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24 marca na placu przy Koś-
ciele pod wezwaniem Mat-
ki  Bożej  Częstochowskiej 

w Brzesku  – Słotwinie  został  pocho-
wany  Ksiądz  Proboszcz  tej  parafii 
śp.  ksiądz  Stanisław  Marek.  Na 
uroczystości  żałobne  licznie  przybyli 
wierni  nie  tylko  tej  parafii,  ale  też 
tych, w których  pełnił  posługę  dusz-
pasterską.  Rodzina,  liczne  poczty 
sztandarowe straży pożarnej, orkiestra 
z Wojnicza wespół z rzeszą wiernych, 
kapłanów – przyjaciół zmarłego o godz. 
15.00 spotkały się w Kościele na nabo-
żeństwie żałobnym, któremu przewod-
niczył  ksiądz  biskup Wiktor  Skworc 
–  ordynariusz  diecezji  tarnowskiej.

Zebrani na tej smutnej uroczystości 
z wielką  uwagą wysłuchali  homilii 
Księdza  Biskupa  o zmarłym  nagle 
w dniu  21 marca  2010  roku.  Jego 
drodze  do  kapłaństwa  i niezwykłej 
posłudze duszpasterskiej, nacechowa-
nej wielką pobożnością, skromnością, 
życzliwością,  oddaniu  i powierzeniu 
spraw  i problemów  ludzkich Matce 
Bożej  Częstochowskiej.  Jak mówił 
w swej homilii biskup Wiktor Skworc 
–  „zmarły nie przywiązywał wagi do 
dóbr materialnych”. Było to widoczne 
nie tylko w Jego niezwykle skromnym 
życiu kapłańskim i osobistym. Wszy-
scy pamiętamy białego malucha -126p, 
którym przez większość swojej służby 
i pracy duszpasterskiej się posługiwał. 

Księdzu Stanisławowi Markowi
– AD MEMORIAM

Czynnie uczestniczył w pielgrzym-
kach  śp Wielkiego  Papieża  Polaka 
Jana  Pawła  II  do  Ojczyzny.  Orga-
nizował  i przygotowywał  duchowo 
wiernych  do  tych  niezapomnianych 
spotkań. Przywiązywał dużą wagę do 
kształtowania patriotycznych postaw 
wśród młodzieży. Nauczał  i pouczał 
młode pokolenia brzeszczan. W dziele 
krzewienia  patriotyzmu ma wielkie 
zasługi. Nie znosił próżniactwa i chu-
ligaństwa wśród młodzieży. Walczył 
z tymi  negatywnymi  cechami,  aż  do 
ostatnich swoich sił. Spotykały go też 
za to przykrości zawiedzionych rodzi-
ców. Bardzo to przeżywał. Był nieugię-
ty  i konsekwentny w kształtowaniu 
prawdziwych  wzorców  wychowaw-
czych. Niejednego młodego przywracał 
społeczeństwu.  To  też  godna  uwagi 
zasługa Księdza Stanisława.

Posiadając niezwykłą wiedzę potra-
fił też świetnie pisać. W prasie katoli-
ckiej tak mu bardzo bliskiej, pozosta-
wił bardzo wiele rozpraw i artykułów, 
które czytane były w całym kraju.

Jan Gwizdała: Moja  znajomość 
z Księdzem Stanisławem  datuje  się 
od początku  Jego pobytu w Kościele 
p.w. Matki Bożej Częstochowskiej na 
Słotwinie, od 1994 roku. Spotkaliśmy 
się u księdza Dziekana Zygmunta Bo-
chenka w pierwszych dniach września 
1994 roku podczas omawiania progra-
mu uroczystości 55 rocznicy wybuchu 
II wojny światowej i zbombardowania 
transportu  kolejowego  z ludnością 
cywilną na Słotwinie. Dla mieszkań-
ców Brzeska ta rocznica ma do dzisiaj 
bardzo ważne  znaczenie  i kolejne  jej 
obchody świadczą dobrze o pamięci dla 
Tych, którzy ponieśli  śmierć u progu 
jednej  z najkrwawszych wojen  świa-
towych. Nie zapomnę jego niezwykłej 
energii, staranności i pasji, z jaką od-
dawał się organizacji tych upamiętnia-
jących martyrologię  naszego  narodu 
wydarzeń. Prócz doskonałej znajomo-
ści pisma świętego  i historii kościoła 
katolickiego był wyśmienitym znawcą 
historii  ojczystej. W trakcie  kazań 
często przytaczał różne wydarzenia hi-
storyczne, obrazujące walkę o niepod-
ległość i suwerenność naszego narodu.

Marcin Ciurej: Księdza Stanisła-
wa zapamiętam tylko z dobrej strony. 

Dla mnie był człowiekiem dużej wiary, 
wielkim patriotą. Próbował w każdym 
człowieku  zaszczepić  choć  trochę 
tych dobrych cech, jakie On posiadał. 
Nam,  lektorom, nigdy nie  stawał na 
drodze,  zawsze mogliśmy  liczyć  na 
jego pomoc. Do mszy jakoś specjalnie 
nie byliśmy przygotowywani. Oczywi-
ście wszyscy  byliśmy wysłani  przez 
Księdza Stanisława na  odpowiednie 
kursy. Ksiądz dawał nam dużo swobody 
we współpracy z nim. Oczywiście jeśli 
zaczynaliśmy  (jak  to młodzi  chłopcy) 
zachowywać się nieodpowiednio, zwra-
cał nam uwagę i mówił, co robimy źle. 
Zawsze,  jeśli mieliśmy  jakiś wspólny 
problem  do  rozwiązania,  wysłuchał 
naszego zdania, naszych argumentów, 
powiedział,  co On  o tym wszystkim 
sądzi  i dochodziliśmy  do wspólnych 
wniosków.  Z księdzem Stanisławem 
mogliśmy porozmawiać  o wszystkim. 
Zawsze miał dla nas czas. Ja osobiście 
lubiłem z nim rozmawiać o sporcie (Jak 
wiemy, był On wielkim kibicem piłki 
nożnej i innych dyscyplin sportowych). 
Od  kiedy  zostałem ministrantem, 
a później lektorem, proboszczem naszej 
parafii był ksiądz Stanisław. Jak na ra-
zie nie wyobrażam sobie mojej posługi 
bez niego. Jestem pewny, że mnie jako 
lektorowi  będzie  się  bardzo  trudno 
przystosować  do  następcy  księdza 
Stanisława. Ja od księdza Stanisława 
nauczyłem się inaczej patrzeć na nasze 
Miasto, na naszą Ojczyznę. Wydaje mi 
się, że jego dążenie do tego, aby wszy-
scy w Parafii z szacunkiem traktowali 
Polskę i naszą „małą ojczyznę” Brzesko, 
dało  bardzo  dużo. Wiem  to  po  sobie.

Maria Marek: Ksiądz Stanisław 
był  niezwykłą  osobowością.  Prze-
szedł przez życie cicho i bez rozgłosu, 
czyniąc  dobro.  Żył  bardzo  skromnie, 
nigdy nie przywiązywał się do rzeczy 
materialnych. Przez wiele  lat  jeździł 
swoim małym  fiacikiem,  nazywając 
go BMW, czyli bardzo mały wóz. Nigdy 
nie wyjeżdżał  na  urlop,  nie  groma-
dził  żadnych  dóbr.  Kochał  książki, 
szczególnie  te  poświęcone  historii 
i literaturze i miał w tych dziedzinach 
ogromną wiedzę. Zawsze był  oddany 
sprawom  parafii  i potrzebującym. 
Kościół pozostawił piękny – „perełkę 
w architekturze kościelnej”. Pomagał 
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potrzebującym nie tylko z naszej para-
fii. Często zgłaszały się do niego osoby 
z Tranowa, które poznały go w Wojni-
czu – zawsze wysupłał dla nich grosik, 
kupował jedzenie, leki, bilety kolejowe. 
Ksiądz Marek był spontaniczny, weso-
ły, lubił żartować ii śmiać się, chociaż 
los nie oszczędził mu wielu cierpień. 
Po wypadku z determinacją walczył, 
aby jak najszybciej wrócić do posługi 
kapłańskiej. Odszedł niespodziewanie, 
mając  jeszcze  tyle  planów,  choćby 
budowę  plebanii.  Jestem  przekona-
na,  że  dałby  radę  i temu wyzwaniu, 
wierni  by  pomogli. W naszej  parafii 
nigdy nie było przymusowych składek, 
kopert,  wyczytywania,  kto  ile  dał. 
Kto mógł, pomagał, a ksiądz to jakoś 
dziwnie rozmnażał i na wszystko za-
wsze starczało. Będzie nam go bardzo 
brakowało. Pamięć o nim pozostanie 
i świadczyć  o nim  będą  jego  dzieła. 
Na zawsze już pozostanie w naszych 
sercach i modlitwie. 

Parafianka:   Do  kościoła  nie 
chodziłam  blisko  20  lat.  Dwa  lata 
temu przed świętami wielkanocnymi 
udałam się na mszę z moim przygoto-
wującym się do komunii synem. Ksiądz 
Stanisław  od  razu mnie  wypatrzył 
i po mszy podszedł do mnie, prosząc 
o rozmowę. Niemal  przymusił mnie, 
abym przyszła do niego na plebanię. 
Dniem, w którym się tam udałam, był 

Wielki Piątek. Ksiądz bez ogródek za-
pytał, kiedy ostatni raz spowiadałam 
się.  Zaproponował,  że  wyspowiada 
mnie na plebanii, przy stole. Płakałam, 
wyznając swoje grzechy, a ksiądz trzy-
mał mnie za rękę, wiedział, jaka to dla 
mnie  trudna przeprawa. Usłyszałam 
wówczas od niego wiele pięknych słów 
o miłości do Boga, wierze i o wytchnie-
niu, które daje ufność w boską Opatrz-
ność. Od tamtego czasu nie opuściłam 
ani  jednej  niedzielnej mszy. Ksiądz 
wchodził na mównicę, rozglądał się po 
kościele i uśmiechał się. Wiedziałam, 
że ten uśmiech przeznaczony jest dla 
mnie. Moje życie bardzo się zmieniło, 
nauka  księdza  Stanisława uświado-
miła mi, co w życiu jest ważne, na co 
trzeba zwracać uwagę. Odkąd odszedł 
czuję  ogromną  pustkę. Modlę  się  za 
niego  codziennie,  dziękując  za dobro 
i miłość, którymi mnie wyróżnił.

***
Śp. Ksiądz Stanisław Marek uro-

dził się 14 listopada 1942 roku w Jaśla-
nach /obecnie diecezja sandomierska/, 
jako  syn Wojciecha  i Heleny  z domu 
Taran. W 1960  roku  złożył  egzamin 
dojrzałości w Mielcu,  po czym wstąpił 
do Wyższego Seminarium Duchownego 
w Tarnowie,  które  ukończył  29 maja 
1966  roku,  otrzymując  z rąk  bisku-
pa  tarnowskiego  Jerzego Ablewicza 
święcenia kapłańskie. Jako wikariusz 

pracował najpierw w parafii Nagoszyn, 
następną była parafia Stróże. W 1970 
roku został mianowany wikariuszem 
parafii w Rożnowie,  a od  1974  roku 
rozpoczął posługę duszpasterską jako 
wikariusz  i katecheta w parafii Woj-
nicz. Pełnił również funkcję dekanal-
nego duszpasterza młodzieży. Oprócz 
tego Biskup Tarnowski powierzył mu 
obowiązki duszpasterza akademickie-
go w Wojniczu. Ponadto ks. Stanisław 
był  zaangażowany  w organizację 
„Wakacji  z Bogiem”,  przez wiele  lat 
współpracował  z pismem młodzieżo-
wym  „Wzrastanie”,  publikował  felie-
tony poruszające sprawy młodzieżowe 
w „Rycerzu Niepokalanej”.

W czerwcu  1975  roku  obronił  ty-
tuł magistra  teologii  na Katolickim 
Uniwersytecie  Lubelskim,  a w roku 
1978 uzyskał tytuł naukowy licencja-
ta  teologii  na  ówczesnym Papieskim 
Wydziale Teologicznym w Krakowie. 
W 1994 roku otrzymał nominację na 
urząd proboszcza parafii pod wezwa-
niem Matki  Bożej  Częstochowskiej 
w Brzesku. Od  kwietnia  2008  roku 
był także członkiem Diecezjalnej Rady 
Duszpasterskiej.

W dowód uznania  za pełnioną po-
sługę kapłańską otrzymał w 1984 roku 
diecezjalne odznaczenie Expositorum 
Canonicale, a w 1993 roku diecezjalny 
przywilej Rochetto et Mantolleto.

wspomnienie
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Z Chile do Argentyny przedostaję 
się  w niezwykłych  okolicznoś-
ciach  przyrody.  Trasa wiedzie 

przez samo serce Andów. Przez moment 
mogę spojrzeć na dumną Aconcaguę gó-
rującą nad innymi szczytami. Na dobry 
początek ponownego pobytu w Argenty-
nie postanawiam urządzić sobie rowe-
rową wycieczkę po Maipu – miasteczku 
w pobliżu Mendozy, w którym znajdują 
się liczne winnice. Odwiedzam muzeum 
wina, dwie winiarnie, fabrykę czekola-
dy i fabrykę oliwy. W każdym z miejsc 
degustuję tamtejsze wyroby. Nie moż-
na  się  nie  zgodzić,  że  argentyńskie 
wino  jest  rozkoszą  dla  podniebienia.

Za kilka dni w Mendozie ma odbyć 
się Fiesta Nacional  de  la Vendimia, 
czyli  coroczny  festiwal wina. Niestety, 
nie mogę  wziąć  w nim  udziału,  bo 
w tym samym czasie muszę stawić się 
w Buenos Aires na spotkanie z moimi 
trzema koleżankami z Polski, które będą 
nam towarzyszyć w podróży przez kilka 
kolejnych tygodni.

Początkowo Buenos Aires  bardzo 
mnie zachwyca. To wielka metropolia 
tętniąca życiem. Każda dzielnica ma 
do zaoferowania innego typu atrakcje. 
Centrum przepełnione  jest wiekowy-
mi  budowlami  i pomnikami  historii. 
Na  placu Majowym  przed  Pałacem 
Prezydenckim tzw. Różowym Domem 
(Casa Rosada) codziennie odbywają się 
demonstracje  różnych  grup  zawodo-
wych. Natomiast co czwartek na plac 
przychodzą kobiety w białych chustach 
domagające  się wyjaśnienia  sprawy 
zaginionych dzieci z czasów wojskowej 
dyktatury w latach 1976-1983.

List z Ameryki
Jeśli mamy ochotę trochę odpocząć 

od  zgiełku wielkiego miasta polecam 
udanie  się  do Palermo – najbardziej 
zielonej  dzielnicy.  Znajduje  się  tam 
zoo,  ogród  botaniczny,  a także  kilka 
pięknych parków, w których nie  bra-
kuje aktywnych portenos na rowerach, 
rolkach czy w butach do biegania.

Natomiast wieczorem nie  sposób 
ominąć San Telmo. To tam znajdują się 
niezliczone parrillas, czyli restauracje, 
w któych można zjeść najlepsze na świe-
cie steki. Tutaj też skupia się bohema. 
Za każdym rogiem mieści się antykwa-
riat czy pracownia artystyczna.

Jednak  jak  się  okazuje,  Buenos 
Aires ma także swoje ciemne oblicze. 
Mamy okazję przekonać się o tym na 
własnej skórze. W niedzielne popołu-
dnie udajemy się do dzielnicy La Boca, 
aby  zobaczyć  słynną kolorową ulicz-
kę El Caminito. Niestety,  nie  udaje 
nam  się  dojść  do  celu,  bo  zostajemy 
zmuszone  do  odwiedzin  posterunku 
policji. Dwie z moich koleżanek zostają 
pozbawione aparatów fotograficznych 
i wszystkich dokumentów przez miej-
scowych rabusiów. Zatrzęsły nam się 
nogi  i zrozumiałyśmy  dobitnie,  że 
naprawdę trzeba uważać.

Żeby  niemiłe  wspomnienia  nie 
przysłoniły  tych  dobrych,  na  koniec 
naszego  pobytu w stolicy Argentyny 
postanawiamy poznać jeszcze jedno jej 
oblicze, to z którego znana jest najbar-
dziej. Buenos Aires to przecież miasto 
tanga,  zatem nie możemy wyjechać, 
zanim nie weźmiemy udziału w milon-
ga. Udaje nam się znaleźć miejsce ide-
alne. To La Catedral, czyli stary młyn 

obecnie przetransformowany w galerię 
sztuki, bar i salę koncertową. Niepo-
wtarzalny klimat tego miejsca tworzy 
muzyka, w rytm której dziesiątki par 
w półmroku uwodzicielsko porusza się 
po  parkiecie. Nawet  liczne wiatraki 
nie  są w stanie  schłodzić  namiętnej 
atmosfery.

Teraz możemy  bez wyrzutów  su-
mienia  opuścić  Buenos.  Rano wsia-
damy na prom i po trzech godzinach 
żeglugi  stawiamy  kroki  na  nowym 
lądzie.  Jesteśmy w Urugwaju,  gdzie 
spędzamy kolejne cztery dni, porusza-
jąc  się wzdłuż wybrzeża. Pierwszym 
celem naszej wizyty  jest Colonia del 
Sacramento.  To  bardzo  urocze małe 
miasteczko,  gdzie  czas  jakby  płynie 
wolniej.  Ludzie  bez  pośpiechu  poru-
szają  się  po  brukowanych uliczkach 
pośród  kolonialnej  zabudowy  z XVI 
wieku.  Stamtąd  jedziemy do Monte-
video  i dalej  do  dwóch  nadmorskich 
kurortów – Punta del Este i Punta del 
Diablo. Ten pierwszy jest najpopular-
niejszym miejscem wypoczynkowym 
w całym Urugwaju. Nas  jednak bar-
dziej  zachwyca  ten  drugi, w którym 
zachowana  jest  jeszcze dzikość przy-
rody. Nie ma tam wielkich hoteli dla 
turystów,  jedynie małe  tradycyjne 
domki, przez co miasteczko to wydaje 
się nam bardziej przyjazne.

Po  krókiej  wizycie  w Urugwaju 
przejeżdżamy  kolejną  granicę.  Tym 
razem  z Brazylią.  Zatrzymujemy 
się  na  kilka  dni  na  wyspie  Santa 
Catarina we Florianopolis.  To miej-
sce  bogate  w piękne  plaże,  gdzie 
spędzamy  większą  część  naszego 
czasu, kąpiąc się w oceanie. Wieczory 
natomiast  upływają nam w klimacie 
iście brazylijskim – tańczymy sambę 
i pijemy  caipirinhę,  czyli  tradycyjny 
drink  z alkoholu  z trzciny  cukrowej 
– cacha. Zupełnie inaczej wygląda to 
w Rio de Janeiro, w któym ciężko jest 
wyjść swobodnie na ulicę. To pięknie 
położone miejsce, ale  też bardzo nie-
bezpieczne. Napady  na  turystów  są 
tutaj bardzo powszechne. Po naszych 
doświadczeniach z Buenos Aires posta-
nawiamy nie ryzykować i miasto zwie-
dzamy z lokalnym przewodnikiem.

Niezbyt  pewnie  czujemy  się  też 
w S. Paulo. Dlatego też zostajemy tam 
tylko jeden dzień, a stamtąd ruszamy 
do Campinas, gdzie dzięki zaprzyjaź-
nionemu Peruwiańczykowi, który nas 
tam gości, przekonujemy się jak bogata 
jest kuchnia brazylijska. Objadamy się 
przepysznymi sałatkami, mięsami, de-
serami i pijemy litry soków owocowych. 
Wszystko jest naturalne i tak smaczne, 
że  trudno  odejść  od  stołu,  zwłaszcza 

Wodospady Iguazu
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jeśli  stołuje  się w bufecie,  tak  tutaj 
popularnym. Cena  jest  stała,  a jeść 
można, ile się zapragnie. Chyba trudno 
byłoby mi utrzymać zgrabną sylwetkę 
w tym kraju. Ostatnim miejscem, które 
odwiedzamy w Brazylii, jest Kurytyba. 
Udajemy się tam do polonijnego skan-
senu w parku  polskim  Jana  Pawła 
II. Okazuje  się,  że w okolicy miesz-
ka  tutaj  około  400  tysięcy Polaków, 
którzy  kultywują  rodzime  tradycje.

Zanim  przedostaniemy  się  do 
Paragwaju, zatrzymujemy się na gra-
nicy  brazylijsko-argentyńskiej,  gdzie 
podziwiamy  jeden  z największych 
cudów natury w Ameryce Południowej, 
czyli wodospady Iguazu. Jest ich 275 
i osiągają wysokość ponad 70ciu me-
trów. Masa wody, która się przez nie 
przelewa jest nie do ogarnięcia. Cały 
czas się kotłuje, buzuje, huczy. Podzi-
wiamy i nie możemy wyjść z zachwytu 
jaką moc ma w sobie to miejsce.

Marcowe  zwiedzanie  kończymy 
w Paragwaju.  To  drugi  najbiedniej-
szy kraj Ameryki, co daje się od razu 
odczuć.  Widać,  że  standard  życia 
przeciętnych mieszkańców  jest  bar-
dzo niski. Nie przeszkadza to jednak 
temu,  że  ludzie  są bardzo przyjaźni. 
Po zwiedzeniu Asuncion, które wydaje 
się  najmniejszą  stolicą  pod  słońcem, 
jedziemy do parku narodowego Ybycu. 
Podziwiamy tam niezliczone kolorowe 
motyle,  które,  niestety,  czasem wpa-
dają w sieci równie popularnych tutaj 
pająków,  o czym  przekonujemy  się 
przedzierając się przez las tropikalny.

Trzeci miesiąc  naszej  wędrówki 
był obfity we wrażenia, a także w ilość 
miejsc, które odwiedziłyśmy. Teraz tro-
chę zwolnimy. Jedziemy do Argentyny, 
gdzie złapiemy na chwilę oddech przed 
dalszą podróżą. A potem ruszamy na 
północ.

Gabriela Grabarz

Od 1 kwietnia nowym dyrektorem 
jest Marek Dadej,  który wygrał 

konkurs ogłoszony na to stanowisko. 
– Kandydat  spełnił  obligatoryj-

nie wymagania  formalne  określone 
w ogłoszeniu o naborze na stanowisko 
Dyrektora Brzeskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Brzesku. Przedstawiona 
profesjonalna  koncepcja  funkcjono-
wania BOSiR  oraz  przeprowadzona 
szczegółowa rozmowa kwalifikacyjna, 
oceniająca, między innymi kompeten-
cje w sferze  zarządzania,  pozwoliła 
wskazać Marka Dadeja jako najlepsze-
go kandydata do objęcia tej odpowie-
dzialnej funkcji – mówi wiceburmistrz 
Jerzy Tyrkiel, przewodniczący komisji 
konkursowej.

Nowy dyrektor BOSiR
Mimo tego uzasadnienia, na ostat-

niej  sesji  Rady Miejskiej  odbyła  się 
dyskusja na temat zmian,  jakich do-
konano w statucie Brzeskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. 

– Zmieniając statut, radni spowo-
dowali  „wywalenie”  z pracy  dotych-
czasowego dyrektora Jana Waresiaka. 
Takie  postawienie  sprawy  było  nie-
uczciwe. Człowiek  ten  przez  tyle  lat 
uczciwie  pracował  dla  placówki,  nie 
możemy  zapominać,  że ma  przecież 
rodzinę, i nagle, z dnia na dzień, został 
bez pracy – mówił radny Lech Pikuła. 

