co do jakości pracy, 
w szczególności osób kierujących klu-
czowymi dla jakości obsługi miesz-
kańców obszarami. Tam, gdzie było 
to potrzebne udzieliłem pracownikom 
stosownego wsparcia, w tym w formie 
bezpośredniej ścisłej współpracy na 
co dzień lub też poprzez swojego 
zastępcę. W znakomitej większości 
przypadków odpowiednia motywa-
cja oraz stworzony właściwy klimat 
służący współpracy doprowadził 
do zadowalających efektów – mówi 
Grzegorz Wawryka. 

 -Postawiliśmy bardzo mocny 
akcent na pracę zespołową nie tylko 
pomiędzy wydziałami UM ale także 
innymi jednostkami gminy. Pozytyw-
ne efekty zadziwiają wiele osób, które 
odkryły, że można znacznie więcej 
i lepiej zrobić w dobrze zorganizowa-
nym zespole pracowniczym. Otrzy-
mujemy wiele pozytywnych ocen od 
mieszkańców, którzy zauważyli dużą 
zmianę w jakości obsługi ze strony 
gminy  – dodaje Jerzy Tyrkiel.  

Eurogmina 
Każdy burmistrz, niezależnie, jaką 
polityczną opcję reprezentuje, stara 
się postępować według jednej spraw-
dzonej zasady: kontynuować dzieło 
poprzednika i wprowadzać nowe war-
tości w zakresie zarządzania gmina. 

W ciągu tych dwóch lat napotkaliśmy 
wiele przykładów potwierdzających 
postępowanie zgodne z tą oczywistą 
zasadą.

Pozytywnym przykładem, wi-
docznym zresztą gołym okiem, jest 
zaawansowany rozwój na tzw. Po-
mianowskim Stoku. Jeszcze rok temu 
w jednym z regionalnych czasopism 
pojawiło się zdjęcie w karykaturalny 
sposób obrazujące rzekomy marazm 
gospodarczy związany z tym miej-
scem. Jakby autor niepoprawnie 
spodziewał się jakiegoś nadnatu-
ralnego przyspieszenia. Wystarczy 
jednak spojrzeć na Pomianowski Stok 
dzisiaj, aby naocznie przekonać się, 
że działania poprzednich ekip nie 
poszły ma marne. Dziś tylko średnie 
i starsze pokolenia pamiętają jeszcze, 
że ów teren zwany kiedyś potocznie 
„Pańskim” był ulubionym miejscem 
saneczkarzy, początkujących narcia-
rzy i … amatorów taniego wina. 

- Trzeba to otwarcie powiedzieć, 
że aktualny wygląd Pomianowskie-
go Stoku jest sporą zasługą mojego 
poprzednika i wspierającej go Rady 
Miejskiej. My mamy satysfakcję 

z tego, że udało nam się poprowadzić 
we właściwym kierunku działania 
mające na celu sfinalizowanie tych 
działań – podsumowuje Wawryka.  

Zadowalająco przebiegają też 
prace związane z budową powziętej 
wcześniej budowy wodociągowej ma-
gistrali Brzesko-Bochnia. To poważ-
na inwestycja oszacowana na około 
7 milionów złotych przy znacznym 
wsparciu finansowym ze strony Unii 
Europejskiej (prawie 5 milionów). 
Płynna kontynuacja tego zadania 
sprawiła, że realne jest rozbudowanie 
(niejako przy okazji) magistrali wio-
dącej od ulicy Torowej w Jasieniu aż 
po ulicę Mickiewicza w Brzesku. 

To właśnie w czasie sprawowania 
urzędu burmistrza przez Grzegorza 
Wawrykę rozpoczęła się długo ocze-
kiwana budowa wodociągowej sieci 
w Porębie Spytkowskiej. Gmina jest 
mocno zaangażowana w starania 
o pozyskanie środków, które pozwolą 
na prowadzenie prac w ich dalszych 
zaplanowanych etapach. Chodzi tu-
taj o niebagatelne kwoty, sięgające 
– wraz z własnym wkładem gminy 
– kilkunastu milionów złotych. Woda 

Jesienią zeszłego roku dobiegły końca prace związane 
z remontem ulic Królowej Jadwigi i Okulickiego.
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w Porębskich wodociągach popłynie 
już w przyszłym roku. 

Jesienią zeszłego roku dobiegły 
końca prace związane z remontem 
ulic Królowej Jadwigi i Okulickie-
go w Brzesku. Stało się to możliwe 
dzięki pozytywnemu finałowi starań 
o pozyskanie funduszy z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych (50 procent całkowitych kosz-
tów inwestycji, wynoszących prawie 
półtora miliona złotych). Skoro mowa 
o drogach, to wystarczy tylko napo-
mknąć o rozpoczętym remoncie ulicy 
Solskiego, wykonywanym wprawdzie 
w głównej mierze ze środków wo-
jewódzkich, ale wspieranym przez 
lokalny samorząd.

- Jednym z priorytetowych zadań, 
jakie sobie na wstępie postawiłem, 
jest poprawa stanu bezpieczeństwa 
zarówno w odczuciu zmotoryzo-
wanych mieszkańców gminy, jak 
i pieszych. W zeszłym roku ustano-
wiliśmy pod tym względem rekord. 
Mam tu na myśli sumaryczną długość 
wszystkich wybudowanych lub tylko 
wyremontowanych chodników. Wy-
budowano kilka parkingów Pracami 
objęte było nie tylko Brzesko ale 
i wchodzące w skład gminy sołectwa. 
W wielu miejscach ekipy budowlane 
bądź remontowe pojawią się wraz 
z nastaniem wiosny, bo na bieżąco 
opracowujemy techniczne dokumen-
tacje otwierające nowe prace z bo-
gatego planu podobnych inwestycji. 
Efektem prawidłowej współpracy 
z władzami województwa i powiatu 
będą prace prowadzone w tym za-
kresie na przykład w Jadownikach, 
Mokrzyskach, Szczepanowie, Buczu 
i Porębie Spytkowskiej – wymienia 
burmistrz – Jeśli chodzi o inwesty-
cje, to udało nam się w zeszłym roku 
ściągnąć do kasy miejskiej ponad 20 
milionów złotych. 

Imponujące jest zaawansowanie 
prac przy budowie Regionalnego 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego. 
Okazały gmach widoczny jest już 
z odległych w mieście miejsc. Na 
początku tego miesiąca odbyła się 
uroczystość wmurowania kamienia 
węgielnego pod rozpoczętą jeszcze 
w ubiegłym roku inwestycję, której 
całkowity koszt wyniesie około 14 
milionów złotych, przy ponad 10-
milionowej dotacji z Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego. 

Wspominane wcześniej przez 
burmistrza 20 milionów złotych pozy-
skanych przez gminę zewnętrznych 
środków to główny czynnik, którym 

kierowała się kapituła Plebiscytu 
Euro Gmina 2008/2009 przyznająca 
naszej gminie ten zaszczytny tytuł. 
A oceniane były osiągnięcia w wie-
lu dziedzinach – ekologii, służbie 
zdrowia, bezpieczeństwie, edukacji, 
kulturze i sporcie. 

W jubileuszowym roku 
Warto wspomnieć, że coraz bardziej 
realna staje się przez niektórych mal-
kontentów uważana jeszcze niedawno 
za mrzonkę rewitalizacja brzeskiego 
Rynku, która w diametralny sposób 
zmieni funkcjonowanie centrum 
miasta. To inwestycja wymagająca 
nakładu 6,5 miliona złotych przy bli-
sko 2-milionowym wkładzie własnym 
gminy. Jeszcze w połowie tego roku 
ruszą pierwsze prace. Być może ma 
to znaczenie jedynie symboliczne, 
ale dobrze się stało, że akurat to 
przedsięwzięcie doczeka się początku 
realizacji w roku obchodów 625-lecia 
lokacji miasta Brzeska. Z okazji 
jubileuszu zaplanowano wiele wy-
darzeń o charakterze kulturalnym, 
sportowym i naukowym. Niektórzy 
doszukują się w rocznicowych zamie-
rzeniach gry związanej z czekającymi 
nas październikowymi wyborami. 
Z całym szacunkiem dla koronowa-
nej głowy, ale Królowa Jadwiga nie 
mogła raczej przewidzieć, że w 2010 
roku będą wybory do samorządu, 
kiedy w 1385 roku nadawała Brzesku 
prawo magdeburskie. 

W zgodzie z radą
Podsumowując te dwa lata burmi-
strzowania Grzegorza Wawryki nie 
sposób nie zauważyć, że wraz z jego 
wyborem nastąpił zwrot w relacjach 
radni-burmistrz. Słowne utarczki 
na sesjach Rady Miejskiej poszły 
w niepamięć, a liczba kontestujących 
radnych zmalała właściwie do jednej, 
dwóch  osób. To na pewno sprzyja 
wzmocnieniu tempa podejmowanych 
decyzji i ich późniejszej realizacji. 
To nie jest jednak tak, że obecna 
rada składa się wyłącznie z radnych 
popierających wszystkie działania 
burmistrza. Burmistrz nieraz wy-
słuchuje cierpkich uwag, jednak jak 
sam przyznaje, jest to konstruktywna 
krytyka wzmacniająca jakość brze-
skiego samorządu. 

-Dyskusja i wymiana poglądów, 
mające głownie na celu dobro miesz-
kańców to filary, na których  opiera 
się współpraca burmistrza z Radą 
Miejską – mówi przewodniczący RM 
Krzysztof Ojczyk. 

- Trzeba pamiętać, że burmistrz 
to tylko władza wykonawcza, czyli 
spora odpowiedzialność spoczywa na 
radnych – mówi Grzegorz Wawryka 
– Ważne jest to, że decyzje podejmo-
wane są w porozumieniu, z pominię-
ciem partykularnych interesów. Nie 
ma u nas źle pojmowanego lobbo-
wania, a liczy się przede wszystkim 
społeczny interes. 

(ZS, PRUD) 

Imponujące jest zaawansowanie prac przy budowie Regionalnego Centrum Kul-
turalno-Bibliotecznego
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Jak drogi wyglądają po zimie, każdy 
widzi. Wszechobecne dziury i dołki spę-
dzają sen z powiek kierowcom. Najwię-
cej zniszczeń powodują częste zmiany 
temperatur, co powoduje rozsadzanie 
asfaltu. Niestety, pierwszy ogląd, jakiego 
dokonali pracownicy Urzędu Miejskiego 
wskazuje, że dziur jest znacznie więcej 
niż w latach poprzednich. Co za tym idzie 
koszty remontów dróg będą wyższe. 

- Niezależnie od bardzo wysokich 
kosztów utrzymania zimowego dróg, 
co negatywnie wpłyneło na budżet na 
remonty, troska o utrzymanie wysokich 
standardów na drogach pozostaje nadal 
jednym z priorytetów gminy – dodaje 
Grzegorz Wawryka burmistrz Brzeska. 

- W razie potrzeby będę wnioskował 
do Rady Miejskiej o zwiększenie środków 
na niezbędne remonty. 

- Rozstrzygnięty został już przetarg, 
w drodze którego wyłoniliśmy wyko-

Wiosną na drogach
nawców – Dromost z Bochni oraz firmę 
Wojciecha Krzyżaka. Prace drogowe 
rozpoczną w momencie, gdy pozwolą na 
to warunki atmosferyczne – wyjaśnia 
kierownik Referatu ds. Ochrony Środo-
wiska, Henryk Piela. 

Według założonego planu remontów, 
w Buczu dokończona zostanie ulica 
Podbłonie, wyremontowana zostanie 
także Boczna (do mostu na Uszewce). 
W Jadownikach remontowana będą 
ulice: Środkowa (tam na całej długości 
położony zostanie także chodnik) i Pro-
kopa. W Jasieniu naprawiana będzie 
Floriańska, wykonany także zostanie 
parking koło kościoła; w Mokrzyskach 
nowa nakładka położona zostanie na 
ulicy na osiedlu Szkolne, w Okocimiu 
zaś na ulicy Zagrody; w Porębie Spyt-
kowskiej remontowana będzie ulica pro-
wadząca od drogi powiatowej w stronę 
Leksandrówki; w Sterkowcu zaś odcinek 

ulicy Dębowej; w Szczepanowie droga 
na osiedlu Na Wzgórzu, wyremonto-
wana także zostanie droga z Wokowic 
do Biadolin.

Szeroki plan prac zaplanowano 
w samym Brzesku, naprawiane będą 
ulice: Łączyska-Boczna, część Przemy-
słowej i Wodna, dokończona zostanie 
budowa parkingu przy osiedlu Jagiełły. 
Blisko pół miliona złotych gmina prze-
znaczyła na budowę chodników, które 
wyremontowane zostaną przy ulicach: 
Chopina, Legionów Piłsudskiego, częś-
ciowo przy Ogrodowej, Czarnowiejskiej, 
Wyzwolenia, Piastowskiej, Świerkowej 
i 11 Listopada.

-Prosimy mieszkańców o wyrozu-
miałość, bowiem roboty remontowe 
będą przeszkadzać zarówno pieszym, 
jak i zmotoryzowanym użytkownikom 
dróg. Chcę zapewnić jednocześnie, że 
już wkrótce wszystkie zimowe znisz-
czenia zostaną naprawione, co bez 
wątpienia przyczyni się do poprawy 
komfortu jazdy – mówi wiceburmistrz 
Jerzy Tyrkiel. 

(red)

W II Diecezjalnym Konkursie 
Stron Internetowych PAULUS, 
strona parafii ze Szczepanowa 
(www.bazylikaszczepanow.pl) zdo-
była I miejsce oraz nagrodę główną 
w kategorii Parafie. Nagrody - sta-
tuetkę, dyplom oraz laptop odebrał 
ksiądz Władysław Pasiut. Ogłosze-
niu wyników towarzyszył wykład 
ks. Piotra Lisowskiego poświęcony 
„Duszpasterstwu indywidualnemu 
poprzez Internet”, a także koncert 
zespołu „Pora wiatru”. 

Strona parafii Szczepanów 
należy do najstarszych stron inter-
netowych w Diecezji Tarnowskiej. 
Inicjatorem jej powstania był ks. 
Marek Hołowicki -  wikariusz 
w Szczepanowie w latach 1993 - 1999. 
Prace nad stroną rozpoczął w  roku 1998. 
Zaledwie rok  wcześniej powstały strony 
internetowe Diecezji Tarnowskiej oraz 
Stolicy Apostolskiej.

-Można powiedzieć, że były to cza-
sy pionierskie w rozwoju Internetu. 
Od tamtego momentu strona kilka 
razy zmieniała swoją szatę graficzną, 
a obecna jest czwartą wersją z kolei. 
Przez lata opiekę merytoryczną nad 
stroną sprawowali: ks. Jacek Drożdż, 
ks. Wiesław Znamirowski, a obecnie ks. 
Mariusz Wójtowicz. Nad całością czuwa 

Parafia ze Szczepanowa najlepsza

ks. prałat Władysław Pasiut. W prace 
nad stroną angażują się również para-
fianie - miłośnicy historii, nauczyciele, 
społecznicy. W roku 2001 administrację 
nad stroną internetową objął Krzysztof 
Bogusz - parafianin ze Sterkowca. 

-Nagroda w Diecezjalnym Konkursie 
Stron Internetowych to wielkie wyróż-
nienie dla naszej parafii, ale zarazem 
mobilizacja do tego, aby nasza  strona 
była jeszcze lepsza. Wszystkich zainte-
resowanych zachęcamy do współpracy 
– mówi ksiądz prałat Władysław Pa-
siut.      red

Urząd Miejski ogłosił przetarg na 
budowę pełnowymiarowej sali spor-
towej, która powstanie przy Szkole 
Podstawowej nr 3 w Brzesku. Roz-
poczęcie realizacji inwestycji nastąpi 
najprawdopodobniej w połowie roku 
i potrwa 24 miesiące. 

-Na budowę sali zarezerwowaliśmy 
w budżecie około 5 milionów złotych 
– mówi burmistrz Grzegorz Wawryka. 
-Otwarcie ofert ma nastąpić 10 marca 
i wtedy okaże się, ile budowa kosztować 
będzie faktycznie. Istnieją szanse na 
pozyskanie dotacji na budowę w wy-
sokości 25 procent wartości inwestycji 
z Ministerstwa Sportu, niemniej jednak 
badamy także możliwości pozyskania 
funduszy na ten cel z innych źródeł.

Pełnowymiarowa sala z widownią 
służyć będzie przede wszystkim wycho-
wankom „trójki”, ale, jak się planuje, 
będzie to także miejsce służące do 
rozgrywek międzyszkolnych, stanowić 
będzie także zaplecze dla sekcji sporto-
wych działających na terenie gminy. 

-Według założeń ustalonych do 
przetargu inwestycja rozpocznie się 
w połowie tego roku, gotowa będzie 
dwa lata później, w roku 2012 – mówi 
inspektor Antoni Staszczyk. 

Sala za 
dwa lata
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 Na podkreślenie zasługuje przegło-
sowany przez Radę Miejską wniosek, 
skierowany do burmistrza Brzeska, 
aby w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej wprowadzić, wzorem wielu 
innych placówek publicznych, system 
oceny satysfakcji petentów w formie 
ankiety. Ideą wniosku jest chęć po-
prawy jakości pracy MOPS. Jest to 
ważne co najmniej z dwóch powodów: 
Po pierwsze, jest to jednostka, na którą 
Rada przeznacza największe środki 
budżetowe - blisko 10 mln złotych, 
oraz po drugie i najważniejsze, z po-
mocy MOPS korzystają osoby, które 
często nie z własnej winny znalazły 
się w ciężkiej sytuacji życiowej i które 
zmuszone są skorzystać  z pomocy 
tego ośrodka. Z przyczyn oczywistych 
każdorazowa decyzja mieszkańca 
o skorzystaniu z pomocy jest decyzją 
niezwykle trudną. Mamy nadzieję, że 
wprowadzony monitoring satysfakcji 
petentów pozwoli przyczynić się jesz-
cze bardziej do zwiększenia jakości 

Z obrad Rady Miejskiej

Podczas obrad 53 sesji Rady Miejskiej w Brzesku radni dyskutowali  nad sprawozdaniami: z funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej za 2009 rok, z wykorzystania środków budżetowych na organizacje pozarządowe oraz z wykonania Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Wszystkie przyjęte zostały przez Radę.

pracy tej jednostki, a w ślad za tym 
do zwiększenia zadowolenia naszych 
mieszkańców ze świadczonych usług.

Radni bardzo dobrze ocenili spra-
wozdanie z wykonania Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
i Narkomanii za rok 2009. Szczególne 
podziękowania za realizację tego pro-
gramu otrzymała jego koordynator 
- Renata Pabian.

Na ostatniej sesji podjętych też 
zostało kilka uchwał. Rada Miejska 
zdecydowała,  po zasięgnięciu opinii 
sołtysów, że fundusze sołeckie w roku 
2011 nie będą tworzone, a finanso-
wanie sołectw odbywać się będzie na 
dotychczasowych zasadach.

Z uwagi na rozbieżne stanowi-
ska komisji, w tym na wątpliwości 
prawne, nie został przegłosowany 
projekt uchwały w sprawie „zniżek do 
biletów MPK dla osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności”. Pro-
jekt ten zostanie omówiony ponownie 

w miesiącu marcu 
na specjalnie zwo-
łanym spotkaniu 
i poddany ponow-
nie pod głosowanie 
pod koniec miesią-
ca. Wprowadzenie 
tych uregulowań jest oczekiwane przez 
osoby niepełnosprawne. Dodam, że 
gmina zabezpieczyła już w budżecie 
środki na ten cel.

Bardzo ważnym aktem prawnym 
podjętym przez Radę Miejską, ko-
niecznym do uruchomienia przetargu 
na budowę kanalizacji sanitarnej, jest 
uchwała w sprawie  określenia zasad 
wnoszenia udziałów do Rejonowego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kana-
lizacji  w Brzesku. Daje on możliwość 
rozpoczęcia procedury  przetargowej 
dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
dla:  oś Leśna, oś Kopaliny oraz ul. 
Wiejska w Brzesku oraz  budowy  sieci 
kanalizacji sanitarnej w Jadownikach 
- ul. Staropolska, ul. Środkowa, ul. 
Wschodnia oraz ul. Starowiejska i ul. 
Bujaka w Brzesku. Prace rozpoczną się 
niezwłocznie po zakończeniu procedu-
ry przetargowej. 

Krzysztof Ojczyk

Tegoroczna zima odchodzi, na 
szczęście, przyznać jednak trzeba, że 
były momenty groźne, wymagające 
szybkich decyzji, co z kolei wiązało się 
koniecznością wydania dość dużych 
pieniędzy. Intensywne opady śniegu 
z 13 na 14 lutego spowodowały, że  
miastu groził paraliż komunikacyjny. 
Dlatego też, mimo że była niedzie-
la, burmistrz zwołał gminny zespół 
zarządzania kryzysowego, którego 
zadaniem była ocena sytuacji na 
miejscowych drogach i chodnikach, 
a także podejmowanie działań mają-
cych na celu poprawę bezpieczeństwa 
ich użytkowników. 

Pierwsza decyzja, jaka zapadła 
w czasie pierwszego spotkania sztabu 
kryzysowego dotyczyła konieczności 
wywożenia śniegu z ulic w centrum 
miasta. Władze miasta, wspólnie 
z policją i strażakami ochotnikami 
rozpoczęły akcję, która trwała kilka 
dni. Zwiększone siły i środki skiero-

Akcja zima podsumowana
wane zostały na walkę z zalegającym 
chodniki i place śniegiem pozwolą na 
usunięcie śniegu także z dachów bu-
dynków szkół i przedszkoli, parkingów 
oraz innych najbardziej uczęszczanych 
miejsc. Urzędnicy skierowali apel 
do właścicieli, użytkowników bądź 
administratorów posesji, przypomi-
nając  o obowiązku odśnieżania przy-
legających do nich chodników, a także 
usuwania sopli i nawisów śniegowych 
na dachach. 

