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Lokal posiada zupełnie nowy wystrój. 
Całe wyposażenie kuchni jest nowe, 
zmienił się też wygląd bufetu i … szef. 
Menadżerem nowej starej Galicyjskiej 
jest Justyna Kural, synowa państwa 
Anny i Kazimierza Kuralów. Nowy wy-
strój to z kolei dzieło ich zięcia Pawła 
Kubika. Rodzinna tradycja jest więc 
kontynuowana, co bardzo cieszy pana 
Kazimierza. - Jesteśmy z żoną bardzo 
zadowoleni, że nasze dzieci zdecydo-
wały się pójść w nasze ślady, w czym 
oczywiście im pomagamy. A ponieważ 
są młodzi i mają nieco inne spojrzenie, 
toteż wnieśli wiele nowego w to miej-
sce. Miejmy nadzieję, że naszym goś-

ciom przypadną te zmiany 
do gustu – mówi doświad-
czony restaurator.

Zmiany, o których mówi 
pan Kural, to nie tylko 
odmienna od poprzedniej 
„scenografia”. To tak-
że odmienne menu, choć 
charakterystyczne, rozpo-
znawalne smaki wypra-
cowane przez właścicieli 
Galicyjskiej nadal będą są 
odczuwalne. Bo czy moż-
na sobie wyobrazić, żeby 
z jadłospisu zniknęły słyn-
na zupa kminkowa,, czy 
śledzik galicyjski? Oferta 

została wzbogacona o dania typowe 
dla kuchni włoskiej. Sporo w niej sa-
łatek, przekąsek, makaronów, zup 
i kremów charakterystycznych dla 
południowej Europy. I trzeba przy-
znać, że te „nowe” potrawy cieszą 
się już teraz zasłużonym wzięciem. 
W lokalu pysznie pachnie ciastem 

ponadto można się w nim zaopatrzyć 
i zabrać potrawy do domu. 

Wspomnieć należy przy okazji, że 
większość załogi Galicyjskiej  to mi-
strzowie w swoich zawodach, uczest-
niczą w konkursach kulinarnych, zdo-
bywając nagrody i wyróżnienia. Firma 
posiada w swoim dorobku wiele cen-
nych statuetek i pucharów za znakomi-
te potrawy i ciasta. 

Przypomnijmy zatem, że nie tak daw-
no Kazimierz Kural został uhonorowa-
ny przez władze województwa wyróż-
nieniem Amicus Hominum w kategorii 
„działalność filantropijna” i nie jest to 
pierwszy wyraz uznania dla charyta-
tywnych działań państwa Kuralów, 
który jeszcze jako ajenci wojnickiej 
restauracji Kasztelańska zaczęli orga-
nizować wigilijne wieczerze i wspierać 
dzieci z tamtejszej szkoły. Tę chęć nie-
sienia pomocy przywieźli ze sobą, kiedy 
przenieśli się do Brzeska. Od tej pory 
zawsze goszczą u siebie samotnych 
i ubogich w przeddzień Bożego Naro-
dzenia. Dla tych, którzy z przyczyn 
zdrowotnych nie mogą ich odwiedzić, 
przygotowują żywnościowe paczki. 
Z ich inicjatywy ruszyła osiem lat 
temu jadłodajnia dla ubogich prowa-
dzona przez brzeską Caritas. Lista 
podobnych działań jest nieskończenie 
długa, toteż w kolekcji państwa Kura-
lów aż roi się od nagród i dyplomów 
zarówno w uznaniu za fachowość jak 
i za serca otwarte na oczekiwania po-
trzebujących 

Czy pamiętacie restaurację Galicyjską? Nie tę 
położoną w okolicy ronda, ale lokal przy ulicy 
Kościuszki, tak zwaną „starą Galicyjską”? Od 
kilku tygodni restauracja znowu funkcjonuje 
jako lokal dostępny codziennie dla swoich go-
ści. Wszystko jest niby tak jak dawniej, jednak 
zmiany widoczne są gołym okiem. 

TEKST SPONSOROWANY
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Rada Miejska jednogłośnie udzie-
liła burmistrzowi absolutorium za 
wykonanie ubiegłorocznego budżetu. 
Wcześniej pozytywnie na ten temat 
wypowiedziały się komisja rewizyjna 
oraz Regionalna Izba Obrachunkowa. 

- To absolutorium udzielone zo-
stało nie tylko mnie, ale wszystkim 
tym, którzy mieli wpływ na wykona-
nie postawionych przed nami zadań. 
Podziękowania należą się wszystkim 
kierownikom i naczelnikom poszcze-
gólnych wydziałów, a także wszyst-

kim pracownikom Urzędu Miejskie-
go. Nad sprawnym zrealizowaniem 
budżetowych założeń czuwała skarb-
nik Celina Łanocha, która udowod-
niła, że jest właściwym człowiekiem 
na właściwym miejscu. Mimo to zda-
jemy sobie sprawę, że do ideału jesz-
cze nam daleko. Mam tu na myśli na 
przykład kwestię ustalenia planów 
zagospodarowania przestrzennego – 
mówił burmistrz Grzegorz Wawryka 
po głosowaniu nad udzieleniem mu 	
absolutorium.  

Absolutorium dla burmistrza

Koniec kwietnia i początek mają były 
w Brzesku czasem obfitym w wiele 
ważnych wydarzeń. Odsłonięta została 
tablica poświęcona pamięci pomordo-
wanych w czasie II wojny światowej Ży-
dów, w czasie obchodów majowych świąt 
na Placu Kazimierza Wielkiego odbyło 
się wielkie śpiewanie pieśni patriotycz-
nych, w którym uczestniczyło około ty-
siąca osób. Relacje z obchodów, wraz ze 
zdjęciami zamieszczamy w bieżącym 
wydaniu BIM. Przedstawiamy także 
Państwu relację z dwóch wspaniałych 
koncertów muzycznych. W Miejskim 
Ośrodku Kultury wystąpił Krakow Go-
spel Choir, który wzbudził zachwyt słu-
chaczy. Quartet Klezmer Trio to znana 

na całym świecie grupa perfekcyjnie 
przenosząca słuchaczy w klimaty muzy-
ki żydowskiej. 

Przedstawiamy także Czytelnikom 
przyjęty przez Radę Miejską program 
odnowy wsi oraz przybliżamy temat 
związany z restrukturyzacją trwającą w 
Miejskim Przedsiębiorstwie Komunika-
cji. Piszemy także o kilku ważnych in-
westycjach – remontach brzeskich ulic 
czy budowie wodociągu w Porębie Spyt-
kowskiej, których realizacja rozpoczęła 
się w ciągu ostatnich dni. A miłośników 
rodzimej historii zapraszamy do prze-
czytania materiału „Jadowniki – wieś 
królewska”. Zapraszam do lektury.                          
	 	 	 Zofia Sitarz

Zapraszamy do lektury
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Pod koniec maja 50 osób zatrudnio-
nych w Małopolskiej Wytwórni Pasz 
dostanie wypowiedzenia. Zakład, 	
w którym większość pracuje od trzy-
dziestu lat zostanie zlikwidowany. 
Średnia wieku zwalnianych wynosi 50 
lat, niektórym do emerytury zostało za-
ledwie kilka. 

-Kto zechce przyjąć do pracy sta-
rą babę ze średnim wykształceniem 	
w czasach, gdy ci, co pokończyli studia 
nie mogą nic w Brzesku znaleźć – mar-
twi się jedna ze zwalnianych. 

Czarne chmury zebrały się nad za-
łogą. Nie potrafi  ich w żaden sposób 
rozwiać dyrektor Andrzej Maj. Zajęty 
rozmowami z likwidatorem, potwier-
dza jedynie, że faktycznie zakład zosta-
nie zamknięty. 

-Nie jestem upoważniony do udzie-
lania jakichkolwiek informacji- 
mówi.

Informacji może natomiast udzie-
lać rzecznik prasowy koncernu Pro-
vimi Barbara Pleban. Oficjalny ko-
munikat nadszedł od niej 6 maja tuż 
przed godziną 18-tą. Godzina nie zo-
stała wybrana przypadkowo. Provimi 
notowany na paryskiej giełdzie, in-
formację o likwidacji jednego ze swo-
ich zakładów mógł podawać dopiero 
po jej zamknięciu. Taka wiadomość 
podana wcześniej nie wpłynęłaby za-
pewne pozytywnie na cenę akcji. 

Wiadomość rozesłana do mediów 
przez Barbarę Pleban jest krótko 

mówiąc mało zrozumiała dla pracow-
ników. 

„Provimi Polska ogłasza restruktu-
ryzację, której wynikiem będzie wzrost 
wydajności i wzmocnienie pozycji ryn-
kowej spółki. Kluczowe obszary pro-
jektu obejmują:  regionalizację funkcji 
obsługi klienta, centralizację finan-
sów spółki oraz zakończenie produkcji 	
w wytwórni w Brzesku. Wprowadza-
ne zmiany mają na celu poprawę wy-
korzystania istniejącego potencjału, 
optymalizację kosztów oraz podwyż-
szenie rentowności spółki. W wyniku 
zmian organizacyjnych przewidywane 
są zwolnienia grupowe, które w całej 
firmie mają objąć około 130 osób. Pro-
ces rozpocznie się w maju br. i stopnio-
wo będzie realizowany do końca roku. 
Zatrzymanie produkcji w Brzesku 
zakończy się w maju br. Długofalowa 
strategia spółki zakłada lokowanie 
produkcji w większych wytwórniach, co 
w przyszłości może się wiązać ze wzro-
stem zatrudnienia w tych jednostkach. 
Klienci obsługiwani dotychczas przez 
wytwórnię w Brzesku zostaną przejęci 
przez wytwórnie zlokalizowane w po-
bliżu. Obecnie w wytwórni w Brzesku 
zatrudnionych jest 50 osób” - to treść 
komunikatu wystosowanego przez pa-
nią rzecznik. 

Provimi jest największym producen-
tem pasz w Polsce. Nasi klienci ocze-
kują od nas szybkiego dostosowania do 
zmieniających się warunków. Dlatego 

podjęliśmy trudne wyzwania restruk-
turyzacyjne. Jesteśmy przekonani, że 
zaproponowane zmiany w obsłudze 
klienta, finansach i  produkcji przyczy-
nią się do stworzenia atrakcyjniejszej 
oferty dla klientów, co z kolei dopro-
wadzi do wzmocnienia naszej pozycji 
rynkowej  – powiedział prezes Provimi 
Polska Marcel Luttikhuis.

Redukcje zatrudnienia wynikać 
będą ze zmian organizacyjnych spół-
ki. Wszystkie obszary restrukturyzacji 
(finanse, produkcja i obsługa klienta) 
pociągają za sobą zmiany w alokacji 
zasobów ludzkich. Osobom zwalnia-
nym przysługiwać będzie wyższa niż 
przewiduje to przez polski kodeks pra-
cy odprawa pieniężna. 

-Każdemu pracownikowi poza odpra-
wą, jaką gwarantuje polskie prawo za-
oferujemy dodatkowe wynagrodzenie. 
Zdajemy sobie sprawę, że aktualnie 
sytuacja na rynku pracy jest trudna, 
dlatego dodatkowo zapewnimy także 
naszym pracownikom profesjonalne 
wsparcie i pomoc w poszukiwaniu no-
wego pracodawcy – dodaje prezes Mar-
cel Luttikhuis.

-To dobrze, że dadzą nam odprawę, 
bo słusznie się ona należy. To jednak 
sprawy nie załatwia. Mam już 52 lata, 
odkąd skończyłem szkołę, tutaj pracu-
ję. Co teraz ze mną będzie? W biurze 
pracy pytałem o oferty i pracę mają tyl-
ko dla kierowcy i dla budowlańca, ani 
na jednym, ani na drugim się nie znam. 
Zresztą wątpię, żeby ktoś chciał przyjąć 
do pracy kogoś w moim wieku – skarży 
się jeden z pracowników.

Inny przepracował w zakładzie 22 
lata, jest wściekły, bo jego zdaniem 
taką informację powinni byli otrzymać 
już rok temu. Wtedy miałby więcej cza-
su na to, żeby się rozejrzeć, czegoś po-
szukać i na pewno nie brałby kredytu.

Pierwsze wypowiedzenia pracownicy 
dostaną pod koniec mają. Najprawdo-
podobniej pracować będą jeszcze trzy 
miesiące. Powiatowy Urząd Pracy za-
powiada, że zwolnieni objęci zostaną 
programem pomocowym. Chętni będą 
mogli skorzystać z możliwości zmia-
ny kwalifikacji. Sami zainteresowani 
podchodzą jednak do tego sceptycznie. 
Wątpią, że wszystkim uda się znaleźć 
ponownie pracę. Należący do Provi-
mi zakład w Brzesku jest już ósmym 	
w kraju, który zostanie zlikwidowany. 

-Z tego, co udało nam się dowiedzieć 
wszystkie zakłady, które wcześniej 
zostały zamknięte porastają trawą – 
mówi z goryczą jeden z pracowników.  

Zofia Sitarz
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W tym roku aż dwa ważne szlaki komu-
nikacyjne poddane zostaną generalnemu 
remontowi. Mowa o ciągu ulic Królowej 
Jadwigi i Okulickiego oraz o ulicy Sol-
skiego. Koszt remontów to łącznie 
prawie 10 milionów złotych, przy 
czym ogromna część tej kwoty po-
chodzi z funduszy unijnych. Re-
monty poprawią bezpieczeństwo 
zarówno pieszych, jak i zmotory-
zowanych użytkowników dróg, 
wpłyną także bez wątpienia na 
estetykę miasta 

Remont ulicy Solskiego już się 
rozpoczął. Pierwsze łopaty wbili 
marszałek województwa Roman 
Ciepiela i burmistrz Grzegorz 
Wawryka. Prace podzielono na 
dwa etapy, na lata 2009 i 2010 i kosz-
tować będą 8 milionów złotych. Urząd 
Marszałkowski przekazał na ten cel 5,5 
miliona złotych, resztę gmina wyłoży 
z własnego budżetu. Przetarg na wykona-
nie zadania wygrała firma Strabag. 

-Prace wykonywane będą na całym 
odcinku ulicy o długości około dwóch 
kilometrów i obejmą bardzo szeroki za-
kres. Przebudowane zostanie całe uzbro-
jenie podziemne – kanalizacja sanitarna 
i deszczowa, infrastruktura teletechnicz-
na i gazowa oraz elektryczna. Ulica zyska 
nową nawierzchnię, wzdłuż niej wybudo-

wane zostaną chodniki – mówi burmistrz 
Grzegorz Wawryka. 

Drugi etap prac wykonywany będzie 
w przyszłym roku i polegał będzie na prze-

budowie skrzyżowania ulic Okulickiego, 
Solskiego i Szczepanowskiej. 

-Na skrzyżowaniu wybudowane zo-
stanie rondo, bowiem projektanci drogi 
stwierdzili (ulica Solskiego jest drogą wo-
jewódzką), że będzie to rozwiązanie naj-
bezpieczniejsze. Już ogłosiliśmy przetarg 
na wykonanie dokumentacji technicznej, 
jeszcze w tym roku chcemy uzyskać wszyst-
kie pozwolenia na budowę – mówi naczel-
ni Wydziału Infrastruktury Technicznej 
i Komunalnej, Bogdan Dobranowski. 

Równocześnie z modernizacją ulicy Sol-
skiego, na zlecenie Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad wykonywa-
ny będzie remont skrzyżowania Solskiego 
z drogą  krajową nr 4. Prace zakończone 
zostaną jeszcze w tym roku.

1,7 miliona kosztować będą prace re-
montowe, jakie w tym roku wykonane 
zostaną w obrębie ciągu ulic Królowej Ja-
dwigi i Okulickiego. Pieniądze na ten cel 

pochodzą (w proporcjach 50:50 pro-
cent) z budżetu gminy i z Urzędu 
Wojewódzkiego. Przetarg na wy-
konanie wygrały firmy Budomat 
i PDM Brzesko. I w tym przypad-
ku zakres prac jest szeroki. Droga 
będzie mieć nową nawierzchnię 
i chodniki, zyska także dodatko-
we oświetlenie i przejścia dla pie-
szych. Wybudowane zostaną także 
tak zwane wyspy bezpieczeństwa, 
które ułatwią ruch. Poprawę wi-
doczności zapewni korekta ogro-
dzeń prywatnych posesji.

-Oddanie zadania ma nastąpić na 
koniec października, jednak sądząc po 
zaawansowaniu robót można przypusz-
czać, że wykonane ono zostanie wcześniej 
– mówi burmistrz Grzegorz Wawryka.

