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Zapraszamy do lektury

Pogody, radości, ciepła, ludzkiej życzliwości i miłości, pełnych 
spokoju i zgody spotkań przy wielkanocnym stole wszystkim 

Czytelnikom i mieszkańcom gminy życzy 
Redakcja Brzeskiego Magazynu Informacyjnego

Kilka dni temu, pisząc tekst o para-
fii Szczepanowskiej zapytałam kilku 
dalszych i bliższych znajomych o to, 
co wiedzą o miejscu urodzenia świę-
tego Stanisława. Niestety, niewielu  
z nich mogło poszczycić się wiedzą god-
ną mieszkańca gminy Brzesko. I nie 
chodzi bynajmniej o to, aby w szczegó-
łach znać historię liczącej ponad tysiąc 
lat miejscowości, ale przynajmniej o jej 
zarys. A Szczepanów to miejsce, które 
naprawdę warto zobaczyć. Bezcenne 
zabytki pochodzące z czasów, kiedy żył 
jeszcze święty Patron Polski, wspania-
łe legendy i podania. Dlatego szczegól-
nej uwadze Czytelników polecam tekst 
z rozpoczętego na łamach cyklu „Swe-
go nie znacie...” zatytułowany „Perła  
w koronie świętego Stanisława”. 

Czy Brzesko zaleje kolejna fala wiel-
kopowierzchniowych sklepów? Wieść 
gminna niesie, że kilka firm stara się 

o uzyskanie zezwoleń na uruchomienie 
nowych placówek. Drobni brzescy kup-
cy czują się zagrożeni. Ten temat sze-
roko opisujemy w tekście „Handlarze 
kontra wielkopowierzchniowcy”. 

Po raz 42. Polski Komitet Olimpij-
ski wręczył coroczne narody Fair Play 
przyznawane za zachowania i postawy 
wykraczające poza zwyczajowe normy 
dotyczące czystego sportu. W tym roku 
w gronie głównych laureatów znaleźli 
się Czesław Borowiec (trener) i dwaj 
jego podopieczni – Radosław i Bartło-
miej Mleczkowie reprezentujący Olim-
pię Bucze. 

Oprócz tego w kwietniowym wydaniu 
BIM kilka materiałów poświęconych 
ekologii, zapowiedzi wydarzeń kultu-
ralnych, relacja z Sesji Rady Miejskiej. 
Ksiądz Józef Drabik zaprasza na piel-
grzymkę drogami świętego Jakuba. Za-
praszam do lektury.         Zofia Sitarz
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Wśród mieszkańców plotki mie-
szają się z wieściami bardziej zbli-
żonymi do prawdy. Pomiędzy budyn-
kiem Urzędu Skarbowego a osiedlem 
Jagiełły postawiony ma być moloch, 
który już – choć jeszcze go nie ma 
– nazywany jest Galerią Brzeską. 
Podobno Delikatesy Centrum planu-
ją uruchomienie w Brzesku dwóch 
swoich placówek, a jedna z nich 
ma być otwarta w budynku starej 
restauracji Krakowianka (ostatnio 
mieścił się tam sklep meblowy). 

Krążą też słuchy, że o nowym skle-
pie myślą zarządzający siecią Bie-
dronka. Najwięcej emocji wzbudza 
Galeria Brzeska

A może referendum?
Kupców zrzeszonych w brzeskim 

oddziale KKK wspiera Edward Kna-
ga, przewodniczący Zarządu Osiedla 
Jagiełły-Kopaliny, który dostrzega 
nie tylko zagrożenie dla drobnych 
handlarzy, ale i znaczne utrudnie-
nia dla mieszkańców osiedla.

- Przy blokowisku na Jagiełły po-
wstać ma następny w mieście mar-
ket. W miejscu, w którym ostatni-
mi laty rozbijały się cyrki. Zawsze, 
kiedy przyjeżdżają, przez kilka dni 
roi się tam od samochodów, zarówno 
osobowych jak i ciężarowych. Cyrk 
przyjeżdża do nas kilka razy w roku, 
tymczasem władze chcą nam urzą-
dzić cyrk przez 365 dni w roku. Od 
północy osiedla biegnie droga stano-
wiąca do dziś swego rodzaju obwod-
nicę. Teraz może się stać szlakiem 
uczęszczanym w bardziej znacznym 
stopniu. Od strony zachodniej ota-
czać nas będą tiry, które nadjeżdżać 
będą od wschodu, tędy też będą wy-
jeżdżać – mówi przewodniczący. 

Edward Knaga zwraca też uwagę 
na niepewny los właścicieli sklepów 
funkcjonujących na osiedlu: - Na 
tym osiedlu działa osiem rodzinnych 

Handlarze kontra „wielkopowierzchniowcy”
Carefour, Intermarche, Lidl, Biedronka – cztery wielkopowierzchniowe sklepy w 17-

tysięcznym Brzesku to, zdaniem miejscowych kupców, zbyt poważne zagrożenie dla ich 
bytu. Uważane jeszcze niedawno za duże markety Alti i Koba M jawią się dzisiaj przy 
nich jako niewielkie osiedlowe sklepiki. W Jadownikach i Mokrzyskach funkcjonują duże 
placówki sieci Delikatesy Centrum. Tymczasem coraz bardziej realna staje się wizja po-
wstania w mieście jeszcze kilku supermarketów. Wywołuje to spory niepokój wśród han-
dlarzy reprezentowanych przez brzeski oddział Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. 
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sklepów zatrudniających około 20 
osób. Jest mało prawdopodobne, że 
zdołają się utrzymać, kiedy powsta-
nie tutaj duży market. W statucie 
osiedla mamy zapis, że możemy wy-
powiadać się w kwestiach bezpośred-
nio nas dotyczących. Jeżeli będzie 
trzeba, to jestem w stanie rozpisać 
referendum, co na ten temat sądzą 
przedstawiciele 604 rodzin zamiesz-
kujących osiedle. Już teraz mogę 
wskazać 85 rodzin, które będą głoso-
wać na „nie” – przekonywał podczas 
ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Duży może więcej
- W tym miejscu nigdy w planach 

nie było takiego obiektu. Mowa była 
o placówkach kulturalnych, świet-
licy osiedlowej, przedszkolu i żłob-
ku. To co się nam teraz proponuje, 
nie ma nic wspólnego z bezpieczeń-
stwem – twierdzi Edward Knaga. 

Emocje stara się tonować bur-
mistrz Grzegorz Wawryka: - Musi-
my działać spokojnie. Przedstawi-
cieli firmy, która zainteresowana 
jest zagospodarowaniem tego te-
renu, skierowaliśmy na konsulta-
cje do stowarzyszeń i odpowiedniej 
komisji. Nasza pierwotna decyzja 
w tej sprawie była negatywna, ale 
została uchylona i jest ponownie 
rozpatrywana. Przepisy prawne do-
tyczące tych kwestii nie są dla gmi-
ny korzystne. Skoro mowa o Galerii 
Brzeskiej, to chcę zwrócić uwagę, że 
propozycji lokalizacji i uruchomie-
nia w mieście nowych marketów jest 
kilka. Gmina ma za mało argumen-
tów, musi przestrzegać prawa, które 
sprzyja sieciom wielkopowierzchnio-
wych sklepów.

Zdaniem Edwarda Knagi mocnym 

argumentem dla gminy byłoby przy-
jęcie uchwały o zagospodarowaniu 
przestrzennym, której zapisy mo-
głyby skutecznie chronić lokalnych 
przedsiębiorców. 

- Mamy już 5-7 dyskontów. Jeśli 
nie zatrzymamy tej fali, wkrótce bę-
dzie ich kilkadziesiąt. Kto będzie w 
nich robił zakupy, skoro wielu ludzi 
znajdzie się na bruku? – ostrzega 
przewodniczący osiedla. 

W podobnym tonie wypowiada się 
Krzysztof Ojczyk, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej: - W pełni się z 
tym zgadzam. Istnieje zagrożenie, 
że dobite zostaną resztki małych 
przedsiębiorstw. Takie monstrum 
zrujnuje dorobek życia wielu rodzin. 
Dorobek, na który pracowały całymi 
latami. 

Limanowa dała przykład? 
Prezes Zarządu brzeskiego od-

działu Krakowskiej Kongregacji 
Krakowskiej szuka skutecznych 
rozwiązań w rozmowach z przed-
stawicielami innych oddziałów. 
Podczas ostatniej sesji Rady Miej-
skiej zaproponował podjęcie uchwa-
ły będącej powieleniem jednego  
z punktów uchwały limanowskiej 
Rady Miejskiej dotyczącej opra-
cowania planu zagospodarowania 
przestrzennego. Uchwała miałaby 
regulować minimalną liczbę miejsc 
postojowych w okolicy sklepów i lo-
kali gastronomicznych w zależno-
ści od powierzchni lub ilości miejsc 
konsumpcyjnych. Zakładamy, że 
uchwała dotyczyłaby nowych obiek-
tów. Zdaniem Bogdana Baranka 
uchwała w Limanowej została pod-
jęta z myślą o ochronie interesów 
tamtejszych kupców, którzy sami 

wnioskowali o wprowadzenie do 
niej takiego zapisu. 

Prezes Baranek przestrzega 
przed sytuacją, do której – jak 
twierdzi – doszło na Węgrzech. 

- Byłem w grudniu w Miszkolcu 
i okolicach – opowiada – W ciągu 
kilku ostatnich lat z liczącego 200 
tysięcy mieszkańców miasta wy-
emigrowało 50 tysięcy. Tam nie ma 
w ogóle drobnego handlu i usług. 
Na Węgrzech liczy się tylko Bu-
dapeszt, poza tym nie ma już nic. 
Ja na razie wyrażam tylko swoją 
prywatną opinię, ale gwarantuję, 
że opinia zarządu będzie na pew-
no negatywna. Mogę jeszcze tylko 
dodać, że w miejscu, gdzie ma po-
wstać Galeria, będzie tylko jeden 
wjazd będący zarazem wyjazdem. 
Ja otwierając hurtownię musiałem 
zapewnić osobny wjazd i wyjazd. 
Jeszcze raz nawiązuję do miasta 
Limanowa, które bardzo szybko za-
reagowało na sugestie tamtejszych 
kupców. 

- Kiedyś obowiązywała ustawa, 
która w znacznym stopniu ograni-
czała możliwości stawiania dużych 
sklepów przez sieci handlowe. Zo-
stała jednak uchylona jako nie-
zgodna z konstytucją. To jest prob-
lem wielu gmin w Polsce – mówi 
Grzegorz Wawryka. 

Kiedyś radny Adam Smołucha 
wnioskował, żeby podjąć działania 
mające na celu ożywienie centrum 
miasta. Proponowałem wówczas, 
żeby na części ulicy Głowackiego 
wprowadzić ruch jednokierunko-
wy. Mieszkańcy byli jednak temu 
przeciwni. Zawsze chcemy chronić 
brzeskich przedsiębiorców.  

DUDA

Protesty brzeskich kupców to-
warzyszyły powstawaniu każdego 
sklepu wielkopowierzchniowego 
w mieście. Burmistrz poprzed-
nich kadencji zawsze tłumaczył 
się, że musi respektować prawo. 
Mówił też często o wolnym rynku 
i uczciwej konkurencji. Używał 
też argumentu, że sklepy wielko-
powierzchniowe to nowe miejsca 
pracy. Kupcy ripostowali, że u 
nich w wyniku tych działań ludzie 
tracą pracę. Ówczesny burmistrz 
rysował też iluzoryczną wizję do-
brobytu lokalnych przedsiębior-

NIEZALEŻNY KOMENTARZ
ców, dla których markety miały 
być stałymi miejscami zbytu pro-
dukowanych przez nich towarów. 
Wystarczy zwiedzić jakikolwiek 
wielkopowierzchniowy sklep, żeby 
przekonać się, że proroctwo się nie 
sprawdziło. Jedynym rodzimym 
produktem jest pieczywo występu-
jące w śladowych ilościach, a pro-
dukowane na obrzeżach powiatu. 

Jest jeszcze jedna kwestia. Bur-
mistrz wskazywał, że duże skle-
py, to możliwość dokonania ta-
nich zakupów, a tego nie można 
mieszkańcom zabraniać. Taniej 

w istocie jest. Tyle tylko, że daw-
niej ubogi mieszkaniec miał moż-
liwość zajrzeć do zaprzyjaźnione-
go osiedlowego czy też wiejskiego 
sklepu i poprosić o sprzedanie mu 
najpotrzebniejszych artykułów 
„na zeszyt”.  Co zrobi ten ubogi, 
kiedy właściciel zaprzyjaźnionego 
sklepu zostanie zmuszony do za-
mknięcia interesu. Dużo takich 
sklepów już zostało zlikwidowa-
nych. W supermarkecie zeszyt 
można sobie jedynie kupić ... ale 
za gotówkę.                                 

DUDA
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Ustala się wskaźniki miejsc postojo-
wych realizowanych w granicach dział-
ki budowlanej dla:

usług w zabudowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej – min. 2 miejsca

usług w zabudowie mieszkaniowej 
wielorodzinnej – min. 1 miejsce na 3 
mieszkania

usług gastronomii – min. 1 miejsce 
na każde 20 metrów kwadratowych  
powierzchni sprzedaży i wystawienni-
czej.

usług gastronomii – min. 1 miejsce 

na każde 4 miejsca konsumpcyjne
innych usług – min. 1 miejsce na 

każde 50 metrów kwadratowych po-
wierzchni użytkowej. 

W przypadku rozbudowy, nadbu-
dowy i zmiany sposobu użytkowania 
obiektów polegającej na wprowadzeniu 
usług, handlu, gastronomii lub produk-
cji obowiązuje zapewnienie miejsc po-
stojowych zgodnie z w/w wskaźnikami 
w odniesieniu do nowopowstałych po-
wierzchni lub innych czynników stano-
wiących postawę wyliczenia wskaźni-

ków postojowych.
Dopuszcza się zmniejszenie o 30 pro-

cent minimalnej ilości miejsc postojo-
wych jeżeli  w sąsiedztwie znajdują się 
ogólnodostępne parkingi.

W warunkach transformacji ca-
łej gospodarki handel pełnił i nadal 
pełni znaczącą rolę w jej rozwoju, 
ale zjawiska tego ani władze samo-
rządowe, ani Rząd – wydaje się – nie 
dostrzegają. 

Handel jako jedyny sektor gospo-
darki przetrwał na początku lat dzie-
więćdziesiątych bez wyraźnych za-
łamań, a co najważniejsze, był i jest 
stymulatorem rozwoju innych sekto-
rów gospodarki, obniżając przy tym 
znacznie stopień bezrobocia oraz w 
sposób zdecydowany ożywiając rynki 
nieprzemysłowe. Mimo swojej roli, 
polski handel, który z gruntu repre-
zentowany jest przez jednostki małe 
i średnie, nie jest w stanie sprostać 
konkurencji. 

Trzeba tu również dodać, że polskie 
przedsiębiorstwa handlowe mogą też 
korzystać ze środków wspierających 
ich rozwój, tak jak to miało miejsce 
w niektórych krajach Unii Europej-
skiej, myślenie zaś tylko o bieżącej 
konkurencji to najwyżej egzystencja, 
rozwój handlu wymaga wyrównania 
szans małych i dużych firm. Zbli-
żyliśmy się bowiem do takiej formy 
rynku, do którego każdy może mieć 
dostęp, bez żadnych istotnych barier. 
Są to cechy nowego ładu globalnego, 
w którym każdej firmie powinno za-
leżeć na tym, aby mieć w nim swój 
udział i osiągnąć określone korzyści. 

Niestety obecnie tworzone wa-
runki, a raczej ich brak, zaprze-
czają nie tylko temu, ale i rów-
nież zdrowej logice i świadomie 
lokalizują polski handel w miej-

scu, z którego nie można się już 
podnieść, czyli na skraju bankru-
ctwa. 

Niedostatki, ciągłe zmiany polity-
ki fiskalnej, niewielka ochrona dóbr 
i praw nabytych, rujnująca polityka 
kredytowa, a także brak prawa bro-
niącego przed nieuczciwą konkuren-
cją, potrafią skutecznie zablokować 
każdą inwestycję. 

Dlatego nie mogąc zablokować 
w żaden inny sposób powstawania 
sklepów wielkopowierzchniowych na 
naszym terenie Krakowska Kongre-
gacja Kupiecka oddział w Brzesku 
złożyła projekt uwarunkowań, jakie 
muszą spełnić podmioty ubiegające 
się o wydanie warunków zabudowy 
i zagospodarowania terenu w celu 
uzyskania pozwolenia na budowę. 
Projekt nie dyskryminuje nikogo, a 
jedynie będzie służył lokalnemu spo-
łeczeństwu. 

Liczymy, iż radni zaakceptują nasz 
projekt i przyjmą w głosowaniu jed-
nogłośnie. Jako władze samorządo-
we, możecie kształtować i wydawać 
WZiZT według ustalonych przez Was 
zasad i warunków, jakie muszą speł-
niać podmioty starające się o inwe-
stowanie na terenie gminy. 

Z powodu braku na terenie na-
szej Gminy aktualnego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego powstają coraz to nowe wiel-
kopowierzchniowe obiekty handlo-
we mające tylko na celu zniszczenie 
drobnego handlu i małych zakładów 
przetwórczych i doprowadzenie do 
sytuacji, jaką mamy przykładowo na 

Węgrzech, gdzie praktycznie nie ist-
nieje mały handel, brak małych za-
kładów rzemieślniczych. 

Wydając warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu władze lokalne 
nie są zainteresowane rozwojem in-
frastruktury technicznej i problema-
mi z komunikacją. 

Pragniemy zauważyć, iż problemy 
te zauważyły wreszcie inne organiza-
cje – Przedsiębiorcy Brzescy i Cech 
Rzemiosł Różnych – działające na 
naszym terenie i są zaniepokojone 
występującym zjawiskiem rozrostu 
zagranicznych sieci wielkopowierzch-
niowych na terenie Gminy Brzesko, 
mają coraz większy problem ze zna-
lezieniem rynku zbytu dla swoich 
usług. 

Wszelkimi sposobami wielu decy-
dentów stara się nam wmówić, że jest 
dobrze, że ludzie w handlu nie tracą 
pracy, że nie padają polskie sklepy, 
że żywiołowemu powstawaniu wiel-
kopowierzchniowych form handlu to-
warzyszyć będą zawsze warunki dla 
rozwoju drobnego kupiectwa. Prze-
cież to wszystko dzieje się wokół nas, 
sami doświadczamy wielu upokorzeń 
i bezsilnej szamotaniny, pogoni już 
nie za godziwym zyskiem, a za zwy-
kłymi środkami na przetrwanie. 

Liczymy, iż szanowna rada przy-
chyli się do naszego projektu i zaak-
ceptuje w złożonej wersji lub wnie-
sie jeszcze większe uwarunkowania. 
Prezes Krakowskiej Kongregacji Ku-
pieckiej Oddział w Brzesku

 
Bogdan Baranek

PISMO PREZESA KRAKOWSKIEJ KONGREGACJI KUPIECKIEJ DO 
BURMISTRZA BRZESKA I RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

Projekt uchwały w sprawie wydania warunków zabudowy  
i zagospodarowania przestrzennego przygotowany przez brzeski oddział KKK

Ogłoszenie
Zgubiono legitymację studencką 

na nazwisko Jacek Pudło  
zamieszkały 32-800 Brzesko.
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Funkcję Podstarszych przez następ-
ne cztery lata pełnić będą Ludwik 
Cyga i Eugeniusz Kopacz, skarbnikiem 
wybrany został Marek Pukal, zaś se-
kretarzem Wiesław Pukal. Członka-
mi Zarządu Cechu zostali Wiesław 
Chmielarz, Andrzej Grzelak, Edward 

Kazimierz Kural Starszym Cechu
Mach i Michał Mrówka. Funkcję prze-
wodniczącego komisji rewizyjnej pełnić 
będzie Henryk Strąk, zaś przewodni-
czącego Sądu Cechowego Józef Kożuch. 
Rzemieślnicy uroczyście dziękowali 
Wiesławowi Chmielarzowi za dotych-
czasową pracę w Cechu.

-Pod jego kierownictwem rzemiosło 
rozwijało się i było widoczne na terenie 
województwa małopolskiego. Dlatego 
przyznany został mu tytuł Honorowego 
Starszego Cechu. Godność Honorowe-
go członka Zarządu Cechu przyznano 
Janowi Czesakowi, który przez kilka-
naście lat reprezentował naszą orga-
nizację w Radzie Izby Rzemieślniczej 
w Tarnowie – mówi kierownik biura 
Cechu, Krystyna Przybyło. 

Zarząd Cechu Rzemieślników oraz 
Małych i Średnich Przedsiębiorców  
wraz z Izbą Rzemieślniczą z Tarnowa 
czynią przygotowania do Małopolskie-
go Święta Rzemiosła. 

-Jest to impreza cykliczna, co roku 

odbywająca się w innym mieście. Goś-
cić będziemy rzemieślników z terenu 
dwóch województw – małopolskiego 
i podkarpackiego – mówi Podstarszy 
Cechu, Kazimierz Kural. 

Zbiórkę uczestników Święta Rzemio-
sła przewiedziano na godzinę 11.30 
w siedzibie Cechu,  skąd wszyscy przej-
dą do kościoła świętego Jakuba na 
uroczystą mszę świętą, w czasie której 
nastąpi odsłonięcie i poświecenie figu-
ry świętego Józefa – patrona rzemieśl-
ników.  Homilię na temat rzemiosła 
wygłosi krakowski jezuita Stanisław 
Łucarz. 

Po mszy jej  uczestnicy przejdą pod 
budynek Miejskiej i Powiatowej Biblio-
teki Publicznej. Tam, na ścianie dawnej 
Synagogi osłonięta zostanie i poświę-
cona tablica ku czci pomordowanych w 
Brzesku w czasie II wojny światowej 
Żydów. 

-Napis upamiętniający pomordowa-
nych wyryty został w trzech językach: 
hebrajskim, angielskim i polskim Wyko-
nał ją Władysław Wojnicki z Zaborowa, 
członek Cechu – mówi kierownik Biura 
Promocji, Krzysztof Bigaj.

26 marca w siedzibie Cechu Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców odbyły 
się wybory nowych władz cechowych. Wiesław Chmielarz po czterech kadencjach ustąpił pola 
Kazimierzowi Kuralowi, który Starszym Cechu wybrany został jednogłośnie. 

Uroczystość wmurowania tablicy jest 
częścią Święta Rzemiosła. Fundatorem 
tablicy upamiętniającej zamordowa-
nych Żydów jest Cech Rzemieślników, 
Małych i Średnich Przedsiębiorców 
w Brzesku. Cech ufundował do tej pory 
2 tablice poświęcone brzeszczanom za-
mordowanym w obozach koncentra-
cyjnych. Na uroczystości zapowiedzieli 
przyjazd Yahel Vilana wiceambasador 
Izraela, naczelny Rabin Galicji Edgar 
Glock, przewodniczący Gminy Żydow-
skiej w Krakowie Tadeusz Jakubowicz, 

przewodniczący Gminy Żydowskiej w 
Warszawie Piotr Kadlcik, przedstawi-
ciele mediów polskich i izraelskich. Po 
odsłonięciu tablicy modlitwę ekume-
niczną odmówią ksiądz prałat Józef 
Drabik i rabin  Edgar Glock.

Napis na tablicy wykonany w języ-
kach: hebrajskim, angielskim i pol-
skim będzie mieć następującą treść: 
NIE ZNAMY WASZYCH NAZWISK 
LECZ ZAWSZE BĘDZIECIE W NA-
SZYCH SERCACH. PAMIĘCI ŻYDÓW 
Z BRZESKIEGO GETTA ORAZ IN-

NYCH OFIAR HOLOCAUSTU  ZA-
MORDOWANYCH PRZEZ HITLE-
ROWSKICH NIEMCÓW W BRZESKU 
I OKOLICACH W LATACH 1939-
1945. 

Po głównych uroczystościach, o godzi-
nie 18.00 w sali MOK wystąpi swiato-
wej sławy zespół klezmerski QKT. Śpie-
wające w jidysz oraz hebrajskim trio 
jest laureatem prestiżowych nagród fe-
stiwali światowych. Często koncertuje 
w Kazimierzu Dolnym i na krakowskim 
Kazimierzu. 

Mieszkańcy Okocimia niepokoją się 
w związku z opóźniającą się budową sieci 
wodociągowej w swojej miejscowości. Ale, 
jak uspokaja naczelnik Wydziału Infra-
struktury Technicznej i Komunalnej, Bog-
dan Dobranowski, wszystkie prace wykona-
ne zostaną w założonym wcześniej terminie 
a spóźnienie jest wynikiem dodatkowej kon-
troli dokumentów związanych z wnioskiem 
o dofinansowanie przedsięwzięcia. 

Wodociągowanie Okocimia odbywać się 
będzie w ramach budowy magistrali wo-
dociągowej Bochnia-Brzesko. W roku 2010 

inwestycja zostanie zakończona a na jej 
dokończenie przewidziano kwotę prawie 
6,5 miliona złotych, z czego 4,5 miliona 
pochodzić będzie z Małopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego, reszta 
z budżetu gminy. Nitka magistrali bu-
dowana będzie na odcinku od ulicy Mi-
ckiewicza w Brzesku do granicy z gminą 
Rzezawa. Budowany w ramach zadania 
wodociąg w Okocimiu mieć będzie długość 
4,5 kilometra i obejmie osiedla: Zalesie 
i Zagórze oraz ulice Świętego Jana 
i Stromą. 

-Wniosek został złożony i pozytywnie za-
opiniowany. W momencie, kiedy oczekiwa-
liśmy na podpisanie umowy na dofinanso-
wanie okazało się, że dokumenty muszą być 
jeszcze raz sprawdzone pod kątem ochrony 
środowiska. Teraz właśnie trwa ich wery-
fikacja, stąd opóźnienie – mówi naczelnik 
Dobranowski. 

Magistrala wodociągowa Bochnia Brze-
sko to inwestycja realizowana wspólnie 
przez pięć samorządów: Bochnię – mia-
sto, Bochnię – gminę, Rzezawę, Drwinię 
i Brzesko. Magistrala zapewnić ma bez-
pieczeństwo w dostarczaniu wody do 
Brzeska na wypadek awarii sieci Łuka-
nowice-Brzesko.                                  ZS

Już wkrótce ruszy budowa wodociągu



BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY

10

kwiecień 2009AKTUALNOŚCI

Marszałek Roman Ciepiela i burmistrz Grzegorz Wawryka

-Z dotychczasowych edycji konkur-
su wynika, że stoi on na bardzo wyso-
kim poziomie. Najmłodsi mieszkań-
cy naszej wsi wiele wiedzą na temat 
jej historii i współczesności – mówi 
prezes Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Jadownickiej, Tadeusz Tyka.
 Przygotowania do konkursu trwa-
ją trzy miesiące, członkowie Sto-
warzyszenia przekazują uczniom 
potrzebne do tego celu materiały. 
Tych w Jadownikach nie brak, bo-
wiem wieś królewska doczekała się 
wielu opracowań książkowych i fol-
derów. Do najpoważniejszych zali-
czyć można opracowanie „Jadowniki 
– wieś królewska”, „Osiem wieków 
Jadownik”, Jadownickie wesele”. 
W druku znajduje się I część opraco-
wania „Opowieści i legendy jadow-
nickie”. 