Akcja trwała kilka dni i kosztowa-
ła prawie 25 tysięcy złotych. Koszty 
przedsięwzięcia sfinansował Urząd 
Miejski wraz z Brzeskim Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji. W czasie kilku-
dniowej akcji z Brzeska wywieziono 
kilka tysięcy metrów sześciennych 
śniegu. Śnieg usunięto z ulic: Berka 
Joselewicza, Piłsudskiego, Asnyka, 
Grunwaldzkiej, Rynek, Sobieskiego, 
Sienkiewicza, Chopina i Długiej, 
oczyszczono także większość parkin-

gów. Do akcji zimowej zatrudniono 
dwie firmy – Wolankę z Dębna oraz 
firmę Mariana Kasperczyka z Poręby 
Spytkowskiej. 

-Serdecznie dziękujemy firmie Za-
sada Trans Spedition oraz prezesowi 
Januszowi Szotowi z firmy Baców-
ka, które nieodpłatnie udostępniły 
sprzęt do odśnieżania. Dziękujemy 
także mieszkańcom, którzy odśnieżali 
chodniki przylegające do ich posesji. 
Dzięki tej pomocy akcja trwała krócej 
i była mniej kosztowna – mówi bur-
mistrz Brzeska, Grzegorz Wawryka.
Akcję wspierali także druhowie 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Woko-
wic, Jadownik i Poręby Spytkowskiej 
oraz funkcjonariusze Komendy Po-
wiatowej Policji. 

Wzorem do naśladowania okazał 
się Bank Spółdzielczy, którego siedziba 
mieści się przy ulicy Kościuszki. Dy-
rekcja banku zadecydowała o wywózce 
zalegającego przez budynkiem śniegu 
na własną rękę. Gdyby w taki sposób 
sprawę odśnieżania potraktowały inne 
firmy, problem z akcją zimową byłby 
zapewne o wiele mniejszy.           red
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Panie Prezesie, jak to jest 
z tymi dopłatami do MPK. Raz się 
mówi o dopłatach, raz o zapłacie 
za ulgi, a jeszcze innym razem 
o pokrywaniu strat?

 Wszystkie komunalne przed-
siębiorstwa komunikacji miejskiej 
otrzymują środki budżetowe na swą 
działalność. I to zarówno te działające 
w kraju, jak i za granicą. Sposobów 
wnoszenia tych środków jest wiele. Od 
ponad roku zabiegam, by była to za-
płata za nasze usługi z ceną rynkową 
ustaloną w drodze przetargu. Obecnie 
jednak jest to dopłata do udziałów z za-
pisem o jej przeznaczeniu na pokrycie 
strat wygenerowanych w trakcie 
prowadzonej działalności. Bowiem  w  
myśl zapisów ustawy o rachunkowości,  
środki pieniężne przekazane tym spo-
sobem na  na konto MPK nie są przy-
chodem spółki lecz tworzą jej kapitał 
zapasowy. I tak, z jednej strony w ciągu 
roku  wykazywana jest comiesięcznie 
rosnąca strata, a z drugiej strony, 
w tym samym tempie rośnie kapitał 
zapasowy.  Dopiero po zakończeniu 
roku strata pokrywana jest z tego 
kapitału. 

A co ma zmienić proponowany 
przez pana przetarg?

Przede wszystkim to, że kwota 
przeznaczona przez gminę na usługi 
transportowe nie będzie wynikała 
z możliwości budżetu, a ustalona zo-
stanie w drodze wolnej gry rynkowej. 
Każdy posiadający potencjał do wyko-
nania tej usługi będzie mógł złożyć swą 
ofertę, a zlecenie otrzyma najtańszy.

No, ale co to da spółce?
Zmiana sposobu wnoszenia środ-

ków z dopłaty do udziałów, jak jest 
obecnie, na zapłatę za usługi pozwoli 
księgować te pieniądze jako przychody 
spółki i tym sposobem uniknąć wyka-
zywania strat, które co prawda nie 
przekładają się na długi, ale ciągle 
powtarzana prawda o stratach źle 
o firmie świadczy, a u mniej zorien-
towanych tworzy iluzje o złej sytuacji 
płatniczej co przynajmniej w ostatnich 
dwóch latach nie miało miejsca. 

Jest również druga zaleta tego 
rozwiązania dla gminy – ustalona tą 
drogą wysokość zapłaty za zlecone 
usługi da gwarancje, że jest to wartość 
najniższa z możliwych. Zniknie poja-

MPK  - fakty i mity
– rozmowa z prezesem Krzysztofem Gaworem 

wiające się często pytanie: Dlaczego to 
tak dużo kosztuje?. 

Czy warto przeprowadzać 
przetarg (to przecież też są kosz-
ty) tylko po to, by zmienić zapisy 
w księgach rachunkowych i jakieś 
subiektywne odczucia? 

Nie tylko zmienią się zapisy w księ-
gach. Spółka kalkulując wysokość 
oferty, będzie mogła zaplanować koszty 
odnowy taboru, remontów  czy również 
podwyżek płac dla pracowników. 

Wspomina pan o podwyżkach, 
a niedawno w jednej z gazet uka-
zał się artykuł, w którym stwier-
dził pan, że podwyżek w MPK nie 
będzie?  

Aby mówić o podwyżkach, nie 
trzeba chęci tylko pieniędzy na zwięk-
szone wypłaty. Tych pieniędzy w chwili 
obecnej nie ma i trudno zatem mówić 
o ich wydawaniu. Spółka praktycznie 
wyczerpała możliwość redukcji kosz-
tów w innych obszarach, gdzie można 
by szukać środków na wzrost wyna-
grodzeń. Mogę również stwierdzić, że 
jestem kategorycznym przeciwnikiem 
podwyżki cen biletów z przeznaczeniem 
tą drogą uzyskanych środków właśnie 
na podwyżki. Oceniam, że podwyżka 
spowoduje zmniejszenie przychodów 
i pogorszenie sytuacji spółki, której 
oferta wyróżnia się jakością, a jest ona 
w szczególności skierowana do dzieci, 
młodzieży oraz osób starszych, w tym 
tych o niższych dochodach. Należy 
podkreślić także coraz częściej do-
strzeganą rolę MPK w kształtowaniu 
poziomu cen w transporcie publicznym 
obejmującym także przewoźników 
prywatnych. Nasze ceny stabilizują 
rynek.  Podwyżka cen naszych biletów 
spowoduje natychmiastowa podwyżkę 
również u naszej konkurencji, więc 
skutki dotkną  tak samo naszych pa-
sażerów jak i pozostałe osoby korzysta-
jące z komunikacji zbiorowej. Jedynej 
szansy na dodatkowe wpływy upatruję 
we wspomnianym wcześniej  przetar-
gu. Trudno jednak mówić o dzieleniu 
czegoś, jak na razie nie wycenionego, 
i trudnego do  określenia w czasie 

Z Pana wypowiedzi wnioskuję, 
że za te ewentualne podwyżki płac 
zapłaci gmina?

Gmina nie zapłaci za podwyżki 
tylko za usługi. Wybierze najtańszego 

oferenta i zapłaci tą drogą najmniej, 
z możliwych do przyjęcia wariantów.  
To jest jedyna droga, by skończyć 
publiczne debaty o wysokości dopłat 
do MPK. Przecież jeśli wygra ten po-
tencjalny przetarg ktoś inny to nikomu 
nie przyjdzie do głowy zaglądać mu do 
kieszeni lub rozliczać z płac. Gmina 
wydaje sporo środków, w tym na in-
westycje i ogłasza wiele przetargów. 
Każde zadanie ma inną specyfikę, ale 
kryterium oceny „cena usługi” jest za-
wsze najbardziej przejrzyste i nim się 
należy kierować. Prowadzi to także do 
minimalizacji kosztów za wykonanie 
jasno określonej usługi. 

Czy nie można w ogóle nie do-
płacać do komunikacji miejskiej?

Jak już stwierdziłem, te dopłaty są 
we wszystkich miastach, które taką 
komunikację posiadają, bo miasta te 
chcą wpływać na ceny, liczbę połączeń 
i ulgi w opłatach. Jeśli miasto nie 
będzie ingerować w te trzy czynniki 
to konieczności dopłat to komunika-
cji oczywiście nie będzie. Nie będzie 
również bezpłatnych przejazdów, ulg 
w opłatach, czy kursów w porach małe-
go natężenia ruchu pasażerskiego.

Trzeba zauważyć, że gmina sporo 
wydaje na drogi, kulturę, biblioteki, 
basen, pomoc społeczną itd. i że więk-
szość mieszkańców w podeszłym wieku 
nie ma samochodów i stan dróg jest 
im obojętny, nie chodzi na imprezy na 
Placu Kazimierza , nie korzysta z base-
nu i nie zabiega o zapomogi. Twierdzę, 
że spora grupa mieszkańców korzysta 
z pomocy gminy jedynie poprzez bez-
płatny czy ulgowy przejazd naszym 
autobusem i to, oprócz wspomnianych 
wcześniej bardzo ważnych aspektów 
istotnych dla pasażerów wszystkich 
przewoźników, przesądza o celowości 
tych wydatków.

Jak to, nie będzie ulg w opła-
tach za przejazd, przecież to wy-
móg ustawowy?

Wokół ulg w opłatach za przejazd 
powstało wiele niedomówień. Faktycz-
nie część z nich wynika z zapisów usta-
wowych. Ale przy większości z tych 
ustawowych umieszczono zapis, że 
nie dotyczą one komunikacji miejskiej. 
Tak więc ustawowa ulga w komuni-
kacji miejskiej  obecnie przysługuje 
tylko : inwalidom wojennym i woj-
skowym oraz ich opiekunom, posłom 
i senatorom, kombatantom i osobom 
represjonowanym oraz studentom 
szkół wyższych. Ustawa wskazuje 
równocześnie wysokość ulgi i  sposób 
realizacji tych uprawnień. Wszystkie 
pozostałe ulgi to dobra wola Rad Miej-
skich, które je przyznają. Przyznając 
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je jednak muszą za nie równocześnie 
zapłacić podmiotowi, który ulgi te 
honoruje.

Spotkać się można w Brzesku 
z opinią, że radni zabrali prawo 
do ulg niepełnosprawnym z orze-
czeniami wydanymi przez Powia-
towy Zespól Orzekania o Niepeł-
nosprawności. Takie informacje 
można nawet uzyskać  właśnie 
u pracownika tego zespołu.

Ja też spotkałem się z osobą 
jadącą z biletem ulgowym i wylegi-
tymowaną za brak uprawnień, miała 
ta osoba tylko orzeczenie z powiatu. 
Twierdziła ona właśnie, że informacje 
o prawie do przejazdów ulgowych 
uzyskała od pracownika wspomnia-
nego zespołu. Muszę kategorycznie 
stwierdzić, że to nieprawda, że takich 
ulg nie ma. Te osoby w MPK Brzesko 
nigdy nie miały prawa do ulgi, więc 
trudno również twierdzić, że zostały 
one zabrane. Przecież nie można ko-
muś zabrać czegoś, czego nigdy nie 
miał. Dlaczego jednak wprowadza się 
ludzi w błąd, to można się jedynie 
domyślać. W Polsce aż 5 instytucji 
ma prawo orzekania o stopniu nie-
pełnosprawności, a w myśl Uchwały 
Rady Miejskiej w Brzesku  prawo 
do ulgi przysługuje jedynie osobom 
z orzeczeniami ZUS-u. Tak zawsze 
było i tak jest obecnie. W ostatnich 
miesiącach wiele dyskutowano nad 
formą pomocy również dla nie-
pełnosprawnych z orzeczeniami 

z „powiatu”. Wypracowane rozwianie 
polegające na nieodpłatnym przeka-
zywaniu biletów MPK takim osobom 
przez Ośrodek Opieki Społecznej jest 
w moim przekonaniu najbardziej 
czytelny. Bilety odbiorą tylko osoby 
faktycznie zainteresowane takimi 
przejazdami. Będą one dla tych osób 
całkowicie bezpłatne, a ponadto ta 
forma pomocy z gminy Brzesko dotrze 
tylko do mieszkańców tej gminy. Oso-
by nie zamieszkałe na ternie naszej 
gminy nie skorzystają z pomocy, choć 
oczywiście nic nie stoi na przeszko-
dzie, by gminy ościenne wprowadziły 
analogiczne rozwiązanie.

Chciałam jeszcze zapytać 
o ceny biletów miesięcznych, 
a właściwie o ich obniżkę i o linie 
do Tarnowa. Jedna z lokalnych 
gazet zasugerowała, że to ruchy 
nie poprzedzone żadnymi anali-
zami i obarczone ryzykiem strat, 
za które znowu zapłaci gmina.

Co do zmiany ceny biletów mie-
sięcznych, to temat jeszcze z przeło-
mu 2008 i 2009 roku. Był to element 
strategii przedstawionej przeze mnie 
jeszcze w roku 2008, a następnie  nad 
tym tematem najpierw dyskutowała 
Rada Nadzorcza MPK, potem Komi-
sja Rady Miejskiej i na końcu Rada 
Miejska. Nowe ceny wprowadzono 
jeszcze w pierwszym półroczu 2009 
roku. Więc nie można stwierdzić, że 
to nie było przemyślane. Natomiast 
co do ryzyka, że obniżka ceny spo-

woduje spadek dochodów, to przecież 
żyjemy w świecie promocji, obniżek 
i wyprzedaży. Kupujemy na tych 
wyprzedażach, a przecież żaden sklep 
do tego nie dokłada. Nasze analizy 
potwierdzają po ponad pół roku 
funkcjonowania nowego systemu, 
celowość i opłacalność takiej formy 
promocji.

Natomiast decyzje o uruchomie-
niu linii do Tarnowa poprzedziła 
wykonana przeze mnie analiza, 
którą przedstawiłem Radnym na 
początku grudnia ubiegłego roku. 
Wynika z niej, że przy dużym rygorze 
kosztowym możliwe jest osiągnięcie 
niewielkiego wyniku dodatniego wy-
niku z obsługi takiej linii.

Faktycznie po tej analizie jedna 
z Komisji RM podjęła wniosek o pi-
lotażowym uruchomieniu takiego po-
łączenia na okres jednego miesiąca. 
Równocześnie przekazano nam środ-
ki na zakup dodatkowego pojazdu 
na obsługę tej linii.  Ja osobiście nie 
widzę tu żadnego istotnego ryzyka 
w takim przedsięwzięciu i faktycznie 
skompletowałem i wysłałem do Urzę-
du Marszałkowskiego dokumenty 
i oczekuję na wydanie zezwolenia. 
Nie było to jednak działanie ani 
pochopne ani nie poprzedzone ana-
lizami. Nie jest ono również, jak już 
wspominałem, obarczone nadmier-
nym ryzykiem. 

Rozmawiała Zofia Sitarz

Blisko 40 tysięcy kosztował bus, 
o jaki wzbogaciło się Miejskie Przed-
siębiorstwo Komunikacji. Pieniądze 
zostały przekazane spółce uchwałą 
Rady Miejskiej, a nowy pojazd, jak 
twierdzi prezes MPK, Krzysztof Gawor 
„odmłodzi” tabor spółki. Od 1 kwietnia 
bus kursować będzie na linii Brze-
sko-Tarnów, co zaproponowali radni 
komisji budżetowej. 

-Nie znaczy to jednak, że do tego 
czasu pojazd będzie stał bezużytecznie, 
już został wyposażony w kasownik 
i będzie testowany na kilku liniach na 
terenie gminy. Zabiegi o pozwolenie na 
kursy do Tarnowa trwają dość długo 
– mówi prezes Krzysztof Gawor. 

Do końca marca bus kursował 
będzie na mniej obleganych liniach. 
Prezes zwraca się z prośbą do klientów 
MPK o przekazywanie uwag na temat 
nowego pojazdu i jakości świadczonych 
w nim usług. Spostrzeżenia i uwagi 
można kierować na adres mailowy: 
mpkbrzesko@wp.pl 

red

Nowy bus dla MPK
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Miejski Zakład Gospodarki Miesz-
kaniowej jest właścicielem kilkunastu 
lokali użytkowych na terenie miasta, 
kilka z nich zajmują instytucje zaj-
mujące się pracą z dziećmi, osobami 
niedowidzącymi, niedosłyszącymi, 
uzależnionymi. Stawki czynszu w tych 
lokalach nie są zbyt wygórowane i są 
podnoszone co kilka lat. Za każdym 
razem Miejski Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej zwraca się o wydanie 
w tej sprawie opinii do Rady Miej-
skiej.

I tak, Zarząd Osiedla Stare Mia-
sto płaci (po podwyżce) 2,5 złotych 
za metr kwadratowy w zajmowanym 
przez siebie lokalu, Ośrodek Diagno-
zy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży 
z Wadą Słuchu – 4 złote, Terenowy 
Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Spo-
łecznego Niesłyszących – 2,5 złotych, 
Ośrodek Kuratorski – 2 złote, Klub 
Abstynentów „Szansa” - 10 złotych. 

-Lokal zajmowany przez Ośrodek 
Kuratorski znajduje się w centrum 
miasta i w ostatnim czasie wiele 
w niego zainwestowaliśmy – wy-
mienione zostały w nim okna oraz 

Wiele zamieszania i ostre słowa krytyki skierowane pod adresem Miejskiego Zakładu Gospodarki mieszkaniowej wywołała ostatnia 
podwyżka czynszu za lokal pozostający w administracji MZGM, a użytkowany przez Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym. Czynsz 
podniesiono o 100 procent. Warto jednak nadmienić, że do tej pory OK płacił złotówkę za metr kwadratowy powierzchni, po podwyżce 
stawka wzrosła do dwóch złotych. Tak więc, za lokal po powierzchni ponad 50 metrów kwadratowych, znajdujący się w centrum miasta 
Ośrodek płaci niewiele ponad sto złotych miesięcznie.  

Burza w szklance wody

-Dachy te muszą być poddawane 
częstym remontom, nie ma z nich 
odpływów do rynien, mieszkańcy stale 
się na nie skarżą – mówi prezes Miej-
skiego Zakładu Gospodarki Mieszka-
niowej, Franciszek Mrzygłód. 

Jak problem ten można rozwiązać? 
Prezes Mrzygłód twierdzi, że najlep-
szym rozwiązaniem byłaby zmiana 
konstrukcji dachów. 

-Można podmurować szczyty i ko-
miny i zmienić konstrukcję na dwu-
spadową. Wówczas woda będzie z nich 

swobodnie spływać, nie będzie zalewać 
mieszkań, w zimie nie będzie zalegał 
na nich śnieg – mówi.

Jak wstępnie obliczono, podmuro-
wanie kominów na dużym budynku 
administrowanym przez MZGM może 
kosztować 200 tysięcy złotych. Wziąw-
szy pod uwagę, że budynków takich ma 
MZGM około 40, problem jest bardzo 
poważny. 

-Rozpoczyna się czas zebrań wspól-
not mieszkaniowych, w czasie zebrań 
przekonywał będę lokatorów do tego, 

aby wyrazili zgodę na podniesienie 
funduszu remontowego. W dużych 
budynkach fundusze udałoby się ze-
brać dość szybko, chociaż większość 
naszych lokatorów to ludzie starsi 
i niezbyt zamożni – dodaje prezes.

Jeżeli wspólnoty wyrażą zgodę, 
wówczas będą mogły zaciągnąć kredy-
ty na wspomniane inwestycje. Jeżeli 
tak się stanie, MZG zleci wykonanie 
dokumentacji i będą one mogły rozpo-
cząć się w przyszłym roku. 

W tym roku zakres prac, jakie 
zaplanowano do wykonania na budyn-
kach administrowanych przez MZGM, 
jest szeroki. Na niektórych z nich 
wymieniane będą pokrycia dachowe 
oraz drzwi wejściowe,  malowane będą 
klatki schodowe. Prezes twierdzi, że 
najprawdopodobniej dwa budynki 
zostaną ocieplone. 

red

Płaskie dachy

Pozimowe roztopy po  raz kolejny ujawniły, jakim niebezpieczeństwem dla lokatorów 
i zmorą dla administratora są płaskie dachy. Przeciekające dachy spowodowały, że woda 
wdarła się do kilku mieszkań, powodując straty. 

przyłącz kanalizacyjny. Nie muszę 
dodawać, że należność z czynszu 
w żaden sposób nie pokrywa wydat-
ków związanych z tymi inwestycjami. 
Mało tego, kwoty, jakie wpływają 
do kasy MZGM od Ośrodka Kura-
torskiego nie wystarczają nawet 
na pokrycie kosztów administracji, 
MZGM dopłaca do tego lokalu z włas-
nego budżetu, na który składają się 
w większości czynsze wpłacane przez 
lokatorów. Gdybyśmy wynajęli ten 
lokal na działalność komercyjną, do-
stalibyśmy co najmniej 45 złotych za 
metr kwadratowy. I dodam jeszcze, 
że są dalej firmy zainteresowane tym 
lokalem. Żaden z podmiotów społecz-
nych wynajmujących od nas lokal 
nie ma czynszu niższego niż Ośrodek 
Kuratorski – mówi prezes Miejskiego 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
Franciszek Mrzygłód. 

-Działają na terenie miasta insty-
tucje zajmujące się niesieniem pomocy 
osobom z różnorakimi problemami. 
Rozumiejąc to, że instytucje te nie 
mają z reguły zbyt zasobnych portfeli, 
Rada Miejska i burmistrz, ustalają 

dla nich stawki czynszu na bardzo 
niskim poziomie. Instytucje te utrzy-
mują się głównie z dotacji, biorą także 
udział w konkursach, między innymi 
organizowanym przez gminę, która 
rozdysponowuje bardzo poważne 
środki z funduszu antyalkoholowego. 
Do rozważenia pozostaje pozyskanie 
środków  w konkursie przy współ-
pracy z wybranym stowarzyszeniem 
– mówi koordynator Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Narkoma-
nii, Renata Pabian.