– Nikt nikogo nie wywalał z pracy 
–  odpowiadał  na  zarzuty  burmistrz 
Grzegorz Wawryka. -Umowa z panem 
Waresiakiem wygasła z dniem 31 mar-

ca. W nowym statucie BOSIR 
znalazły  się  zapisy mówiące 
o tym,  że wybory  dyrektora 
odbywać się będą co pięć lat. 
Ponadto,  w skład  BOSIR-u 
wchodzić będą, oprócz obiektu 
pływalni:  kompleks  „Orlik”, 
kręgielnia  TKKF  „Sokół”, 
docelowo  także  Okocimski 
Klub Sportowy. Uchwala do-
tycząca  nowego  statutu  nie 
powstała  ad  hoc,  radni  pra-
cowali nad nią przez dłuższy 
czas i zapewniam, że nie była 
ona podejmowana po to, aby 
pozbyć  się  pana Waresiaka. 
Zresztą  jesteśmy  otwarci  na 
pomoc byłemu dyrektorowi. 

– Przez  ostatnie  lata  radni wie-
lokrotnie  zgłaszali wnioski  o zmianę 
statutu BOSIR,  ich  pokłosiem  było 
wprowadzenie  zmian  mówiących 
o kadencyjności dyrektora i ogłoszeniu 
konkursu  na  stanowisko.  Powołana 
została  komisja  konkursowa,  która 
przesłuchała kilku kandydatów, w tym 
pana Waresiaka. Wybrano Marka 
Dadeja,  który  zdaniem  komisji  był 
najlepszy  i zdobył  największą  liczbę 
punktów  – mówił  na  sesji  przewod-
niczący  Rady Miejskiej,  Krzysztof 
Ojczyk.  – Na  pływalni  od  dłuższego 
czasu  panował  konflikt  na  linii  dy-
rektor – pracownicy. Przedstawiciele 
załogi BOSIR wielokrotnie  przycho-
dzili do Urzędu Miejskiego, apelowali 
o zmianę dyrektora, nie mogliśmy tej 
sytuacji nie zauważać. 

– Każdy z kandydatów przedstawił 
własną  koncepcję  funkcjonowania 
Brzeskiego Ośrodka Sportu  i Rekre-
acji, w skład którego wejdą inne pla-
cówki sportowe. Będziemy oczekiwać 
od nowowybranego dyrektora dużego 
wkładu  pracy  w ich  prowadzenie 
i właściwe nimi gospodarowanie – po-
wiedział członek komisji konkursowej, 
radny Józef Kubas. 

Wywiad z nowym dyrektorem BO-
SIR, Markiem Dadejem w następnym 
numerze  Brzeskiego Magazynu  In-
formacyjnego.

red
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Pod koniec marca w Buczu odbyło 
się  zebranie wiejskie.  Obecni 
na  spotkaniu  z mieszkańcami 

przedstawiciele władz  gminy  przed-
stawili  listę  zadań  inwestycyjnych 
wykonanych  na  ternie wsi  w ciągu 
ostatnich kilkunastu miesięcy. 

– Wyasfaltowano  drogę  przy  koś-
ciele, a także drogę „Na Skotniki”, za-
łożono tam także oświetlenie. Wyżwi-
rowana została droga koło cmentarza 
w kierunku miejscowości Rydy Rysie, 
zamontowano  wiatę  przystankową 
i częściowo wyremontowano  parking 
koło  kościoła, wyremontowano  także 
ogrodzenie otaczające plac zabaw dla 
dzieci. Wszystkie te inwestycje wyko-
nane zostały za pieniądze przyznane 
wsi przez burmistrza i Radę Miejską. 
Chcę  podkreślić,  że  współpraca  z 
burmistrzem,  Radą Miejską  i  pra-
cownikami urzędu układa się bardzo 
dobrze – mówi sołtys Bucza, Stanisław 
Milewski. 

Po zebraniu wiejskim w Buczu
Najważniejszą jednak inwestycją 

oczekiwaną przez mieszkańców Bucza 
było urządzenie i wyposażenie przed-
szkola w starej części szkoły. Obecnie 
z placówki  korzysta  kilkudziesięciu 
małych wychowanków,  którzy mają 
zapewnione dobre warunki. 

Jak zapewnia burmistrz Brzeska, 
Grzegorz Wawryka, plany inwestycyj-
ne w Buczu, których realizacja prze-
widziana  jest w tym  roku  i w latach 
następnych,  są  dość  obszerne  i na 
pewno będą wymagały dużych nakła-
dów z budżetu gminy.

– Planuje się wykonanie termomo-
dernizacji  kompleksu  szkolno-przed-
szkolnego, budowę kolejnej wiaty przy-
stankowej, a także budowę chodnika 
przy drodze powiatowej. Jeżeli staro-
stwo wykona dokumentację technicz-
ną, wówczas przystąpimy do realizacji 
inwestycji. W takim przypadku gmina 
finansować będzie to zadanie w 50 pro-
centach. Po spotkaniu z mieszkańcami 
podjęliśmy wstępną  decyzję  o wybu-
dowaniu przy szkole w Buczu boiska 
sportowego, które  służyłoby uczniom 
i mieszkańcom wsi – mówi burmistrz 
Grzegorz Wawryka. 

Ciąg dalszy zebrania miał miejsce 
w czasie sesji Rady Miejskiej, na której 
przedstawiciele Rady Sołeckiej odczy-
tali pismo, w którym zarzucili włoda-
rzom gminy, że mimo wieloletnich sta-
rań, nie powstała do tej pory w Buczu 
sala gimnastyczna przy szkole.

– Od  kilku  lat  składamy  pisma 
i rozmawiamy  z przedstawicielami 
Urzędu Miejskiego na  temat  tej  tak 
bardzo potrzebnej we wsi  inwestycji. 
Już  kilka  lat  temu  wykonaliśmy 
koncepcję, obecnie jest już ona nieak-
tualna. Dowiadujemy  się  natomiast, 
że planowana  jest budowa sali  spor-
towej  przy Szkole Podstawowej nr  3 
w Brzesku,  na  co w budżecie  gminy 
zabezpieczono kilka milionów złotych. 
Nasze dzieci byłyby bardzo zadowolo-
ne,  gdyby miały  do  dyspozycja  taką 
salę, jaka jest obecnie przy brzeskiej 
„trójce” – mówił na sesji członek Rady 
Sołeckiej, Włodzimierz Smulski.

Zdaniem RS z Bucza, za pieniądze 
przeznaczone na budowę sali przy PSP 
nr 3 w Brzesku można by wybudować 
dwie,  a nawet  trzy  sale  na wsiach, 
a dopiero później zająć się realizacją sali 
widowiskowej w Brzesku. 

– Zdajemy sobie sprawę, jak wiele 
jest potrzeb na terenie gminy, niemniej 
jednak  brak  realizacji  niezbędnych 

inwestycji w naszej miejscowości  po-
woduje  duże  dysproporcje w jakości 
życia w stosunku do  innych miejsco-
wości. Uważamy, że ten dystans należy 
niwelować,  a nie  pogłębiać  – mówił 
Józef Zachara. 

Zapały  przedstawicieli  Rady  So-
łeckiej ostudził Stanisław Staszczyk, 
inspektor  z Wydziału  Infrastruktury, 
który wyjaśnił,  ile  kosztować może 
budowa  sali  sportowej  przy  PSP 
w Buczu. 

– Panowie sugerują, że za pienią-
dze przeznaczone na budowę sali przy 
„trójce”  udałoby  się  wykonać  dwie, 
a nawet trzy sale na wsiach. Ale to nie 
jest prawda. Każda sala posiadać musi 
kotłownię, być podłączona do mediów, 
mieć ogrzewanie, itp. W mieście wyko-
rzystujemy istniejącą już infrastruktu-
rę. Uważam, że budowa sali w Buczu 
kosztowałaby  o około milion  złotych 
więcej – mówił Antoni Staszczyk. 

Radni miejscy  także nie zgadza-
ją  się  z zarzutami  Rady  Sołeckiej 
Bucza.

– Zgadzam  się  z Radą  Sołecką 
w kwestii,  że  przez  wiele  lat  wieś 
była zaniedbana. Uważam jednak, że 
w ciągu ostatnich dwóch lat w Buczu 
wydarzyło się wiele dobrego. Wiadomo, 
że potrzeb jest jeszcze mnóstwo, ale nie 
mogą  one  być  zrealizowane  natych-
miast – twierdzi Jadwiga Kramer.

– Oddanie  przedszkola,  remon-
ty  dróg  to  poważne  zadania,  które 
w Buczu  zostały  zrealizowane. Rada 
Miejska musi  sprawiedliwie  dzielić 
pieniądze  pomiędzy wszystkie miej-
scowości w gminie – to zdanie radnego 
Lecha Pikuły.

Radny Stanisław Góra twierdzi, że 
jeżeli wieś  faktycznie  czegoś  potrze-
buje,  to  jej  działacze  powinni  zacząć 
działać. Jako przykład podawał Porębę 
Spytkowską,  gdzie  sami mieszkańcy 
wykonali wiele starań i przygotowań 
do  oczekiwanej  od  dawna  budowy 
wodociągu.

– Cieszę  się,  że  Rada  Sołecka 
w Buczu tak prężnie działa. Nie jest 
jednak prawdą, że jedynym zadaniem, 
jakie we wsi zostało wykonane, była 
budowa  przedszkola.  W ostatnim 
czasie Rada Miejska przekazała dużo 
pieniędzy na realizację także innych 
inwestycji, które służą mieszkańcom 
– podsumował dyskusję sołtys Bucza, 
Stanisław Milewski.

ZS

Michał Stec – Jadowniki
Janina Skornóg – Brzesko
Adam Czernecki – Jadowniki
Tyka Genowefa – Jadowniki
Magdalena Dąbrówka – Szczepanów
Władysław Grzebieniarz -Jadowniki
Józef Nowak – Brzesko
Maria Duda – Brzesko
Kazimiera Żurek – Mokrzyska
Julia Wiśniowska – Brzesko
Józef Boruta – Bucze
Michał Baran – Brzesko
Józef Kraj – Poręba Spytkowska
Stanisław Hołysz – Brzesko
Kazimierz Leś – Jadowniki
Helena Małek – Jadowniki
Stanisław Chyl – Brzesko
Jan Piech – Mokrzyska
Jan Pawlata – Brzesko
Stanisław Marek – Brzesko
Maria Siudut – Brzesko
Wojciech Kołodziej – Jasień
Ryszard Płacheta – Szczepanów
Jan Szatkowski – Szczepanów
Stanisław Okas – Jadowniki
Marek Karwala – Brzesko
Iwona Wójcik – Niemcy

ODESZLI
w marcu 
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Zwyczaje  i tradycje  wielkanocne 
– projekt edukacyjny zrealizowany 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 
w Brzesku

30 marca  odbyło  się  uroczyste 
podsumowanie  projektu,,  Zwyczaje 
i tradycje wielkanocne’’ realizowanego 
przez uczniów i nauczycieli Publicznej 
Szkoły  Podstawowej  nr  3  imienia 
Mikołaja  Kopernika w Brzesku.  To 
przedsięwzięcie  edukacyjne  było 
realizowane  przez  pięć  tygodni,  bez-
pośrednio  poprzedzających    Święta 
Wielkanocne, w ramach zajęć  lekcyj-
nych i pozalekcyjnych. Zakres działań 
wynikał  z planu dydaktycznego  oraz 
przygotowanych  dla  poszczególnych 
klas instrukcji. Uczestnikami zadania 
byli uczniowie klas IV, V i VI.

O doborze  form  i sposobów  rea-
lizacji  zadecydowali  uczniowie wraz 
z wychowawcami.  Projekt  został 
przygotowany  dzięki wielkiemu  za-
angażowaniu Grażyny Pleśniarskiej-
Gwizdały i Justyny Krzywackiej. Cele 
jakie postawili przed sobą uczestnicy 
zadania  to:  przybliżenie  pięknych 
tradycji  związanych  z Wielkanocą; 
poznanie  zwyczajów wielkanocnych 
różnych  regionów  Polski;  poznanie 
tradycyjnego sposobu dekoracji stołu 
wielkanocnego;  uczenie  dostrzegania 
piękna wytworów  kultury  ludowej; 
inspirowanie  twórczości  opartej  na 
motywach  ludowych;  uwrażliwienie 
na  potrzebę  kultywowania  tradycji; 
rozbudzanie motywacji do świadomego 
uczenia  się;  wdrażanie  do  publicz-
nych wystąpień;  pobudzenie  postaw 
kreatywnych w procesie  zdobywania 
umiejętności  i gromadzenia  wie-
dzy;    poszerzanie współpracy  szkoły 
z rodziną  ucznia;  promocja  szkoły 
w środowisku. Do pracy w ramach tego 
zadania włączyli się również: Jadwiga 
Grocholska, Anna Wesołowska, Łucja 
Dzierwa, Dorota Wojtyś. Zofia Pabian 
zajęła się oprawą muzyczną.

W ramach  projektu  przeprowa-
dzono lekcje tematycznie związane ze 
świętami  i zwyczajami wielkanocny-
mi. Przygotowano specjalne wydanie 
pisemka informacyjno – kulturalnego 
„Kurier Uczniowski”  opracowanego 
w czasie zajęć Koła Młodych Dzienni-
karzy. Wiele zadań, a szczególnie tych 
związanych z udziałem w licznych kon-
kursach, wymagało pracy samodziel-
nej, a uczniowie bardzo chętnie w nich 
uczestniczyli,  o czym  świadczy  ilość 
prac  konkursowych  prezentowanych 
30  kwietnia. W związku  z realizacją 

,,zwyczaje i tradycje razem z językiem ojczystym tworzą duszę każdej nacji’’
projektu  przeprowadzono  konkurs 
szkolnych  omnibusów  „Tęga  głowa” 
o tematyce regionalnej, który obejmo-
wał wiadomości związane z tradycjami 
i zwyczajami wielkanocnymi. Jednym 
z zadań było zgromadzenie informacji 
o zwyczajach,  sztuce  ludowej  oraz 
ilustracji i opisu strojów różnych regio-
nów i przedstawienie ich w formie al-
bumu. Uczniowie szkoły wzięli również 
udział w konkursie palm. Efektem ich 
pracy,  były  oryginalne  i różnorodne, 
wykonane  rozmaitymi  technikami, 
przy  użyciu  np.ręcznie wykonanych 
kwiatów z bibuły  i innych ciekawych 
materiałów palmy. Oceniano pomysło-
wość, dobór materiałów, estetykę pracy 
i wielkość palmy.

Informacje na temat tradycji wiel-
kanocnych zawarto również na pięknie 
przygotowanych  plakatach,  które 
stanowiły  część  dekoracji  sali,  na 
której odbyło się finałowe przedstawie-
nie. Należało  zgromadzić  informacje 
o sztuce zdobienia kraszanek i pisanek 
oraz ludowych zwyczajach wielkanoc-
nych. Uczniowie  wzięli również udział 
w konkursie na najpiękniej ozdobione 
jajka.   Można było zastosować różne 
techniki  zdobienia. Wyłonienie  zwy-
cięzcy było zadaniem bardzo trudnym, 
ponieważ dzieci wykazały się niespo-
tykaną  inwencją  i wiele  prac  było 
małymi dziełami sztuki.

W ramach projektu dzieci ułożyły 
ciekawe życzenia świąteczne i zapisały 
je  na  samodzielnie  przygotowanych 
kartkach wielkanocnych. Zgromadze-
nie informacji o staropolskich zwycza-
jach,  o Wielkiej Niedzieli,  sposobach 
przystrajania  stołu  umożliwiło  przy-
gotowanie  stolików wielkanocnych, 
ozdób,  potraw,  ciast  i koszyczków  ze 
święconką. Powstała również „Książka 
kucharska” – zbiór przepisów wielka-
nocnych  opracowany  przez  uczniów. 
Dekoracja  stołów  była  niezwykle 
bogata i barwna, były na nich piękne 
baby wielkanocne, mazurki, kolorowe 
pisanki, potrawy z jajek i wiele innych 
apetycznych  potraw  oraz  koszyki  ze 
święconką.  Niewątpliwie  komisja 
konkursowa miała spory kłopot z wy-
braniem zwycięzcy w tej konkurencji. 

Zadaniem  wychowanków  było 
również  przygotowanie  prezentacji 
multimedialnej wyświetlanej podczas 
spotkania kończącego pracę przy pro-
jekcie.  Starania  tych,  którzy wzięli 
udział w licznych konkursach, zostały 
docenione, zwycięzcy otrzymali nagro-
dy książkowe. Przedsięwzięcie zostało 

sfinansowane  przez: Radę Rodziców, 
SKO, sklepik szkolny, Samorząd Ucz-
niowski, dochód uzyskany z kiermaszu 
prac,  sponsorów,  w tym  rodziców 
uczniów oraz dzięki nakładom finan-
sowym organizatorek. 

– Było mi niezmiernie miło uczest-
niczyć  30  kwietnia  wraz  z nauczy-
cielami  i uczniami w podsumowaniu 
projektu.  Jestem  zachwycona  pomy-
słowością, inwencją i zaangażowaniem 
młodzieży, jakimi wykazały się podczas 
wykonania prac konkursowych. Część 
artystyczna wywarła na mnie ogrom-
ne wrażenie ze względu na formę jak 
i teść. Piękna dekoracja, oryginalne ko-
stiumy, ciekawy scenariusz, mnogość 
prezentowanych  obyczajów wielko-
postnych i wielkanocnych  oraz znako-
mite wykonanie sprawiły, że zarówno 
zaproszeni goście, w tym ks.proboszcz 
Józef Drabik  i przedstawiciele Rady 
Rodziców, nauczyciele jak i uczniowie 
gromkimi  brawami  nagrodzili  arty-
stów i autorki scenariusza. Insceniza-
cja, ze znakomitą oprawą muzyczną, 
zabawnie i wiernie odtworzyła  ludowe 
zwyczaje,  takie  jak  śmigus-dyngus 
(dziady śmigustne), chodzenie z baran-
kiem, kogucikiem, gaikiem, pucheroki 
i wieszanie Judasza, pogrzeb żuru oraz 
śledzia.  Takie  projekty  są niezwykle 
ważne, ponieważ uświadamiają nam 
wszystkim, w jakim  pięknym  kraju 
mieszkamy.  Różnorodność  zwycza-
jów,  jakie wiążą  się  z celebrowaniem 
świąt w Polsce, jest ogromna i bardzo 
ważnym jest kultywowanie ich, by nie 
odeszły w zapomnienie, bo są przecież 
częścią naszej  tożsamości  narodowej. 
Gratuluję  nauczycielom  entuzjazmu, 
z jakimi podjęli się udziału w projek-
cie,, Zwyczaje i tradycje wielkanocne”. 
Jednocześnie  dziękuję  pedagogom za 
ogrom pracy, jaki włożyli w realizację 
ambitnego i złożonego z wielu elemen-
tów celu. Takie inicjatywy są niezwykle 
istotne w procesie wychowania młode-
go pokolenia.

Katarzyna Pacewicz-Pyrek 
we współpracy

z Justyną Krzywacką
i Izabellą Czernecką
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Wieś  Bucze  wzbogaciła  się 
o pięknie wydaną monografię 
pt. Bucze koło Brzeska. 

Dzieje wsi i parafii. „Jest to pierw-
sze  ogłoszone  drukiem  opracowanie 
monograficzne  tej miejscowości,  rów-
nocześnie jedna z obszerniejszych mo-
nografii, jakie powstały na temat wsi.” 
– napisał ks. prof. zw. dr hab. Roman 
Darowski SJ z Wyższej Szkoły Filozo-
ficzno-Pedagogicznej  IGNATIANUM 
w Krakowie.

Pod  jego  naukową  opieką Maria 
Pagacz  i Aleksandra Pagacz-Pociask 
opracowały  monografię  Bucza. 
Autorki przedstawiły na 400 stro-
nach historię  cywilną  i kościelną 
Bucza od czasów najdawniejszych 
aż do ostatnich lat. Obok dziejów 
Bucza  opisane  zostały  również 
–  choć  oczywiście  wycinkowo 
–  fragmenty  dziejów  sąsiednich 
miejscowości,  zwłaszcza Szczepa-
nowa i Mokrzysk.

„Jest to rozprawa zarówno o spo-
łeczności miejscowej, jak i o ludziach, 
którzy stąd wyszli.  Im poświęcono 
obszerny rozdział, w którym przed-
stawione  zostały  sylwetki  ludzi 
zaangażowanych w działalność pa-
triotyczną, osób represjonowanych, 
ludzi nauki, księży, sióstr zakonnych, 
nauczycieli  i artystów”. Książka 
zawiera spis wychowanków szkoły 
w Buczu,  spis  nauczycieli  pocho-
dzących z Bucza, opis figur i krzyży 
znajdujących się na terenie parafii 
oraz słowniczek wyrazów trudnych.

W publikacji  zamieszczonych 
zostało prawie 140 różnych ilustra-
cji w tekście oraz 90  fotografii na 
oddzielnej wkładce. „Liczne tabele 
oraz mapy,  przybliżają  czytelnikowi 
dzieje Bucza i sprawiają, że po książkę 
sięga  się  z przyjemnością. Bogata bi-
bliografia będzie pomocna tym, którzy 
zechcą opracowywać historię sąsiadują-
cych wiosek”. – napisał R. Darowski.

W 2011 r.  przypada  415-letnia 
rocznica  istnienia wsi,  a dokładniej 
mówiąc: pierwszej udokumentowanej 
wzmianki o Buczu (sama wieś istniała 
niewątpliwie już znacznie wcześniej). 
W tym  samym  roku upływa  też  120 
lat  od  otwarcia  szkoły  powszechnej 
oraz 60 lat od założenia parafii. Pub-
likacja  ta  jest  jubileuszowym darem 
dla wszystkich Mieszkańców Bucza 
i zainteresowanych Rodaków.

W sobotę,  dnia  27 marca  2010 r. 
w Publicznej  Szkole  Podstawowej 

Jubileuszowa monografia
w Buczu odbyła się promocja książki 
pt.  „Bucze  koło Brzeska. Dzieje wsi 
i parafii”. Wzięli w niej udział miesz-
kańcy Bucza oraz wielu znakomitych 
gości, którzy przybyli na spotkanie, by 
z potrzeby serca porozmawiać „o kraju 
lat dziecinnych” i powspominać swoich 
przodków i bliskich.

Gospodarzem  uroczystości  była 
Pani  Agata  Basaraba  –  dyrektor 
miejscowej szkoły. Władze powiatowe 
reprezentował wicestarosta Pan Sta-
nisław Pacura. W spotkaniu  uczest-
niczyli także Pan Stanisław Milewski 

–  działacz  samorządowy  i sołtys wsi 
oraz  byli  radni  z Bucza:  Pan Karol 
Piwowarski i Pan Józef Zachara.