Intencją organizatorów konkursu 
jest przekazanie maksimum wiedzy 
o rodzinnej miejscowości młodzieży 
szkolnej. Zapoznanie jej z historią, 

zarówno tą najbardziej odległą, jak 
i tą bardziej współczesną. W tego-
rocznej edycji konkursy laur zwycię-
stwa i puchar przechodni otrzymała 
Szkoła Podstawowa nr 2 z Jadownik. 
Sponsorami imprezy byli: Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Jadowni-
ckiej, Urząd Miejski, Rada Sołecka, 
oraz firmy „Granit”, „Leś”, „Rem-
bud” i Grupa Kapitałowa „Grodny”. 

Prezes SMZJ Tadeusz Tyka jest 
pasjonatem historii i można powie-
dzieć, że dzieje Jadownik zna na wy-
lot. Swoją pasją zaraża innych, ale 
jak mówi jest to działanie celowe. 
Dzieci i młodzież bardziej przywią-
zują się do miejsca swojego zamiesz-
kania, jeżeli znają jego historię, 
legendy z nim związane i obyczaje. 
Znajomość historii pozwala mocniej 
zakorzenić się w swojej miejscowo-
ści.  

-Badania archeologiczne wy-
kazały, że osadnictwo na terenie 
Jadownik istniało już w IX – X 
wieku. Dowodem na to są zacho-
wane do dziś pozostałości osady 
na Bocheńcu. Ze wzgórza osadni-
cy schodzili na tereny niżej poło-
żone, aż do linii Uszwicy. Później, 
w XIV wieku, kiedy Jadowniki 
wchłonęły miejscowość Sutków, osa-
da rozciągała się aż po obecną linię 
kolejową Kraków – Tarnów. Jadow-
niki były wsią królewską. Prawa 
otrzymały od Kazimierza Wielkiego, 

który, jak podają kroniki Kasztela-
nii Wojnickiej przebywał we wsi aż 
dwukrotnie. Ulubieńcem królewskim 
był sołtys Sestrzemilon, który w jego 
imieniu sprawował we wsi rządy. 
Historia Jadownik jest pasjonująca 
i każdy, kto choć raz  z niej zaczerp-
nął, stara się zgłębiać tę wiedzę – 
mówi prezes Tyka. 

W Towarzystwie Miłośników 
Ziemi Jadownikiej Tadeusz Tyka 
działa  już od 20 lat, drugą ka-
dencję pełni rolę prezesa. Głów-
ne cele jakie wytyczyło sobie To-
warzystwo to utrwalanie wiedzy 
o miejscowości, gromadzenie dóbr 
kultury, kultywowanie tradycji ja-
downickich, opieka nad zabytkami. 
Wszystkie te działania możliwe są 
dzięki grupie zapaleńców, którzy 
obok prezesa Tyki pracują w Towa-
rzystwie. Wymienić wśród nich na-
leży Andrzeja Babraja, rzeźbiarza 
Józefa Węgrzyna, Wacława Tykę, 
Stanisława Świerczka. To oni 10 lat 
temu zaczęli gromadzić eksponaty 
do Izby Regionalnej mieszczącej się 
w budynku poczty. 

-Narzędzia rolnicze, sprzęt domo-
wy, kompletne warsztaty rzemieśl-
nicze,  między innymi bednarski to 
prawdziwe skarby, których trudno 
już szukać w najstarszych nawet do-
mach – mówi prezes Tyka. 

Oprócz tego w Izbie Regionalnej 
znajduje się stała ekspozycja rzeź-
by Tadeusza Świerczka, z czasem 
ze swoimi pracami dołączyli Józef 
Węgrzyn i Władysław Okas, który 
oprócz rzeźby jest autorem wielu 
prac historycznych o Jadownikach.                                       

ZS

Jadowniki wczoraj i dziś
Już po raz czwarty Towarzystwo Miłośników Ziemi Jadownickiej organizo-

wało konkurs zatytułowany „Jadowniki wczoraj i dziś”. Uczniowie dwóch szkół 
podstawowych z Jadownik stanęli do konkursu 27 marca w siedzibie Domu Lu-
dowego. Patronat nad konkursem sprawował burmistrz Grzegorz Wawryka. 

Po ekonomii menedżerskiej, którą 
już zainteresowani są przyszli studen-
ci Małopolskiej Szkoły Wyższej, władze 
uczelni proponują kolejny bardzo mod-
ny kierunek studiów. Tym razem mowa 

o komunikacji medialnej. 
-Absolwent specjalności komunikacja 

medialna będzie przygotowany do zajmo-
wania się informacją i wiedzą w różnych 
organizacjach i instytucjach. Absolwenci 

tego kierunki posiadać będą 
specyficzne umiejętności nie-
zbędne dla uruchamiania i re-
alizowania elektronicznej edu-
kacji zdalnej (on-line), zarówno 
w placówkach oświaty i wycho-
wania, jak i innych instytucjach 
i organizacjach zajmujących się 
profesjonalnym wykorzysta-

niem informacji dla celów edukacyjnych. 
Absolwenci specjalności komunika-

cja medialna mogą znaleźć zatrudnienie 
w szkolnictwie, instytucjach kulturalno 
- oświatowych, mediach, wydawnictwach 
czy agencjach reklamy. Jest to kierunek 
bardzo nowoczesny, i jak wynika z naszej 
wiedzy, wielu młodych ludzi już czeka na 
jego uruchomienie – mówi kanclerz MSzW 
w Brzesku, Bożena Szołtysek.

Kierunek ten, podobnie jak ekonomia 
menedżerska uruchomiony zostanie od 
nowego roku akademickiego. Warto dodać, 
że na obydwa dostać się można bez egza-
minów wstępnych. Ważna będzie kolejność 
zgłoszeń. red

Bez egzaminów wstępnych
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Na ile jesteśmy merytorycznie i loka-
lowo przygotowani do realizacji systemu 
zwanego „jednym okienkiem”? – pytał 
podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej 
Krzysztof Ojczyk. 

- Parlament podejmuje ustawy dla 
mieszkańców, ale całą odpowiedzialnoś-
cią za ich realizację obarcza gminy. Na 
to zadanie nie dostaliśmy żadnych pie-
niędzy. Dojdą dodatkowe koszty – narze-
kał w swojej odpowiedzi burmistrz Grze-
gorz Wawryka. 

Skutki przeforsowanych przez Mini-
sterstwo Gospodarki zmian mogą być 
dotkliwe nie tylko dla urzędników, ale  
i dla samych przedsiębiorców. A miało 
być tak pięknie. 

Tasiemcowe wnioski
Do tej pory przedsiębiorcy dokonujący 

rejestracji, zmian wpisu, wykreślenia lub 
zawieszenia działalności gospodarczej 
w początkowej fazie musieli odwiedzić 
Urząd Miejski, by wypełnić nieskom-
plikowany jednostronicowy formularz. 
Potem czekały ich jeszcze trzy wizyty –  
w GUS (po REGON), w Urzędzie Skar-
bowym i w oddziale ZUS. Dopiero potem 
mogli legalnie rozpocząć (lub zmienić 
albo zakończyć) działalność. Wywoływa-
ło to niezadowolenie społeczne i narzeka-
nie na zbyt biurokratyczne i nieżyciowe 
procedury. Zdaniem ustawodawcy „jedno 
okienko” definitywnie skraca procedury  
i pozwala na szybkie uruchomienie dzia-
łalności. Rzeczywistość może zweryfiko-
wać ten optymizm. 

Zgodnie z nowymi przepisami przed-
siębiorca już na wstępie wypełniać bę-
dzie 6-stronicowy wniosek, najeżony nie-
zrozumiałymi nawet dla doświadczonych 
urzędników pytaniami. Pod wnioskiem 
musi złożyć podpis w obecności urzędni-
ka lub pełnomocnika legitymującego się 
udokumentowanym pełnomocnictwem 
(w przypadku, gdy skorzysta z formy 
elektronicznej). Jak zapewnia Minister-
stwo Gospodarki, od tej pory może już 
rozpocząć oficjalnie działalność nie cze-

kając na urzędową decyzję. Czy na pew-
no?

„Jedno okienko” nakłada na urzędnika 
obowiązek wysłania kserokopii wniosku 
do trzech wymienionych już tutaj insty-
tucji. Urzędnik nie może pomagać wnio-
skodawcy w wypełnieniu formularza. Na 
pewno nie uczyni tego żaden trzeźwo my-
ślący urzędnik, bo nie weźmie odpowie-
dzialności za ewentualne niezadowolenie 
przedsiębiorcy za niekorzystne (nie z jego 
winy) wpisy. Jest pewne, że niedoświad-
czony rzemieślnik nie poradzi sobie sam  
z wypełnieniem wniosku, będzie więc mu-
siał skorzystać z pomocy specjalisty (ale, 
jak już wspomnieliśmy, nie urzędnika). 
Pogubi się już na tzw. PKD. Wprawdzie 
ma do dyspozycji dwustronicową, wypeł-
nioną drobnym maczkiem instrukcję, ale 
– gwarantujemy – też przez nią łatwo nie 
przebrnie. 

Po wysłaniu kserokopii wniosku przyj-
dzie czekać prawdopodobnie około dwóch 
tygodni na odpowiedź trzech wymienio-
nych tu instytucji, czy wnioski wypełnio-
no prawidłowo. Jeśli znajdą się uchybie-
nia, procedura rozpocznie się od nowa. 
Teoretycznie od 31 marca przedsiębior-
cą jest się już od dnia złożenia wniosku. 
Pozostaje więc zadać pytanie, kto zechce 
poważnie potraktować „przedsiębiorcę”, 
który nie będzie mógł w żaden sposób 
udokumentować, że faktycznie prowadzi 
działalność. Kto dopuści go do udziału 
w przetargu? Kto otworzy mu rachunek 
bankowy? Który hurtownik sprzeda mu 
towar?

Wróćmy do krytykowanych do tej pory 
procedur, które na pewno doskonałe nie 
były. Ktoś, komu bardzo zależało na 
szybkim rozpoczęciu działalności, mógł 
wszelkie formalności załatwić praktycz-
nie w ciągu jednego dnia, w najgorszym 
wypadku w ciągu trzech dni. GUS jest  
w Tarnowie, Urząd Skarbowy w Brze-
sku, a ZUS w Bochni. 

Pamiętajmy – dopiero po otrzymaniu 
wszystkich danych z US, GUS i ZUS 
(lub) KRUS urzędnik może wystawić za-

świadczenie o wpisie. Przedtem ustawo-
wy czas na wymianę korespondencji po-
między tymi instytucjami wynosił 3 dni, 
teraz został wydłużony do tygodnia. 

Kto za to zapłaci?
Smutną prawdą jest to, że Sejm pozba-

wił samorządy dochodów wynikających 
do tej pory z prowadzenia ewidencji dzia-
łalności gospodarczej, nakładając na nie 
jednocześnie niemałe koszty. Dotychczas 
zarejestrowanie działalności kosztowa-
ło wnioskodawcę 100 złotych, a zmiana 
wpisu 50 złotych. Stanowiło to realne 
dochody gminy. Chodzi o niebagatel-
ne kwoty. W 2006 roku zarejestrowano 
234 nowe podmioty gospodarcze, w 2007 
– 253, w 2008 – 264. Z kolei w 2006 roku 
dokonano 444 zmiany wpisu, w 2007 
– 294, a w 2008 – 244. Teraz Urząd Miej-
ski z tego tytułu nie pobierze ni złotówki, 
bo tak ustalili parlamentarzyści. Można 
powiedzieć, że na tym na pewno przed-
siębiorcy zyskali. I znowu trzeba stwier-
dzić, że teoretycznie. Bo początkujący 
przedsiębiorca zaoszczędzone pieniądze 
na pewno wyda w miejscu, gdzie otrzyma 
poradę, jak wniosek wypełnić. 

Koszty ponoszone przez samorządy  
w wyniku wprowadzenia „jednego okien-
ka” nie będą małe. Jeden formularz skła-
da się z sześciu stron. Trzeba go będzie 
trzykrotnie skserować, co daje za każ-
dym razem 18 stron. Później trzeba te 
kserokopie wysłać do wspomnianych już 
instytucji, za potwierdzeniem odbioru. 
Koszt jednej przesyłki to 5,50 zł (nie li-
cząc kosztów papieru). Ustawodawca nie 
przewidział refundacji tych kosztów, więc 
samorządy będą musiały poszukać tych 
pieniędzy osłabiając inne działy. „Jedno 
okienko” to także więcej pracy, ale liczba 
urzędników zajmujących się rejestracją 
działalności gospodarczej pozostaje bez 
zmian. 

Żeby było ciekawiej, Sejm zatwier-
dził obowiązujące od 31 marca formula-
rze wniosków dopiero na tydzień przed 
wprowadzeniem w życie ustawy. To nie-
zrozumiała opieszałość inicjatorów wpro-
wadzenia przepisów, według których 
ma być szybciej. Jeden z przedstawicie-
li Ministerstwa Gospodarki przesłał do 
włodarzy miast i gmin pismo, w którym 
między innymi czytamy: Jestem głębo-
ko przekonany, że jest to ważny krok 
w stronę ułatwienia rozpoczęcia 
działalności przez przedsiębiorców, 
zwłaszcza małych i średnich”. Usta-
wa zmieniająca obowiązujące dotychczas 
przepisy na pewno była potrzebna, jed-
nak to okienko ma stanowczo za dużo 
skrzydełek.                                   DUDA 

Okienko - wątpliwe udogodnienie
Od 31 marca w całym kraju obowiązuje nowy system rejestracji działalności gospodarczej i wszelkich czynności 

z jej prowadzeniem związanych. Tego dnia zaczęły obowiązywać zmiany wprowadzone do ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej. Zasada „jednego okienka” oznacza, że każdy obywatel uruchamiający prywatny interes 
wszelkie formalności będzie mógł załatwić w jednym pokoju w Urzędzie Gminy, któremu podlega, bez potrzeby 
odwiedzania Urzędu Skarbowego, ZUS-u (lub KRUS-u) czy delegatury Głównego Urzędu Statystycznego. Bardzo 
szybko przekonamy się, że to, co według parlamentarzystów miało być dla przedsiębiorców dobrodziejstwem, może 
przysporzyć im więcej kłopotów niż do tej pory. Znowelizowana ustawa odbiera samorządom jedno z pewnych źró-
deł dochodu, nakładając na nie obowiązek ponoszenia wysokich kosztów, bez jakiejkolwiek ich refundacji. 
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Aż 19 radnych jest przeciwnych temu, 
aby w Brzesku, w jednym z budynków 
przy ulicy Mickiewicza powstał salon 
gier hazardowych. Jest to odpowiedź 
na sprzeciw, jaki w tej sprawie wyrazili 
mieszkańcy osiedla Okocimskie. 

Po ostatnim zebraniu mieszkańców  
Zarząd Osiedla Okocimskie w formie 
uchwały wyraził negatywną opinię na 
temat utworzenia salonu gier.

-Głównym celem zebrania było za-
sięgnięcie opinii mieszkańców na temat 
mającego powstać przy Mickiewicza sa-
lonu gier. Praktycznie wszyscy obecni 
na spotkaniu wyrazili zdecydowany 
protest w tej sprawie. Popierając opi-
nię mieszkańców podjęliśmy uchwałę 
i przedstawiliśmy ją przewodniczące-
mu Rady Miejskiej – mówi przewod-
niczący Zarządu Osiedla Okocimskie, 
Krzysztof Stępak. 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek 
już kilka tygodni temu rozesłał pisma 
do kilku miast w Polsce, w których 
znajdują się salony gier. Prosił samo-
rządowców o opinię na temat funkcjo-

Nie będzie salonu gier
nowania tego typu lokali. W ostatnim 
czasie do Brzeska napłynęły cztery ta-
kie opinie. Wynika z nich, że urucho-
mienie salonów gier nie wpłynęło na 
rozwój patologii, których tak obawiają 
się brzescy radni. 

-Kilka dni temu widziałem program 
telewizyjny, w którym wiele osób, w tym 
także psychologowie wypowiadali się 
na temat funkcjonowania salonów gier. 
Ani jedna wypowiedź nie była pozytyw-
na. Wielu ludzi przeżywa w związku 
z tym dramaty, przegrywają całe ma-
jątki, cierpią ich rodziny – mówił rad-
ny Lech Pikuła. 

Radny Józef Kubas podkreślał, 
że Brzesko jest zbyt małym miastem, 
aby takowy lokal mógł w nim po-
wstać. 

-Szanuję decyzję, jaką Rada Miejska 
podjęła w tej sprawie. Dowodzi ona 
tego, że głównym kryterium działa-
nia radnych była opinia mieszkańców 
Brzeska – mówi burmistrz, Grzegorz 
Wawryka. 

red

Marszałek Województwa Małopol-
skiego udzielił gminie Brzesko pomocy 
finansowej w kwocie 50 tysięcy zło-
tych z przeznaczeniem na opiekę nad 
rodziną Państwa Górków - rodziców 
pięcioraczków. Maluchy od momentu 
przyjścia na świat borykają się z prob-
lemami zdrowotnymi. Wymagają za-
biegów rehabilitacyjnych, kosztownych 
wizyt u lekarzy specjalistów, sprzętu 

Dla pięcioraczków od marszałka
medycznego, lekarstw i stałej opieki. 
Przekazane pieniądze mają pomóc ro-
dzicom pięcioraczków w zapewnieniu 
warunków bytowych tak licznej ro-
dziny. 1 kwietnia gościem specjalnym 
Sesji Sejmiku był tata małopolskich 
pięcioraczków. Na jego ręce Zarząd 
Województwa Małopolskiego przekazał 
podarunki dla maluchów. 

red

W Bieszczady i nad morze
Miejski Ośrodek Kultury w Brze-

sku tradycyjnie organizuje kolonie 
letnie. W tym roku zaprasza do Woli 
Michowej w Bieszczadach i do Ja-
rosławca nad morzem. Zgłoszenia 
przyjmowane są codziennie od ponie-
działku do piątku w siedzibie MOK 
przy ulicy Kościuszki 7 (telefony: 68 
49 660 i 68 49 661). Tam też można 
zasięgnąć wszelkich informacji. 

Wola Michowska to malownicza 
miejscowość położona nad potokiem 
Osława na trasie Pętli Bieszczadz-
kiej pomiędzy Cisną a Komańczą. 
Koloniści mieszkać będą w pensjo-
nacie Kira usytuowanym w atrak-
cyjnym miejscu. Otaczają go tereny 
wymarzone dla tych, którzy lubią 
górskie wycieczki, a także dla tych, 
którzy cenią sobie spokój i ciszę. 
W kompleksie znajdują się boisko 
sportowe, kąpielisko w przepływają-
cym obok pensjonatu potoku i plac 
zabaw dla dzieci. W programie kolo-
nii przewidziano piesze i autokaro-
we wycieczki.

Jarosławiec jest miejscowością 
typowo wypoczynkową, położoną 
około 15 kilometrów od Darłowa 
i około 25 kilometrów na zachód od 
Ustki. Na kolonistów oczekuje ośro-
dek wypoczynkowy Rafa znajdujący 
się na działce o powierzchni półtora 
hektara, oddalony zaledwie o 150 
metrów od morskiej plaży. Do dys-
pozycji uczestników kolonii będą 
kryty basen z podgrzewaną wodą, 
plac zabaw oraz boiska do piłki noż-
nej, siatkówki i koszykówki, a tak-
że do siatkówki plażowej. Ośrodek 
wyposażony jest w sale telewizyjne, 
świetlice i profesjonalne pomiesz-
czenia dyskotekowe. 

Kolonia w Woli Michowskiej trwać 
będzie od 14 do 24 lipca, a koszt po-
bytu wynosi 740 złotych. Natomiast 
dwutygodniowy pobyt w Jarosławcu 
(od 1 do 14 lipca) kosztować będzie 
950 złotych. 

Organizator, czyli Miejski Ośrodek 
Kultury, zapewnia fachową opiekę 
instruktorów. Dojazd na kolonie 
i powrót do domu odbywać się będą 
przy wykorzystaniu autokarów. 

MOK 
ZAPRASZA NA 

KOLONIE

Gimnazjum i liceum katolickie zapraszają
Dyrekcja Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego, Grono Peda-
gogiczne, Rada Rodziców i Społeczność Uczniowska z radością informują, iż 
8 maja o godzi. 1000 w Kościele św. Jakuba w Brzesku będzie miała miejsce 
uroczystość nadania imienia szkole, Św. Stanisława B.M ze Szczepanowa połą-
czone z poświęceniem i wręczeniem sztandaru. 
         Św. Stanisław, obok św. Wojciecha, jest patronem Polski, świętym po-
chodzącym z naszego terenu, a w czasach obecnych, tak jak powiedział Ojciec 
Święty Jan Paweł II,  „ godnym naśladowania patronem chrześcijańskiego ładu 
moralnego.”     
                                                                   
       Na tę uroczystość cieszymy się już dziś i serdecznie za-
praszamy wszystkich  mieszkańców Brzeska i okolic. 
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Mieszkańcy czekają na bibliotekę, 
kiedy nastąpi rozstrzygnięcie prze-
targu i rozpoczęcie prac?

Przetarg, który ma wyłonić wyko-
nawcę biblioteki rozstrzygnięty zo-
stanie jeszcze w kwietniu. Ogłoszony 
przetarg wzbudził ogromne zaintere-
sowanie wśród wykonawców. Prace po-
winny rozpocząć się w połowie roku. 

Biblioteka to najkosztowniejsza inwe-
stycja, jaką do tej pory realizowano  
w Brzesku. Pieniądze są już zabez-
pieczone?

W budżecie przewidziano na ten cel 
blisko 18 milionów złotych. W ubiegłym 
miesiącu podpisałem umowę z Mar-
szałkiem Województwa Małopolskie-
go na finansowanie budowy obiektu. 
Urząd Marszałkowski przekazał nam 
13 milionów złotych, resztę dołożymy 
ze swojego budżetu. 

Jak długo potrwa budowa?

Budowa trwać będzie dwa lata. Za-
tem pierwsi czytelnicy wejdą do no-
wego obiektu najprawdopodobniej już  
w połowie 2011 roku. 

Mówi się, że będzie to obiekt na mia-
rę XXI wieku...

Tak, z całą odpowiedzialnością mogę  
tak powiedzieć. To będzie supernowo-
czesny obiekt. Mieścić się w nim będą 
dwie placówki – Miejska i Powiatowa 
Biblioteka Publiczna oraz Miejski Ośro-
dek Kultury. Nareszcie doczekamy się 
sali audytoryjnej na prawie 250 miejsc,  
w której będzie można organizować 
konferencje, spotkania, projekcje. Ale 
najważniejsze w tym wszystkim jest, 
że warunki lokalowe poprawi bibliote-
ka, która teraz ciśnie się na malutkiej 
powierzchni, zupełnie niewystarcza-
jącej do jej działalności. Będą znajdo-
wać się w niej czytelnie – osobna dla 
dzieci, osobna dla dorosłych. Ponadto 
biblioteka  będzie wyposażona w czy-
telnię multimedialną oraz centrum 
multimedialne, znajdzie się tam 45 
stanowisk komputerowych z dostępem 
do internetu. Wszyscy korzystający  
z biblioteki na pewno będą zadowoleni. 
Warto jeszcze dodać, że po całym obiek-
cie bez najmniejszych problemów będą 
mogli poruszać się niepełnosprawni. 
Budynek wyposażony zostanie w win-
dy, pochylnie, dla osób na wózkach do-
stosowane zostaną sanitariaty. 

Taki nowoczesny obiekt stać będzie  
w nienajpiękniejszym otoczeniu...

Tak jest na razie, ale wkrótce się to 
zmieni. Całe otoczenie biblioteki zosta-
nie unowocześnione i wyremontowane. 

Już w ubiegłym roku rozpoczęliśmy 
remont Ogródka Jordanowskiego,  
w przyszłym roku rozpocznie się remont 
parkingu, który sąsiadować będzie  
z biblioteką. Planujemy także zmianę 
wyglądy starego placu autobusowego. 
I tam najprawdopodobniej powstanie 
nowoczesny parking wraz z estetycz-
nymi wysepkami zieleni. Praktycznie 
przy wszystkich ulicach znajdujących 
się w sąsiedztwie biblioteki, do czasu 
jej otwarcia wybudowane zostaną tak-
że nowe chodniki.

Dużo dzieje się obecnie wokół miej-
skich parkingów, obecnie trwają pra-
ce przy remontach kilku z nich. Ile  
w tym roku gmina wyda na ten cel 
pieniędzy?

Obecnie trwają prace przy trzech 
parkingach – przy ulicach Głowackie-
go, Uczestników Ruchu Oporu i przy 
cmentarzu obok kościoła Miłosierdzia 
Bożego. To są bardzo potrzebne inwe-
stycje, kierowcy coraz głośniej narze-
kali na brak miejsc do parkowania. Ale 
już niebawem sytuacja znacznie się po-
prawi. Na budowę i remonty parkingów 
przeznaczyliśmy blisko milion złotych, 
są to w całości pieniądze pochodzące  
 z budżetu gminy.

Czy powody do radości będą mieć tak-
że mieszkańcy Poręby Spytkowskiej, 
którzy już od kilkunastu lat czekają 
na budowę wodociągu?

Po latach oczekiwań sytuacja w Po-
rębie nareszcie się zmienia. W tym 
roku rozpocznie się I etap inwestycji, 
którego realizacja kosztować będzie 
prawie 2,5 miliona złotych. W latach 
następnych budowa będzie kontynuo-
wana. Wiemy, jak bardzo mieszkańcy 
czekają i jakie mają nadzieję, że inwe-
stycja wreszcie się rozpocznie. Zdaje-
my sobie także sprawę z tego, z jakimi 
problemami borykają się Porębianie, 
szczególnie w lecie, kiedy wysychają 
im studnie. Robimy co możemy, aby sy-
tuację jak najszybciej zmienić i popra-
wić. Nie jest to jednak sprawa łatwa, 
bowiem wodociąg w Porębie kosztować 
będzie 18 milionów złotych. To, jak na 
obecne finansowe możliwości gminy, 
kwota ogromna. Dlatwgo będziemy 
składać wniosek do programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich o dofinansowanie 
zadania.

Wiosenny czas inwestycji
z burmistrzem Grzegorzem Wawryką rozmawia Zofia Sitarz
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Rok 2009 rozpoczął się  w Browarze 
wielką kampanią reklamową.

Najważniejszą inwestycją Browaru 
Okocim w tym roku jest wprowadzenie 
trzech wariantów piw marki Okocim w 
nowej oprawie – grawerowanych butel-
kach, sygnowanych znakiem browaru 
jako potwierdzenie jakości i szlachetności 
piwa Okocim.

Jednocześnie Browar Okocim w ostat-
nich latach realizuje długoterminową 
politykę rozwoju, mającą na celu osiąg-
niecie najwyższych standardów jakościo-
wych i ekologicznych. Znaczącą inwesty-
cją, by osiągnąć ten cel było postawienie 
osiemnastu nowych tankofermentorów 
i uruchomienie ich wszystkich w końcu  
marca. 