-Możliwe jest także okazjonalne 
dofinansowanie inicjatyw Ośrodka 
pojawiających się w trakcie roku 
budżetowego po złożeniu wniosku. 
W przeszłości Ośrodek korzystał z do-
finansowania w tym trybie. W ostat-
nim czasie nie zgłaszano nam żadnych 
potrzeb – dodaje wiceburmistrz Jerzy 
Tyrkiel.

Zaledwie kilka tygodni temu nad 
sprawą podwyżek cen za lokale użyt-
kowe obradowała komisja finansowa. 
Ustalono wówczas, że czynsz w lokalu 
zajmowanym przez Ośrodek Kurator-
ski podniesiony zostanie do dwóch 
złotych za metr kwadratowy. Spośród 
sześciu radnych obecnych na posie-
dzeniu komisji, tylko jeden wstrzymał 
się od głosu – Franciszek Brzyk. 

RED
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- Zbiórka ta, to kontynuacja reali-
zowanych w latach minionych zbiórek 
pieniężnych w ramach zadań central-
nych Związku m.in. Akcji Grosik – była 
to forma patronatu ZHP nad Centrum 
Zdrowia Dziecka. Od  trzech lat celem 
organizowanej przez Hufiec  zbiórki 
jest zbieranie pieniędzy dla brzeskich 
pięcioraczków oraz na działalność 
statutową – mówi harcmistrz Maria 
Tyka.  

Zbiórkę prowadziły gromady zu-
chowe, drużyny harcerskie, drużyny 
starszoharcerskie działające między 
innymi w szkołach:  PSP nr 2 i PG nr 
2 w Brzesku, PG w Jadownikach, PSP 

Komenda Hufca ZHP im. M. Kopernika w Brzesku była organizatorem Publicznej Zbiórki 
Pieniężnej, którą harcerze prowadzili w dniach 20 – 22 lutego. 

Zbiórka z sercem
w Okocimiu, PSP w Mokrzyskach, PSP 
w Czchowie - łącznie ponad 200 osób. 
W tym roku udało się harcerzom ze-
brać  9.822,89 złotych, z czego 5 tysięcy 
złotych przekazano pięcioraczkom. 

Komenda Hufca serdecznie dzięku-
je dyrekcjom i Radom Pedagogicznym 
szkół  za umożliwienie zorganizowa-

nia zbiórki i pomoc w jej realizacji, 
zuchom, harcerzom i kadrze instruk-
torskiej – za jej zorganizowanie i prze-
prowadzenie. Komenda Hufca składa 
serdeczne harcerskie podziękowanie 
wszystkim mieszkańcom Brzeska i Po-
wiatu  za zrozumienie i wielkie serce 
dla tej inicjatywy.  red

W tym roku wykonany zostanie 
kolejny etap remontu budynku Szkoły 
Podstawowej w Porębie Spytkowskiej. 
Najprawdopodobniej w czasie wakacji 
ocieplone zostaną ściany obiektu, wy-
konana zostanie nowa elewacja, przez 
co szkoła zyska nie tylko nowy, lepszy 
wygląd, ale także zmniejszą się koszty 
eksploatacji budynku.

Dzięki operatywności dyrektora 
szkoły, już w latach poprzednich, wy-
konano na szkole nowy dach, wymie-
niono okna, a nowe chodniki poprawiły 
wygląd otoczenia szkoły. -Poprawiła się 
nie tylko estetyka szkoły, ale także jej 
funkcjonalność. Kolejnym zadaniem 

Termomodernizacja szkoły 
w Porębie Spytkowskiej

jest zmniejszenie kosztów eksploatacji 
budynku, to możemy osiągnąć przez 
wykonanie ocieplenia ścian. Już mamy 
obiecane na to pieniądze i myślę, że 
zadanie uda się wykonać w ciągu kilku 
następnych miesięcy. Koszty poniesione 
na tę inwestycję zwrócą się bez wątpienia 
w krótkim czasie – mówi dyrektor szkoły 
Piotr Tota.

Remontu doczekał się także sąsia-
dujący ze szkołą budynek przedszkola. 
I tam wymieniono dach, okna, a cen-
tralne ogrzewanie zasilane jest gazem, 
wyremontowane zostały sanitariaty, 
a na placu zabaw ustawione są nowe 
urządzenia.  red

Dom Ludowy w Okocimiu 
w remoncie

Stary, pogoetzowski budynek miesz-
czący Dom Ludowy w Okocimiu od 
kilku lat jest remontowany, co sprawia, 
że znajdujące się w nim lokale są coraz 
bardziej atrakcyjne dla użytkowników. 

-W ciągu kilku ostatnich lat w bu-
dynku wykonano wiele prac – mówi 
Małgorzata Serafin, inspektor z Wy-
działu Geodezji i Gospodarowania Mie-
niem. - Remont podzielony był na etapy 
i obejmował wykonanie nowego dachu, 
częściową wymianę stolarki okiennej, 
w ubiegłym roku odnowione zostały 
pomieszczenia biblioteki. Najważniejszą 
jednak inwestycją było wykonanie w bu-
dynku centralnego ogrzewania, przez co 
podniesiono standard całego obiektu, 
łącznie z mieszącymi się w nim dwoma 
mieszkaniami. 

Jak dodaje inspektor Serafin, w tym 
roku remont będzie kontynuowany. Pla-
nuje się, że w dalszym ciągu wymienia-
na będzie stolarka okienna, wymalowa-
ne zostaną sale, sukcesywnie kładzione 
będą nowe podłogi, wyremontowana 
zostanie także toaleta.

Dom Ludowy, oprócz biblioteki, 
mieści sale wynajmowane na imprezy 
okolicznościowe, daje także lokum na 
działalność Rady Sołeckiej, która pod 
wodzą sołtysa Grażyny Mleczko, wspól-
nie ze Stowarzyszeniem Miłośników 
Ziemi Okocimskiej, organizuje wiele 
imprez dla mieszkańców wsi.

-Wspólnie ze stowarzyszeniem 
wyposażyliśmy kuchnię, dysponujemy 
zastawą na 120 osób,  dzięki temu 
nasze imprezy uświetniamy daniami 
i ciastami z własnego wyrobu – mówi 
pani sołtys.

Dom Ludowy w Okocimiu jest 
jednym z siedmiu w gminie. Każdego 
roku gmina przeznacza fundusze na 
ich utrzymanie, a także na bieżące 
remonty. 

1 marca odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia Powiatowego Publicznego 
Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Brzesku, który ma swoją siedzibę przy 
ulicy Kościuszki 33. W imieniu organizatorów uroczystości zaproszonych gości 
powitał dyrektor zakładu Krzysztof Gac. Wśród przybyłych gości znaleźli się 
między innymi parlamentarzyści – Józef Rojek, Edward Czesak, Jan Musiał, 
radny wojewódzki Adam Kwaśniak, samorządowcy ziemi brzeskiej oraz dyrektor 
SP ZOZ w Brzesku Józefa Szczurek – Żelazko. 6 marca odbyła się uroczystość 
poświęcenia PPZOL w Brzesku, której dokonał biskup Wiktor Skworc.      red

Zakład  opiekuńczo-leczniczy otwarty
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Masz wielkie  szczęście w życiu, 
udało Ci się zawodowo zająć tym, co 
cię pasjonuje. Czy już w młodzień-
czych latach wiedziałeś, że zosta-
niesz konstruktorem motocykli?

„Wiatr we włosach” czułem od dzie-
cka i na widok wszystkiego na dwóch 
kółkach w komplecie z silnikiem moje 
serce biło zdecydowanie szybciej. Już 
w szkole podstawowej byłem szczęś-
liwym posiadaczem motorynki, na-
stępnie przyszła kolej na Avo Simson 
rocznik 1956, który prawie własnoręcz-
nie poskładałem. Moim marzeniem 
był oczywiście Harley Davidson, więc 
pewnego dnia nabyłem silnik sport-
ster 1000 i gromadząc kolejne części 
złożyłem go sam. Wiele lat upłynęło, 
zanim zająłem się motocyklami zawo-
dowo. Byłem sportowcem, pracowałem 
w dziale sprzedaży Browaru Okocim 
oraz zostałem współtwórcą sieci klu-
bów studenckich Carpe Diem. Pew-
nego dnia doszedłem do tego, że pasja, 
która mi towarzyszy od dzieciństwa, 
może stać się również moim zawodem. 
Wybudowałem warsztat, otworzyłem 
firmę BT Chopper, zgromadziłem po-
trzebne sprzęty, uzupełniłem wiadomo-
ści i dziś buduję motocykle głównie na 
rynek skandynawski oraz niemiecki, 
ale najbardziej mnie cieszy, gdy nasz 
custom nabywa ktoś z Polski. Jeden 
z nich jeździ już czasem po Brzesku. 
Wszystkie motocykle buduję na bazie 
HD i według własnych projektów .

Z pasją przez życie
 - z Markiem Mickiewiczem mistrzem Polski Motocykli Customowych 

rozmawiała Katarzyna Pacewicz-Pyrek
Każdy zapewne wie, co to Har-

ley Davidson , ale jak sadzę o wiele 
mniej osób orientuje się co to mo-
tocykl customowy. Musisz wyjaśnić, 
jak to maszyna i jaki ma związek 
z legendarnym harley’em.

Każdy custom musi być inny 
i odzwierciedlać charakter,  gust lub 
pasję właściciela oraz budowniczego. 
Powstają też tak zwane motocykle 
tematyczne, w tym przypadku mo-
tywem przewodnim jest np. ruletka 
(trzecie miejsce na tegorocznych 
mistrzostwach). Śmiejemy się, że 
jeżeli spotkają się dwa podobne, to 
już masówka. Są trzy drogi budowy 
customa - złożenie motocykla z części 
katalogowych, wykonanie wszystkie-
go ręcznie lub połączenie powyższych. 
W światowej czołówce są motocykle 
w całości wykonane ręcznie, będące 
bardziej dziełem sztuki, niż pojazdem 
użytkowym. Legenda harleya, jego 
dusza i prostota najczęściej skłaniają 
nas do wykorzystania jego napędów 
oraz podzespołów. 

Główną atrakcją Motor Bike 
Show Central Europe 2010  by 
Pirelli w Sosnowcu były I Mi-
strzostwa Polski Motocykli Cu-
stomowych i tobie udało się je 
wygrać. Opowiedz Czytelnikom, 
jak zostałeś Mistrzem ?

Do udziału w imprezie zaprosiła 
mnie Redakcja Magazynu Motocy-
klowego dla Indywidualistów – Cu-

stom, współorganizator Mistrzostw. 
W imprezie wzięło  udział  47 „pod-
rasowanych” maszyn. Jedną z nich 
był ,,BOMBER” maszyna wykonana 
przeze mnie. Konkurencja była silna, 
więc tym bardziej cieszy mnie zdoby-
ty tytuł  mistrza i nagroda Warsaw 
Chapter Poland w kategorii harley. 
Duży wkład w proces twórczy miał 
mój kolega Mirosław Siwek oraz 
rodowita brzeszczanka Magdalena 
Bochenek, która ręcznie wykonała 
wszystkie zdobienia miedzią i złotem. 
W jury zasiedli wszyscy startujący, 
a wybór odbył się przez głosowanie. 
Oczywiście nie można było głosować 
na swój motocykl. W tej konkurencji 
ocenia się jakość wykonania oraz 
walory estetyczne jako wypadkową 
wiedzy i fantazji konstruktora. Sądzę, 
że o wygranej zadecydowała jakość 
ręcznej roboty oraz niespotykane dotąd 
rozwiązanie zbiornika paliwa. Jako 
jedyny na Mistrzostwach był w 100 
procentach zaprojektowany i wyko-
nany ręcznie. 

Zwycięstwo w Mistrzostwach 
Polski daje zapewne możliwość 
startu w następnej tego typu impre-
zie, gdzie to tym razem będzie?

Będę miał zaszczyt reprezentować 
Polskę na mistrzostwach Europy 
w Niemczech. Jest to bardzo presti-
żowa impreza, na którą przybywają 
goście i budowniczowie customów 
z całego świata. W kategorii freestyle 
można tam wystawiać jedynie maszy-
ny zrobione w całości ręcznie, więc te 
z najwyższej półki. Tu konkurencja 
będzie ogromna i walczyć będziemy 
o wyjazd na Mistrzostwa Świata, które 
odbywają się w USA.

Trzymam kciuki, dziękuję za 
rozmowę i liczę na obiecaną prze-
jażdżkę na „BOMBERZE”   

MAREK MICKIEWICZ ur. 
w 1971 roku w Piekarach Śląskich. 
Hobby: motocykle, motoryzacja, 
sportip i przyroda . Od dzieciń-
stwa związany z Brzeskiem. 
Obecnie mieszka i pracuje w Po-
rębie Spytkowkiej. Były zawodnik 
Okocimskiego Klubu Sportowego/
siatkarz/. Absolwent  AWF w Kra-
kowie. Żonaty, dwójka dzieci. 
Zawodowo zajmuje się konstruo-
waniem i przebudową motocykli. 
W dniach 12-14 luty 2010 zdobył 
tytuł Mistrza Polski w Pierwszych 
Mistrzostwach Polski Motocykli 
Customowych.
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Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzesku 
już po rekolekcjach, odbyły się one 
w pierwszym tygodniu marca. Były 
zupełnie inne od wcześniejszych i na 
pewno o wiele bardziej kolorowe niż 
można było się spodziewać po czasie 
Wielkiego Postu. Przebiegały zgodnie 

z zamysłem inicjatorki, naszej sio-
stry katechetki Małgorzaty Prusak, 
w duchu misyjnym. Do pomocy za-
angażowała organistę i instruktora 
scholi „Ziarenka Nadziei” z parafii 
Miłosierdzia Bożego w Brzesku –  An-
drzeja Gicalę, nasze panie nauczycielki 
– Annę Serwin i Agatę Podłęcką, 
przewodnikiem duchowym był ksiądz 
katecheta Mirosław Papier. Oto, co 
działo się przez 3 dni w szkole:

3 marca 2010  roku – środa
O godzinie 9.00 na sali gimnastycznej 
wszyscy uczniowie szkoły spotkali 
się ze specjalnie zaproszonym przez 
siostrę Małgorzatę gościem, księdzem 
Andrzejem Augustynem z Tarnowa, 
ściśle związanym z misjami w Środ-
kowej Afryce. Opowiadał o krajach 
misyjnych, razem z panem Andrzejem 
i chórkiem rozśpiewał po afrykańsku 
całą salę, pokazywał zdjęcia i robale, 
które dzieci w Afryce traktują jako 
przysmak. Ksiądz Andrzej ubrał w od-
świętne afrykańskie stroje nauczycieli, 
którzy prezentowali się fantastycznie 
na tle oryginalnych dekoracji. Warto 

Rekolekcje w szkole nr 2
wspomnieć, że malunki murzyńskich 
sylwetek i masek oraz głównego tła 
- pod czujnym okiem Ani Serwin - wy-
konali w czasie ferii na warsztatach 
przy parafii sami uczniowie. Po takiej 
dawce emocji wszyscy udali się do 
kościoła na centralny punkt rekolekcji 
– mszę świętą. 

4 marca 2010 roku – czwartek
I ten dzień zaczął się o godz. 9.00 na sali 
gimnastycznej śpiewaniem wielkopost-
nych piosenek religijnych z „Ziarenka-
mi Nadziei”. Następnie dzieci obejrzały 
wzruszający spektakl 
o misjach pt. „Wy 
dajcie im jeść” Przy-
gotowała go siostra 
Małgorzata Prusak 
z uczniami z klas, 
w których uczy. In-
scenizacja niosła nie 
tylko wzruszające 
i moralizujące treści, 
ale urzekała dobrany-
mi strojami afrykań-
skich wygłodniałych 
dzieci, małych żołnie-
rzy wojen domowych 
czy azjatyckich ro-
botników. Na koniec 
wszyscy uczestnicy 
rekolekcji na widow-
ni mogli ułamać po 
okruchu chleba rozdawanym przez 
chłopca wcielającego się w postać Pana 
Jezusa. 

Jak w dniu poprzednim, po spot-
kaniu w szkole, wszyscy udali się 
do kościoła na najważniejszą część 
rekolekcji – na mszę, w czasie której 
ksiądz Mirosław Papier prowadził 
podczas kazania rozmowy z uczniami 
o sprawach misyjnych. 

5 marca 2010 roku – piątek
W trzeci dzień, tak jak poprzednio, 
o godz. 9.00 na sali gimnastycznej 
wszystko rozpoczęło się wspólnym 
śpiewaniem z chórkiem Andrzeja 
Gicali, następnie ksiądz Mirosław Pa-

pier poprowadził niecodzienną Drogę 
Krzyżową. Niczym na taśmie filmowej 
rozwijał się wielki rulon z klatkami 
filmowymi z życia współczesnych 
młodych ludzi. Obrazy kolejnych 
stacji krzyżowych malowali pod kie-
runkiem Ani Serwin przez 2 tygodnie 
ferii (i jeszcze później) uczniowie na-
szej szkoły: od pierwszoklasistów po 
absolwentów. Oddają one wszystkie 
bolączki ich dnia powszedniego, które 
zawarte zostały w poszczególnych 
stacjach Drogi Krzyżowej. Następnie  
Agata Podłęcka ułożyła je w prawdzi-

we historie i przygotowała z kołem 
teatralnym montaż oraz oprawę Drogi 
Krzyżowej. 

W przedsięwzięcie to zaangażo-
wanych było dziesiątki dzieci - od 
chórzystów, poprzez solistów, małych 
artystów malujących stacje, po lek-
torów. Efekt był niesamowity. Po tym 
duchowym przeżyciu wszyscy udali 
się na ostatnią mszę św. do kościoła, 
gdzie razem z księdzem Mirosławem 
dzieci dokonały podsumowania, jakie 
wymierne korzyści wynieśli z rekolek-
cji ci, którzy zechcieli w nich czynnie 
uczestniczyć. Był to niezapomniany 
czas. 

red

Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkanocnych, pełnych radości 
i zrozumienia, radosnych chwil spędzonych 

w gronie Rodziny oraz wiary w siebie, życzą Dyrekcja 
i Pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury.
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 Jak można zarabiać na kon-
cie? Oprocentowanie kont oso-
bistych, jeżeli jeszcze któryś 
z banków je proponuje, to jest 
ono niewielkie.

Klienci Banku Zachodniego WBK 
mogą zarabiać za pomocą karty płat-
niczej wydawanej do konta o nazwie 
Wydajesz i Zarabiasz. Zasada jest 
bardzo prosta. Wystarczy po prostu 
płacić kartą za zakupy, a 1% warto-
ści tych płatności wróci co miesiąc 
na konto. Policzmy: Jeżeli posiadacz 
konta wydaje co miesiąc za pomocą 
karty w sklepach tysiąc złotych, to 
wówczas na jego konto wraca 10 zł. 
Miesięczny koszt posiadania karty to 
3 złote. Zostaje nam zatem 7 złotych. 
Jeżeli wydajemy za pomocą karty wię-
cej niż tysiąc złotych, miesięcznie na 
nasze konto trafia z powrotem kwota 
odpowiednio wyższa. 

A co z kosztami posiadania 
rachunku? 

W nowym Koncie Wydajesz i Za-
rabiasz, które weszło do naszej oferty 
w tym roku klient, na którego rachu-
nek wpływa minimum 1000 zł mie-
sięcznie nie płaci za konto. To – jak 
myślę – wymóg bardzo łatwy do speł-
nienia. Gdyby się jednak zdarzyło, że 
nie będzie takich wpływów, wówczas 
pobierzemy co miesiąc za prowadzenie 
rachunku 7 zł. To niewygórowana 
kwota biorąc pod uwagę wymienione 
wyżej zalety tego konta. 

Nadal jednak nie poruszyli-
śmy kwestii, która – jak pokazu-
ją badania – bardzo interesuje 
Polaków. A co z bankomatami? 
Pewnie tylko wypłaty z banko-
matów sieci Banku Zachodniego  
są bezpłatne. 

Tutaj także wprowadziliśmy re-
wolucyjne wręcz zmiany. Posiadacze 
nowego Konta Wydajesz i Zarabiasz 
w ogóle nie płacą za wypłaty gotówki 
z bankomatów w Polsce. Dotyczy to 
zarówno bankomatów Banku Zachod-

 TEKST SPONSOROWANY

Wydajesz, zarabiasz i nic nie płacisz

niego WBK, jak i innych banków lub 
sieci bankomatowych. Bez względu 
na to, w jakim bankomacie na terenie 
Polski posiadacz nowego Konta Wy-
dajesz i Zarabiasz wypłaca gotówkę, 
nigdy nie płaci za to prowizji. 

A co z możliwością przenie-
sienia rachunku do Banku Za-
chodniego WBK? Czy pomagają 
Państwo osobom, które się na to 
zdecydują? 

Tak, jak najbardziej. W zasadzie 
wystarczy tylko przyjść do naszego 
oddziału, złożyć wniosek i udzielić 
nam pełnomocnictwa, a my zadbamy 
już o całą resztę formalności, tj. za-
dbamy o zamknięcie starego rachun-
ku ,na prośbę klienta powiadomimy 
o nowym numerze rachunku praco-
dawcę, ZUS, Urząd Skarbowy. For-
mularze wniosku i pełnomocnictwa 
można pobrać na naszych stronach 
internetowych www.indywidualni.
bzwbk.pl/przewodniki  Pomagamy 
również klientom korzystającym 
z usług bankowości internetowej. 
Stworzyliśmy dla nich eKonwerter, 
czyli specjalny program, który umoż-
liwia szybkie i łatwe przeniesienie 
listy odbiorców przelewów interne-
towych z innego banku. 

Widziałam, że Nowe Konto 
Wydajesz i Zarabiasz reklamuje 
gwiazda światowego kina Gerard 
Depardieu. Co on właściwie robi 
w tej reklamie? 