-W związku z trwającymi remontami 
część miasta będzie sparaliżowana. Doło-
żymy wszelkich starań, aby utrudnienia 
w ruchu były jak najmniej uciążliwe dla 
mieszkańców, których prosimy o wyro-
zumiałość. Wykonanie tych prac poprawi 
bezpieczeństwo w mieście a po ulicach jeź-
dzić się będzie bardziej komfortowo – do-
daje naczelnik Dobranowski.                ZS

Czas na remont

Rozpoczął się I etap budowy wodocią-
gu w Porębie Spytkowskiej. Burmistrz 
Grzegorz Wawryka w asyście radnego 
z Poręby, Stanisława Góry i gospodarza 
wsi – Wacława Ćwioro przekazał plac bu-
dowy firmie wykonującej prace. 

Całość inwestycji, która jak się planuje 
zakończona zostanie w 2012 roku kosz-
tować będzie blisko 18 milionów złotych. 
Ogółem wybudowanych zostanie 28 ki-
lometrów sieci wodociągowej w bardzo 
trudnym terenie. 

Co prawda woda z kranów jeszcze 
w tym roku nie poleci, jednak już sam 
fakt, że prace się rozpoczęły niezwykle 
cieszy mieszkańców Poręby. 

-Czekamy już kilkanaście lat, więc nie-
trudno zrozumieć ludzi, którym co roku 
przychodzi zmagać się z brakiem wody  
- mówi radny z Poręby Spytkowskiej, Sta-
nisław Góra. 

Każdego roku Urząd Miejski organizuje 
dowóz wody dla mieszkańców Poręby. 

-Problem jednak w tym, że wody nie da 
się zbyt długo magazynować. Instalacje 
sanitarne pozbawione wody pod ciśnie-
niem niszczeją. Jeszcze gdyby była woda 
w studniach, wówczas oczekiwanie na wo-
dociąg nie byłoby  tak przykre. Każdy rok 

to dla nas męka i katusze. Nie można się 
wykąpać, uprać ubrań, podlać kwiatów 
w ogródku. Jeszcze gorzej mają się ci, któ-
rzy hodują zwierzęta – relacjonuje Stani-
sław Góra.

-Pierwszy etap prac, który wykonany 
zostanie jeszcze w tym roku polega na do-
prowadzeniu nitki wodociągowej z Brze-
ska do Poręby. Doprowadzenie wody do 
poszczególnych gospodarstw odbywać się 
będzie w kolejnych etapach. Według pla-
nów na drugi etap budowy, który rozpo-
cznie się jeszcze w tym roku podejmiemy 
starania o pozyskanie funduszy unijnych. 
Jestem zadowolony, ponieważ ceny inwe-
stycji spadły a to oznacza, że najprawdo-
podobniej budowa wodociągu w Porębie 
zakończona zostanie szybciej, niż pierwot-
nie zakładaliśmy – mówi burmistrz Grze-
gorz Wawryka.

-To ważny dzień dla naszej wsi, na 
który wszyscy mieszkańcy długo czekali 
– mówi sołtys Wacław Ćwioro. 

I etap prac realizować będzie firma 
„Machnik”z Mochnaczki Wyżnej.          

ZS

Budowa wodociągu rozpoczęta
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Przeciętny mieszkaniec naszej gminy 
wytwarza w ciągu jednego dnia około 
pół kilograma odpadów. Jeżeli pomno-
żyć to przez liczbę mieszkańców, to 
okazuje się, że tylko w ciągu jednego 
dnia na terenie gminy powstaje 18 ton 
śmieci. Tylko niewielka cześć z nich 
jest segregowana i poddawana następ-
nie recyklingowi. Pozostałe odpady tra-
fiają na zorganizowane wysypisko lub 
do lasów, rzek, przydrożnych rowów. 
W ten sposób powstają dzikie wysypi-
ska, które nie tylko szpecą krajobraz 
ale przede wszystkim zanieczyszczają 
środowisko. 

Chcąc zwrócić uwagę mieszkańców 
na ten problem młodzież z Publicznego 
Gimnazjum nr 1 w Brzesku przygoto-
wała happening ekologiczny. Uczniowie 
przeszli ulicami miasta niosąc przygo-
towane transparenty, rozdając ulotki 
i skandując hasła na temat ochrony 
środowiska: „Czyste środowisko – naj-
lepsze uzdrowisko”, „Góra śmieci życie 
śmieci”, „Dzikie wysypisko szpeci śro-
dowisko”, „Śmieci mniej, ziemi lżej” czy 
„Śmieci w rowie niszczą zdrowie”.

Hapenning przygotowali uczniowie 
wraz z nauczycielami biologii – Martą 
Kosałą i Małgorzatą Górą.             red

Czyste środowisko

Członkowie Stowarzyszenia Ziemi Brze-
skiej „Porozumienie” już po raz czwarty 
byli organizatorami Święta Flagi. 

-Zgodnie z tradycją 2 maja na Placu Ka-
zimierza Wielkiego rozprowadzamy wśród 
mieszkańców flagi, zachęcając ich do de-
korowania nimi swoich domów z okazji 
świąt narodowych – mówi sekretarz Sto-
warzyszenia, Józef Kubas. 

Cała akcja skupiła się w tym roku wo-
kół namiotu, w którym działacze Stowa-
rzyszenia rozdawali flagi. Z magnetofonu 
płynęły melodie i pieśni patriotyczne, któ-
re tworzyły podniosły nastrój i przyciągały 
uwagę przechodniów. 

-Dla uświetnienia tego stosunkowo mło-
dego święta staramy się wzbogacić formułę 
jego obchodzenia. Już w ubiegłym roku do 

współpracy zaprosiliśmy uczniów Gimna-
zjum i Liceum Katolickiego, którzy w lu-
dowych strojach krakowiaków wschodnich 
zatańczyli poloneza. 8 par z wdziękiem 	
i gracją, pod okiem dyrektora szkoły Hali-
ny Podolańskiej-Nabożny i opiekunki gru-
py tanecznej Anny Węgrzyn, zatańczyło 
ten piękny taniec – dodaje Józef Kubas.

W tym roku Stowarzyszenie rozdało 
prawie 90 flag – narodowych i Unii Euro-
pejskiej. Pieniądze na ich zakup otrzymali 
od sponsorów – firmy Jawor oraz Urzędu 
Miejskiego.

-Z roku na rok rośnie zainteresowanie 
mieszkańców naszą akcją, którą od lat 
kieruje radna Jadwiga Kramer działa-
jąca w naszym Stowarzyszeniu – mówi 	
Józef Kubas.                                           ZS

Porozumienie w majowym święcie

Strofy o ojczyźnie
Na początku kwietnia w Domu Nauczyciela 

odbył się hufcowy finał konkursu recytator-
skiego zatytułowanego „Strofy o ojczyźnie”. 
Jury w składzie” hm Adam Zydroń, hm Irena 
Antosz i hm Maria Tyka oceniło 29 recytato-
rów. Konkurs rozegrany został w kilku katego-
riach: zuchów, harcerzy i harcerzy starszych. 
Każdy uczestnik recytował wiersz i fragment 
prozy, tematem konkursu były Mikołaj Koper-
nik i ojczyzna. 

W kategorii zuchy recytowali: GZ „Przyja-
ciele” z PSP nr 2 z Brzeska, GZ „Leśne lud-
ki” z PSP Czchów i GZ „Leśne ludki” z PSP  	
w Okocimiu.  W tej grupie wiekowej zwycięży-
ła Julita Ciuruś z Okocimia. Miejsca od II do 
IV zajęły kolejno: Karolina Kozdrój z Czchowa, 
Gabriela Serafin z PSP nr 2 z Brzeska, Julia 
Łuc z Czchowa. 

Kategorię harcerzy reprezentowała naj-
silniejsza grupa recytatorów: DH im. Su-
charskiego z PSP nr 2 z Brzeska, DH im. 
Starzyńskiego z PSP nr 2 z Brzeska, DH im. 	
I. Krasickiego z PSP Czchów, DH Wiślanie 	
z Wokowic, DH Promieniści z PSP z Okocimia 
i DH im. Hanki Orodównej  z ZS z Tymowej. 
W tej grupie najlepsi okazali się: Katarzyna 
Trzaska z Czchowa, której jury przyznało 	
I miejsce. Potem kolejno na miejscach od II do 
IV uplasowały się: Karolina Maciaś z Czcho-
wa, Bartłomiej Osuch z Wokowic, Aleksandra 
Sikora z Tymowej, wyróżnienie przyznano 
Piotrowi Ojczykowi z Okocimia. 

W grupie harcerzy starszych występowali:2 
DST Fatamorgana z PG nr 2 z Brzeska, 3 DST 
PG z Jadownik i 4DST Zaborowskie dęby z PG 
z Zaborowa. I miejsce zajęła Agata Przybyło z 
Jadownik, II Natalia Wilk z Zaborowa, III Jo-
anna Kornaus z Jadownik. 

-Serdecznie dziękujemy burmistrzowi Grzegorzo-
wi Wawryce za ufundowanie nagród książkowych 	
i dyplomów –mówi harcmistrz Maria Tyka.

Konkurs odbył się przy herbatce i drożdżów-
kach ufundowanych przez KH Brzesko.      ZS
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Kapliczka po remoncie
Blisko 10 tysięcy złotych kosztował 

remont kapliczki znajdującej się przy 
ulicy Browarnej. 

-Dzięki ofiarności osób prywatnych 	
i instytucji kapliczka została odrestau-
rowana a teren wokół niej został zago-
spodarowany. Mieszkańcy są zadowole-
ni, szczególnie ci, którzy przychodzą się 
pod nią modlić. Na wyglądzie zyskało 
cale osiedle. Wszystkim ofiarodawcom 
serdecznie dziękujemy. To jeden z waż-
niejszych punktów na planie osiedla, tu 
od lat odbywają się uroczyste majówki, 
wielu ludzi przystanie czasem, żeby 
pomyśleć w skupieniu – mówi przewod-
niczący Zarządu Osiedla Okocimskie, 
Krzysztof Stępak.

Kapliczka na starym dębie wisiała 
od zawsze. Nie wiadomo, kto był jej 
fundatorem, nie wiadomo także, kie-
dy. Mieszkańcy Browarnej mówią, że 

dąb posadzony został przez pierwszego 
właściciela browaru. Czy to prawda, nie 
wiadomo, ponad wszelką wątpliwość 
wiadomo było, że kapliczkę trzeba odre-
staurować. Przewodniczący Stępak, na 
jednym z osiedlowych zebrań dał hasło, 
które spotkało się z szybkim odzewem. 

Pieniądze w pierwszej kolejności prze-
kazał Urząd Miejski, potem z pomocą 
pospieszyli właściciele hotelu August, 
dorzuciła się Spółdzielnia Mieszkanio-
wa i Cech Rzemieślników oraz Małych 
i Średnich Przedsiębiorców. Trudno nie 
wymienić Jarosława Cichońskiego, któ-
ry za darmo najpierw wykonał projekt 
a potem odnowił kapliczkę. Mieczysław 
Jesionka wykonał kwietniki i ławki 
znajdujące się wokół starego dębu. Pro-
jekt zagospodarowania terenu wokół 
kapliczki wykonali za darmo Barba-
ra Dudzik-Łozińska i Jakub Łoziński. 	
W czasie wszystkich prac nieocenioną 
pomoc niósł Andrzej Bieda przewodni-
czący Zarządu Ogrodu „Relaks”. 

ZS

Uchwalone stawki ekwiwalentu to 
efekt ustawy, która obowiązuje od 25 
września ubiegłego roku. Właściwie 
projekt uchwały był tak jednoznaczny 
i czytelny, że wydawało się, iż przed 
głosowaniem nie powinna się na ten te-
mat wywiązać żadna dyskusja. Jednak 

doszło do krótkiej polemiki, a wywołała 
ją radna Maria Kądziołka, która pro-
ponowała wprowadzić trójpoziomowy 
podział wysokości tych ekwiwalentów. 
Radna uzasadniała to tym, że – według 
niej – inny ciężar gatunkowy ma akcja 
ratownicza, a inny interwencja polega-

jąca na usunięciu gniazda szerszeni lub 
zdjęcia kota z drzewa. 

Radny Leszek Klimek zwrócił uwagę, 
że wszystkie te akcje wymagają odpo-
wiedniego przygotowania. Wskazał też 
na traumatyczne przeżycia strażaków 
niejednokrotnie mających do czynienia 
ze śmiertelnymi wypadkami. Burmistrz 
Grzegorz Wawryka radził się zastano-
wić, czy udział w akcjach ratowniczych 
może równać się na przykład obsłudze 
takich imprez jak festyny i odpusty. 
Ostatecznie zdecydowano ustalić stawki 
na takim poziomie, jaki został założony 
w projekcie uchwały.                  PRUD

Ekwiwalenty dla strażaków
15 złotych na godzinę za udział w akcji ratowniczej i 5 złotych na godzinę za 

udział w szkoleniach pożarniczych – to wysokości ekwiwalentów dla strażaków 
ochotników uchwalone podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brzesku. 

Prezes zakłada w najbliższym czasie 
wzrost obrotów o co najmniej 20 procent. 
Niedawno wprowadzono zróżnicowa-
ne ceny za wywóz odpadów, co powinno 
przełożyć się na wzrost liczby klientów 
korzystających z usług Brzeskich Zakła-
dów Komunalnych. Wdrożono też system 
bonusów na worki do segregacji odpadów. 
Zakupiony został nowy karawan – samo-
chód marki volkswagen za 115 tysięcy zło-
tych. Pozyskano też zamiatarkę uliczną  	
o wartości 92 tysięcy złotych.  Tworzona 
jest brygada zamiatająco-sprzątająca. 
Rozpoczęło się stopniowe pozyskiwanie 

klientów chętnych skorzystać z usług 
ogrodniczych i wycinki drzew. 

Pod koniec kwietnia przeprowadzone 
zostało wewnętrzne szkolenie, w którym 
wzięło udział 17 pracowników firmy. Na 
bieżąco prowadzony jest wzmożony nad-
zór nad jakością pracy. Podjęte zostały 
starania o pozyskiwanie nowych klientów 
indywidualnych i zbiorowych. Powoli wy-
cofywany jest z użytku stary wysłużony 
już sprzęt. 

W najbliższym czasie uruchomionych 
zostanie sześć nowych punktów kasowych. 
Prezes zapowiada też poprawę dystrybucji 

worków służących do segregacji. W pla-
nach firmy jako najważniejsze figurują za-
kupy nowego sprzętu. Będą to: hakowiec 
(100 tys. zł), samochód brygadowy (35 tys. 
zł), duża śmieciarka (120 tys. zł), mała 
śmieciarka (100 tys. zł), koparko-ładowar-
ka (120 tys. zł), nowy program kompute-
rowy (30 tys. zł), samochód asenizacyjny 
(100 tys. zł) oraz kosiarka i mikrociągnik 
(razem 100 tys. zł). Planuje się też remont 
bazy i siedziby spółki, co pochłonie 200 ty-
sięcy złotych. Razem wydatki na zaplano-
wane inwestycje wyniosą 1,22 mln zł. Re-
alizacja tych zadań oparta będzie o środki 
własne, wszak niedawno firma pozyska-
ła 1,37 mln złotych za sprzedaż działki. 
Bardzo obiecujący był początek bieżącego 
roku. O ile w styczniu i lutym zeszłego 
roku zysk firmy wyniósł 7078 zł, to obec-
nie w analogicznym okresie ten zysk był 
dziesięciokrotnie wyższy.             PRUD

Przyszłość BZK
Zadbana gmina Brzesko, satysfakcja klientów i pozycja lidera na lokalnym rynku – to hasła  

przyświecające strategii Brzeskich Zakładów Komunalnych opracowanej przez prezesa Janusza Filipa.
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W 2008 roku Miejskie Przedsiębior-
stwo Komunikacji wypracowało przy-
chody rzędu blisko 847 tysięcy złotych, 
czyli o około 53 tysiące więcej niż rok 
wcześniej. W porównaniu do 2007 roku 
wzrosły jednak też koszty działalności, 
które wyniosły ponad 1,6 mln złotych 
(o blisko 100 tysięcy więcej niż przed 
rokiem). 81 procent kosztów ponoszo-
nych przez MPK stanowią wynagro-
dzenia wraz z pochodnymi oraz zakupy 
paliwa i oleju. Z roku na rok wzrastają 
płace w firmie. Średnia płaca w 2006 
roku wynosiła 1823,42 zł i stanowi-

ła 69,12 procent średniej krajowej, 	
w 2007 roku – 1989,09 zł (73,92 pro-
cent), a w 2008 roku – 2216,38 zł (75,29 
procent). Jak twierdzi prezes Gawor, 
sytuacja finansowa firmy na koniec 
2008 roku była stabilna, a płynność 
nie była zagrożona. 