Największe inwestycje wiążą się jednak 
z promowaniem marki.

Na polski rynek powróciło piwo Okocim 
Premium Pils. Obok piwa tej marki rodzi-
nę marki Okocim, produkowanej w brze-
skim browarze, tworzą obecnie doskonale 
znane konsumentom i wielokrotnie nagra-
dzane piwo Okocim Mocne, jak również 
nowy wariant marki – koneserskie piwo 
Okocim Pszeniczne. Okocim Premium 
Pils, jak również pozostałe warianty mar-
ki, dostępne są od lutego br. w unikalnej 
oprawie – ergonomicznej, bezzwrotnej 
butelce z dedykowaną grawerką, podkre-
ślającą ponad 160 letnią tradycję pielęg-
nowania smaku piwa w Browarze Oko-
cim. Dewiza założycieli Browaru Okocim 
– „najlepsze z najlepszego” i jego znako-
mita tradycja były dla nas źródłem inspi-
racji przy pracy nad nową odsłoną Okoci-
mia. Staraliśmy się podkreślić to, co w tej 
marce najlepsze – rodowód, autentyzm, 

ale i jej wyjątkowy i bardzo indywidualny 
charakter. Unikalne opakowanie Oko-
cimia - grawerowana butelka nawiązuje 
do najlepszych tradycji browarniczych, 
przez lata kultywowanych także przez 
Browar Okocim – sygnowania butelek 
nazwą browaru, stanowiącą gwarancję 
najwyższej jakości i piwowarskiego kun-
sztu. Jednocześnie ergonomiczny kształt 
butelki oraz odświeżone logo marki pod-
kreślają jej współczesność. Wierzymy, że 
smak Okocimia w nowej oprawie spotka 
się z bardzo dobrym przyjęciem rynku, a 
w szczególności lokalnych mieszkańców. 
Okocim to ikona smaku polskiego piwa. 
Mamy nadzieję, że Okocim w nowym 
wydaniu przywróci tej marce należne jej 
miejsce na polskim rynku piwnym. Oko-
cim Premium Pils oraz Okocim Premium 
Mocne dostępne są także w puszkach 0,5 
l. Wprowadzeniu marki Okocim w nowej 
oprawie towarzyszy obecnie kampania re-
klamowa w największych stacjach telewi-
zyjnych oraz silne wsparcie na poziomie 
sklepów, uruchomiona została również 
strona internetowa www.okocim.pl.

Osiemnaście tankofermentorów to zwie-
szenie mocy produkcyjnych zakładu?

Rozbudowa obszaru fermentacji trwała 
niemalże rok. Ten duży projekt, który obej-
mował postawienie osiemnastu nowych 
tankofermentorów wraz z kompletną in-
stalacją technologiczną i stacją mycia CIP  
został pomyślnie zakończony w marcu br. 
Tym samym, do rozlewu  butelkowego, 
puszkowego i do KEG (beczka) przeka-
zywane jest już piwo wyprodukowane w 
osiemnastu nowych tankofermentorach 
(TKF) o pojemności 5 500 hl.

Nowe zbiorniki TKF, które dołączyły 
do siedemnastu dotychczasowych tan-
kofermentorów o całkowitej pojemności 
5,050 hl i dwunastu tanków o pojemności 
2 500hl, wykorzystywane będą zarówno 
do fermentacji, jak i dojrzewania piwa. 
Realizacja projektu rozbudowy pozwoliła 
Browarowi Okocim na zwiększenie mocy 
produkcyjnych do 400 000 hl miesięcznie. 
Nowooddana instalacja spełnia najwyż-
sze standardy jakościowe. Z istotnego dla 
browaru punktu ekologicznego, została 
jednocześnie zmodernizowana instala-
cja chłodnicza, wykorzystując najnowsze 

Browar inwestuje w markę Okocim i jakość piwa
z Tomaszem Malcem dyrektorem Browaru Okocim rozmawia Zofia Sitarz
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rozwiązania w kontekście poszanowania 
energii. 

Poprzednie lata także obfitowały 
w inwestycje, proszę wymienić kilka z 
nich.

W ostatnich siedmiu latach przepro-
wadzono szereg prac modernizacyjnych 
i inwestycyjnych, które w efekcie pozwa-
lały Browarowi Okocim systematycznie 
zwiększać moce produkcyjne. Wartość 
inwestycji w latach 2002-2007 opiewała 
na kwotę 213,4 mln zł., a w samym 2008 
roku wyniosła 49,9 mln PLN. W bieżącym 
roku i na kolejne dwa lata budżet inwe-
stycyjny został zaplanowany na poziomie 
95 mln zł. Dzięki tym działaniom duń-
skiego inwestora, obecnie roczne moce 
produkcyjne browaru wzrosły niemalże 
trzykrotnie z 1,3 mln hl do 3,6 mln hl 
piwa, a jakość produktu utrzymuje się na 
stałym wysokim poziomie. Niekwestio-
nowanym atutem Browaru Okocim jest 
wysoka jakość, czego potwierdzeniem są 
liczne nagrody zdobywane przez piwa wa-
rzone w Brzesku na konkursach polskich 
i zagranicznych (np. Okocim Mocne – zło-
ty medal na Chmielakach Krasnostaw-
skich w latach 2007 i 2008, Harnaś – złoto 
na Chmielakach Krasnostawskich’2008 i 
srebro na piwnych targach European Beer 
Star’2008). Nagrody zdobywane przez 
nasze piwa w prestiżowych konkursach 
to dla nas ogromna radość i satysfakcja, 
dowód uznania dla jakości pracy naszych 
piwowarów. Oprócz instalacji osiemna-
stu nowych tankofermentorów, jednymi 
z ważniejszych projektów inwestycyjnych 
browaru w ostatnich latach były: w 2007 
roku - modernizacja warzelni nr 1 (w bro-
warze są dwie warzelnie) w zabytkowym 
obiekcie, pamiętającym czasy założycieli 
browaru – Goetzów-Okocimskich; rozbu-
dowa magazynów o łącznej powierzchni 
1,7 ha, mogących pomieścić 105 tys. hl 
piwa; w 2006 roku -  instalacja trzeciej 
linii butelkowej o wydajności rozlewu 
55 000 butelek/godz. (czyli 15 butelek/
s) w nowowybudowanej hali rozlewu o 
powierzchni 3 000 m kw.; w 2008 roku - 
rozbudowa stacji tanków pośredniczących 
(BBT); dzięki zainstalowaniu w ubiegłym 
roku czterech dodatkowych zbiorników o 
pojemności 1 500 hl, obecnie łączna ilość 
dwunastu tanków pośredniczących zwięk-
sza możliwości browaru w przechowywa-
niu piwa luzem do pojemności 25 200 hl.

Czy wyżej wymienione inwestycje nie 
mają szkodliwego wpływu na środowi-
sko naturalne?

Wręcz przeciwnie. Dynamika i systema-
tyczność w obszarze rozbudowy i unowo-

cześniania produkcji idą w parze z dbałoś-
cią o środowisko naturalne. W 2005 roku 
została zainstalowana ekologiczna kotłow-
nia gazowa. Inwestycja w nowoczesną i eko-
logiczną kotłownię gazową, która zastąpiła 
starą węglową jest konsekwencją prowa-
dzenia przez firmę odpowiedzialnej polityki 
środowiskowej. Dbałość o środowisko natu-
ralne jest dla nas istotnym wyznacznikiem 
prac modernizacyjnych i inwestycyjnych. 
Instalacja, którą oddaliśmy do użytku jest 
nie tylko nowoczesna i wysokosprawna, ale 
spełnia wszystkie normy ekologiczne. Uru-
chomienie kotłowni gazowej bezpośrednio 
przełożyło się na obniżenie emisji zanie-
czyszczeń - o 98 proc. dwutlenku siarki i 
pyłu, o 80 proc. tlenków azotu, a dwutlenku 
węgla o 40 proc. Kotłownia gazowa, ze swo-
ją sprawnością na poziomie 95 proc., umoż-
liwia bardziej oszczędną produkcję energii 
cieplnej w porównaniu do węglowej, której 
sprawność wynosiła 80 proc. W ostatnich 
latach przeprowadzona została również 
modernizacja i rozbudowa przemysłowo 
– komunalnej oczyszczalni ścieków Browa-
ru Okocim i miasta Brzeska, dzięki czemu 
dostosowane zostały zdolności oczyszcza-
nia do wielkości produkcji. Innymi słowy, 
w trakcie rozbudowy mocy produkcyjnych 
browaru równolegle prowadzona była roz-
budowa oczyszczalni w kontekście zwięk-
szania zdolności mocy przerobowych ście-
ków, tak, aby unikać przeciążeń.W wyniku 
modernizacji produkcji, programów ciągłe-
go doskonalenia w kontekście zużycia me-
diów oraz poprzez utrwalenie skutecznych 
zasad ochrony środowiska, Browar Okocim 
osiągnął na chwilę obecną następujące wy-
niki: zużycie wody na jednostkę produktu 
uległo zmniejszeniu o ponad 50% (porównu-
jąc do 2003, na kiedy to przypadły najwięk-
sze inwestycje w obszarze  warzelni); zuży-
cie energii cieplnej na jednostkę produktu 
spadło o 42% (porównując do 2004 roku, 
czyli przed instalacją kotłowni gazowej); 
zużycie energii elektrycznej na jednostkę 
produktu zmniejszyło się o 25% (porównu-
jąc do 2004, czyli przed instalacją kotłowni 
gazowej); wszystkie wytwarzane odpady 
są przekazywane do profesjonalnych prze-
twórców, ponad 97% masy wytworzonych 
odpadów jest wykorzystywana gospodarczo 
w przemysłach spożywczym i paszowym, 
w ramach współpracy browaru z małopol-
skimi hodowcami i przetwórcami. W ostat-
nich kilku latach o 300 ton rocznie zmniej-
szona została ilość odpadów wywożonych na 
wysypiska komunalne. Browar Okocim, po-
dobnie jak i dwanaście browarów Carlsberg 
na świecie, był zaangażowany w „Godzinę 
dla Ziemi”, globalną akcję uświadamiającą 
i popierającą działania proekologiczne tak 
w przemyśle, jak i w prywatnych domach.

Marka Okocim z portfela Carlsberg Polska 
uruchomiła nową witrynę internetową odkrywa-
jącą wszystkie warianty marki w nowej odsłonie: 
Okocim Premium Pils, Okocim Premium Mocne 
i Okocim Pszeniczne oraz tajniki i historię warze-
nia tego tradycyjnego polskiego piwa. 

Nowy serwis internetowy jest spójny 
z nową oprawą marki Okocim i wyróżnia się ele-
gancją, prostotą i charakterystyczną czarno-kre-
mowo-bursztynową kolorystyką, nawiązującą do 
barw trunku i nowych opakowań piwa. Przejrzy-
sta forma strony, funkcjonalna i łatwa do opano-
wania nawigacja, a także sentencje o życiu i sma-
ku piwa, pojawiające się przy odsłonie kolejnych 
sekcji, determinują szlachetny wygląd serwisu. 

Witryna zaprojektowana specjalnie z my-
ślą o miłośnikach i smakoszach piwa została 
wzbogacona o interesujące dla nich sekcje. 
Strona w nowoczesny sposób wprowadza 
w ponad 160 – letnią tradycję marki Okocim, po-
przez m.in. oryginalną prezentację zabytkowych 
zdjęć i skrót historii Browaru Okocim.

Na stronie można ponadto odnaleźć opis 
poszczególnych wariantów marki Okocim, 
a także ciekawe informacje na temat techniki 
nalewania piwa i tajemnicy jego smaku, przed-
stawione w interaktywny sposób. Smakosze piwa 
żądni chwili rozrywki mogą zagrać w jedną z oko-
cimskich gier.

„Nowa witryna internetowa www.okocim.pl  
jest wizytówką marki Okocim, piwa o szlachet-
nym, wyważonym smaku. Zależy nam na tym, by 
użytkownicy serwisu odwiedzając go mogli poczuć 
prawdziwą przyjemność towarzyszącą smakowa-
niu piwa Okocim. Dla naszych konsumentów 
i użytkowników strony rozpoczęliśmy konkurs 
internetowy, na najciekawszy opis wrażeń towa-
rzyszących pierwszej chwili smakowania piwa 
Okocim.” – mówi Aldona Szczerba, Marketing 
Manager w Carlsberg Polska

„Na nowym okocimskim serwisie staraliśmy 
się wytworzyć atmosferę relaksu, delektowania 
się chwilą, poprzez odprężającą muzykę ze spotu 
reklamowego, ciekawe, zabawne sentencje skła-
niające do refleksji, odprężające gry, jak i wpro-
wadzenie użytkowników do bogatej i ciekawej 
historii marki Okocim. Mamy nadzieję, że strona 
przypadnie do gustu smakoszom Okocimia i zain-
spiruje także nowych konsumentów do poznania 
historii, smaku i tajników warzenia piwa Oko-
cim” – mówi Dariusz Deszczka, Senior Brand 
Manager marki Okocim w Carlsberg Polska.

Twórcą nowej witryny internetowej pod adre-
sem www.okocim.pl  jest agencja interaktywna 
Byss.

DLA 
MIŁOŚNIKÓW 

PIWA
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Jako pierwsza interpelacje złożyła Ma-
ria Kucia. Radna przekazała prośbę dy-
rektorki Przedszkola nr 7, aby połączyć 
budynki przedszkola i znajdującego się 
obok hostelu, co usprawniłoby funkcjo-
nowanie placówki. Zgodnie z zalecenia-
mi Sanepidu należy stworzyć dzieciom 
odpowiednie warunki do leżakowania. 
Burmistrz złożył obietnicę, że ewentual-
ne połączenie budynków zostanie podda-
ne analizie. Radna wnioskowała również 
o załatanie dziurawych nawierzchni na 
ulicach Okocimskiej i Chopina. Zwróci-
ła też uwagę na zachowanie młodzieży 
Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, 
która na ulicach Okocimskiej i Brzegowej 
organizuje zagrażające bezpieczeństwu 
szybkie przejażdżki samochodowe.  W 
odpowiedzi udzielonej przez burmistrza 
usłyszeliśmy, że ulica Okocimska pozo-
staje w gestii powiatu, natomiast stan 
nawierzchni na ulicy Chopina zostanie 
poprawiony. Jeśli chodzi o sytuację wo-
kół „mechanika”, to burmistrz zwróci 
uwagę dyrektorowi szkoły, aby wspólnie 
z nauczycielami rozszerzyć nadzór nad 
uczniami. 

Ewa Chmielarz zaapelowała o usy-
tuowanie w Mokrzyskach trzech wiat 
przystankowych – przy ulicy Parafial-
nej, Trakcie Królewskim (Grądy) i na 
końcu Mokrzysk przy ulicy Wiślanej. 
Jak wyjaśnił burmistrz, spełnienie tego 
wniosku w tym roku raczej nie będzie 
możliwe. Tegoroczny budżet pozwala na 

Po marcowej sesji

zamontowanie 12-13 wiat, średnio po jed-
nej na sołectwo. Byłoby to możliwe tylko 
w przypadku, gdyby któreś z sołectw 
zrezygnowało z ustawienia na swoim 
terenie przystanku, co wydaje się mało 
prawdopodobne. Grzegorz Wawryka po-
traktował tę interpelację jako wskazów-
kę, która zostanie wykorzystana przy 
tworzeniu przyszłorocznego budżetu. 

Interpelacja złożona przez Adama 
Kwaśniaka dotyczyła usytuowania au-
tobusowego przystanku przy zbiegu ulic 
Głowackiego i Bernackiego, jednak tą 
sprawą mógłby zainteresować się admi-
nistrator drogi, czyli Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad. 

Na pewno nie zostanie w tym roku 
uruchomiona stołówka dla uczniów szko-
ły Podstawowej w Jasieniu, o co wnio-
skował Leszek Klimek. Spełnienie tej 
prośby wymaga poniesienia niemałych 
nakładów finansowych, co obecnie nie 
jest możliwe. 

Marek Adamczyk zwrócił uwa-
gę na „pas ziemi niczyjej”, czyli grunt 
przylegający do drogi wojewódzkiej 
na odcinku między Brzeskiem a Mok-
rzyskami. Jest to miejsce, gdzie bar-
dzo często podrzucane są śmieci, 
a nikt nie dba o uporządkowanie terenu. 

Podobny problem zgłosił Adam Smo-
łucha. Wzdłuż brzegu Uszwicy w Ja-
downikach przy ulicy Wschodniej w 
stronę Sterkowca biegnie polna droga, 
z której przejeżdżający kierowcy od lat 

podrzucają śmieci. Niepokojące jest to, 
że z każdym rokiem proceder przybie-
ra coraz większe rozmiary. Burmistrz 
obiecał, że teren zostanie uporządko-
wany. Z drugiej strony, dało się słyszeć 
w kuluarach głosy, że mieszkańcy uli-
cy Wschodniej mogliby sami zaradzić 
rozprzestrzenianiu się zaśmiecania 
brzegów, gdyby na bieżąco informowali 
o każdym takim przypadku, co pozwoli-
łoby wyegzekwować kary od delikwen-
tów łamiących prawo. 

Kilkoro radnych skarżyło się na brak 
zainteresowania stanem dróg powiato-
wych ze strony ZDP. Padł wniosek, aby 
przynajmniej raz na kwartał dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych Grzegorz 
Wołczyński uczestniczył w sesji Rady 
Miejskiej. 

Od pewnego czasu czyszczony jest plac 
przylegający do ulicy Powstańców War-
szawy. – Czy należy się z tego powodu 
cieszyć? Czy wreszcie powstanie tam 
nowy dworzec autobusowy? Czy jest to 
tylko taka zagrywka? – pytał Józef Ku-
bas. 

– Na pełną radość jest jeszcze za 
wcześnie. Od właściciela działki zależeć 
będzie, kiedy powstanie dworzec. Mamy 
nadzieję, że ten obiekt rzeczywiście tam 
powstanie – odpowiedział burmistrz. 

Coraz bardziej napięta jest sytuacja 
w Jadownikach, gdzie narasta kon-
flikt między sołtysem a Radą Sołecką. 
Na ostatnim zebraniu wiejskim Jerzy 
Gawiak złożył deklarację, że zrezygnu-
je z funkcji. Położenie sołtysa jest tym 
bardziej trudne, że wiele zastrzeżeń do 
jego pracy ma Komisja Rewizyjna, która 
badając finanse Jadownik długo nie po-
trafiła wyegzekwować od gospodarza wsi 
kompletu dokumentów. Sporo uwag wy-
powiedział pod adresem sołtysa członek 
Rady Sołeckiej Edward Mach. Do sprawy 
powrócimy w jednym z najbliższych wy-
dań BIM-u.                                  DUDA

Po raz drugi w marcu odbyła się sesja Rady Miejskiej. W jej trakcie radni podjęli uchwałę 
w sprawie lokalizacji salonu gier, o którą starały się dwie firmy obsługujące sieć takich lokali 
w kraju. Opinia, jak można się było spodziewać jest negatywna, na co decydujący wpływ miało 
stanowisko mieszkańców Osiedla Okocimskie. Burzliwą dyskusję wywołała kwestia mających 
w Brzesku powstać nowych supermarketów. O obu sprawach piszemy w innym miejscu. Przed-
stawmy pokrótce, w jakich sprawach radni składali interpelacje. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Ko-
munikacji już po raz kolejny roz-
szerzyło ofertę dla klientów. Prze-
de wszystkim warto nadmienić, że 
przedsiębiorstwo zakupiło specjalną 
maszynę do drukowania biletów mie-
sięcznych, co, jak podkreśla prezes 
MPK, Krzysztof Gawor szybko prze-
łoży się na korzystne, niższe ceny dla 
podróżujących autobusami miejskimi.
Teraz w MPK wykupić można bilet 
dwutygodniowy, klient może także 
wykupić bilet miesięczny tylko w jed-

ną stronę. Ponadto podróżujący będą 
mogli nabyć bilet upoważniający do 
przejazdów przez kolejnych 30 dni, 
to znaczy będą mogli go wykupić w 
dowolnym dniu miesiąca (wcześniej 
bilet można było wykupić tylko od 1 
do ostatniego dnia danego miesiąca).
-Wykupienie biletu miesięcznego daje 
klientom ogromne korzyści. Liczy się 
średnio, że miesiąc ma 22 dni robocze, 
więc trzeba zapłacić za 44 przejazdy. 
Wykupując u nas miesięczny pasażer 
zapłaci tylko za 26 przejazdów, ła-

two więc policzyć, że zniżka jaką pro-
ponujemy wynosi ponad 40 procent 
– mówi prezes MPK, Krzysztof Gawor. 
Strategia firmy polega na tym, 
aby zainteresować klientów swo-
ją ofertą i poprzez atrakcyj-
ne ceny przywiązać ich do siebie. 
-Teraz, kiedy na rynku jest tylu prze-
woźników pasażerowie nie chcą wiązać 
się z jednym z nich. Myślę jednak, że 
tak atrakcyjna cenowo oferta powin-
na spotkać się z zainteresowaniem –
dodaje prezes Gawor.    red

MPK poszerza ofertę
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Aby móc w pełni zrozumieć prawdziwe 
intencje, jakie przyświecały pani Iwonie Doj-
ce w trakcie pisania powyższego artykułu  
w tygodniku „Temi”, należy przytoczyć kilka 
podstawowych faktów:

1.Pani Iwona Dojka w Urzędzie Miejskim 
w Brzesku zaczęła pełnić funkcję redaktora 
naczelnego „Brzeskiego Magazynu Infor-
macyjnego” w poprzedniej kadencji rady,  
w czasie kiedy Burmistrzem był Jan Musiał, 
a Przewodniczącym Rady Miejskiej w Brze-
sku był radny Lech Pikuła – „wujek” Iwony 
Dojki. 

2.Styl pracy Pani Iwony Dojki jako redak-
tor Brzeskiego Magazynu Informacyjnego od 
początku jej działalności budził wśród rad-
nych i czytelników wątpliwości co do rzetel-
ności i obiektywizmu przestawianych przez 
nią informacji. 

3.Mając powyższe na względzie Rada 
Miejska w Brzesku po wygaśnięciu umowy 
z dniem 01.01.2008r. nie powołała ponownie 
Pani Iwony Dojki na stanowisko redaktora 
naczelnego BIM.

4.Od początku tej kadencji Rada Miejska 
w Brzesku podjęła 261 uchwał, w tym wiele 
będących prawem miejscowym, które zosta-
ły pozytywnie zweryfikowane przez nadzór 
prawny Wojewody Małopolskiego. Dotyczy 
to również Statutu Gminy Brzesko. Uchwały 
te nie są tworem abstrakcyjnym, są zgodne 
z polskim prawem i żaden Sąd w Polsce nie 
podważył ich legalności, co sugeruje się w ar-
tykułach tygodnika „TEMI”.

W artykule „Jak stanowią prawo w Brze-
sku” autorstwa Iwony Dojki („Temi” – Tygo-
dnik Brzeski z dnia 18 marca 2009r) można 
przeczytać, że: „14 stycznia radni głosować 
mieli nad uchwałą zmieniającą załącznik do 
lokalnego „Lokalnego Programu Rewitaliza-
cji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2005 
– 2013”. Jednak zanim podnieśli ręce oka-
zało się, że dostarczony im projekt różni się 
od tekstu, który właśnie mają uchwalić. Jak 
wynika z protokołu obrad przewodniczący 
rady miejskiej Krzysztof Ojczyk nie widział 
w zaistniałej sytuacji niczego złego. Jego zda-
niem fakt, iż działający w pośpiechu urzęd-
nicy sami, bez udziału radcy prawnego, re-
dagowali dokument po godzinie 15.00 (urząd 
miejski pracuje do 15.30) świadczy tylko o ich 
„odpowiedzialności”. Tymczasem czuwanie 
nad przygotowaniem każdej sesji rady należy 
do obowiązków przewodniczącego”.

Otóż Pani Dojka odwołując się do protoko-
łu z sesji z dnia 14 stycznia – jak widać – ce-
lowo pominęła inne okoliczności, o których 

była mowa w protokole, a które w sposób 
istotny mają wpływ na ocenę tej sytuacji. Oto 
wyciąg z protokołu: „Przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że 
porządek obrad wraz z materiałami został 
radnym doręczony w ustawowym terminie, 
w związku z czym zapytał: Czy wszyscy rad-
ni otrzymali materiały na dzisiejszą sesję? 
Uwag nie ma, przewodniczący stwierdził, że 
materiały zostały prawidłowo doręczone. Na-
stępnie przedstawił porządek obrad XXXVI 
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brze-
sku informując, że punkt 3 porządku obrad 
ulegnie zmianie. Zmiany te zostały wprowa-
dzone przez Radcę Prawnego Urzędu Miej-
skiego. Zmiany te zostaną wprowadzone jako 
autopoprawka Pana Burmistrza Brzeska. 
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka wy-
raził zgodę na wprowadzenie proponowanych 
zmian w formie autopoprawki. Radny Lech 
Pikuła poinformował, że jest to niechlujstwo 
w przygotowaniu projektu uchwały. Nie dość 
, że szybko to jeszcze niedbale.

„Ponadto Przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Ojczyk odniósł się do wypowiedzi 
radnego Pikuły twierdząc, iż w pracy urzęd-
ników nie ma żadnego niechlujstwa, lecz że 
zachowali się oni tak, jak należało zareago-
wać w sytuacji nadzwyczajnej. Powiedział, że 
po uzyskaniu informacji z Urzędu Marszał-
kowskiego, iż istnieje możliwość odrzucenia 
wniosku o dotacje na Program Rewitalizacji 
Obszaru Miejskiego Brzeska, pracownicy 
UM późnym popołudniem po godz. 15 – tej  
(w dniu kiedy musiała być zwołana sesja) 
sami bez udziału radcy prawnego przygoto-
wali stosowny projekt uchwały. Na następny 
dzień, kiedy radni już otrzymali materiały, 
radca prawny naniósł tylko poprawki styli-
styczne. Świadczy to, o dużej odpowiedzial-
ności pracowników, a nie o żadnym niechluj-
stwie. Zaproponował także wprowadzenie 
do porządku obrad punktu „Wolne wnioski”. 
Proponuje wprowadzić, jako punkt 4 porząd-
ku obrad.”