Uczy pracowników naszego banku 
jak płacić klientom. Do końca kwiet-
nia br. trwa w Banku Zachodnim 
WBK promocja polegająca na wypła-
caniu klientom 100zł, którzy otworzą 
nowe Konto Wydajesz i Zarabiasz 
wraz z kartą płatniczą i usługami 
bankowości elektronicznej. W rekla-
mie uczymy się jak to robić. W rzeczy-
wistości nie robimy tego jak prawdzi-
wi twardziele czy samuraje, tylko jak 
normalni pracownicy bankowi, czyli 
przelewamy te pieniądze na konto. 
Na taki bonus może liczyć każdy, kto 
nie posiadał w naszym banku przez 
ostatnie 12 miesięcy konta osobistego 
złotowego oraz na tym koncie przez 
2 kolejne miesiące zapewni wpływy 
w wysokości przynajmniej tysiąc zł 
miesięcznie. 

A czy w reklamie występują 
prawdziwi pracownicy banku? 

Faktycznie część osób, które sta-
tystowały w spotach reklamowych 
gra samych siebie, czyli pracowników 
Banku Zachodniego WBK. Specjalny 
casting odbył się bowiem również 
w banku. Staraliśmy się, aby były 
to osoby najbardziej widoczne w tej 
reklamie. 

Czyli jest jednak szansa, że 
ktoś z Banku Zachodniego WBK 
zapłaci nam jak samuraj? Nie-
wielka, ale jest... Proszę przyjść do 
oddziału i samemu się przekonać. 

Serdecznie zapraszam. 

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   

Ostatnie zmiany na rynku kont osobistych w Polsce znacznie ułatwiają klientom indywidualnym przenoszenie rachunków z banku do 
banku. Same banki starają się, jak mogą o pozyskiwanie nowych klientów i oferują im zniżki i udogodnienia o jakich kilka lat temu nie 
było nawet mowy. Konta są bowiem nie tylko bezpłatne, ale również pozwalają posiadaczom na zarabianie pieniędzy! O tym, jak to jest 
możliwe rozmawiamy z Grażyną Kramer, dyrektorem brzeskiego oddziału Banku WBK Zachodni
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Goszczący w Brzesku mar-
szałek Marek Nawara wraz 
z wicemarszałkiem Romanem 
Ciepielą podpisali dwie umowy 
na współfinansowanie zadań, 
jakie realizowane będą w mieście 
– rewitalizację Rynku i budowę 
drogi w strefie przemysłowej na 
Pomianowskim Stoku. Ogółem 
marszałek przekazał miastu 6,5 
miliona złotych.

-Przez 10 lat w województwie 
małopolskim wydano na rewita-
lizację już ponad 30 milionów zło-
tych. Małopolska to jeden z niewielu re-
gionów w kraju, gdzie projekty związane 
z zachowaniem i ochroną dziedzictwa są 
realizowane. Cieszę się, że dzisiaj mogę 
przekazać pieniądze dla Brzeska, które 
podejmuje się tego trudnego zadania 
– mówił w czasie spotkania marszałek 
Marek Nawara. 

Rewitalizacja Rynku rozpocznie się 
w połowie tego roku i kosztować będzie 
prawie 6,5 miliona złotych. Dofinan-
sowanie przyznane przez marszałka, 
w ramach Małopolskiego  Regionalnego 
Programu Operacyjnego wynosić będzie 
4,5 miliona złotych. Realizacja inwesty-
cji, jak zakładają plany, zakończy się 
w grudniu 2011 roku.

Drugą inwestycją, na którą miasto 
otrzymało dofinansowanie, to budowa 
drogi w strefie przemysłowej na Pomia-
nowskim Stoku. 

-Uzbrojenie strefy przemysłowej 
przyczyni się do podniesienia atrakcyj-
ności inwestycyjnej Brzeska, a także do 
pobudzenia aktywności gospodarczej 
– mówił marszałek.

-Są to kolejne zadania, na które mia-
sto otrzymało dotacje – mówi burmistrz 

Pieniądze na rewitalizację 
Rynku już w Brzesku

Grzegorz Wawryka. -Otrzymaliśmy już 
dofinansowanie na budowę Regionalne-
go Centrum Kulturalno-Bibliotecznego, 
magistrali wodociągowej Brzesko-Boch-
nia oraz modernizację ulicy Solskiego.

Warto nadmienić, że w ostatnim cza-
sie gmina otrzymała, z różnych źródeł, 
ponad 20 milionów złotych dotacji.

Starania o pozyskanie funduszy na 
rewitalizację Rynku trwały kilkanaście 
miesięcy. Dopiero w grudniu ubiegłego 
roku wniosek gminy zyskał pozytywną 
opinię Zarządu Województwa Mało-
polskiego. Odnowa Rynku kosztować 
będzie 6,5 miliona złotych, prawie 2 
miliony stanowi wkład własny gminy. 

-Prace rozpoczną się już wkrótce. 
Rewitalizacji poddanych zostanie kil-
ka przyrynkowych kamienic, a także 
kościół świętego Jakuba, wokół Rynku 
wymieniona zostanie nawierzchnia 
ulic – wymienia burmistrz Grzegorz 
Wawryka. 

Zaplanowany zakres prac jest bar-
dzo szeroki – wymieniane będą sieci: 
gazowa, kanalizacyjna i elektryczna. 
Nowa nawierzchnię zyska płyta Ryn-
ku, wyłożona zostanie starobrukiem, 

w centralnym jego punkcie 
stanie fontanna, wymienione 
zostaną lampy, kosze na śmieci 
i łańcuchy odgradzające uliczki 
od głównego placu. Planuje się 
że po zakończeniu prac, Rynek 
i otaczające go uliczki częściowo 
wyłączone zostaną z ruchu ko-
łowego. Zlokalizowane w  czasie 
badań archeologicznych, jakim 
Rynek został poddany dwa lata 
temu, elementy starego ratusza 
zostaną w specjalny sposób wy-
eksponowane na nowej płycie. 

Budynki znajdujące się na południowej 
ścianie Rynku oddane zostaną pod 
działalność handlową i gastronomicz-
ną, na płycie Rynku znajdować się 
będzie scena, gdzie, jak planuje się, 
odbywać się będą imprezy. 

Zadowolenia ze zbliżających się 
prac związanych z rewitalizacją Ryn-
ku nie ukrywa proboszcz parafii pod 
wezwaniem świętego Jakuba, ksiądz 
Józef Drabik.

- Cała bryła kościoła zyska nowy 
wygląd, renowacji poddany także zo-
stanie mur otaczający budowlę – mówi 
proboszcz.  

Historyk sztuki Jerzy Wyczesany 
przypomina, że obecny wygląd płyty 
Rynku to pozostałość z lat 40-tych 
ubiegłego wieku. 

-Mam nadzieję, że projekt przy-
czyni się do zwiększenia zatrudnienia 
w sektorze usług, przede wszystkim 
w gastronomii, handlu, a także tury-
styce. Rewitalizacja przyczyni się do 
polepszenia i utrwalenia walorów hi-
storycznych, estetycznych i użytkowych 
centrum miasta – dodaje burmistrz 
Grzegorz Wawryka.  red
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„W 625 roku lokacji miasta Brze-
ska, gdy Papieżem był Benedykt XVI, 
Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej 
Lech Kaczyński,Biskupem Tarnowskim 
Wiktor Skworc, Marszałkiem Woje-
wództwa Małopolskiego Marek Nawa-
ra, Wojewodą Małopolskim Stanisław 
Kracik, Burmistrzem Brzeska Grzegorz 
Wawryka, Przewodniczącym Rady 
Miejskiej Krzysztof Ojczyk,Proboszczem 
Parafii NMP Matki Kościoła i Św. Jakuba 
Apostoła ksiądz Józef Drabik dokonano 
wmurowania kamienia węgielnego Re-
gionalnego Centrum Kulturalno Biblio-
tecznego w Brzesku, którego patronem 
obrano największego z rodu Polaków 
Jana Pawła Wielkiego, niestrudzonego 
promotora kultury polskiej, który na-
pisał w poemacie „Myśląc Ojczyzna…”:  
„Gdy dokoła mówią językami, dźwięczy 
pośród nich jeden: nasz własny. Zagłę-
bia się w myśli pokoleń i ziemię naszą 

opływa i staje się dachem 
domu, w którym jesteśmy 
razem.”

Wierzymy, że wznie-
sione Centrum Kultural-
no-Biblioteczne w Brze-
sku imienia Jana Pawła 
II będzie dla nas i dla 
przyszłych pokoleń do-
mem, w którym – jak 
w jednej rodzinie – każdy 
odnajdzie nić porozumie-
nia ze świetlaną prze-
szłością naszego narodu; 
otworzy się na bogactwo 
ducha i myśli zapisane 
w księgach, weźmie udział 

w przedsięwzięciach kulturalnych – dla 
tworzenia pięknej, prawdziwej i dobrej 
przyszłości Miasta i regionu. Obiekt 
wzniesiono w 64 roku od powstania 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w Brzesku, której dyrektorem 
była Maria Marek, przy współudziale 
funduszy Unii Europejskiej, w ramach 
MRPO na lata 2007-2013 „Fundusze 
Europejskie dla Małopolski” i Gminy 
Brzesko. Budowę trzykondygnacyjnego 
obiektu o pow. użytkowej 3.467,7 m2 
rozpoczęto w czerwcu 2009 roku, a zakoń-
czenie przewidziano na rok 2011, według 
projektu „Autorskiej Pracowni Projekto-
wej „ABIL” z Nowego Sącza – mgr inż. 
Agnieszki Bil. Generalnym Wykonawcą 
została firma „BUDUS” SA – Katowickie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemy-
słowego z Katowic - kierownik budowy 
inż. Krzysztof Kiecok, kierownik obiektu 
inż. Marcin Kucharczyk. Odpowiedzialny 

Wmurowano kamień węgielny
za inwestycję i koordynujący wszystkie 
prace był Wydział Infrastruktury Tech-
nicznej i Komunalnej Urzędu Miejskiego 
w Brzesku z naczelnikiem Bogdanem Do-
branowskim na czele oraz bezpośrednio 
prowadzącym inwestycję Antonim Stasz-
czykiem. Wszystko to zaświadczając, 
pełni dobrej woli akt ten wmurowujemy, 
by na wieczną rzeczy pamiątkę świadczył 
o naszej wspólnej trosce o zachowanie 
i przekazanie dziedzictwa kulturowego
przyszłym pokoleniom”. 

Dokument takiej treści wraz ze stycz-
niowym wydaniem BIM oraz zdjęciami 
osób, które przyczyniły się do przygoto-
wania i rozpoczęcia budowy Regionalne-
go Centrum Kulturalno-Bibliotecznego 
– wszystko zamknięte w miedzianej 
tubie, wmurowane zostały w jedną ze 
ścian wznoszonej inwestycji.  

-Przygotowania do budowy trwały 
kilka lat – mówił w czasie uroczystości 
burmistrz Grzegorz Wawryka. - W 2008 
roku gmina za własne fundusze wyko-
nała dokumentację oraz złożyła wniosek 
o dofinansowanie inwestycji. W 2009  
roku  podpisaliśmy umowę z Zarządem 
Województwa na finasowanie biblioteki 
ze środków unijnych. Prace budowlane 
rozpoczeły się w połowie 2009 roku. 
Patronem Centrum został Jan Paweł 
II, radni już podjęli stosowną uchwałę 
w tej sprawie.

-Jan Paweł II był niestrudzonym 
promotorem kultury, tak więc wybór 
jego imienia na patrona tego Centrum 
jest w pełni uzasadnione – mówił biskup 
Wiktor Skworc.  

red
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Prezydent Lech Kaczyński miał 
odwiedzić Brzesko we wrześniu 
ubiegłego roku, kiedy obchodzono 
tradycyjne Święto Chleba, wówczas 
jednak interes polityczny naszego 
kraju wymagał, by udał się on w inne 
miejsce. Tym razem zapowiadana 
dużo wcześniej wizyta doszła do skut-
ku, a głowę państwa przywitały na 
Placu Kazimierza Wielkiego tłumy 
mieszkańców całej gminy. 

Władze brzeskiego samorządu 
przygotowały się do tego wydarzenia 
sumiennie, aczkolwiek przysłowiowe-
go malowania trawy nie było. Dużej 
swobody w tych przygotowaniach nie 
było, gdyż wszystko przebiegać miało 
zgodnie z protokołem starannie opra-
cowanym przez pracowników Kan-
celarii Prezydenta RP, a cała wizyta 
przebiegała niemal ze szwajcarską 
dokładnością. 

Pierwszy etap wizyty odbył się 
w siedzibie Urzędu Miejskiego, gdzie 
prezydent spotkał się z radnymi miej-
skimi oraz kombatantami. Z uwagi 
na zmianę planu dokonaną w ostat-
niej chwili przez ekipę towarzyszącą 
prezydentowi w spotkaniu nie mogła 
uczestniczyć część wcześniej zapro-
szonych gości, w tym spora grupa 
dziennikarzy. Prezydent przebywając 
w Urzędzie dokonał wpisów do ksiąg 
pamiątkowych – Urzędu Miejskiego, 
parafii św. Jakuba, Szkoły Katoli-
ckiej i Zespołu  Pieśni i Tańca Jadow-
niczanie. W tym czasie na głównym 
placu Brzeska czekały już na Lecha 
Kaczyńskiego tłumy mieszkańców, 
a czas oczekiwania skracał im „Ja-
downiczan”. 

Gość pojawił się na scenie w to-
warzystwie ministrów Macieja Ło-
pińskiego i Andrzeja Dudy.  

- Brzesko obchodzi jubileusz 625-
lecia nadania praw miejskich przez 
królową Jadwigę. Rok 2010 jest cza-
sem uroczystych obchodów. Wielki to 
dla nas zaszczyt gościć Prezydenta 
RP w tak ważnym dla nas czasie – wi-
tał Lecha Kaczyńskiego burmistrz 
Grzegorz Wawryka.

Prezydentowi, jak sam powiedział, 
Brzesko nie jest zupełnie obce. Gościł 

tu po raz drugi, chociaż dopiero teraz 
mógł się u nas zatrzymać na dłużej, 
niż wymaga tego zwykły przejazd. 
Podkreślił jednak, że gdy przejeżdżał 
tędy po raz pierwszy, nie przyszło mu 
wtedy na myśl, że będzie w Brzesku 
gościł w charakterze głowy państwa. 
W swoim krótkim przemówieniu od-
niósł się do aktualnej sytuacji w kra-
ju, który „jest własnością wszystkich 
jego obywateli, a nie biznesmenów od 
interesów szczególnego rodzaju, któ-
rzy mają kontakt z tym, czy innym 
politykiem”. 

-Od początku swojej kadencji od-
wiedzam wielkie metropolie, a także 
małe miasta i miasteczka, uważam, 
że obowiązkiem głowy Państwa 
jest znać swój kraj, cieszę się, że 
jestem dzisiaj w Brzesku, mieście, 
któremu prawa miejskie nadała 
królowa Jadwiga. Niedaleko stąd jest 
Szczepanów – miejsce urodzenia św. 

Stanisława - Patrona Polski, biskupa 
krakowskiego, który przeciwstawił 
się tyranii – mówił Prezydent Lech 
Kaczyński. 

- Do wolnej Polski chciałbym dą-
żyć. Dla takiej Polski zrobiłem tyle, 
ile mogłem i byliśmy już na dobrej 
drodze – usłyszeliśmy w konkluzji. 
Prezydent położył nacisk na to, że 
nasz kraj w drodze do zwycięstw 
i w staraniach do nadążania za 
Europą musi być Polską solidarną, 
w której na pierwszym planie będą 
takie wartości jak zdrowie i edukacja, 
a tych „nie należy rozdzielać według 
tego, jaki kto ma portfel”.  Polska 
jest własnością wszystkich Polaków 
– podkreślał Prezydent. 

W obecności mieszkańców pre-
zydent otrzymał upominki od bur-
mistrza Grzegorza Wawryki – obraz 
przedstawiający budynek brzeskiego 
ratusza, pamiątkowy medal wybity 
specjalnie na okoliczność wizyty 
oraz Kroniki Jana Burlikowskiego. 
Lech Kaczyński zrewanżował się 
dyplomem upamiętniającym jubile-
usz 625-lecia miasta Brzeska. Dary 
od parafian przekazał też ksiądz 
proboszcz Józef Drabik. Pamiątkową 
książkę wręczył prezydentowi także 
ksiądz prałat Władysław Pasiut, ale 
odbyło się to wcześniej w bardziej 
kameralnych warunkach. 

Wcześniej, zanim Lech Kaczyński 
opuścił przyjazne mu Brzesko, zszedł 
ze sceny, aby na krótko spotkać się 
z mieszkańcami. Mógł więc przeko-
nać się Prezydent RP, że w naszym 
mieście ma wielu sympatyków. 

Nad bezpieczeństwem podczas 
pobytu Lecha Kaczyńskiego w Brze-
sku czuwali przedstawiciele Biura 
Ochrony Rządu i miejscowi policjan-
ci. Wspomagali ich nasi strażacy 
z OSP, którzy ze swojego zadania 
wywiązali się wzorowo. Brzesko 
udowodniło, że pod względem or-
ganizacyjnym jest gotowe podołać 
każdemu wyzwaniu. 

 ZS, PRUD

Fotorelacja na stronach 20 -22

PREZYDENT RP W BRZESKU

Po raz trzeci w historii Brzesko gościło prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Po Ignacym Mościckim i Aleksandrze 
Kwaśniewskim tym razem przybył do grodu nad Uszwicą Lech Kaczyński. Okazją do złożenia oficjalnej wizyty pre-
zydenta w naszym mieście stały się obchody 625-lecia nadania Brzesku praw miejskich przez królową Jadwigę.
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No i wrażeń nie zabrakło. Nie spo-
dziewałam się tylko, że będą aż tak 
mocne. Ale od początku. Drugi miesiąc 
mojej wyprawy miał nieco inny cha-
rakter z kilku powodów. Po pierwsze 
rozdzieliłyśmy się z moją towarzyszką 
podróży. Ja postanowiłam zatrzymać się 
na kilka tygodni w Patagonii. Dominika 
tymczasem walczyła z naturą, niską 
temperaturą i ze swoim or-
ganizmem wysoko w górach. 
I udało się. 12 lutego stanę-
ła na szczycie najwyższej 
góry Ameryki Południowej. 
Zdobyła Aconcague 6962 
m n.p.m. Gratulacje! 

Ja natomiast spędza-
łam czas w zupełnie innych 
okolicznościach przyrody. 
Próbowałam lepiej poznać 
Chile poprzez zamieszkanie 
na chwilę w uroczym mia-
steczku wielkości Brzeska 
na południu kraju – Puerto 
Natales. Zadomowiłam się 
tam na 4 tygodnie i miałam 
okazję uczestniczyć w wielu 
wydarzeniach kulturalnych 
tego miejsca. Poznałam licz-
ną grupę Chilijczyków, a tak-
że obcokrajowców, którzy 
przeprowadzili się tam wiele 
lat temu. Wszystko to spra-
wiło, że przez chwilę sama 
mogłam poczuć się częścią 
tego miejsca.

Miałam szczęście, ponie-
waż akurat w lutym miasto 
to tętni życiem. Jest lato i co 
bardziej aktywni mieszkańcy 
starają się urozmaicić czas wa-
kacji poprzez organizację kilku 
festiwali. I tak na początku miesiąca 
odbywał się festiwal teatralny, podczas 
którego zachwyciłam się teatrem z San-
tiago – La Patogallina. Młodzi ludzie 
przygotowali sztukę opartą na niemym 
filmie z lat 30-tych XX w. opowiadają-
cą wątek z historii Chile. Muzyka na 
żywo, przepiękne czarno-białe stroje, 
zadbanie o szczegóły dekoracji i genialna 
gra aktorska sprawiły, że obrazy z tego 
przedstawienia na zawsze pozostaną 
w mojej pamięci. Może kiedyś zawitają 
w Polsce. Polecam.

Następnie przez kilka kolejnych dni 
byłam stałym bywalcem lokalnej szkoły 
tymczasowo przeobrażonej w kino na 
potrzeby festiwalu filmowego. Prezento-
wane były przeróżne filmy produkcji po-

List z Ameryki Południowej
łudniowo-amerykańskiej począwszy od 
nowoczesnego kina akcji, poprzez kino 
fabularne na dokumentach skończyw-
szy. Reportaż o Mapuczach – rodowitych 
mieszkańcach południowo-centralnych 
Chile jeszcze bardziej przybliżył mi 
początki tego kraju, a dokument „Wy-
spa Dawson” przypomniał o smutnych 
wydarzeniach historii. Na wyspie tej 

bowiem utworzono obóz koncentracyjny 
dla więźniów politycznych po zamachu 
stanu w 1973r.

Kolejną atrakcją goszczącą w Puerto 
Natales był festiwal filmów górskich, 
gdzie zaprezentowane zostały filmy 
o ludziach pasjonujących się wszelkimi 
sportami górskimi. Nie zabrakło zatem 
wspinaczki, kajaków, rowerów górskich, 
skoków BASE czy nart. Co ciekawsze, po 
zakończonym festiwalu miałam szczęś-
cie być świadkiem zdobycia szczytów 
granitowych wież w Torres del Paine 
przez zaprzyjaźnionych wspinaczy.

Jednak po prawie miesięcznym 
pobycie w Patagonii nadszedł czas wy-
jazdu. Pod koniec lutego przedostałam 
się do zupełnie innej strefy klimatycznej. 