Według prezesa Gawora nakłady 
finansowe ponoszone przez gminę po-
winny w 2009 roku wynosić 766 tysięcy 
złotych (bez możliwości podwyżek płac) 
lub 825 tysięcy złotych, co pozwoliłoby 
podnieść wynagrodzenia średnio o 200 
złotych na osobę (o 5,89 procent ponad 

zakładaną inflację). Pilną potrzebą 
jest rewitalizacja zajezdni autobuso-
wej, co wymaga poniesienia kosztów 	
w wysokości ponad 400 tysięcy złotych. 
Prezes spodziewa się, że po prawidło-
wo przeprowadzonych czynnościach 
naprawczych cena jednego tak zwa-
nego wozokilometra powinna spaść 	
o 29 groszy. W 2009 roku spółka pla-
nuje zakupić kolejny samochód marki 
mercedes cito za około 120 tysięcy zło-
tych. Rozpoczął się remont budynku 
administracyjnego wraz z sanitarnym 
zapleczem, co kosztować będzie 130 
tysięcy złotych. 

Krótkookresowe działania
W ramach programu naprawcze-

go prezes zapowiada czynności, które 
nazwał krótkoterminowymi działa-
niami. Mają one na celu poprawę ja-
kości usług świadczonych mieszkań-
com gminy Brzesko. Kierowcy przejdą 
szkolenia doskonalące ich technikę 
jazdy, natomiast wszyscy pracownicy 
przeszkoleni zostaną w zakresie ob-
sługi klienta. Zdarzyło się niedawno, 
że jedna z pasażerek została bardzo 
niekulturalnie potraktowana przez 
jednego z kierowców. 

- To była sytuacja, która niestety 
zdarza się raz na jakiś czas. Z taki-
mi zachowaniami będziemy walczyć. 
Znam tę ostatnią sprawę. Kierowca zo-
stał pouczony, a pasażerka w najbliż-
szych dniach otrzyma informację 	
o sposobie załatwienia jej skargi. Sam 
kiedyś byłem świadkiem nieodpowied-
niego zachowania kierowcy, na co na-
tychmiast zareagowałem. Wiadomość 
o planowanych szkoleniach została 
przyjęta przez pracowników z miesza-
nymi uczuciami, ale na pewno będę je 
przeprowadzał – mówi prezes Gawor, 
który zapowiada też wzmożony nadzór 
nad jakością pracy i infrastruktury. 
Chodzi o to, aby poprawić wizerunek 
firmy. 

Spółka ma być przygotowana pod 
względem organizacyjnym do pozy-
skiwania środków unijnych na dzia-
łalność. Zapowiadany jest wzrost kon-
kurencyjności firmy pod względem 
jakości usług, punktualności i pewności 
wykonania usług. Głównym zadaniem 
firmy będzie utrzymanie dotychcza-
sowej liczby przewozów przy maleją-
cej ilości pasażerów  i spadku liczby 
przewozów notowanych u prywatnych 
przewoźników. Zrealizowane zostaną 
wszystkie wnioski mieszkańców doty-
czące zmian w rozkładzie jazdy. Nie 
nastąpi zwiększenie liczby kursów 

MPK walczy o klienta
Podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej prezes MPK Krzysztof Gawor przedstawił stra-

tegię rozwoju spółki na najbliższe lata. Zaprezentował też zakupiony niedawno przez 
firmę niskopodłogowy autobus, który aktualnie kursuje na linii Wokowice – Szpital. 

 Źródła przychodów MPK w 2008 roku  

Wykonanie 2007 Wykonanie 2008 Dynamika 2008 do 2007 

Przychody ze sprzedaży 793044,4 846901,7 106.79

Sprzedaż biletów 434024,33 450395,38 103.77

Pozostała sprzedaż 359020,07 396506,32 110,44 

Pozostałe przychody  7190,13 11188,45 155,61

Razem przychody 800246,95 858229,22 107,25

Składniki kosztów MPK w 2008 roku 
Wykonanie 2007 Wykonanie 2008 Dynamika 2008 do 2007 

Materiały 91137,5 93036,35 102,08

Paliwa i oleje 38218158 432908,86 113,27 

Podatki i opłaty 37931,64 34627,98 91,29

Wynagrodzenia 731595,32 794479,4 108,6

Amortyzacja 117695,55 77558,9 65,9

Razem koszty 1513802,28 1610822,52 106,41
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na poszczególnych liniach, ale godzi-
ny odjazdów dostosowane zostaną do 
sugestii zgłaszanych przez pasażerów. 
Istotną zmianą będzie wydłużenie tra-
sy przejazdu autobusu odjeżdżającego 
ze Sterkowca. Dotychczas kończył on 
kurs na przystanku w pobliżu brze-
skiego szpitala, teraz będzie jeździć do 
Jasienia. 

- Chcemy systematycznie podnosić 
standard naszego taboru, stąd plan 
zakupu w następnym roku kolejnego 

autobusu. Musimy cały czas dyspono-
wać techniczną rezerwą na wypadek 
nieprzewidzianych awarii – zapowia-
da prezes. 

Już niedługo wprowadzone zostaną 
nowe bilety miesięczne drukowane 
w MPK. Oferta zostanie poszerzona 
o bilety dwutygodniowe i miesięczne 

na przejazd w jedną stronę. Konku-
rencyjność ma zapewnić firmie kul-
tura obsługi klienta, co – zdaniem 
prezesa – wpłynie na wzrost liczby 
pasażerów. Tym samym wzrosnąć po-
winien udział MPK w lokalnym rynku 
przewozowym.

Nowy autobus
 Zakupiony niedawno niskopodłogo-

wy autobus na pewno powinien przy-
paść do gustu pasażerom. Niskie pod-

wozie to znaczne udogodnienie 
dla osób mających kłopoty z po-
ruszaniem się. Do tego pojazdu 
dostać się i wysiąść z niego jest 
bardzo łatwo. Autobus kursu-
je na linii nr 5, czyli pomiędzy 
Wokowicami a brzeskim szpita-
lem. Wybór trasy nie jest przy-
padkowy – przebiega ona przez 
wiele miejscowości i zatrzymuje 
się na największej liczbie przy-
stanków. Czy istnieje możliwość 
czasowego przenoszenia nowego 
autobusu na inne linie? Takie 
pytanie zadała radna Apolonia 

Warzecha, mając na myśli trasę z Ja-
downik do Brzeska. 

- Jest to niemożliwe. Ten autobus 
musi jeździć cały czas na tej samej 
trasie, aby pasażerowie nim podró-
żujący mieli pewność, że zawsze się 
pojawi. Zakładam, że będzie to wygo-
da dla ludzi niepełnosprawnych. Naj-

lepiej byłoby posiadać większą liczbę 
takich pojazdów – odpowiedział prezes 
Gawor.

Z	 kolei	 Krzysztof Ojczyk zapytał 
o to, czy w celu zwiększenia dochodów 
możliwe jest przywrócenie kursu po-
między Brzeskiem a Bielczą. I na to 
pytanie padła negatywna odpowiedź. 

- Ten kurs był opłacalny wtedy, gdy 
gmina Borzęcin godziła się pokrywać 
straty ponoszone na biletach ulgo-
wych. Jeszcze przez kilka tygodni po 
wycofaniu się gminy ze współpracy 
autobus kursował na tej trasie. Lu-
dzie kupowali ulgowe bilety, których 
nikt nie chciał refundować. Toteż mu-
sieliśmy zlikwidować tę linię. Zresztą 
z obserwacji poczynionych przez mnie 
wynika, że już przynajmniej trzech 
prywatnych przewoźników kursowa-
ło na tej trasie i wszyscy się wycofali 
z powodu nieopłacalności – wyjaśnił 
prezes. 

Krzysztof Gawor wysoko ocenia ja-
kość usług świadczonych przez gim-
busy. Porównał sposób transportu 
uczniów gimnazjów z tym, jaki ma 
miejsce w Borzęcinie. Tam są sytu-
acje, że młodzież, która wcześniej 
kończy lekcje, musi czasem i dwie 
godziny czekać na  powrót do domu. 
W Brzesku gimbusy odjeżdżają w go-
dzinach odpowiadających wszystkim 
klasom.  

PRUD

Halina Biernat z domu Stefań-
ska urodziła się w 1917 roku w Żyw-
cu. Przed wojną wiele lat mieszkała 
w Bielsku-Białej. Jest absolwentką 
Wydziału Polonistyki na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. Do Brzeska spro-
wadziła się w 1939 roku i już na stałe 
związała swoje losy z tym miastem. 

Przez wiele lat pracowała w admi-
nistracji Browaru Okocim, aktywnie 
uczestnicząc w działalności licznych 
organizacji i stowarzyszeń. Jej naj-
większą życiową pasją jest poezja. Jest 
autorką grubo ponad tysiąca wierszy 
o tematyce religijnej, refleksyjnej 
i obyczajowej. Spora część bogatej 
twórczości poświęcona jest Brzesku 
i okolicom. Dotychczas opublikowała 

dziesięć tomików poezji – Malowan-
ki, Moje hobby, Nastrój, Gdzie jesteś, 
Patrząc w gwiazdy, Kwiat paproci, 
Gdzieś na ziemi, Migawki, Wiersze ja-
kich nie było i Rozmaitości. 

Zainteresowanie poezją pani Hali-
na odziedziczyła po ojcu, profesorze 
Stanisławie Stefańskim, cenionym 
nauczycielu języka polskiego w Li-
ceum Ogólnokształcącym i Liceum 
Ekonomicznym w Brzesku, jednym 
z organizatorów tajnych kompletów 
w czasie wojny. Ojciec pani Haliny był 
też instruktorem wielu zespołów re-
cytatorskich i opiekunem wielu poko-
leń młodzieży. Sama pani Halina jest 
w Brzesku postacią powszechnie znaną 
i cieszącą się zasłużonym szacunkiem. 

Maria kędziora znana jest przede 
wszystkim jako prezes Stowarzysze-
nia Ostoja. Pod koniec ubiegłego roku 
została laureatką prestiżowej nagrody 
Amicus Hominum będącej dowodem 
uznania za pracę pani Marii na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Maria Kę-
dziora była jedną z inicjatorek powsta-
nia w brzeskim szpitalu oddziału re-
habilitacji, którego kierowniczką była 
przez wiele lat. Obcując na co dzień 
z osobami niepełnosprawnymi bardzo 
szybko zrozumiała potrzebę stworze-
nia organizacji, która wypełniłaby tym 
ludziom wolny czas, a jednocześnie 
była dla nich wsparciem w trudnych 
sytuacjach życiowych. Współtworzy-
ła też pierwszy w powiecie Warsztat 
Terapii Zajęciowej, była także współ-
organizatorką pierwszej Spartakiady 
Integracyjnej, która na stałe weszła 
do kalendarza rekreacyjnych imprez 
organizowanych w Brzesku. Z pomocą 
życzliwych ludzi regularnie też orga-
nizuje zabawy integracyjne, w których 
uczestniczy około 200 osób. 

PRUD

Zasłużone dla miasta Brzeska
halina Biernat i Maria Kędziora zostały decyzją Kapituły Przyznawania Tytułów honoro-

wych zaliczone w poczet osób Zasłużony Dla Miasta Brzeska. Uchwała w tej sprawie została 
podjęta przez radnych podczas ostatniej sesji. Uroczystość wręczenia okolicznościowych 
medali odbędzie się w trakcie jednego z najbliższych posiedzeń Rady Miejskiej. 
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28 osobowa delegacja brzeskich 
przedsiębiorców gościła z Warszawie, 
na zaproszenie posła Jana Musiała. 
O relację z wycieczki poprosiliśmy Ha-
linę Mrówkę.

-Zwiedziliśmy budynki Sejmu i Se-
natu, spotkaliśmy się z przewodniczą-
cym Klubu Platformy Obywatelskiej, 
Zbigniewem Chlebowskim. Mieliśmy 
także okazję spotkać się i porozmawiać 
z czołowymi politykami różnych opcji 
– szefem SLD Grzegorzem Napieral-
skim i Jerzym Wenderlichem a także 
spotkać w korytarzach sejmowych po-
lityków z PO, PiS, PSL. Spotkaliśmy 
się z Wiesławem Wodą. Zobaczyliśmy 
jak wygląda praca ekip telewizyjnych 

Z wizytą w Sejmie

i dziennikarzy. Cały czas towarzyszył 
nam poseł Jan Musiał, który był na-
szym przewodnikiem. Po zakończeniu 
zwiedzania wspólnie z posłem Musia-
łem zjedliśmy obiad w sejmowej restau-
racji. Mieliśmy także okazję zobaczyć, 
jak wyglądają skromne pokoje posłów 
w hotelu sejmowym. Niestety, z powodu 
korków panujących na ulicach stolicy 
spóźniliśmy się na zaplanowane spot-
kanie z Marszałkiem Sejmu Bronisła-
wem Komorowskim. Wizyta w Sejmie 
oraz spotkanie na żywo z politykami 
z pierwszych stron gazet wywarły na 
nas niezapomniane wrażenia – opowie-
działa Halina Mrówka. 

red

Dzień myśli braterskiej
84 harcerzy i 20 instruktorów brało udział w 

tegorocznej akcji zbiórki pieniędzy z okazji Dnia 
Myśli Braterskiej – święta skautów obchodzonego 
na całym świecie. Harcerze zebrali ponad 8800 zło-
tych.

-Zgodnie z założeniami akcji połowę zebranych 
pieniędzy przekazaliśmy na konto brzeskich pięcio-
raczków, reszta przeznaczona została do dyspozycji 
Hufca na dofinansowanie wypoczynku organizo-
wanego głównie w miejscowości Piaski Drużków. 
Wszystkim darczyńcom oraz osobom, które` po-
magały nam w przeprowadzeniu akcji serdecznie 
dziękujemy – mówi harcmistrz Maria Tyka. 

Zestawienie wyników zbiórki:
PSP nr 2 Brzesko – 2.356,21 zł.; PG nr 2 Brzesko 

– 1.153,50 zł.; PG Zaborów – 515,38 zł.; PG Jadow-
niki – 1.528,43 zł.; PSP Czchów – 1.132,72 zł.; PSP 
Tymowa – 150 zł.; PSP Tworkowa – 311, 02 zł.; 
PSP Okocim – 428 zł.; Szkoła Wokowice – 682 zł.; 
PSP Mokrzyska – 563,55 zł.                               ZS

Znów zwyciężyłeś. co dalej?
Teraz muszę podjąć decyzję, czy wziąć 

udział w kwalifikacjach do olimpiady mię-
dzynarodowej. Będą miały miejsce pod ko-
niec maja. Jeśli przejdę je z pozytywnym 
wynikiem, wtedy będę mógł ponownie re-
prezentować Polskę.

Masz zamiar wziąć w nich udział?
Łączy się to z bardzo dużym stresem 

i bardzo dużym wkładem pracy. Olimpia-
da międzynarodowa to naprawdę bardzo 
duże przeżycie i życzyłbym każdemu, by 
mógł wziąć w niej udział. Panuje tam 
bardzo miła atmosfera, a najlepsze wspo-
mnienia wiążą się z poznanymi uczestni-
kami.

jak wiele czasu poświęcasz na 
naukę?

To nie jest tak, że liczę czas, gdy przygo-
towuję się do olimpiady. Jeśli mam ocho-
tę, to się uczę, jeśli nie mam – to po prostu 

tomek klaus absolwent Liceum Ogólno-
kształcącego w ZSP nr 1 w Brzesku - Tomek 
Klaus  - pod koniec kwietnia br. wrócił z War-
szawy, gdzie po raz kolejny wziął udział w ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Biologicznej, zajmując 
drugie miejsce. Tym samym poprawił wynik 
z poprzedniej edycji, w której uplasował się 
na miejscu czwartym. Wszedł wtedy w skład 
zespołu uczniów reprezentującego Polskę na 
Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej 
w Indiach. Czy teraz powtórzy sukces?