Ciąg dalszy dyskusji w ramach punk-
tu  „Wolne wnioski”. Głos zabrał Burmistrz 
Brzeska Grzegorz Wawryka. Poinformo-
wał, że przed chwilą znowu otrzymał faks 
z Urzędu Marszałkowskiego, że Zarząd 
Województwa Małopolskiego podjął decyzję 
w sprawie obniżenia wniosku o dofinanso-
wanie projektu budowy Regionalnego Cen-
trum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku. 
Z uwagi na pilny charakter przedmiotowej 
sprawy być może będzie konieczność zwoła-
nia kolejnej sesji nadzwyczajnej w tej sprawie  

w przyszłym tygodniu. Przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Ojczyk w nawiązaniu do 
wypowiedzi Pana Burmistrza poinformował, 
że jeśli zajdzie konieczność zwołania sesji 
nadzwyczajnej w przyszłym tygodniu to na-
stępna sesja Rady Miejskiej (planowana na 
28 stycznia br.) będzie przesunięta na termin 
późniejszy 11 lutego 2009 roku. Radna Maria 
Kądziołka podziękowała Panu Przewodniczą-
cemu Rady Miejskiej za to, że dzisiejszą sesję 
nadzwyczajna została zwołałna w godzinach 
późniejszych, nie odrywając radnych od pra-
cy zawodowej. I wnioskuję Panie Przewodni-
czący, jeżeli w przyszłości będą zwoływane 
sesje nadzwyczajne, to proszę o zwoływanie 
ich właśnie w godzinach popołudniowych. 
Następnie odniosła się do wypowiedzi Pana 
radnego Pikuły. Szanowni Państwo, po raz 
kolejny Pan radny Lech Pikuła zachowuje się 
na sesji w sposób, który nie przystoi radnemu 
i wystąpienia Pana Pikuły są niesmaczne. Po 
raz kolejny obraża nie tylko pracowników, 
ale także nas. Chciałabym zwrócić uwagę 
Panu Pikule, że my pełnimy rolę służeb-
ną w stosunku do naszych mieszkańców.  
I jeżeli zajdzie potrzeba zwołania pięciu czy 
dziesięciu sesji nadzwyczajnych, to naszym 
obowiązkiem jest być na nich i rozwiązywać 
problemy, które wyniknęły i szybko muszą 
być rozwiązane. Na początku sesji Pan Prze-
wodniczący poinformował o trybie w jakim 
został przygotowany projekt uchwały. Pra-
cownicy popołudniu przygotowali projekt 
uchwały, który rano został rozesłany radnym 
i jednocześnie przekazany radcy prawnemu. 
Musieli tak zrobić, gdyż w innym przypad-
ku nie zachowany byłby termin związany  
z dostarczeniem materiałów radnym. Właś-
nie przez ten krótki czas jaki mieli pracow-
nicy na przygotowanie materiałów mogli się 
pomylić i jest to rzecz naturalna. Natomiast, 
na sesji można wprowadzać ewentualne ko-
rekty. Szanowni Państwo na sesjach, ani na 
komisjach nie słyszałam od Pana radnego 
Pikuły żadnych merytorycznych, czy sensow-
nych wniosków. Z zasady wystąpienia Pana 
Pikuły wyglądają tak jak to dzisiejsze, obra-
żające nas wszystkich. Jeszcze jedno należy 
tutaj dodać – Panie Pikuła jest Pan jednym  
z dwóch radnych naszej rady, którzy praktycz-
nie wcale nie pracują i radzę Panu, już po raz 
kolejny, wziąć się do pracy, a nie ograniczać 
się do wystąpień z używaniem słów, które nas 
obrażają i wprowadzają na sesji atmosferę 
nerwowości. Jeszcze raz Panu powiem, jako 
radni pełnimy rolę służebną i jeśli zachodzi 
pilna potrzeba, to taką sesję należy zwołać. 
Idąc tokiem Pana myślenia, to lepiej według 
Pana stracić szanse na pozyskanie środków 
unijnych, niż zwołać sesje nadzwyczajną  
i przeanalizować na niej przygotowane 
uchwały. I jeszcze na zakończenie dwie my-
śli, przecież wcale nie musi Pan uczestniczyć 

Jak stanowią prawo w Brzesku
Stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej, Krzysztofa Ojczyka w sprawie artykułu „Jak stano-

wią prawo w Brzesku” autorstwa Iwony Dojki zamieszczonych w tygodniku „Temi”
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w posiedzeniach Rady Miejskiej, a po drugie 
nie myli się tylko ten który nic nie robi....”.

Z obrad sesji jak i z protokołu jasno wy-
nika, iż była to sytuacja nadzwyczajna. Nie 
przygotowanie tego projektu uchwały w dniu 
12 stycznia przez pracowników Urzędu Miej-
skiego po godzinach pracy, a tym samym nie 
zwołanie przeze mnie w tym dniu sesji spo-
wodowałoby utratę wielomilionowych dotacji 
dla gminy Brzesko. To byłaby nieodpowie-
dzialność i niegospodarność, a nazywanie 
takiego postępowania przez Lecha Pikułę 
niechlujstwem uwłacza pracy urzędników. 
Poza tym nie jest niczym nowym w żadnej 
gminie w Polsce, że projekty uchwał na sesji 
podlegają modyfikacjom. Pani Iwona Dojka 
powołując się na protokół z dnia 14 stycznia 
znała jego treść. Jak więc można ocenić arty-
kuł pani Dojki?. Czy świadczy on o rzetelności  
i obiektywizmie pracy dziennikarskiej, czy 
jest raczej obrazem zakłamania i chęci mani-
pulowania opinią publiczną?. (...)

W kolejnym wątku „Bieg z przeszkodami 
do informacji” pani Iwona Dojka m.in. pi-
sze: „Punkt 2 paragrafu 42 statutu ustano-
wił wprawdzie dostęp do „w szczególności” 
protokołów z posiedzeń rady i jej komisji, 
zarządzeń burmistrza, uchwał oraz zezwolił 
mieszkańcom na „obecność” na sesjach Rady 
Miejskiej”, ale jednocześnie postawił prze-
szkody tym, którzy chcieliby otrzymać kopie 
wymienionych dokumentów. Ustawa o do do-
stępie informacji publicznej nie zobligowała 
urzędników do pobierania opłat za ich wyda-
wanie. Natomiast brzescy rajcy w paragrafie 
44 przewidzieli funkcjonowanie cennika na 
wszelkie kserograficzne odbitki, chociaż nie 
musieli tego robić”. 

Otóż art.15 ustawy o do dostępie informacji 
publicznej ustawy mówi: „1.Jeżeli w wyniku 
udostępnienia informacji publicznej na wnio-
sek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot 
obowiązany do udostępnienia ma ponieść 
dodatkowe koszty związane ze wskazanym 
we wniosku sposobem udostępnienia lub ko-
niecznością przekształcenia informacji w for-
mę wskazaną we wniosku, podmiot ten może 
pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości 
odpowiadającej tym kosztom. 2.Podmiot,  
o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni 
od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnio-
skodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie 
informacji zgodnie z wnioskiem następuje po 
upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnio-
skodawcy, chyba że wnioskodawca dokona 
w tym terminie zmiany wniosku w zakresie 
sposobu lub formy udostępnienia informacji 
albo wycofa wniosek.”

Na tej podstawie wszystkie gminy w Pol-
sce własnymi uchwałami wprowadziły takie 
opłaty i nikogo to nie dziwi poza Panią Iwo-
ną Dojką. Poza tym wspomniane opłaty (cyt. 
„cennik”) nie zostały wprowadzane statutem 

Gminy jak sugeruje Pani Iwony Dojka,  lecz 
uchwałą rady miejskiej z 27 marca 2002 
roku. Mało tego, takie podobne zapisy były w 
ostatnim statucie Gminy Brzesko, który był 
uchwalany pod rządami Pana Lecha Pikuły 
(Przewodniczącego Rady), kiedy pani Iwona 
Dojka pracowała w urzędzie jako redaktor 
naczelny „BIM”. Wówczas te zapisy nie prze-
szkadzały autorce dzisiejszego artykułu. Jak 
widać w tym przypadku „punkt widzenia za-
leży od punktu siedzenia”. 

Dla przykładu - wyobraźmy sobie  sytua-
cję, kiedy nie ma wspomnianych opłat i przy-
chodzi np. pani Iwona Dojka do Burmistrza 
z wnioskiem o udostępnienie odpisów proto-
kołów, uchwał i wniosków za ostatnie 5 lat. 
Pytam, kto miałby wówczas zapłacić za tony 
papieru i setki godzin pracy urzędników, 
Pani Dojka czy solidarnie wszyscy podatnicy 
Brzeska?.

Kolejnym kłamstwem pani Iwony Dojki 
w tym wątku są następujące stwierdzenia 
„Inne ograniczenie dotyczy z kolei wglądu do 
dokumentów samorządów osiedli i sołectw. 
Paragraf 51, ustęp 8 statutu przyznał to 
uprawnienie jedynie burmistrzowi lub osobie 
upoważnionej przez niego. Tak więc bez an-
gażowania włodarza gminy nie da się dotrzeć 
do np. protokołu z zebrania rady sołeckiej lub 
mieszkańców dzielnicy”.

Otóż paragraf 51 ust 8 statutu Gminy 
Brzesko mówi: „Burmistrz lub upoważniona 
przez niego osoba ma prawo wglądu do do-
kumentów jednostek pomocniczych”. Z tego 
zapisu wynika tylko, że Burmistrz Brzeska 
ma prawo wglądu do dokumentów jednostek 
pomocniczych. Skąd więc biorą się kłamli-
we sformułowania Pani Dojki?. Dysponen-
tami dokumentów jednostek pomocniczych 
są ich przewodniczący lub sołtysi natomiast 
Burmistrz Brzeska ma prawo zapoznać się 
z nimi, chociażby po to, aby odpowiedzieć 
mieszańcom na pytania, czym się ich przed-
stawiciele w  sołectwach i osiedlach zajmują. 
Jeżeli ten zapis byłby niezgodny z prawem 
musiałby być uchylony przez nadzór prawny 
wojewody, a nie został zakwestionowany. 

Zarzuty są tak bezpodstawne, że trudno 
się wręcz do nich odnosić. Wygląda wręcz, że 
Pani Iwona Dojka nie mając nic ciekawego do 
pisania, zamierza szkalować osoby publiczne 
chcąc je poniżyć w oczach opinii publicznej. 
Sprawy, które opisuje, są dla wszystkich zro-
zumiałe są poza samą autorką artykułu.

Kolejny wątek artykułu „Ile wiceprzewod-
niczących, ile sesji?” W tym wątku Pani Doj-
ka twierdzi, że „Autorzy aktu nie doliczyli się, 
ilu rada miejska ma wice przewodniczących. 
W paragrafie dziesiątym wśród „organów 
wewnętrznych gminy” wyliczają m.in. prze-
wodniczącego i wiceprzewodniczącego, by  
w piętnastym pisać: „Wyboru przewodniczą-
cego i 2 wiceprzewodniczących dokonuje rada 

nowej kadencji na pierwszej sesji”. Paragraf 
ten pokazuje przewodniczącego i wiceprze-
wodniczącego oraz komisje rady jako organy 
wewnętrzne gminy, którym ustawodawca 
przypisał określone obowiązki wynikające  
z ustawy bez wskazywania ich ilości. Zgod-
nie z prawem Rada Miejska w Brzesku może 
mieć jednego lub dwóch wiceprzewodniczą-
cych rady. O tym jednak decyduje inny zapis 
w statucie gminy. Dotyczy to także komisji, 
których ilość w tym paragrafie nie jest wska-
zana. Idąc tokiem myślenia Pani Iwony Doj-
ki, to zapomniała jeszcze dodać, że radni nie 
mogą się doliczyć ile komisji posiada Rada 
Miejska w Brzesku?.

Z treści 15 paragrafu Statutu Gminy jasno 
wynika, że dotyczy on trybu wyboru organów 
gminy, ilości, a także sytuacji, kiedy wystę-
puje wakat na stanowisku przewodniczącego 
lub wiceprzewodniczącego rady. Cytowane 
przepisy są proste i logiczne i w tym wzglę-
dzie nigdy nie budziły wątpliwości interpre-
tacyjnych. 

W kolejnym wątku „Środki dyscyplino-
wania” autorka artykułu rozpisuje się m.in. 
nad „zwięzłością wystąpień radnych”. Zasta-
nawiam się jak daleko sięga hipokryzja Pani 
Dojki? 

Przed 30 kwietnia 2007 roku w gmi-
nie Brzesko obowiązywał statut z 2003 
roku. Zapisy statutu poruszone w tym 
wątku zostały przeniesione ze „starego” 
statutu z 2003 roku, który współtwo-
rzył właśnie pan radny Lech Pikuła, ów-
czesny Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Brzesku, „wujek” Pani Iwony Doj-
ki. Nie przypominam sobie również  
i w tym przypadku, aby wówczas Pani 
Iwona Dojka, Redaktor Naczelna „BIM” 
przesiadująca całymi dniami w urzędzie, 
pisała na łamach pisma samorządowego o 
„problemach z matematyką, niedbalstwie, 
środkach dyscyplinujących” i wielu innych 
sprawach poruszanych w swoim „dziwacz-
nym” artykule. Złośliwe uwagi, aluzje oraz 
stawiane pytania pod adresem radnych 
jasno pokazują prawdziwy cel autorki tego 
artykułu. Takie postępowanie, to nie jest 
żadne dziennikarstwo, lecz, sianie zamie-
szania i pomawianie innych osób, a stawia-
nie znaków zapytania nie uchroni autorki 
od odpowiedzialności za pisane słowa.

Na koniec jeszcze jedno spostrzeżenie. Kie-
dy z Brzeskiego Magazynu Informacyjnego  
(z urzędu) odeszła Pani Iwona Dojka skoń-
czyły się kłótnie i awantury wywoływane co 
i raz jej artykułami. Zaczęła się spokojna 
zwyczajna praca, zarówno urzędników jak 
i radnych. Po roku czasu Pani Dojka wraca, 
tym razem na łamach tarnowskiego tygo-
dnika „TEMI”. Efekty jej „pracy” już widać. 
Pytanie, czy taki styl pracy odpowiada tak-
że Wydawcy tej gazety?
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Szczepanów to miejsce szczególne. 
Pełne pamiątek po świętym Stanisła-
wie przyciąga nie tylko pielgrzymów 
ale także znawców i miłośników kul-
tury, archeologów. Wiara styka się 
tu z historią, Bazylika, jako miejsce 
cudów znana jest w całej Europie. O 
tym, dlaczego warto Szczepanów od-
wiedzić nikt nie potrafi mówić pięk-
niej i z większym znawstwem, jak 
obecny proboszcz parafii, ksiądz pra-
łat, Władysław Pasiut. 

-Dla wierzących Szczepanów to 
przede wszystkim miejsce kultu i piel-
grzymek. Przyjeżdżają tu prosząc o 
łaski dla siebie i swoich rodzin. Ale 
przyjazd do naszej małej miejscowości 
daje także możliwość zetknięcia się z 
wysoką kulturą i historią. Dla kone-
sera zabytków nie lada gratką jest 
zobaczenie kościoła długoszowskiego 
zbudowanego na fundamentach wcześ-
niejszej świątyni – romańskiej. Praw-
dziwym brylantem jest pochodząca z 
początku XI wieku romańska chrzciel-
nica. To przy niej właśnie ochrzczony 
został mały Stanisław, warto dodać, 
że jest to jeden z niewielu zabytków 
tej klasy w całej Europie. W dalszym 
ciągu stoi dąb, pod którym święty 

przyszedł na świat i 
studzienka, w której 
został obmyty tuż po 
narodzeniu. Warto 
zobaczyć także kościół 
(znajdujący się na 
Cmentarzu Parafial-
nym) zbudowany na 
miejscu domu rodzin-
nego świętego Stani-
sława. Najcenniejszą 
jednak pamiątką są 
relikwie świętego, o 
które wystarali się 
pracujący w Szczepa-
nowie kapłani w cza-
sie, gdy Stanisław po 
męczeńskiej śmierci 
ogłoszony został świę-
tym. Jest to pierwszy 
święty polski, patron 
naszego kraju – opo-
wiada ksiądz Włady-
sław Pasiut.

Do Szczepanowa 
pielgrzymowali królo-
wie, prymasi polscy, 
kardynałowie, bisku-
pi,  niezliczone rzesze 
kapłanów i wiernych świeckich. Byli 

też przyszli papieże. 
W 1978 roku na kilka 
miesięcy przed wybo-
rem na Stolicę Piotro-
wą w szczepanowkich 
uroczystościach zwią-
zanych z jubileuszem 
900-lecia śmierci 
świętego Stanisława 
brał udział kardynał 
Karol Wojtyła. Była 
to jego ostatnia po-
sługa w diecezji przed 
wyborem na papieża. 
Ćwierć wieku później, 
w maju 2003 roku w 
uroczystościach zwią-
zanych z jubileuszem 
750-lecia kanonizacji 
świętego Stanisława 
wziął udział legat pa-
pieski, kardynał Jo-
seph Ratzinger, obec-
ny Benedykt XVI. 

Wierni parafianie
-Sanktuarium świę-

tego Stanisława w 
Szczepanowie zawsze 

było bliskie mojemu sercu. W dzieciń-
stwie często tam pielgrzymowałem na 
uroczystości odpustowe. W maju 1978 
roku, kiedy obchodzone były uroczy-
stości związane z rocznicą 900-lecia 
męczeńskiej śmierci świętego, byłem 
tam już jako alumn Wyższego Semi-
narium Duchownego w Tarnowie, w 
czasie tygodniowych uroczystości peł-
niłem różne posługi – rozdawałem ko-
munię, miałem też to szczęście, że w 
czasie głównej procesji niosłem z koś-
cioła głównego do ołtarza polowego 
relikwiarz głowy świętego, który przy-
wiózł na ten dzień do Szczepanowa 
kardynał Karol Wojtyła. Gdy w 2001 
roku zostałem proboszczem w Szcze-
panowie, stanąłem wobec nowych 
zadań związanych z kultem świętego 
Stanisława. Szybkimi krokami zbliżał 
się rok 2003, a więc rocznica kanoni-
zacji rodaka ze Szczepanowa. Nigdy 
nie przypuszczałem, że to właśnie ja 
przygotowywał będę kolejny jubileusz. 
Miałem ogromną tremę i wiele obaw 
– wspomina Władysław Pasiut.

Z przygotowaniami do jubileuszu 
750-lecia kanonizacji świętego Sta-
nisława pracy było mnóstwo, nowy 
proboszcz zakasał rękawy i razem 

Perła w koronie świętego Stanisława

Ściana po ścianie remontowany 
jest kościół w Szczepanowie
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z wiernymi z parafii wziął się ostro 
do dzieła. Wyzwanie było ogrom-
ne, ksiądz Ordynariusz zaprosił na 
uroczystości cały Episkopat Polski 
z prymasem i nuncjuszem apostol-
skim w Polsce arcybiskupem Józefem 
Kowalczykiem. Obawy okazały się 
przedwczesne, uroczystości wypadły 
nadzwyczaj okazale, do Szczepanowa 
przyjechała rekordowa liczba wier-
nych. 

Prałat Pasiut na każdym kroku pod-
kreśla rolę wiernych parafian w dzie-
le podnoszenia rangi santuarium. 

-Ich zaangażowanie jest ogromne, 
kościół został odnowiony od posadzki 
po dach, dzięki ich ofiarności i chęt-
nym do pracy rękom. Cała parafia 
każdego roku żyje czasem tygodniowe-
go odpustu, bo każdy ma swoje zada-
nie do wykonania, przyjmujemy wtedy 
pielgrzymów z całego kraju i różnych 
zakątków Europy – mówi ksiądz Wła-
dysław Pasiut.

Do dzisiaj mieszkańcy Szczepa-
nowa w serdecznej pamięci noszą 
wydarzenie, jakim była Ogólnopol-
ska Pielgrzymka ludzi niewidomych  
i niedowidzących, w której brało 
udział 3,5 tysiąca osób. Przyjęła ich 
cała parafia służąc opieką i gościną. 
Prałat wspomina, że wspólnie spę-
dzone dni były najwspanialszymi re-
kolekcjami, jakie parafianie przeżyli 
w związku z zetknięciem się z tymi 
pielgrzymami. 

Kapitalny remont wieży i dachu na 
kościele, wymiana więźby dachowej i 
pokrycia na blachę miedzianą wraz z 
orynnowaniem oraz wymianą krzyży i 
monstrancji na prezbiterium; oczysz-
czenie ścian zewnętrznych kościoła i 
uzupełnienie ubytków w spoinowaniu 
i cegle; konserwacja ołtarza głównego 
w kościele parafialnym; konserwacja 
czterech gotyckich portali długoszow-
skich; malowanie ścian i sklepienia 
kościoła; przebudowa prezbiterium i 
dostosowanie go do wymogów i prze-
pisów liturgicznych obowiązujących 
w Bazylice; położenie posadzki – gra-
nitowej w prezbiterium i marmurowej 
w obydwu kościołach; odnowienie czte-
rech kaplic murowanych w obejściu Ba-
zyliki; odnowienie kaplicy Narodzenia 
świętego Stanisława; uporządkowanie 
terenu przy kaplicy Narodzenia i poło-
żenie kostki brukowej; uporządkowa-
nie terenu przy kościele na cmentarzu; 
wykonanie podświetlenia Bazyliki; 
wybudowanie ołtarza polowego; budo-

wa parkingów dla pielgrzymów; ter-
momodernizacja budynków plebanii 
i Domu Pielgrzyma; konserwacja tab-
licy fundacyjnej z XV wieku w koście-
le długoszowskim; konserwacja XIX 
wiecznego bocznego ołtarza w kościele 
długoszowskim; renowacja XIX wiecz-
nej ambony; renowacja obrazów i ram 
14 Stacji Drogi Krzyżowej; konserwa-
cja gotyckiego sklepienia i ściany XV 
wiecznej kruchty; instalacja monitorin-
gu zewnątrz i wewnątrz Bazyliki oraz 
instalacja czujników ruchu z zewnętrz-
ną syreną alarmową w celu zabezpie-
czenia obiektu przed dewastacją oraz 
kradzieżą cennych dzieł sztuki; konser-
wacja ścian i sklepienia w XV wiecznej 
kruchcie; odsłonięcie z warstwy zamu-
rowania dwie nisze w dawnej kruchcie; 
rekonstrukcja malowidła ściennego 
przedstawiającego świętego Sebastia-
na; konserwacja ołtarza bocznego Serca 
Jezusowego, obecnie Miłosierdzia Bo-
żego; budowa i postawieni pomnika z 
popiersiem Papieża Sługi Bożego Jana 

Pawła II; wykonanie alejek na cmenta-
rzu parafialnym; kapitalny remont ple-
banii z 1936 roku, montaż ekologicznej 
oczyszczalni ścieków; kapitalny remont 
na kościele długoszowskim; konser-
wacja dwóch obrazów z XVII wieku; 
oczyszczenie studni ze źródłem świę-
tego Stanisława; przebudowa i konser-
wacja muru kamiennego ogradzającego 
Kaplicę Narodzenia; remont i kon-
serwacja figury świętego Stanisława;  
konserwacja XV wiecznego tryptyku z 
kościoła długoszowskiego; renowacja 
XV wiecznego krzyża; konserwacja XV 
wiecznego obrazu świętego z kościoła 
na cmentarzu; konserwacja bocznego 
ołtarza Matki Boskiej Nieustającej Po-
mocy; oczyszczenie ścian zewnętrznych 
– cegły, detali kamiennych i portali z 
herbem długoszowskim, uzupełnienie 
zniszczonych  fug; rozpoczęcie przebu-
dowy muru kamiennego wokół cmenta-
rza; renowacja obrazu świętego Stani-
sława Tronującego. 

Wykaz prac konserwatorskich i budowlanych wykonanych w parafii Szczepanów:
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Miejsce cudów
Święty Stanisław nie tylko pochodzi ze 

Szczepanowa, ale, jak przyznaje ksiądz 
prałat stale troszczy się o swoją parafię. 
Tak było w ciągu wieków i tak jest nadal, 
a ksiądz Pasiut mówi, że doświadczył i do-
świadcza tej opieki na każdym kroku. 

-Był sierpień, trwał remont kościoła, 
cały jego dach był zdemontowany. Byłem 
w drodze do Krakowa, do  konserwatora 
zabytków, kiedy nagle załamała się po-
goda, szła straszna nawałnica. W Brze-
sku zaczęło już mocno padać, w Bochni 
było  już oberwanie chmury. Zatrwożony 
tą sytuacją myślałem: „Boże, cały kościół 
odkryty. Jeśli zaleje strop, zostaną znisz-
czone malowidła i tynki. I wówczas pełen 
ufności modliłem się prosząc świętego 
Stanisława: „Święty Stanisławie, jak Ci 
zależy to broń”. Po kilku godzinach wra-
cam z Krakowa do parafii. W Bochni i 
Brzesku pełno wody, na ulicach fontanny, 
w Mokrzyskach i w Szczepanowie w ro-
wach pełno wody. Pod kościołem....sucho. 
Gdy spytałem, jak to się stało, robotnicy 
jednogłośnie odpowiedzieli: „Święty Sta-
nisław czuwał”. Chmurę zwinęło przed 
samym kościołem i przeszła bokiem – opo-
wiada ksiądz.

Z XVII wieku pochodzi obelisk posta-
wiony w dowód wdzięczności za uratowa-
nie parafii przed gradobiciem, w czasie 
którego zniszczonych zostało kilka oko-
licznych wiosek 

Kilka miesięcy temu prałat Wła-
dysław Pasiut zwrócił się wiernych 
z prośbą o listy dokumentujące łaski, 
których doznali dzięki wstawiennictwu 
świętego Stanisława.

-Do tej pory nadchodzą listy z całej 
Polski, są to relacje otrzymanych łask, 
których wierni doznali dzięki prośbom 
i modlitwom zanoszonym do święte-
go Stanisława.  Piszą do nas osoby, 
które były ciężko chore, na przykład 
na  nowotwory. Po pielgrzymkach do 
Szczepanowa i modlitwach do świętego 

Stanisława ich dolegliwości ustępowa-
ły, wprowadzając w osłupienie lekarzy 
i rodziny. Piszą też niezwykle szczęśli-
wi rodzice, którzy po blisko 20 latach 
oczekiwania na potomka, doczekali się  
błogosławieństwa po prośbach zanie-
sionych do świętego ze Szczepanowa. 
To piękne, zachwycające opisy, pełne 

urzekającej ufności i wiary – relacjonu-
je ksiądz Pasiut. 
Patron trzeźwości

O tym, że święty Stanisław troszczy 
się o rodzinną parafię świadczą także 
liczne powołania kapłańskie i zakonne. 
Z parafii wyszło dwóch biskupów, wielu 
wspaniałych profesorów, duszpasterzy, 
misjonarzy i liczne grono sióstr zakon-
nych. 

-Jestem w parafii niecałe osiem lat, w 
tym czasie do seminariów duchownych 
poszło kilku młodzieńców, kilka dziew-
cząt wybrało zgromadzenia zakonne. 
Niektórzy z nich są już kapłanami, jest 
też trzech kleryków. To jest wyraźna od-
powiedź na nasze nieustające modlitwy 
do świętego Stanisława o powołania i 
Jego troska, aby tych powołań nigdy 
nie brakowało. Wierni w parafii też czu-
ją ogromną moc wstawienniczą u Boga 
swojego świętego Rodaka. Mają tę świa-
domość, że opieka świętego Stanisława 
jest nieustanna, dlatego licznie przy-

Bezcenne zabytki
Na terenie parafii szczepanowskiej znajduje się kilka obiektów zabytkowych: 

kościół długoszowski z 1470 roku wraz z bezcennymi malowidłami, obrazami; Ba-
zylika Mniejsza, Sanktuarium św. Stanisława, Patrona Polski; kościół z 1781 roku, 
który wybudował książę Stanisław Lubomirski na miejscu narodzin świętego; ka-
plica upamiętniająca narodziny świętego Stanisława; dąb z XI wieku, pod którym 
urodził się święty; studnia z XI wieku ze źródłem, w którym wg tradycji został 
obmyty święty Stanisław; chrzcielnica z 1536 roku; chrzcielnica romańska z XI 
wieku; spichlerz z XVII wieku; plebania z 1936 roku.