Wylądowałam w Santiago, skąd udałam 
się do portowego miasteczka Valparaiso, 
a także nadmorskiego kurortu Vińa del 
Mar. Nawet przez myśl mi nie przeszło, 
co tam na mnie czeka. W sobotnią noc 
27 lutego, idąc ulicą w towarzystwie 
chilijskich znajomych, doświadczyłam 
historycznych wydarzeń. Byłam na-
ocznym świadkiem silnego trzęsienia 

ziemi, które nawiedziło Chile 
po 25 latach. Początkowo nie 
wiedziałam, co się dzieje, bo 
nie mogłam iść prosto. Potem 
latarnie uliczne zaczęły się 
kołysać we wszystkie strony, 
aż w końcu ktoś krzyknął „ter-
remoto”! Przez kilkadziesiąt 
sekund staliśmy nieruchomo 
zastanawiając się, gdzie ucie-
kać, kiedy wielki mur, przy któ-
rym się znajdowaliśmy zacznie 
się walić, albo kiedy chodnik 
będzie się łamał. Na szczęście 
nic takiego nie nastąpiło, więc 
byliśmy bezpieczni. Ale muszę 
przyznać, że się bałam. Nigdy 
wcześniej nie doświadczyłam 
tak mocnych wrażeń. Co wię-
cej, idąc dalej okazało się, że 
w niektórych miejscach ziemia 
faktycznie zaczęła się obsuwać, 
co w połączeniu z brakiem 
światła i sygnalizacji świet-
lnej spowodowało dodatkowy 
chaos na ulicy. Dopiero jednak 
na drugi dzień obserwowali-
śmy straty – zburzone mury, 
potłuczone samochody, wybi-
te szyby. Spacerując po mie-
ście, dało się odczuć atmosferę 
niepokoju wśród nielicznych 
przechodniów. W normalnych 

warunkach centrum Vińa del Mar prze-
pełnione byłoby turystami świętującymi 
ostatni dzień międzynarodowego festi-
walu piosenki i tym samym zakończenie 
lata. Strach zatem pomyśleć, co działo 
się w oddalonym o 500 kilometrów na 
południe Concepcion, gdzie znajdowało 
się epicentrum trzęsienia ziemi.

Czas opuścić Chile. Postraszyło mnie 
trochę, zatem może bezpieczniej będzie 
przedostać się na drugą stronę Andów, 
gdzie czeka na mnie jeszcze wiele pięk-
nych miejsc. Mam tylko nadzieję, że 
nie będzie aż tak emocjonująco. Prze-
konam się już niebawem. Buenos Aires 
wzywa. Czy faktycznie jest „boskie”, 
o tym opowiem za miesiąc. Tymczasem 
pozdrawiam.   Gabriela Grabarz

Muzeum Sztuk Pięknych w Santiago zniszczone 
przez trzęsienie ziemi 
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Relek był chłopcem niezwykle ła-
godnym. Nie był jednak żadnym tam 
fajtłapą, tylko dobrze ułożonym dzie-
ckiem, które od niewinnej łobuzerki 
nie stroniło, do sportu się garnęło, ale 
i dobre wychowanie miał w sporym 
stopniu wpojone. Nade wszystko ce-
nił sobie uczynność wobec starszych. 
Dość często można było przyuważyć 
na przykład Relka, jak wyrzucał ka-
mienie z ulicy, aby nikt starszy nogi 
nie złamał, czy choćby się nie potłukł. 
Sporo czasu spędzał Relek z ojcem, 
który był zapalonym myśliwym, zie-
larzem, a nade wszystko uwielbiał 
wypychać ptaki i hodować słowiki, 
które najczęściej karmił mrówczymi 
jajami. Starszy Syweńki nigdy nie 
wybierał się do lasu w pojedynkę. 
Zawsze obowiązywała zasada ojciec 
plus dwóch z czwórki synów, którzy 
próbowali się od tych wypraw wymigi-
wać. Ale ojciec był pod tym względem 
nieugięty. Za każdym razem ustawiał 
w szeregu czterech chłopców i pytał 
krótko:  - Który? A ponieważ nauczony 
doświadczeniem wiedział, że i tak nie 
usłyszy odpowiedzi, niemal od razu po 
zadaniu pytania wskazywał ręką mó-
wiąc: - Nikt? Dobrze, pierwszy i trzeci. 
Relek najczęściej był tym „trzecim”. 
Snuli się więc po lesie godzinami, 
marząc o rychłym powrocie do domu 
i dołączeniu do zabaw z kolegami 
z ulicy. 

Młodzi Syweńcy mieli mnóstwo 
kolegów wśród rówieśników i byli 
bardzo lubiani. I nie decydował o tym 
bynajmniej tylko fakt, że rodzice Rel-
ka i braci chętnie widywali u siebie 
w domu rozwrzeszczaną chmarę ucz-
niaków, którzy obowiązkowo częstowa-
ni byli ciastkami i lemoniadą. Relkowi 
nie brakowało pomysłów, jak spędzać 
wolny czas.  Już wtedy kilku najwier-
niejszych przyjaciół przyglądało się 
Relkowi, kiedy ten zarażony cyrkowym 
bakcylem próbował na łące żonglować 
butelkami po piwie, które pewnego 
dnia zastąpione zostały drewnianymi 
maczugami wystruganymi przez ojca. 
Cyrkowcy w restauracji Jaworskich, 
a właściwie już Syweńkich, byli nader 
częstymi gośćmi. Za każdym razem 
cyrk rozbijał się na położonym nieopo-
dal Rynku Siennym, a pan Paweł z ra-
cji swoich dziecięcych zainteresowań 
cieszył się z tego sąsiedztwa i szybko 
zaprzyjaźniał się z coraz to nowymi 
artystami, a ci zawsze układali tak 

program cyrkowych objazdów, aby na 
trasie było Brzesko. 

Relek rósł jak na drożdżach, aż 
wreszcie wkroczył w jakże pechowy 
dla niego trzynasty rok życia. Do dziś 
zastanawia się, jak tu nie wierzyć 
w przesądy. Zaczęło się od szkolnej 
wycieczki do Bochni. To nie była jakaś 
tam zwykła wycieczka, ale najpraw-
dziwszy kulig z dużymi saniami ciąg-
nionymi przez parę dorodnych koni. 
Trzynastoletni Relek nie mógł się na 
tę wyprawę doczekać, tymczasem na 
kilka tygodni przed kuligiem przy-
plątało się choróbsko, które przykuło 
chłopca do łóżka. Wprawdzie młody 
Syweńki wyzdrowiał na kilka dni 
przed kuligiem, ale rodzice nie chcie-
li się zgodzić, żeby rekonwalescent 
tak szybko ryzykował pogorszeniem 
zdrowia kosztem zimowych uciech. 
W końcu jednak ulegli, kiedy otrzy-
mali zapewnienie, że chłopiec będzie 
jechać dużymi saniami, w środku, 
pomiędzy dwiema nauczycielkami. 
Tak w istocie było w drodze do Boch-
ni. Relkowi było ciepło, bo obie panie 
opatulone były solidnymi futrami. Ale 
co to za uciecha jechać jak kukła, pod-
czas gdy jego koledzy z tyłu na małych 
sankach dokazywali, ile wlezie. Relek 
z godnością zniósł to upokorzenie, ale 
już w restauracji Płonka w Bochni 
przy gorącej herbacie i najlepszych 
w okolicy pączkach przy wsparciu 
kolegów przekonał panie nauczycielki, 
że w drodze powrotnej najlepiej będzie 
mu podróżować ostatnimi sankami. 
Na drodze oprócz szkolnej kawalka-
dy sań nie było żadnych pojazdów, 
toteż woźnica, by sprawić dzieciakom 
więcej uciechy szarpał saniami z jed-
nej krawędzi ku drugiej. Sunął więc 
za nim długi rozwrzeszczany wąż, 
którego ostatnim członem były roz-
kołysane sanki Relka, który spadał 
z nich w śnieg niemal przy każdym 
szarpnięciu. Ale tak właśnie powinien 
wyglądać prawdziwy kulig. Do domu 
wrócił więc przyszły żongler wyczerpa-
ny do granic możliwości, wyziębnięty, 
ale niesamowicie rozradowany. 

Radość opuściła go nazajutrz. Kie-
dy ojciec wszedł rano do pokoju, aby 
obudzić go przed pójściem do szkoły, 
zaczął mu się nagle wnikliwie przy-
glądać, bo lewy policzek chłopca był 
wyraźnie i przeraźliwie napuchnięty. 

- Czy ciebie aby nie bolą zęby? – za-
pytał – Gębę masz jak bania. 

Relek potarł zaczerwienione lico, 
ale bohatersko skwitował: - Nic mi nie 
jest! Do szkoły tego dnia poszedł, ale na 
drugi dzień sytuacja uległa gwałtowne-
mu pogorszeniu. Kiedy obudził się rano, 
spuchnięty był już sprawiedliwie z obu 
stron twarzy. Pan doktor Bernacikow-
ski, do którego zaprowadził go ojciec, 
osłuchał i opukał małego pacjenta,  
bacznie mu się przyjrzał i zdiagnozo-
wał: - Ani chybi, Relek jest chory na 
zapalenie nerek. To nie była jedyna 
przykrość, jaka miała spotkać Relka 
w pierwszej połowie 1934 roku. 

Zaledwie zaczęły topnieć śniegi 
i zima powoli zaczęła ustępować miej-
sca wiośnie, gdzieś tak z początkiem 
marca, kiedy już można było śmiało 
siąść na rower, Relek z kolegami wy-
myślili rowerową jazdę z przeszkodami. 
Najpierw ustawili rząd cegieł, a później 
zaczęli się ścigać. Każdy musiał, na-
jeżdżając na cegłę, podnieść przednie 
koło nad przeszkodą, a tylnym kołem 
zgrabnie ją ominąć. Wszystko szło do-
brze do momentu, kiedy Relek zagapił 
się, zbyt późno dźwignął rower do góry 
i runął na jezdnię. Bolało go w okolicy 
lewego obojczyka, ale nie był to ból, 
którego młody, zahartowany chłopiec 
nie mógłby znieść z pokorą. Prawdziwy 
ból pojawił się następnego poranka, 
kiedy trzeba było iść do szkoły. 

- Boli mnie ręka. Chyba nie pójdę 
do szkoły. Ale nie mów nic ojcu – po 
kryjomu poprosił mamę. Starszy Sy-
weńki usłyszał jednak prośbę syna, 
wszedł do pokoju i podniósł Relka do 
góry za kontuzjowaną rękę. Ból był tak 
potworny, że kiedy tylko Relek dotknął 
stopami podłogi, runął na nią jak długi. 
Lekarz nie miał najmniejszych wątpli-
wości – złamanie obojczyka. I znowu 
trzeba było spędzić trochę czasu z dala 
od szkolnego zgiełku. O żonglerskich 
ćwiczeniach też mowy być nie mogło. 

Złamany obojczyk szybko się zrósł 
i Relek mógł znowu zażywać sportu. 
Oczywiście ze zdwojoną ostrożnością, 
ale czyż można było przewidzieć, że 
najgorsze miało się przydarzyć nie 
z powodu nieostrożności, lecz na skutek 
nieszczęśliwego splotu wydarzeń. To 
był 2 kwietnia 1934 roku. Dzień był 
słoneczny, aż się prosiło wykorzystać 
pogodę na mecz piłki nożnej. A po me-
czu wszystkim chciało się pić. Relek za-
prosił kilku kolegów do domu, w którym 
zawsze czekał na spragnionych syfon 
z sodową wodą. Syfon stał w oknie od 
południowej strony, bo babcia Relka nie 
mogła pić zbyt schłodzonej wody. Relek 
zdjął butlę z parapetu, nalał wody do 
wanny i zaczął chłodzić napój. Niestety, 
nie przewidział tego, że podczas chło-

AURELI (4)
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dzenia może dojść do eksplozji. Kiedy 
nachylał się nad wanną, syfon nagle 
wybuchł. Odłamki szkła pocięły mu 
twarz, część uszkodziła w trzech miej-
scach białko oka. Pomimo piekącego 
bólu Relek zachował spokój. Rodziców 
nie było w domu, stanął więc pełen 
powagi przed opiekunką i zapytał: 
- Mam oko? – Masz, masz – uspokoiła 
go gosposia. Mimo to konieczny był wy-
jazd do Krakowa do zaprzyjaźnionego 
z Syweńkimi doktora Wilczka, którego 
Relek miał później jeszcze kilkakrotnie 
odwiedzać, a który niezmiennie zawsze 
witał go słowami: - Siwiutki, jak się 
trzymasz?

Pierwsze słowa lekarza nie za-
brzmiały zbyt optymistycznie. Zbadał 
dokładnie oko i dość nieprecyzyjnie 
zawyrokował:

- Jeśli nie będzie komplikacji, to oko 
zszyjemy. Jeśli będą, to je usuniemy. 

Pod Relkiem ugięły się nogi, bo 
już oczyma wyobraźni zobaczył siebie 
jako jednookiego młodzieńca, któremu 
przyjdzie zapomnieć po odziedziczo-
nych po ojcu marzeniach o karierze 
cyrkowca. Na szczęście zabieg zszycia 
poszarpanego oka udał się na tyle, że 
przez następne kilkanaście lat Relek 
widział doskonale. Problemy zacząć 
się miały później. Dziś, z perspektywy 
czasu dorosły już Aureli zastanawia się 
czasem, czy ta kontuzja nie wpłynęła na 
to, że jego żonglerski kunszt był na naj-
wyższym poziomie. Wszak w dorosłym 
już życiu zmuszony został do bardziej 
wytężonego wysiłku. Mimo wszystko, 
po tym kwietniowym wypadku pech 
trzynastoletniego Relka przestał prze-
śladować. 

***
W szkołach Relkowi wiodło się róż-

nie. W powszechnej uczniem był raczej 
dobrym. Jego wychowawca nazwiskiem 
Korman nie miał do niego większych 
zastrzeżeń. Z tego pierwszego okresu 
nauki zapamiętał Relek – jak każde 
dziecko – pierwszą komunię. Zapamię-
tał, że przystępował do niej bardzo głod-
ny, bo zgodnie z ówczesnym zwyczajem 
dzień przed sakramentem obowiązywał 
dzieci ścisły post i jeść można było do-
piero po komunii. Nie dość, że przejęty 
był całą ceremonią, to jeszcze upał był 
taki, że kiedy wracał już z kościoła (do 
którego wcześniej wymaszerował, jak 
inni, z dziedzińca szkolnego parami), 
poczuł się tak słabo, że zaczął łapczywie 
pić wodę zaczerpniętą z mijanej po dro-
dze studni. Dopiero w domu po zdjęciu 
szkolnego mundurka zjadł śniadanie. 
Przyjęcia, ani związanego z tym upo-
minków nie było. Nawet nie przyszło 
mu do głowy, że mógłby coś w nagrodę 

otrzymać, bo takich zwyczajów jeszcze 
wtedy nikt nie znał. 

Egzamin do ośmioletniego gim-
nazjum zdawał z duszą na ramieniu. 
Obecny na egzaminie profesor Zającz-
kowski wyraźnie czuł do młodziutkiego 
Relka jakąś urazę, bo kiedy ojciec kilka 
dni później poszedł do szkoły dowiedzieć 
się, czy syn został przyjęty, w odpowie-
dzi usłyszał:

- Może lepiej nauczyć go zawodu, 
niż posyłać do gimnazjum?

Paweł Syweńki nie posłuchał jed-
nak eleganckiego profesora, który 
znany by z tego, że w młodości lubił się 
zabawić, i Relek został gimnazjalistą. 
Cyrkowych ćwiczeń nie zaniedbywał, 
dlatego przez pewien czas musiał 
chodzić z zabandażowanym okiem, bo 
podczas podbijania głową dwóch piłek 
jednocześnie, zatarł oko i musiał sko-
rzystać z pomocy okulisty. Zajączkow-
skiego bał się jak ognia. Ten polonista 
lubował się w trzymaniu Relka w nie-
pewności. Od pierwszej do czwartej 
gimnazjalnej Relek zawsze miał na 
półrocze z polskiego „pałę”, dopiero na 
koniec roku otrzymywał „dostat”.  Na 
miesiąc przed półroczem piątej klasy 
Zajączkowski zachorował i zastąpił go 
dyrektor Szeligiewicz, przed którym 
młody Syweńki nie czuł żadnego stra-
chu. Dlatego bez problemów po raz 
pierwszy ukończył I semestr z oceną 
dostateczną. Tego faktu nie zmienił 
już powrót Zajączkowskiego, który 
oznajmił zaraz po feriach, że Relek ma 
dwóję. To była nieprawda, bo na świa-
dectwie wyraźnie figurowała trójka. 
Coś się jednak dzięki Szeligiewiczowi 
zmieniło, bo zmienił się stosunek Za-
jączkowskiego do gnębionego wcześniej 
ucznia. Relek został nawet prezesem 
szkolnego sądu koleżeńskiego, którego 
opiekunem był właśnie polonista. Kiedy 
Syweńki zdał małą maturę, profesor 
na odchodne powiedział mu: - Relek, 
ja ciebie zawsze lubiłem”. Fakt, że od 
piątej klasy Relkowi zdarzały się na 
półrocze nawet czwórki z polskiego. 
Przeszedł zatem syn restauratorów do 
liceum i na jakiś czas drogi jego i Za-
jączkowskiego się rozeszły, ale jeszcze 
kiedyś mieli się ponownie spotkać, tylko 
że już po wojnie. 

***
Do Brzeska przyjeżdżały różne 

cyrki, ale najmilej przez Jaworskich 
i Syweńkich były widywane cyrk „Świa-
towid” rodziny Truszkowskich i czeski 
cyrk Józefiego, który w pewien sposób 
związał się z Brzeskiem na wieczność. 
Na parafialnym cmentarzu spoczy-
wają ciała trzech synów Józefiego. 
Jeden z nich, Oskar, ożenił się nawet 

z brzeszczanką, Janiną Matlasiówną, 
która pochowana jest w Krakowie. Sam 
Oskar zginął podczas wojny w Nowym 
Targu,  gdzie dosięgła go zabłąkana 
kula. To była niezawiniona  i niespra-
wiedliwa śmierć. 

Ale Relek w wieku piętnastu lat nie 
mógł nawet myśleć o okropieństwach 
zbliżającej się wojny. To były sprawy 
dorosłych. On uparcie ćwiczył na łące 
swoje układy z butelkami po piwie 
– najpierw dwiema, później trzema 
i czterema. Ale zanim wziął się za 
żonglerkę, marzył o akrobatyce. Jego 
gorące postanowienie, aby związać się 
zawodowo z cyrkiem, ugruntowało się 
w dniu, w którym po raz pierwszy się 
zakochał. 

To było podczas występu cyrku 
„Światowid”. Zakochał się w niej nie 
tylko on, ale i jego dwóch najlepszych 
kolegów. Ich miłość miała na imię 
Halina i występowała na trapezie. 
Trudno już teraz ustalić, czy urzekła 
ich wysokim poziomem artystycznym 
prezentowanych ewolucji, czy też uro-
dą. Zapewne jednym i drugim. Cała 
trójka, podobnie jak reszta publiczno-
ści, nie mogła wprost oderwać wzroku 
od młodziutkiej ślicznej Halinki. 

Trzej młodzieńcy tak silną zapałali 
chęcią oglądania jak najdłużej wy-
śnionej akrobatki, że na drugi dzień 
bez wahania wybrali się do Bochni, 
bo tam „Światowid” się przeniósł. 
To była karkołomna podróż, bo całą 
trójką wyruszyli mając do dyspozycji 
jeden zaledwie rower. Stanowili dobrze 
współpracujący zespół. Jeden z nich 
siedział prawidłowo na siodełku i pe-
dałował, drugi ulokował się na ramie, 
a trzeci musiał biec obok. Regularnie 
i sprawiedliwie zmieniali się jednak 
pozycjami. Te dwa dni sprawiły, że 
Aureli wiedział już na sto procent, 
że cyrk będzie jego najpierw drugim, 
a później pierwszym domem. Halinkę 
spotkał ponownie wiele lat później, kie-
dy już występował. To było w Zamościu, 
a może w Hrubieszowie. Mógł nawet 
z nią porozmawiać, ale nie przyznał 
się, że kiedyś się w Halince podko-
chiwał. Nie zdradził swojej tajemnicy 
także wtedy, kiedy już był dyrektorem 
cyrku, w którym Halina występowała. 
Pozostali jednak przyjaciółmi, często 
spotykali się z jej mężem, również 
związanym z cyrkiem Stefanem Hutni-
kiem. Ale o tym piętnastoletni jeszcze 
Relek nie mógł wiedzieć. Także o tym, 
że nieuchronnie zbliżał się dzień jego 
debiutu na arenie. Debiutu, który miał 
odbyć się w rodzinnym Brzesku, ale 
w prawdziwym szapicie.  C.d.n.

PRUD    

CIEKAWI LUDZIE
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Pop-oratorium „Miłosierdzie Boże” 
jest w całości skomponowane przez 
pochodzącego z Zamościa, a od lat 
związanego z Poznaniem Zbigniewa 
Małkowicza. Za kanwę posłużyły 
wiersze spisane przez świętą Sio-
strę Faustynę w jej „Dzienniczku”. 
Premiera odbyła się w roku poprze-
dzającym setną rocznicę urodzin Fau-
styny Kowalskiej, dokładnie 22 lutego 
2004 roku. Od tego czasu oratorium 
doczekało się wielu wykonań, jednak 
najwyżej cenione jest to z udziałem 
między innymi znanego krakowskiego 
wokalisty jazzowego Marka Bałaty 
i solistki Teatru Muzycznego w Pozna-
niu Marzeny Małkowicz. 

Inicjatorem przeniesienia tego 
monumentalnego dzieła do Brzeska 
jest proboszcz parafii Miłosierdzia 
Bożego ksiądz Józef Mularz. Rea-
lizacji pomysłu podjął się Krzysztof 
Szydłowski, którego wspomagają 
Iwona Mikołajek i Andrzej Gicala. 
Szydłowski zajął się dostosowaniem 
kompozycji do możliwości zespołu, 
którym dysponuje. Nie chodzi tu 
bynajmniej o umiejętności, lecz o in-
strumentarium, które w porównaniu 
z oryginałem jest znacznie uboższe. 
Zgromadził też muzyków i instru-
mentalistów. W sali prób przy kościele 
Miłosierdzia Bożego powstaje dzieło 
o brzmieniu zbliżonym do rockowego, 
ale zachowujące sakralny charakter. 