Aby wygrać, Tomek przygotował pracę 
badawczą, co wymagało poszerzenia wiedzy 
z innych dziedzin nauki, takich jak m.in. sta-
tystyka czy chemia. Mojej pracy było sporo, ale 
na sukces zapracował cały sztab ludzi. Pod-
kreślić należy wielką życzliwość pracowników 
naukowych z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i Warszawskiego oraz przede wszystkim pani 
Marii Rubachy – opowiadał nam laureat - 
zająłem drugie miejsce, pierwsze zdobył mój 
serdeczny kolega ze Słupska, więc radość była 
podwójna.                                                   MK

Uczę się z pasji - wywiad z Tomaszem Klausem
tego nie robię. Staram się przygotować 
tak, by to miało ręce i nogi, ale nie pla-
nuję, że tego dnia będę powtarzać bezkrę-
gowce, a innego fizjologię roślin. Zawsze 
staram się zająć tym, na co akurat mam 
ochotę.

a więc uczysz się z pasji?
Tak, z pewnością uczę się z pasji biolo-

gii. Z konieczności innych przedmiotów, 
które są w niej przydatne.

interesujesz się czymś jeszcze poza 
naukami przyrodniczymi?

Tak, zawsze pociągała mnie sztuka. 
Próbowałem malować akwarelami, nie-
stety teraz żałuję, że tak to wyszło, ale ze 
względu na brak czasu musiałem to odsu-
nąć na dalszy plan.

czy da się połączyć tak odległe 
pasje?

Powiem tak – organizm ludzki można 
uznać za… prawdziwe dzieło sztuki.
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Uczniowie, rodzice, nauczyciele, 
księża, radni, burmistrz Grzegorz 
Wawryka, sponsorzy i wielu innych 
gości brało udział w niezwykłym 
święcie, jakim było nadanie imienia 

Szkoła z imieniem

Gimnazjum i Liceum Katolickiemu. 
Uroczystości rozpoczęły się mszą, 	
w czasie której homilię wygłosił bi-
skup Wiktor Skworc. Burmistrz Brze-
ska ufundował dla szkoły telewizor 

wraz z odtwarzaczem DVD. 
Po mszy uczestnicy uroczystości 

przeszli do Auli Chrystusa Króla, gdzie 
uczniowie odebrali sztandar ufundo-
wany przez szkołę przy współudziale 
rodziców, parafii św. Jakuba i parafii 	
św. Stanisława ze Szczepanowa. Akt 
nadania imienia szkole odczytała pre-
zes Stowarzyszenia „Wzrastanie”, Ma-
ria Babicz.

- Wybór św. Stanisława na patro-
na to deklaracja naszych uczuć wo-
bec kościoła i ojczyzny. Niech patron 
chrześcijańskiego ładu morlanego 
trwa przy nas, chroni, broni i kieruje 
poczynaniami a młodzież dzięki jego 
wstawiennictwu dokonuje wyborów 
jakie powinni czynić ludzie głębokiej 
wiary  – mówi dyrektor GiLK, Halina 
Podolańska-Nabożny. 

W szkole pierwszy dzwonek rozległ 
się 1 września 2003 r. W czasie uroczy-
stości nadania imienia placówce dy-
rektor wręczyła podziękowania i sta-
tuetki  przyjaciołom szkoły - księżom: 
Zygmuntowi Bochenkowi, Józefowi 
Drabikowi, Władysławowi Pasiutowi 
oraz Marii Babicz.                     

	ZS

Brydżowy turniej
Siedem par uczestniczyło w Turnieju 
Brydża Sportowego o Puchar Przewod-
niczącego RM w Brzesku Krzysztofa 
Ojczyka. Każda para rozegrała 24 spot-
kań  (rozdań) z których zwycięsko wy-
szli Zbigniew Chyl i Krzysztof Wiecha 
wyprzedzając w końcowej punktacji 	
o 6 pkt. parę Krzysztof Ojczyk – Bog-
dan Kulka.
Wyniki: 1. Zbigniew Chyl, Krzysztof 
Wiecha (111 pkt.), 2. Krzysztof Ojczyk, 
Bogdan Kulka (105), 3. Janusz Na-
lepa, Jan Płaneta (104), 4. Jan Idzik, 
Jan Hajduk (103), 5. Władysław Biel, 
Emil Biel (93), 6. Stefan Drużkowski, 
Marian drużkowski (83), 7. Jerzy Stós, 
Jan Jemioło (73).  Sędziowanie turnie-
ju: Franciszek Ruchała.   red

Urząd Miejski w Brzesku infor-
muje, że w dniach od 15 maja do 
30 czerwca 2009 roku przeprowa-
dzona zostanie w Gminie Brzesko 
bezpłatna zbiórka odpadów wiel-
kogabarytowych. 

Odpady będą zbierane bezpo-
średnio na przejeżdżający sa-
mochód. W wyznaczonym dniu 
mieszkańcy proszeni są o wy-
stawienie przed posesję	 odpa-

dów typu  wielkogabarytowego 	
(np.: stare meble, lodówki, pral-
ki, telewizory, opony, itp.) nad-
mieniam, że inne odpady komu-
nalne nie będą zabierane. Proszę 
o wystawienie odpadów do godzi-
ny 800. 

Zbiórka odpadów wielkogabary-
towych odbywać się będzie zgod-
nie z poniższym harmonogramem  
od godziny 800 : 

P r z y p o m i -
na się iż każ-
dy właściciel 
nieruchomości 
powinien po-
siadać zawar-
tą umowę

na odbiór 
odpadów ko-
m u n a l n y c h 
powstałych na 
terenie nieru-
chomości oraz 
o obowiązku

prowadzenia 
segregacji od-
padów w go-
spodarstwach 
domowych.

Lp. Teren so ectwa / osiedla Terminy zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych 

1 So ectwo Por ba Spytkowska 14.05.2009 r. (czwartek) 
2 So ectwo Jadowniki (strona pó nocna od E 40) 15.05.2009 r. (pi tek)
3 So ectwo Jadowniki (strona po udniowa od E 40) 16.05.2009 r. (sobota) 
4 So ectwo  Jasie 23.05.2009 r. (sobota) 
5  So ectwo Szczepanów 29.05.2009 r. (pi tek)
6 So ectwo Mokrzyska 30.05.2009 r. (sobota) 
7 So ectwo Wokowice 06.06.2009 r. (sobota) 
8 So ectwo Sterkowiec 06.06.2009 r. (sobota) 
9 So ectwo Okocim 13.06.2009 r. (sobota) 
 10 Osiedle Okocimskie 19.06.2009 r. (pi tek)
11 Osiedle Zielonka 19.06.2009 r. (pi tek)
12 Osiedle Ko ciuszki - Ogrodowa 20.06.2009 r. (sobota) 
13 Osiedle Kopaliny - Jagie y 20.06.2009 r. (sobota) 
14 So ectwo Bucze 27.06.2009 r. (sobota) 
15 Osiedle S otwina 29.06.2009 r. (poniedzia ek)
16 Osiedle Brzezowieckie 30.06.2009 r. (wtorek) 
17 Osiedle Stare Miasto 30.06.2009 r. (wtorek) 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
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Mieszkańcy Brzeska mogą spać spokojnie
z komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku rozmawia Zofia Sitarz

Czy niedawne, tragiczne wyda-
rzenia do jakich doszło w Kamieniu 
Pomorskim sprawiły, że miesz-
kańcy zainteresowali się stanem 
zabezpieczeń przeciwpożarowych  
w swoich domach?

Takie zdarzenia z reguły wywołują 
większą czujność. Więcej niż zwykle 
odbieramy telefonów od mieszkań-
ców, którzy pytają, w jaki sposób 
sami mogą poprawić stan zabezpie-
czeń. Bardzo dobrze, że tak się dzieje, 
jednak o tym, żeby skutecznie chronić 
siebie i swoje domostwo przed ewen-
tualnym pożarem należy pamiętać 
cały czas. 

W razie pożaru na największe nie-
bezpieczeństwo narażeni są miesz-
kańcy bloków. Jak często strażacy 
przeprowadzają kontrole w budyn-
kach wielorodzinnych?

Kontrole przeprowadzane są syste-
matycznie co jakiś czas. Polegają głów-
nie na sprawdzeniu klasy odporności 
materiałów budowlanych na wysokie 
temperatury, zapewnieniu dojść ewa-
kuacyjnych, których długość w myśl 
obowiązujących przepisów nie może 
być dłuższa niż 60 metrów. Działa-
nia kontrolne polegają na sprawdze-
niu dostępności do sieci hydrantowej 	
a także stanu technicznego instalacji 
elektrycznej i kominowej. W ostatnim 
czasie przeprowadzaliśmy ćwiczenia 
na osiedlach Okocimskie i Ogrodo-
wa, zarówno w warunkach nocnych, 
jak i dziennych i okazało się, że są 
problemy związane z dojazdem na 
wewnętrzne drogi osiedlowe. Te są z 
reguły wąskie i dodatkowo zastawio-
ne parkującymi na nich samochoda-

mi. Ale i z tej sytuacji można wybrnąć 
pod warunkiem, że straż dysponuje 
odpowiednim sprzętem. 

Straż brzeska taki posiada?
Po ostatnich kontrolach zarówno 

Miejski Zakład Gospodarki Mieszka-
niowej, jak  i Spółdzielnia Mieszka-
niowa zgodziły się na dofinansowanie 
zakupu takiego sprzętu jak skoko-
chron, drabiny przenośne i podnoś-
niki, które w skrajnych przypadkach 
ułatwiają ratowanie ludzi. Musimy 
pamiętać o tym, że budynek w Kamie-
niu Pomorskim w ogóle nie powinien 
być przeznaczony na cele mieszkalne 
ponieważ wykonany był z materiałów 
łatwopalnych. W tym miejscu chcę 
uspokoić mieszkańców, w Brzesku nie 
ma bloków łatwopalnych. Dwa budyn-
ki socjalne, które wzięliśmy pod lupę 
są bezpieczne.

Ale części mieszkalnych blo-
ków strażacy nie mogą, niestety  
kontrolować.

Przepisy pozwalają na to tylko w 
wyjątkowych sytuacjach. Na przykład 
wówczas, gdy mieszkańcy złożą skar-
gę, że któryś z mieszkańców gromadzi 
materiały łatwopalne, ma niespraw-
ną instalację elektryczną albo spala 
odpady plastikowe. Wszystkie takie 
sygnały szczegółowo badamy. Do tej 
pory nie wykryliśmy poważniejszych 
zagrożeń związanych z takimi sytua-
cjami.

Jak często strażacy sprawdzają 
budynki użyteczności publicznej, na 
przykład szkoły i przedszkola?

Szkoły, przedszkola, ośrodki zdro-
wia, budynki bibliotek, sklepów, koś-
cioły badane są bardzo często. Każde-
go roku kontrole takie wykonujemy 
kilkadziesiąt razy. Stopień bezpie-
czeństwa jest w nich bardzo różny. 
Jedne z nich na ewentualność pożaru 
i ewakuacji przygotowane są wzorco-
wo, w innych są drastyczne zaniedba-
nia. W zdecydowanej jednak większo-
ści nie występują nieprawidłowości, 
które mogłyby bezpośrednio zagrażać 
życiu ludzi. W przypadku wykrycia 
zaniedbań wydajemy decyzję admini-
stracyjną i w jak najkrótszym czasie 
zalecamy usunięcie usterek. Trzeba 
przyznać, że właściciele i administra-
torzy takich budynków stosują się do 
naszych wskazówek, bowiem z reguły 
grozi im sankcja zamknięcia obiektu 

dla użytkowników. 
Czy mieszkańcy sami mogą spra-

wić, aby poprawić stan zabezpieczeń  
przeciwpożarowych? 

Nawet w budynkach wielorodzinnych 
mieszkańcy mogą sami o to zadbać. Py-
tać administratorów bloków o kontrole 
instalacji, szczególnie elektrycznych i 
kominowych. W razie gdy zauważą, że 
na klatkach schodowych nie ma wy-
maganego sprzętu gaśniczego, powinni 
informować o tym bądź administratora 
bloku bądź straż pożarną. W samych 
mieszkaniach można montować czujki 
dymowe i gazowe, które pozwalają na 
szybkie wykrycie ewentualnego pożaru 
w jego bardzo wczesnym stadium. Czuj-
ki takie to koszt kilkudziesięciu złotych 
a zapewniają bezpieczeństwo, co szcze-
gólnie ważne jest w budynkach zamiesz-
kiwanych przez dużą liczbę ludzi. 

Równie ważna jest znajomość zasad  
postępowania na wypadek pożaru. 
Mieszkańcy Brzeska znają się na 
tym? 

Różnie z tym bywa. Trzeba pamię-
tać o tym, że sytuacja gdy dochodzi już 
do pożaru jest szalenie stresująca i jej 
uczestnicy, pod wpływem ogromnego 
strachu tracą głowę. Należy pamiętać 	
o tym, że w razie, gdy widać już ogień, 
bezzwłocznie należy informować straż 
pożarną. W dalszej dopiero kolejności 
można samemu podjąć działania, z cze-
go najważniejsze jest powiadomienie 
sąsiadów o pożarze. 

Bezpiecznie jest zatem w Brze-
sku?

Tak, z całą odpowiedzialnością mogę 
powiedzieć, że mieszkańcy Brzeska 
mogą spać spokojnie. Pod warunkiem 
jednak, że zachowywać będą zasady 
bezpieczeństwa i reagować na sytuacje 
zagrożenia. 

O G Ł O S Z E N I E
Jastew k/Brzeska

Działki budowlane uzbrojone 15 
i 11 ar. Miejsce widokowe. Cena 

3900 zł za ar. 
Tel: (600) 514 502

O G Ł O S Z E N I E
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W gościnnych progach Szkoły Podstawo-
wej nr 3 odbyły się gminne eliminacje Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”. Eliminacje 
przebiegały w dwóch kategoriach wieko-
wych, w pierwszej brali udział uczniowie 
szkół podstawowych, w drugiej gimnazjów.

W eliminacjach wzięło udział 35 uczniów, 
którzy reprezentowali: Szkołę Podstawo-
wą nr 3 z Brzeska, Szkołę Podstawową nr 
2 z Jadownik oraz placówki z Mokrzysk, 
Poręby Spytkowskiej i Sterkowca a także 
wszystkie trzy gimnazja znajdujące się na 
terenie gminy. W skład komisji oceniającej 
prace uczniów weszli: Adam Cebula, Ma-
rian Czarnik, Janusz Patera, Jan Ware-
siak i Karolina Cebula. W pierwszej grupie, 

obejmującej uczniów szkół podstawowych 
brało udział łącznie 22 uczestników. Zma-
gania obejmowały test na zasadzie wybo-
ru, składający się z 30 pytań obejmujących 
całokształt szeroko pojętych zagadnień 
przeciwpożarowych, od rodzaju sprzętu po-
żarniczego, spraw udzielania pierwszej po-
mocy, po działania organizacyjne związane 
z powołaniem i funkcjonowania jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych.  Na rozwią-
zanie testu dzieci miały 45 minut. W drugiej 
grupie wiekowej, obejmującej uczniów gim-
nazjów rywalizowało 13 uczestników. W tej 
grupie na podobnych zasadach ułożony test 
liczył 40 pytań a na jego rozwiązanie kon-
kursowicze mieli 60 minut. 

Szczególnie ostra rywalizacja była 

w kategorii szkół podstawowych. Wo-
bec wyrównanego poziomu, koniecz-
na okazała się ustna dogrywka. Zwy-
cięzcą zaciętego pojedynku okazała się 
Karolina Miśkowicz SP nr 2 z Jadownik. 	
W pokonanym polu zostawiła Szymona Ga-
wendę z SP nr 3 w Brzesku. Trzecie miejsce, 
również po zaciętym pojedynku w sześcioo-
sobowej grupie, która osiągnęła taki sam 
wynik, a składającej się z…pięciu dziewczyn 
i jednego chłopca, zdobyła Karolina Barczak 
z SP nr 2 w Jadownikach. Pozostałe punk-
towane lokaty zajęli kolejno: Anna Stępak 
ze Sterkowca, Leonard Kubala z SP nr 3 	
i Marcelina Pasierb z Mokrzysk.

Jeszcze bardziej bezapelacyjną domina-
cję dziewczyn w tym pierwszym w gminie 
turnieju wiedzy pożarniczej, zanotowano 
w kategorii gimnazjów. Tu dla chłopaka 
nie zostało ani jedno miejsce na podium. 
Zwyciężyła Anna Cebula z Gimnazjum 	
w Jadownikach przed swoją szkolną ko-
leżanką Iloną Sławińską. Trzecie miejsce 
zdobyła Regina Wojnicka z Gimnazjum nr 1 	
w Brzesku. Te osoby będą reprezentowały 
gminę Brzesko w rywalizacji na szczeblu 
powiatowym. Nagrody dla uczestników 
ufundował burmistrz Grzegorza Wawryka, 
który osobiście dekorował zwycięzców, ży-
cząc im sukcesów w dalszej rywalizacji i po-
myślnego reprezentowania gminy Brzesko 	
w kolejnych etapach konkursu.