Z odległych  stron  przybyła  duża 
grupa osób pochodzących z Bucza lub 
związanych  z naszą miejscowością 
więzami rodzinnymi lub innymi. Uro-
czystość uświetnili swoją obecnością: 
Pani prof. zw. dr hab. Maria Sierpiń-
ska – rektor Wyższej Szkoły Finansów 
i Zarządzania w Warszawie,  dr  inż. 
Stanisław  Legutko  z Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie, Ks. kanonik 
Tadeusz Skura – wicedziekan dekana-
tu lipnickiego, proboszcz parafii Bucze 
w latach 1987-1992, Ks. kanonik  Ig-
nacy Piwowarski – rodak rezydujący 
w parafii,  Pani Bronisława Tabacka 
– wieloletni  dyrektor  Zespołu  Szkół 

Ogólnokształcących  w Oświęcimiu, 
Pani Zofia Wanat – pracownik admi-
nistracji Politechniki Gliwickiej, Pani 
Jadwiga Sikoń – długoletni dyrektor 
Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej 
w Limanowej i Pan Franciszek Pasula 
z synem Andrzejem z Wieliczki, który 
od kilku lat hobbystycznie opracowuje 
monografię swojej rodziny wywodzącej 
się z Bucza-Zagród.

Książka zainteresowała też środo-
wisko nauczycielskie związane ze Szko-
łą Podstawową w Buczu. Na promocję 
monografii  przyszli:  Pan  Stanisław 

Góra  –  emerytowany  długoletni 
dyrektor  i nauczyciel  miejsco-
wej  szkoły;  koleżanki,  z którymi 
autorka Maria  Pagacz wspólnie 
pracowała:  Pani  Józefa Klimek, 
Pani Kazimiera Wygaś, Pani Józefa 
Kania,  Pani Michalina  Piękosz 
i Pani Maria  Koryga  oraz  inni 
zaprzyjaźnieni  nauczyciele  zwią-
zani z Buczem: Pani Wanda Pęcak 
z Rudy-Rysia,  Państwo  Jadwiga 
i Wincenty  Żurkowie  oraz  Pani 
Barbara Świerczek z Brzeska.

Dopisali  również mieszkańcy 
Bucza, którym nie tylko bliska jest 
historia  rodzinnej miejscowości, 
ale przede wszystkim troska o jej 
rozwój  kulturalny. W spotkaniu 
uczestniczyli m.in. Beata i Włodzi-
mierz Smulscy z córkami, Monika 
Smulska z synem Michałem, Piotr 
Wyczesany, Piotr Drabik, Krystyna 
Wyczesany, Paweł Gibała, Włady-
sława Legutko,  Jan Gibała, Wła-
dysław Kania, Stanisława Gładka, 
Halina Góra, Maria Zachara, Jacek 
Koczwara, Maria Matys.

Uczestnicy  spotkania  mieli 
okazję dowiedzieć się, jak narodził się 
pomysł napisania książki o Buczu oraz 
poznać  proces  zbierania materiałów 
źródłowych  i ich  opracowywania  do 
druku. W prezentacji multimedialnej 
autorki  zwróciły  uwagę  słuchaczy 
na materiały  archiwalne  i mapy  za-
warte w książce,  które  dokumentują 
najstarszą historię wsi. Przedstawiły 
ponadto sylwetkę ks. prof. zw. dr. hab. 
Romana Darowskiego, który bezinte-
resownie sprawował opiekę naukową 
nad powstawaniem monografii  o wsi 
i parafii Bucze.

Na  koniec  autorki  podzieliły  się 
z przybyłymi pierwszymi opiniami na 
temat  książki,  jak  również  informa-
cjami  dotyczącymi  kosztów wydania 
publikacji. 
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Podczas  obrad  54  sesji  Rady 
Miejskiej  w Brzesku  w dniu 
30 marca 2010 r. Radni dysku-

towali, między innymi nad wieloletnim 
planem rozwoju budownictwa komu-
nalnego  oraz  kierunków  ładu  prze-
strzennego w gminie Brzesko. Drugim 
poruszanym tematem była ocena sta-
nu sanitarnego i estetycznego miasta 
Brzeska ze  szczególnym uwzględnie-
niem terenów zielonych.

Oba  wyżej  wymienione  punkty 
wywołały  wśród  radnych  ożywio-
ną  dyskusję.  Na  szczególną  uwagę 
zasługuje  dyskusja  w obszarze  bu-
downictwa komunalnego  z otwartym 
pytaniem, w jaki sposób powinna być 
realizowana  polityka mieszkaniowa 
Gminy Brzesko? Podstawową koncep-
cją rozwoju budownictwa – jak się wy-
daje z dyskusji – jest docelowo budowa 
wielorodzinnego  bloku komunalnego 
przy osiedlu Partyzantów. Są to tereny 
w pełni  uzbrojone w infrastrukturę 
techniczną  z możliwością  zaprojek-
towania  parkingów,  placów  zabaw 
i terenów zielonych. Pojawiły się także 
inne propozycje, aby zamiast budowy 
nowego  bloku  zaadaptować  budynek 
starej  poczty  przy  ul. Browarnej  na 
kilka  pomieszczeń  mieszkalnych. 
Ostatecznie radni postanowi przenieść 
dyskusję  w tym  temacie  na  jedną 
z kolejnych sesji rady, aby móc zapo-
znać się z dodatkowymi informacjami 
zwłaszcza od strony prawnej i finanso-
wej planowanego przedsięwzięcia. 

Moim  zdaniem  w obliczu  tak 
ogromnych  potrzeb mieszkaniowych 
korzystniejszym i szybszym rozwiąza-
niem będzie na pewno wybudowanie 
kilkudziesięciu nowych mieszkań wraz 
z zapleczem, niż remontowanie zagrzy-
bionego, zrujnowanego niemal w 100% 
budynku, którego własność kończy się 
na obrysie tego budynku bez możliwo-
ści zrobienia np. miejsc parkingowych. 

Z uwagi na brak przyzwolenia spo-
łecznego co do lokalizacji budownictwa 
„socjalnego” rozwijanie tego typu budow-
nictwa wydaje się być odległe w czasie.

Radni przyjęli również informację 
burmistrza o ocenie stanu sanitarnego 
i estetycznego miasta,  podczas  któ-
rej wiele  emocji wzbudziła  dyskusja 
w temacie niesprzątanych psich odcho-
dów z naszych chodników, trawników 
i placów zabaw dla dzieci.

W punkcie „podjęcie uchwał” Rada 
Miejska na wniosek burmistrza wpro-
wadziła poprawki do budżetu poprzez 

Z obrad Rady Miejskiej
zwiększenie  środków  o 150  tysięcy 
złotych na wykonanie  nowych doku-
mentacji technicznych pod planowane 
inwestycje oraz 60 tysięcy na budowę 
nowego oświetlenia placów i ulic. Rada 
postanowiła  także  o zabezpieczeniu 
środków finansowych na zakup wozu 
strażackiego dla wsi Jasień. 

Radni powrócili ponownie do pro-
jektu uchwały w sprawie wprowadze-
nia „zniżek do biletów MPK dla osób 
ze znacznym stopniem niepełnospraw-
ności”.  Podjęliśmy wspólnie  decyzję 
o wprowadzeniu  specjalnych  zniżek 
dla  osób dotkniętych niepełnospraw-
nością. Mam nadzieję, że informacja ta 
zostanie szybko i skutecznie przekaza-
na osobom zainteresowanym, aby mo-
gły korzystać ze swoich nowych praw 
oraz że zostanie dobrze przyjęta przez 
środowisko osób niepełnosprawnych. 

Wielu drogom z terenu całej gminy 
został nadany status dróg publicznych, 
zaś na Pomianowskim Stoku radni na-
dali ulicom nowe nazwy. Jednej z nich 
nadano  nazwę  „Aleja  Solidarności”. 
Wniosek w tej  sprawie  złożyli  zasłu-
żeni  działacze  brzeskiej  solidarności 
i bardzo  się  cieszę,  że  po  blisko  20 
latach jedna z naszych ulic może nosić 
nazwę „Al. Solidarności”.

Ostatnimi aktami prawnymi podję-
tymi przez Radę Miejską w Brzesku są 
uchwały w sprawie przyjęcia programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
na lata 2010 – 2013 oraz przystąpienie 
Gminy Brzesko do grupy działania pod 
nazwą „Podgórze”. 

Krzysztof Ojczyk

KIlKaDZIeSIąt tysięcy złotych sa-
morząd wyda w tym roku na moderni-
zację sieci oświetleniowej w gminie. Za 
pieniądze te zamontowanych zostanie 
około kilkudziesięciu nowych punktów 
oświetleniowych, wymienionych  zo-
stanie około 200 opraw i wykonanych 
zostanie wiele innych prac.

– Ważną inwestycją, jaka wykona-
na zostanie w tym roku, będzie instalo-
wanie w obrębie sieci oświetleniowych 
tak zwanych reduktorów mocy. Są one 
kosztowne, jednak o około 30 procent 
obniżają zużycie energii, co powoduje, 
że nakłady poniesione na ich instala-
cję  zwracają się dość  szybko – mówi 
kierownik Referatu ds. Ochrony Śro-
dowiska, Henryk Piela.

W tym roku dobudowanych zostanie 
kilkadziesiąt nowych punktów oświetle-
niowych, kierownik Piela dodaje, że bu-
dowa ich odbywa się z reguły tam, gdzie 
zgłaszają  to mieszkańcy.  I tak w tym 
roku punkty takie dobudowane zostaną 
przy ulicy Strażackiej w Jasieniu, przy 
Marusarzówny w Brzesku, przy Fiołko-
wej i Promiennej w Sterkowcu, a także 
przy Grodnej i Witosa w Jadownikach 
i przy  Kasztanki  i Na  Kamieniec 
w Okocimiu. W Porębie Spytkowskiej 
aż przy trzech ulicach powstaną nowe 
punkty oświetleniowe – przy Szkolnej, 
Granicznej i Bursztynowej.

Za energię elektryczną miasto płaci 
rocznie około 900 tysięcy złotych, 300 
tysięcy  kosztuje  konserwacja  sieci 
elektrycznych, ale jak dodaje kierow-
nik Piela, samorząd szuka prawnych 
sposobów na obniżenie tych kosztów.

red

więcej światła

Panu Andrzejowi Surówce
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci bratanka

Ś.P. chor. Jacka Surówki
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk
Radni i Pracownicy Urzędu Miejskiego
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„Jaki gazeta szkolna przynosi 
pożytek? Ogromny! Uczy sumien-
nego spełniania dobrowolnie 
przyjętych zobowiązań, uczy pla-
nowania pracy, opartej na zrze-
szonym wysiłku rozmaitych ludzi, 
uczy śmiałości w wypowiadaniu 
swych przekonań, uczy przyzwoi-
tego sporu w argumentach, a nie 
w kłótni, wprowadza jawność, 
gdzie bez gazety myszkuje plotka 
i obmowa, ośmiela nieśmiałych, 
uciera nosa zbyt pewnym 
siebie – reguluje i kieruje 
opinią, jest sumieniem 
gromady. Gazeta zbliża, 
wiąże klasę czy szkołę, 
dzięki niej poznają się 
tacy, którzy nie znali się 
zupełnie, i wysuwa na wi-
downię tych skupionych, 
którzy potrafią wysłowić 
się w ciszy z piórem w rę-
ku, przekrzyczani będą 
w hałaśliwej dyspucie” 
– pisał Janusz Korczak.

Gazetka szkolna dla polo-
nisty jest jednym z narzędzi 
w procesie  dydaktycznym. 
Uczniowie  pracujący  nad 
tekstami, muszą  zachować 
wszystkie  zasady  rządzą-
ce  tworzeniem  pisemnej 
wypowiedzi. Mogą  jednak 
w sposób  nieskrępowany 
wyrażać swoje opinie.

Od  1992  roku  jestem 
opiekunką  redakcji  gazetki 
uczniowskiej  „Bliżej  Szko-
ły”. Zawsze  chętnie  czytam 
teksty  literackie,  których 
autorami są dzieci. Doskona-
le zdaję sobie sprawę z mojej 
roli opiekuna gazetki. Sama 
najlepiej  wiem,  jak  wiele 
czasu muszę  jej  poświęcić. 
Cieszę się, że moje doświadczenia nie 
poszły  na marne,  ale  gazetka  cieszy 
się coraz większym zainteresowaniem. 
Wiem  też,  że  ta moja  „inwestycja” 
jest opłacalna. Jako polonistka widzę 
rezultaty,  czasem  zaskakujące mnie 
samą,  gdy  czytam dziś  prace moich 
redaktorów. Widzę,  jakie  postępy 
zrobiło  wielu  z nich.  Cieszę  się  ze 
wszystkich sukcesów –  nie tylko gdy 
są  nagrody  i uznanie. Na  podstawie 
długoletniej  obserwacji  zauważyłam, 
że pismem tym interesują się zarówno 
uczniowie  jak  i nauczyciele. Gazetka 
jest ogniwem spajającym społeczność 

18 lat minęło
szkolną,  przekazuje  informacje,  po-
glądy, wpływa  na wizerunek  szkoły 
w środowisku.

Uczniowie  to  świetni  obserwato-
rzy  i redaktorzy. Mądrze  i dojrzale 
potrafią stawiać pytania, słuszne wy-
ciągać wnioski,  umieją  być  dowcipni 
i krytyczni. Warto ich słyszeć i dostrze-
gać. Warto  ich  obdarzyć  zaufaniem 
i samodzielnością,  bo mają  poczucie 
odpowiedzialności. Często widzą to, co 
nam umyka z pola widzenia.

Pierwsze nasze gazetki przypomi-
nały kronikę wydarzeń szkolnych po-
łączonych z ekspozycją prac uczniow-
skich. Najpierw zdolni uczniowie pisali 
(na moją prośbę) sprawozdania i opisy 
szkolnych wydarzeń. Dopiero wyłonie-
nie grupy redakcyjnej, odpowiedzialnej 
imiennie za przyjęte obowiązki, spowo-
dowało lawinę pomysłów.

Dziś gazetka opisuje sprawy szkoły, 
problemy  i pasje  uczniów, wychodzi 
też poza teren naszej szkoły, komen-
tując wydarzenia gminne. Jest kącik 
„Przeciw  agresji”,  pierwszych  prób 
literackich. Mamy  też  stałą  rubry-

kę  poświęconą  różnym  konkursom. 
Zamieściliśmy wywiady  z dyrekcją 
szkoły, z pisarzami, malarzem, nauczy-
cielami, prymusami szkoły, z pedago-
giem... Uczniowie sami przygotowują 
pytania,  umawiają  się  na  spotkania 
i opracowują uzyskany materiał.

 Nigdy nie  rezygnujemy  ze  stron 
z pracami samych uczniów. Drukuje-
my wiersze naszych młodych poetów, 
prace plastyczne, wreszcie wypowiedzi 
wyłonione z ankiet na temat uczniow-

skich marzeń. Redagujemy 
wydania  specjalne  gazetki: 
„Stop agresji!”, gazetkę eko-
logiczną – „Przyjaciel Ziemi”, 
na szkolne jubileusze… itp.

Moi  dziennikarze  byli 
obecni  przy  pożegnaniach 
ostatnich klas, witali wios-
nę,  upamiętniając  palenie 
Marzanny,  uchwycili  na 
fotografii  pisarzy  i malarzy 
odwiedzających naszą szko-
łę. W wielu  wydarzeniach 
udział  brała  tylko  trzyoso-
bowa reprezentacja uczniów, 
były to Sejmiki dla Młodych 
Redaktorów  organizowane 
w Radomyślu Wielkim.

Z redakcją współpracuje 
liczna grupa uczniów spoza 
koła  redakcyjnego.  Zdaję 
sobie sprawę z tego, że jesz-
cze wiele musimy poprawić, 
wielu  rzeczy  musimy  się 
nauczyć.  Do  profesjonali-
zmu  daleka  droga,  a cel 
być może  nieosiągalny,  ale 
najważniejsze  i budujące 
jest to, że gazetka tak bardzo 
angażuje  samych  uczniów. 
Poświęcają  jej  swój  wol-
ny  czas,  z pasją  dyskutują 
o rodzących  się  pomysłach. 
Nawet  ich  sprzeczki  są  na 

wagę  złota,  bo  uczą wypracowania 
kompromisów..

Cieszę się, że praca redakcji była 
wielokrotnie  nagrodzona na konkur-
sach gazetek szkolnych.

Opiekun Koła Młodego Redaktora 
ewa Karaś 

Gazetka w liczbach (1992 – 2010):
•  1 opiekun
•  147 redaktorów 
•  92 numerów zwykłych 
•  8 numerów specjalnych
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W MSzW w Brzesku  funkcjonuje 
Międzywydziałowe  Studium 

Językowe, którego głównym zadaniem 
jest kształcenie studentów w zakresie 
nauki języka obcego.

– Poziomy grup lektoratowych z ję-
zyka angielskiego odpowiadają Euro-
pejskiemu Systemowi Opisu Kształce-
nia Językowego. Zajęcia są wzbogaco-
ne o elementy języka specjalistycznego  
z uwzględnieniem profilu  i kierunku 
studiów. Korzystamy z nowoczesnych 
pomocy  dydaktycznych  oraz mate-
riałów autentycznych. Na podstawie 
uchwały Senatu Małopolskiej Szkoły 
Wyższej w Brzesku z dnia 14 grudnia 

Na początku maja Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku uzyska uprawnienia, dzięki którym 
jej studenci będą mogli na miejscu uzyskiwać certyfikaty językowe honorowane na całym 
świecie. Uczelniane Centrum Egzaminowania ruszy wkrótce potem, kiedy pozytywną decyzję 
w tej sprawie – a jest to już praktycznie przesądzone – wyda prestiżowa Londyńska Izba 
Przemysłowo-Handlowa.  

Angielski
na wysokim poziomie

2009 roku w sprawie certyfikacji bie-
głości językowej,  Studium Językowe 
wydaje  certyfikat  potwierdzający 
poziom kompetencji językowych, zgod-
nie  z Europejskim Systemem Opisu 
Kształcenia Językowego – mówi dzie-
kan Wydziału Ekonomii i Pedagogiki 
Izabela Bartkiewicz. 

Dzięki uprawnieniom przyznanym 
Małopolskiej  Szkole Wyższej  przez 
Londyńską  Izbę  Przemysłowo-Han-
dlową – a nastąpi to na początku maja 
– ruszy Centrum Egzaminowania Ma-
łopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku, 
gdzie będzie można zdawać egzaminy 
LCCI  International  Qualifications. 

Najważniejsze  kategorie  tych  egza-
minów  to:  Teacher  Qualifications, 
Informatyka i Finanse, Usługi i Mar-
keting, General English oraz dyplomy 
i certyfikaty grupowe. 

Wśród brzeskich studentów dużym 
powodzeniem  cieszy  się  wdrożony 
w ramach Studium Językowego system 
Online Tutoring polegający na konsul-
tacjach  z udziałem  lektora  poprzez 
Internet. Studenci dzięki konsultacjom 
z lektorem mają możliwość rozwiania 
wątpliwości językowych, mogą również 
rozwiązywać zadania nadobowiązkowe 
oparte  na  tekstach  autentycznych 
(np. ze środków masowego przekazu).  
Prowadzący konsultację lektor ocenia 
poprawność  udzielonych  odpowiedzi, 
opatrując  ocenę  fachowym komenta-
rzem.  Doświadczenia  wskazują,  że 
studenci, którzy korzystają z systemu 
Online Tutoring, osiągają bardzo dobre 
wyniki podczas testów zaliczeniowych, 
a także na egzaminach końcowych. 

Rektor MSzW Stanisław Lis  za-
powiada,  że  wprowadzone  ostatnio 
innowacje w zakresie  nauczania  ję-
zyka angielskiego są jednymi z wielu 
przedsięwzięć  planowanych  przez 
uczelnię w celu zapewnienia  i dosko-
nalenia  jakości  kształcenia.    red

Studenci  I roku  pedagogiki Mało-
polskiej Szkoły Wyższej w Brzesku 

uczcili Międzynarodowy Dzień Teatru 
wyjazdem na spektakl Chory z urojenia. 
Sztuka Moliera w krakowskim Teatrze 
im. Juliusza Słowackiego grana jest już 
od dziewięciu lat, ale wciąż cieszy się 
niesłabnącym powodzeniem.  Jest  to 
zasługa udanej adaptacji, której twórcą 
jest reżyser Giovanni Pampiglione oraz 
fascynującej grze aktorów: Lidii Boga-
czównej (żona Belina), Natalii Strzele-
ckiej (córka Angelika), Anny Tomaszew-
skiej  (pokojówka Antosia),  Tadeusza 
Kwinty (brat chorego Argana), Feliksa 
Szajnerta  (pan Biegunka),  a przede 
wszystkim Andrzeja Grabowskiego, 
odtwórcy  tytułowej  roli  –  Argana.

Argan jest hipochondrykiem, i mi-
mo świetnego stanu zdrowia wmawia 
sobie różne choroby, zadręczając przy 
okazji wszystkich  domowników.  Po-
nieważ  słynie  również  ze  skąpstwa, 
postanawia wydać za mąż swoją córkę 
Angelikę za  lekarza  (syna pana Bie-
gunki), młodszą  córkę  za  aptekarza, 
by nie wydawać pieniędzy na porady 
lekarskie.  Angelika  jest  załamana, 

Koło miłośników teatru
bo kocha Cleante`a (Rafał Sadowski). 
Tymczasem na pieniądze Argana czyha 
jego druga żona. Naiwny Argan wierzy 
w zapewnienia żony o swej wierności 
i miłości  do  siebie.  Dzięki  intrydze 
pokojówki  i brata,  którzy  proponują 
Arganowi sfingowanie własnej śmierci, 
wychodzą na jaw prawdziwe intencje 
żony Argana. Tytułowy bohater przeko-
nuje się jednak o wielkiej miłości córki 
do siebie, zezwala jej w końcu na mał-
żeństwo z Cleantem. Sam jako znawca 

chorób zostaje… lekarzem. Pod koniec 
odbywa się  jego promocja doktorska. 

Intryga  i humor  są  największy-
mi  zaletami  tego  spektaklu. Raz  po 
raz widownia wybuchała  śmiechem. 
Scenografia Santi Migneco pozwoliła 
widzom wejść  w klimat  epoki.  Kto 
był na tym spektaklu, nie pożałował. 
Studenci Małopolskiej Szkoły Wyższej 
w Brzesku  byli  ze  spektaklu  bardzo 
zadowoleni.  Atrakcji  dopełnił  też 
wspólny powrót autobusem. W uczelni 
działa Koło Miłośników Teatru i Filmu, 
co pozwala przypuszczać, że nie był to 
ostatni wspólny wyjazd do teatru. 

red
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Od 2005 roku funkcjonuje usta-
wa o przeciwdziałaniu przemo-
cy w rodzinie,  określająca  za-

dania, jak należy zapobiegać przemocy 
w rodzinie,  zasady  pomocy  osobom 
doznającym przemocy w rodzinie oraz 
postępowanie wobec osób stosujących 
przemoc. Celem ustawy  jest wzmoc-
nienie działań organów administracji 
rządowej i jednostek samorządu tery-
torialnego zmierzających do przeciw-
działania przemocy w rodzinie oraz do 
podniesienia  świadomości  społecznej 
w zakresie przyczyn i skutków takiej 
przemocy.  Na mocy  ustawy można 
m.in.  nakazać  sprawcy  opuszczenie 
lokalu zajmowanego wspólnie z ofiarą 
przemocy i zastosować zakaz zbliżania 
się do osoby pokrzywdzonej. 