Próby rozpoczęły się jeszcze na 
przełomie września i października 
ubiegłego roku. Zaangażowanych w to 
przedsięwzięcie jest około 80 osób. Sam 
chór kierowany przez Iwonę Mikołajek 
i Andrzeja Gicalę składa się z blisko 
70 osób. 

 - Od początku zależało mi nie tylko 
na osiągnięciu wysokiego poziomu ar-
tystycznego, ale i na integracji sporej 
grupy złożonej z uczniów brzeskich 
szkół, osób związanych z parafią, 
młodych artystów realizujących się 
w Miejskim Ośrodku Kultury i przed-
stawicieli innych środowisk. I to nam 

W wigilię święta Miłosierdzia Bożego, czyli 10 kwietnia, w brzeskim kościele pod takim właśnie wezwaniem dojdzie 
do wydarzenia w historii tej parafii niecodziennego. Tego dnia odbędzie się premiera Pop-oratorium „Miłosierdzie 
Boże” Zbigniewa Małkowicza w wykonaniu ponad 80-osobowej grupy młodych artystów związanych z parafią, 
Miejskim Ośrodkiem Kultury, szkołami i innymi brzeskim środowiskami.

DROGA KRZYŻOWA W MIŁOSIERDZIU
26 marca w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego wystawiona 

zostanie dwukrotnie Droga Krzyżowa – widowisko przygotowane przez 
część artystów biorących udział w Pop-oratorium, do muzyki Krzysztofa 
Szydłowskiego. O godzinie 16.00 rozpocznie się przedstawienie dla dzieci 
i młodzieży, a na godzinę 18.00 zaplanowano inscenizację dla dorosłych. 
W przedstawieniu występują wszystkie najważniejsze postacie związane 
z Drogą Krzyżową, począwszy od Piłata, poprzez Marię Magdalenę, Weronikę, 
Szymona, rzymskiego żołnierza i dobrego łotra, aż po Jezusa. 
Skomponowana przez Krzysztofa Szydłowskiego muzyka jest w pełni 
oryginalna, aczkolwiek dzięki pomyślnemu zbiegowi okoliczności, była już 
prezentowana w tarnowskiej Bazylice Katedralnej i została bardzo przychylnie 
przyjęta przez słuchaczy. W Brzesku publicznie zostanie odtworzona po 
raz pierwszy. Dodajmy, że inscenizację do tej muzyki opracowuje siostra 
Małgorzata Prusak. PRUD

W tym roku obchodzimy 10-tą rocznicę kanonizacji Apostołki Bożego 
Miłosierdzia, świętej Siostry Faustyny. Z tej okazji na 30 kwietnia 
zaplanowano Mszę świętą dziękczynną za „ten Dar Boga dla naszych czasów”, 
która odprawiona zostanie w bazylice Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Krakowie-Łagiewnikach, a przewodniczyć jej będzie metropolita krakowski 
kardynał Stanisław Dziwisz. W programie uroczystości przewidziano między 
innymi okolicznościowe sympozjum organizowane przez Zgromadzenie Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia oraz Rektorat Sanktuarium i Katedrę Duchowości 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Odbędzie się też premiera koncertu 
„Dialogi z Miłosierną Miłością” opartego w całości na tekstach pochodzących 
z „Dzienniczka” świętej Siostry Faustyny. Koncert wykona zespół Lumen 
prowadzony przez Zbigniewa Małkowicza. PRUD

Inspiracją do powstania tego dzieła (Pop-oratorium „Miłosierdzie Boże” 
– przyp. PRUD) były teksty zaczerpnięte z Dzienniczka Św. Siostry Faustyny 
Kowalskiej. Zbigniew Małkowicz, którego ujęła prostota i szczerość przekazu, 
zapragnął rozpropagować, poprzez formę słowno - muzyczną, przesłanie 
Miłosierdzia zawarte w Dzienniczku. Wyboru tekstów i ich opracowania na 
użytek oratorium dokonała Siostra M. Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia 
Matki Bożej Miłosierdzia. Oprawa muzyczna powstawała w autokarze, 
podczas tournee ze ,,Skrzypkiem na dachu” po Niemczech i Szwajcarii. 
Pomimo wielu przeciwności losu prapremiera dzieła odbyła się 22 lutego 
2004 roku we Wrocławiu. Tekstom, zaczerpniętym z Dzienniczka, towarzyszy 
muzyka w bardzo różnorodnych stylach. Trudno wprost uwierzyć, że 
w ramach konwencji oratoryjnej mogą znaleźć się obok siebie radosne melodie 
amerykańskie, irlandzkie, folklor ziem wschodnich oraz średniowieczne 
i renesansowe motywy muzyczne. „W utworze zawarłem elementy muzyczne 
z różnych stron świata, by w ten sposób podkreślić, że miłosierdzie Boże jest 
przeznaczone dla każdego, niezależnie od pochodzenia” – mówi Zbigniew 
Małkowicz. (fragment tekstu Ewy Johnsson)

ORATORIUM NA ŚWIĘTO 
MIŁOSIERDZIA
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się w pełni udaje. Ważne jest także to, 
że stanowimy grupę o dużej rozpię-
tości wiekowej, a jednak znakomicie 
nam się współpracuje. Najmłodszy 
wykonawca liczy sobie 10 lat, podczas 
gdy ja mam tych lat już 44 – mówi 
Krzysztof Szydłowski. 

Jednym z solistów, którzy wy-
stąpią w drugą sobotę kwietnia, jest 
ksiądz Tomasz Jamróz. Szydłowski 
zaprosił do realizacji projektu także 
Paulinę Salamon, Joannę Heb-
dę, Bernadettę Woźniak, Jagodę 
Szydłowską i Huberta Zapióra 
– wokalistów znanych już w Brzesku 
z wielu artystycznych przedsięwzięć. 
Teksty pochodzące z „Dzienniczka” 
świętej Siostry Faustyny czytać bę-
dzie siostra Małgorzata Prusak. 
Zespół muzyczny oprócz aranżera 
tworzą Teresa Szydłowska, Karol 
Niemiec, Krzysztof Musiał, Piotr 
Salamon i Jarosław Czyszczoń 
– doświadczeni już muzycy. 

Głównym animatorom tego pro-
jektu, a także samym wykonaw-
com, zależy na tym, aby widowisko 
obejrzało i wysłuchało jak najwięcej 
odbiorców. My ze swej strony zachę-
camy wszystkich Czytelników do 
udziału w tym wydarzeniu. Szydłow-
skiemu marzy się wystawienie ora-
torium także poza granicami samej 
parafii i Brzeska

- Wiem, że trudno będzie zre-
alizować to marzenie, bo sprawa 
rozbija się o logistykę. Kłopot może 
sprawiać już sam transport, bo 
w grę wchodzi przemieszczanie się 
blisko 100-osobowej grupy, użycie 
odpowiedniego sprzętu. Wierzę 
jednak, że do powtórnych wykonań 
oratorium w innych miejscach jednak 
dojdzie. Naszym projektem zainte-
resowane jest kościelne środowisko 
w Tarnowie, którego przedstawiciele 
obecni będą podczas premiery. Jeśli 
wszystko pójdzie dobrym torem, to 

jest szansa wystawienia oratorium 
na tarnowskim Rynku. A to byłoby już 
coś – mówi z optymizmem w głosie. 

Wierzymy w to i my. Ufamy, że wi-
dowisko na tyle przypadnie do gustu 
władzom miejskim, że sprawią, iż te 
marzenia się ziszczą. Bo zanosi się na 
to, że Brzesko będzie mieć okazję na 
doskonałą promocję miasta w roku 
obchodzonego jubileuszu 625-lecia 
istnienia. Gwarancję stanowi trójka 
głównych realizatorów zadania po-
stawionego przed nimi przez księdza 
Mularza – Iwony Mikołajek, Andrzeja 
Gicali i Krzysztofa Szydłowskiego. 
Wszak odnieśli już oni spory sukces 
realizując „Kolędę Nockę”. Skoro 
mowa o realizacjach, to warto wspo-
mnieć o przygotowywanym w kościele 
pw. Miłosierdzia Bożego przedsta-
wieniu Drogi Krzyżowej z muzyką 
Krzysztofa Szydłowskiego. Ale o tym 
piszemy osobno. 

PRUD  

PSP nr3 włączyła się w akcję mającą 
na celu promocję zdrowia poprzez 
realizację projektu edukacyjnego 
pod hasłem „Żyj zdrowo”. Celem pro-
jektu jest zwiększenie świadomości 
uczniów na temat wpływu żywienia 
i aktywności fizycznej, pogłębienie 
wiedzy dotyczącej prawidłowego od-
żywiania oraz rozwijanie samodziel-
ności i odpowiedzialności za siebie 
i swoje zdrowie. Projekt realizowany 
będzie do końca kwietnia.

Do tej pory zrealizowane zostały: 
konkurs plastyczny dla klas I-III 
i klas IV-VI, spotkania z dr Bar-
barą Wawryka, która przygotowała 
pogadankę na temat zdrowego od-
żywiania. Na marzec zaplanowano 
spotkanie z dietetykiem, higienistką 
szkolną.

Nauczyciele wszystkich przed-
miotów realizują tematy dotyczące 
prawidłowego odżywiania i zdrowego 
stylu życia. Dodatkowe zajęcia w ra-

Żyj zdrowoŻyj zdrowo

mach projektu prowadzą pedagog 
i psycholog szkolny. W akcję zaan-
gażowany został szkolny sklepik, 
w którym kupić można owoce. W 

trakcie przygotowań jest przedsta-
wienie pt. ”Zdrowy pokaz mody”. 
Koordynatorem akcji jest świetlica 
szkolna.  red

Wniosek złożony przez władze Brzeska do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest już po ocenie formalno-mery-
torycznej.  Pozytywne noty otrzymał także od  Zarządu Województwa Małopolskiego.  Pieniądze, jakie samorząd otrzyma 
z PROW przekazane zostaną na wykonanie II i III etapu magistrali wodociągowej w Porębie Spytkowskiej.

-Wykonanie II i III etapu magistrali kosztować będzie ponad 6 milionów złotych, dotacja z PROW ma wynieść 
2,5 miliona złotych, reszta to wkład własny gminy – mówi burmistrz Brzeska, Grzegorz Wawryka. –Wodociągowanie  
Poręby Spytkowskiej to jedno z ważniejszych i najpilniejszych zadań inwestycyjnych do wykonania w najbliższym 
czasie.  Jestem niezwykle zadowolony, że wniosek zyskał pozytywną ocenę. Dzięki temu magistrala w Porębie zostanie 
wykonana w szybszym, niż planowano tempie. 

Pozytywna ocena
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Fragment psalmu ks.Jana Twardow-
skiego oddaje czym jest utrata bliskiej 
nam osoby i jednocześnie zwraca uwagę, 
jak ulotne jest życie ziemskie. Moment, 
kiedy następuje koniec ziemskiej wę-
drówki naszych bliskich, jest zawsze nie 
w porę i zawsze o wiele za wcześnie.

Jasia, moja przyjaciółka odeszła ran-
kiem 31 stycznia 2010 roku po trudnej 
walce z ciężką chorobą. Trudno pogodzić 
mi się z faktem, że nie ma jej już wśród 
nas. Wiem, że na pytania, czemu akurat 
ona, czemu tak szybko (miała tylko 55 
lat), odpowiedzi nie będzie.

Ostatni rok jej życia był nieustają-
cą walką z chorobą, bólem i słabością 
własnego organizmu, mimo tego nie 
poddała się. Przegrała tę walkę, ale 
broni nie złożyła nawet w ostatnich 
swoich godzinach.

Gdy ją odwiedzałam, widziałam jak 
bardzo cierpi, jednak rzadko się skarży-
ła. Nigdy się nad sobą nie użalała. Cza-
sem miała trudne dni, kiedy ogarniało 
ją zwątpienie, ale potrafiła niezwykle 
szybko nabrać ponownej motywacji do 
zmagań z chorobą. Zbyt późno zdiag-
nozowana dolegliwość, mimo operacji 
i terapii nie rokowała dobrze. Wielu na 
miejscu Jasi nawet by nie rozpoczęło 
bitwy o życie. Tylko dzięki determinacji 
i sile charakteru przetrwała ponad rok 
w bólu i bardzo złym samopoczuciu, 
dając swoim bliskim czas na długie 
pożegnanie.

W dzień pogrzebu Jasi świeciło pięk-
ne słońce. W kościele zgromadziła się 
rodzina, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi 
i współpracownicy. Wprowadzono sztan-
dar Miasta Brzeska, a w ostatniej drodze 
towarzyszyły jej władze samorządowe 
wraz z burmistrzem i przedstawicie-
lami starostwa oraz parlamentarzyści. 
Organista pięknie zaśpiewał cytowa-
ny powyżej psalm. W miejsce mowy 
pożegnalnej brat zmarłej, Krzysztof 
wyrecytował dwa wiersze: Haliny Po-
światowskiej i Jan Sztaudyngera. Na 
jej grobie położono niezliczone ilości 
wieńców i wiązanek.

Janina była ciepłą, szczerą osobą 
i wierną przyjaciółką. Zawsze mogłam 
liczyć na jej wsparcie i jak sadzę, to samo 
potwierdzą wszystkie osoby, którym 
była bliska. Nawet podczas choroby, 
mimo cierpień, choć sama potrzebowała 

wsparcia , starała się dobrym słowem 
pomagać innym.

Najważniejszymi wartościami dla 
niej była rodzina, przyjaciele i praca. 
Niestety ta ostania od paru lat przyczy-
niała się do utraty przez nią zdrowia , 
narażała  na wiele niepotrzebnych stre-
sów. Jasia bardzo poważnie traktowała 
nakładane na nią obowiązki i kosztem 
własnego zdrowia pracowała ponad siły, 
często nocami .

Dzięki talentowi i pasji została 
autorką wielu rysunków i obrazów. 
Niektóre z nich pokazała na naszej 

wspólnej wystawie w miejskim Ośrod-
ku Kultury w Brzesku w 8 –go września 
2006 r. Była to niestety jedyna jak dotąd 
jej wystawa. Kolejną, pośmiertną będą 
mogli Państwo zobaczyć w listopadzie 
tego roku również w MOK, w naszym 
mieście.

W którymś momencie zmagań 
z chorobą zdała sobie sprawę, że czas 
jej ziemskiej wędrówki się kończy. W ra-
mach pożegnania wydała kalendarz na 
rok 2010 z własnymi rysunkami i wrę-
czyła go zaprzyjaźnionym osobom. Dzię-
ki temu wielu będzie mogło zobaczyć, 
jak pięknie rysowała i malowała. Miała 
zdolności, którymi  się rzadko chwaliła, 
a szkoda, bo jej prace są wyjątkowe. 
Wykonane zostały z dbałością o naj-
drobniejszy szczegół, każdy ruch pędzla 
czy pasteli był przemyślany. Obrazy 
mają niezwykle ciekawą kolorystykę i  
emanują pięknym światłem. Artystka 
wykonała znakomite, nastrojowe mar-
twe natury i pełne ciepła portrety.

 Jasieńka, od momentu, gdy do-
wiedziała się na co choruje, uczyniła 
wszystko co mogła, by żyć jak najdłużej. 
Jest dla mnie wzorem osoby, która, 
mimo przeciwności losu i cierpienia, nie 
poddaje się i walczy do końca.

W mojej pamięci będzie żyła taka, 
jaką była, zanim zachorowała: silna, 
z uśmiechem na twarzy i pomysłem 
na następny obraz. Jasia taką, jak 
sadzę, chciała pozostać w pamięci nas 
wszystkich.

 Gdy ktoś odchodzi to sygnał dla 
nas, że jeszcze nie jest za późno, by coś 
w swoim życiu zmienić na lepsze, bo 
jak napisał Jan Sztaudynger w swojej 
fraszce ,,Życie”:

Zanim się opamiętasz,
Kołyska, ołtarz, cmentarz -
I robisz smutne odkrycie,
Że to już całe życie.

Katarzyna Pacewicz-Pyrek, 
Brzesko, luty 2010. 

Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą 
zostaną po nich buty i telefon głuchy

tylko to, co nieważne jak krowa się wlecze 
najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje

potem cisza normalna więc całkiem nieznośna 
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy 

kiedy myślimy o kimś zostając bez niego.

Odeszła 
JANINA WODA

JANINA WODA z domu Grzego-
rzek (1955-2010),większą część 
życia spędziła w Brzesku. Absol-
wentka LO w Brzesku i Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie. Była 
licencjonowanym  zarządcą nieru-
chomości i specjalistą od wyceny. 
Certyfikaty te uzyskała  w Wyż-
szej Szkole Handlu i Finansów 
Międzynarodowych. Od 1990 r. 
przez piętnaście lat pracowała 
w  Brzesku. Najpierw w UM  na 
stanowisku inspektora w Wy-
dziale Gospodarki Komunalnej, 
a następnie jako dyrektor Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej. Kolej-
no zatrudnienie znalazła   w Kra-
kowie jako kierownik Referatu 
Eksploatacji Zarządu Budynków 
Komunalnych oraz w Lipnicy Mu-
rowanej w Referacie  Inwestycji 
Współpracy Europejskiej i Go-
spodarki Przestrzennej. Ostatnim 
miejscem pracy Janiny było Muze-
um Lotnictwa w Krakowie.

Odchodząc zostawiła matkę, 
syna Sebastiana, synową, dwoje 
wnuków i trzech braci. Intereso-
wała się malarstwem, sama zna-
komicie rysowała i malowała.



29 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYmarzec 2010 WOKÓŁ NAS

To nowa specjalność oferowana 
na kierunku Pedagogika Specjalna 
w Wydziale Nauk Stosowanych w Tar-
nowie Małopolskiej Szkoły Wyższej 
w Brzesku. 

-Student tej  specjalności  to 
człowiek otwarty na ludzi, komu-
nikatywny,  łatwo nawiązujący 
kontakty z osobami niepełnospraw-
nymi, o wysokiej kulturze osobistej 
i poziomie empatii, zrównoważony 

Asystent osoby niepełnosprawnej

Ognisty ratownik
Klub Honorowych Dawców Krwi 

przy jednostce Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Łoniowej, włączając się w 
akcję Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Brzesku pod 
hasłem: „Ognisty ratownik – gorąca 
krew” w remizie OSP w Łoniowej 
zorganizował akcję oddawania krwi 
z okazji walentynek. Każdy uczestnik 
akcji otrzymał bilet dla dwóch osób na 
zabawę karnawałową, która odbyła się 
w  dniu akcji, oraz drobne upominki. 
W akcji wzięły udział 22 osoby, dzięki 
czemu pozyskano ponad 10 litrów tego 
bezcennego leku.

Cmentarz w remoncie
W tym roku zakończony zostanie re-

mont cmentarza pochodzącego z czasów 
I wojny światowej w Sterkowcu-Dziekano-
wie. Pieniądze na ten cel pochodzą z Urzę-
du Wojewódzkiego oraz z budżetu gminy.
-W ubiegłym roku wydaliśmy na remont 
12,5 tysiąca złotych. Za pieniądze te 
wykonany został nowy cokół pomnika 
i krzyż. Planujemy, że w tym roku od-
nowiona zostanie tablica znajdująca się 
na cokole pomnika, wykonana zostanie 
także nowa tablica informacyjna, jaka 
umieszczona zostanie przy wejściu na 
cmentarz. Tegoroczne prace kosztować 
będą około 6 tysięcy złotych – mówi 
inspektor Beata Pajor.

Ostatni tydzień karnawału był cza-
sem, w którym doskonałą zabawę połączo-
no ze...zbiórką datków na zbożne cele. 

W czasie tradycyjnego Balu Magi-
strackiego składano datki dla Mai Olek-
sy z Okocimia. Balowicze wykazali się 
hojnością, a zebrane pieniądze zawiózł 
Mai burmistrz Grzegorz Wawryka.  
Maja urodziła się w październiku 2008 
roku i od początku swojego życia wyma-
ga specjalistycznej opieki medycznej. 
Rodzice Mai Agata i Grzegorz Oleksowie 
wierzą, że dziewczynka wróci do zdrowia 
i walczą o nią każdego dnia. Aby jednak 
tak się stało, rodzina potrzebuje pomocy 
finansowej. Ostatnio do pomocy włączył 
się Miejski Ośrodek Kultury organizując 
imprezę, z której dochód przekazany 
został Państwu Oleksym. 

Prawie 19 tysięcy zebrali uczest-
nicy balu organizowanego wspólnie 
przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców 
Brzeskich, parafię św. Jakuba oraz 
Restaurację Galicyjska. Datki zebrane 

w czasie zabawy przekazane zostały 
dla parafii.

Rada Uczelniana Samorządu Stu-
denckiego oraz społeczność akademicka 
Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku 
już po raz V zorganizowała Studencki 
Bal Karnawałowy, który na stałe wpisał 
się w tradycję uczelni. Zabawa odbyła się 
13 lutego 2010 r., w Sali Konferencyjnej 
Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie 
przy ul. Mościckiego 27, gdzie mieści się 
siedziba Wydziału Nauk Stosowanych 
w Tarnowie.

Honorowym gościem balu był Ro-
man Ciepiela - wicemarszałek Woje-
wództwa Małopolskiego, członek Rady 
Patronackiej MSzW. Uroczystego rozpo-
częcia balu dokonał rektor uczelni - prof. 
Stanisław Lis.

Dla balowiczów przygotowano wiele 
atrakcji i niespodzianek w tym wiele 
konkursów, w których na równi ze 
studentami rywalizowali wykładowcy. 
Tańce trwały do białego rana.        red

Pomoc dla studentów 
Studenci Małopolskiej Szkoły 

Wyższej w Brzesku mogą skorzy-
stać z pomocy materialnej, którą 
oferuje uczelnia. Stypendia socjal-
ne, za wyniki w nauce, dla osób 
niepełnosprawnych, zapomogi na 
wyżywienie i mieszkanie – to tylko 
niektóre z propozycji przygotowa-
nych przez władze MSzW.  