-Organizacja Konkursu jest sposobem na 
propagowanie wśród młodzieży wiadomości 
dotyczących zasad bezpieczeństwa i unika-
nia zagrożeń pożarowych. Są sytuacje, że 
taka wiedza, nawet bardzo pobieżna, może 
być bezcenna. Pozwala uniknąć ogromnych 
tragedii. Jest to również forma zaintere-
sowania młodych ludzi służbą w Ochotni-
czych Strażach Pożarnych – mówi jeden 	
z jurorów, Jan Waresiak.                         ZS 

Konkurs wiedzy pożarniczej

Miły, koleżeński, zawsze życzliwy i 
uśmiechnięty - tak najkrócej można scha-
rakteryzować osobę Bogusia Kądziołki, 
wielkiego miłośnika muzyki weselnej, 
ludowej i regionalnej. Człowiek, który za-
wsze lubił zabawę, śpiewy, taniec i - przez 
blisko 20 lat - grał w orkiestrze dętej Bro-
waru Okocim (obecnie Miejska Orkiestra 
Dęta). Przez tyle samo lat, nosił na swoich 
ramionach, pokaźnych rozmiarów instru-
ment - bęben. Nie sposób Go było nie za-
uważyć, gdyż wyróżniał się w szyku, swo-
ją specyficzną bródką. 

Boguś był człowiekiem bardzo rozryw-
kowym. W swoim zespole estradowym, 
był nie tylko perkusistą, ale również wo-

kalistą. To właśnie z Jego osobą, jest ko-
jarzony tzw. „śmiech salcesona”, którym 
potrafił rozbawić „do maksimum” wszyst-
kich tancerzy obecnych na parkiecie.

Nie ma Go już wśród nas. Odszedł nie-
spodziewanie do wieczności. Miał zaledwie 
55 lat. Ostatni raz orkiestra występowała 
wspólnie, dokładnie miesiąc temu. Tak 
się składa, że był to pogrzeb mojego Taty. 
Boguś zawsze solidaryzował się w takich 
momentach i można było na Niego liczyć. 
Za kilka dni, miał zagrać z orkiestrą na 
procesji w kościele św. Jakuba w Brze-
sku. Niestety - zgodnie z wolą Bożą – nie 
weźmie już do ręki swojego bębna. Mamy 
nadzieję, że będzie mógł zagrać w chórze 

anielskim, który - w sposób szczególny - 
będzie się radował ze zmartwychwstania 
Pana Jezusa.

W piękne i słoneczne popołudnie, na 
cmentarzu parafialnym w Okocimiu, 
żegnały Go tłumy ludzi. Byli koledzy 
z innych zespołów muzycznych, kapel 
ludowych oraz bardzo licznie zgroma-
dzona społeczność Okocimia. Nie mogło 
oczywiście zabraknąć orkiestry, która 	
w ostatniej drodze zagrała marsze żałob-
ne. Po zakończeniu części liturgicznej, kol. 
Stanisław Kwaśnik odegrał - nad grobem 
Bogusia - solową melodię pt. „Cisza”. Pod-
czas okolicznościowych przemówień i po-
dziękowań, na twarzach wielu osób widać 
było łzy. 

Boguś będzie żył jeszcze tak długo, jak 
długo w naszych sercach będzie trwała pa-
mięć o Nim.                   Marek Białka

Wspomnienie „uśmiechu salcesona”
Pamięci Bogdana Kądziołki



BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY

1�

maj 2009URZĄD MIEJSKI

Program przewiduje planowanie prac 
w wielu płaszczyznach – obejmuje na 
przykład budowę i remonty budynków 
pełniących funkcje rekreacyjne, sporto-
we i społeczno-kulturalne. Dotyczy też 
prac związanych z rozbudową miejsc 
służących do rekreacji (z wyjątkiem sal 
sportowych służących tylko szkołom), 
odnawiania obiektów charakterystycz-
nych dla danych miejscowości, popra-
wy infrastruktury (parkingi, chodniki, 
oświetlenie uliczne), zagospodarowania 
cieków i zbiorników wodnych pod ką-
tem rekreacji, odnowy miejsc pamięci, 
remontów obiektów architektury sa-
kralnej. To tylko niektóre możliwe do 
zrealizowania kierunki wskazane przez 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Poniżej przytaczamy obszerne fragmen-
ty informacji pochodzących z planów 
odnowy miejscowości wybranych przez 
władze miejskie. 
 
MOKRZYSKA

Większość domów w położonych na 
północ od Brzeska Mokrzyskach usytu-
owanych jest wzdłuż drogi wojewódzkiej 
768.  Na zachód od tego szlaku znajduje 
się około 200 domów rozrzuconych na 
długości aż 5 kilometrów w stronę gra-
nicy z gminą Rzezawa. Mokrzyska liczą 
3104 mieszkańców (stan na 2  lutego).  

Ponad 60 procent mieszkańców to osoby 
w wieku produkcyjnym. Ponad 37 pro-
cent powierzchni Mokrzysk stanowią 
grunty rolne (731,1 ha). Pozostałe grun-
ty to łąki (601,3 ha), pastwiska (268,9 

Sołectwa do odnowy
Gmina Brzesko uczestniczy w realizacji programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 

Program zakłada podjęcie działań wpływających na poprawę jakości życia poprzez zaspoko-
jenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie tych obszarów. 
Zgodnie z wytycznymi programu pracownicy Urzędu Miejskiego w Brzesku opracowali plany 
odnowy czterech miejscowości – Mokrzysk, Jasienia, Szczepanowa i Wokowic. 

ha), lasy (168,8 ha), tereny zabudowane 
(89,6 ha), drogi i trakty (48 ha), wody 
(27,3 ha), sady (13,1 ha) oraz nieużytki 
(6,8 ha). 

Mokrzyska nie posiadają sieci kana-
lizacyjnej, wyposażone są natomiast we 
wszystkie pozostałe media. Najbardziej 
znaczące w Mokrzyskach obiekty to 
kościół, Publiczne Przedszkole Parafial-
ne, Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Tadeusza Kościuszki, Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, boisko sportowe, re-
miza OSP i szereg drewnianych chat po-
stawionych w stylu krakowskim. 

Mocne i słabe stro-
ny

Lista aktywów Mok-
rzysk jest dość obszer-
na. Przede wszystkim 
fakt, że jest to druga pod 
względem liczby miesz-
kańców wieś w gminie. 
Mocnymi stronami są 
także walory przyrodni-
czo-krajobrazowe i słyn-
ny Szlak Architektury 
Drewnianej. Miejscowi 
rolnicy uważani są za wybitnych specja-
listów w zakresie hodowli ziemniaków 
i zbóż, o czym najlepiej świadczą wy-
niki zbiorów znacznie przewyższającej 
średnią dla makroregionu. Gospodar-

stwa w większości są 	
w pełni wyposażone 
w odpowiedni sprzęt 
techniczny, dobrze 
rozwinięte jest tutaj 
rolnictwo ekologicz-
ne. GOSiR i LKS 
Strażak Mokrzyska 
stwarzają możliwości 
spełniania się pod-
czas wolnego czasu. 
Działalność kultu-
ralna i sportowa pro-
wadzone są tutaj na 
wysokim poziomie.  

Zmartwieniem mieszkańców Mok-
rzysk jest na pewno brak sieci kanali-
zacyjnej. Wiele zastrzeżeń można też 
mieć do stanu dróg i chodników.  Mimo 
dobrych wyników w rolnictwie brak jest 

młodych ludzi gotowych kontynuować 
dzieło swoich rodziców. Mankamentem 
są również niskie dochody mieszkańców. 
Brakuje miejsc do zabaw dla dzieci. 

JASIEŃ	
Jest to jedna z największych miej-

scowości w rejonie Brzeska, zajmuje 
powierzchnię 14 kilometrów kwadrato-
wych. Większość gospodarstw znajduje 
się w jej południowej części, głównie na 
wzgórzach. Według stanu na 2 lutego 
Jasień liczył 2924 mieszkańców, z cze-
go 49,74 procent to kobiety. Gęstość za-
ludnienia wynosi 208,72 osoby na jeden 
kilometr kwadratowy. Ponad 60 procent 
mieszkańców Jasienia to osoby w wieku 
produkcyjnym. 

Blisko 40 procent powierzchni Jasie-
nia stanowią grunty rolne (551,6 ha). 
Pozostałe to lasy (382,7 ha), łąki (262,8 
ha), sady (70,7 ha), tereny zabudowane 
(64,4 ha), drogi i trakty (38,6 ha), pa-
stwiska (16,4 ha), wody (8,14 ha) oraz 
nieużytki (5,6 ha). 

Najpilniejszą sprawą dla mieszkań-
ców Jasienia jest potrzeba inwestowania 
w infrastrukturę kanalizacyjną. Tylko 
30 procent gospodarstw posiada dostęp 
do sanitarnej sieci kanalizacyjnej. Pozo-
stałe media są ogólnodostępne. 

Jak czytamy w planie, Jasień jest 
miejscowością przeciętnie wyposażoną. 
Malownicze tereny stanowić powinny 
zachętę, aby tutaj zamieszkać. Atutem 
jest szkoła (o dużej powierzchni) z nie-
dawno wybudowaną salą gimnastyczną. 
Wśród pracowników Urzędu Miejskiego 
panuje przekonanie, że atrakcyjność Ja-
sienia wzrośnie wraz z zakończeniem 
budowy zjazdu z mającej w pobliżu 
przebiegać autostrady. Uważa się też, 
że należy wykorzystać fakt, iż w czasie 
I wojny światowej istniało tutaj lotnisko 
pierwszej na świecie pocztowej linii. To 
miejsce może stać się jednym z atrakcyj-
niejszych miejsc turystycznych w Mało-
polsce. 

Do miejsc i obiektów godnych polece-
nia należą: ufundowany przez Spytka 	

 Planowane inwestycje w Mokrzyskach w 2009 roku i latach nast pnych
 Nazwa zadania Koszt (w z )  Termi

n
Budowa chodników od ulicy Trakt Królewski do przystanku 
autobusowego przy ul. Wi lanej

1 240 000 2009-2011

Budowa chodnika przy ul. Ko cielnej    310 000 2009-2010
Odnowa centrum wsi 2 400 000 2008-2009
Utrzymanie GOSiR      40 000 2009
Utrzymanie jednostki OSP      14 000 2009
Budowa chodnika wzd u  ul. Wi lanej (Wielgoszówka) i ul. 
Zagrodzkiej

   100 000 2012

Budowa chodnika pomi dzy ulicami Trakt Królewski a 
Januszowsk

     60 000 2011-1012

Dalszy remont budynku GOSiR    100 000 2012-2013
Budowa chodnika wzd u  ulicy Parafialnej w stron  Szczepanowa 1 200 000 2012
Budowa nawierzchni na gminnych drogach o cznej d ugo ci 16 
km 

3 800 000 2013-2015

Odbudowa rowów melioracyjnych na d ugo ci 5 km    750 000 2012-2014
Budowa nawierzchni na ul. S siedzkiej (wraz z chodnikiem)      96 000 2013
Budowa hali sportowej dla Mokrzysk i Bucza 2 500 000 2014-2016

Planowane inwestycje w Jasieniu na 2009 rok i lata nast pne
 Nazwa zadania Koszt (w z ) Termin
Odbudowa rowu przy ulicy Wiede skiej-Bocznej   50 000 2009
Odwodnienie terenów po o onych przy gminnych drogach 100 000 2009
Budowa sieci wodoci gowej przy ulicy Wi nickiej 140 000 2009
Budowa chodnika przy ul. ks. Mazurkiewicza   70 000 2009
Zakup gruntu pod budow  chodnika przy ulicy ks. Mazurkiewicza   11 000 2009
Utrzymanie jednostki OSP   14 000 2009
Remont sanitariatów w budynku Szko y Podstawowej   60 000 2009
Budowa parkingu przy parafialnym kosciele 120 000 2010
Odbudowa rowu melioracyjnego przy ulicy Wiede skiej 400 000 2012-2013
Przebudowa rowu melioracyjnego przy ulicy Klonowej-Bocznej 200 000 2010-2011
Budowa o wietlenia przy ulicy Jagodowej   20 000 2011
Budowa boiska sportowego 400 000 2012-2013
Uruchomienie i wyposa enie sto ówki w Szkole Podstawowej 100 000 2012-2013
Budowa o wietlenia przy ulicy Stra ackiej   15 000 2012
Modernizacja nawierzchni ulic Floria skiej, Zielnej, Kasztanowej i 
S deckiej-Bocznej

300 000 2010-2012
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z Melsztyna gotycki kościół z 1436 roku, 
cmentarz parafialny założony w pierw-
szej połowie XIX wieku, zespół dworsko-
folwarczny, stare chałupy i zabudowa-
nia liczące nawet ponad 100 lat, dwór 
z przełomu XVIII i XIX wieku z odkrytą 
niedawno unikalną polichromią (w dwo-
rze mieści się obecnie Dom Dziecka), 
Publiczna Szkoła Podstawowa, Ochron-
ka Sióstr Służebniczek BDNP, remiza 
OSP i boisko sportowe. 

Mocne i słabe strony
Autorzy planu odnowy Jasie-

nia wśród atutów trzeciego pod 
względem liczby mieszkańców 
sołectwa w gminie wymieniają: 
korzystne położenie komunika-
cyjne (sąsiedztwo z drogą krajo-
wą K-4), dobrze rozwiniętą bazę 
sportową, prężnie działający 
ośrodek hipoterapii prowadzony 
przez działające przy Domu Dziecka 
Stowarzyszenie Samarytanin, korzyst-
ne położenie względem rynku zbytu pro-
duktów rolnych, wspomniane już tutaj 
lotnisko, uzbrojone tereny inwestycyjne, 
dobry stan infrastruktury kanalizacyjnej 	
i bezpośredni dostęp do przyszłego zjaz-
du z autostrady. Atutem jest też owocna 
współpraca Domu Dziecka z francuską 
Fundacją Cassiopee i miasteczkiem Vil-
le-preux. 

Do minusów należą między innymi 
nikłe zainteresowanie wśród młodzieży 
rolnictwem, brak prawnych uregulowań 
w zakresie producenckich organizacji, 
trudności ze zbytem na lokalnym ryn-
ku produktów rolnych, niskie dochody 
mieszkańców i brak placów zabaw dla 
dzieci. 

SZCZEPANÓW
Sołectwo znane z tego, że jest miej-

scem urodzenia św. Stanisława, zajmuje 
powierzchnię blisko 6 kilometrów kwa-
dratowych. Pod względem liczby miesz-
kańców Szczepanów nie jest dużą miej-
scowością – liczy 944 dusze (stan na 2 
lutego). I tutaj 60 procent mieszkańców 
to osoby w wieku produkcyjnym. 

Ponad połowę powierzchni Szczepa-
nowa zajmują lasy (317,3 ha). Pozostałe 
tereny to grunty rolne (136,1 ha), łąki 
(58,1 ha), tereny zabudowane (28,5 ha), 
pastwiska (19,1 ha), drogi i trakty (15,3 
ha), sady (7,8 ha), nieużytki (2,5 ha) 
oraz wody (2,3 ha). 

Podobnie jak dwie wyżej wymienione 
miejscowości Szczepanów cierpi na brak 
sieci kanalizacyjnej. 

Wieś słynie w całej Polsce jak i poza 
granicami kraju jako cel pielgrzymek. 	
W 1978 roku przebywał tutaj Karol Woj-

tyła a w 2003 roku Joseph Ratzinger. 
Okolice Szczepanowa słyną z bogatej 

unikalnej roślinności i rzadkich okazów 
fauny. Można tu napotkać takie oka-
zy jak storczyk plamisty, mieczyk da-
chówkowaty, goździk pyszny, goryczka 
wąskolistna, kosaciec syberyjski, czy 
kruszczyk błotny. W okolicach zbiorni-
ków wodnych pojawiają się łabędź bia-
ły i perkoz dwuczuby. Nic dziwnego, że 

Szczepanów i okolice zostały włączone 
do mającego powstać Bratucickiego Ob-
szaru Chronionego. 