Definicja przemocy zawarta w tejże 
ustawie z dnia 29 lipca 2005r o prze-
ciwdziałaniu  przemocy  w rodzinie 
mówi, iż przemoc w rodzinie to jedno-
razowe albo powtarzające się, umyślne 
działanie lub zaniechanie, naruszające 
prawa  lub  dobra  osobiste  członków 
rodziny,  w szczególności  narażające 
te osoby na niebezpieczeństwo utraty 
życia,  zdrowia,  naruszające  ich  god-
ność,  nietykalność  cielesną, wolność 
w tym seksualną, powodujące szkody 
na ich zdrowiu fizycznym lub psychicz-
nym,  a także wywołujące  cierpienia 
i krzywdy moralne u osób dotkniętych 
przemocą. Każdy nawet najmniejszy 
przejaw przemocy narusza prawa i do-
bra człowieka. Jeżeli chodzi o przemoc 
w rodzinie  to można wyróżnić  pięć 
jej  podstawowych  rodzajów.  Jest  to 
przemoc  psychiczna,  przemoc  fizycz-
na,  przemoc  ekonomiczna,  przemoc 
seksualna  i zaniedbanie. Najczęściej 
ofiarami przemocy w rodzinie są kobie-
ty i dzieci, rzadko dotyczy to mężczyzn. 
Tematem,  o którym mówi  się  nieco 
mniej w porównaniu z przemocą wobec 
kobiet i dzieci jest kwestia stosowania 
przemocy wobec osób niepełnospraw-
nych i starszych.  

Ofiary agresji fizycznej, a w szcze-
gólności dzieci przez długi czas mogą 
mieć zaburzenia psychiczne, co może 
prowadzić do negatywnych zachowań 
i utrwalenia  niewłaściwych  postaw 

Stop przemocy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku opracował Gminny Program Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brzesko na lata 2010-2013 – poinformowała p.o. 
dyrektor MOPS-u Bogusława Czyżycka-Paryło. Powstał on na podstawie trzech ustaw: 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o pomocy społecznej.

życiowych. Przemoc w rodzinie  stała 
się  jednym  z najbardziej  niepokoją-
cych  współcześnie  zjawisk  i ciągle 
rośnie liczba tego rodzaju przypadków. 
W 2008r  na  terenie  gminy Brzesko 
funkcjonariusze Komendy Powiatowej 
Policji w Brzesku  przeprowadzili  90 
interwencji domowych na tle przemocy 
w rodzinie. W związku  z zaistniałą 
sytuacją  postanowiono wprowadzić 
procedurę  „Niebieskiej Karty”,  która 
składa  się  z odpowiedniej  dokumen-
tacji  i sposobu postępowania w przy-
padku stwierdzenia bądź podejrzenia 
występowania  przemocy.  Jej  podsta-
wowym  zadaniem  jest  szybkie  uru-
chomienie działań podnoszących stan 
bezpieczeństwa  ofiar  przemocy  oraz 
ich kontynuacja, aż do momentu, gdy 
będzie można  jednoznacznie  stwier-
dzić, że udzielono wszelkiej dostępnej 
i potrzebnej pomocy. 

Gmina Brzesko stara się pomagać 
ofiarom przemocy, dlatego dysponuje 
Hostelem dla Kobiet- Ofiar Przemo-
cy,  Punktem  Informacyjno-Konsul-
tacyjnym  dla  Osób  Uzależnionych 
i Współuzależnionych  i Ofiar  Prze-
mocy,  którego  działalność  zostanie 
poszerzona    o kolejnych  specjalistów 
oraz dodatkowe godziny pracy.  Rów-
nież  pracownicy  socjalni  MOPS-u 
w Brzesku podejmują działania zapo-
biegające  przemocy. Głównym  celem 

Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie  jest  stworzenie 
stabilnego,  profesjonalnego  aparatu 
interwencji, który ma za zadanie chro-
nić i wspierać osoby, które są zagrożone 
bądź uwikłane w zjawisko  przemocy. 
Celami szczegółowymi programu, jeżeli 
chodzi o koordynację działań lokalnych 
podmiotów  są:  powołanie  Zespołu 
Interdyscyplinarnego do Spraw Prze-
ciwdziałania Przemocy,  prowadzenie 
przez Zespół Interdyscyplinarny zinte-
growanych i skoordynowanych działań 
w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie na terenie Gminy Brzesko, 
realizacja programu ochrony ofiar prze-
mocy w rodzinie oraz pracy ze sprawcą 
przemocy, uruchomienie infolinii oraz 
podwyższenie umiejętności kadry pod-
miotów lokalnych. 

Zespół  Interdyscyplinarny  obrał 
dwa główne cele: pierwszy- wsparcie 
prawne,  psychologiczne  i socjalne 
dla ofiar przemocy, drugi – działania 
korekcyjno-edukacyjne wobec spraw-
ców  przemocy  domowej.  Poza  tym 
realizatorzy programu zdecydowali się 
na prowadzenie profilaktycznej dzia-
łalności  informacyjnej  i edukacyjnej 
w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. Za przewodnie cele obrali 
m.in.  edukację  dzieci  i młodzieży 
w zakresie sposobów radzenia sobie ze 
stresem i agresją, edukację dorosłych 
w zakresie  sposobów  radzenia  sobie 
z agresją,  rozwiązywania  konfliktów. 
Zaplanowane  zadania  w Gminnym 
Programie    Przeciwdziałania  Prze-
mocy w Rodzinie będą finansowane ze 
środków własnych gminy, w tym wpły-
wy z opłat za korzystanie z zezwoleń 
na  sprzedaż  napojów  alkoholowych. 
Poza  tym gmina  otrzyma dotacje  od 
wojewody małopolskiego. 

pp

Z głębokim żalem żegnamy

Ś.P. Wiesława Wodę
Posła na Sejm RP

Łączymy się w bólu z rodziną zmarłego

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk

Radni i Pracownicy Urzędu Miejskiego
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Wiadomość? Nie, to grom z nieba!
Wiadomość? Nie, to następna rana. 
Należy krzyczeć, słać modły do nieba
I tylko błagać o łaskę u Pana.

O Boże! Dlaczego Ojczyzna Kochana
Ciągle upada pod losu brzemieniem
Dlaczego kraju tego dola zapisana
Kładzie się często mrocznym cieniem.

Przebacz nam Panie nasze przewinienie
Ześlij nam męstwo przetrwania
I daj nam łaskę wytchnienia
Pokoju i miłowania.

Takiego zapisu w księdze kondolencyjnej wystawionej 
w Urzędzie Miejskim dokonała Adela Ścibor. Księga pełna 
jest wpisów mówiących  o bólu,  żalu, wielkiej  stracie. Do 
Urzędu przychodziły  całe  rodziny,  przy  zapalonej  świecy 
wpisywali do żałobnej księgi to, co w tych dniach było naj-
ważniejsze, najbliższe sercu.

„Żal, smutek...dlaczego? Dziękujemy za lekcję patriotyzmu 
podczas ostatniej wizyty w naszym mieście” – wpisała Elżbieta 
z rodziną. „Wieli mały człowiek” – to kolejny wpis. Wszystkie 
mówią o Ś.P. Prezydencie RP Lechu Kaczyńskim jako wiel-
kim patriocie, wspaniałym człowieku, doskonałym polityku.

Żałoba w Brzesku rozpoczęła się już kilka godzin po ogło-
szeniu tragicznych wieści o katastrofie. Na scenie przy Placu 
Kazimierza Wielkiego ustawiona została fotografia Prezy-
denta, w niedługim czasie scena usłana została kwiatami, pa-
liły się znicze. Mieszkańcy przychodzili, płakali, wspominali. 

– Jeszcze kilka tygodni temu z wielką radością witali-
śmy Prezydenta w Brzesku, to był wielki zaszczyt, że Głowa 
Państwa odwiedza takie małe miasteczko. Lech Kaczyński 
wygłosił wtedy piękną mowę, potem zszedł ze sceny, witał się 
z ludźmi – ze łzami w oczach mówiła mieszkanka Jadownik.

– Jestem już starą kobietą, ale niewiele takich tragicz-
nych wydarzeń przeżyłam. Zginęli wielcy synowie Polski, 
ludzie wykształceni, którzy mądrze i sprawnie rządzili kra-
jem. To najtragiczniejszy dzień w historii Polski. Wszyscy 
Polacy powinni uczcić pamięć zmarłych, modlić się za nich 
– opowiadała pani Maria.

Teresa przyszła na plac ze swoimi dziećmi. -To niepowe-
towana strata dla narodu polskiego, ale przede wszystkim 
wielka  tragedia dla  rodzin, których bliscy  zginęli. Łączę 
się z nimi w bólu. Nie rozumiem jeszcze tego, co się stało, 
staram się to wszystko uporządkować i przemyśleć. Tylko 
modlitwa daje mi chwilę wytchnienia. 

Pan Kazimierz,  emerytowany  policjant,  nie  krył  łez 
wzruszenia. – Nie potrafię uwierzyć w to, co się stało, nie 
mogę znaleźć sobie miejsca, cały czas płaczę. Lech Kaczyń-
ski był wielkim politykiem, mężem stanu, był bardzo sta-
nowczy, zawsze potrafił podkreślić swoje zdanie. Bardzo go 
szanowałem. Polska polityka długo nie znajdzie zastępców 
tych, którzy tak tragicznie nas osierocili. 

Starsza pani, która przyszła na plac z wnuczką, mówiła: 
– Nie było mi po drodze z polityką Prawa i Sprawiedliwości, 

Brzesko uczciło pamięć
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

ale teraz nie ma to już najmniejszego znaczenia. W obliczu 
takiej tragedii powinniśmy wszyscy zjednoczyć się w mod-
litwie, w ciszy i skupieniu przeżyć czas żałoby.

– Z wielkim bólem przyjęliśmy informację o tragicznej 
śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyń-
skiego, jego Małżonki Marii oraz wielu najważniejszych osób 
życia  społecznego  i politycznego w Państwie.  Z głębokim 
żalem żegnamy zmarłych przedstawicieli duchowieństwa 
i wysokich rangą wojskowych.

Dla mieszkańców Brzeska strata Głowy Państwa  jest 
szczególnie bolesna. Zaledwie kilka tygodni temu gościliśmy 
Ś.P. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Usłyszeliśmy od Nie-
go wówczas wiele wzniosłych słów uczących patriotyzmu, na-
wołujących do poświęcania się dla kraju i jego dobra. Odszedł 
wielki patriota – mówił w chwilę po tragedii burmistrz Grze-
gorz Wawryka. Apelował do mieszkańców o powagę i modli-
twę na czas żałoby, prosił o współczucie dla ofiar katastrofy. 

Jan Musiał – poseł: Przeżyliśmy wielką tragedię, która 
przerosła naszą wyobraźnię. Mam nadzieję, że pod wpływem 
tego bolesnego doświadczenia zmieni się sposób uprawiania 
polityki. W życiu publicznym zabrakło nagle autorytetów, 
ich postawy etycznej i merytorycznej wiedzy. Zginęło tyle 
osób – posłowie, generalicja, księża, Prezydent RP... 

Lecha  Kaczyńskiego  znałem  bardziej  z przekazów 
medialnych niż z osobistych spotkań. Jednak te nieliczne 
z nim kontakty pokazały mi, że był on człowiekiem ciepłym, 
serdecznym i bezpośrednim, zupełnie innym niż pokazywały 
go media. Posiadał dużą wiedzę na temat historii kraju. 
Znał się na zagadnieniach związanych z samorządem. Nie 
żyje również poseł Wiesław Woda, a przecież widziałem się 
z nim na dzień przed jego wylotem do Smoleńska. Znałem 
również wielu innych pasażerów tego tragicznego lotu: posła 
Zbigniewa Wassermana, Sebastiana Karpiniuka, Grzegorza 
Dolniaka, Arkadiusza Rybickiego. Utrata tylu znakomitych 
osobistości to dla polskiego narodu strata niepowetowana.

Maria Kądziołka – radna: Tak niedawno Pan Prezy-
dent odwiedził nasze miasto i tak niedawno danym było mi, 
jak też innym samorządowcom, spotkać się z Nim osobiście.

W bezpośrednim kontakcie Pan Prezydent  okazał  się 
niezwykle sympatycznym, miłym i pogodnym człowiekiem. 
Ciężko jest się pogodzić z tym, co się stało. W obliczu tak 
ogromnego nieszczęścia, żadne słowa nie są w stanie wy-
razić bólu, żalu oraz poczucia straty.

Jak żywe, w obliczu tragedii, którą przeżywamy wspól-
nie z rodzinami ofiar, stają się słowa księdza Twardowskiego 
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. 

Grażyna Cabała – pracownica Urzędu Miejskiego: 
Z wielką radością i szacunkiem starałam się przygotować 
budynek urzędu na przyjazd Prezydenta, uczestniczyłam 
w wielkich porządkach. Lech Kaczyński był moim ulubio-
nym politykiem, w telewizji  zawsze  z uwagą  słuchałam 
jego wystąpień. Kiedy w towarzystwie swojej licznej świty 
wszedł do urzędu, byłam jedną z pierwszych osób, z którymi 
się przywitał. Był to dla mnie ogromny zaszczyt, na pewno 
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nigdy  tego  nie  zapomnę. Był wspaniałym Prezydentem, 
prawdziwym mężem stanu. Ogromnie współczuję jego ro-
dzinie – córce, bratu, matce, modlę się za nich. 

adam Kwaśniak – radny:  Pierwszy  raz  spotkałem 
Prezydenta  Lecha Kaczyńskiego  w 2005  roku,  trwała 
wówczas  kampania  prezydencka. W biurze  poselskim 
Barbary Marianowskiej długo rozmawialiśmy. Wspominał 
wówczas, że był już w Brzesku, gościł w Browarze Okocim. 
Zdziwiło mnie to, że kiedy podawałem mu rękę w czasie, 
kiedy kilka tygodni temu przyjechał do Brzeska ponownie, 
poznał mnie i nawiązał do naszego pierwszego spotkania. 
W Lechu Kaczyńskim podobało mi  się  najbardziej  to,  że 
był zwykłym człowiekiem – serdeczny, przyjacielski, który 
z każdym chciał  porozmawiać,  każdemu podać  rękę. Był 
ciepły, delikatny, przy tym bardzo stanowczy w swoich dzia-
łaniach politycznych. Był kochany przez ludzi – udowodniła 
to zarówno jego wizyta w Brzesku, w której wzięło udział 
tysiące mieszkańców, jak i jego ostatnia droga do Polski, 
w której towarzyszyły mu miliony.

Katarzyna Pacewicz-Pyrek – radna: Lech Kaczyński 
nie był Prezydentem, na którego głosowałam, jednak darzy-
łam go szacunkiem. To, co się stało w Smoleńsku, to wielka 
tragedia, zginęło tyle ważnych dla kraju ludzi. Te tragiczne 
wydarzenia sprawiły, że Polska jest niewątpliwie na zakrę-
cie dziejów. Współczuję rodzinom, które cierpią i płaczą po 
stracie najbliższych. Ogromną sympatią darzyłam Pierwszą 
Damę – Marię Kaczyńską. Była  osobą niezwykle  pogod-
ną,  elegancką,  charakteryzującą  się wielką  klasą,  która 
z otwartym sercem pomagała potrzebującym.

edward Czesak – poseł: Miałem zaszczyt co roku brać 
udział w spotkaniach noworocznych w Pałacu Prezyden-
ckim, na które byliśmy zapraszani jako klub parlamentarny. 
Prezydent Lech Kaczyński był człowiekiem, który cenił sobie 
więzi przyjacielskie ze środowiskiem, z którego się wywodził, 
dlatego spotkania z klubem były dla niego tak ważne. Spot-
kania te miały bardzo ciepły i rodzinny charakter. Zawsze 
uczestniczyła w nich małżonka Pana Prezydenta – Maria 
Kaczyńska. Wspominam  ją  jako bardzo  ciepłą  i skromną 
osobę, która dla każdego miała uśmiech i dobre słowo. Lech 
Kaczyński starał się, na ile to było możliwe, z każdym osobi-
ście przywitać i porozmawiać. Podczas tych spotkań zawsze 
otoczony był przez grupę gości, z którymi rozmawiając często 
żartował... Ucieszyłem się gdy udało się doprowadzić do Jego 
wizyty w Brzesku, która była jedną z ostatnich, jakie odbył 
w kraju. Wiem, że był zadowolony z tej wizyty, w czasie któ-
rej spotkał się z władzami samorządowymi, kombatantami 
i mieszkańcami Brzeska. Polska straciła wielkiego patriotę, 
który kochał ojczyznę i dla niej poświęcił życie.

Grzegorz Wawryka – burmistrz Brzeska: Pierwotnie 
Lech Kaczyński miał być w Brzesku  już w ubiegłym roku, 
w czasie uroczystości Diecezjalnego  Święta Chleba. Do wi-
zyty jednak nie doszło, ale Prezydent o nas nie zapomniał. 
Przygotowania do Jego wizyty trwały kilka tygodni i mieli-
śmy zaszczyt gościć Go w czasie obchodów 625-lecia Brzeska. 
Z wizyty tej wyniosłem same pozytywne wrażenia. Okazał 
się  człowiekiem bezpośrednim w kontaktach,  ciepłym,  ze 
wszystkimi się witał, z każdym starał się zamienić choćby 
słowo, nie stwarzał żadnego dystansu. Zatrzymał się chwilę 
w moim gabinecie, pytał mnie o nasze miasto, o jego rozwój, 
wykazał duże zainteresowanie całą gminą. Był doskonale 
zorientowany w historii  Szczepanowa.  Jestem wdzięczny 
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Dariusz, Mikke Stanisław, Natalli-Świat Aleksandra, 
Natusiewicz-Mirer Janina, Nosek Piotr, Nurowski Piotr, 
Orawiec-Löffler Bronisława, Osiński Jan, Pilch Adam, 
Piskorska Katarzyna, Płażyński Maciej, Płoski Tadeusz, 
Pogródka-Węcławek Agnieszka, Potasiński Włodzimierz, 
Przewoźnik Andrzej, Putra Krzysztof, Rumianek Ryszard, 
Rybicki Arkadiusz, Seweryn Wojciech, Skąpski Andrzej 
Sariusz,  Skrzypek Sławomir,  Solski Leszek,  Stasiak 
Władysław,  Surówka  Jacek,  Szczygło  Aleksander, 
Szmajdziński  Jerzy,  Szymanek-Deresz  Jolanta, 
Tomaszewska  Izabela, Uleryk Marek, Walentynowicz 
Anna,   Walewska-Przyjałkowska Teresa, Wassermann 
Zbigniew, Woda Wiesław, Wojtas Edward, Wypych Paweł, 
Zając  Stanisław,  Zakrzeński  Janusz,  Zych Gabriela.

LISTA CZŁONKÓW ZAŁOGI
Protasiuk  Arkadiusz,  Grzywna Robert,   Michalak 
Andrzej, Ziętek Artur, Maciejczyk Barbara, Januszko 
Natalia, Moniuszko Justyna. 

mieszkańcom Brzeska, że tak licznie przybyli na spotkanie 
z Prezydentem i tak godnie go przyjęli. Pan Prezydent wpi-
sał się do ksiąg pamiątkowych, przekazał również miastu 
jubileuszowe życzenia z własnoręcznym podpisem. 

K. Ojczyk, G. Wawryka i ks. W. Pasiut złożyli pośmiertnie hołd 
Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu, w Warszawie.
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Od pięciu już lat, w dniu 2 kwiet-
nia, w dniu śmierci Ojca Świę-
tego Jana Pawła II uczniowie 

Szkoły Katolickiej  oraz mieszkańcy 
naszego miasta gromadzą się wieczo-
rem w kościele św. Jakuba, aby wspól-
nie  przeżyć  chwile  refleksji,  zadumy 
i modlitwy. Każde z tych spotkań przy-
wołuje  poruszający  i niezapomniany 
nastrój  owej  sobotniej,  kwietniowej 
nocy 2005 roku, kiedy cały świat trwał 
na modlitwie za Ojca Świętego, odcho-
dzącego do wieczności. 

Spotkania te, na których gromadzi 
się zawsze wielka rzesza brzeszczan, 
wypełnione  są  nie  tylko wspomnie-
niami  o Papieżu,  ale  przede wszyst-
kim  refleksją  nad  jego  nauczaniem, 
nad  pozostawionym  przezeń  ducho-
wym  testamentem. O godzinie  19.30 
w brzeskiej farze rozpoczęła się msza 
św. sprawowana pod przewodnictwem 
księdza  dziekana  Józefa  Drabika. 
Zebrani w kościele wspólnie  prosili 
Boga, aby Jan Paweł Wielki został jak 
najszybciej ogłoszony świętym. 

Po  zakończeniu Eucharystii mło-
dzież  Liceum  i Gimnazjum Katoli-
ckiego zaprezentowała zgromadzonym 
przygotowany  przez  siebie  program 
artystyczny, poświęcony pamięci Wiel-
kiego Rodaka. Ukazywał on, jak szcze-
gólną rolę w dziejach świata, kościoła 
i naszego  kraju  odegrał  pontyfikat 

W piątą rocznicę
Jana Pawła II. Zaakcentowane zostały 
najważniejsze, przełomowe momenty 
posługi Ojca Świętego, które wpisały 
się w historię całej ludzkości. 

Przygotowując  się do  tego wystę-
pu,  uczniowie  szkoły  pisali  listy  do 
papieża; listy, w których każdy starał 
się określić, co z nauczania Ojca Świę-
tego najbardziej zapadło mu w serce. 
W czasie  przedstawienia młodzież 
odczytała  fragmenty  tych  prac. Rola 
miłości  i przebaczenia w życiu  czło-
wieka,  Maryja  –  jako  wzór  wiary 
i człowieczeństwa,  życie  ludzkie  jako 
pielgrzymowanie – oto  tematy, które 
stały  się  kanwą  refleksji  uczniów. 
Szczególna  atmosfera  towarzyszyła 
występowi młodych artystów ze Szkoły 
Katolickiej. W świątyni panowała ab-
solutna cisza, wszyscy w niezwykłym 
skupieniu wsłuchiwali  się w prezen-
towane  treści,  na wielu  policzkach 
pojawiły się łzy. Wszyscy czuli, iż biorą 
udział w czymś pięknym i niezwykłym.

Do wytworzenia tej atmosfery przy-
czyniła się z pewnością oprawa muzycz-
na spektaklu. Piękny śpiew chóru i so-
listów, wspieranych  akompaniamen-
tem Bernadety Zyznawskiej, Michała 
Seremaka  i Jakuba  Toty,  przenikał 
przestrzeń świątyni i serca zebranych. 

Na szczególne  słowa wyróżnienia 
zasłużyli soliści: śpiewacy – Ludwika 
Górnisiewicz, Marlena Ropek, Dawid 

Zych, Michał Kukułka i Jakub Dyrlik 
oraz  recytatorzy  –  Teresa Macioł, 
Inga Płachta, Marta Wojciechowska 
i Małgosia Piekarz. Scenografia była 
dziełem Anny Serwin, a w jej tworze-
niu pomagali uczniowie klasy 1b lice-
um. Reżyseria i koordynacja występu 
spoczywała w rękach dyrektor Haliny 
Podolańskiej – Nabożny, która perfek-
cyjnie przygotowała młodych artystów 
i czuwała nad całością dzieła. 

Wiele godzin prób i żmudnego wysił-
ku, włożonych w przygotowania, zaowo-
cowało wspaniałym efektem artystycz-
nym. Zabłysły pełnym blaskiem talenty 
młodych wykonawców,  każdy  z nich 
ujawnił  jak wielki  potencjał  drzemie 
w nastoletnim wrażliwym  człowieku. 
Przede wszystkim jednak, wieczór ten 
był dowodem, że przesłanie i nauczanie 
Jana Pawła II jest wciąż żywe w pamię-
ci  i świadomości młodego  pokolenia. 