Kościół w Szczepanowie jest jednym z nielicznie zachowanych obiektów architek-
tonicznych fundacji Jana Długosza. Świątynia ta jest najstarszą częścią obecnego 
sanktuarium rozbudowanego w początkach XX wieku. Szczególnie cenna jest ce-
glana elewacja zdobiona regularnym motywem ciemnje zendrówki. Całość wraz z 
dachem krytym miedzią i dachówką stanowi godną oprawę estetyczną ważnego dla 
kultury narodowej Sanktuarium – miejsca narodzenia i chrztu Patrona Polski. 

Chrzcielnica z XI  wieku - bezcenny zabytek



BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY

��

kwiecień 2009SWEGO NIE ZNACIE

chodzą w każdy czwartek na nowennę 
do świętego. Modlimy się za ojczyznę, 
diecezję, o powołania, za rodziny oraz 
o trzeźwość. O wyproszonych łaskach 
świadczą liczne wota składane przez 
wiernych świeckich a także biskupów 
i kapłanów, siostry zakonne. Wspomnę 
tylko o wotach księdza biskupa Jana 
Styrny czy księdza kardynała Stanisła-
wa Dziwisza – mówi proboszcz.

W parafii było i nadal jest bardzo dużo 
osób noszących imię świętego. Wystar-
czy zajrzeć do ksiąg parafialnych, czy na 
nagrobki na cmentarzu. Duch stanisła-
wowski jest również obecny przy wybo-
rze imienia patrona przy bierzmowaniu. 
Przy domach stoją kapliczki z figurami 
świętego, nie ma domu, w którym nie wi-
siałby jego obraz. Szczepanów jest miej-
scem najbardziej żywego kultu świętego 
Stanisława na świecie. Parafianie swo-
ją wdzięczność świętemu Stanisławowi 
okazuje nie tylko w świąteczne dni, w 
oprawie procesji ale także w codziennej 
pracy na rzecz kościoła i najbardziej po-
trzebujących na terenie parafii. Działa 
tu Stowarzyszenie Kultu świętego Sta-
nisława BM i Ochrony Dziedzictwa Kul-
turowego Ziemi Szczepanowskiej. Głów-

ny trzon jego działalności zasadza się na 
opiece nad młodzieżą z rodzin dysfunk-
cyjnych i zagrożonych patologią. Jedną 
z imprez organizowanych przez towa-
rzyszenie jest „Piknik bezalkoholowy”.

-Święty Stanisław jest patronem trzeź-
wości, stąd pomysł, aby taką imprezę 
organizować. I o ile, po pierwszych jej 
edycjach, znajdowaliśmy po krzakach i 
zakamarkach puste puszki i butelki, tak 
po ostatniej nie znaleźliśmy już nic. Cie-
szę się, że młodzież poważnie podchodzi 
do problemu – mówi ksiądz Władysław 
Pasiut.

Inne formy działalności prowadzonej 
dla młodzieży to kursy tańca, zajęcia  
z zakresu sztuk walk dalekowchodnich, 
organizacja atrakcyjnych wyjazdów  
w czasie ferii zimowych i wakacji. 

Pod opieką świętego Stanisława
Na nieustające remonty i konserwacje, 

jakie prowadzone są od lat w kościele w 
Szczepanowie wydano do tej pory kilka 
milionów złotych. Prałat Pasiut i w tym 
dopatruje się wstawiennictwa świętego. 
Każdego roku parafia składa kilka wnio-
sków o dofinansowanie prac do Marszał-
ka Województwa i do Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. Jeszcze się nie 
zdarzyło, żeby dotacji odmówiono. Dobrze 
napisany wniosek to jedno a pomoc Wiel-
kiego Patrona Bazyliki to drugie. Kościół 
i teren wokół niego od lat niezmiennie za-
stawiony jest rusztowaniami, samochoda-
mi dostawczymi, praca idzie całą parą. A 
to remontuje się dach, to ściany, to kolej-
ny obraz czy ołtarz wywożone są do pra-
cowni konserwatorskich do Krakowa. Na 
liście prac wykonanych od 2001 roku jest 
kilkadziesiąt pozycji. Każda z nich wyma-
ga szczególnej staranności – z reguły są to 
bezcenne zabytki i ogromnych pieniędzy. 
Parafianie i przyjezdni z wielkim podzi-
wem patrzą na poczynania proboszcza, 
który dwoi się i troi aby zdobyć potrzeb-
ne pieniądze, zmówić ekipy remontowe, 
wszystkiego dopatrzyć, a  oprócz tego pro-
wadzić codzienną kapłańską posługę. 

-Czasu trochę mało, ale sił, dzię-
ki Bogu nie brakuje. Wstaję rano  
i pierwsze swoje myśli zawsze kieruję 
w stronę swojego ukochanego świętego. 
To on czuwa nad moimi poczynania-
mi, zawierzam Mu we wszystkim, co 
robię. Wierzę, że On stale czuwa nade 
mną i dodaje mi siły – mówi prałat.            
               Zofia Sitarz

Niedziela – 3 maja
Msze święte: 6.30; 8.00; 9.30 (msza pod prze-
wodnictwem biskupa Jana Styrny); 11.00 
(udzielenie dzieciom Sakramentu I Komunii), 
15.30 (msza z udziałem alumnów Wyższego Se-
minarium Duchownego Diecezji Elbląskiej pod 
przewodnictwem biskupa Jana Styrny Ordy-
nariusza Diecezji Elbląskiej połączona z udzie-
leniem Sakramentu Bierzmowania młodzieży z 
Dekanatu Szczepanów); 19.00. 
Poniedziałek – 4 maja 
Dzień chorych, dzień seniora, Caritas parafial-
nych
Msze święte: 8.00; 10.00 (spotkanie członków 
Caritasu z Dekanatu Szczepanów); 11.00 (Msza 
w Bazylice z udzieleniem Sakramentu Chorych 
i błogosławieństwo Najświętszym Sakramen-
tem na sposób Lourdes); 17.00 (nabożeństwo 
majowe); 17.30 (uroczysta msza przy Kaplicy 
Narodzenia).
Wtorek – 5 maja
Jubileusze małżeńskie
Msze święte: 8.00; 11.00 (msza z odnowieniem 
przyrzeczeń małżeńskich); 17.00 (nabożeństwo 
majowe); 17.30 (msza z udziałem pielgrzymów 
– Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diece-

zji Tarnowskiej, nauczycieli, wychowawców, 
katechetów świeckich, Ruchu Światło -Życie, 
młodzieży z grup modlitewnych i apostolskich, 
KSM, diecezjalnej pielgrzymki na Jasną Górę).
Środa – 6 maja
Służby mundurowe powiatu brzeskiego
Msze święte: 8.00; 11.00, 17.00 (nabożeństwo 
majowe); 17.30 (msza święta z udziałem piel-
grzymów – parafii św. Prokopa z Jadownik, 
parafii Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu i 
parafii NSPJ w Biadolinach
Czwartek – 7 maja
Dzień młodzieży
Msze święte: 8.00; 11.00 (msza z udziałem piel-
grzymki młodzieży bierzmowanej ze szkół imie-
nia ługi Bożego Jana Pawła II z Diecezji Tar-
nowskiej); 17.00 (nabożeństwo majowe); 17.30 
(msza z udziałem księży wyświęconych w 1999 
roku, sióstr zakonnych oraz wiernych z parafii 
św. Jakuba z Brzeska oraz parafii MB Często-
chowskiej z Brzeska-Słotwiny).
Piątek – 8 maja
Uroczystość liturgiczna świętego Stanisława 
BM
Msze święte: 6.30; 8.00; 9.30; 11.00; 17.00 (nabo-
żeństwo majowe z Nowenną do św. Stanisława); 

17.30 (uroczysta suma przy kaplicy Narodzenia 
świętego Stanisława z udziałem pielgrzymki z 
parafii Miłosierdzia Bożego z Brzeska).
Sobota – 9 maja
Główna uroczystość odpustowa
Msze święte: 7.00; 10.00 (procesja z relik-
wiami świętego Stanisława oraz świętych 
i błogosławionych z Diecezji Tarnowskiej); 
11.00 (uroczysta suma odpustowa w Bazylice 
pod przewodnictwem biskupa Ordynariusza 
Wiktora Skworca z udziałem Kapituły Tar-
nowskiej, Kolegiaty Sądeckiej i Bocheńskiej, 
księży profesorów, księży z diecezji i gości. 
Pielgrzymki: alumni WSD z Tarnowa, piel-
grzymi z diecezji i parafii świętego Stanisła-
wa, siostry zakonne, samorządowcy, Mało-
polska Szkoła Wyższa z Brzeska, Liturgiczna 
Służba Ołtarza, lektorzy i ministranci, DSM, 
PDMD, grupy kolędnicze, parafie z dekanatu 
szczepanowskiego:Bielcza, Borzęcin Dolny 
i Górny, Bucze, Maszkienice, Mokrzyska, 
Przybotrów, Rudy Rysie); 17.00 (nabożeń-
stwo majowe); 1730. 
Niedziela – 10 maja
Uroczyste zakończenie odpustu
Msze święte: 6.30; 8.00; 9.30; 11.00; 15.30.

Odpust 2009
Tegoroczny tygodniowy odpust ku czci świętego Stanisława odbędzie się w dniach 3 – 10 maja i przebiegać będzie pod hasłem: Święty 

Stanisław wzorem troski o życie. W tym roku obchodzona jest 930. rocznica męczeńskiej śmierci świętego oraz 30. rocznica pielgrzymki Jana 
Pawła II do Polski. Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan uroczystości odpustowych.
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Zarówno Agnieszka jak i Bernadeta 
ze swoim akompaniatorem reprezen-
tować będą powiat brzeski w elimi-
nacjach wojewódzkich, do których za-
kwalifikowała się także Milena Kansy 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Brzesku, która zajęła drugie 
miejsce w konkurencji recytatorów.  
3. nagrodę otrzymała Natalia Brzęk 
(ZSP 1 Brzesko), a wyróżnienia przy-
padły w udziale Katarzynie Gwóźdź  
i Wojciechowi Mądrzykowi (oboje Ze-
spół Szkół w Szczurowej). Bernadeta 
Woźniak udanie przebrnęła też przez 
eliminacje powiatowe 22. Festiwalu 
„Talenty Małopolski 2009”. 

Prezentacje konkursowe oceniało 
jury w składzie: Ilona Stanaszek (prze-
wodnicząca), Janina Mika i Maria Ma-
rek. 

W eliminacjach wzięło udział zale-
dwie dziewięć osób. Od lat notuje się 
zatrważający brak zainteresowania 
recytacją ze strony młodzieży szkolnej  
i ich nauczycieli.                          DUDA

Najlepsi recytatorzy w powiecie
W siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku odbyły się powiatowe elimi-

nacje 54. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Najlepszą recytatorką uzna-
na została Agnieszka Bolek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku.  
I nagrodę w kategorii „poezja śpiewana” zdobyła Bernadeta Woźniak, której akom-
paniował Krzysztof Musiał. Oboje reprezentują brzeski MOK. 

Ilona Stanaszek (instruktor ds. upowszechniania teatru (Małopolskie Centrum 
Kultury „Sokół” w Nowym Sączu: Nie dramatyzowałabym, chociaż trudno powiedzieć, 
dlaczego słabnie zainteresowanie tym akurat konkursem, a ten problem dotyczy nie tylko 
powiatu brzeskiego. Przyczyny mogą być różne. Być może nauczyciele zbyt słabo propagują 
ten konkurs? Może sama młodzież przestaje interesować się poezją, chociaż w to osobiście 
bym wątpiła. Być może dzieje się tak dlatego, że eliminacje powiatowe poprzedzane są sitem 
dokonywanym w szkołach i nauczyciele delegują tylko te osoby, które ich zdaniem mają 
szansę być dostrzeżonymi. Pamiętajmy, że konkursów recytatorskich jest bardzo dużo, być 
może więc ten jest przez nauczycieli mniej postrzegany. Zresztą od lat obserwuję, że do tych 
konkursów zgłaszają się głównie młodzi ludzi wiążący swoją przyszłość z pracą artystyczną. 

Od lat zasiadam w jury tych konkursów i rozpoznaję znajome twarze osób, które zgłaszają 
się do udziału każdego roku. Widać, że pracują nad poprawą warsztatu, ciągle poszukują. 
Pozytywne jest to, że wraz ze spadkiem frekwencji nie następuje obniżenie poziomu repre-
zentacji. Poziom brzeskich recytatorów oceniam bardzo wysoko. W Brzesku szczególnie war-

DLACZEGO zainteresowanie recytacją zanika w naszych szkołach? ta zauważenia jest poezja śpiewana, która 
zawsze stoi tutaj na wysokim poziomie. 
Najlepszym przykładem tego jest tegorocz-
na laureatka, Bernadeta Woźniak. Widać 
tutaj wspaniałą pracę instruktorów muzyki 
i teatru zatrudnionych w Miejskim Ośrodku 
Kultury. 

Najczęściej mam uwagi do doboru reper-
tuaru. Podpowiadamy młodym ludziom, by 
dostosowywali go do swoich zainteresowań, 
własnej wrażliwości. Kilka razy organizuje-
my specjalne warsztaty, w których brzescy 
recytatorzy chętnie uczestniczą. Uczymy ich 
sztuki przekazu tekstu, szczególnie trudnej 
interpretacji prozy. 

Większe problemy są z poezją śpiewaną, 
choć nie dotyczy to Brzeska. Regulamino-
wym warunkiem jest to, żeby przy wyko-
nywaniu utworów powszechnie znanych 
zadbać o oryginalną aranżację, nie kopiować.  
I jeszcze jedno – to ma być poezja śpiewana,  
a nie piosenka. Młodzież i ich instruktorzy 
często jeszcze o tym zapominają. Ale ge-
neralnie jestem zadowolona, że nasi stali 
uczestnicy cały czas starają się artystycznie 
rozwijać. 

Maria Marek: Też nie robiłabym z tego prob-
lemu. Wydaje mi się, że przyczyna niskiej fre-
kwencji tkwi w zbytnim przeciążeniu szkolnymi 
obowiązkami. Warto byłoby jednak, żeby nauczy-
ciele mocniej zachęcali uczniów do udziału w tego 
typu konkursach. To nie tylko wspaniała przygo-
da, ale i możliwość obcowania z literaturą.  
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Ewelina Stępień i Krzysztof Szyd-
łowski zdecydowali się na karkołom-
ne przedsięwzięcie. Starsze pokolenia 
pamiętają mistrzowskie interpretacje 
utworów Jeremiego Przybory i Jerze-
go Wasowskiego wykonywane przez 
największe tuzy polskiej sceny kaba-
retowej. W maju zaśpiewają je młodzi 
artyści, których w czasach największej 
popularności „Kabaretu Starszych Pa-
nów” jeszcze długo nie było na świe-
cie. Czy podołają rzuconemu im przez 
instruktorów wyzwaniu? Nikt z grupy 
nie śpieszy się z pierwszym występem. 
Chociaż już teraz widać olbrzymie po-
stępy, to każdy z dziewiątki wykonaw-
ców chce, aby ostateczny produkt, czyli 
premiera, był na najwyższym z możli-
wych poziomie. 

To było spontaniczne
- Ten pomysł zrodził się nagle. Po 

ostatnim przedstawieniu „Księżnicz-
ki...” w 2006 roku siedzieliśmy w domu 
u Krzyśka (Szydłowskiego – przyp. 
DUDA) i zastanawialiśmy się, co dalej 
– wspomina Ewelina Stępień – Zespół 
z różnych powodów nam się rozpadał  
i wiadomo było, że tamten projekt sta-
wał się etapem zamkniętym. Zawsze 
marzyłam o spektaklu z piosenkami 
Przybory i Wasowskiego, ale zdawałam 
sobie sprawę, że może to być piekielnie 
trudne. Kiedy wreszcie rzuciłam hasło 
„Kabaret Starszych Panów”, nawet 
wtedy nie spodziewałam się, że Krzy-
siek potraktuje to poważnie. Tymcza-
sem on bez zastanowienia powiedział 
krótko: „Czemu nie?”. Ale musiały mi-
nąć aż dwa lata, żeby zdecydować się 
na realizację pomysłu, który powoli  
w nas dojrzewał.

Najpierw zaczęli gromadzić materia-
ły. Kiedy już dokonali wyboru utworów, 
skrzyknęli dziewięcioosobową grupę lu-
dzi. Z obsady do „Księżniczki...” zostali 
tylko Filip Górnisiewicz i Wojciech Su-
kiennik. Cały zespół to jednak zgrana 
paczka przyjaciół i żadna z tych osób 
nie jest debiutantem. Każde z nich 
para się udziałem w przedstawieniach 
muzycznych i teatralnych. Działają też 

w innych przedsięwzięciach artystycz-
nych. Instruktorzy podsuwali im swo-
je propozycje niby przypadkiem, przy 
okazji innych zajęć. Młodzi ludzie po-
czątkowo patrzyli na proponowane im 
utwory jak na jeża, którego nie sposób 
dotknąć gołą dłonią. 

Teksty obciążone
- Teksty Jeremiego Przybory są spe-
cyficzne. W dodatku te utwory „obcią-
żone” są niezapomnianymi kreacjami 
wybitnych aktorów. Zdawaliśmy so-
bie od początku sprawę, że musimy 
znaleźć swoje pomysły na „sprzeda-
nie” tego materiału – mówi Eweli-
na Stępień, ku zdziwieniu której jej 
podopieczni bardzo szybko zaczęli so-
bie przyswajać materiał. Jeśli chodzi  
o interpretację, to trzeba ich było od sa-
mego początku nieco temperować, aby 
nie poszli w kierunku przerysowania 
i pozbyli się starych „zagrań”, które 
gdzie indziej były sprawdzone i dobre, 
tu jednak niebezpiecznie ocierały się  
o kicz. Na szczęście piosenki duetu 
Starszych Panów przetrwały próbę 
czasu, bo są po prostu uniwersalne. 
Młodzież dość szybko zaczęła trak-
tować teksty Przybory jako własne. 
Ewelina Stępień jak wytrawny trener 
pozwoliła swoim artystom włożyć do 
interpretacji ich pomysły, młodzieżowe 
spojrzenie. Mozolne i wyczerpujące po-
czątkowo próby z czasem zamieniły się  
w nieskrępowaną zabawę. W ten sposób  
w sali prób Miejskiego Ośrodka Kul-
tury tworzą się osobne miniscenki, bo 
każda z wykonywanych tutaj piosenek 
to odrębne przedstawienia. 

Warto będzie posłuchać na przykład 
„Ballady jarzynowej” w wykonaniu Jo-
anny Hebdy. Wprawdzie nie ma szans 
doścignąć w tej roli Ireny Kwiatkow-
skiej (a kto by potrafił?), to jednak  
z próby na próbę jej interpretacja staje 
się coraz bardziej ciekawa i dojrzała.  
Z kolei Wojtek już w połowie prób mu-
siał odłożyć na półkę „Wesołe jest życie 
staruszka”, bo osiągnął już taki poziom, 
że nadmierna rutyna doprowadziła, do 
tego, iż niektóre jego wykonania sta-

wały się zanadto karykaturalne. Tenże 
Wojtek znakomicie realizuje się także w 
pantomimicznej roli adresata piosenki 
śpiewanej przez Joasię. Filip Górnisie-
wicz, który już w niejednym projekcie 
Eweliny Stepień uczestniczył, zaska-
kuje mocnym, głęboko osadzonym gło-
sem, kiedy konstatuje, że „Nie dla mnie 
kąpiesz się ...”. Reżyser przedstawienia 
zadbała, aby każda piosenka otworzyła 
aktorskie możliwości wykonawców, to-
też powstaje program złożony z samych 
perełek.  

Mocna sekcja muzyczna
Obserwowaliśmy jedną z prób od-

bywających się już w pewnej fazie 
zawansowania, kiedy w pełni gotowe 
były już aranżacje. Dlatego tylko in-
struktorzy i sami wykonawcy wiedzą, 
jak daleką drogę przeszli do obecnego 
etapu. Akompaniament będzie w tym 
przedstawieniu równie mocną stroną 
jak popisy wokalno-aktorskie. Ewelina 
Stepień na każdym kroku powtarza, że 
końcowy efekt będzie w głównej mie-
rze zasługa Krzysztofa Szydłowskiego, 
który zadbał o odpowiednią oprawę 
muzyczną. To on w miarę wcześnie 
zasugerował, aby fortepianowy akom-
paniament wzmocnić gitarą i wyraźnie 
zaakcentowaną sekcją rytmiczną. Po-
czątkowo wszystko szło jak po grudzie. 
Współpraca grającego „na żywo” zespo-
łu z solistą to trudna sprawa. Zarówno 
muzycy jak i soliści muszą być nieprze-
rwanie skoncentrowani na zharmoni-
zowaniu interpretacji z muzyczną fra-
zą. Dlatego na próbach pracuje się nad 
tym, aby każda interpretacja była jak 
najbardziej swobodna, nieograniczona 
dyscypliną wynikającą z nutowego za-
pisu. 

W oczekiwaniu na premierę
Naszą pewność, że realizowany  

w MOK-u projekt będzie w stu procen-
tach udany, opieramy nie tylko na ob-
serwacjach poczynionych na próbach. 
Nazwiska instruktorów są wystarcza-
jącą gwarancją sukcesu. 

Ewelina Stepień ma na swoim koncie 
nie tylko wspomnianą już tutaj „Księż-
niczkę Czardasza”. Pamiętamy jednak, 
że na premierę tamtego przedstawie-
nia udawaliśmy się pełni sceptycyzmu 
– przekonani, że młodzież nie poradzi 
sobie z takim tworzywem jak operetka. 
Później pełni podziwu ustawialiśmy się 
w długiej kolejce, aby złożyć całemu ze-
społowi gratulacje. Dużym sukcesem 
okazała się też być inscenizacja „Sere-
nady” Sławomira Mrożka. W pełni uda-

Po księżniczce starsi panowie
Od kilku miesięcy młodzież działająca w kółku teatralnym przy Miejskim Ośrodku Kultury 

pod okiem Eweliny Stępień i Krzysztofa Szydłowskiego pracuje nad przygotowaniem widowi-
ska opartym w całości na piosenkach z popularnego przed laty „Kabaretu Starszych Panów”. 
Premiera planowana jest na maj. Już teraz, po przyjrzeniu się próbom, gorąco polecamy ten 
spektakl, który powinien przebić niewątpliwy sukces „Księżniczki Czardasza” przygotowanej 
przez ten sam duet instruktorów wspierany wówczas przez Teresę Szydłowską. 
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nym przedsięwzięciem był też spektakl 
„Śród takich pól przed laty” oparty na 
fragmentach „Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza. Ponad rok temu publicz-

ność zauroczona była przedstawieniem 
„Dawnych wspomnień czar”. Szkoda 
tylko, że większość tych projektów 
wieńczy jedno, góra kilka przedstawień. 
Inaczej być jednak nie może – Ewelina 
Stępień pracuje na ogół z młodzieżą, 
która jest u progu podjęcia studiów, 

więc są to ludzie, którzy na pewien 
czas muszą opuścić Brzesko. Niektórzy 
z nich pewnie już tutaj nie wrócą po-
chłonięci karierami. Jeden z podopiecz-

nych zmierza teraz prosta drogą do 
zawodu aktora. W grupie przygotowu-
jącej „Kabaret Starszych Panów” rów-
nież dostrzegamy kilka osób mających 
„papiery” na sceniczną przyszłość. Nie 
wymienimy jednak nazwisk, żeby nie 
zapeszyć. To jednak zrządzenie losu, że 

pochodząca z Warszawy Ewelina Ste-
pień zawitała kiedyś do Brzeska. Dzię-
ki niej i grupie współpracujących osób 
MOK może stać się kuźnią aktorskich 
talentów. 

Krzysztof Szydłowski to muzyk po-
siadający nie tylko odpowiednie wy-
kształcenie, ale i intuicję tak nieodzow-
ną w muzyce. Sam ma za sobą występy 
w wielu formacjach muzycznych o róż-
norodnych preferencjach. Dlatego nie 
pozostaje nic innego, jak z niecierpli-
wością oczekiwać dnia premiery. 

Skoro mowa o premierze, to jeste-
śmy przekonani, że powinna ona mieć 
miejsce w odpowiednio pojemnej sali, 
w której będzie można w pełni zapre-
zentować wykonawczy kunszt. Gwaran-
tujemy wysoki poziom, a o frekwencję 
jesteśmy spokojni.                     DUDA

W przedstawieniu wystąpią wokaliści: 
Angelika Batko, Michalina Górnisiewicz, Jo-
anna Hebda, Milena Kansy, Natalia Mlecz-
ko, Bernadeta Woźniak, Filip Górnisiewicz, 
Wojciech Sukiennik i Hubert Zapiór. 
Zespół akompaniujący: Monika Zydroń 
(gitara), Piotr Styczeń (gitara basowa), 
Krzysztof Szydłowski (perkusja) i Jakub 
Tota (klawisze). 
Reżyseria: Ewelina Stępień
Kierownictwo muzyczne: Krzysztof Szyd-
łowski

Pod takim tytułem 1 kwietnia w Od-
dziale Dla Dzieci Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej odbył się 
konkurs recytatorski dla dzieci z klas 
IV- VI zorganizowany z okazji 10. rocz-
nicy śmierci pisarki oraz „Światowego 
Dnia Poezji” obchodzonego co roku 21 
marca.

-Celem konkursów recytatorskich jest 
zainteresowanie dzieci współczesną 
poezją, kształtowanie ich wrażliwości 
na piękno słowa i doskonalenie języka 
polskiego. W konkursie wzięło udział 
12 bardzo dobrze przygotowanych recy-
tatorów – mówi dyrektor PiMBP, Ma-
ria Marek. 

Jury pod przewodnictwem dyrektor 
Marii Marek najwyżej oceniło recytacje 
w wykonaniu: I miejsce- Katarzyna Ra-
dziak (Szoła Podstawowa nr 3), II miej-
sce- Julia Bober i Aleksandra Kaim 
(Szkoła Podstawowa nr 3), III miejsce- 
Aleksandra Sitarz (Szkoła Podstawowa 
nr 2).                                                red

W świecie Danuty Wawiłow
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Eliminacje powiatowe zorganizowały 
Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, 
Miejski Ośrodek Kultury i sołectwo Ja-
downiki. Cały festiwal jest organizowany 

od lat niezmiennie przez Stowarzyszenie 
Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krako-
wie, którego prezesem jest zasiadająca 
w jury Barbara de Lehenstein-Brońka. 