-Za wybitne osiągnięcia w na-
uce nasi studenci otrzymują sty-
pendia od ministra edukacji. 
Mamy także w swojej ofercie 
stypendia sponsorowane, fundo-
wane przez przedsiębiorstwa i in-
stytucje – mówi kanclerz uczelni 
Bożena Szołtysek.

Aby skorzystać z pomocy ma-
terialnej studenci złożyć muszą 
stosowne dokumenty, których 
druki dostępne są w sekretariacie 
uczelni i na stronie internetowej. 

red

emocjonalnie i odporny na stres. 
Studenci, którzy ukończą ten kieru-
nek, posiadać będą wiedzę zarówno 
z zakresu pedagogiki specjalnej, 
psychologii, anatomii i fizjologii 
człowieka, jak również na temat 
pomocy społecznej, z jakiej mogą 
skorzystać osoby niepełnosprawne 
– mówi prof. zw. dr hab. Stanisław 
Lis - Rektor Małopolskiej Szkoły 
Wyższej w Brzesku.

-Orientacja w możliwościach do-
stępu do nowoczesnych metod re-
habilitacyjnych i resocjalizacyjnych 
podopiecznych, a także w potencjale 
i ograniczeniach rozwojowych osób 
niepełnosprawnych – tego uczyć bę-
dziemy naszych studentów na nowym 
kierunku – dodaje mgr inż. Bożena 
Szołtysek – Kanclerz Uczelni.

Wszystkich, którzy chcieliby uzy-
skać szczegółowe informacje na temat 
nowej specjalności, zapraszamy do 
odwiedzenia naszego Wydziału Nauk 
Stosowanych w Tarnowie przy ul. 
Mościckiego 27.

Po karnawale
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Edward Dobrzański urodził się 22 
kwietnia 1929 w Jasieniu, który wtedy 
należał do gminy Okocim. W czasie II 
wojny światowej pracował w Browarze 
Okocim, a po wojnie uczył się najpierw 
w gimnazjum, później w liceum, które 
ukończył w 1949 roku. Zaraz potem zdał 
wstępne egzaminy na Wydział Prawa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i do 
Wyższej Szkoły Aktorskiej w Krakowie. 
Wybrał zawód aktora, a dyplom otrzy-
mał w 1953 roku, po czym zatrudnił się 
w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, bę-
dąc jednocześnie asystentem na uczelni, 
którą ukończył. Od tego czasu systema-
tycznie piął się po szczeblach kariery. 
W 1966 otrzymał tytuł docenta, w 1989 
profesora nadzwyczajnego, a w 1993 
profesora zwyczajnego. W latach 1968-
1987 pełnił funkcję dziekana Wydziału 
Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej w Krakowie. 

Z czasów liceum Pan Edward pa-
mięta swoich wspaniałych nauczycie-
li: Stanisława Stefańskiego, Anielę 
Chmurową, Władysława Glodta, Helenę 
Bereziukówną, Helenę Wawrykiewiczo-
wą, Józefę Michalewiczową, Zofię Ką-
dzielankę i wielu innych. Zamiłowanie 
do teatru wpoił mu ksiądz Stanisław 
Pękala, który w szkolnych Jasełkach 
powierzył mu pamiętaną do dziś przez 
jego rówieśników rolę Lucyfera. Teatr 
szkolny założyła jednak w szkole Anie-
la Chmurowa. Z prowadzonej przez 
nią i innych nauczycieli grupy wyrosło 
dwoje zawodowych aktorów. Oprócz 
Pana Edwarda teatr przyjął do siebie 
Zofię Streer, znaną później jako Zofia 
Wieczorkowska-Streer. Jak wspomina 
Pan Profesor, aktorem mógł zostać także 
Tadeusz Walicki. I on zdał równolegle 
egzaminy do szkoły i na prawo, ale 
wybrał ten drugi zawód. 

Podczas spotkania w Miejskim 
Ośrodku Kultury Edward Dobrzański 
nie tylko opowiadał o swoim życiu i ak-
torskiej karierze, ale recytował również 
wiersze Jana Kasprowicza.   

Edward Dobrzański w swoim życiu 
bardziej skupił się na karierze naukowej, 
a jako aktor częściej grywał w teatrach 
(między innymi krakowski Teatr Stary) 

AKTORZY  Z BRZESKIMI KORZENIAMI

niż w filmach. Na dużym ekranie pojawił 
się jednak ośmiokrotnie, między innymi 
oglądaliśmy go w „Soli ziemi czarnej”, 
a jego ostatnia filmowa rola związana 
jest z udziałem w obrazie „Oko cyklonu” 
z 1989 roku. Zapewne mało kto wie, że 
Pan Edward stanął na planie filmowym 
z legendarnym Louisem de Funes. W fil-
mie „Mania wielkości” (1971) zagrał rolę 
Grand d’Espagne.  

Na spotkanie z Jerzym Nowakiem 
zapraszamy 25 marca (godzina 18.00) 
do sali wystawowej Miejskiego Ośrodka 
Kultury. Ten charakterystyczny aktor, 
obsadzany jednak – przynajmniej 
w filmach – w drugoplanowych rolach 
– urodził się 20 czerwca 1923 roku 
w Brzesku. Podczas II wojny światowej 
walczył jako partyzant. W 1948 roku 
ukończył Państwową Szkołę Dramatycz-
ną w Krakowie, by po latach powrócić 
do niej w charakterze wykładowcy. Przez 
lata kojarzony był najczęściej z krakow-
skim Teatrem Starym, w którym święcił 
swoje największe sceniczne triumfy, 
za które otrzymał liczne prestiżowe 
nagrody. Jego najsłynniejsza kreacja to 
rola Hirsza Singera w sztuce „Ja jestem 
Żyd z Wesela” opartej na prozie Roma-
na Brandstaettera (nota bene również 
związanego z ziemią brzeską). Po raz 
pierwszy wcielił się w tę postać w 1993 
roku. Ten spektakl cieszy się tak dużym 

powodzeniem, że do dziś wystawiono go 
ponad 600 razy. 

Zapewne z uwagi na charaktery-
styczne rysy twarzy w filmach powie-
rzano mu najczęściej role czarnych 
charakterów, szpiclów, donosicieli, 
a nawet gestapowców, chociaż w życiu 
prywatnym daje się poznać jako czło-
wiek o niezwykle życzliwym usposobie-
niu. Często odgrywał też role Żydów, 
a najbardziej znana jest jego kreacja 
stworzona w „Ziemi obiecanej” Andrzeja 
Wajdy, w której zagrał rolę Zuckera.  

W 2005 roku głośno zrobiło się 
o Jerzym Nowaku, kiedy postanowił na-
kręcić film (reżyserowany przez Marcina 
Koszałkę), którego głównym bohaterem 
będzie śmierć. Pretekstem do nakręce-
nia filmu stała się rzekoma poważna 
choroba aktora, jednak po latach okazał 
się, że była to tylko plotka, o czym świad-
czy fakt, że 87-letni Nowak znajduje się 
w znakomitej kondycji. Mimo to aktor 
w testamencie zapisał swoje zwłoki 
Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, gdzie zostaną sprepa-
rowane w formalinie. Planowany film 
został jednak zrealizowany i funkcjo-
nujący pod tytułem „Istnienie” traktuje 
o śmierci jako takiej. Obraz ten spotkał 
się z dużym zainteresowaniem szczegól-
nie w środowisku dziennikarskim, ale 
wywołał też sporo kontrowersji.

Jego drugą żoną jest Maria An-
druszkiewicz-Nowak, z którą wspólnie 
napisał „Książkę o miłości” będącą jego 
autobiografią. Autorzy otrzymali za nią 
niedawno nagrodę „Literacka Książka 
Miesiąca”. Promocja tego wydawnictwa 
będzie wiodącym punktem planowanego 
w Brzesku spotkania.  

Jerzego Nowaka kinomani zapa-
miętali głównie z takich filmów jak 
wspomniana już tutaj „Ziemia obie-
cana”, ale także „Amator”, „Medium”, 
„Lista Schindlera”, „Wiedźmin”, „Quo 
vadis”, „Zemsta”, czy rozpowszechniane 
od zeszłego roku „Dzieci Ireny Sendle-
rowej”. 

Relacje z obu spotkań z krakowskimi 
aktorami zamieścimy w kwietniowym 
wydaniu BIM-u. 

PRUD

Dwóch krakowskich aktorów starszego pokolenia udało się zaprosić władzom miasta oraz dyrekcjom Miejskiego 
Ośrodka Kultury oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku. 18 marca w Sali Wystawowej brze-
skiego MOK-u z brzeszczanami spotkał się pochodzący z Jasienia Edward Dobrzański, a na 25 marca (godzina 18.00) 
zaplanowano spotkanie z urodzonym w Brzesku Jerzym Nowakiem, który przy okazji będzie promować swoją 
autobiografię „Książka o miłości”. Oba spotkania to element obchodzonego w tym roku 625-lecia Miasta Brzeska. 

Edward Dobrzański
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Wspomniany we wstępie wywiad 
demaskatorski przeprowadził Andrzej 
Mizera, a odważnie udzielił go piłkarz, 
któremu jednak brakło odwagi, by ujaw-
nić swoje personalia. Spowiada się ów 
kopacz z udziału w kilku ustawionych 
meczach, w których występował w cha-
rakterze sprzedawcy. Z jego wypowiedzi 
wynika jednak, że czyny, których się 
dopuszczał (niemalże nieświadomie 
i wbrew sobie, a nawet ze wstrętem), 
były niewinnymi występkami godnymi 
jedynie pogrożenia palcem. Sprzedawał, 
bo klub był w trudnej sytuacji finan-
sowej, a on przy okazji pomocy temu 
klubowi pomagał również sobie. Z jego 
wypowiedzi wywnioskować można, że 
sprzedawał jedynie mecze o przysło-
wiową pietruszkę, zakładam więc, że 
wynagrodzenie za udział w tych farsach 
otrzymywał w postaci oziminy lub nowa-
lijek, w zależności od pory roku, w jakiej 
kabarety owe miały miejsce.  Gwoli 
sprawiedliwości nadmienić należy, że 
piłkarskiemu anonimowi jest przykro, 
a sobą się brzydzi. Zdenerwował mnie 
ten wywiad, bo jest taką samą hucpą, 
jak sytuacje w tym interwju przedsta-

wione. Postanowiłem zatem przytoczyć 
z własnego doświadczenia dwa dziwne 
wydarzenia, bo przynajmniej w dwóch 
takich pośrednio uczestniczyłem. 

Wyobraźcie sobie Państwo, że jest 
mecz pomiędzy powiedzmy jakąś Olim-
pią, a powiedzmy jakąś Iskrą, a ja 
jestem sprawozdawcą wysłanym na to 
spotkanie przez jedną z małopolskich 
gazet, aby rzecz całą rzetelnie opisać. 
Mecz rozgrywany jest w ostatniej kolejce 
sezonu, a żadnej z drużyn nie grozi ani 
spadek, ani awans. Z boiska wieje nudą, 
a wszyscy myślą o zbliżających się wa-
kacjach. W pierwszej połowie zawodnik 
B. otrzymuje od sędziego S. żółtą kartkę. 
Odnotowuję ten fakt w swoich zapiskach 
i nadal bacznie obserwuję. Mniej więcej 
kilka minut przed zakończeniem meczu 
arbiter ponownie sięga po żółty karto-
nik i pokazuje go – jestem tak w tym 
momencie przekonany – temu samemu 
kopaczowi. Na mój rozum ukarany powi-
nien opuścić boisko. Piłkarz – wydaje mi 
się – rozum ma podobny do mojego – bo 
pokornie zmierza w kierunku bocznej 
linii boiska. Konstatuję, że racja jest 
po mojej stronie. Ale nagle następuje 

zwrot wydarzeń. Sędzia przywo-
łuje do siebie skarconego, a ten 
po krótkiej rozmowie zmienia 
zamiar i pozostaje na murawie. 
Dziwne jest to, że nikt się temu 
dziwnemu zdarzeniu dziwnie nie 
dziwi. Targać mną zaczynają wąt-
pliwości. A może mi się zdawało? 
A może to był nie jeden i ten sam 
ukarany, a dwóch i to  w dodatku 
różnych? Po meczu wszystko się 
wyjaśnia. 

Żeby wszystko wyjaśnić, zaraz 
po końcowym gwizdku wchodzę do 
szatni sędziów, by swoje notatki 
skonfrontować z pomeczowym 
protokołem. Zawsze byłem wpusz-
czany, tym razem jednak proszą 
mnie, żebym poczekał. Mija pół 
godziny, wreszcie mogę wejść 
i spojrzeć w sędziowskie zapisy. 
I tutaj zdziwienie. Przyuważony 
przeze mnie zawodnik grał – we-
dług protokołu tylko pierwszą po-
łowę i nie dostał żadnego żółtego 
kartonika. Mało tego – nikt z jego 
drużyny nie został ukarany. Pod 

protokołem widnieją podpisy obu kie-
rowników drużyn, którzy najwyraźniej 
z optyką sędziego się zgodzili. – Co mam 
napisać w gazecie? – pytam retorycznie 
arbitra. – Napisz to, co jest w protokole 
– pada odpowiedź, której się spodziewa-
łem. Napisałem, bo zabrakło mi odwagi, 
by napisać to, co rzeczywiście widziałem 
i słyszałem.  Później dopiero dowiedzia-
łem się, że dla ukaranego według mojej 
opcji byłyby to trzecia i czwarta żółta 
kartka, a to skutkowałoby karą pienięż-
ną i odsunięciem od gry w następnym 
spotkaniu.

Kilka lat później (niech będzie jak 
w W-11). Znowu mecz, znowu ja w cha-
rakterze sprawozdawcy. Oglądam mecz, 
w którym znowu nie dzieje się nic cie-
kawego. Warta odnotowania jest tylko 
jedna żółta kartka, dla piłkarza gospo-
darzy. Po meczu zwyczajowo wchodzę 
do szatni. Nagle wpada prezes i mówi: 
- Idźże chłopie na piwo, kartkę z sędzia-
mi muszę załatwić. Znowu ta sama sytu-
acja. W protokole czyściutko od kartek, 
a mnie brakuje odwagi, żeby to opisać. 
Proszę sobie wyobrazić, że tak właśnie 
było. Ja nie muszę. Ja to widziałem 
i słyszałem. Od tej pory żyję nadzieją, że 
z uwagi na niską szkodliwość społeczną 
czynu nie pójdę za kratki. 

Po latach puściłem jednak wodze 
wyobraźni. Może być, sobie myślę, tak. 
Piłkarski sędzia na kilka dni przed me-
czem dowiaduje się, że właśnie on będzie 
go prowadzić. Zagląda więc do kartotek 
i odnotowuje, który z miejscowych 
piłkarzy powinien obawiać się kartek, 
aby nie wypaść z gry w następnej kolej-
ce. Potem tylko czyha i przy pierwszej 
lepszej nadarzającej się okazji bach do 
kieszonki i w górę karteczka. Wszystko 
jest czyściutkie i uczciwe. Brud zaczyna 
się dopiero w sędziowskiej szatni. Trzeba 
teraz przekonać pana arbitra, żeby za-
pomniał o incydencie. Ale to tylko moja 
wyobraźnia.  

PRUD

P.S. Rozpoczęła się wiosenna runda 
drugoligowych rozgrywek. W drużynie 
Okocimskiego zabrakło wyróżniającego 
się do tej pory Łukasza P. Kibicom, dzia-
łaczom i samym piłkarzom życzę wielu 
sportowych wrażeń i sukcesów. 

SPOWIEDŹ REPORTERA
Natchniony pewnym wywiadem, który ukazał się na początku marca w jednym z wydań „Gazety Krakowskiej”, 
a który w bezwzględny sposób zdemaskował robaka drążącego tarnowską piłkę nożną, postanowiłem obnażyć swoje 
prawdziwe oblicze, bo i ja mam co nieco na sumieniu, jeśli chodzi o futbolową degrengoladę, przynajmniej jako niemy 
świadek, któremu kiedyś zabrakło odwagi, by ujawnić, to co widziały jego oczy i słyszały jego uszy.

ANEGDOTA
To był mecz piłki nożnej juniorów. Grali 
„nasi” i „wasi”. Do przerwy górą byli „wasi”, 
którzy prowadzili 3:0. W przerwie meczu 
wszedłem do szatni sędziów i zażartowałem: 
- Ma być 4:3. W drugiej połowie zaczęły się 
cuda, które miejscowych kibiców bawiły do 
łez, a przyjezdnych irytowały. Sędzia raz 
po raz wysyłał na dwie minuty karne po 
trzech graczy „waszych” (wtedy w meczach 
juniorów zamiast żółtych i czerwonych 
kartek takie kary stosowano). Sędziowska 
ingerencja na tyle pomogła „naszym”, że 
dość szybko doprowadzili do stanu 3:3. 
Jednak tuż przed zakończeniem spotkania 
grającym w ósemkę „waszym” udało się 
przeprowadzić do ponownego prowadzenia, 
którego już – mimo usilnych starań „na-
szych” i sędziów – nie oddali. Po meczu po 
raz drugi wszedłem do sędziowskiej szatni 
i po raz drugi tego dnia zażartowałem: - 
Miało być 4:3, ale dla „naszych”. – Robiłem, 
co mogłem – odpowiedział arbiter całkiem 
poważnie. PRUD
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Karolina Paprota – Poręba Spytkowska

Józefa Papież  – Poręba Spytkowska

Mieczysław Porwisz – Brzesko

Zofia Węgrzyn– Jadowniki

Helena Bernacka – Jadowniki

Władysław Brachuc – Brzesko

Zofia Gołąb – Brzesko

Janina Kupiec – Poręba Spytkowska

Janina Jemioło – Brzesko

Maria Twaróg – Poręba Spytkowska

Julian Osmęda – Brzesko

Maria Sułek – Brzesko

Janina Przybylska – Brzesko

Danuta Borkowska – Brzesko

Anna Papuga – Jadowniki

Władysława Kubala – Brzesko

Władysław Duda – Brzesko

Edward Sarlej – Brzesko

Stanisław Świerczek – Jadowniki

Elżbieta Ogar – Brzesko

Zdzisław Wójcik – Mokrzyska

Maria Rubacha – Brzesko

Jolanta Podgórska – Brzesko

ODESZLI W LUTYM

PORADNIK

Prawo do zwrotu części VAT 
za zakup materiałów budowlanych 
Osoba fizyczna, która przeprowadza 

remont lub też buduje lokal mieszkalny 
ma prawo do zwrotu części wydatków 
poniesionych na ten cel. Zgodnie z usta-
wą osoba fizyczna ma prawo do zwrotu 
części wydatków poniesionych na zakup 
materiałów budowlanych w związku z: 

1) budową budynku mieszkalnego; 
2) nadbudową lub rozbudową budyn-

ku na cele mieszkalne,
3) przebudową (przystosowaniem) 

budynku niemieszkalnego, jego części 
lub pomieszczenia niemieszkalnego  
na cele mieszkalne, w wyniku których 
powstał lokal mieszkalny spełniający 
wymagania określone w odrębnych 
przepisach,

4) remontem budynku mieszkalnego 
lub lokalu mieszkalnego.

Ustawodawca przewiduje zwrot VAT 
w przypadku wydatków poniesionych 
na zakup materiałów budowlanych, 
w stosunku do których po przystąpieniu 
Polski do struktur Unii Europejskiej 
(1maja 2004 r.) stawka VAT wzrosła 
z 7% do 22%. Dokumentem stanowią-
cym podstawę do obliczenia kwoty 
zwrotu części wydatków jest faktura 
VAT wystawiona dla osoby fizycznej.

Aby jednak podatnik mógł ubiegać 
się o zwrot części VAT od poniesionych 
wydatków na zakup materiałów budow-
lanych, muszą być spełnione określone 
warunki. Prawo do zwrotu części VAT 
przysługuje bowiem pod warunkiem, 
że wspomniane wydatki nie zostały do-
konane w celu wykonywania czynności 
opodatkowanych (w ramach prowadzo-

nej działalności gospodarczej), a osoba 
fizyczna posiada: 

• prawo do dysponowania nierucho-
mością na cele budowlane w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, 
poz. 1118 z późn. zm.) albo tytuł prawny 
do budynku mieszkalnego lub lokalu 
mieszkalnego (w przypadku inwestycji 
dotyczącej remontu budynku mieszkal-
nego lub lokalu mieszkalnego), 

• pozwolenie na budowę w przy-
padku inwestycji, dla której zgodnie 
z ustawą Prawo budowlane wymagane 
jest takie pozwolenie.

Należy stwierdzić, iż w żadnym prze-
pisie nie zastrzeżono, że prawo do zwro-
tu części VAT przysługuje jedynie 
w stosunku do materiałów budowlanych 
zakupionych po uzyskaniu pozwolenia 
na budowę (jeżeli pozwolenie takie 
dla danej inwestycji jest wymagalne). 
Oznacza to, iż istotnym jest, aby jedynie 
w momencie składania wniosku o zwrot 
części VAT podatnik posiadał stosowne 
pozwolenie. 

Ustawodawca  nie wymienia wprost 
tytułów prawnych do nieruchomości, 
którymi ma dysponować podatnik stano-
wiących podstawę ubiegania się o zwrot. 
Jednakże kierując się literą prawa orga-
ny podatkowe za tytuł prawny do lokalu 
(budynku) mieszkalnego uznają: 
• akt własności (dowód stwierdzający 
nabycie w drodze kupna, spadku lub 
darowizny),
• decyzję o przydziale mieszkania,
• umowę najmu lub dzierżawy,
• umowę podnajmu lub poddzierżawy,

• umowę użyczenia,
• inny stosunek zobowiązaniowy, z któ-
rego wynika prawo podatnika do ko-
rzystania z lokalu mieszkalnego, np. 
umowę, na podstawie której członek 
spółdzielni jest zobowiązany do pono-
szenia kosztów eksploatacji związanych 
z użytkowaniem nowo wybudowanego 
lokalu mieszkalnego. 