– Cieszymy  się  bardzo,  że  nasze 
Gimnazjum i Liceum mogło wszystkie 
te  treści  przekazać  zgromadzonym 
mieszkańcom Brzeska,  jak  również 
z tego, iż przekaz ten miał tak piękną 
formę.  Zapraszamy  wszystkich  na 
spotkanie za rok, ufając, że będziemy 
mogli już wtedy nazywać naszego pa-
pieża błogosławionym – mówi dyrektor 
Halina Podolańska-Nabożny.

red 

pamięci jana pawła ii
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W brzeskim szpitalu zlikwidowany 
został  oddział  dla  przewlekle 

chorych  pacjentów,  oddziały  takie 
zostały  zlikwidowane w całym kraju 
decyzja Narodowego Funduszu Zdro-
wia. W Brzesku,  zadania  oddziału 
przejął częściowo otworzony niedawno 
w budynku „starego szpitala” Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy. Aby utrzymać 
ciągłość opieki nad osobami potrzebu-
jącymi permanentnej opieki medycznej 
i pielęgniarskiej, dyrekcja brzeskiego 
szpitala już w ubiegłym roku podjęła 
starania o podpisanie kontraktu z NFZ 
na finansowanie świadczeń z zakresu 
pielęgniarskiej opieki długoterminowej 
realizowanej w domach pacjentów.

– Już od pierwszego marca świad-
czymy tego typu usługi – mówi dyrektor 
SP  ZOZ,  Józefa  Szczurek-Żelazko.  -
Mogą z nich korzystać chorzy niewydol-
ni w zakresie samoobsługi, będący na 
przykład po wypadkach a także osoby 
chore przewlekle – po udarach mózgu, 
sparaliżowani, będący w terminalnych 
stadiach choroby nowotworowej. Mie-
sięcznie  z tego  typu  opieki  korzysta 
około 30 osób.

Wykwalifikowane  pielęgniarki 
przychodzą do domów pacjentów, po-
magają  im w zakresie  samoobsługi, 
wykonują zastrzyki, podają leki. Dla 
każdego  podopiecznego  przeznaczają 
około 2 godzin dziennie. Osoby, które 

chcą skorzystać ze świadczeń pielęg-
niarskich w domach  powinny  zgłosić 
się do lekarza rodzinnego, który oce-
ni  stan  zdrowia  pacjenta  i wystawi 
odpowiednie  skierowanie.  Jak mówi 
dyrektor szpitala, ze świadczeń mogą 
także korzystać osoby nie tylko zdekla-
rowane do SP ZOZ, ale także do innych 
placówek, w tym nzoz-ów. 

– Kontrakt  podpisany mamy  do 
końca  roku,  jednak  będziemy  się 
starać,  aby  utrzymać  ten  rodzaj 
świadczeń, gdyż cieszy się on ogrom-
nym  powodzeniem  wśród  naszych 
pacjentów.  Usługi  świadczy  pięć 
pielęgniarek, nie jest jednak wyklu-
czone, że  w przyszłym roku będzie 
ich  więcej,  dzięki  czemu  będziemy 
mogli  objać  opieką  większą  liczbę 
pacjentów – dodaje Jozefa Szczurek-
Żelazko.        ZS

W dOMU PaCjENta

Rozpoczynając relację ze spotkania 
z Edwardem Dobrzańskim muszę 

zacząć od sprostowania. W marcowym 
wydaniu BIM-u, kiedy zapowiadałem 
ten wieczór, wprowadziłem w błąd czy-
telników podając „informację”, według 
której Pan Dobrzański miał wystąpić 
w filmie „Mania wielkości” z Louisem 
de Funes w roli głównej. Otóż jest to 
nieprawda,  a rolę Grand  d’Espaigne 
w rzeczywistości  zagrał  hiszpański 
aktor  (mający w dorobku ponad  160 
filmowych ról) Eduardo Fajardo. Kie-
dy tuż przed spotkaniem zagadnąłem 
na ten temat Pana Profesora, ten ze 
zdumieniem zaprzeczył, jakoby kiedy-
kolwiek miał znaleźć się na planie tej 
francuskiej  komedii.  Tak  oto  stałem 
się ofiarą „rewelacji” zamieszczanych 
w Internecie,  który w żaden  sposób 
nie może nadal  być  skarbnicą  infor-
macji niepodważalnych. Skoro jednak 
mowa  o produkcjach  zagranicznych, 
to  na  pewno  nasz  gość  znalazł  się 
w obsadzie  amerykańsko-polskiego 
filmu „I skrzypce przestały grać” („And 
the  violins  stopped  playing”)  nakrę-
conym w 1988 roku przez Alexandra 
Ramati,  a opowiadającym  historię 
cygańskiego skrzypka, który w czasie 
II  wojny  światowej  trafił  do  obozu 
w Oświęcimiu. 

Pan  Edward  w początkowej  fa-
zie  swojego  benefisu  skupił  się  na 
wspomnieniach  dotyczących  jego 
nauki w Liceum Ogólnokształcącym 
w Brzesku.  Później wygłosił wykład 
pod  tytułem  „Teatr miejscem  spot-
kania”,  w którym  nakreślił  swoją 
wizję  pojmowania  scenicznej  sztuki 
we  współczesnym  świecie.  Na  za-
kończenie wieczoru wystąpił  w roli 

W marcu gościliśmy w Brzesku dwóch krakowskich aktorów związanych z tym miastem 
i gminą więzami rodzinnymi. Edward dobrzański, były dziekan Wydziału aktorskiego 
PWSt w Krakowie, urodził się w 1929 roku w jasieniu. jerzy Nowak, znany z wielu 
charakterystycznych filmowych ról, urodzony jest w Brzesku, a stało się to w 1923 roku. 
Obaj aktorzy byli bohaterami spotkań zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury 
w Brzesku, Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Brzesku oraz Urząd Miasta Brzeska. 
Były to dwa zupełnie odmienne spotkania. 

Z BRZESKIEM ZWIĄZaNI
recytatora  prezentując  publiczności 
wiersze Jana Kasprowicza i Ludwika 
Jerzego  Kerna.  Szczególnie  gorąco 
został  przyjęty wiersz Kasprowicza 
„Rzadko  na moich wargach”,  który 
w ostatnich  dniach  nabiera  chyba 
bardziej wymownego charakteru, niż 
kiedykolwiek wcześniej. 

Ponieważ spotkanie z Panem Do-
brzańskim odbyło się w dniu imienin 
Edwarda, jego druga część miała już 
mniej oficjalny charakter i stała się 
okazją do wielu prywatnych rozmów, 
w których  chętnie  uczestniczyli 
głównie byli szkolni koledzy naszego 
gościa. 

Tydzień później w sali wystawowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury gościł Je-
rzy Nowak, któremu towarzyszyła jego 
żona Maria Andruszkiewicz-Nowak, 
z którą wspólnie wydali bestsellerową 
„Książkę  o miłości”.  Spotkanie  stało 
się  okazją  do  promocji  tej  książki, 
a sam aktor  przeczytał  uczestnikom 
tego wieczoru kilka fragmentów. Uro-
dzony w 1923  roku w Brzesku Jerzy 
Nowak dał  się  poznać  jako  człowiek 

niezwykle pogodny  i artysta wszech-
stronny, nie tylko aktor, ale i pieśniarz 
sam sobie akompaniujący na gitarze 
i fortepianie. Opowieści  o swojej  ka-
rierze artystycznej i codziennym życiu 
ubarwił wieloma anegdotami. Zaszu-
fladkowany  jako  aktor  odtwarzający 
najczęściej role czarnych charakterów, 
zdrajców  i konfidentów,  opowiedział 
między  innymi  o pewnej  propozycji 
złożonej mu  przez  jedną  z diecezji, 
której  przedstawiciel  zaproponował 
występ w religijnym przedstawieniu. 
–  Ja  oczywiście  będę  grać  Judasza? 
–  zapytał Nowak.  –  Skąd Pan wie? 
–  zdziwił  się  jego  rozmówca.  Pod-
czas  spotkania  można  było  nabyć 
egzemplarze promowanej przez gości 
książki. Już w połowie wieczoru ksią-
żek zabrakło. Jednak na pocieszenie 
pozostaje  zapowiedź,  że  z uwagi  na 
duże zainteresowanie niebawem ukaże 
się wznowienie „Książki o miłości” już 
w poszerzonej,  rozbudowanej  o nowe 
wątki wersji.

PRUD

z życia gminy
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Jak wynika  z przedłożonego Radzie 
Miejskiej  sprawozdania za ubiegły 

rok, autobusy Miejskiego Przedsiębior-
stwa Komunikacji  przewożą dziennie 
około 1,5 tysiąca pasażerów. Znacznie 
gorzej sytuacja wygląda w dni wolne od 
pracy. W soboty z usług MPK korzysta 
średnio 200 osób, w niedziele niecałe 300. 

– Przewozimy zatem średnio w ty-
godniu około 7139 osób, co daje rocznie 
blisko  400  tysięcy  pasażerów. Warto 
dodać, że około  jedna czwarta z nich 
nie wnosi opłat za przejazd. W ogólnej 
liczbie sprzedanych biletów jednorazo-
wych tylko około 95 tysięcy to bilety 
pełnopłatne.  Tak więc  jasno  z tego 
wynika, że około 75 procent naszych 
klientów korzysta z ulg lub zwolnień 
w opłatach, i to oni głównie korzystają 
z subwencji kierowanej do MPK – wyli-
cza prezes MPK, Krzysztof Gawor. 

Koszt  jednego  wozokilometra 
w MPK w roku 2008 wynosił 3,34 zło-
tego. Tylko 5 ze 162 zakładów trans-
portu publicznego, publikujących swe 
wyniki w Biuletynie Izby Gospodarczej 
Komunikacji Miejskiej  zanotowało 
niższy od naszego koszt wozokilometra. 
W roku 2009 udało się nawet nieznacz-
nie obniżyć ten koszt do kwoty 3,29 zł 
za 1 wozokilometr.

– Nie można również pomijać wpły-
wu MPK na stabilizację rynku przewo-

MPK – przewoźnik stabilny
zowego. Nasze ceny stanowią barierę 
dla  prywatnych  przewoźników,  po 
przekroczeniu której zaczną oni tracić 
pasażerów. Przykładowo nasz bilet do 
Łęk, w czasie gdy tam świadczyliśmy 
usługi, był o 20 groszy droższy niż do 
Wokowic.  Prywatny  przewoźnik  po 
uruchomieniu linii do tej miejscowości 
zaproponował niższe ceny o 20-30 gro-
szy i przejął część naszych pasażerów. 
Po  zawieszeniu  naszego  połączenia 
ceny w busie oczywiście wzrosły i dziś 
bilet,  a właściwie  przejazd,  bo  bilety 
otrzymują nieliczni, kosztuje 3,50 zł. 
Identyczna  sytuacja miała miejsce 
w Bielczy – mówi prezes Gawor. 

Te prawidłowości potwierdza tak-
że cena za przejazd busem na trasie 
miasto-szpital. Wynosi  ona  obecnie 
1,5 złotego  i jest  o około  35  procent 
wyższa niż bilet w MPK. Prezes  jest 
przekonany,  że  busiarze  korzystają 
z faktu,  że mogą  podjechać  kilkaset 
metrów bliżej wejścia do szpitala.

–  Jestem przekonany,  że w przy-
padku  zrealizowania  planowanej 
przebudowy  podjazdu  i pojawieniu 
się  autobusów MPK  przed  samym 
wejściem do szpitala ceny przejazdów 
spadną do naszego poziomu lub nawet 
poniżej – dodaje prezes. 

W swoim  sprawozdaniu  prezes 
MPK wyjaśnia,  że  kwota wniesiona 

Na  ostatniej  sesji  radni miejscy 
podjęli uchwałę w sprawie usta-

lenia  uprawnień  do  bezpłatnych, 
specjalnych  i ulgowych  przejazdów 
autobusami Miejskiego Przedsiębior-
stwa Komunikacji. 

Radni  uchwalili,  że  bezpłatne 
przejazdy  autobusami  przysługują 
osobom,  które ukończyły  70  lat  oraz 
honorowym Obywatelom Miasta Brze-
ska. Ponadto ustalono, że z przejazdów 
specjalnych mogą korzystać uczniowie 
uczący  się w specjalnych  ośrodkach 
szkolno-wychowawczych  oraz  ich 
opiekunowie. Poza tym te przywileje 
należą się nie tylko niepełnosprawnej 
młodzieży od 16 do 21 roku życia i ich 
opiekunom, ale także inwalidom wo-
jennym i wojskowym oraz opiekunom  
im towarzyszącym. Warto zaznaczyć, 
że na przejazdy specjalne mogą liczyć 
dzieci  do  lat  4,  żołnierze  służby  za-
sadniczej, niepełnosprawni całkowicie 
niezdolni do pracy oraz samodzielnego 
funkcjonowania  (w tym  niewidomi) 
i ich  opiekunowie. Nie  zapomniano 

z budżetu gminy do MPK skutkuje nie 
tylko prawem do ulgowych i bezpłat-
nych  przejazdów,  kursami w dniach 
i godzinach, kiedy  innym przewoźni-
kom to się nie opłaca, ale również wy-
mierną korzyścią dla pasażerów busów. 

– Korzyści dla naszych pasażerów 
są  również możliwe  do  oszacowania. 
Obecnie bilety pełnopłatne mają ceny 
1,8; 2,4 i 2,6 złotego. Zatem uśredniona 
cena wynosi 2,27 złotych. Osoby mające 
prawo do bezpłatnych przejazdów i ko-
rzystające z tego prawa 100 tysięcy razy 
w roku  zaoszczędziły  227  tysięcy  zło-
tych – tłumaczy prezes Gawor. – Osoby 
korzystające z ulg w opłatach wykupiły 
w trakcie roku 2009 – 160 622 biletów 
płacąc średnio 1,37 za przejazd. Zatem 
na każdym z tych przejazdów pasażer 
zaoszczędził średnio 90 groszy, co dało 
tej grupie pasażerów kolejną oszczęd-
ność w wysokości  około  145  tysięcy. 

Zatem szacując oszczędności pasa-
żerów MPK,  poszczególne  ich  grupy 
oszczędzają:  pasażerowie  z prawem 
do  bezpłatnych  przejazdów  288  ty-
sięcy;  pasażerowie  z prawem do  ulg 
w opłatach – 83 tysiące złotych. 

– Dodając do tego oszczędności pa-
sażerów naszej konkurencji, związanej 
z utrzymywaniem  bariery  cenowej 
w kwocie 975  tysięcy złotych, można 
stwierdzić, iż dopłacanie i utrzymywa-
nie komunikacji publicznej w gminie, 
która kosztuje podatnika w tym roku 
774 271 złotych, jest w pełni uzasad-
niona – mówi Krzysztof Gawor.     ZS

Bezpłatne, specjalne i ulgowe
uwzględnić  również zasłużonych Ho-
norowych  Dawców Krwi  I stopnia, 
niewidomych oraz ich przewodników, 
osób korzystających ze stałej pomocy 
opieki społecznej i niepełnoprawnych 
o znacznym  stopniu  niepełnospraw-
ności.  Zdecydowano,  że  uprawnienia 
do  lokalnych  ulgowych  przejazdów 
autobusami MPK należą się dzieciom 
powyżej  lat  4  do  7,  uczniom  szkół 
podstawowych,  gimnazjów,  szkół 
ponadgimnazjalnych,  policealnych 
i pomaturalnych  oraz  rencistom nie-
zdolnym do pracy i emerytom. Jeżeli 
chodzi  o bilet  ulgowy  (50%)  to mają 
do  niego  prawo  kombatanci  i inne 
osoby uprawnione oraz studenci szkół 
wyższych. Wszystkie  osoby,  które 
korzystają z jakichś  wyżej wymienio-
nych  uprawnień muszą  przedstawić 
odpowiednie dokumenty w zależności 
od ich sytuacji, między innymi dowo-

dy osobiste,  legitymacje,  czy różnego 
rodzaju zaświadczenia. 

Interpelacje dotyczące ulg dla osób 
o znacznym stopniu niepełnosprawno-
ści  składała  już w połowie  ubiegłego 
roku radna Mieczysława Klimek.

– O problemie  informowała mnie 
doktor Maria Kędziora. O słuszności 
tej  sprawy  byłam  przekonana,  ale 
konsultowałam ją jeszcze z pracowni-
kami Zespołu ds. Orzekania o Stopniu 
Niepełnosprawności. Maria Kociołek 
i Jerzy Gorzelański bardzo wnikliwie 
przedstawili mi  ten  problem.  Chcę 
zaznaczyć,  że  zainteresowane  tymi 
ulgami  osoby mają niski  status  spo-
łeczny, często nie posiadają własnych 
środków do życia, korzystają z opieki 
pomocy  społecznej. Wprowadzenie 
tej  uchwały w życie  pomoże  osobom 
pokrzywdzonym  przez  los  –  mówi 
radna Mieczysława Klimek.       pp
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Na ostatniej  Sesji Rady Miejskiej 
odbyła się burzliwa dyskusja na 

temat  ewentualnej  bodowy  budyn-
ku  komunalnego  na  terenie  osiedla 
Brzezowieckie. Właściwie  nie  rozu-
miem dlaczego. Od początku kadencji 
podnoszono temat konieczności takiej 
inwestycji. Odnosiłam dotąd wrażenie, 
że  przy  ogólnej  aprobacie  radnych 
i społeczeństwa.  Lista  oczekujących 
na mieszkania komunalne jest długa, 
a czas oczekiwania to często parę lat. 
Nie wszystkich stać na budowę domu 
czy kupno mieszkań. Uważam, że nale-
ży wspomagać członków naszej społecz-
ności, którzy nie są w stanie z własnych 
środków zapewnić sobie godziwego lo-
kum. Budując taki obiekt, stwarzamy 
dogodne warunki  do  bytowania  tym 
co z braku funduszy na własne miesz-
kania, mogą  szukać  swego miejsca 
w innych  gminach,  a nawet  krajach.

Rozmawiam często z brzeszczanami 
i u większości znajduję potwierdzenie 

Co jest tańsze, remont czy budowa?
słuszności  poglądu,  jaki  sama  repre-
zentuję. Ogromną radość i nadzieje na 
lepszą przyszłość, wśród oczekujących 
na takie mieszkania wzbudziły infor-
macje,  jakie niedawno podały media 
na  ten  temat. Czekają na nowy blok 
z niecierpliwością i wiadomość, że po-
wstanie taki przy ul.Partyzantów była 
dla nich nadzieją, że wreszcie standard 
ich  życia  ulegnie  zmianie  na  lepszy. 
Jeszcze wczoraj odwiedziła mnie rodzi-
na, która gnieździ się wraz z teściami 
w dwupokojowym, małym mieszkaniu. 
Myślą  o drugim  dziecku,  bardzo  go 
pragną, ale nie wyobrażają sobie życia 
we czworo w malutkim pokoju, gdzie 
już nie ma miejsca na nic, nie mówiąc 
o dziecinnym łóżeczku. Tak jak wielu im 
podobnym, mieli nadzieję, że ta inwe-
stycja wpłynie korzystnie na ich życie .

Nowy blok komunalny ma bardzo 
dogodną lokalizację i zapewniłby dużą 
ilość lokali mieszkalnych o współczes-
nych standardach. Należy uświadomić 

sobie, że nasze obecne zasoby komu-
nalne są w większości stare i wymaga-
ją doinwestowania. Wątek w dyskusji 
z ostatniej sesji, kiedy podnoszono, czy 
wybrać pomiędzy budową nowego bu-
dynku, a remontem, „starej poczty” jest 
dla mnie wręcz niedorzeczny. Nie mogę 
uwierzyć, że można by było zaniechać 
koncepcji budowy bloku komunalnego. 
Rozumiem,  że nieustanie niszczejąca 
budowla, pamiętająca czasy świetności 
pałacu Goetza wymaga remontu  i nie 
jestem temu przeciwna, ale nigdy nie 
będzie mojej zgody na to, by dokonano 
go zamiast inwestowania w nowoczesne 
budownictwo. Koszty  renowacji  tego 
„zabytku” będą ogromne, a ilość miesz-
kań  uzyskanych  nieporównywalnie 
mniejsza. Standard uzyskanych  lokali 
zapewni jedynie możliwość ulokowania 
tam mieszkań socjalnych. O komunal-
nych nie ma mowy.

Katarzyna Pacewicz-Pyrek

Przyznanie  brzeskiemu  szpitalowi 
certyfikatu  akredytacyjnego  było 

doskonałą  okazją do nadania  odzna-
czeń jego pracownikom za szczególne 
zasługi dla ochrony zdrowia w powiecie 
brzeskim.

– Otrzymanie  przez  nasz  szpital 
akredytacji,  to  nie  jest wynik  pracy 
ostatniego  roku,  czy  dwóch  lat.  Jest 
to  wynik  pracy  podjętej  już  wiele, 
wiele lat temu przez jego pracowników, 
którzy szpital tworzyli  i przyczyniali 
się do poprawy jakości świadczonych 
usług. O tym, że szpital jest bezpieczny 
i przyjazny dla pacjentów, świadczy ich 
liczba – mówi dyrektor SP ZOZ, Józefa 
Szczurek-Żelazko.  –  Szpital  stanowi 
także  bezpieczne  środowisko  zatrud-
nienia. Przychodzą tu do pracy lekarze 
z Tarnowa, Krakowa, którzy przyjmują 
w poradniach i pracują na oddziałach.

Medale  za  szczególne  zasługi  dla 
ochrony  zdrowia  w  powiecie  brze-
skim otrzymali: Joanna Bojdo – była 
wieloletnia  przełożona  pielęgniarek; 
Zdzisław Curyło – twórca i ordynator 
oddziału  urologii;  Maria  Czernek 
– była pielęgniarka oddziałowa w od-
dziale chirurgii  i urologii; Maria Ke-
dziora – twórca i pierwszy ordynator 

dla najlepszych
oddziału rehabilitacji, była ordynator 
oddziału noworodkowego, obecnie  le-
karz w ośrodku rehabilitacji dziennej 
i w  poradni  rehabilitacji;  Stanisław 
Mermon  –  były  ordynator  oddziału 
ginekologiczno-położniczego;  prof. 
Paulin Moszczyński – były ordynator 
oddziału chorób wewnętrznych, specja-
lista hematolog, były wicedyrektor ds. 
lecznictwa; Elżbieta Nowicka  –  była 

ordynator oddziału pulmonologiczne-
go, były zastępca dyrektora ds. leczni-
ctwa, obecnie pracownik chorób płuc; 
Halina Piotrowska – salowa oddziału 
rehabilitacji, wyróżniona w plebiscycie 
„Miłosierny samarytanin”; dr n. med. 
Antoni  Skura  –  kierownik  poradni 
reumatologicznej, były dyrektor ZOZ-
u; dr n. med Andrzej Skórzyński – były 
ordynator  oddziału  chirurgii; Emilia 
Zydroń – była naczelna pielęgniarka 
ZOZ-u, obecnie pielęgniarka ds. pro-
mocji zdrowia.

red

Poruszeni i wstrząśnięci wydarzeniem pod Smoleńskiem – tragiczną śmiercią
 

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
Jego Małżonki Marii Kaczyńskiej

oraz
wszystkich członków delegacji udających się do Katynia

Składamy
Rodzinom i Wszystkim Bliskim

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu

Rektor, Senat oraz Społeczność Akademicka
 Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku
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W dniach 26-31 marca podopieczni 
brzeskiego Warsztatu  Terapii 

Zajęciowej wraz z rodzicami i opieku-
nami uczestniczyli w niezwykłej piel-
grzymce do Włoch z okazji V rocznicy 
śmierci  Jana Pawła  II.  Podopieczni 
i pracownicy WTZ uczcili w ten sposób 
dziesięć lat istnienia placówki. Punk-
tem centralnym pielgrzymowania był 
udział  w uroczystościach  Niedzieli 
Palmowej  i modlitwie  Anioł  Pański 
z papieżem Benedyktem XVI na Pla-

Pielgrzymka do Włoch
cu  Świętego  Piotra  w Rzymie  oraz 
nawiedzenie  grobu  Jana  Pawła  II.  
-W  ciągu  sześciu  dni  pielgrzymowa-
nia  odwiedziliśmy  wiele  znanych 
miejsc  świętych  i doświadczyliśmy 
wielu  głębokich  wzruszeń.  Nasze 
zwiedzanie  rozpoczęliśmy  od Asyżu, 
gdzie  podziwialiśmy Bazylikę Matki 
Boskiej Anielskiej, Bazylikę Św. Klary 
i Bazylikę Św. Franciszka.