Cała czwórka jurorów była pozytywnie 
zaskoczona poziomem, jaki zaprezento-
wali uczestnicy eliminacji. Obrady jury 
trwały dłużej niż pierwotnie zakładano. 
Stało się tak z powodu wyrównanego wy-
sokiego poziomu uczestników eliminacji, 
w wyniku czego jurorzy postanowili przy-
znać więcej nominacji niż planowali. Do 
finału, który odbędzie się w Olkuszu 25 
i 26 kwietnia, zakwalifikowały się trzy 
zespoły i jeden solista (formy taneczne) 
oraz jeden zespół i trzynaścioro solistów 

(formy muzyczne). Organizatorzy zapla-
nowali także dwa koncerty laureatów, 
które odbędą się 7 czerwca w krakow-
skiej Piwnicy Pod Baranami i 14 czerw-

ca w Nowohuckim Centrum 
Kultury. 

- Przyznam szczerze, że je-
chaliśmy do Jadownik dość 
sceptycznie nastawieni. Tym-
czasem zostaliśmy zaskocze-
ni perfekcyjną organizacją 
imprezy i wysokim kunsztem 
wykonawczym młodych tan-
cerzy i wokalistów. Nawet 
w przypływie największego 
optymizmu nie spodziewa-
liśmy się, że aż tylu wyko-
nawców zaprosimy do Olku-
sza. Myślę, że w tej grupie 
znajdują się takie jednostki 
i zespoły, które ujrzymy 
i usłyszymy w koncertach 

laureatów. Uczestniczę w tym festiwalu 
niemal od początku jego istnienia i nie 
mogę zrozumieć, dlaczego do Jadownik 
trafiliśmy dopiero pierwszy raz. Macie 
w powiecie bardzo wiele talentów, które 
grzech byłoby pominąć milczeniem – mó-
wił Roman Michalik już po zakończeniu 
obrad jury. 

Ten pierwszy raz w Jadownikach to 
w dużej mierze zasługa Michała Krzyw-
dy, rodowitego mieszkańca tej wioski, 
który sprawił, iż znaleźli się chętni do 
współpracy przy organizacji festiwalu. 
Michał jest studentem V roku dzienni-
karstwa i komunikacji społecznej na Kra-
kowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego. Jest również tancerzem 
zespołu Słowianie, którego instruktorami 
jest część jurorów i głównych organizato-
rów festiwalu. Kiedy tylko zdobył od nich 
zgodę na zorganizowanie eliminacji w Ja-
downikach, przystąpił do działań. W pra-
cach związanych z organizacją imprezy 
i pełnieniem funkcji gospodarzy wspierali 
go sołtys Jadownik Andrzej Gawiak oraz 
Elżbieta Loranty.                          DUDA

Sponsorami eliminacji były Przedsiębior-
stwo Budowlano-Handlowo-Transpor-
towe Leś, restauracja Galicyjska, studio 
florystyki Bazzar, Elektro Szyld Wiesła-
wa Piaseckiego oraz państwo Przybyło-
wie.

Nominowani do finału w Olkuszu
Formy taneczne: Vena (Gimnazjum 

w Woli Dębińskiej), Szkraby (Szkoła Pod-
stawowa w Gnojniku), Wojciech Czesak 
(Jadowniki), Teatr Dzieci Ognia (Jadow-
niki)

Formy muzyczne: Ewa Wiśniowska 
(Centrum Kultury w Gnojniku), Na-
talia Drużkowska (Gimnazjum Nr 1 
w Brzesku), Maria Pabian (Gimnazjum 
w Jadownikach), Łukasz Rojkowicz 
i Piotr Laska (Gimnazjum w Jadowni-
kach), Aleksandra Kaim (Miejski Ośrodek 
Kultury w Brzesku), Weronika Kluska 
(Gimnazjum w Łysej Górze), Anna Ro-
jek (Zespół Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących w Łysej Górze), Bernadeta 
Woźniak i Krzysztof Musiał (Jadowniki), 
Holidays (Gosprzydowa), Michał Dziedzic 
(Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Brzesku), Aleksandra Płaneta (Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brze-
sku), Katarzyna Kozub (Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku), 
Marta Mądra (Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 w Brzesku), Joanna Hebda 
(Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku).

Wyróżnienia otrzymali
Formy taneczne: Magdalena Książek 

(Gimnazjum w Gnojniku, Centrum Kul-
tury w Gnojniku), Michał Topolski i Kac-
per Kania – Topkan 21 (Miejski Ośrodek 
Kultury w Brzesku). 

Formy muzyczne: Fortis (Centrum 
Kultury w Gnojniku), Alicja Rega (Szkoła 
Podstawowa w Łysej Górze), Magdalena 
Skórnóg (Szkoła Podstawowa w Buczu), 
Fortissimo (Zespół Szkół w Woli Dębiń-
skiej), Angelika Sadłoń (Gimnazjum 
nr 1 w Brzesku), Gabriela Magiera (Gim-
nazjum nr 1 w Brzesku), Karolina Świąt-
kowska (Świetlica Wiejska w Jadowni-
kach), Krzysztof Musiał (Jadowniki), Piotr 
Laska (Gimnazjum w Jadownikach).

Talenty Małopolski
W Domu Ludowym w Jadownikach odbyły się powiatowe eliminacje XXII Małopolskiego Festi-

walu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2009” organizowanego przez Stowarzy-
szenie Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie. Wystąpiło w nich 45 zespołów i solistów – razem 
171 uczestników. Jury w składzie: Barbara de Lehenstein-Brońka, Andrzej Brońka, Adrian Kulik 
i Roman Michalik z uznaniem podkreślało wysoki poziom artystyczny większości wykonawców. 

NASZ KOMENTARZ
Należy cieszyć się, że nasza młodzież 

została tak wysoko oceniona przez juro-
rów i organizatorów. Niepokojące jest jed-
nak to, że większość uczestników elimina-
cji opuszczała Jadowniki zaraz po swoim 
występie. Wygląda na to, że zarówno im 
jak i ich instruktorom obca jest idea tego 
typu imprez. Przecież każdy konkurs jest 
znakomitą okazją do skonfrontowania 
swoich możliwości z innymi, wymiany 
doświadczeń, nauczenia się czegoś nowe-
go. Tym bardziej, że jurorzy po zakończe-

niu konkursu chcieli podzielić się swoimi 
spostrzeżeniami nie tylko z laureatami, 
którzy też nie zostali do końca w komple-
cie. Chcieli wskazać im uchybienia, które 
należy przed finałem usunąć. Sam udział 
w konkursie dla samej tylko nagrody 
i wpisania kolejnego sukcesu do kroniki 
zespołu czy też szkoły to za mało. Skoro 
większość sama nie czuje potrzeby obej-
rzenia w akcji swoich rówieśników, to 
skąd pewność, że i ich chce ktoś oglądać 
lub wysłuchać?                              DUDA
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Kraków Gospel Choir obchodzi w tym 
roku dziesięciolecie istnienia. Zespół za-
łożyła i działa z nim do dziś Lea Kjeld-
sen, pochodząca z Danii dyrygentka spe-
cjalizująca się w gospel. Składający się z 
kilku pokoleń zespół początkowo działał 
pod egidą Staromiejskiego Centrum 
Kultury Młodych w Krakowie, później 
przeniósł się do Nordic House, by od 
trzech lat korzystać z gościny Szkoły 
Muzycznej przy ulicy Basztowej. Na pię-
ciolecie istnienia, które chór obchodził 
w Centrum Kultury Rotunda, wydana 
została płyta „Yes I Know Jesus”. 

Gospel przezywa swoje tłuste lata 
w Polsce od niedawna. Jednak już teraz 

w kraju działa sporo chórów uprawiają-
cych ten rodzaj muzyki. W tym gronie 
KGC uchodzi za formację wiodąca. Ze-
spół koncertował już wielokrotnie w Da-
nii, a także w Berlinie, Pradze, Pilźnie 
i Holandii. KGC uprawia z powodze-
niem spirituals gospel, traditional go-
spel i contemporary gospel. 

GOSPEL – gatunek chrześcijańskiej 
muzyki obrzędowej mającej swój rodo-
wód w XIX-wiecznej kulturze czarno-
skórych Amerykanów. Nazwa gospel 
wywodzi się od angielskiego God spell 
– dobra nowina o zbawieniu Jezusa 
Chrystusa.

Gospel i Niemen na jazzowo W maju w siedzibie MOK-u wystąpi 
zaproszone przez dyrektor Małgorzatę 
Cuber trio Artura Dutkiewicza, jednego 
z najwybitniejszych jazzowych pianistów 
na świecie. Muzyk, któremu towarzy-
szyć będą Darek Oleszkiewicz (kontra-
bas) i Sebastian Frankiewicz (perkusja) 
zaprezentuje zaaranżowane przez siebie 
najsłynniejsze utwory z repertuaru Cze-
sława Niemena. Grupa w takim właśnie 
składzie nagrała płytę „Niemen Impro-
wizacje” wydaną w marcu tego roku. 
Dutkiewicz aktualnie podczas swoich 
występów prezentuje utwory z tej płyty, 
solowe interpretacje utworów Hendrixa 
oraz własne kompozycje. Pianiście na 
kontrabasie towarzyszą też wymiennie 
Daniel Biel i Paweł Puszczało. DUDA

Na płycie „Niemen Interpretacje” za-
rejestrowane zostały utwory: Czy mnie 
jeszcze pamiętasz, Ciuciubabka, Nim 
przyjdzie wiosna, Jednego serca, Bema 
pamięci rapsod żałobny, Stoję w oknie, 
Sen o Warszawie, Wspomnienie, Pod 
papugami i Marionetki.

Nie lada gratkę szykuje Miejski Ośrodek Kultury dla miłośników muzyki gospel.  23 kwiet-
nia w restauracji Galicyjska wystąpi najstarszy i najlepszy w Polsce zespół wykonujący ten ro-
dzaj muzyki – Kraków Gospel Choir. W maju swoją ucztę będą mieć fani twórczości Czesława 
Niemena. Jazzowe interpretacje utworów legendy polskiej muzyki zaprezentuje trio Artura 
Dutkiewicza, które w połowie marca tego roku wydało płytę „Niemen Improwizacje”. 

Już po raz szósty w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Jadownikach odbył się Gminny Kon-
kurs Ortograficzny dla uczniów klas I – III. 
Organizatorem konkursu było Samorzado-
we Centrum Edukacji z Tarnowa i Urząd 
Miejski. Nagrody dla zwycięzców ufundo-
wał burmistrz Brzeska, Grzegorz Wawry-
ka. W każdej szkole odbyły się eliminacje, 
w wyniku których wyłoniono najlepszą 
trójkę uczniów, ci wzięli udział w zmaga-
niach gminnych. Szkoła Podstawowa nr 2 
w Jadownikach już po raz czwarty była 
gospodarzem konkursu.

Zwyciężczynią konkursu została Da-
ria Reczek ze zkoły Podstawowej ze 
Szczepanowa, jej opiekunką była Jadwi-
ga Czuj. II miejsce zajęli: Jakub Szuba 
z PSP z Mokrzysk (opiekun Barbara 

Dubiel), Martyna Zemanek PSP Ster-
kowiec (opiekun Elżbieta Frankowska) 
i Gabriela Krzywacka z PSP nr 2 z Ja-
downik (opiekun Wanda Cyganik). III 
miejsce wywalczyli: Julia Kraj z PSP nr 
3 z Brzeska (opiekun Teresa Sediwy) 
i Zuzanna Klimek z PSP z Poręby Spyt-
kowskiej (opiekun Bernadetta Zapiór). 
Nagrody dla zwycięzców i uczestników 
konkursu ufundowane przez burmistrza 
wręczyli wiceburmistrz Jerzy Tyrkiel i na-
czelnik Wydziału Edukacji Józef Cierniak. 
Zmagania konkursowe umiliły uczestni-
kom cheerleaderki, które zaprezentowały 
kilka tańców. 

-Niestety, uczniowie mają coraz 
większe problemy z ortografią – mówi 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 

w Jadownikach, Jolan-
ta Latocha. -Nauczy-
ciele dwoją się i troją, 
aby temu zaradzić, 
poprawiają bardzo czę-
sto zeszyty, uczniowie 
zakładają słowniki 
z trudniejszymi wyraza-
mi, ale wszystko to daje 
niewielki efekt. Przyczy-
ną tego stanu rzeczy jest 
to, że dzieci mało czyta-
ją, wiele czasu spędzają 
przez komputerami.                                              

zs

Gminny konkurs ortograficzny

Setki mieszkańców Brzeska i oko-
lic wzięły udział we mszy świętej, 
która odbyła się w kościele pod we-
zwaniem świętego Jakuba Apostoła. 
W skupieniu i z ogromnym nabo-
żeństwem zebrani modlili się o ry-
chłą beatyfikację zmarłego cztery 
lata temu Wielkiego Papieża Polaka 
Jana Pawła II. Po mszy młodzież z 
Katolickiego Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącego wystawiła pro-
gram zatytułowany „Ojcze święty 
pamiętamy, tęsknimy, trwamy”. Po 
występie uczestnicy mszy przeszli 
na Plac Kazimierza Wielkiego, gdzie 
w dalszym ciągu trwali w modlitew-
nym skupieniu. Tradycją już jest, że 
z przyniesionych zniczy wierni usta-
wiają serce. 

zs, fot: Marek Kotfis

W ROCZNICĘ 
ŚMIERCI 

JANA PAWŁA II

fotoreportaż z obchodów 
4. rocznicy

na stronie 37
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-Działalność edukacyjna prowadzona 
przez gminę to połączenie elementów 
ekologii, kultury regionu i historii. In-
formujemy mieszkańców na wiele sposo-
bów o zagrożeniach, jakie niesie za sobą 
nieposzanowanie środowiska, w którym 
żyjemy – mówi kierownik Referatu Go-
spodarki Komunalnej i Ochrony Środo-
wiska, Henryk Piela. - O tym, że działa-
nia te są potrzebne a zarazem doceniane 
świadczą nagrody i wyróżnienia, które 
gmina zdobyła w tej dziedzinie. Warto 
wymienić kilak z nich: „Przyjaźni środo-
wisku”, „Nasz gmina w Europie”, „Eko-
logiczna gmina Małopolski”. 

Doskonałym tego przykładem jest 
edukacyjna ścieżka ekologiczna wyko-
nana według projektu młodzieży. Ot-
wartą w 2007 roku ścieżkę zwiedziło 
wielu mieszkańców. Na jej trasie bieg-
nącej od Rancho Pasja do Szczepanowa 
znajdują się „przystanki”, na których 
można poznać najczęściej występują-
ce w lesie ptaki, roślinność, zwierzę-
ta, grzyby, działalność leśników, my-
śliwych. Jest także „przystanek”, na 
którym uczniowie mogą zapoznać się 
z zasadami segregacji odpadów, kolejny 
pokazuje, jak można oszczędzać energię 
elektryczną i wodę.

-Elementem historycznym na trasie 
ścieżki ekologicznej jest odrestaurowa-
ny cmentarz wojskowy z czasów I wojny 
światowej położony w Lesie Szczepa-
nowskim. Potkanie z historią to także 
odwiedzenie samego Szczepanowa, jed-
nej z najstarszych miejscowości znajdu-
jących się na terenie naszej gminy – do-
daje kierownik Piela.

Od lat prowadzony jest konkurs 
„Czysta gmina”. Skierowany do wycho-
wanków przedszkoli oraz szkół podsta-
wowych i gimnazjów nie tylko edukuje 
dzieci i młodzież ale przynosi także wy-
mierne korzyści. Konkursowicze wspól-
nie z wychowawcami sporządzają mapy, 
systematycznie monitorują i sprzątają 
dzikie wysypiska śmieci. Mali miesz-
kańcy gminy edukują także dorosłych, 
organizują spotkania i happeningi, któ-
rych celem jest informowanie dorosłych 
o korzyściach wynikających z segregacji 
odpadów, o zagrożeniach, jakie niesie 
za sobą spalanie odpadów komunal-
nych, konieczności sprzątania po swo-
ich psach. W tym roku finał akcji prze-
widziano na czerwiec a zwycięzcy jak 
każdego roku liczyć mogą na wspaniałe 
nagrody. 

Jednym z elementów edukacji eko-

logicznej mieszkańców jest wydawanie 
ulotek informacyjnych. W ostatnim cza-
sie, dzięki współpracy z Fundacją Eko-
logiczną Arka do rąk mieszkańców tra-
fiły dwie kolejne, każda z nich traktuje 
o bardzo poważnych problemach.

Kochasz dzieci – nie pal śmieci – to 
hasło jednej z ulotek. Okazuje się, że 
spalanie śmieci w domowych piecach 
daje złudne oszczędności. Ulatniające 
się w ten sposób do atmosfery dioksy-
ny najbardziej szkodzą dzieciom, to one 
najczęściej chorują na spowodowane 
dioksynami choroby górnych dróg od-
dechowych, astmę i alergie. Jak wynika 
z raportu Komisji Europejskiej co roku 
umiera 28 tysięcy Polaków z powodu 
zanieczyszczonego powietrza! Powstałe 
podczas spalania odpadów substancje 
zanieczyszczają także powietrze, wody 
gruntowe i ziemię. Podczas spalania 
plastikowych butelek i folii powstaje 
chlorowodór, który w połączeniu z parą 
wodną tworzy kwas solny – kwaśne desz-
cze. Dlatego spożywamy zatrute mleko, 
jaja, warzywa i owoce. Ilość produkowa-
nych śmieci stale wzrasta, dlatego war-
to zastanowić się nad ograniczeniem 
ich powstawania. Najlepiej zacząć już 
w sklepie. Wybierać produkty w opako-
waniach wielorazowych. I warto pamię-
tać, że aż 60 procent odpadów nadaje się 
do ponownego wykorzystania. Segre-
gując śmieci odzyskujemy surowce ale 
także oszczędzamy pieniądze, zdrowie 
i środowisko. 

-Za palenie śmieci grozi kara grzyw-
ny w wysokości 5 tysięcy złotych. Czas 
skończyć z tolerowaniem spalania śmie-
ci przez sąsiadów. Można o tym zawia-
domić policję bądź pracowników Urzę-
du Miejskiego – apeluje Henryk Piela. 

Wiosna to czas wypalania traw. 
O tym traktuje kolejna ulotka wydana 
wspólnie przez Urząd Miejski i Funda-
cję Ekologiczną Arka. Można się z niej 
dowiedzieć, że wypalanie traw nie przy-
nosi żadnych korzyści. Ziemia się nie 
użyźnia tylko wyjaławia a ogień stwa-
rza realne zagrożenie dla gospodarstw 
i lasów, niszczy miejsca lęgowe ptaków, 
zabija owady i zwierzęta oraz cenne ga-
tunki roślin leczniczych i miododajnych. 
Wpływa to na zmniejszenie plonów ro-
ślin. Z dymem do atmosfery przedostają 
się duże ilości dwutlenku węgla i siarki 
oraz substancji rakotwórczych. 

-Za wypalanie traw grożą wysokie 
mandaty oraz utrata unijnych dopłat 
dla rolników. Od lat fakty te są po-

wszechnie znane, jednak co roku ten 
szkodliwy proceder się powtarza. Ale 
sytuacja się zmienia, konieczne stało się 
egzekwowanie zakazu wypalania traw 
oraz karanie podpalaczy. Każdemu, kto 
będzie wypalał trawy i zostanie na tym 
przyłapany grozi kara do 5 tysięcy zło-
tych grzywny – ostrzega Henryk Piela.  

Kolejną akcją prowadzoną przez Refe-
rat Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska jest zbiórka zużytych bate-
rii. Już od kilku lat gmina prowadzi kon-
kurs wśród wychowanków przedszkoli, 
którzy zbierając zużyte baterie mogą 
liczyć na cenne nagrody. Teraz do akcji 
włączeni zostaną także dorośli miesz-
kańcy gminy. Dzięki współpracy z Fun-
dacją Ekologik Urząd Miejski roześle do 
mieszkańców ulotki wraz z pojemnicz-
kami na baterie. Oprócz tego specjalne 
pojemniki na zużyte baterie ustawione 
zostaną w kilkunastu placówkach han-
dlowych  na terenie gminy.

Wyrzucanie baterii wraz z innymi od-
padami powoduje większe zanieczysz-
czenie środowiska. Uwalniają się z nich 
metale ciężkie, które poprzez łańcuch 
pokarmowy trafiają do organizmu czło-
wieka. Uwolnione metale ciężkie oraz 
cały szereg substancji toksycznych lub 
żrących wchodzących w skład baterii 
stanowią poważne zagrożenie dla zdro-
wia a nawet życia. 

-Edukacja ekologiczna to proces 
długotrwały i złożony. Nie jest tak, że 
mieszkańcy od razu zastosują się do 
zaleceń. Dlatego tak ważne jest, aby 
z edukacją ekologiczną jak najczęściej 
i jak najdłużej obcowały dzieci. To daje 
nadzieję, że w swoim dorosłym życiu 
będą zachowywały się odpowiedzialnie, 
będą wiedziały, jakie zagrożenia niesie 
ze sobą niewłaściwe zachowanie w sto-
sunku do otaczającego środowiska – do-
daje kierownik Piela.                        ZS

 
W ramach łączenia działań ekologicz-

nych, nauki historii a także ciekawej 
i pouczającej rozrywki Urząd Miejski 
w Brzesku zaplanował imprezę plene-
rową zatytułowaną „Zabawy z zamkiem 
w tle – historia i przyroda”. Impreza 
odbędzie się 1 czerwca a jej pomysło-
dawcami jest kustosz zamku w Dębnie 
oraz referat GKiOŚ. Do udziału w tym 
niezwykłym przedsięwzięciu zaproszo-
no młodzież z całej Polski. Zgłoszenia 
można przesyłać do 30 kwietnia do biu-
ra zamku w Dębnie. Wśród rycerskich 
turniejów, zamkowych atrakcji i wielu 
niespodzianek dzieci przedstawić będą 
impresje z ochroną środowiska w tle. 

Gmina stawia na ekologię
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Stosunkowo duże zainteresowanie 
mieszkańców naszej gminy możliwoś-
ciami współfinansowania instalacji ko-
lektorów słonecznych z funduszu szwaj-
carskiego na budynkach mieszkalnych 
skłania do podzielenia się z Czytelnika-
mi Brzeskiego Magazynu Informacyjne-
go ważnymi informacjami związanymi  
z tym źródłem energii wykorzystującym 
energię słoneczną. Energetyka słoneczna 
jest najmniej wykorzystywaną w Polsce 
formą energii. Warunki meteorologicz-
ne w Polsce charakteryzują się bardzo 
nierównym rozkładem promieniowania 
słonecznego w cyklu rocznym, ok. 80% 
całkowitej sumy nasłonecznienia przy-
pada na sześć miesięcy sezonu wiosenno 
– letniego.

Instalacja solarna stanowi zespół do-
branych do siebie urządzeń takich jak : 
kolektory słoneczne, panele sterująco- za-
bezpieczające i pojemnościowe zasobniki 
wody użytkowej lub zasobniki buforowe 
z przepływowymi wymiennikami ciepła. 
Odpowiednio dobrane i wykonane insta-
lacje solarne znajdują zastosowanie za-
równo w gospodarstwach domowych, jak  
i w hotelach, pensjonatach, ośrodkach 
wypoczynkowych, zakładach  przemy-
słowych, klubach sportowych i rekrea-
cyjnych, basenach kąpielowych, a także 
w rolnictwie i zakładach produkcyjnych. 
Najczęściej instalacje solarne są wyko-
rzystywane do podgrzewania wody użyt-
kowej. Pozwalają zaoszczędzić rocznie ok. 
50% energii potrzebnej do podgrzewania 
wody. Prawidłowo opracowana instalacja 
w okresie od maja do września niemal 
całkowicie  może pokryć zapotrzebowanie 
na ciepło użytkowe bez konieczności sto-
sowania dodatkowych źródeł energii.

Do łazienki, kuchni, basenu
Kolektory słoneczne można montować 

na dachu, balkonie, ścianie południowej 
jak i na ziemi- na stojaku. Aby uzyskać 
najlepsze efekty, warto trzymać się na-
stępujących wskazówek: kolektor powi-
nien być zwrócony stroną szklaną na po-
łudnie; kolektor powinien być pochylony 
o ok. 45’ względem poziomu – jest to kąt 
idealny przy wykorzystaniu kolektora od 
lutego do listopada; jeżeli kolektor ma 
być używany tylko w miesiącach letnich 
(np. do ogrzewania wody w basenie lub 
do domku letniego) należy go zainstalo-
wać pod kątem ok. 30’; kolektory należy 
instalować w miejscu niezacienionym 
przez drzewa, krzaki itp. Dobór wielko-
ści instalacji uzależniony jest od ilości 

osób zamieszkujących w danym domu. 
Orientacyjne zużycie energii na przy-
gotowanie ciepłej wody na jedną osobę 
w domu jednorodzinnym to ok. 5 kWh/
dobę. Chwilowe zapotrzebowanie mocy 
może wynosić nawet powyżej 20 kW ( je-
śli np. w dwóch łazienkach, jednocześnie 
szykuje się kąpiel, a w kuchni odbywa się 
zmywanie naczyń ). Orientacyjne zużycie 
ciepłej wody w ciągu doby: zlewozmywak  
w kuchni – 30 l (temp. wody 50 0C); umy-
walka – 10 l ; wanna-150 l; prysznic – 50l 
; ( temp. wody 40 0C). Zużycie wody w bu-
downictwie wielorodzinnym na jednego 
mieszkańca : przyjmuje się średnio – 110 
l, maksymalnie – 13 l. W mieszkaniach 
z kabiną prysznicową, zlewozmywakiem 
i umywalką średnio 90 l ; maksymalnie 
110 l. Woda w punkcie czerpalnym po-
winna mieć temp. nie niższą niż 45 0 C. 
Dlatego ważną rzeczą jest, aby firma za-
mierzająca wykonywać instalację solar-
ną poinformowała dokładnie inwestora 
o: wydajności energetycznej urządzenia, 
jakości i estetyce, optymalnym sposobie 
montażu, niezawodności działania, ła-
twości dostępu do instalacji (połączeń), 
okresie gwarancji, żywotności, cenie, czy 
nie zagraża ona bezpieczeństwu użytkow-
ników, osób trzecich. Instalacja musi być 
wykonana zgodnie z przepisami i sztuką 
budowlaną, musi być zagwarantowany 
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Duże oszczędności
Średnie roczne oszczędności wynika-

jące z podgrzewania wody za pomocą 
kolektorów słonecznych (w stosunku do 
podgrzewania jej grzałką elektryczną ) 
wynoszą: 5000 kWh x 0,45 zł/kWh – 2250 
zł / rok ( dane za luty 2008). Koszty wy-
tworzenia podobnej ilości energii przy 
pomocy węgla jest mniejszy, ale powodu-
je wytwarzanie szkodliwych substancji.  
Z 1 tony spalanego węgla powstaje około 
2 tony dwutlenku węgla (CO2).