Osoba budująca czy też remontująca 
dom lub mieszkanie nie zawsze otrzyma 
zwrot podatku od wszystkich zakupio-
nych materiałów budowlanych. Usta-
wodawca określił górne limity kwoty 
zwrotu, które uzależnione są od:

• rodzaju prowadzonej inwestycji,
• korzystania z ulgi budowlanej lub 

remontowej w latach wcześniejszych 
• ceny za 1 m2 powierzchni mieszkal-

nej, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym 
GUS przed kwartałem złożenia wniosku 
o dokonanie zwrotu. Wyliczona kwota 
zwrotu podlega zaokrągleniu do pełnych 
złotych.

Wykaz robót zaliczanych do remontu 
budynku mieszkalnego został szczegóło-
wo określony przez ustawodawcę. Dlate-
go też, aby określić czy z tytułu dokona-
nia danego zakupu będzie przysługiwał 
zwrot, należy dokonać odpowiedniej 
kwalifikacji wydatku, traktując i każdy 
przypadek indywidualnie.

Na koniec należy podkreślić, iż wnio-
sek o zwrot podatku VAT od zakupio-
nych materiałów budowlanych można 
złożyć jedynie raz w roku. 

Grzegorz Gniadek
Taxland

Redakcja zastrzega, iż przedstawio-
ne 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 instytucjach prawnych oraz 
możliwościach ich praktycznego zasto-
sowania.

ŁATWE PODATKI: www.taxland.info.pl  (9)     
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Serwatka na czele
Coraz bardziej klarowna staje się czo-
łówka Zakładowej Ligi Kręglarskiej. Po 
trzynastu turniejach liderem był Józef 
Serwatka (Haczek), który zgromadził 
384 punkty. O 3 punkty wyprzedzał 
Andrzeja Kozuba, a o 11 Adama Kotrę 
(obaj Can-Pack). Kolejność na dalszych 
miejscach: 4. Szczepan Zydroń (Browar 
Okocim) 369, 5. Dariusz Malaga (MWM) 
369, 6. Stanisław Tomczyk (MWM) 364, 
7. Bartłomiej Kordecki (Jawor) 358, 8. 
Ryszard Kotra (Can-Pack) 344, 9. Woj-
ciech Szczupak (Browar Okocim) 309, 10. 
Roman Pawełek (PDM) 305.  

W klasyfikacji drużynowej na pro-
wadzeniu po trzynastu turniejach była 
ekipa Can-Pack ze 127 punktami. Na 
dalszych pozycjach: 2. Małopolska Wy-
twórnia Maszyn 117, 3. Haczek 115, 4. 
Browar Okocim 96, 5. PDM 72, 6. Jawor 
68, 7. OKN 51, 8. Urząd Miejski I 32, 9. 
MPEC 28, 10. Urząd Miejski II 23.  

Akropol mistrzem
Na dwie kolejki przed zakończeniem 
rozgrywek Powiatowej Halowej Piłki 
Nożnej znana już była końcowa kolejność 
na pierwszych trzech miejscach „pierw-
szego frontu”. Po raz pierwszy mistrzem 
została drużyna CSF Akropol Czchów, 
na drugim miejscu rozgrywki zakończy 
Leś Brzesko, a na trzecim Małopolska 
Wytwórnia Maszyn. 

W II lidze zdecydowanym liderem był 
Oknodrewal Uszew, natomiast zapowia-
dała się pasjonująca walka o 2. miejsce. 
Szanse na zajęcie pozycji wicelidera 
zachowały cztery drużyny – Can-Pack, 
Ogrodowa, Wajs i Swallows.  Pasjonująco 
zapowiadała się końcówka sezonu w III li-
dze. Na dwie kolejki przed zakończeniem 
rozgrywek na prowadzeniu znajdowały się 
dwie drużyny z identycznym dorobkiem 
punktowym (po 48 punktów) – Pagen 
i Igloo. Zapowiadał się korespondencyjny 
pojedynek pomiędzy zainteresowanymi, 
bo oba zespoły wcześniej już ze sobą grały. 
W pierwszym meczu górą było Igloo, które 
wygrało 5:1, w rewanżu lepszy był Pagen 
po wygranej 6:3. Trzecie miejsce zapewnił 
sobie Konso-Land. Najlepszymi strzelca-
mi w poszczególnych ligach byli: Bogumił 
Szafrański (CSF Akropol Czchów) – I liga, 
Paweł Duda (Restauracja Grecja) – II liga 
i Łukasz Hajduga (Pagen) – III liga. 

Nasi w Gnojniku
Skromnie reprezentowana była nasza 
gmina podczas XIV Międzynarodowe-

go Turnieju Szachowego „O Czarne-
go Konia” rozgrywanego tradycyjnie 
w Gnojniku. Na starcie stanęło dwóch 
juniorów z Brzeska i dwóch seniorów ze 
Szczepanowa. 

W rywalizacji juniorów zarówno 
Radosław Kumorek jak i Grzegorz Ko-
tra odnotowali wartościowe wyniki. Ten 
pierwszy zajął 28. miejsce, a drugi z nich 
był 34. To bardzo dobre rezultaty, jeśli 
wziąć pod uwagę, że nasi juniorzy nie 
są notowani w szachowych rankingach, 
a na starcie turnieju juniorów stanęło aż 
90 zawodników. 

W turnieju seniorów wystartowało 
80 szachistów. Mariusz Urbański zajął 
55. miejsce, a Krzysztof Przybyło 72. 
miejsce. 

Mistrzostwa w Tucholi
W Tucholi rozegrane zostały Mistrzo-
stwa Polski juniorów w kręglach. Jedyną 
reprezentantką TKKF Sokół Brzesko 
w sprintach była Jadwiga Baran, która 
w kwalifikacjach po pasjonującej walce 
pokonała różnicą 4 punktów Wiloettę 
Walę (KS Polonia Łaziska Górne).  
W eliminacjach trafiła Jadwiga na 
bardzo mocą Natalię Postrożny (TKKF 
Dębinki Gdańsk), której uległa różnicą 
23 kołków. 

Przez kwalifikacje przebrnął również 
Damian Haluch, który wystartował 
w sprincie juniorów. W pierwszej swojej 
grze pokonał Marcina Szostoka z KS 
Polonia Łaziska Górne. W eliminacjach 
był bliski sprawienia niespodzianki, ale 
ostatecznie po wyrównanej walce prze-
grał z Piotrem Katarzyńskim (KS Start 
Gostyń), późniejszym wicemistrzem 
Polski. 

Dwójce naszych reprezentantów nie 
powiodło się także w mikstach, w któ-
rych swój udział zakończyli na elimi-
nacjach pechowo przegrywając z Martą 
Woźniak i Jakubem Machniewskim (KS 
Dziewiątka Wronki).  

W klasyfikacji drużynowej Mi-
strzostw Polski juniorów TKKF Sokół 
Brzesko sklasyfikowany został na 10. 
miejscu. 

Najlepsi w powiecie
Gmina Brzesko ze 102 punktami prowa-
dzi w powiatowym rankingu sportowym 
szkół. Na drugim miejscu jest gmina 
Dębno – 83 punkty, na trzecim gmina 
Czchów – 44 punkty. Dalsza kolejność: 
4. Gmina Szczurowa – 43, 5. Gmina 
Iwkowa – 24, 6. Gmina Borzęcin – 22, 
7. Gmina Gnojnik – 9.  

W klasyfikacji szkół podstawowych 
najlepsza jest SP 2 Brzesko, która wy-
przedza SP 2 Jadowniki. 

W klasyfikacji gimnazjów III miejsce 
zajmuje PG 1 Brzesko. 

Sukces Sary
W Oświęcimiu rozegrano III Turniej Kla-
syfikacyjny Żaków, który był eliminacją 
do finałów Ogólnopolskiego Turnieju 
PZTS w Gdańsku mającego się odbyć pod 
koniec marca. Bardzo dobrze spisała się 
Sara Pytel z Olimpii Bucze. Podopieczna 
Czesława Borowca zajęła drugie miejsce 
przegrywając dopiero w finale z Angeliką 
Janik (OSKiR Podwawelski Kraków). 
W ten sposób Sara wywalczyła awans 
do gdańskich zawodów. 

Tym samym ugruntowana została 
wysoka pozycja Olimpii Bucze w Mało-
polsce. Wspomnieć należy, że Radosław 
i Bartłomiej Mleczkowie oraz Cezary 
Osika to aktualni reprezentanci kadry 
województwa. Beniamin Stolarz oraz 
Gabriela Ruszaj i Sara Pytel są objęci 
szkoleniem w kadrze województwa 
młodzików. 

Inauguracja przełożona
Spore rozczarowanie przeżyli brzescy 
kibice piłki nożnej. Zaplanowany na 
drugą sobotę marca mecz inaugurujący 
w Brzesku wiosenną (???) rundę roz-
grywek II ligi został decyzją Wydziału 
Gier Polskiego Związku Piłki Nożnej 
odwołany. Bardzo skomplikowało to 
sytuację w klubie (podobnie jak i w in-
nych II-ligowych klubach w Polsce), bo 
koniecznością stało się znalezienie 
w nagłym trybie sparingpartnera, aby 
przygotowani do sezonu piłkarze mogli 
utrzymać optymalną formę.     PRUD

W SKRÓCIE

Zmarła Elżbieta Ogar
Ś.P. Elżbieta Ogar od lat związana była z Urzędem Miejskim w Brzesku. 
Koledzy pożegnali osobę wyjątkową, szanowaną i znaną z wielkiego serca, 
zawsze szczerze oddaną, otwartą na niesienie pomocy bliźnim, od lat ofiarnie 

zaangażowaną w sprawy brzeskiego Caritasu. 

Nabożeństwo żałobne odprawione zostało 18 lutego 2010 r. w kościele p.w. NMP Wspomożycielki 
Wiernych w Łoniowej, ciało zmarłej złożono na tamtejszym cmentarzu. 
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W czchowskiej hali sportowej 21 
drużyn walczyło o puchary ufundowa-
ne przez Czchowskie Stowarzyszenie 
Futsal „Akropol” oraz Prezesa Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Tarnowie 
Tadeusza Zycha. Zwyciężyli gospoda-
rze, czyli CSF Akropol, występujący 
w składzie: Dawid Augustyn, Rafał 
Augustyn, Marcin Cebula, Adam Cho-
chliński, Paweł Ciura, Piotr Nakielny 
i Artur Rusin. Na drugim miejscu 
zawody ukończyła ekipa ZUBR, którą 
reprezentowali: Bartłomiej Kądziołka, 
Krzysztof Pagacz, Sebastian Pagacz, 
Łukasz Pukal, Andrzej Stec, Marian 
Wawryka i Mateusz Wawryka. Trzecie 
miejsce przypadło w udziale zespoło-
wi Olympique w składzie: Mateusz 
Bieniek, Wiktor Bieniek, Kamil Ma-
ciasz, Krzysztof Nakielny, Wojciech 
Nakielny, Jakub Nowak, Radosław 
Szot i Grzegorz Uryga.

Najlepszym piłkarzem tego tur-
nieju uznany został Rafał Augustyn 
(CSF Akropol), a miano najlepszego 

ZAGRALI DLA DAWIDKA
bramkarza otrzymał Grzegorz Uryga 
(Olympique). 

Tydzień później 21 zespołów spot-
kało się w hali sportowej przy Zespo-
le Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Brzesku, a stawką zawodów były 
puchary ufundowane tym razem przez 
starostę brzeskiego Ryszarda Ożóga 
i prezesa Tadeusza Zycha. Tutaj naj-
lepsze okazały się bocheńskie Sroki, 
których barw bronili: Dariusz Dudek, 
Łukasz Fasug, Tomasz Marut, Jakub 
Mikulski, Łukasz Piech, Mateusz Pu-
lak i Radosław Stachoń. Na drugim 
miejscu uplasowała się znana z wystę-
pów w  Powiatowej Lidze Halowej Piłki 
Nożnej w Brzesku drużyna BJ Club, 
która występowała w składzie: Piotr 
Krawczyk, Grzegorz Płachta, Sławo-
mir Rydz, Jarosław Święch, Marian 
Wawryka, Grzegorz Witek i Arkadiusz 
Zydroń. Trzecie miejsce zajął zespół 
Mix Electronics, w barwach którego 
zagrali: Paweł Duda, Andrzej Kozub, 
Seweryn Kozub, Łukasz Kulig, Mi-

Dwie ostatnie soboty lutego upłynęły pod znakiem turniejów halowej piłki nożnej o charytatywnym charakterze. Podczas zawodów 
zorganizowanych w Czchowie i Brzesku zbierano pieniądze na pomoc w sfinansowaniu pilnej operacji serduszka malutkiego Dawidka 
Pabiana z Charzewic, który w sierpniu urodził się w brzeskim szpitalu. W sumie zebrano około 10 tysięcy złotych, które pochodziły głównie 
z wpisowego od uczestników piłkarskich zmagań.

chał Kulig, Nikodem Legutko, Adrian 
Maślanka, Bogdan Rakowski, Dawid 
Rogóż, Bogumił Szafrański i Mateusz 
Tyrkiel. Tytuł najlepszego piłkarza 
tego turnieju przypadł w udziale Mate-
uszowi Pulakowi (Sroki), a najlepszym 
bramkarzem wybrany został Bogdan 
Rakowski (Mix Electronics). 

- Atmosfera towarzysząca tym 
wydarzeniom była niepowtarzalna. Aż 
serce rośnie, gdy tylu młodych ludzi, 
ludzi z różnych środowisk, firm i orga-
nizacji skrzykuje się, by pomóc komuś 
zupełnie nieznanemu, dać coś z siebie. 
I za to serce należą się słowa uznania 
wszystkim, którzy pomogli biorąc 
udział w tych imprezach, Organiza-
torom, Pomysłodawcom, wszystkim, 
którzy coś zrobili, by Dawidek Pabian 
mógł żyć i  nadal się rozwijać, dając 
radość rodzicom i wszystkim wokół 
– powiedział nam jeden ze współor-
ganizatorów obu turniejów, Tadeusz 
Zych. 

PRUD

Na pływalni w Nowym Sączu roze-
grane zostały pierwsze w nowym sezo-
nie pływackim zawody z serii Grand 
Prix Małopolski. Startowało tam 
trzech pływaków KS WIKING. Najle-
piej plasował się Krystian Bałabuch, 

Grand Prix Małopolski
który dwukrotnie stał na podium, zaj-
mując pierwsze miejsce na dystansie 
100 m stylem dowolnym oraz trzecie 
na 100 m stylem motylkowym. 

Również dobrze wystartował w No-
wym Sączu Wojtek Wojdak wygrywa-

jąc wyścig na 100 m stylem klasycz-
nym i zajmując czwarte miejsce na 
100 m motylkiem. Kamilowi Zychowi 
- trzeciemu reprezentantowi Wikinga, 
choć nie udało się stanąć na podium, 
to jednak również znalazł się w ścisłej 
czołówce młodych małopolskich pły-
waków. Zajął 4 miejsce w wyścigu na 
100m dowolnym oraz na 6 w konku-
rencji 100m grzbietem.  red

SPORT
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Ciepłych, pełnych spokoju Świąt Ciepłych, pełnych spokoju Świąt 
Wielkanocnych, niech będą czasem Wielkanocnych, niech będą czasem 

pokoju i radości. pokoju i radości. 

Prezes i pracownicy Miejskiego Prezes i pracownicy Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacji w BrzeskuPrzedsiębiorstwa Komunikacji w Brzesku
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Placówka Getin Banku działa 
w Brzesku od czerwca ubiegłego 
roku. Mamy dzisiaj okazję po-
rozmawiać o najnowszej ofercie 
banku z prowadzącym placówkę 
Władysławem Bielem.

Produkty Banku są dosko-
nale znane i dostępne w wielu 
kanałach sprzedaży. Czy może 
nam Pan powiedzieć o naj-
nowszych ofertach Banku?

Zgadza się. Bank działa w myśl 
zasady; „Wiele dróg, jeden bank- 
Getin Bank”. Stąd tak szeroki 
wachlarz produktów i oczywiście 
ich dostępność zarówno w Placów-
kach jak i przez  internet.

Idzie wiosna.... a to czas 
remontów, modernizacji, roz-
poczęcia inwestycji budow-
lanych. Czy bank w swojej 
ofercie posiada kredyty hipo-
teczne?

Oczywiście. Propozycja Banku 
w tym zakresie jest naprawdę im-
ponująca. Proponujemy Naszym 
Klientom możliwość finansowa-
nia do 100 % inwestycji. Mamy 
produkty, których spłata może 
zostać rozłożona nawet do 50 lat. 
Staramy się sprostać oczekiwa-
niom Naszych Klientów, stąd tak 
szeroki wachlarz produktów hipo-
tecznych zarówno dla osób fizycznych 
jak i dla firm. 

W Placówce można zwrócić 
uwagę na wysokie oprocentowa-
nie produktów depozytowych.

Bank ma długą tradycję depozy-
tową na rynku. Ma w swojej ofercie 
szeroki asortyment tego rodzaju pro-
duktów. Zarówno lokata o zmiennym 
jak i stałym oprocentowaniu oraz 

produkty strukturyzowane. To nowo-
czesny sposób inwestowania pienię-
dzy. W Getin Banku taką propozycją 
jest produkt o nazwie Kapitał Bezpie-
czeństwa. Dodatkowo dla klientów, 
którzy skorzystają z tego produktu 
mamy prezent w postaci bardzo cie-
kawych lokat promocyjnych.

Jednak na szczególną uwagę 
zasługuje fakt, że myślimy o marze-
niach Naszych Klientów i Getin Bank 
przygotował dla Nich produkt na 

przyszłość. Ta taka „nowoczesna 
skarbonka”, dzięki której uczymy 
się oszczędzać a nasz kapitał jest 
inwestowany.

Czyli można powiedzieć, 
że Getin Bank chce naszych 
mieszkańców zachęcić do 
odkładania pieniędzy na przy-
szłość?

Dokładnie tak.  Produkt 
o nazwie PARETO jest strzałem 
w dziesiątkę, cieszy się dużym 
powodzeniem. To dobry produkt 
zamawiany przez dziadków my-
ślących o przyszłości wnuków, 
dla rodziców, którzy właśnie 
doczekali się potomstwa, czy dla 
każdego z nas, kto myśli o swojej 
przyszłości, realizacji marzeń, 
emeryturze. Chcemy aby Nasi 
mieszkańcy pomyśleli o sobie 
i o swojej przyszłości.

Jak już Pan wspomniał 
o oszczędzaniu, czy istnieje 
jakaś inna możliwość groma-
dzenia swoich środków?

Oczywiście, do tego służy rachu-
nek oszczędnościowo-rozliczeniowy 
o nazwie Getin24. 

To połączenie tradycji z nowo-
czesnością. Kompleksowa obsługa 
w sieci placówek oraz przez internet 

i oczywiście brak opłat za prowadzenie. 
Do rachunku otwieramy dodatkowe 
konto oszczędnościowe o nazwie TOP, 
którego oprocentowanie jest napraw-
dę bardzo korzystne i porównywalne 
z oprocentowaniem lokat.

W jaki sposób nasi mieszkań-
cy mogą założyć Getin24?

Zapraszamy do nas. Wystarczy 
wejść, oczywiście z dowodem oso-
bistym.

Getin Bank zaprasza
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Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Wielkie Nocy, Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Wielkie Nocy, 
a także cudownych, niezapomnianych a także cudownych, niezapomnianych 

spotkań rodzinnych życzą swoim klientom Zarząd spotkań rodzinnych życzą swoim klientom Zarząd 
i pracownicy Brzeskich Zakładów Komunalnych.i pracownicy Brzeskich Zakładów Komunalnych.

Pogody, słońca, radości, w niedzielę dużo gości, w poniedziałek Pogody, słońca, radości, w niedzielę dużo gości, w poniedziałek 

dużo wody - to dla zdrowia i urody. Niech Święta Wielkiej Nocy dużo wody - to dla zdrowia i urody. Niech Święta Wielkiej Nocy 

będą czasem spokoju i szczęścia. Prezes i Zarząd Rejonowego będą czasem spokoju i szczęścia. Prezes i Zarząd Rejonowego 

Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji w BrzeskuPrzedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji w Brzesku
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Pełnych radości, pokoju Świąt Wielkiej NocyPełnych radości, pokoju Świąt Wielkiej Nocy
oraz  wiele pomyślności i sukcesów życzyoraz  wiele pomyślności i sukcesów życzy
 swoim Klientom i Mieszkańcom Brzeska swoim Klientom i Mieszkańcom Brzeska

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w BrzeskuMiejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Brzesku

Już wkrótce rozpoczynamy sprzedaż węgla i opałuJuż wkrótce rozpoczynamy sprzedaż węgla i opału
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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:
1390 zł

Projektor 
BenQ MP615P    
Wielkość obrazu: 800x600
Format obrazu: 4:3
Żywotność lampy: 4000h
Kontrast: 2600:1

Drukarka 
Brother HL 2140
Szybkość druku (mono): 22 str./min.
W zestawie toner startowy

Toner Black HL2140
Wydajność: 1500 stron
Cena: 150 zł 

cena:
 375 zł

Dysk WD Elements 
Portable, 2.5” 

cena:
 255 zł

Pojemność: 320GB
Szybkość przesyłu danych: 480MB/s
W zestawie kabel USB

Zasilacz MODECOM 
ATX FEEL 500W
Moc zasilacza: 500W
Rozmiaru wentylatora: 120 mm
Regulacja prędkości obrotów 
wentylatora 

cena:
 132 zł

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