Poza spotkaniem z papieżem Bene-
dyktem XVI, wielkim przeżyciem była 

msza święta odprawiona przez naszego 
księdza  przewodnika w największej 
świątyni chrześcijaństwa, jaką jest Ba-
zylika św. Piotra – opowiada dyrektor 
WTZ, Edward Pabian.

W Rzymie podopieczni WTZ zwie-
dzili, między innymi Bazylikę Św. Jana 
na Lateranie – Matkę i Głowę wszyst-
kich Kościołów  Świata, modlili  się, 
wychodząc na kolanach po „Świętych 
Schodach”,  zobaczyli  przepiękną Ba-
zylikę Św. Pawła za Murami, Bazylikę 
Santa Maria Maggiore, Katakumby 
Św. Kalista, Fora Cesarskie, Kapitol, 
Koloseum, Plac i Schody Hiszpańskie, 
imponującą artystycznie Fontannę di 
Trevi,  Pałac Kwirynalski  –  oficjalną 
siedziba prezydentów Włoch.

Niezwykłym  przeżyciem  była 
także msza  święta w Sanktuarium 
Najświętszego  Oblicza  Pana  Je-
zusa  w Manoppello  oraz modlitwa 
w Sanktuarium Domku Matki Bożej 
w Loreto, w tej miejscowości znajduje 
się  także Polski Cmentarz Wojenny, 
gdzie uczestnicy wycieczki z Brzeska 
złożyli kwiaty przed Pomnikiem Żoł-
nierzy Polskich.

– Pielgrzymka  zorganizowana 
została  przy współpracy Biura Piel-
grzymkowego Diecezji  Tarnowskiej 
w Porąbce Uszewskiej.  Szczególnie 
gorąco dziękujemy naszemu przewod-
nikowi,  księdzu Pawłowi  za wielkie 
serce i duszpasterską opiekę podczas 
trwania pielgrzymki oraz kierowcom 
z Biura Usług  Turystycznych WAC-
TUR – dodaje dyrektor Pabian.

red

W Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 3 odbył się projekt językowy 

pt.: „In the word of tales”. W ramach 
projektu zaprezentowane zostały insce-
nizacje bajek i przypowieści w języku 
angielskim.

Celem  projektu  było  zachęcenie 
wszystkich uczniów do nauki języków 
obcych i ukazanie im, jak bardzo język 
obcy  jest  potrzebny  w dzisiejszych 
czasach. Udział w przedstawieniu uak-
tywnił uczniów, oraz pozwolił odkryć 
nieznane im do tej pory pola, w których 
mogą się realizować, a także dziedzi-
ny mogące  stać  się  przedmiotem  ich 
zainteresowań. Uczniowie, realizując 
swoje pomysły, jednocześnie promowali 
konieczność posługiwania się przynaj-
mniej jednym językiem obcym.

Pierwsi  na  scenie wystąpili  ucz-
niowie klasy Va, VIb i VId, którzy pod 
opieką  Eweliny Hachaj  i Agnieszki 
Wnuk ukazali świat niebezpieczeństw 
czyhających w domu na zwierzęta w po-

In the word of tales
staci sprzętów domowych (potworów) 
w przedstawieniu pt.: „Home Monsters”.

Następnie  wystąpili  uczniowie 
klas IVa, IVc, Vb i Vd, którzy pod kie-
runkiem Pani mgr Anny Gadowskiej 
i Pani Dominiki Pieprzyk zaprezento-
wali inscenizację bajki pt.:” Jasper and 
a Hundred Hares”, która uczy, że dobre 
uczynki nigdy nie pozostają bez echa, 
a dobro zawsze do nas powraca, nie-
raz ze zdwojoną siłą. Na zakończenie 
uczniowie klas 5a, 6c pod opieką pani 
Franciszki Janory, przedstawili przy-
powieść o talentach wg św. Mateusza.

Uczniowie na zajęciach kółek przed-
miotowych przez 3 miesiące zajmowali 
się przygotowaniami poświęconymi in-
scenizacjom. Praca została rozpoczęta 
od wyboru bajki, a następne tygodnie 

mijały na przygotowywaniu dekoracji, 
strojów, wyszukiwaniu linii melodycz-
nych  oraz  dopasowywaniu  ścieżki 
dźwiękowej  do  tekstu  przedstawie-
nia. Bardzo wiele czasu zajęły próby 
i nauka ról, jednak przedstawienie wy-
padło doskonale i starania wszystkich 
zaangażowanych zostały nagrodzone.

W ramach projektu został również zor-
ganizowany konkurs języka angielskiego 
pt.: „I ty też możesz zostać scenarzystą”, 
w którym uczniowie klas 4-6 pisali włas-
ne scenariusze bajek w języku angiel-
skim. Pierwsze miejsce w konkursie zaję-
ły uczennice klasy VI c Gloria Kostrzewa 
oraz Beata Kotra, wyróżniona została 
uczennica klasy VI d Wiktoria Styrna.

Izabela Czernecka
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ZaMIaSt na wagary, uczniowie Pub-
licznego Gimnazjum Nr1 w Brzesku 
udali się na salę gimnastyczną, gdzie 
odbyła  się  prezentacja  historyczna 
„Podróże w czasie”.  Polegała  ona  na 
przedstawieniu  wybranych wydarzeń 
i faktów historycznych z zachowaniem 
cech  charakterystycznych  dla  danej 
epoki – ubiór, sceneria, przebieg zda-
rzeń. Okazało się, że ta alternatywna 
forma  spędzenia  pierwszego  dnia 
wiosny na wagarach cieszyła się wśród 
uczniów ogromnym powodzeniem. 

Uczniowie wykazali się niezwykłą 
inwencją i zaskoczyli nauczycieli ory-
ginalnością pomysłów. Ich prezentacje 
były przemyślane, interesujące, bogate 
pod względem treści i formy. Zamienili 
salę gimnastyczną w miejsce pełne cie-
kawych postaci i wydarzeń historycz-
nych. Egipskie mumie i piramidy, obok 
kozak prosto znad Dniepru, walczący 
spartańczycy.  Starożytni  Chińczycy 

UCZnIOWIe Publicznej Szkoły Pod-
stawowej  im.  Tadeusza  Kościuszki 
w Mokrzyskach  zostali  laureatami 
Ogólnopolskiego Konkursu  „Usuwa-
my  azbest”,  organizowanego  przez 
Ministerstwo Gospodarki. W kategorii 
szkół  podstawowych  zajęli  I miejsce 
w województwie małopolskim, tym sa-
mym zakwalifikowali się do kolejnego, 
ogólnopolskiego etapu konkursu.

Uroczystość  wręczenia  nagród 
i dyplomów  laureatom  przez  przed-
stawicieli Ministerstwa Gospodarki 
i Małopolskiego Kuratorium Oświaty 
odbyła  się  23 marca  w Krakowie. 
Wzięła w nim udział: Alicja Pikulska 
– dyrektor szkoły, koordynator działań 
konkursowych Maria  Łomzik  oraz 
dwóch reprezentantów uczniów: Joan-
na Gładki i Mikołaj Godzik.

Zadania  konkursowe,  pod  kie-
runkiem nauczyciela przyrody, Marii 
Łomzik realizowane były od paździer-
nika 2009 roku. W trakcie kampanii 
edukacyjno – informacyjnej o tematyce 
azbestowej wiele  uwagi  poświęcono 
tematyce bezpiecznego usuwania az-
bestu. Podejmowane przez wszystkich 
nauczycieli działania to między inny-
mi: przeprowadzenie lekcji na temat: 
„Programu Oczyszczania Kraju z Azbe-
stu”; opracowanie i dystrybucja ulotek 
o tematyce  azbestowej;  opracowanie 
i prezentacja  plakatów  tematycz-
nych, happening, konkurs plastyczny: 
„Azbest  –  środowisko”;  współpraca 
z Urzędem Miejskim  –  Referatem 
Gospodarki  Komunalnej  i Ochrony 
Środowiska – w dystrybucji i zbieraniu 
ankiety na temat występowania mate-
riałów zawierających azbest w gospo-
darstwach mieszkańców Mokrzysk. 

Największe zaangażowanie w dzia-
łania  konkursowe,  a także najwięcej 
pracy i pomysłowości, wykazali człon-
kowie  Koła  Przyrodniczego,  którzy 
pracowali na zajęciach pozalekcyjnych.

red
tROSKa o bezpieczeństwo w drodze do szkoły zajmuje wiele miejsca w czasie za-
jęć w Szkole Podstawowej w Buczu. Aby utrwalić zdobyte wiadomości na ten temat 
w placówce odbywają się spotkania z nauczycielami i funkcjonariuszami policji. 

– Chcąc  uatrakcyjnić  zdobywanie wiadomości  z zakresu  bezpieczeństwa 
w ruchu  drogowym,  zaprosiliśmy  do  szkoły  grupę  artystyczną  „Szafir”,  któ-
ra  zaprezentowała  program  estradowo-profilaktyczny  zatytułowany  „Bez-
pieczna  droga  do  szkoły”  – mówi  dyrektor  PSP w Buczu Agata Basaraba. 
– Dzięki  niekonwencjonalnemu  ujęciu  tematu,  zasady  bezpieczeństwa  po-
zostaną na  długo w pamięci  uczniów. Piosenki,  konkursy,  barwne kostiumy 
i scenografia  spowodowały,  iż  zagadnienia  przekazywane wielokrotnie  przez 
rodziców,  nauczycieli,  funkcjonariuszy  policji  stały  się  atrakcyjne  i ciekawe.

Udział w tym przedstawieniu możliwy był dzięki pełnomocnikowi do spraw 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miejskiego w Brzesku, Renacie 
Pabian.                      red

dzień wagarowicza

ze swoimi ponadczasowymi wynalaz-
kami, a tuż przy nich Olimp i bogowie 
starożytnej Grecji. Dyscypliny sporto-
we starożytnych igrzysk olimpijskich 
oraz kultura grecka. 

W wierny sposób uczniowie przed-
stawili  życie  średniowiecznej  Polski 
i hołd  pruski  składany  parze  kró-
lewskiej.  Pięknie  zaprezentowali 
siedem  cudów  starożytnego  świata, 
postacie słynnych Polaków XX wieku 
oraz zabytki Polski wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego 
UNESCO. Różnorodna forma prezen-
tacji, swoiste poczucie humoru, z jakim 
przedstawiono  niektóre  fakty  histo-
ryczne oraz zaangażowanie młodzieży, 
ich  kreatywność  i twórcze  inspiracje 
sprawiły, że widownia mogła zobaczyć 
niezwykłe przedstawienie.

W konkursie wzięło udział 12 klas, 
a jego  organizatorem  był  Samorząd 
Uczniowski.             red

Usuwamy azbest

bezpieczna droga do szkoły
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POD PatROnateM  Burmistrza 
Brzeska Grzegorza Wawryki odbył się II 
gminny konkurs wiedzy pożarniczej dla 
młodzieży szkół podstawowych i gimna-
zjalnych. W komisji konkursowej, która 
przygotowała pytania, jak i sprawdziła 
wiedzę uczestników  z ramienia Pań-
stwowej  Straży  Pożarnej  zasiadali 
starsi kapitanowie: Piotr Słowiak i Wła-
dysław Świder, a z Zarządu Gminnego 
OSP druhowie prezesi Marian Czarnik 
i Adam Cebula. Gościny uczestnikom 
konkursu udzieliła dyrektor PSP nr 2 
w Brzesku pani Urszula Białka. 

W zmaganiach konkursowych wzię-
ło udział 24 uczestników ze szkół gminy 
Brzesko.  Razem  z reprezentantami 
szkół przyjechali ich opiekunowie, któ-
rzy, jak podkreślają członkowie komisji, 
przygotowali  swoich  podopiecznych 
w znakomity sposób. 

W kategorii  szkół  podstawowych 
zwyciężył Sebastian Skórniewski z PSP 

30 MaRCa w Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Mokrzyskach  uczniowie 
klas  2a  i 2b  przedstawili  program 
artystyczny  traktujący  o tradycjach 
i obrzędach  ludowych  związanych 
z obchodami  świąt  wielkanocnych. 
Nie  zabrakło  wierszy  o wystroju 
wielkanocnego  stołu,  tradycyjnych 
potrawach, zwyczajach polewania się 
wodą w wielkanocny poniedziałek, czy 
„chodzenia z kogucikiem”.

W kontekście wielkanocnego świę-
towania dzieci przypomniały o V rocz-
nicy śmierci Jana Pawła II, przypada-
jącej 2 kwietnia. Przytoczono najważ-
niejsze  fakty  z życia Karola Wojtyły, 
przeplatane  pieśniami  „Barka”,  „Hej 
Baco paś baranki” oraz „Wadowice”.

Uroczystość  uświetniła  obecność 
przybyłych  gości  –  emerytowanych 
nauczycieli  i pracowników  szkoły, 
sołtysa Mokrzysk Marka Kośmidera, 
przedstawicieli Rady Rodziców.

– Miła,  świąteczna  atmosfera 
utwierdziła  nas  w przekonaniu,  że 
Jan  Paweł  II  jest  bliski  sercu  każ-
dego  Polaka,  i że  zawsze  będziemy 
o Nim pamiętać – mówi dyrektor PSP 
w Mokrzyskach, Alicja Pikulska.

red

W MIeJSKIM Ośrodku Kultury  za-
mknięto  już wystawę  zatytułowaną 
„Twarze Brzeszczan”,  będącą  pokło-
siem konkursu  fotograficznego. Wy-
stawa prezentowała sylwetki znanych 
i szanowanych mieszkańców Brzeska, 
zarówno  tych,  którzy  tu pracują,  jak 
i tych, których życie nieodłącznie wią-
zało się z historią naszego miasta. 

W przygotowaniu wystawy udział 
wzięli: pracownicy MOK, radny Adam 
Kwaśniak – pomysłodawca konkursu 
oraz  radna  Mieczysława  Klimek. 
Zarówno konkurs, jak i wystawa cie-
szyły się tak dużym powodzeniem, że 
organizatorzy zapowiadają, iż będą one 
kontynuowane.             red

młodzież zapobiega pożarom

nr 1 z Jadownik, II miejsce zajęła Pauli-
na Białek z PSP Mokrzyska, III zaś Pa-
trycja Legutko z PSP nr 1 z Jadownik. 
Najlepszym w kategorii gimnazjalistów 
okazał się Szymon Gawenda z PG nr1 
w Brzesku.  Również  II  i III miejsce 
przypadło w udziale uczennicom PG nr1 
– Reginie Wojnickiej i Patrycji Wawryce. 
Burmistrz Grzegorz Wawryka nagro-
dził  również najszybszego uczestnika 
konkursu. 

– Adrian Kumurek z PSP ze Sterkow-
ca był tak szybki, że oddał kartkę z 35 na 
40 dobrze skreślonych odpowiedzi zanim 
na dobre zaczęła pracować komisja kon-
kursowa – mówi druh Marian Czarnik.

– Cieszy fakt, że młodzież posiada 
tak dużą wiedzę z zakresu pożarnictwa. 
Może być ona przydatna w życiu, prze-
ciwdziałać  nagannym  zachowaniom, 
może także ratować dobytek i życie ludzi 
– powiedział st. kapitan Piotr Słowiak.

red 

poranek wielkanocny

Twarze brzeszczan

Rektor, Senat oraz Społeczność Akademicka
 Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku

z głębokim żalem żegnają 

ŚP. WIESŁAWA WODĘ
Posła na Sejm RP, członka Rady Patronackiej

i wielkiego Przyjaciela Uczelni.
Łącząc się w bólu z rodziną zmarłego

Składamy wyrazy głębokiego współczucia.
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10 kwietnia w limanowskim Sank-
tuarium Matki Bożej Bolesnej 

obchodzone  były  diecezjalne  Święta 
Caritas.  Główną  częścią  obchodów 
było wręczenie ponad 150-ciu osobom 
statuetek  „Misericors”,  otrzymali  je 
sponsorzy, wolontariusze i pracownicy 
placówek prowadzonych przez Caritas. 
Prowadzący mszę  biskup  tarnowski 
Wiktor Skworc mówił, że dzięki pracy 
Caritasu pomoc otrzymują biedni i po-
trzebujący we wszystkich  zakątkach 
w kraju,  trafia  ona  także  na  krańce 
świata. Biskup mówił,  że Caritas  to 
„siły  szybkiego  reagowania Kościoła, 
których siła płynie z głębokiej motywa-
cji  i prostych  struktur diecezjalnych, 
przy wykluczeniu biurokracji”.

W diecezji tarnowskiej działa kilka 
tysięcy wolontariuszy,  przygotowują 
oni  paczki  żywnościowe  i odzież  dla 
bidnych, starych i samotnych. Caritas 
prowadzi świetlice dla dzieci i młodzie-
ży a także jadłodajnie, w których z po-
siłków korzystają bezdomni  i ubodzy.

„Za aktywne uczestniczenie w dzie-
le miłosierdzia chrześcijańskiego przez 
ofiarną posługę ubogim parafii w du-
chu  ewangelicznej miłości  bliźniego, 
dzieląc z nim swój czas i serce” – taki 
napis widnieje na statuetkach, których 
kilka trafiło także do Brzeska. Z rąk 
biskupa odebrali je: Anna i Kazimierz 
Kuralowie  – właściciele Restauracji 

7 KWIetnIa na basenie w Bochni odbył 
się wernisaż Wojciecha Poniewierskiego za-
tytułowany „W objęciach nieważkości”. Fo-
tograf przedstawił swoje wizje, ale również 
udowadniał, że można robić bardzo cieka-
we rzeczy nieodpłatnie, wystarczy mieć po-
mysł i chęci. Fotografie zostały wykonane 
pod wodą, w różnych codziennych pozach. 
Jednak trudno na nich znaleźć sprzęt do 
nurkowania, zamiast tego widać na nich 
karty  do  gry, marchewkę,  okulary,  itp. 

Na  wystawie  zaprezentowano  30 
prac w formacie  100x70 cm, można  je 
oglądać  jeszcze  do  końca  czerwca  na 
bocheńskiej pływalni. Fotografie można 
także oglądać na stronie:

 www.poniewierski.com/basen. 
– Szczególne podziękowania kieruję 

dla dyrektora Roberta Hołdy, który udo-
stępnił ośrodek nieodpłatnie i sponsoro-
wał wykonanie odbitek. Dziękuję także 
ekipie obsługującej oraz modelom, którzy 
nie wzięli  za współpracę  ani  złotówki 
– mówi Wojtek Poniewierski. 

Święto Caritas-u
Galicyjska, Marek Kokoszka – prezes 
PSS  Społem,  burmistrz  Grzegorz 
Wawryka oraz panie działające w pa-
rafialnym oddziale Caritas przy parafii 
świętego Jakuba – Maria Kucia, Da-
nuta Wrona i Rozalia Święch.

Brzeski  oddział  Caritasu  należy 
do  najbardziej  aktywnych  w całej 
diecezji  tarnowskiej.  Pracuje w nim 
10  osób,  z których  pomocy  korzysta 
blisko 240 rodzin. Caritas włącza się 
w życie parafii, a także w diecezjalne 
i ogólnopolskie  akcje. Wartość  żyw-
ności  rozdysponowanej  w ubiegłym 
roku przez oddział parafialny wyniosła 
prawie 75 tysięcy złotych.

– Dwa razy w roku, z okazji świąt 
rozdajemy paczki żywnościowe dla na-
szych podopiecznych, rozdajemy także 
żywność, realizujemy recepty, płacimy 
rachunki, kupujemy opal na zimę. Od 
9 lat w Brzesku działa jadłodajnia, któ-
ra w ubiegłym roku wydała 22 tysiące 
obiadów dla  biednych  i bezdomnych. 
Dzięki  naszym  sponsorom,  kilkoro 
dzieci  w miesiącu  może  korzystać 
z darmowych  posiłków  w szkołach 
– wylicza przewodniczącego parafial-
nego  oddziału Caritas, Maria Kucia.

Ale to niejedyne formy działalności 
Caritasu w Brzesku. Posiada on ma-
gazyn mebli i sprzętu AGD. Składane 
w nim przez mieszkańców dary trafia-
ją do ubogich. Każdego roku 35 dzieci 

w objęciach nieważkości

i młodzieży  wyjeżdża  na  darmowe 
kolonie letnie, organizowane są także 
wyjazdy dla podopiecznych do miejsc 
kultu religijnego. Caritas pamięta tak-
że o potrzebujących na świecie, w ubie-
głym  roku  organizowane  były  akcje, 
z których dochód trafił na Ukrainę i do 
Peru, w tym roku zbierano datki dla 
ofiar trzęsienia ziemi na Haiti.

– Udzielanie pomocy na taką skalę 
nie  byłoby możliwe,  gdyby  nie  nasi 
wspaniali  sponsorzy,  ludzie  dobrej 
woli, którzy wrzucają datki do  skar-
bonki świętego Antoniego. Największe 
jednak środki posiadamy dzięki zrozu-
mieniu  radnych  i burmistrza,  którzy 
wiedząc, jak bardzo pomoc ubogim jest 
potrzebna,  przekazują  nam każdego 
roku  odpowiednie  fundusze.  Za  pie-
niądze te prowadzona jest jadłodajnia, 
a dzieci z ubogich rodzin mogą wyjeż-
dżać w atrakcyjne miejsca w Polsce 
na kolonie. Wszystkim im serdecznie 
dziękujemy  –  dodaje Maria  Kucia.