Można założy, że w jednym domu  
(o pow. ok. 200 m2) do podgrzewania 
c.w.u. i c.o. spala się ok. 6 ton węgla ( w se-
zonie grzewczym ). Przy efektywnej pracy 
baterii kolektorów słonecznych uzyska-
my ok. 50 % oszczędności to jest 3 tony 
węgla. Ta ilość nieopalonego węgla to ok. 
6 ton mniej CO2 wyemitowanego do at-
mosfery. W przybliżeniu można podać, że 
połowa domów jednorodzinnych w gmi-
nie Brzesko – to około  3500 wykorzystu-
je węgiel kamienny do celów grzewczych. 
Oszczędności przy zastosowaniu kolekto-
rów  słonecznych  w tych budynkach wy-

niosłyby 10 tysięcy 650 ton węgla. Licząc 
średnią cenę za tonę węgla – 600 złotych 
, to daje nam oszczędności rzędu 6300000 
zł. / słownie : sześciu milionów trzysta ty-
sięcy złotych w skali roku /.  O tyle mniej 
wydaliby mieszkańcy gminy Brzesko na 
ogrzewanie c.w.u. i c.o. w swoich domach. 
Efekt ekologiczny pozwoliłby zmniejszyć 
emisję CO2 do atmosfery o 21 tysięcy 300 
ton dwutlenku węgla.

Jedna tona CO2 na wolnym rynku 
kosztuje od 100 do 200 zł ( którą muszą 
kupić „truciciele”). Jedno gospodarstwo 
domowe z instalacją solarną nie wyemi-
tuje ok. 6 ton CO2 w ciągu roku. Ilość ta 
to średni zysk ok. 900 zł ( po przyznania 
im prawa  do handlu emisją CO2. W koń-
cowym rozliczeniu całkowity zysk po za-
instalowaniu instalacji solarnej powinien 
wynosić ok. 3150 zł ( 2250 zł z zaoszczę-
dzonej energii elektrycznej, plus 900 zł za 
sprzedaż CO2 po przyjęciu odpowiednich 
uregulowań prawnych), lub 2700 zł ( 1800 
z zaoszczędzonych kosztów zakupu węgla 
,plus 900 zł ze sprzedaży CO2).

Ochrona środowiska
„Truciciele” chcąc wyemitować wię-

cej CO2 poza limit muszą, te nadwyżkę 
zakupić  na wolnym rynku lub unowo-
cześnić swoje instalacje oczyszczania spa-
lin, albo zmniejszyć produkcję: energii, 
stali, cementu itd. co skutkować będzie: 
wzrostem cen, spowolnieniem rozwoju 
gospodarki, pogorszeniem bilansu płatni-
czego itp. Należy również stwierdzić, że 
zmniejszenie emisji substancji szkodli-
wych w miejscu ich wytwarzania, wiąże 
się z mniejszymi środkami budżetowymi 
gminy, przeznaczonymi na ochronę śro-
dowiska.

Przytoczyłem te fakty po to, by uświa-
domić wszystkim, jak ważnym zada-
niem są inwestycje w odnawialne zasoby  
i źródła energii . Ta gmina, która 
pierwsza się do tego weźmie – będzie 
nie tylko prekursorem nowych rozwią-
zań technologicznych na swoim tere-
nie. Będzie co najważniejsze odnosić 
wymierne korzyści ekonomiczne i śro-
dowiskowe. Mam nadzieję że w gminie 
Brzesko nie skończy się to na jedno-
razowej akcji a będzie elementem sta-
łej strategii rozwoju gminy Brzesko / 
którą należy opracować i przyjąć zgod-
nie z Prawem Energetycznym /  wy-
korzystującej dobrodziejstwa energii:  
geotermalnej, słońca, wiatru i wody.  
Jan Gwizdała – specjalista ds. od-
nawialnych zasobów i źródeł ener-
gii.
P.S. W kolejnym tekście poruszę tema-
tykę małych elektrownii wodnych.

Domy ze słońcem na dachu
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Te słowa błogosławionego Adolfa Kolpin-
ga są mottem do działającego w Brzesku 
już kilkanaście lat Stowarzyszenia Rodzina 
Kolpinga. Zakres jego działania jest bardzo 
szeroki – pomoc bezrobotnym, organizacja 
czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, pomoc 
niepełnosprawnym.

Kilka lat temu przy Stowarzyszeniu po-
wstało Centrum Wsparcia dla bezrobotnych. 
Głównym jego celem i zadaniem jest niesie-
nie bezpłatnej pomocy osobom bezrobotnym 
– uczą się aktywnie poszukiwać pracy, ko-
rzystają z porad prawno-ekonomicznych  
i zawodowych. 

- Centrum upowszechnia metody aktyw-
nego poszukiwania pracy. Pracownicy kon-
taktują się z firmami, zakładami i przedsię-

biorstwami i pytają o wolne miejsca pracy, 
kontaktują sie z pracodawcami pod kątem 
wymagań przez nich stawianych, organizu-
ją spotkania, stale aktualizują własną bazę 
pracodawców. Chcę podkreślić, że współ-
praca z PUP układa nam się doskonale, nie 
traktujemy się jak konkurencji a jedynie do-
pełniamy swoje działania – mówi przewod-
niczący Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga, 
Józef Pabian.

Centrum współpracuje także z Ochotni-
czym Hufcem Pracy i Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej a także ze szkołami pod-
stawowymi nr 2 i 3 z Brzeska, w których 
to placówkach Rodzina prowadzi kursy 
komputerowe dla osób, które ukończyły już 
50 lat. Są to kursy cieszące się ogromnym 

powodzeniem a Stowarzyszenie dzięki temu 
zarabia pieniądze na opłaty za wynajmowa-
ny lokal. 

Przez ostatnie trzy lata porad i informacji 
udzielono ponad 4200 osobom bezrobotnym. 
Punkt doradztwa prawno-ekonomicznego 
udzielał bezpłatnie porad z zakresu prawa 
pracy, prawa do zasiłku, na temat prowa-
dzenia działalności gospodarczej, możliwo-
ści uzyskania dotacji szkoleniowej, kredytu, 
specjalistycznej konsultacji. Od momentu 
otwarcia Centrum Wsparcia zarejestrowało 
i udzieliło porad blisko 8 tysiącom osób. 

W ostatnim czasie Stowarzyszenie re-
alizowało kilka projektów finansowanych 
przez UE - „Teraz Polka”, „Praca – Tak”, 
„Działaj lokalnie i profesjonalnie”, „Centra 
aktywizacji społecznej”, „W zgodzie z Tobą,  
w zgodzie z sobą”. Celem tych projektów była 
kompleksowa pomoc bezrobotnym – pod-
noszenie kwalifikacji, nabywanie nowych 
umiejętności, a także pomoc w nabraniu 
wiary w siebie. W pierwszej kolejności po-
mocą objęci zostali bezrobotni znajdujący się  
w najtrudniejszej sytuacji – młodzież, kobie-
ty, bezrobotni do prawa do zasiłku, z niskimi 
kwalifikacjami oraz długotrwale bezrobotni. 
Wszystkie kursy i szkolenia kończyły się 
wręczeniem ich uczestnikom odpowiednich 
zaświadczeń i certyfikatów. 

-Każdego dnia do naszego biura przycho-
dzi od 5 do 12 osób. Udzielamy im infor-
macji o ofertach pracy i o organizowanych 
przez nas kursach. Obecnie trwa kurs języka 
angielskiego, komputerowy i obsługi kas fi-
skalnych. Przybywają do nas osoby zarów-
no z Brzeska jak i z najdalszych zakątków 
powiatu a nawet i spoza niego. Istnienie  
i działalność naszego stowarzyszenia głębo-
ko juz tkwi w świadomości mieszkańców. 
Bardzo cieszy nas fakt, że nasze propozycje 
spotykają się z zainteresowaniem – mówi 
Józef Pabian. 

Ale Rodzina Kolpinga to nie tylko pomoc 
bezrobotnym. Z inicjatywy Józefa Pabiana 
przy Stowarzyszeniu założona została sek-
cja bokserska nie tylko dla członków Rodzi-
ny ale dla wszystkich zainteresowanych. 
Po krótkim okresie działania jeden z za-
wodników zdobył tytuł wicemistrza Polski  
w kategorii młodzików. Działa przy Kolpingu 
śpiewaczy Klub Krajana. Przy współudziale 
zapraszanego na zajęcia organisty w każdy 
pierwszy poniedziałek miesiąca  śpiewane 
są pieśni kościelne, patriotyczne i biesiad-
ne. W czasie ostatniej kadencji działał Klub 
Młodego Prawnika. Kolping prowadzi wypo-
życzalnię sprzętu rehabilitacyjnego dla osób 
niepełnosprawnych.                                 ZS

Czasy pokażą, co należy czynić

LP RODZAJ KURSU LICZBA OSÓB 
1. J zyki: angielski, niemiecki, 

francuski
92

2. Prowadzenie w asnej
dzia alno ci gospodarczej 

255

3. Obs uga kasy fiskalnej 275
4. Manikiurzystki 27
5. Sekretarek 12
6. Fryzjerski 3
7. Spawanie w s onie argonu 3
8. Wózków wid owych 7
9. Ksi gowo ci komputerowej 11
10. Sprzedawcy 2
11. Minimum sanitarne i florystyka 12
12. Sekretarski-asystencki z

rozszerzon  ksi gowo ci
2

13. Opiekunka osób starszych i 
dzieci z j zykiem angielskim 

5

14. Warsztat profesjonalnego 
handlowca

10
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Do tej ciekawej inicjatywy włączyła się 
moja parafia p.w. NMP Matki Kościoła  
i św. Jakuba  Apostoła w Brzesku z deklaro-
wanym poparciem i wsparciem przez Urząd 
Marszałkowski w Krakowie i samorządy 
– miejski i powiatowy. Mamy także błogo-
sławieństwo metropolitów - krakowskiego  
i przemyskiego oraz biskupów diecezjalnych 
w Tarnowie i Rzeszowie. Brzesko ma być 
duchowym centrum koordynującym orga-
nizację Małopolskiej Drogi św. Jakuba „Via 
Regia” na odcinku Korczowa – Kraków.

Pobożnym pragnieniem wielu Brzeszczan 
jest, by dzień św. Jakuba – 25 lipca 2010 
roku, był dniem konsekracji fary brzeskiej, 
uroczystego wprowadzenia relikwii św. Ja-
kuba i ogłoszenia patrona najstarszej świą-
tyni w Brzesku – patronem całego miasta. 
Dlatego przez cykl artykułów, pragnę przy-
bliżyć postać tego wyjątkowego Apostoła oraz 
ideę istniejących i coraz to nowych szlaków 
/dróg/ św. Jakuba, które jak krwiobieg prze-
cinają całą Europę i schodzą się wszystkie 
w Santiago de Compostela. Szlak ten przez 
całe wieki łączył ludzi różnego pochodzenia i 
różnych języków. Ta wielowiekowa tradycja 
pielgrzymki do grobu Apostoła w Composte-
la, ożywia również mieszkańców dzisiejszej 
Europy.

Pieszo, konno, na rowerze
Wystarczy spojrzeć na statystyki, które 

pokazują wzrost liczby pielgrzymów do Com-
postela. Pielgrzymi, którzy odbyli pielgrzym-
kę pieszo /min. 100 km./, konno lub rowerem 
/min.200 km./, zapisują się w Księdze Piel-
grzymów i otrzymują tzw. Compostelę, czyli 
dokument potwierdzający przebycie drogi.  
W 1999 r. do Santiago de Compostela przy-
było 154 613 osób, które otrzymały ten właś-
nie dokument. Wśród pielgrzymów było po-
nad 86 tysięcy mężczyzn i ponad 68 tysięcy 
kobiet. Pieszo do sanktuarium przybyło 128 
tysięcy, 24 tysiące rowerem a 1400 konno. 

Pielgrzymi ci podawali także motywy swego 
pielgrzymowania. I tak 115 tysięcy uznało, 
że pielgrzymowało z motywów ściśle religij-
nych, 36 tysięcy z motywów religijno – kul-
turowych, dla 3 tysięcy była to wyprawa  
o charakterze czysto kulturowym. Obecnie 
do Composteli pielgrzymuje ponad 200 ty-
sięcy osób i są oni w grupie ponad 5 milio-
nów pielgrzymów docierających tam różnymi 
innymi środkami lokomocji w ciągu całego 
roku. Jest to mozaika ludzi z różnych naro-
dów i różnych kontynentów.

Syn gromu
W Nowym Testamencie spotykamy trzech 

Jakubów. Jakuba Większego /albo Starszego/ 
syna Zebedeusza i Salome, Jakuba Mniejszego 
/albo Młodszego/ syna Alfeusza i Marii, oraz 
Jakuba syna Kleofasa i Marii. Jakub zwany 
Starszym, lub Większym był bratem św. Jana 
Ewangelisty, obaj byli rybakami i współpracow-
nikami Szymona Piotra. Pochodzili z Betsaidy 
lub Kafarnaum. Jakub, razem z Piotrem i Ja-
nem, należał do grona trzech uczniów, którzy 
byli świadkami najważniejszych wydarzeń z ży-
cia Jezusa - wskrzeszenia córki Jaira, tajemnicy 
Przemienienia na Górze Tabor i agonii Jezusa  
w Ogrojcu. Ze względu na popędliwy charakter 
/gdy przechodzili przez Samarię, Jakub chciał 
zniszczyć przy pomocy pioruna niegościnne 
miasto, w drodze do Jerozolimy nalegał na 
matkę by dla niego i dla jego brata Jana uzy-
skała u Jezusa pierwsze miejsce w królestwie 
mesjańskim, kiedy Jezus zapowiedział znisz-
czenie świątyni, chciał bezzwłocznie dowie-
dzieć się, w jakim dokładnie czasie to nastąpi/ 
Jezus nadał mu oraz jego bratu Janowi przy-
domek Boanerges to znaczy „synowie gromu”. 
W Ewangeliach wspominany jest aż 18 razy, co 
w odniesieniu do innych Apostołów jest dużo. 
Według Dziejów Apostolskich /1,13/, dowiadu-
jemy się , że poniósł śmierć męczeńską, przez 
ścięcie mieczem, za panowania Heroda Agrypy 
I ok. roku 43. 

Pierwszy męczennik
Tyle świadectwa Nowego Testamentu. Za 

tymi świadectwami idzie wiele pobożnych 
historii i legend. Jedna z nich, najbardziej 
popularna i najstarsza mówi, że po Wniebo-
wstąpieniu Jezusa, Jakub posłuszny nakazo-
wi misyjnemu Chrystusa rozpoczyna pracę 
apostolską. Dociera na tereny północne Pół-
wyspu Iberyjskiego. Jednak z powodu nie-
powodzeń misji wraca do Jerozolimy. Tam 
jako pierwszy z Apostołów ginie śmiercią 
męczeńską. Świadkowie jego śmierci mieli 
zabrać ciało Apostola i przenieść je w bez-
pieczne miejsce. Docierają z nim do północno 
–zachodniego krańca Półwyspu Iberyjskiego 
/dzisiejsza Galicja/. Dokładne miejsce przy-
bycia łodzi, to według legend obecna miejsco-
wość Finisterre /łac. finis terrae znaczy ko-
niec ziemi/. Ten zachodni skrawek Hiszpanii, 
był bardzo długo uznawany za kres świata.

Uczniowie Jakuba, Atawazjusz i Teodo-
zjusz, ciało Apostoła i Męczennika zanieśli 
kilkadziesiąt kilometrów w głąb lądu i po-
chowali je w pobliżu miejscowości Iria Fla-
via, obecnie El Padron w Galicji. Miejsce 
pochówku było okryte tajemnicą i z czasem 
zapomniane. Dopiero po ośmiu wiekach, 
przypomniano sobie o miejscu spoczynku św. 
Jakuba. Izydor z Sewilli podaje, że pustelnik 
Pelagiusz miał objawienie, w którym widział 
„deszcz” gwiazd spadający na wzgórze. Idąc 
za tym widzeniem znalazł marmurowy sar-
kofag. Powiadomił o tym biskupa Teodomira, 
który ustalił, że w tym miejscu znajdują się 
szczątki Świętego i dwóch jego uczniów.

Pole gwiazd
Święty Jakub po hiszpańsku to San-

tiago, a pole gwiazd po łacinie to campus 
stellae. Stąd najprawdopodobniej wywo-
dzi się nazwa osady, w której w roku 1082 
rozpoczęto budowę wspaniałej świątyni, 
która w r. 1112 przemianowana zosta-
ła na katedrę i stała się sławnym celem 
pielgrzymek z całej Europy. Jakub został 
patronem Hiszpanii i Portugalii, walk  
z islamem, zakonów rycerskich, opieku-
nem pielgrzymów, podróżujących, żebra-
ków i kapeluszników.

W ikonografii przedstawiany jest jako 
apostoł z księgą lub zwojem, rycerz jako Ma-
tamoros – pogromca Maurów w zbroi z lancą  
w ręce i pielgrzym z kijem pielgrzymim, 
bukłakiem na wodę i przytwierdzoną do 
płaszcza lub kapelusza muszlą. Postać 
św. Jakuba Starszego widnieje na her-
bach polskich miast: Olsztyna, Pakości  
i Sobótki.

W Polsce mamy 153 parafie, w których 
patronuje św. Jakub Starszy. W naszej 
tarnowskiej diecezji trzy parafie noszą 
imię tego Świętego: w Brzesku, Tuchowie 
i Podegrodziu. c.d.n.    Ks. Józef Drabik 

Drogi świętego Jakuba
Pielgrzymowanie do grobu św. Jakuba w czasie i przestrzeni.

Tradycją sięgającą XII wieku jest zwyczaj obchodzenia Świętego Roku Jakubowego wtedy, 
kiedy święto Apostoła Jakuba Starszego, przypadające 25 lipca wypadnie w niedzielę. Przy-
wilej ten, wolą papieża Aleksandra III /bulla Regis Aeterni z 1179 r./ ma być wieczysty.

Zbliżający się rok 2010, będzie właśnie takim Świętym Rokiem. Jednym z najstarszych 
szlaków pielgrzymkowych, jest szlak do grobu św. Jakuba, który znajduje się w miejscowości 
położonej w hiszpańskiej Galicji – Santiago de Compostela.  Szlak ten przebiega przez całą 
Europę. Do istniejących i najstarszych szlaków w Hiszpanii, Francji i Niemczech, od kilku lat 
zaczynają dołączać, najstarsze drogi pielgrzymkowe na terenie Polski. Odnowieniem, zre-
konstruowaniem, czy wytyczeniem nowych dróg dla tych szlaków podjęło się w Polsce wiele 
osób i organizacji. Obecnie trwają intensywne prace nad wytyczeniem szlaku „Via Regia”, 
biegnącego przez Małopolskę i Podkarpacie, z Korczowej do Krakowa.



BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY

��

kwiecień 2009NASI „ZA GRANICĄ”

30 marca, tuż przed godziną 20.20 przed 
telewizorami zasiedli niemal wszyscy ludzie 
związani z krytą pływalnią w Brzesku. Trzy-
mali kciuki za swoje dwie koleżanki z pracy 
– Małgorzatę Malik i Małgorzatę Białkę. Dla 
nich przygoda związana z udziałem w teście 
historycznym zaczęła się jeszcze przed piątą 
rano. 

5.00-9.00
- Wyjechałyśmy bardzo wcześnie, bo chcia-

łyśmy mieć pewność, że zostaniemy zakwa-
lifikowane – opowiada Małgorzata Białka 
– Organizatorzy przygotowani byli na przy-
jęcie 700 uczestników, a pamiętam, że jesie-
nią, kiedy odbył się pierwszy test dotyczący 
1918 roku, już w noc poprzedzającą to wy-
darzenie w Krakowie ustawiały się kolejki 
chętnych wziąć udział w tym sprawdzianie. 

Przed gmachem Opery troje brzeszczan 
pojawiło się około ósmej. Ku ich zdziwieniu 
kolejka była niewielka. Mniej więcej w tym 
samym czasie na miejsce zmagań dotar-
ła Ania Bawół ze Sterkowca. Dlatego cała 
czwórka została zarejestrowana w gronie 
pierwszych zgłaszających się uczestników 
(Małgorzata Białka otrzymała identyfikator 
numer 032, który teraz będzie pieczołowicie 
przechowywać). 

9.00-16.00
Po zarejestrowaniu się „zawodniczki” z 

krytej pływalni miały siedem godzin wolnego 
czasu, który trzeba było jakoś zagospodaro-
wać. Bardzo szybko zaczęły się nawiązywać 
nowe znajomości. Uczestników testu można 
było podzielić na dwie grupy. Do pierwszej 
należeli ci, którzy w wielkim skupieniu ocze-
kiwali na rozpoczęcie rywalizacji, głusi na to, 
co działo się wokół nich, unikający rozmów z 
krążącymi wszędzie dziennikarzami. Druga 
grupa była zdecydowanie „na luzie” i należe-
li do niej ci, którzy przyjechali do Krakowa, 
żeby przeżyć przygodę, a przy okazji spraw-
dzić swoją wiedzę na temat Jana Pawła II. 
Do tej grupy zaliczały się między innymi obie 
panie Małgorzaty i Piotr Malik. Prym wiódł 
Michał Markiewicz z Wrocławia, człowiek 
zahartowany w tego typu „bojach”. Bądź 
co bądź został zwycięzcą marcowego finału 
finałów popularnego teleturnieju „Jeden z 
dziesięciu”. Jego zaproszenie na kawę przy-
jęła dość spora grupa – stawiał sam mistrz. 
Wśród jego gości wyróżniał się polski ksiądz 
franciszkanin, który na test przyjechał spe-
cjalnie z Czech, gdzie od 13 lat przebywa 

jako misjonarz. Pogodą ducha emanowała 
Cecylia, młoda studentka z Krakowa. 

Kiedy inni jeszcze nerwowo kartkowali 
notatki, „wrocławska” grupa niemal beztro-
sko skracała sobie czas oczekiwania na roz-
poczęcie testu. 

- Nie było sensu dokształcać się jeszcze w 
ostatniej chwili. Jestem realistką i zdawałam 
sobie sprawę, że nagroda dla najlepszego ra-
czej mnie ominie. Chciałam jedynie po raz 
kolejny sprawdzić się w konkursie wiedzy o 
Papieżu, bo już w kilku brałam udział. Po 
prostu od dawna jestem zafascynowana oso-
bą Wielkiego Polaka. Poza tym udział w tym 
teście, to niecodzienna okazja przyjrzenia 
się z bliska jak wygląda organizacja przed-
sięwzięcia, które śledzi cała Polska – mówi 
Małgorzata Malik. 

Dla Małgorzaty Białki udział w tym te-
ście był debiutem. Nigdy wcześniej w takim 
konkursie nie uczestniczyła. Kiedy od kole-
żanki dowiedziała się, że ta wybiera się do 
Krakowa, postanowiła do niej dołączyć. Ona 
również od wielu lat interesuje się życiem i 
działalnością Karola Wojtyły. Do testu przy-
gotowywała się w domowym zaciszu po go-
dzinach pracy przez ostatnie dwa tygodnie. 
W Krakowie już wolała się odprężyć, niż w 
stresie uzupełniać wiedzę. 

16.00-20.00
Dla telewidzów emocje rozpoczęły się 

zgodnie z programem TV – o 20.20. Uczest-
nicy testu (ostatecznie było ich około 350) 
na widowni krakowskiej Opery zasiedli 
już o 16.00, bo o tej porze zaczęły się przy-
gotowania do głównych wydarzeń. W ruch 
ruszyły telewizyjne kamery, a Przemysław 
Babiarz spokojnie tłumaczył zawodnikom, 
czego od nich oczekuje realizator. Wszyscy 
wzięli udział w kilku kolejno po sobie nastę-
pujących próbach. To normalna procedura w 
przypadku telewizyjnych programów emito-
wanych „na żywo”. Nie było w tym żadnego 
ustawiania przebiegu wydarzeń, chodziło 
o to, żeby każdy o godzinie „W” wiedział, 
jak ma się zachować. Odbył się także prób-
ny test, w którym nie sprawdzano wiedzy 
uczestników, a po prostu „oswajano” ich z 
obsługą tzw. terminali, za pomocą których 
mieli już później odpowiadać na 24 konkur-
sowe pytania. Te próbne pytania były bardzo 
łatwe, ale Małgorzata Malik żadnego z nich 
nie pamięta. 

- Za bardzo byłam pochłonięta wskazów-

kami udzielanymi nam przez realizatorów. 
I, nie ukrywam, chciałam zaspokoić swoją 
ciekawość. Co innego udział w konkursie bez 
obecności kamer, a co innego uczestnictwo w 
takim wydarzeniu. Przyznam, że praca tele-
wizyjnej ekipy robiła na mnie duże wraże-
nie. Podobały mi się też sympatyczne relacje 
między organizatorami a uczestnikami – re-
lacjonuje pani Małgorzata. 

20.00-22.00
Im bliżej rozpoczęcia zmagań, tym więk-

sze emocje zaczęły udzielać się zawodnikom. 
Nawet ci najbardziej „wyluzowani” poczuli 
pewien dreszcz. Trzeba było wykazać się 
nie lada koncentracją, bo mniej odpornych 
mogły rozkojarzyć wszechobecne kamery i 
świadomość szybko upływającego czasu, a 
trzeba było polegać nie tylko na wiedzy, ale i 
na refleksie. Po ogłoszeniu ostatecznego wy-
niku można było najlepiej przekonać się, że 
czas odgrywał tutaj niebagatelną rolę. 

- Pytania nie były ani trudne, ani wyszu-
kane. Jednak trzeba było posiadać niemałą 
wiedzę, żeby się z nimi zmierzyć – mówi 
Małgorzata Malik – Teraz na spokojnie 
mogę powiedzieć, że nie był to ciężki test. 
Popełniłam trzy błędy bardziej wynikające 
z pośpiechu niż z niewiedzy. Ale ogólnie 
jestem bardzo zadowolona. Uważam, że to 
jest bardzo dobry wynik. 

Zbliżone wyniki osiągnęli Małgorzata 
Białka i Piotr Malik. Ania Bawół rozwią-
zała test bezbłędnie, jednak najlepszy czas 
w gronie nieomylnych uzyskał Mariusz 
Solecki z Gdańska i on odebrał czek na 50 
tysięcy złotych. Ważne jest to, że po ogło-
szeniu ostatecznego rezultatu nikt nie był 
rozczarowany, nikt nie zgłaszał też żadnych 
pretensji. 

Po zakończeniu testu przyszedł czas na 
pożegnanie z poznanymi kilkanaście godzin 
wcześniej przyjaciółmi, w tym z sympatycz-
nie zachowującymi się kibicami Cracovii i 
Wisły. Mimo zmęczenia panie Małgorzaty i 
20letni Piotr wracali do Brzeska w wyśmie-
nitych humorach. 

22.00-3.00 (31 marca)
Podróż do Brzeska upłynęła bardzo szyb-

ko. W pociągu można było na spokojnie 
podzielić się wrażeniami. Pani Małgorzata 
Malik po powrocie do domu długo jeszcze 
nie mogła zasnąć. Nie z powodu emocji, bo 
te już dawno opadły. Powoli przeglądała  
w myślach zapis wydarzeń ostatnich kil-
kunastu godzin. To będzie wspomnienie na 
całe życie. Zasypiając, zastanawiała się jed-
nak, dlaczego tak mało Polaków zdecydo-
wało się na udział w teście wiedzy o Polaku, 
z którym wszyscy oficjalnie się identyfiku-
ją. Dla niej wyjazd do Krakowa to nie tylko 
przygoda. To także pewna forma złożenia 
hołdu Papieżowi. 