Obiektami wyróżniającymi się w kra-
jobrazie Szczepanowa są: gotycki kościół 
św. Marii Magdaleny z herbami Polski i 
Litwy ufundowany przez Jana Długosza, 
neogotycka świątynia poświęcona św. 
Stanisławowi, klasycystyczny kościół 
św. Stanisława Biskupa zaprojektowa-
ny przez włoskiego architekta Vincenza 
Brenne, przydrożne figury ( w tym po-
sąg św. Floriana z 1840 roku, kamienny 
posąg Matki Bożej i Chrystusa z 1844 
roku oraz drewniany posąg św. Onufre-
go z początku XIX wieku (umieszczony 
na pniu drzewa), źródełko, obok którego 
narodził się św. Stanisław, Publiczne 
Przedszkole, Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Bohaterów Westerplatte w 
Szczepanowie, boisko sportowe i remiza 
OSP. 

Mocne i słabe strony 
Do mocnych stron Szczepanowa na-

leżą wysoki potencjał techniczny gospo-
darstw rolnych, rolnictwo ekologiczne, 
prężnie rozwijająca się agroturystyka, 
baza turystyczno-pielgrzymkowa, łatwy 
dostęp do Internetu, dobry stan lokal-
nych dróg i dobrze rozwinięta sieć wo-
dociągowa. 

Wśród słabych stron powtarzają się 
te, które wymienialiśmy przy omawia-
niu planów dotyczących 
poprzednich dwóch so-
łectw. 

WOKOWICE
Jest to miejscowość 

położona 8 kilometrów 
na północny wschód od 
Brzeska. Zajmuje ob-

szar nieco ponad 4 kilometry kwadra-
towe.  Trudno nawet w przybliżeniu 
podać datę powstania Wokowic. Zakła-
da się, że najpóźniej mogło to nastąpić 	
w pierwszej połowie XV wieku. Do 1782 
roku wieś pozostawała w posiadaniu 
krakowskich biskupów, by w oparciu 
o dekret austriackich władz przejść 	
w skład tzw. funduszu religijnego. 	
W XIX wieku wystawiona na licytację 

przeszła w prywatne ręce. Od tej 
pory często dochodziło do zmiany 
właściciela Wokowic. Jedynym 
zabytkiem architektury jest tu-
taj szlachecki dwór otoczony 
urokliwym parkiem. Godna po-
lecenia jest również przydrożna 
figurka ukrzyżowanego Chry-
stusa postawiona w 1847 roku z 
fundacji małżeństwa Kargulów. 

Wokowice zamieszkiwane są 
przez 513 osób (stan na 31.12.2008). Lud-
ność w wieku produkcyjnym stanowi 57,3 
procent ogółu populacji. Prawie 64 pro-
cent obszaru Wokowic zajmują grunty 
rolne (259,8 ha), pastwiska – 40,1 ha, lasy 
– 35 ha, łąki – 22 ha, tereny zabudowane 
– 17 ha, drogi i trakty – 16 ha, sady – 6,6 
ha, wody – 6,6 ha, nieużytki 3,8 ha. 

Wokowice to jedna z najlepiej wypo-
sażonych wsi w Gminie Brzesko. W so-
łectwie w pełni dostępne są wszystkie 
niezbędne media, w tym kanalizacja 
sanitarna i deszczowa.

Charakterystycznymi dla Wokowic 
obiektami są gminny teren inwesty-
cyjny o powierzchni ponad 40 ha, Pub-
liczne Przedszkole, Publiczna Szkoła 
Podstawowa, remiza strażacka, boisko 	
i dwór z zespołem pałacowym. 

Mocne i słabe strony
Mocnymi stronami Wokowic są facho-

wa wiedza rolników na temat uprawy 
ziemniaków i zbóż, wysoki potencjał 
techniczny gospodarstw, rolnictwo eko-
logiczne, dobrze rozwinięta sieć wodo-
ciągowa i kanalizacyjna oraz tereny pod 
inwestycje. 

Do minusów należą między innymi 
niskie dochody mieszkańców, brak pla-
ców zabaw dla dzieci i słabo rozwinięty 
„przemysł zagospodarowania czasu wol-
nego” przez mieszkańców. 

ZS

 Planowane inwestycje w Szczepanowie na 2009 rok i lata nast pne
 Nazwa zadania Koszt (w z )  Termin 
Zakup gruntu pod poszerzenie ul. Lubomirskiego 6 600 2009
Utrzymanie jednostki OSP 14 000 2009
Zakup urz dze  do zabawy w ogrodzie, zmywarki i mebli dla 
przedszkola

15 000 2009

Utrzymanie terenu Rynku 17 360 2009
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej 186 000 2012-2014
Budowa boiska do siatkówki przy Szkole Podstawowej 300 000 2013
Przebudowa rowów melioracyjnych na d ugo ci 5 km 750 000 2012-2015
Modernizacja nawierzchni ulic Giba ówka, w. Stanis awa,

ukowej, Podlesie, osiedle Widok, osiedle Na Wzgórzu 
460 000 2011-2014

Budowa o wietlenia przy ulicach Lubomirskiego, w. Stanis awa,
ukowej, Podlesie, Stoja owskiego, D ugosza

15 000 2014-2016

Budowa chodników przy ulicach ukowej i w. Stanis awa 50 000 2014-2015

 Planowane inwestycje w Wokowicach na 2009 rok i lata nast pne
 Nazwa zadania Koszt (w z )  Termin 
Konserwacja odcinka rowu odwadniaj cego      40 000 2009
Utrzymanie Domu Ludowego i So tysówki      41 000 2009
Dotacja na zakup bojowego samochodu po arniczego      57 000 2009
Utrzymanie jednostki OSP      14 000 2009
Doko czenie budowy boksu gara owego dla OSP      15 000 2009
Modernizacja zabytkowego dworu    400 000 2011-2014
Remont kapitalny budynku szko y i przedszkola    600 000 2014-2016
Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikami     350 000 2011-2013
Budowa kompleksu boisk sportowych 1 000 000 2015
Budowa punktów o wietleniowych      25 000 2010
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-Jako gospodarz dzisiejszej uroczy-
stości pragnę poinformować, że zebrali-
śmy się po to, aby kontynuować chlub-
ne tradycje rzemieślnicze, poczucie 
więzi środowiskowej, która tak bardzo 
potrzebna była w przeszłości, potrzeb-
na jest i dzisiaj. Jestem przekonany, że 
tak jak dotychczas, umiłowanie pracy, 
wysoki poziom etyczno-moralny i jed-
ność naszego środowiska pozwoli prze-
zwyciężyć trudności i rzemiosło nadal 
cieszyć się będzie szacunkiem całego 
społeczeństwa, dla którego pełni słu-
żebną rolę. Życzę niech bliskie nam 
będą sprawy rdzennego brzeskiego 
rzemiosła – mówił Starszy Cechu, Ka-
zimierz Kural w czasie otwarcia uro-
czystości Małopolskiego Święta Rze-
miosła. - Cieszyć się należy, że tradycje 
rzemieślnicze nie giną. Należy życzyć 
sobie, aby nadal kontynuowane były 
przez następców. Ktoś powie, że nie 
będzie łatwo w obecnej sytuacji i na-
stawieniu do rzemiosła. Zgadzamy się 
z tym, że nie będzie łatwo. Nie możemy 
jednak pozwolić na zanik wielowieko-
wej tradycji. Życzę również, aby patron 
rzemieślników – święty Józef, którego 
atrybutami są narzędzia ciesielskie 
i warsztat stolarski, upraszał nam u 
Boga potrzebne łaski. 

Obchody Święta Rzemiosła rozpoczę-
ły się uroczystą mszą odprawioną w 
kościele świętego Jakuba przez księży 
Józefa Drabika i prałata Władysła-
wa Pasiuta. W czasie mszy odsłonięta 
została i poświęcona figura świętego 
Józefa. Figurę ufundowali brzescy rze-
mieślnicy. 

-Przez tę fundację chcemy budować 
naszą tożsamość na jak najtrwalszym 
fundamencie. Chcemy być również 
kontynuatorami pracowitości, jaką ce-
chował się nasz patron – święty Józef. 
Przecież jesteśmy po to stworzeni, aby 
żyć i pracować. Znaczenie pracy pod-
kreślał Jan Paweł II - „Praca ma do-
pomagać człowiekowi do tego, aby stał 
się lepszym, duchowo dojrzalszym, aby 
mógł spełniać swoje powołanie” - mówił 
Kazimierz Kural. 

Po mszy uczestnicy Święta Rzemio-
sła uroczystym pochodem, z orkiestrą 
na czele przeszli do Restauracji „Gali-
cyjska”. Było to doskonałe miejsce na 
wręczenie odznaczeń resortowych tym, 
którzy zasłużyli się na niwie pracy dla 
samorządu rzemiosła. Złote Medale 
imienia Jana Kilińskiego otrzymali: 

Ludwik Cyga, Henryk Strąk, burmistrz 
Grzegorz Wawryka, Władysław Wojni-
cki, Edward Zaczyński. Medale wręczył 
Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemio-
sła Polskiego. 

Henryk Strąk prowadzi zakład bu-
dowy i remontów sieci wodociągo-
wych i kanalizacyjnych od roku 1989. 
To rzemieślnik o wysokiej kulturze i 
etyce zawodowej. Grzegorz Wawryka 
jako burmistrz ściśle współpracuje z 
Zarządem Cechu Rzemieślników oraz 
Małych i Średnich Przedsiębiorców, 
znane i bliskie są mu sprawy rzemio-
sła, jest współorganizatorem Diece-
zjalnego Święta Chleba. Władysław 
Wojnicki, wspaniały fachowiec, mistrz 
zawodu, wykonawca  kilku tablic pa-
miątkowych, człowiek wielkiego serca 
widzący potrzeby finansowe ludzi ubo-
gich. Edward Zaczyński działalność 
prowadzi wraz z żoną Teresą. Państwa 
Zaczyńskich cechują duże umiejętności 
zawodowe. Firmę prowadzą od pięćdzie-
sięciu lat, oboje bardzo zaangażowani 
w pracę samorządu rzemieślniczego. 
Pan Edward jest członkiem Państwo-
wej Komisji Egzaminacyjnej przy Izbie 
Rzemieślniczej w Tarnowie. 

Srebrny Medal imienia Jana Kiliń-
skiego otrzymał Wiesław Pukal – wielo-
letni członek Zarządu brzeskiego Cechu, 
znany działacz. Nauczyciel mistrz zawo-
du, inicjator nowych form szkolenia za-
wodowego, dobry fachowiec, pracodawca 
dający zatrudnienie blisko 200 osobom. 

Honorową Odznaką Rzemiosła od-
znaczony został Eugeniusz Kopacz. 
Mistrz posiadający przygotowanie za-
wodowe do szkolenia młodych adeptów 
sztuki, członek Państwowej Komisji 
Egzaminacyjnej przy Izbie Rzemieśl-
niczej w Tarnowie, Podstarszy Cechu 
oraz członek Rady Izby Rzemieślniczej 
w Tarnowie. 

Święto Rzemiosła swoją obecnością 
uświetniło wielu znamienitych gości 
– posłowie, burmistrzowie, starostowie 
oraz rzemieślnicy z Bochni, Nowego Są-
cza, Dąbrowy Tarnowskiej, Tarnowa, 
Dębicy, Pilzna. Patronat nad uroczy-
stością honorowo sprawował burmistrz 
Grzegorz Wawryka. Wszystkich gości 
na uroczysty obiad zaprosił właściciel 
Restauracji „Galicyjska”, Kazimierz 
Kural, który serdecznie dziękuje mło-
dzieży z Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 z Brzeska za przygotowa-
nie okolicznościowego występu.       ZS

Zarys rozwoju brzeskiego rzemiosła
Należy przypuszczać, że w Brzesku, 

po nadaniu mu przez Królową Jadwigę 
praw miejskich w 1385 roku, mieszka-
jący w nim rzemieślnicy zaczęli organi-
zować się w cechy. Cechy miały przywi-
leje – statuty, królewskie, magnackie, 
szlacheckie, spisane na pergaminie, 
opatrzone pieczęciami. Przywileje te 
troszczyły się o życie moralne swoich 
członków, wnikały nawet w ich życie 
prywatne – zobowiązywały do zawie-
rania małżeństw zgodnie z prawem 
kościelnym, przestrzegania wierności 
małżeńskiej, unikania przekleństw i 
bluźnierstwa, zachowania niedzielnego 
wypoczynku po pracy i uczęszczania w 
niedziele i święta na msze. Do szczegól-
nych obowiązków religijnych należał 
udział w procesjach Bożego Ciała i w 
rezurekcji Zmartwychwstania Pańskie-
go ze świecami, chorągwiami, berłem, 
buzdyganem i innymi akcesoriami ce-
chowymi. Tradycje te powracają, obec-
nie brzescy rzemieślnicy biorą udział w 
procesji Bożego Ciała a także w wielko-
piątkowej Drodze Krzyżowej.

Około roku 1504 powstał w Brzesku 
Cech Tkaczy, który otrzymał przywilej 
nadany przez Katarzynę z Giżyc Mel-
sztyńską, wdowę po kasztelanie Zawi-
chojskim – Spytku z Melsztyna i jej 
syna Jana. Dokument ten zachował się 
do dzisiaj w zbiorach Muzeum w Boch-
ni. Po roku 1512 powstały kolejne Ce-
chy – szewsko-garbarskie, krawieckie i 
różnych kunsztów. Wiek XVII przyniósł 
załamanie się gospodarki w mieście. 
Znaczne ożywienie rzemiosła można 
zauważyć dopiero w II połowie XVIII 
wieku, rozwinęło się wówczas garncar-
stwo, stolarstwo, tokarstwo i zabaw-
karstwo. W latach 1787 – 1888 wpisano 
do ksiąg cechowych,  jako wyzwolonych 
na majstrów zaledwie 44 garbarzy, 51 
szewców oraz 15 wędliniarzy i rzeźni-
ków, gdyż w połowie XIX wieku, wraz z 
rozwojem przemysłu znaczenie rzemio-
sła wyraźnie zmalało. Obok istniejące-
go w mieście Cechu Krawieckiego, Ślu-
sarskiego, Tokarskiego, Powroźniczego 
świętych apostołów Piotra i Pawła, ist-
niał również w tym samym czasie drugi 
- Cech Szewski, Garbarski i Rzeźniczy. 
W roku 1891 utworzono wspólny Cech 
dla wszystkich rzemiosł pod nazwą To-
warzystwo Rękodzielniczo-Przemysło-
we, który obok Polaków skupiał także 
rzemieślników żydowskich. 

W tym czasie Cech Szewski Garbar-
ski i Rzeźniczy grupował tylko katoli-
ków, ograniczając się tylko do realizacji 

Święto rzemiosła



zadań cechowych, jednak tylko w za-
kresie religijnym. Ostatecznie w 1904 
roku przekształcił się w Bractwo Koś-
cielne imienia Pana Jezusa Chrystusa 
i Kryspinów.

W czasie II wojny światowej Cech 
przeszedł reorganizację, część rze-
mieślników przydzielono do Cechów 

w Bochni, Krakowie i Tarnowie. W sa-
mym Brzesku istniał tylko Cech Szew-
sko-Garbarski, Krawców i Ślusarzy. W 
roku 1951 utworzono Cech Rzemiosł 
Różnych skupiający rzemieślników z 

terenu powiatu. Z każdym 
rokiem przybywało rzemieślników 
i uczniów. Brakowało lokalu na po-
mieszczenia biurowe, gdyż dawny Dom 
Cechowy został zajęty przez ówczesne 

władze na przedszkole. Trudna sytua-
cja lokalowa zmusiła władze Cechu ze 
Starszą, śp. Marią Srokową do wybu-
dowania w latach 1960-1963 okazałego 
budynku, w którym znalazły się biu-
ra Cechu, sala wykładowa i świetlica. 
Nad przebiegiem prac czuwał kierow-

nik biura Jakub Okulicki, brat 
generała Leopolda Okulickiego „Niedź-
wiadka”, ostatniego komendanta Armii 
Krajowej. 

Obecnie Cech Rzemieślników oraz 

Małych i Średnich Przedsiębiorców 
obejmuje teren powiatu wraz z gmina-
mi Wojnicz i Zakliczyn. Skupia blisko 
400 zakładów, z których najliczniejszą 
grupę stanowią budowlane i motory-

zacyjne. W zakładach tych szkoli się 
około 400 uczniów. Brzeski Cech przy-
wiązuje dużą wagę do kontynuowania 
tradycji rzemieślniczych, religijnych i 
kulturowych, czym przyczynia się do 
utrwalania i pogłębiania więzi środowi-
skowych, postaw zgodnych z zasadami 
etyki i godności zawodowej oraz patrio-
tyzmu. Rzemieślnicy prowadzą szeroko 
zakrojoną działalność charytatywną.
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Majowe święta

Święto Konstytucji 3 Maja w Brze-
sku obchodzone było przez liczną 
rzeszę mieszkańców. W niedzielę 
rano przed budynkiem Urzędu Miej-
skiego zebrały się poczty sztandaro-
we oraz delegacje brzeskich insty-
tucji, zakładów pracy, stowarzyszeń 	
i organizacji pozarządowych, a także 
ugrupowań politycznych. Pół godziny 
później na Placu Kazimierza Wiel-
kiego odprawiona została uroczysta 
msza święta w intencji Ojczyzny. 
Po mszy poczty sztandarowe i dele-
gacje przemaszerowały pod Pomnik 
Nieznanego Żołnierza, gdzie złożone 
zostały wiązanki kwiatów. 