– Pomoc ubogim jest jednym z za-
dań własnych gminy, samorząd stara 
się  to  robić w różny  sposób, między 
innymi przez dofinansowywanie  jad-
łodajni.  Jestem dumny z otrzymania 
statuetki  „Misericors”, potwierdza to 
słuszność działań gminy mających na 
celu poprawę bytu osób najuboższych 
– mówi wyróżniony przez biskupa bur-
mistrz Grzegorz Wawryka.        ZS
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Miało  być  zupełnie  inaczej. 
Odświętn ie   i  radośnie . 
Majestatycznie,  a jednak 

z młodzieńczą werwą.  Przecież  sam 
na łamach BIM-u pisałem w marcu: 
„W wigilię  święta Miłosierdzia  Bo-
żego,  czyli  10 kwietnia, w brzeskim 
kościele  pod  takim właśnie wezwa-
niem dojdzie do wydarzenia w historii 
tej parafii niecodziennego. Tego dnia 
odbędzie się premiera Pop-oratorium 
„Miłosierdzie Boże” Zbigniewa Małko-
wicza w wykonaniu ponad 80-osobo-
wej grupy młodych artystów związa-
nych z parafią, Miejskim Ośrodkiem 
Kultury, szkołami i innymi brzeskimi 
środowiskami.” Nie mogłem przecież 
przypuszczać,  bo  nikt  nie mógł,  że 
ta  „niecodzienność” będzie mieć  tak 
bolesną  otoczkę.  Monumentalny 
utwór  wykonany  owego  10  kwiet-
nia  w Miłosierdziu  Bożym  stał  się 
ostatnim  pożegnaniem  Prezyden-
ckiej  Pary.  Pożegnaniem, w którym 
uczestniczyły  tłumy brzeszczan,  za-
dumanych  i przerażonych  ogromem 
nieszczęścia.

To  paradoks,  ale  żaden  z uczest-
ników  przedsięwzięcia,  do  którego 
namówił ich ksiądz Józef Mularz, ini-
cjator pomysłu, nie mógł przewidzieć, 
że  przystępując  jesienią  ubiegłego 
roku do pierwszych prób, rozpoczyna 
przygotowania do koncertu, który ma 
się odbyć w dniu dla Polski od dzie-
sięcioleci najtragiczniejszym. Jeszcze 
rano, 10 kwietnia, nic nie wskazywało, 
że  radość  ze  zbliżającego  się  święta 
Miłosierdzia Bożego zostanie przez los 
w tak okrutny sposób zakłócona. Kie-
dy powtarzana przez wszystkie media 
informacja o katastrofie w Smoleńsku 
dotarła  do  świadomości  artystów 
i realizatorów koncertu, pojawiła się 
wątpliwość,  czy  aby  nie  przesunąć 
go  na  inny  termin. W końcu  jednak 
zadecydowano,  że  koncert  się  odbę-
dzie i będzie to hołd złożony ofiarom 
tragedii. 

Zapewne  otwierający  koncert 
ksiądz  Tomasz  Jamróz  inny  przy-
gotował  sobie  na  ten  dzień  tekst 
wystąpienia,  dlatego  łamiącym  się 
głosem  zachęcił  do  wysłuchania 
oratorium, ale bez tego entuzjazmu, 
który  towarzyszył mu  podczas wie-
lomiesięcznych  przygotowań.  Zaraz 
potem w kościele Miłosierdzia Bożego 
zaczęła się zapisywać historia, której 
nikt tutaj sobie nie życzył. W każdym 

NIECHCIANA HISTORIA
dźwięku dało się zauważyć ogromny 
wysiłek  ludzi,  którzy  muszą  tego 
dnia porzucić na jakiś czas zniechę-
cenie i potrzebę wyciszenia, aby dać 
z siebie Prezydentowi wszystko to, co 
najlepsze. Jakby chcieli pokazać Mu, 
że tutaj w niewielkim Brzesku, które 
niedawno  odwiedził,  jest  młodzież 
trzeźwo myśląca, twardo stąpająca po 
ziemi i chcąca takiej Polski, jaką On 
pragnął tej młodzieży kiedyś po Sobie 
pozostawić. To było, mimo tragizmu 
sytuacji, budujące wrażenie: – Panie 
Prezydencie, oto nasza praca, wyko-
nana  najlepiej,  jak  potrafimy,  i my 
efektami tej pracy chcemy się dzisiaj 
ze  wszystkimi  podzielić.  Człowiek, 
który ma za sobą jakieś sceniczne do-
świadczenie, może  łatwo zrozumieć, 
jak trudno wydobyć głos z krtani za-
ciskanej bólem i niemocą, kiedy ciąży 
na wykonawcy wyjątkowy obowiązek 
podołania wyzwaniu  nakazującemu 
zaprezentować  maksimum  swoich 
umiejętności.  Można  pomylić  się 
w innych  sytuacjach,  ale nie wtedy, 
kiedy  żegna  się Wielkiego  Polaka. 
Oto  Bernadeta  Woźniak,  zawsze 
uśmiechnięta,  tym razem w skupie-
niu śpiewająca wyznaczone jej partie. 
Paulina Salamon, która potrafi gło-
sem przebijać grube mury, wyjątkowo 
stonowana,  a jednak  zachowująca 
charakterystyczną dla siebie perfek-
cję. Jagoda Szydłowska, która jeszcze 
rano  walczyła  z anginą  nie mogąc 
nawet mówić, a jednak tu, w kościele, 
potrafiąca wydobyć  z siebie  dokład-
nie  każdy,  nawet  najtrudniejszy  do 
wydobycia  dźwięk.  Joanna Hebda, 
na co dzień pełna energii, tym razem 
zaskakująca spokojem i zdecydowana 
zejść  na  dalszy  plan,  aczkolwiek 
z postanowieniem  zaśpiewania  naj-
lepiej, jak potrafi. Młodziutki Hubert 
Zapiór w sobotę 10 kwietnia jawił się 
jako mężczyzna  znacznie  bardziej 
dojrzały, potrafiący jednak dać sobie 
radę  z okolicznościami,  które  zwy-
czajnego  śmiertelnika w jego wieku 
po prostu przerastają. Obdarzony po-
tężnym i dobrze ustawionym głosem 
Andrzej Gicala zaśpiewał na swoim 
wysokim poziomie,  chociaż  i on wy-
dawał się być tego dnia człowiekiem 
mocno  zagubionym  i przytłoczonym 
tragizmem  porannych  wydarzeń. 
I najmłodsza  w tym  towarzystwie 
Magda Zając, na której twarzy widać 
było, że doskonale rozumie, w jakim 

rozdziale historii się znalazła. Ksiądz 
Tomasz  popisujący  się  na  próbach 
wspaniałą partią wokalną w ostatniej 
chwili  przez  skromność  i z pokorą 
z zaprezentowania tej wokalizy zre-
zygnował. Siostra Małgorzata Prusak 
czytająca  fragmenty  „Dzienników” 
świętej  Siostry  Faustyny,  czyniła 
to  zgoła  inaczej,  niż  podczas  żmud-
nych  przygotowań,  bo  ostatecznym 
reżyserem tego spektaklu okazał się 
nieprzewidywalny los – dotyczący nie 
jednostki, ale całego narodu. Wresz-
cie  chór  prowadzony  przez  Iwonę 
Mikołajek,  a przygotowywany przez 
nią  wspólnie  z Andrzejem  Gicalą. 
Wystarczyło wpatrzyć  się w twarze 
tych młodych  ludzi,  z których  naj-
młodszy  liczy  sobie  dziesięć  lat,  by 
uzmysłowić  sobie,  że  nie  było  10 
kwietnia  człowieka,  niezależnie  od 
wieku i poglądów, który nie dzieliłby 
bólu i zrozumienia dla powagi sytua-
cji. Młodzi chórzyści stojący twarzami 
do ściśniętej w świątyni publiczności, 
stanęli na wysokości zadania i godnie 
pożegnali Pana Prezydenta. 

Kiedy rozbrzmiały ostatnie dźwię-
ki oratorium, zgromadzeni w kościele 
powstali,  ten  i ów  zaczął  klaskać, 
by  niemal  natychmiast  zmitygować 
się,  że  nie  czas  ku  temu,  i wszyscy 
w milczeniu  i skupieniu  dali  wyraz 
bezsilności wobec nieprzewidywalne-
go przeznaczenia. Tymczasem młodzi 
artyści  podążyli  do  zakrystii,  którą 
wstrząsnął spazmatyczny, wrażający 
bezradność  płacz. Oto  przed  chwilą 
zmierzyli się z ciężarem, który z naj-
wyższym trudem udźwignęli. Nie taki 
charakter miała mieć ta długo przez 
nich wyczekiwana premiera. To nie 
miało  być  pożegnanie,  a powitanie 
nowych, wspaniałych wartości. Panie 
Prezydencie, pozostawił Pan w Brze-
sku  wspaniałą  młodzież  otoczoną 
równie wspaniałymi opiekunami. To 
ludzie, na których można liczyć i dla 
których warto było pełnić tę okrutnie 
przerwaną misję. 

Dzień przed premierą, kiedy przy-
gotowywałem  się  do  udziału w tym 
oratorium  w charakterze  sprawo-
zdawcy,  przekonany  byłem,  że  inną 
relację  przyjdzie mi  napisać.  I nie 
zdawałem sobie sprawy, że będzie to 
takie trudne.

Waldemar Pączek
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Osoby, które oddają bezpłatnie 
krew, mogą odliczyć od podstawy 
opodatkowania darowizny prze-
kazane na takie cele 

Każda pełnoletnia osoba która nie 
ukończyła 65 roku życia, odpowiada-
jąca wymaganiom  zdrowotnym  oraz 
ważąca nie mniej niż 50 kilogramów, 
może zostać dawcą krwi. Ze względu 
na  znaczenie  krwi w procesie  rato-
wania życia  ludzkiego, ustawodawca 
przewidział  dla  krwiodawców pewne 
przywileje  podatkowe. Osoby,  które 
w roku podatkowym oddały honorowo 
(nieodpłatnie) krew mogą skorzystać 
z ulgi  podatkowej  z tytułu  darowizn 
przekazanych na  cele krwiodawstwa 
w wysokości  ekwiwalentu  pienięż-
nego  za  pobraną  krew.  Odliczeniu 
podlega faktycznie oddana ilość krwi 
przemnożona  przez kwotę  ekwiwa-
lentu.  Stawka  ekwiwalentu,  która 
jest  podstawą wyliczenia wysokości 
ulgi, wynosi 130 zł za 1 litr krwi. O tę 
kwotę podatnik może obniżyć dochód 
uzyskany w roku podatkowym.

Aby dokonać odliczenia honorowy 
krwiodawca (wpisany do rejestru) po-
winien posiadać dokument (zaświad-
czenie), z którego wynika wartość tej 
darowizny  (zatem nie  poświadczenie 
ilości  krwi,  ale  ilości  nie  pobranego 
ekwiwalentu). W dokumencie  tym 
nie uwzględnia się wartości krwi, za 
którą  dawca  otrzymał  ekwiwalent 
pieniężny. Oprócz tego dokumentu ho-
norowy krwiodawca powinien posiadać 
oświadczenie obdarowanego (publicz-
nej służby krwi) o przyjęciu darowizny. 
Podatnik nie musi dołączać dokumen-
tu do zeznania rocznego, ale musi go 
przechowywać przez pięć lat, licząc od 
końca roku, w którym złożył zeznanie.

Należy pamiętać, że odliczenie z ty-
tułu honorowego krwiodawstwa łącz-
nie z pozostałymi darowiznami (na cele 
kultu religijnego oraz na cele pożytku 
publicznego)  przekazywanymi  przez 
podatnika w danym roku podatkowym 
nie może  przekroczyć  6%  dochodu. 

łaTwe podaTki: www.taxland.info.pl  (10)

Ulga podatkowa
dla honorowych dawców krwi

Prawo  do  skorzystania  z ulgi  na 
cele  krwiodawstwa mają  zarówno 
podatnicy  rozliczający  się z fiskusem 
na  formularzu  PIT-36  i PIT-37,  jak 
i osoby płacące ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych. W tym ostatnim 
wypadku wystarczy,  że  w zeznaniu 
PIT-28  pomniejszą  swój  przychód 
o wartość oddanej krwi. Osoba, która 
będzie  chciała uwzględnić  kwotę  da-
rowizny, musi dołączyć do składanego 
zeznania załącznik PIT/O. 

Na  koniec  podkreślenia wymaga 
fakt,  iż  poza  przywilejami  podatko-
wymi osobie, która bezpłatnie oddała 
krew  oraz  została  zarejestrowana 
w jednostce organizacyjnej publicznej 
służby krwi przysługuje m.in.:

– tytuł „Honorowego Dawcy Krwi”
–  zwolnienie  od  pracy  w dniu, 

w którym oddaje krew, i na czas okre-
sowego  badania  lekarskiego  dawców 
krwi  na  zasadach  określonych w od-
rębnych przepisach, zwrot utraconego 
zarobku  na  zasadach wynikających 
z przepisów prawa pracy,

–  zwrot  kosztów  przejazdu  do 
jednostki  organizacyjnej  publicznej 
służby krwi na zasadach określonych 
w przepisach w sprawie diet i innych 
należności  z tytułu  podróży  służbo-
wych na  obszarze  kraju;  koszt  prze-
jazdu ponosi jednostka organizacyjna 
publicznej służby krwi,

– posiłek regeneracyjny po oddaniu 
krwi  lub  jej  składników  o wartości 
kalorycznej 4.500 kalorii.

Grzegorz Gniadek
taxlanD

Redakcja zastrzega, iż przedstawione 
informacje nie mogą być traktowane jako 
porady prawne czy też podatkowe. Redakcja 
nie ponosi odpowiedzialności za skutki wy-
nikłe z zastosowania się do opublikowanych 
treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa 
podatkowego mają jedynie na celu popu-
laryzowanie wiedzy o instytucjach praw-
nych oraz możliwościach ich praktycznego 
zastosowania.

ZaKŁadOWa LIGa KRĘGLaRSKa

pasjonujący finisz
Po raz pierwszy w historii Za-
kładowej ligi Kręglarskiej or-
ganizowanej przez tKKF Sokół 
w klasyfikacji indywidualnej 
zwycięstwem podzieliło się dwóch 
zawodników. Józef Serwatka (Ha-
czek) i Szczepan Zydroń (Browar 
Okocim) uzyskali po 395 punktów 
i nieznacznie wyprzedzili adama 
Kotrę (Can-Pack), który zgroma-
dził 388 punktów. W rywalizacji 
drużynowej mistrzowski tytuł wy-
walczyła drużyna Can-Pack, która 
zdobyła 141 punktów, a aż trzech 
jej reprezentantów uplasowało się 
w pierwszej dziesiątce. 

To był  bardzo udany  sezon Zakłado-
wej Ligi Kręglarskiej. We wszystkich 
turniejach  wystartował  łącznie  50 
zawodniczek  i zawodników,  z czego 
większość wystąpiła we wszystkich 
zawodach.  Od  początku  ton  walce 
drużynowej nadawały ekipy Can-Pa-
cku, Małopolskiej Wytwórni Maszyn 
i Haczka,  który  nawet  przez  pewien 
czas zajmował pozycję lidera. W klasy-
fikacji indywidualnej w pierwszej fazie 
ligi długo prowadził Adam Kotra, który 
jednak pod koniec  sezonu zanotował 
nieznaczny  spadek  formy,  co  jednak 
spowodowało,  że  ostatecznie musiał 
zadowolić się trzecim miejscem. Nato-
miast do ostatniego turnieju toczyła się 
pasjonująca walka pomiędzy Józefem 
Serwatką, a Szczepanem Zydroniem. 
Szczególnie  zaimponował  ten  drugi, 
który  w każdych  z ostatnich  pięciu 
zawodów potrafił  skutecznie  niwelo-
wać różnicę dzielącą go od liderującego 
reprezentanta Haczka. Wygrywając 
ostatni turniej zrównał się z liderem, 
dzięki  czemu  ostatecznie  dwóch  za-
wodników  stanęło  na  najwyższym 
stopniu podium. 

Wśród  pań,  a wystartowało  ich 
dziewięć, najlepiej zaprezentowała się 
Bogusława Góra (PDM), która została 
sklasyfikowana na 19. miejscu.

Tegoroczna  edycja  ligi  stała  pod 
znakiem  bardzo wysokiego  poziomu 
sportowego.  Bardzo wielu  zawodni-
ków  potrafiło  przekroczyć w jednym 
co najmniej turnieju magiczną liczbę 
300  strąconych  kołków. Absolutnym 
rekordzistą  pod  tym względem  jest 
Andrzej  Kozub  (Can-Pack),  który 
w jednym turnieju uzyskał 354 punk-
tów. Tylko o jeden strącony kołek ustą-
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– Dzieje  się u nas  sporo. Organi-
zujemy wiele  imprez  skierowanych 
do wszystkich, którzy chcą skorzystać 
z oferty  przez  nas  przygotowanej 
–  mówi  przewodnicząca  Zarządu 
Osiedla Maria Kądziołka. 

Pierwszą  imprezą  zorganizowaną 
w tym  roku  był  styczniowy  „Wieczór 
kolęd”  złożony  z dwóch  części. Naj-
pierw  było  kolędowanie  na  zasadzie 
karaoke, przygotowane przez księdza 
Stanisława Kaczkę. W drugiej  części 
wystąpili  instruktorzy  pracujący  na 
co dzień w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Brzesku, którzy zaśpiewali najpięk-
niejsze i najbardziej znane polskie ko-
lędy i pastorałki. Odbył się też koncert 
zespołu „Niedźwiedzoki”. Impreza zor-
ganizowana została w środowiskowej 
świetlicy mieszczącej  się w siedzibie 
Cechu Rzemiosł Różnych. 

W miłej  atmosferze  przebiegała 
impreza zorganizowana z okazji Dnia 
Babci i Dziadka, przygotowana przez 
Zarząd Osiedla wspólnie  z dyrekcją 
Przedszkola  nr  4  w Brzesku  oraz 

Rozwój kultury i nacisk na zajęcia sportowo-rekreacyjne – to główne cele działań, jakie posta-
wili przed sobą w tym roku przedstawiciele Zarządu Osiedla Kościuszki-Ogrodowa. Przedsta-
wiamy opis wydarzeń w tym zakresie, jakie miały miejsce w pierwszym kwartale 2010 roku.

To był pracowity kwartał
Zarządem Cechu. W spotkaniu wzię-
ło  udział  ponad  150  osób,  nie  tylko 
mieszkańców Osiedla, ale także gości 
z innych dzielnic Brzeska. 

W lutym pamiętano także o Dniu 
świętego Walentego,  czego wyrazem 
była  impreza  z udziałem  kilkudzie-
sięciu osób. 

Systematycznie  prowadzona  jest 
regularna  działalność  o charakterze 
sportowo-rekreacyjnym.  W każdy 
piątek od godziny 18.00 do 20.00 w sali 
sportowej  Szkoły  Podstawowej  nr  2 
w Brzesku  odbywają  się  regularne 
zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. 
Z kolei  w każdy  wtorek  o godzinie 
18.15 rozpoczynają się zajęcia relaksa-
cyjno-rehabilitacyjne dla dorosłych. 

– W zanadrzu mamy jeszcze wiele 
pomysłów i niespodzianek. Za wcześ-
nie  jednak  zdradzać  szczegóły,  żeby 
nie  zapeszyć.  O wszystkim  poinfor-
mujemy naszych mieszkańców, kiedy 
wszystkie  nasze  plany  osiągną  już 
etap ostatnich przygotowań – zapew-
nia Maria Kądziołka.        PRUD

W SalI WyStaWOWeJ Miejskiego Ośrodka Kultury odbyły się powiatowe eli-
minacje LV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Juliusza Słowackiego. 
Wystartowało w nich ośmioro uczestników rywalizujących w trzech kategoriach. 

W turnieju  recytatorskim pierwszą nagrodę  otrzymała Milena Kansy  re-
prezentująca Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku. Wyróżnienia 
przyznano Agnieszce Bolek (Miejski Ośrodek Kultury) oraz Natalii Szydłow-
skiej  (ZSP 1 Brzesko). W turnieju poezji  śpiewanej  zwyciężył Hubert Zapiór 
(ZSP 1 Brzesko), któremu akompaniował jego szkolny kolega Krzysztof Musiał. 
W turnieju teatrów jednego aktora przyznano wyróżnienie, a otrzymał je Łukasz 
Kurek (ZSP 1 Brzesko). 

Zmagania uczestników konkursu oceniało jury w składzie: Ilona Stanaszek 
(przewodnicząca), Małgorzata Cuber, Janina Mika, Teresa Szydłowska. 

Milena Kansy oraz Hubert Zapiór z Krzysztofem Musiałem wywalczyli prawo 
udziału w rejonowych eliminacjach, które miały się odbyć 14 kwietnia w Tarno-
wie, jednak z uwagi na narodową żałobę zostały przeniesione na inny termin. 
Cała trójka laureatów ma na swoim koncie już sporo sukcesów. Znani są między 
innymi z udziału w przedstawieniu przygotowanym przez instruktorów Miejskie-
go Ośrodka Kultury, a opartym na piosenkach z „Kabaretu Starszych Panów”. 

Niepokojącym zjawiskiem jest z roku na rok malejąca liczba osób startujących 
w tym konkursie.                       PRUD

RECYtatORZY W MOK-u

pił mu klubowy kolega Ryszard Kotra, 
a Szczepan Zydroń może pochwalić się 
wynikiem  352  punktów. Na  uwagę 
zasługują też wyniki uzyskane przez 
Bartłomieja  Kordeckiego  (351  pkt) 
oraz ponownie Andrzeja Kozuba (349), 
a także  Józefa  Serwatkę,  Czesława 
Brożka  i Stanisława  Tomczyka  (po 
348, w tym Serwatka dwukrotnie). 

Przypomnijmy,  że  w dwóch  po-
przednich  sezonach  indywidualnie 
najlepszy  był  Józef  Serwatka,  który 
ponownie udowodnił, że w Zakładowej 
Lidze Kręglarskiej jest najrówniej wal-
czącym  zawodnikiem. W klasyfikacji 
drużynowej w 2008 roku najlepszy był 
Haczek, a rok później pierwsza druży-
na Browaru Okocim. PRUD    

Pierwsza  dziesiątka  (indywidu-
alnie):  1.  Józef  Serwatka  (Haczek) 
i Szczepan Zydroń  (Browar Okocim) 
po  395,  3.  Adam Kotra  (Can-Pack) 
388,  4.  Andrzej  Kozub  (Can-Pack) 
378,  5.  Stanisław Tomczyk  (MWM) 
376,  6. Bartłomiej Kordecki  (Jawor) 
373, 7. Dariusz Malaga (MWM) 371, 
8. Ryszard Kotra  (Can-Pack) 358, 9. 
Jan Guzek (Haczek) 333, 10. Tomasz 
Zachara (MWM) 327.

Klasyfikacja  drużynowa:  1. Can-
Pack  141,  2. Małopolska Wytwórnia 
Maszyn  134,  3. Haczek  131,  4. Bro-
war Okocim 114, 5. Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Mostowe  88,  6.  Jawor  79, 
7. Okocimski Klub Narciarski  57,  8. 
Urząd Miejski I 37, 9. Miejskie Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej  33, 
10. Urząd Miejski II 27.  
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Ile osób korzysta z pomocy 
„Szansy”?

Rocznie jest to około 200 osób, nie 
znaczy  to  jednak,  że wszystkie  one 
wychodzą z nałogu.

Nie każdemu jest łatwo do was 
wejść...

Wejść  jest  łatwo,  ale wiele  osób 
ma kłopot z nawiązaniem pierwszego 
kontaktu. Nigdy nie rozmawiamy z pi-
janymi – to nasza zasada numer jeden. 
Pijany od razu przyrzeka na wszystkie 
świętości,  że  pił  więcej  nie  będzie, 
że właściwie  to  sam może  rozwiązać 
swój  problem,  bez  niczyjej  pomocy. 
Grzecznie mu wówczas  tłumaczymy, 
żeby wytrzeźwiał  i dopiero wówczas 
będziemy z nim rozmawiać. Niektórzy, 
po przyjściu do nas dziwnie się zacho-
wują. Na  przykład, mówią,  że  chcą 
poradzić się w sprawie pijącego kolegi. 
Inni znów wyjaśniają, że z alkoholem 
wcale  problemu nie mają,  ale  przy-
słała ich żona. Zachowanie w głównej 
mierze  zależy  od motywacji.  Inaczej 
rozmawia z nami osoba, która przyszła 
z własnej inicjatywy, inaczej alkoholik, 
który  został  do  tego  przymuszony.