DUDA

30 marca 2009
Na cztery dni przed czwartą rocznicą śmierci Jana Pawła II w krakowskiej Operze odbyła się 

druga edycja Testu Historycznego zorganizowanego przez TVP. Wśród 350 uczestników testu, który 
tym razem dotyczył życia i działalności Karola Wojtyły, znalazło się czworo reprezentantów gminy 
Brzesko – Małgorzata Malik z synem Piotrem, Małgorzata Białka i Anna Bawół. 
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Z mieszanymi uczuciami opuszczali 
stadion Okocimskiego kibice „Piwo-
szy” po ostatnim meczu z Jeziorakiem 
Iława. Trzy punkty mogą cieszyć, ale 
nie jakość gry, która – powiedzmy so-
bie szczerze – była nijaka. Gospodarze 
w pierwszej połowie stworzyli raptem 
trzy klarowne sytuacje strzeleckie, 
z których na szczęście wykorzystali jed-
ną. Po przerwie, w głównej roli wystą-
pił Mateusz Wawryka, który uratował 
wymęczone zwycięstwo dwukrotnie 
wybijając piłkę z pustej bramki po ane-
micznych raczej strzałach w wykona-
niu przeciwników. Aż strach pomyśleć, 
co wydarzy się w sobotę 11 kwietnia w 
Otwocku, gdzie Okocimski zmierzy się 

ze Startem, który wiosną zaliczył kom-
plet czterech zwycięstw. Tydzień póź-
niej do Brzeska przyjedzie słabiutkie 
Ponidzie Nida Pińczów, potem jeszcze 
wyjazd do Poniatowej i zaczną się me-
cze z drużynami teoretycznie bardziej 
wymagającymi (za wyjątkiem słabiut-
kiego na razie Przeboju Wolbrom). 

Spójrzmy na sytuację ze statystycz-
nego  punktu widzenia. Liczby przema-
wiają na korzyść Okocimskiego. Jeśli 
chodzi o same mecze na wyjeździe, to 
„Piwosze” plasują się w ścisłej czołów-
ce. Biorąc pod uwagę wyniki uzyskane 
w rundzie wiosennej (uwzględniając 
dwa mecze rozegrane awansem jesie-
nią), to Okocimski zajmuje trzecie miej-

sce ustępując jedynie rewelacyjnemu 
Startowi Otwock i solidnej Sandecji. 
Czyli powody do optymizmu są, jednak 
martwić może zbyt słaba siła ataku, a 
przecież chcąc wygrywać, należy stwa-
rzać sobie więcej sytuacji strzeleckich, 
niż podczas ostatniego meczu z Jezio-
rakiem. 

Przeanalizujmy wyniki uzyskane 
wiosną przez drużyny, które Okocimski 
musi wyprzedzić, aby dźwignąć się po-
wyżej strefy „barażowej”. Przed ostat-
nią kolejką brzeska drużyna miała na 
koncie 5 punktów. A rywale? Wigry 
Suwałki 4 punkty w dwóch meczach, 
OKS 1945 Olsztyn – 6 punktów, Pe-
likan Łowicz – 6, Concordia Piotrków 
Trybunalski – 6 punktów w dwóch me-
czach i Hetman – 7 punktów. Wynika z 
tego jasno, że nikt nie zamierza poddać 
się bez walki w wyścigu o bezpieczne 
miejsce w tabeli. Z drugiej strony poja-
wia się szansa wyjścia z niebezpiecznej 
strefy za sprawą słabej postawy drużyn 
wyżej notowanych po jesiennej rundzie 
– Przeboju Wolbrom, Kolejarza Stróże i 
Górnika Wieliczka. 

Podsumujmy – wyniki osiągane od 
dłuższego czasu przez piłkarzy Oko-
cimskiego, niezależnie od tego, w jakim 
stylu zostały odniesione, napawają op-
tymizmem. Przypomnijmy, 8 paździer-
nika zeszłego roku, kiedy to „Piwosze” 
pokonali 2:1 Sokół Aleksandrów Łódz-
ki, do dziś trwa nieprzerwana passa 
dziesięciu spotkań bez porazki. W tym 
czasie w lidze Okocimski wygrał sześć 
meczów i cztery razy zremisował. Daje 
to bilans 22 punktów przy imponują-
cym stosunku bramek 17:5. Nie mamy 
nic przeciwko temu, żeby ten marsz był 
kontynuowany aż do 6 czerwca, kiedy 
brzeszczanie podejmować będą u siebie 
drużynę Pelikana Łowicz.          DUDA

Skazani na baraże?
Minęły cztery kolejki wiosennej rundy rozgrywek II ligi, a piłkarze Okocimskiego mimo 

to, że nadal od października nie zaznali goryczy porażki, nie potrafią wspiąć się wyżej niż 
14. miejsce, jakby zostali do niego zaszeregowani przez jakieś nieziemskie siły. Prawda jest 
taka, że zespoły bezpośrednio wyprzedzające „Piwoszy” ani myślą odpuszczać. Kibiców może 
jednak bardziej niepokoić styl gry, jaki prezentują podopieczni Jerzego Wójcika. 

ŁKS Łomża – Okocimski 0:2
Bramki: Łukasz Szczoczarz, Tomasz 
Ogar.
Okocimski – KSZO 1:1
Bramka: Sławomir Jagła. 
Hetman Zamość – Okocimski 0:0
Okocimski –  Jeziorak Iława 1:0
Bramka: Tomasz Ogar

Działacze Okocimskiego dbają o oprawę widowisk serwowanych fanom futbolo-
wej drużyny. Miesiąc temu byliśmy świadkami prezentacji, jakiej w historii klubu 
jeszcze nikt kibicom nie zafundował. Ceremonie rozpoczęcia każdego meczu też są 
okazałe. Miło patrzeć, jak na boisko wchodzą w takt monumentalnej muzyki do-
rośli piłkarze w towarzystwie wpatrzonych w nich Orlików Okocimskiego. Można 
być pewnym, że te dzieciaki już teraz identyfikują się z klubem, którego nazwę 
wypisaną mają na dresach. Można być pełnym uznania dla pani Anety Śnieg, 
która dba o to, żeby zajęcia najmłodszych w klubie piłkarzy były jak najbardziej 
atrakcyjne. Zapewne nie zdaje sobie sprawy, że być może prowadzi te dzieci do 
dnia, w którym większość z nich przeżyje wielkie rozczarowanie. Będzie to dzień, 
w którym ich marzenia zostaną zweryfikowane przez brutalną rzeczywistość. Bo 
oto okaże się, że osiągną wiek seniora i dane im będzie do zrozumienia, że miejsca 
dla nich w klubie, w którym się wychowali, nie ma. Bo 17-tysięczne miasteczko 
musi mieć za wszelką cenę II ligę (zwaną dawniej trzecią, a za kilkanaście lat być 
może Ekstraklasą C). 

Spójrzmy na skład zespołu, który przystąpił do wiosennej rundy. W szerokiej 
kadrze mieści się zaledwie dwóch wychowanków, reszta „naszych” to zaciężna ar-
mia piłkarzy, na których sprowadzenie klub przy wsparciu sponsorów grosza nie 
szczędzi. Z tych dwóch pewne miejsce w wyjściowej jedenastce ma tylko Mateusz 
Wawryka, podczas gdy Sergiusz Kostecki może sobie jedynie pobiegać za bramką 
w nadziei, że trener da mu wreszcie szansę. To smutne, że piłkarz, którym jeszcze 
niedawno interesowały się kluby z wyższych lig, teraz ma status rezerwowego, bo 
wynik jest ważniejszy nade wszystko. 

Można powiedzieć, że tworzenie zespołu opartego na wychowankach, ale nie 
swoich, to ogólnopolski trend. Co innego jednak, gdy odbywa się to w lidze zwanej 
u nas –  nie wiedzieć czemu – Ekstraklasą, a co innego, gdy w małych ośrod-
kach zapomina się, czemu sportowe wychowanie młodzieży ma służyć. Byłych 
juniorów Okocimskiego można dziś spotkać w ościennych klubach, na boiskach 
A-klasowych. Skoro tak się dzieje, to należy zastanowić się, dlaczego klub, którego 
działacze mają wysokie aspiracje, nie zgłosi do rozgrywek rezerwowej drużyny 
– zaplecza, w którym wychowankowie klubu byliby bacznie obserwowani przez 
szkoleniowców po to, aby później bez problemu wskoczyć do pierwszego składu, 
co przy okazji przyniosłoby klubowi oszczędności. Pomyślmy o tych Orlikach, dla 
których uganianie się za piłką jest teraz niekłamaną radością. Na razie.   DUDA

Niepewna przyszłość orlika

“Wiosenne” mecze 
Okocimskiego
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To było w Brzegu. Pingpongiści z Bu-
cza zwyciężyli fazę grupową i awanso-
wali do półfinału, w którym trafili na 
murowanego faworyta turnieju. Gdań-
szczanie, jak wynikało z sędziowskich 
ustaleń spóźnili się na to spotkanie z 
własnej winy, a regulamin w takim 
przypadku przewiduje, że o dalszych 
losach spotkania decydują zawodnicy, 
którzy oczekiwali na przeciwników. 
Gdyby Czesław Borowiec i jego pod-

opieczni zażąda-
li przyznania im 
punktów walko-
werem, sędziowie 
nie mieliby wyj-
ścia i musieliby 
ogłosić zwycięstwo 
Olimpii. Zwyciężył 
duch „tolerancji i 
szlachetnej spor-
towej rywaliza-
cji”, jak czytamy 
w uzasadnieniu 
do decyzji PKOl 

przyznającej pingpongistom z Bucza 
zaszczytne wyróżnienie, które gwaran-
tuje im stałe miejsce w historii polskie-
go sportu. Młodzi sportowcy biorący 
udział w ceremonii wręczania tych pre-
stiżowych nagród mieli okazję znaleźć 
się w towarzystwie takich asów jak 
Mieczysław Łopatka i Zygmunt Smal-
cerz.

- Bartek i Radek to bardzo dobrzy 
pingpongiści, jednak znają swoje miej-

sce w szeregu i zdawaliśmy sobie spra-
wę, że w potyczce z gdańszczanami 
szanse na wygraną były raczej iluzo-
ryczne. Owszem, zgodnie z regulami-
nem, mogliśmy „poprosić” o przyznanie 
nam punktów bez gry, ale jaka byłaby 
satysfakcja z takiego zwycięstwa? Wole-
liśmy spróbować swoich sił w uczciwej 
walce. Cieszę się, że nasz gest został 
dostrzeżony. Cenniejsza od nagrody 
jest dla nas sympatia, jaką zyskaliśmy 
w sportowym środowisku – komentuje 
Czesław Borowiec. 

O tym, czym jest zasada fair play, 
mówiła podczas uroczystości wręcza-
nia nagród Zofia Żukowska, przewod-
nicząca PKOl-owskiego Klubu Fair 
Play: - To nic innego jak dokonywanie 
wyborów moralnych, to wybór w imię 
wyższych wartości. Nigdy jeszcze zasa-
da fair play nie miała takiego znacze-
nia zarówno w sporcie jak i w życiu, bo 
te wartości są zagrożone.  

Jacek Proć, łucznik klubu sportowego 
Strzelce Legnica, również nagrodzony 
tegoroczną nagrodą Fair Play, zwrócił 
uwagę na olbrzymie znaczenie trenera 
w procesie kształtowania właściwych 
postaw. Do takich szkoleniowców zali-
cza się właśnie Czesław Borowiec. 

Każdy, kto został wyróżniony przez 
PKOl, dowiaduje się, że dyplom, któ-
ry otrzymał, honoruje „szczególny czyn 
czystej gry, którego dokonał zawodnik 
lub zawodniczka, zespół sportowy, tre-
ner, czy działacz w 2008 roku. Czynem 
tym pomógł innym, poświęcając nawet 
swoje szanse wygranej, dając tym sa-
mym wyraz szacunku dla pisanych i 
niepisanych praw w sporcie oraz swo-
jej humanistycznej postawie wobec 
drugiego człowieka bądź zespołu”. 

15-letni Bartłomiej Mleczko to naj-
lepszy aktualnie kadet w Małopolsce, 
który z uwagi na brak wymagających 
rywali coraz częściej decyduje się na 
grę z zawodnikami w wyższej kategorii 
wiekowej. Jego o rok starszy brat Ra-
dosław jest sklasyfikowany na czwar-
tym miejscu w okręgu wśród juniorów. 
Wyprzedza go tylko trzech graczy UKS 
Gorce Nowy Targ. Obaj bracia Mlecz-
kowie z powodzeniem występują w III 
lidze seniorów. Olimpia zajęła pierw-
sze miejsce i teraz czekają ja baraże o 
awans do II ligi, w których zmierzą się 
z Bronowianką. Radek i Bartek byli już 
w kręgu zainteresowań trenera kadry, 
jednak postanowili pozostać w swoich 
rodzinnych stronach i tutaj uprawiać 
tenis sportowy na miarę swoich ambi-
cji i oczekiwań. 

DUDA

Fair Play dla Olimpii Bucze
W maju ubiegłego roku Bartek i Radek Mleczkowie stanęli przed życiową 

szansą wywalczenia co najmniej srebrnego medalu Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w tenisie stołowym. Po naradzie z trenerem Czesławem Borowcem 
doszli do wniosku, że nie skorzystają z przysługującego im walkoweru i przy-
stąpili do meczu z faworyzowanym MRKS Gdańsk. Przegrali 0:3 i ostatecznie 
sięgnęli po brązowe krążki OOM. Skutkiem ich postawy jest to, że niedawno 
odebrali nagrodę znacznie cenniejszą niż ta, z której zrezygnowali. Sportowcy 
i szkoleniowiec reprezentujący Olimpię Bucze zostali tegorocznymi laureatami 
42. edycji konkursu Fair Play organizowanego tradycyjnie przez PKOl. 

DYPLOMY Fair Play za szczególny czyn „czystej gry” oprócz sportowców 
Olimpii Bucze otrzymali:
Jacek Proć (Strzelce Legnica) – łucznik, 4. miejsce drużynowo i 12. miejsce 
indywidualnie na IO w Pekinie, 3. miejsce na MŚ w Madrycie (2005). Uczestnik IO 
w Atenach, srebrny medalista ME juniorów w drużynie (Anglia 1999), wielokrotny 
Mistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski. Podczas ubiegłorocznych MP seniorów 
w Zgierzu pożyczył swój zapasowy sprzęt innemu zawodnikowi, którego łuk uległ 
awarii. Gdyby zdefektował sprzęt Jacka Procia, pozbawiłby się szansy kontynuo-
wania udziału w zawodach. 
Piotr Płatek (LKS Łucznik Żywiec) – łucznik, 4. miejsce zespołowo na IO w 
Pekinie, 4. miejsce drużynowo na MŚ w Lipsku (2007), 3. miejsce indywidualnie 
na ME w Atenach (2006), 3. miejsce zespołowo na MŚ w Madrycie (2005). Podczas 
MP seniorów w Zgierzu dokonał podobnego czynu jak Jacek Proć.

WYRÓŻNIENIA indywidualne za całokształt kariery sportowej i godne życie po 
jej zakończeniu otrzymali:
Mieczysław Łopatka – koszykarz, trener przedsiębiorca. Czterokrotny olimpij-
czyk: Rzym (1960), Tokio (1964), Meksyk (1968), Monachium (1972). Trzykrotny 
medalista ME. 5. miejsce z drużyną na MŚ w Montevideo. Dziesięciokrotny Mistrz 
Polski ze Śląskiem Wrocław (2 razy jako zawodnik, 8 razy jako trener). 
Zygmunt Smalcerz – ciężarowiec. Złoty medalista IO w Monachium (1972) i 
uczestnik IO w Montrealu (1976). Trzykrotny mistrz świata, brązowy medalista 
MŚ, czterokrotny mistrz Europy, 21-krotny rekordzista Polski i sześciokrotny 
mistrz Polski.
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Oprócz zwycięzców i gospodarzy w 
turnieju wystartowały reprezentacje 
8 LO Kraków, 2 LO Nowy Sącz, 1 LO 
Bochnia i ZS Jordanów. 

Siatkarze ZSP 1 Brzesko rozpoczęli 
od przegranej w dwóch setach z fawo-
ryzowanymi Kętami. Zachowali jednak 
szanse na awans do półfinałów, jednak 
warunkiem do osiągnięcia tego celu 
było zwycięstwo z Krakowem. Szansa 
została zaprzepaszczona w końcówce 
drugiej partii, podczas której podopiecz-
ni Anny Gibes utrzymywali bezpieczne 
kilkukrotne prowadzenie aż 20 stanu 
24:21. Zrezygnowani rezerwowi Krako-
wa wstali już nawet z ławek, pogodzeni 
z koniecznością rozegrania tie-break’u, 
ale właśnie wtedy z brzeszczan uszło 
powietrze. Gospodarze w pięciu ostat-
nich akcjach bezskutecznie usiłowali 
uporać się ze szczelnym blokiem rywa-
li, którzy ostatecznie zwyciężyli 26:24. 

ZSP 1 Brzesko walczyło więc już tylko 
o piąte miejsce w meczu z Jordanowem 
wygranym w dwóch setach. Siatkarze 
Jordanowa to wielcy przegrani fina-
łów. Rozpoczęli od horroru z udziałem 
Nowego Sącza. Wyniki poszczególnych 
setów (poniżej) najlepiej odzwierciedla-
ją dramaturgię wydarzeń na parkiecie. 
Jordanowianie wygrali, jednak zmę-
czenie „trzysetówką” dało o sobie znać 
w następnej potyczce z Bochnią, która 
z kolei przegrała z Nowym Sączem. 
Ten jeden przegrany z sądeczanami set 
zadecydował o tym, że Jordanów za-
kończył grupowe zmagania na trzecim 
miejscu. 

Najlepszym zawodnikiem finału 
uznany został Mateusz Błasiak (Kęty), 
najlepszym rozgrywającym Tomasz 
Mamica (Kęty), a najlepszym ataku-
jącym Dominik Mąka (Nowy Sącz. 
Sędziowali Bartosz Gibes, Tomasz Ja-

worski, Zbigniew Maliszczak i Janusz 
Surma. 
Wyniki
Grupa I: Kraków – Kęty 0:2 
(15:25,20:25), Kęty – Brzesko 2:0 
(25:21, 25:16), Brzesko – Kraków 0:2 
(16:25, 24:26).

1 Kęty 2 4 4:0
2 Kraków 2 3 2:2
3 Brzesko 2 2 0:4

Grupa II: Nowy Sącz – Jordanów 1:2 
(34:32, 24:26, 21:23), Jordanów – Boch-
nia 0:2 (23:25, 16:25), Bochnia – Nowy 
Sącz 0:2 (17:25, 21:25).

1 Nowy Sącz 2 3 3:2
2 Bochnia 2 3 2:2
3 Jordanów 2 3 2:3

Półfinały: Kęty – Bochnia 2:0 (25:22, 
25:11), Nowy Sącz – Kraków 2:1 (25:22, 
13:25, 16:14).

Mecz o V miejsce: Brzesko – Jorda-
nów 2:0 (25:16, 25:23)

Mecz o III miejsce: Kraków – Boch-
nia 2:0 (25:21, 25:17)

Finał: Kęty – Nowy Sącz 2:0 (25:15, 
25:17)

DUDA

„Jedynka” piąta w województwie
W hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku rozegrane 

zostały finały Wojewódzkiej Licealiady w siatkówce chłopców. Zwyciężyła ekipa re-
prezentująca PZ 10 Kęty, a gospodarze zajęli piąte miejsce. 

W ostatnich dwóch kolejkach 
brzescy zawodnicy walczyli ze 
zmiennym szczęściem. Najpierw 
minimalnie przegrali wyjazdowe 
spotkanie ze Startem Gostyń, by 

później po równie zaciętym meczu 
pokonać utytułowaną Czarną Kulę 
Poznań. 

W potyczce ze Startem Gostyń 
po pojedynkach na torach brzesz-

czanie remisowali 4:4, 
jednak o wygranej go-
spodarzy zadecydowała 
lepsza różnica małych 
punktów (12,5:11,5). Dla 
drużyny Sokoła punkty 
zdobyli Bartosz Szosta 
(536 strąconych „koł-
ków”), Józef Woźniak 
(521), Krzysztof Zuzia 
(574) i Marek Szczu-
pak (555). Ponadto grali 
jeszcze Damian Haluch 
oraz Piotr Cichostępski 
i Artur Wąsowicz (na 
zmianę). 

W następnej kolejce 

brzeszczanie podejmowali wyprze-
dzającą ich bezpośrednio Czarną 
Kulę Poznań i powetowali sobie 
przegraną w Gostyniu. Dla Sokoła 
punktowali: Krzysztof Zuzia (451), 
Bartosz Szosta (493) i Marek Szczu-
pak (481). Na uwagę zasługuje poje-
dynek Józefa Woźniaka z Robertem 
Muszyńskim. Na poszczególnych 
torach w dużych punktach padł wy-
nik remisowy 2:2. O przegranej na-
szej zadecydowała różnica jednego 
strąconego kręgla (473:474). 

Kręglarze z Brzeska mają do 
końca sezonu do rozegrania czte-
ry mecze – 5 kwietnia u siebie 
z Polonią 1912 Leszno (mecz od-
był się już po zamknięciu bieżące-
go numeru), 3 maja na wyjeździe 
z Alfą-Vector Tarnowo Podgórne, 
10 maja na wyjeździe z Platanem 
Pleszew i zaległe spotkanie u siebie 
z Dziewiątką Wronki-Wrzos Siera-
ków. Alfa-Vector i Polonia Leszno 
to drużyny walczące między sobą 
o tytuł mistrza kraju. Aktualnie 
lepsza o jeden punkt jest Alfa. Może 
więc dojść do tego, że duży wpływ 
na ostateczny układ w górnych re-
jonach tabeli będzie mieć postawa 
zawodników Sokoła Brzesko. 

red 

Sokół rozdaje karty?
Na trzy kolejki przed zakończeniem rozgrywek superligi mężczyzn 

kręglarze TKKF Sokół Brzesko zajmowali 7. miejsce w tabeli, ale nie-
wykluczone, że to oni będą mieli decydujący wpływ na najważniejsze 
rozstrzygnięcia sezonu. Krótko mówiąc, w Brzesku może rozstrzygnąć 
się, który zespół zdobędzie tytuł Drużynowego Mistrza Polski. 
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Pracując w Zakładzie Medycyny Są-
dowej w Krakowie dr Tomasz Konopka 
miał okazję uczestniczyć w bardzo głoś-
nej medialnie i jednocześnie historycznej 
chwili jaką była ekshumacja zwłok gen. 
Władysława Sikorskiego. 

-Wraz z kolegami przeżyliśmy chwile wzru-
szenia i zaszczytu, kiedy na naszą sale sek-
cyjną wniesiono trumnę generała - opowiadał 
podczas spotkania, jakie miało miejsce w Miej-
skim Ośrodku Kultury w Brzesku. 

Pochodzi z Brzeska, miło mu było podzielić 
się wrażeniami, jakie mógł zdobyć podczas 
wykonywania, jakby się wydawać mogło, zwy-
kłych obowiązków w pracy. 

Na wstępie spotkania dr Tomasz Konop-
ka przedstawił historię Zakładu Medycyny 
Sądowej w Krakowie, który został powołany 
w 1804 roku jako jednostka naukowa ma-
jąca w zakresie swojej działalności zadania 
dydaktyczne, naukowe, a także wspoma-
ganie organów wymiaru sprawiedliwości 

w zakresie orzecznictwa sądowo-lekarskie-
go. W krakowskim ZMS przechowywane są 
protokoły wszystkich sekcji zwłok, wykona-
nych w okresie ostatnich 120 lat. Wykładow-
ca płynnie przeszedł do tematu numer jeden 
w ostatnim czasie, czyli ekshumacji zwłok 
Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych 
i katastrofy w Gibraltarze. 

-Niewątpliwie była to sekcja o jakiej mo-
głem tylko marzyć - rozpoczął, ukazują kolejne 
slajdy unikatowych zdjęć zrobionych podczas 
pobytu zwłok na terenie krakowskiego zakła-
du. Metalowa trumna, która znajdowała się 
w drewnianej, została otwarta nożycami ręcz-
nymi do cięcia blachy, tak by nie uszkodzić ma-
teriału, lub nie wywołać zapalenia. Trumna za-
wierała zwłoki generała w podkoszulku, koszuli 
i spodenkach z przewiązanym w pasie ocie-
placzem. Były też chwile grozy - okazało się 
że zwłoki posiadają długie rude włosy z tyłu 
głowy, na co rodzina, będąca przy otwarciu 
trumny zgodnie stwierdziła, iż to nie jest Wła-

dysław Sikorski. Po dokładnej analizie okazało 
się jednak, iż generał nie był całkiem łysy i po-
siadał owłosienie w tylnej części głowy. 

Do sekcji przystąpiono z niebywałą ostroż-
nością, używając standardowego zestawu 
noży i rąk. Narządy wewnętrzne nie wspo-
mogły bardzo sekcji, gdyż były to płaskie wy-
schnięte kawałki, z których jedynie pobierano 
wycinki. Diagnozę lekarską oparto na stanie 
w jakim znajdowały się kości, zwłoki także 
prześwietlono. Badania te wykazały wiele zła-
mań w obrębie twarzoczaszki, klatki piersio-
wej oraz kończyn wskazujące na rozległe urazy 
wielonarządowe. Na zachowanych szczątkach 
nie znaleziono żadnych śladów wskazują-
cych na duszenie, postrzał lub użycie ostrego 
przedmiotu. Stwierdzone obrażenia występują 
najczęściej w wyniku katastrof komunikacyj-
nych. Opinię potwierdziły badania przepro-
wadzone w Instytucie Ekspertyz Sądowych 
w Krakowie, który miał za zadanie identyfi-
kację zwłok oraz przebadanie pobranych przy 
sekcji próbek.

W ostatnim  czasie pojawiły się pytania, 
czy ekshumacja ta miała sens Ja twierdzę, 
że miała,  choćby po to by wyeliminować 
pewne bezpodstawne teorie, które krążyły 
wokół śmierci generała. Wiele tez zostało 
wykluczonych, kładąc kres historiom krą-
żącym wokół tej sprawy - zakończył wykład 
dr Tomasz Konopka.

Wykład odbył się  w ramach zajęć Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Wszystkich za-
interesowanych tematem, zapraszamy po-
nownie do Miejskiego Ośrodka Kultury 12 
maja, na wykład dr Wojciecha Lechowicza, 
który nadzorował badania toksykologiczne, 
wycinków zwłok Władysława Sikorskiego. 

Agnieszka Lechowicz

Generał Sikorski, Królowa Jadwiga, Kazimierz Jagiellończyk...

Radosnych chwil na święta wielkanocne, serdecznych i ciepłych 
spotkań rodzinnych oraz smacznego jajka

życzą dyrekcja i pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku
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Fotoreportaż z obchodów  
4. rocznicy śmierci  
Jana Pawła II
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PROJEKTOWANIE 
I MONTAŻ KOMINKÓW