Dzień wcześniej, 2 maja na Placu 
Kazimierza Wielkiego spotkali się 
mieszkańcy Brzeska, by wspólnie 
śpiewać pieśni patriotyczne. Podob-
nie, jak 11 listopada zeszłego roku, 
zebrało się ich około tysiąca. Więk-
szość zaopatrzyła się w specjalne 
śpiewniki wydane na tę okazję przez 
Urząd Miejski. 

Na placu Kazimierza Wielkiego 
ustawiono „stolik patriotyczny”, przy 
którym członkowie Stowarzyszenia 
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„Porozumienie” rozdali mieszkań-
com kilkadziesiąt flag narodowych. 
Po południu odbyło się w tym miej-
scu nabożeństwo majowe, a zanim 
przystąpiono do wspólnego śpie-
wania, wystąpiła młodzież Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  	
w Brzesku w widowisku historycz-
nym: „Konstytucja 3 Maja 218 lat 
później”. 

Tym razem rozśpiewanym miesz-
kańcom akompaniował Zbigniew 
Gdowski, na co dzień grający w ze-
społach folklorystycznych „Jadow-
niczanie” i „Porębianie”. Tak samo, 
jak podczas poprzedniego śpiewa-
nia, na placu płonęły dwa duże og-
niska, na których można było upiec 
kiełbaski ufundowane przez bur-
mistrza Grzegorza Wawrykę. Czę-
stowano też żurkiem ugotowanym 	
w Restauracji „Galicyjska”. 

Po raz drugi w krótkim czasie 
okazało się, że taka forma spędza-
nia wolnego czasu mieszkańcom 
Brzeska odpowiada – bez względu 
na płeć i wiek. Na scenie mikrofony 
dostępne były dla wszystkich, toteż 
oprócz anonimowych śpiewaków za-
prezentowali swoje umiejętności po-
słowie Jan Musiał i Edward Czesak 
oraz burmistrz Grzegorz Wawryka. 
Próbki swoich umiejętności zapre-
zentowali też brzescy radni, który 
chóralnie odśpiewali „Barkę”. 

Po blisko trzech godzinach śpie-
wania, kiedy ogłoszony został koniec 
imprezy, pojawiły się głosy, aby takie 
wspólne muzykowanie organizować 
częściej, niekoniecznie z pieśniami 
patriotycznymi, ale i biesiadnymi, 
weselnymi, czy turystycznymi. 

Z okazji świąt majowych w Brzesku 
gościło Radio Kraków, które właśnie 
z płyty brzeskiego Placu Kazimierza 
przez kilka godzin transmitowało 
audycję. Były spotkania ze znanymi 
mieszkańcami, prezentowano histo-
rię miasta. Na antenie występowali 
burmistrz Grzegorz Wawryka, księ-
ża – Władysław Pasiut i Józef Dra-
bik, dyrektor Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, Maria Marek i 
właściciel restauracji Galicyjska Kazi-
mierz Kural. Audycja połączona była 	
z konkursem dla słuchaczy. Główną 
nagrodę – ekskluzywną kolację ufun-
dowaną przez właściciela restaura-
cji „Galicyjska” wygrała słuchaczka 	
z Nowego Sącza. Pięciu innych słucha-
czy nagrodzonych zostało Kronikami 
Jana Burlikowskiego, które ufundo-
wał Urząd Miejski.                        ZS
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To treść napisu (wykonanego 	
w trzech językach – polskim, angiel-
skim i hebrajskim) zamieszczonego na 
tablicy powieszonej na ścianie budynku 
dawnej synagogi przy ulicy Puszkina. 
Na uroczystość jej odsłonięcia przybyło 
wielu znamienitych gości – przewod-
niczący Gminy Żydowskiej z Krakowa 

Tablica odsłonięta
Nie ZNaMy WaSZyCh NaZWiSK leCZ ZaWSZe BęDZieCie  W NaSZyCh SeRCaCh.  

PaMięCi żyDóW Z BRZeSKieGO GeTTa ORaZ iNNyCh OFiaR hOlOCaUSTU ZaMORDOWa-
NyCh PRZeZ hiTleROWSKiCh NieMCóW W BRZeSKU i OKOliCaCh W laTaCh 1939-1945.

Tadeusz Jakubowicz, rabin Eliezer 
Gurary z Izraela wraz z grupą przyja-
ciół, posłowie, radni miasta i powiatu, 
przedstawiciele placówek oświaty i kul-
tury oraz mieszkańcy Brzeska. 

-Jestem dumny z tego miasta, jego 
władz i mieszkańców. Odsłaniając tab-
licę udowodnili, że pamiętają o swojej 

historii. Ta dzisiejsza uroczystość jest 
hołdem pamięci dla tych, którzy zosta-
li zamordowani w tym mieście przez 
hitlerowców, dla tych, którzy umarli, 
chociaż umierać nie chcieli – mówił 	
w czasie uroczystości odsłonięcia tabli-
cy przewodniczący Gminy Żydowskiej 	
z Krakowa, Tadeusz Jakubowicz. 

-Przed wojną prawie 50 procent 
mieszkańców Brzeska stanowili Żydzi. 
To byli nasi sąsiedzi i przyjaciele. Cie-
szę się, że w ten skromny sposób mogli-
śmy uczcić pamięć o nich – mówił bur-
mistrz Brzeska, Grzegorz Wawryka. 

Modlitwę ekumeniczną pod tablicą 
odmówili wspólnie rabin Eliezer Gura-
ry i ks. Józef Drabik, proboszcz parafii 
świętego Jakuba.                            red
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-Zauważyłam, że pacjenci leczeni na oddzia-
le opiekuńczo-leczniczym po kilku tygodniach 
pobytu w szpitalu wypisywani byli do domów 
w dobrym stanie. Niestety, po pewnym cza-
sie ich stan znacznie się pogarszał i wracali 
na oddział. Stąd pomysł, aby cały czas z nimi 
ćwiczyć. Tak w 2001 roku powstała pierwsza 
grupa ćwiczeniowa osób po 50 r. ż. W  roku 
2006 na bazie 6 grup ćwiczeniowych  powstało 
Stowarzyszenie, które oprócz działań na rzecz 
osób starszych zajmuje się także osobami nie-
pełnosprawnymi, dziećmi i młodzieżą – mówi 
prezes Stowarzyszenia, Elżbieta Rosa. -Na-
zwa Stowarzyszenie Rehabilitacyjno Kinezjo-
logiczne „Zawsze Aktywni” wskazuje główne 
cele naszych działań. Rehabilitacja nastawio-
na na zapobieganie chorobom, kinezjologia 
jako gimnastyka mózgu, oraz aktywność we 
wszystkich obszarach w których możemy po-
móc. Rehabilitacja skierowana  początkowo 
do osób starszych rozszerzała się stopniowo 
i teraz obejmuje wszystkie grupy wiekowe. 
Jest prowadzona przy dofinansowaniu Sta-
rostwa Powiatowego w Brzesku jako „Pro-
filaktyka pro zdrowotna Zawsze Aktywni”. 
Celem tego programu jest wyrobienie nawy-
ku ćwiczeń oraz uświadomienie ludziom, że 
sami mogą być swoimi terapeutami. Każdy 
nasz podopieczny może liczyć na indywidual-
ny program ćwiczeń dopasowany do rodzaju 
schorzenia i wieku. Nasz ruch powinniśmy 
dostosować do potrzeb naszego organizmu.

Inny program pro zdrowotny realizowany 
przez Stowarzyszenie to  „Jedz na zdrowie 
zapobieganie nadwadze”. W większości przy-
chodzą osoby z nadwagą, jednak chcą jej za-
pobiec. Uczą się, jak właściwie się odżywiać 
i prowadzić racjonalny, zdrowy tryb życia, 	
a prowadzący zajęcia przestrzegają przed 
chorobami będącymi wynikiem nadwagi. 

W ubiegłym roku Stowarzyszenie w V i VI 
klasach Szkoły Podstawowej nr 2 realizowa-
ło program „Bez używek, bez wad”. Program 
dofinansowany przez Urząd Miasta Brzeska 
miał za zadanie prowadzenie nowoczesnej 
korektywy skierowanej na wspomaganie 
funkcjonalnego rozwoju i propagowanie kine-
zjologii edukacyjnej. Według obecnych badań 
90 % dzieci ma wady postawy a problemy 	
z funkcjonowaniem kręgosłupa zdarzają  się 
już u piętnastolatków i młodszych. Przepro-
wadzone na początku programu ćwiczenia 
diagnostyczne funkcji kręgosłupa wywołały 
dolegliwości u połowy ćwiczących, wykonane 
na zakończenie programu były bezbolesne. 
Zajęcia z kinezjologii nastawione były na 
poprawę wykorzystania połączeń w obrębie 
mózgu, a przez to zwiększenia możliwości 
edukacyjnych i radzenia sobie z emocjami 	

w tym agresją i stresem. 
Problemy, które obserwujemy u dzieci 

często mają swoje źródło w naszej nieświado-
mości. Okres raczkowania aktywuje rozwój 
połączeń między dwiema półkulami mózgu, 
koordynację ruchów globalnych, precyzyj-
nych, czy koordynację ręka – oko. „Przewi-
nienia” dzieci często biorą się z tego okresu. 
„Skrzyżowanie wzrokowe” powoduje, że 
wzrok przeszkadza w rozumieniu poleceń lub 
myśleniu, stąd zamykanie oczu, czy patrze-
nie w bok,  co postrzegamy jako brak uwagi. 
Innym przykładem jest konieczność ruchu 	
w zrozumieniu tematu, czy poleceń. Kineste-
tyk odbierany jest jako dziecko nadpobud-
liwe, niegrzeczne. Zaburzenia koordynacji 
ręka – oko przeszkadzają w czytaniu i pisa-
niu. Raczkowanie warunkuje też prawidłowe 
funkcjonowanie kręgosłupa i kończyn. Anato-
micznie kręgosłup zbudowany jest w ten spo-
sób, że zabezpieczenia przed przeciążeniem są 
większe z przodu (strona brzuszna), a struk-
tury które trzeba ochraniać  - rdzeń kręgowy, 
naczynia, nerwy - z tyłu (strona grzbietowa). 	
W czasie rozwoju powstają lordozy - lędźwio-
wa i szyjna,  które zapewniają przenoszenie 
ciężaru ciała z przodu kręgu – przez dysk. 
Niestety szybkie wstanie, a następnie nie-
prawidłowe siedzenie powodują przeciążenie 
grzbietowej części kręgosłupa. To samo doty-
czy kończyn – pozaosiowe ustawienie stawów, 
nieprawidłowe używanie mięśni prowadzi do 
asymetryczności i wad postawy.

 Kolejnym problemem jest brak nawyku 
ruchu w dzieciństwie. Bierne spędzanie wol-
nego czasu – telewizor, komputer, czy sprzęt 
techniczny powodują redukcję rozwoju in-
nych funkcji organizmu. Dlatego szczególnie 
ważne jest w wieku 2 -5 lat wyrobienia nawy-
ku aktywnego spędzania czasu. W tym wieku 
mózg „uczy się uczyć”. Bierne spędzanie wol-
nego czasu ogranicza fizyczne, emocjonalne 	
i sensomotoryczne doznania. To ma wpływ na 
wzory uczenia się w życiu.

  Następnym problemem poza ogranicze-
niem ruchu jest nieprawidłowa pozycja sie-
dząca. Przypomnijmy sobie budowę kręgosłu-
pa – wszystkie ważne i wrażliwe struktury 
z tyłu i popatrzmy jak siedzimy. Człowiek, 
który się nad tym zastanowi od razu przyjmie 
prawidłową postawę.  

Jedną z form działalności Stowarzysze-
nia jest organizacja półkolonii letnich prze-
znaczonych dla dzieci z różnych środowisk, 	
w tym z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych.

-Półkolonie mają charakter integracyjny. 
Prowadzimy ćwiczenia z zakresu rehabili-
tacji, kinezjologii , zajęcia plastyczne, mu-
zyczne, sportowe. Zależy nam na zapewnie-

niu uczestnikom mądrych, rozwijających 
zajęć prowadzonych przez doświadczonych 
pedagogów. W zeszłym roku największym 
powodzeniem cieszyły się zajęcia sporto-
we, lepienie z gliny i wycieczka do zoo w 
Krakowie. Półkolonie prowadzone są przy 
dofinansowaniu Starostwa i Urzędu Mia-
sta  dlatego udział w nich jest bezpłatny. 
Bardzo dziękuję Katolickiemu Gimnazjum 	
i Liceum w Brzesku za wszechstronną pomoc 
oraz pedagogom i innym członkom Stowarzy-
szenia, bez których realizacja projektu nie 
byłaby możliwa – dodaje Elżbieta Rosa.

Stowarzyszenie współpracuje ze Środowi-
skowym Domem Samopomocy w Brzesku, 
co zaowocowało programami: „Majówka in-
tegracyjna” zorganizowanym w zeszłym roku 
wspólnie z zespołem „Porębianie” i „Wędkar-
stwo sprawnych inaczej” zawody dla uczest-
ników warsztatów terapii zajęciowej z  Ma-
łopolski. Sukces tych programów to zasługa 
pracy i pomysłowości pracowników i uczest-
ników ŚDS. 

Obecnie Stowarzyszenie  przygotowuje się 
do realizacji programu „Poprawa aktywności 
zawodowej i społecznej dla młodzieży z tere-
nu gminy Brzesko poprzez warsztaty i punkt 
porad zawodowych”. Będzie to cykl zajęć 
warsztatowych i terapeutycznych, zwiększa-
jących konkurencyjność młodzieży na rynku 
pracy . Projekt realizowany będzie od wrześ-
nia.                                             Zofia Sitarz

  
„ZawsZe aktywni” - Stowarzysze-
nie Rehabilitacyjno -Kinezjologiczne Zawsze 
Aktywni powstało w 2001 roku. Zarejestro-
wane w KRS w 2006 roku, jego prezesem jest 
Elżbieta Rosa, wiceprezesem Jolanta Piech, 
skarbnikiem Lucyna Kubas, sekretarzem 
Marzena Struzik, członkowie: Ewelina Smo-
leń i Halina Skrzekucka.    

kineZjologia edukacyjna	
Metoda terapii różnych zaburzeń, ta-
kich jak zaburzenia ruchowe, zaburze-
nia uwagi, trudności w nauce czytania 
pisania, opracowana przez dra Paula E. 
Dennisona. Określana jest ona mianem 
„gimnastyki mózgu”, według jej twórcy 	
i zwolenników skutecznie uczy i pokazu-
je w praktyce możliwości wykorzystania 
naturalnego ruchu fizycznego, niezbędne-
go do organizowania pracy mózgu i ciała 	
w celu rozszerzania własnych możliwości. 
Ma korzystnie wpływać na stan równo-
wagi psychicznej, poczucie własnej war-
tości, lepszą organizację wewnętrzną i ze-
wnętrzną, komunikację ze sobą i z innymi, 	
i w konsekwencji dawać łatwość w porozu-
miewaniu się, umiejętność podejmowania 
właściwych decyzji we właściwym czasie, 
redukcję stresu i naukę szybkiego sposobu 
rozluźnienia się.

Zawsze aktywni
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W siedzibie MSzW w Brzesku odbyło 
się spotkanie z burmistrzami i wójta-
mi powiatu brzeskiego. W spotkaniu 
uczestniczyło kilkadziesiąt osób a do-
tyczyło ono rozszerzenia współpracy 
w zakresie przygotowywania przez 
uczelnię oferty dydaktycznej dla miesz-
kańców powiatu, a w szczególności 
pracowników edukacji – nauczycieli 	
i samorządowców. 

MSzW przedstawiła propozycje stu-
diów podyplomowych na rok akademi-
cki 2009/2010. Istotnym elementem jest 
także wprowadzenie nowej specjalności 
na studiach licencjackich: wychowanie 
przedszkole i wczesnoszkolne. 