Jeżeli ktoś się już jednak zde-
cyduje, żeby zostać, jakie wówczas 
podejmujecie działania?

Przede  wszystkim  próbujemy 
zdiagnozować,  w jakim  stopniu  za-
awansowana jest jego choroba alkoho-
lowa. Pytamy, w jaki sposób pije. Czy 
jest to picie codziennie, okolicznościo-
we, czy ciągami. Przedstawiamy takiej 
osobie możliwości  skorzystania  z po-
mocy – oferujemy literaturę, spotka-
nia z psychologiem, adresy placówek, 
w których mogą leczyć się stacjonarnie 
lub ambulatoryjnie. Jedną z form te-
rapii jest przystąpienie do grupy AA.

Kto pije najczęściej?
Alkoholizm  dotyka  wszystkich. 

Przekrój wiekowy osób, które do nas 
przychodzą  jest  bardzo  szeroki,  piją 
zarówno  dwudziestolatkowie,  jak 
i siedemdziesięciolatkowie.  Leczą 
się  przedstawiciele wszystkich  grup 
wiekowych  i zawodowych.  Ludzie 
zajmujący ważne stanowiska, dobrze 
wykształceni mają większy  problem 
z przyznaniem  się  do  alkoholizmu. 
Niepokojące  jest  to, że coraz częściej 









W porę wytrzeźwieć
z prezesem klubu abstynentów „szansa” rozmawiała zofia sitarz

po alkohol sięga młodzież, w tej grupie 
wiekowej imprezy przy wódce są właś-
ciwie  codziennością,  a trzeba  pamię-
tać, że  ludzie młodzi o wiele szybciej 
uzależniają się od alkoholu.

Jakie są przyczyny nadużywa-
nia alkoholu?

Przyczyny są bardzo zróżnicowane. 
Bardzo  poważnym  czynnikiem  jest 
dziedziczność i w tej chwili zaliczana 
jest  do  najpoważniejszych  zagrożeń. 
Jeżeli pije dziadek, czy ojciec, to istnie-
je dość spore prawdopodobieństwo, że 
pił będzie także ich potomek. Podatni 
na alkoholizm są ludzie z problemami 
psychicznymi. Powodem do sięgnięcia 
po  kieliszek  są  także  życiowe niepo-
wodzenia,  kłopoty w domu, w pracy. 
Szacuje  się,  że  8-11  procent  całej 
populacji  naszego  kraju ma większą 
niż  pozostali  skłonność  do  alkoholu. 
Do  klubu  przychodzą młodzi  ludzie, 
którym nie udało się za granicą. 

Czy jest jakaś ilość alkoholu, 
którą można wypić bezpiecznie, bez 
narażania się na chorobę?

Jeżeli piecie powtarza się codzien-
nie,  nawet  w małych  ilościach,  już 
może  stanowić  problem.  Są  osoby, 
które  przychodzą  do  klubu  i mówią, 
że piły co prawda niewiele, ale kiedy 
przestały,  okazało  się,  że  czegoś  im 
brakuje.  Powodem  do  skorzystania 
z porady  specjalistów  powinien  być 
pierwszy urwany film.

Jaka jest motywacja alkoholi-
ka, który chce wyjść z nałogu?

Od  tej właśnie motywacji  zależy 
powodzenie  leczenia. O wiele  łatwiej 
kuracji  poddaje  się  ktoś,  kto  sam 
zdiagnozuje u siebie tę chorobę i chce 
z nią walczyć,  poprawić  jakość  swo-
jego  życia. Na wyleczenie  nie mają 
praktycznie  szans  osoby,  które  przy-
chodzą do nas pod jakąkolwiek presją. 
Samemu z alkoholizmu wyjść bardzo 
trudno, osoby pijące muszą dać sobie 
pomóc. Pierwszą jednak, niepodważal-
ną zasadą jest chęć rzucenia alkoholu.

Kto to jest „osoba współuzależ-
niona”?

To  osoby  żyjące, mieszkające  pod 
jednym dachem  z alkoholikiem,  naj-
częściej  są  to  żony  i dzieci,  chociaż 









niekoniecznie,  bo  zdarza  się,  że  piją 
dzieci, wówczas współuzależnionymi 
są  ich  rodzice.  Presja  alkoholika  na 
środowisko  domowe  jest  ogromna. 
Alkoholik jest mistrzem manipulacji, 
jego  najbliższa  rodzina  jest  bardzo 
często skazana na agresję z jego stro-
ny. Najbliżsi  są  obiektem przemocy, 
zarówno  fizycznej,  jak  i psychicznej. 
W ludziach  tych  wyzwala  się  tak 
zwany  syndrom  zamkniętej  klatki 
– kochają  i nienawidzą  jednocześnie, 
nie wiedzą, co mają robić. Mało tego, 
są na przykład żony, które same siebie 
winią za istniejący stan.

Jakich rad udzielacie współuza-
leżnionym?

Wobec  alkoholika  trzeba  być  sta-
nowczym,  tego właśnie  ich  uczymy. 
Korzystają z porad psychologa i wielu 
innych form terapii,  jedną z nich  jest 
uczestnictwo w grupie Al-anon. W żad-
nym wypadku nie można ulegać szan-
tażowi alkoholika. Przychodzą do nas 
zastraszone żony, które opowiadają, że 
gdy mówią swoim mężom alkoholikom, 
że chcą się z nimi rozwieść, ci straszą, że 
jeżeli tak się stanie, odbiorą sobie życie. 
Uczymy je, że najważniejsza w stosun-
kach z alkoholikiem jest konsekwencja, 
trzeba mu się zdecydowanie przeciw-
stawić, w innym przypadku przestaje 
reagować, a nawet staje się zuchwały.

Klub „Szansa” propaguje trzeź-
wy styl życia, czy takowy cieszy się 
powodzeniem?

Tak, mamy  wielu  zwolenników 
i sympatyków.  Organizujemy  spot-
kania  z młodzieżą,  rajdy  trzeźwo-
ści, współpracujemy na  tym polu  ze 
Stowarzyszeniem  „Porozumienie” 
i z Ośrodkiem Kuratorskim. Odcho-
dzimy  jednak  od  formy  nudnych 
pogadanek,  bo nachalna propaganda 
może przynieść efekt wręcz odwrotny. 
Pokazujemy młodzieży, jak można się 
dobrze  bawić  bez  alkoholu,  proponu-
jąc  im  różnorakie  formy  spędzania 
wolnego  czasu. Do klubu przychodzą 
nie  tylko  alkoholicy,  ale  także  osoby, 
które nigdy z alkoholem nie miały nic 
wspólnego. Kibicują nam, angażują się 
w pracę klubu.

Skąd „Szansa” ma pieniądze 
na swoją działalność?

Pieniądze mamy z budżetu gminy, 
która  realizuje  zadania  z zakresu 
profilaktyki  alkoholowej. Funkcja 
prezesa,  którą  pełnię, wykonywana 
jest społecznie, większość osób, które 
pracują z nami, robi to zupełnie bez-
interesownie.
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W ubiegłym  roku  z gminnych 
dotacji  na  rozwój  sportu 
skorzystało 16 klubów i sto-

warzyszeń. W tym roku było ich już o 3 
więcej. Wzrosła też o 9 procent kwota 
przeznaczona na podział pomiędzy po-
szczególnych wnioskodawców. W 2009 
roku gmina wyasygnowała 688 000 zło-
tych, teraz o 62 tysiące więcej. Gdyby 
zaspokoić w stu procentach potrzeby 
klubów wskazywane w składanych 
wnioskach,  to  należałoby  wydać 
z gminnej kasy aż 1 132 090 złotych. 
Należy jednak przypuszczać, że wnio-
skodawcy celowo ubiegają się o wyższe 
kwoty, by w rezultacie uzyskać dotacje 
w satysfakcjonujących wysokościach. 
Komisja rozdzielająca pieniądze bierze 
pod uwagę przede wszystkim wyniki 
osiągane  przez  kluby,  sprawozdania 
z dotychczasowej  działalności  i per-
spektywy prawidłowego rozwoju. Stąd 
nie  powinno  dziwić,  że  trzysekcyjny 
Okocimski Klub Sportowy otrzymuje 
każdego  roku  lwią  część  całej  puli. 
W tym roku dotacja na OKS stanowi 
61 procent całej kwoty przeznaczonej 
przez gminę na sport (w zeszłym roku 
było to 58 procent). Skład komisji przy-
znającej dotacje na bieżący rok stano-
wili sekretarz gminy Stanisław Sułek, 
naczelnik Wydziału Edukacji Kultury 
i Sportu  Józef  Cierniak,  inspektor 
WEKiS Michał Kostecki,  przewodni-
czący  rady  gminy Krzysztof Ojczyk 
oraz radni Katarzyna Pacewicz-Pyrek 
i Adam Kwaśniak. 

Z analizy protokołów komisji z po-
szczególnych  lat  wynika,  że  z roku 
na  rok  systematycznie  rośnie  kwota 
przeznaczana na sport. W 2000 roku 
na  terenie  naszej  gminy  działało  9 
klubów  i stowarzyszeń,  pomiędzy 
które  rozdysponowano  160  tysięcy 
złotych. Siedem lat później na ten cel 
przeznaczono już 404 tysiące złotych, 
co  stanowiło  wzrost  o 151  procent 
w porównaniu z 2000 rokiem. W 2008 
roku wydano  na  sport  580  tysięcy 
(wzrost  o 43  procent w porównaniu 
z poprzednim rokiem), a w 2009 roku 
688 tysięcy (wzrost o 19 procent).

SPORT W 2009 ROKU

Ćwierć miliona złotych wyda w tym roku gmina na działalność klubów sportowych 
i stowarzyszeń zajmujących się tą dziedziną. dziewiętnaście organizacji sportowych 
złożyło wnioski o przyznanie gminnych dotacji na realizację statutowych zadań. Ponadto 
w budżecie zarezerwowano blisko 200 tysięcy na inne wydatki związane ze sportem, który 
objęty jest przez władze gminy należną mu troską, a nasi reprezentanci mogą poszczycić 
się znaczącymi osiągnięciami.

Dotacje na kluby to nie jedyny spo-
sób finansowania sportu przez gminne 
władze.  Na  organizację  zawodów 
szkolnych wydano w ubiegłym  roku 
30  tysięcy  złotych,  a kwota  ta  prze-
znaczona została na pokrycie kosztów 
transportu,  opłat  sędziowskich,  za-
kupu nagród i dyplomów oraz innych 
kosztów organizacyjnych.

34  tysiące  złotych wydano na or-
ganizację  imprez  sportowych dla do-
rosłych. W zeszłym roku w ramach tej 
kwoty zorganizowano między innymi 
po raz pierwszy mistrzostwa nauczy-
cieli i samorządowców w narciarstwie 
alpejskim.  Część  pieniędzy wydano 
na remont chodnika oraz oświetlenia 
przy kortach tenisowych Okocimskiego 
Klubu  Sportowego.  Znalazły  się  też 
środku na bieżące remonty w budynku 
brzeskiej  kręgielni  administrowanej 
przez TKKF Sokół Brzesko. 

Ponad  105  tysięcy  złotych  prze-
znaczono w ubiegłym roku na naukę 
pływania  dzieci  i młodzieży. Nauką 
objęci są uczniowie od czwartych klas 
szkół  podstawowych  do  pierwszych 
klas gimnazjów. 

Dużym powodzeniem wśród miesz-
kańców  całej  gminy  cieszy  się  kom-
pleks sportowy Orlik 2012 składający 
się z pokrytego sztuczną trawą boiska 
do  piłki  nożnej  o wymiarach  30 m  x 
60 m  oraz wielofunkcyjnego  boiska 
o wymiarach  30 m  x  50 m.  Zainte-
resowanie  jest tak wielkie, że chętni 
skorzystania  z tych  boisk  zmuszeni 
są do wcześniejszego zapisywania się 
w kolejkach  oczekujących  na wolne 
terminy. Boiska czynne są codziennie 
od wczesnego rana aż do godziny 23.00. 
Utrzymanie Orlika kosztowało gminę 
w ubiegłym  roku  21  tysięcy  złotych 
przeznaczonych na obsługę boisk i pła-
ce dwóch osób tutaj zatrudnionych.  

Przez  ponad  dwa miesiące  funk-
cjonowało sztuczne lodowisko usytuo-
wane na Placu Kazimierza Wielkiego 
w Brzesku. Koszt wynajmu tego obiek-
tu  to około 50  tysięcy złotych. Mimo 
wielu opinii poddających w wątpliwość 
uruchomienie lodowiska trzeba przy-

jąć  do wiadomości,  że w ciągu  tych 
dwóch miesięcy z takiej formy spędze-
nia wolnego  czasu  skorzystało  sześć 
i pół tysiąca osób. Była to próba, którą 
trzeba było podjąć, aby ocenić potrzeby 
mieszkańców w tym zakresie. 

Wydział Edukacji Kultury i Sportu 
Urzędu Miejskiego wspiera  również 
organizacje  promujące  turystykę 
i zajmujące się działalnością populary-
zującą tę formę czynnego wypoczynku. 
Turystyką pieszą i rowerową zajmują 
się na terenie naszej gminy Polskie To-
warzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 
oraz Katolicki Klub Sportowy Olimp 
Brzesko. 

rok obfity w sukcesy
Brzescy sportowcy postarali się w mi-
nionym roku o kilka spektakularnych 
sukcesów. Najgłośniej było o Wojcie-
chu Wojdaku z KS Wiking Brzesko, 
który wywalczył mistrzostwo Polski 
w pływaniu na dystansie 800 metrów 
stylem  dowolnym. Do  złota  dołożył 
jeszcze  dwa  brązowe  krążki  –  na 
400 metrów  kraulem  i 400 metrów 
stylem zmiennym. 

Dużo  powodów  do  zadowolenia 
sprawili nam też pingpongiści Olimpii 
Wojnicz. Czesław Borowiec (trener) 
oraz Bartłomiej i Radosław Mlecz-
kowie to laureaci prestiżowej nagrody 
Fair Play, którą otrzymali w uznaniu 
za  postawę  podczas Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży,  kiedy  to  nie 
skorzystali z możliwości wywalczenia 
srebrnego medalu  bez  konieczności 
walki  o to  trofeum  (pisaliśmy  o tym 
w jednym  z ubiegłorocznych wydań 
BIM-u). Drużyna Olimpii znakomicie 
spisywała  się  rozgrywkach  pingpon-
gowej III ligi kończąc poprzedni sezon 
na  pierwszym miejscu.  Juniorski 
zespół  tego  klubu  zajął  drugie miej-
sce  w mistrzostwach województwa. 
Młodzi  tenisiści  tego klubu zaliczani 
są  do  ścisłej  czołówki w Małopolsce. 
Radek Mleczko wywalczył  złoto 
w Mistrzostwach Małopolski  Ludo-
wych  Zespołów Ludowych. Na  tych 
samych  zawodach  triumf  święciła 
Monika Żytniewska, Gabriela Ru-
szaj była druga, a trzecie miejsce wy-
walczyła Sara Pytel. Ponadto bracia 
Mleczkowie to mistrzowie Małopolski 
w grze  pojedynczej w swoich katego-
riach wiekowych.

Ubiegły rok był bardzo udany dla 
kręglarzy TKKF Sokół Brzesko (sek-
cja  kręglarska  funkcjonuje  obecnie 
w strukturach Okocimskiego Klubu 
Narciarskiego). Bartłomiej Szosta 
to aktualny wicemistrz Polski do  lat 
17.  Szczególnie  pomyślny  był  udział 
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brzeskich kręglarzy w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży. Joanna Sma-
ga wywalczyła na niej srebrny medal, 
podobnie  jak  drużyna  w składzie: 
Jadwiga Baran, Katarzyna Kozub, 
Joanna Woźniak. Do tego doszły też 
brązowe medale  wywalczone  przez 
Bartłomieja Biedę oraz mikst Ja-
dwiga Baran, Krzysztof Zuzia. 

Na  brak  sukcesów nie mogą  na-
rzekać  pięściarze Brzeskiego Klubu 
Bokserskiego Magic Boxing Brzesko, 
którzy  podczas  wielu  zawodów  po-
twierdzili  swoje  nietuzinkowe moż-
liwości.  Od  zeszłego  roku Mateusz 
Górka i Filip Ptasiński dzierżą 
tytuły mistrzów Małopolski. 

Powody do  zadowolenia mieli  też 
kibice piłkarzy Okocimskiego Brzesko. 
Drużyna, która wiosnę ubiegłego roku 
rozpoczynała  zagrożona  spadkiem 
do  III  ligi,  spokojnie  obroniła  ligowy 
byt,  by  już  jesienią  zaliczać  się  do 
czołowych zespołów rywalizujących na 
drugim  froncie.  Znakomita  postawa 
Jarosława Krzaka zaowocowała po-
wołaniem tego zawodnika do młodzie-
żowej reprezentacji naszego kraju. 

Dużą wagę przywiązuje się w naszej 
gminie do organizacji wszelkiego rodza-
ju  zawodów  sportowych dla  szkolnej 
młodzieży – uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów. Każdego roku bierze 
w nich  udział  około  czterech  tysięcy 

młodych sportowców, którzy rywalizują 
w około czterdziestu zawodach. Najlep-
si reprezentuj Nasy gmin w zawodach 
szczebla powiatowego i wojewódzkiego. 
Warto tutaj przypomnieć, że Mateusz 
leś ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ja-
downikach w zeszłym roku wywalczył 
tytuł mistrza Małopolski w kolarstwie 
górskim MTB. Wspomniane  już tutaj 
Gabriela Ruszaj i Sara Pytel, a re-
prezentujące tę samą szkołę, to brązowe 
medalistki mistrzostw województwa 
w tenisie stołowym. 

Tych sukcesów było znacznie więcej, ale 
nie sposób ich tutaj wszystkich wymienić. 
Można jednak śmiało stwierdzić, że sport 
w naszej gminie ma się bardzo dobrze. PRUD

Falstart okocimskiego
Nienajlepiej  rozpoczęli  wiosenną 
rundę II-ligowych rozgrywek piłkarze 
Okocimskiego Brzesko. W pierwszym 
meczu z Kolejarzem Stróże podopiecz-
ni  Krzysztofa  Łętochy  zremisowali 
u siebie  bezbramkowo.  Brzescy  za-
wodnicy  nie  strzelili  gola  również 
w Iławie, gdzie ulegli 0:2 tamtejszemu 
Jeziorakowi po bramkach Remigiusza 
Sobocińskiego  (17. min.)  i Tomasza 
Sedlewskiego (52. min.). Optymizmem 
powiało  w potyczce  ze  Startem Ot-
wock. Po bramkach Sławomira Jagły 
(17. min.) i Rafała Gila (22. min.) pro-
wadzili 2:0,  jednak już w doliczonym 
czasie gry stracili dwa gole po strza-
łach  Adama Warszawskiego  i osta-
tecznie tylko zremisowali 2:2. Z uwagi 
na żałobę narodową odwołane zostały 
dwie następne kolejki ligowe. Decyzją 
PZPN Okocimski  zagra  12 maja  ze 
Stalą  Rzeszów  (na wyjeździe, mecz 
rozegrany  zostanie  bez udziału  pub-
liczności)  i 19 maja  u siebie  z GKS 
Jastrzębie Zdrój.

skład na wiosnę
Skład drużyny Okocimskiego Brzesko 
na rundę wiosenną sezonu 2009/2010:

Bramkarze: Tomasz Libera, Jaro-
sław Palej, Bartłomiej Wygaś.

sporT w skrócie * sporT w skrócie * sporT w skrócie

Obrońcy: Rafał  Cegliński,  Ja-
kub Czerwiński, Krystian Gajewski, 
Sławomir Jagła, Bartłomiej Pachota, 
Daniel  Policht,  Damian  Szymonik, 
Mateusz Wawryka.

Pomocnicy i napastnicy: Mate-
usz Bieniek, Piotr Darmochwał, Rafał 
Gil, Maciej Kisiel, Sergiusz Kostecki, 
Tomasz Kozieł, Jarosław Krzak, Sła-
womir Matras,  Tomasz Ogar,  Paweł 
Piotrowicz,  Łukasz  Popiela,  Paweł 
Pyciak, Michał  Skorupski,  Łukasz 
Rupa, Wojciech Wojcieszyński.

„piwosz” w kadrze kraju
Jakub  Czerwiński  został  powołany 
przez Michała Globisza na dwumecz 
polskiej reprezentacji piłki nożnej U-19 
z Irlandią. Piłkarz Okocimskiego wystą-
pił tylko w pierwszym meczu przegra-
nym przez Polaków 2:  4. Czerwiński 
przebywał na boisku przez osiem minut. 
Drugi mecz, już bez udziału brzeskiego 
zawodnika, Polacy przegrali 0:1.

Czerwiński  znalazł  się  również 
w 29-osobowej  grupie  piłkarzy  za-
proszonych  przez Globisza  do Gdań-
ska  na  konsultacje  i wydolnościowe 
badania. Obrońca Okocimskiego ma 
szansę otrzymać powołanie na turniej 
eliminacji Mistrzostw Europy,  który 
zostanie rozegrany w Holandii.

najlepsze w małopolsce
Rewelacyjnie  spisały  się  tenisistki 
stołowe Olimpii Bucze  podczas Dru-
żynowych  Mistrzostw Małopolski 
Młodzików,  które  rozegrane  zostały 
w podlimanowskich Słopnicach. Pod-
opieczne Czesława Borowca przywio-
zły z tych zawodów dwa medale, w tym 
ten  z najcenniejszego  kruszcu.  Sara 
Pytel i Monika Żytniewska okazały się 
najlepsze w gronie dziesięciu drużyn, 
a w finale pokonały zespół UKS Rokice 
Szczytniki. Kinga Chyl i Justyna Osi-
ka wywalczyły  podczas  tych  samych 
zawodów trzecie miejsce. Mistrzostwa 
rozgrywane były 10 kwietnia i rozpo-
częły  się  jeszcze,  zanim kraj  obiegła 
smutna informacja o tragedii w Smo-
leńsku. Organizatorzy postanowili nie 
przerywać  zawodów. Zarówno  trener 
jak i zawodniczki Olimpii Bucze swój 
sukces zadedykowały wszystkim ofia-
rom lotniczej katastrofy z prezydencką 
parą na czele.

Dwa tygodnie wcześniej Sara Py-
tel bardzo dobrze zaprezentowała się 
w finałach Ogólnopolskiego Turnieju 
Tenisa Stołowego o Puchar PZTS i PS. 
Sara wywalczyła bardzo wysokie, ósme 
miejsce.

PRUD
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ZETO S.A.
Oddział w Brzesku 
ul. Solskiego 9 
32-800 Brzesko 
tel. 14 663 16 64

Godziny otwarcia: 
pn. - pt.: 8:00 - 16:00 
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne
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Telefon + Internet 
teraz w pakiecie 

od 15zł !!!
Szczegóły promocji w Biurze Obsługi Klienta lub na www.zetosa.com.pl