-Nasza oferta spotkała się z du-
żym uznaniem przedstawicieli miast 	
i gmin. Uczelnia bardzo ceni sobie za-
angażowanie władz miasta i powiatu 
we współpracę w zakresie edukacji. 
Przygotowując ofertę edukacyjną dla 
naszych studentów bierzemy pod uwa-
gę zapotrzebowanie na miejscowym 
rynku pracy w tej  dziedzinie – mówi 
kanclerz Małopolskiej Szkoły Wyższej 
w Brzesku, Bożena Szołtysek. 

Wśród wspomnianych ofert dla na-
uczycieli przygotowanych przez MSzW 
wymienić warto kilka kierunków stu-
diów podyplomowych. Pierwszym 	
z nich jest diagnoza i terapia pedago-
giczna. Celem studiów jest wyposaże-
nie ich uczestników w wiedzę i umie-
jętności metodyczne i merytoryczne 
niezbędne do dokonywania diagnozy 
pedagogicznej oraz wskazań do peda-
gogicznej terapii w zakresie stwier-
dzonych zaburzeń, a także stymulacji 
rozwoju poznawczego i rozwijania zdol-
ności twórczych uczniów. Edukacja dla 
bezpieczeństwa - celem tych studiów 
jest zdobycie wiedzy humanistycznej i 
specjalistycznej z zakresu bezpieczeń-
stwa, zasad reagowania kryzysowego, 
edukacji dla bezpieczeństwa oraz przy-
gotowania obronnego społeczeństwa a 
zwłaszcza młodzieży. 

Ekonomika i zarządzanie oświatą to 
studia dla osób, które będą chciały lepiej   
przygotować się do zarządzania placów-
kami oświatowymi w nowej strukturze 
systemu edukacji, chcących zgłębić ak-
tualną wiedzę teoretyczną i praktyczną 

oraz  umożliwienie uzyskania kwalifika-
cji zgodnych z wymogami programowymi 
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Spor-
tu. Celem studiów z zakresu oligofreno-
pedagogiki jest przygotowanie do pracy 
z osobami niepełnosprawnymi intelektu-
alnie w szkołach specjalnych dla dzieci z 
upośledzeniem umysłowym, szkołach in-
tegracyjnych, ośrodkach wczesnej diag-
nozy i interwencji, ośrodkach szkolno-
wychowawczych. Opieka i wsparcie osób 
starszych, przewlekle chorych i niepełno-
sprawnych ma na celu przygotowanie do 
organizacji czasu wolnego, edukacji osób 
starszych, przewlwkle chorych, niepeno-
sprawnych, znajdujacych się w opiece pa-
liatywnej oraz wsparcia ich; wspieranie 
chorych i rodzin chorych w czasie choroby 
i śmierci bliskiej osoby oraz w czasie ża-
łoby pracy z osobami przewlekle chorymi 	
w opiece stacjonarnej i domowej, ich ro-
dzinami, do wspierania chorych i ich ro-
dzin w okresie choroby, śmierci, żałoby. 

Oprócz wymienionych, już od przy-
szłego roku akademickiego w Małopol-
skiej Szkole Wyższej czynne będą także 
takie kierunki jak: przedsiębiorczość 
dla nauczycieli, profilaktyka i resocja-
lizacja,  rachunkowość i finanse oraz 
sztuka w edukacji.                         red

Dla samorządowców i nauczycieli

Brzeskie  
juwenalia

Na 23 mają zaplanowano „Majówkę 
czyli juwenalia 2009”, które przygoto-
wują studenci Małopolskiej Szkoły Wyż-
szej w Brzesku.  

Studenci MSzW po raz pierwszy ob-
chodzić będą Juwenalia w Wydziale 
nauk Stosowanych w Tarnowie przy ulicy 
Mościckiego 27. W programie imprezy 
przewidziano m.in. prezentację dorobku 
artystycznego szkół średnich z powiatów 
brzeskiego, bocheńskiego i tarnowskiego. 
Będą pokazy mody, pokazy tańca nowo-
czesnego, wystawy plastyczne, występ 
grupy teatralnej iUVeNiS-iUVeNiBUS. 

Organizatorzy przewidzieli także wy-
bór najmilszej studentki i najmilszego 
studenta MSzW. imprezę uświetnią liczne 
konkursy i zabawy na świeżym powietrzu 
oraz wielkie grilowanie. W godzinach 
wieczornych przewidziana jest dyskoteka 
dla uczestników imprezy. 

Studenci zapraszają

23 kwietnia obchodzony był 
Światowy Dzień Książki. Dzieci 	
z Publicznego Przedszkola nr 9 im. 
Marii Kownackiej w Brzesku litera-
ckie świętowanie rozpoczęły od pobytu 	
w  Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej Filia w Jadownikach. Celem 
tej wycieczki było pokazanie przed-
szkolakom, że biblioteka jest miejscem 
niezwykłym, magicznym, ale należy się 	
w niej właściwie zachowywać i obcho-
dzić z książką oraz czasopismem. Zaję-
cia w bibliotece motywowały dzieci do 
wyrażania własnych uczuć, rozbudzały 
zainteresowania czytelnicze, poszerzały 
wiedzę przedszkolaków o nowe pojęcia.

Dzieci miały okazję zadania mnóstwa 
pytań dotyczących biblioteki, na które 
otrzymały wyczerpujące odpowiedzi. 
Skąd się biorą książki w bibliotece? Kto 
pisze książki? Jak nazywa się osoba, 
która ilustruje książki? ....To tylko nie-
które problemy nurtujące przedszkola-
ków. Oczywiście największe zaintere-
sowanie wzbudziły ciekawe i kolorowe 
książki dla najmłodszych. Czytanie 
literatury dziecięcej przez panią bi-
bliotekarkę to główny punkt spotkania 	

z dziećmi. Po „lekcji bibliotecznej” każ-
de z dzieci oglądało  ulubione książecz-
ki. Na koniec wizyty dzieci wręczyły 
własnoręcznie wykonane kwiaty pani 
Marcie Gołąb, która prowadziła spot-
kanie. 

 Przedszkole na co dzień dba 	
o czytelniczą edukację wychowanków, 	
w związku z akcją „Cała Polska czy-
ta dzieciom”, rodzice w przedszkolu 
czytają dzieciom opowiadania, baj-
ki i baśnie. Głośne czytanie dzie-
cku zapewnia jego wszechstronny 
rozwój: intelektualny, emocjonalny 	
i moralny.

Wycieczki do biblioteki są dla dzie-
ci wielką atrakcją. Często korzystamy 	
z gościnnych progów brzeskiej bibliote-
ki. Przytoczony przeze mnie przykład 
współpracy  z biblioteką niech będzie 
zachętą do podejmowania wszelkich 
działań, które sprawią, że czytanie bę-
dzie kojarzyć się dzieciom z radością 
i przyjemnością w „…..świecie, który 
jest wielki, a po drodze tyle pytań. 
Odpowiedzi poszukujmy w kartach 	
książek…”.       

grażyna skrzekucka

Apetyt na czytanie
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Aż cztery marki piwa z portfela 
Carlsberg Polska zostały uhonorowane 
złotymi i srebrnymi medalami jakości 
przez belgijskich ekspertów piwnych w 
prestiżowym, międzynarodowym kon-
kursie Monde Selection w Brukseli. 
Głównym parametrem oceny była ja-
kość smaku. Piwa Harnaś i Piast Moc-
ne otrzymały w tym konkursie złote 
medale, a Kasztelan Jasne Pełne i Bos-
man Specjal zdobyły medale srebrne. 

Konkurs Monde Selection to wyda-
rzenie odbywające się nieprzerwanie 
od 1961 roku. Podczas konkursu spo-
śród produktów spożywczych wytwa-
rzanych na całym świecie wyłaniane są 
te najlepszej, sprawdzonej jakości. Oce-
ny dokonuje niezależna i najstarsza 
na świecie organizacja badająca jakość 
produktów – Instytut Jakości Monde 
Selection. W składzie jury oceniającej 
jakość i walory smakowe piwnych trun-

ków znajdują się profesjonaliści i na-
ukowcy wyspecjalizowani w dziedzinie 
browarnictwa. Harnaś, Piast Mocne, 
Kasztelan Jasne Pełne i Bosman Spe-
cjal zostały poddane badaniom labora-
toryjnym i ocenione pod kątem jakości 
i walorów smakowych piwa.

-Medale zdobyte przez aż cztery na-
sze marki to dla nas wielka radość i po-
twierdzenie wysokiej jakości piwa pro-
dukowanego przez nas we wszystkich 
trzech browarach Carlsberg Polska: 
Browaru Okocim, Browaru Bosman 
oraz Browaru Kasztelan. Jesteśmy z 
nagród tym bardziej dumni, że przy-
znane zostały przez najstarszą na świe-
cie organizację badającą jakość pro-
duktów, reprezentowaną przez grono 
niezależnych ekspertów i naukowców. 
Nagrody zdobyte w konkursie Mon-
de Selection to kolejne już zdobywane 
przez nasze piwa prestiżowe wyróż-

nienia, świadczące o tym, że starania 
naszej firmy i dbałość o najwyższą ja-
kość produkowanego przez nas piwa są 
doceniane zarówno na forum polskim, 
jak i międzynarodowym - mówi Iwona 
Jarzębska, wiceprezes ds. produkcji w 
Carlsberg Polska.

Piwa Harnaś, Piast Mocne, Kasztelan 
i Bosman w ostatnim czasie otrzymały 
także inne prestiżowe nagrody potwier-
dzające ich jakość i smak. Piwo Kasz-
telan otrzymało brązowy medal, Piast 
Mocne srebrny medal, a Harnaś medal 
złoty podczas Ogólnopolskiego Konsu-
menckiego Konkursu Piw ”Chmielaki 
Krasnostawskie 2008”. Harnaś otrzymał 
również srebro podczas międzynarodo-
wego konkursu – „European Beer Star 
2008”. Bosman Full z kolei został uho-
norowany złotym medalem na Otwar-
tym Konkursie Piw podczas Jesiennego 
Spotkania Browarników 2008.       red

Marki Carlsberg Polska zdobywają medale

Plebiscyt „Laur Konsumenta i Klien-
ta”, organizowany przez Grupę Media 
Partner pozwala na wyłonienie pro-
duktów i marek cieszących się 
największym uznaniem 
i popularnością wśród 
polskich konsumentów 
w blisko 300 katego-
riach. Kategoria Od-
krycie Roku stworzo-
na została z myślą o 
produktach nowych, 
a także tych, które 
dzięki zmianom opa-
kowania, czy zmianom 
w technologii wyznaczają 
trend i są obecnie hitem w swo-
im segmencie.

Badania, na podstawie których Oko-
cim został utytułowany „Odkryciem 
Roku 2009”, prowadzone były od stycz-
nia do marca 2009 za pomocą ankiet  
telefonicznych, elektronicznych, a tak-
że bezpośrednich, na podstawie których 
określono poziom powszechnej popular-
ności produktów i usług uznanych za 
najciekawsze nowości rynkowe przez 

samych odbiorców - konsumentów.
Podczas prowadzonych w ramach ple-

biscytu ogólnopolskich badań oce-
niana była  przede wszyst-

kim znajomość marki,	
jakość i innowacyjność 

produktu, chęć reko-
mendacji znajomym, 
przywiązanie klienta 
do danej marki oraz 
wpływ doświadczeń 
osobistych na decy-
zję zakupu. Badania 

przeprowadzono na 
grupie 5000 osób.
Ankietowani samodziel-

nie wskazywali markę, która 
ich zdaniem jest w danej kategorii 

najlepsza i najpopularniejsza oraz god-
na polecenia.

-Bardzo mnie cieszy ta nagroda dla 
marki Okocim. To doskonała wiado-
mość dla naszego browaru i najlepsza 
opinia i rekomendacja dla naszego 
piwa. Cieszę się, że smakosze piwa 
docenili nasze wysiłki i starania i 
przyznali tak zaszczytne wyróżnienie 

marce Okocim  – mówi Tomasz Malec, 
Dyrektor Browaru Okocim.

Ogromnie cieszymy się z tytułu ‘Od-
krycie Roku 2009’, którym został wy-
różniony Okocim – piwo z tradycjami, 
które pojawiło się na rynku w nowej 
oprawie na początku tego roku. Dokła-
daliśmy wszelkich starań, by nowe gra-
werowane opakowania miały unikalny, 
szlachetny charakter i były obietnicą 
równie szlachetnego, sprawdzonego 
smaku Okocimia. To dla nas szczegól-
ne wyróżnienie, bo o uhonorowaniu 
Okocimia takim tytułem zadecydowali 
najważniejsi odbiorcy produktu – sami 
konsumenci – mówi Aldona Szczerba, 
Marketing Manager w Carlsberg Pol-
ska.

Okocim to ikona smaku polskie-
go piwa. Pracując nad powracającym 	
w tym roku do ogólnopolskiej dystrybu-
cji piwem Okocim Premium Pils i nową 
odsłoną wariantów Okocim Premium 
Mocne i Okocim Pszeniczne staraliśmy 
się podkreślić to, co w tej marce naj-
lepsze – rodowód, autentyzm, ale i jej 
wyjątkowy i bardzo indywidualny cha-
rakter. Dlatego tytuł Odkrycie Roku 
2009, które zdobyła marka Okocim jest 
dla nas szczególnym powodem do dumy 
– jest bowiem ukoronowaniem naszych 
starań, by Okocim w nowym wydaniu 
sprostał wymaganiom naszych konsu-
mentów  - mówi Dariusz Deszczka, Se-
nior Brand Manager Marki Okocim.

Okocim - odkrycie roku 2009
Marka Okocim, z portfela Carlsberg Polska została uhonorowana prestiżowym tytułem 

„Odkrycie Roku 2009” w konkursie „laur Konsumenta i Klienta”. O przyznaniu marce tytułu 
„Odkrycie Roku 2009” w ogólnopolskim plebiscycie zdecydowali sami konsumenci.
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Na jednej ze ścian w siedzibie Za-
rządu Ogrodów Działkowych „Relaks”, 
oprawiony w ramki wisi akt nadania 
podpisany przez wojewodę krakowskie-
go, na mocy którego przekazuje on te-
reny dzisiejszych działek przy Browar-
nej Browarowi Okocim. Co ciekawe, na 
dokumencie tym nie ma żadnej daty, 
dlatego też za faktyczną datę założenia 
„Relaksu” uznaje się wpisanie działek 
do ksiąg wieczystych, 
co miało miejsce w 1963 
roku. Są to najstar-
sze ogródki działkowe 	
w mieście, których użyt-
kownikami w zdecydo-
wanej większości są byli 
pracownicy Browaru. 
Do roku 1990 działkow-
cy byli rozpieszczani 
przez zakład. Działkow-
cy za darmo mieli wodę, 
wokół ogrodu wybudo-
wano ogrodzenie i po-
stawiono lampy. Nawet 
na organizację ogniska 
dostawali fundusze. 	
W latach 60-tych, 70-
tych i 80-tych ubiegłego 
wieku posiadanie dział-
ki było szczytem marzeń 
niejednego mieszkańca 
Brzeska. Zakłady pra-
cy, które były w ich po-
siadaniu, w pierwszej 
kolejności przyznawały 
je przodownikom pracy 
i zasłużonym pracowni-
kom. Teraz uprawiają je 
przeważnie emeryci i renciści a jedyną 
pozostałością po dawnym ustroju jest 
sposób rozdziału składek członkow-
skich. 

-Każdy działkowiec płaci 15 groszy 
od jednego metra kwadratowego po-
siadanej działki – tłumaczy przewod-
niczący Zarządu Ogrodów Działkowych 

„Relaks” Andrzej Bieda. -Z uzyskanej 
w ten sposób kwoty 35 procent od-
prowadzamy do Okręgowego Zarządu 
Ogrodów Działkowych. Czyli oddajemy 
swoje dwa tysiące za nic. Moglibyśmy z 
powodzeniem wykorzystać je na włas-
ne cele. 

„Relaks” jest otwarty przez cały 
dzień, każdy może przyjść i pospacero-
wać. Chętnie i często czynią to miesz-
kańcy osiedla, na przechadzki przy-
chodzą tu także maluchy z pobliskiego 
przedszkola. Zdarzało się czasem, że 
młodzież dopuszczała się rozbojów chu-
ligańskich, jednak kilka razy policja 
przyłapała ich na gorącym uczynku 	
i teraz, aby się „zabawić” wybierają 
inne miejsca. Mały budyneczek, gdzie 
mieści się teraz biuro Zarządu, dawniej 
był przepompownią wody dla szpitala. 
Właśnie zakończył się jego remont, to 
tu spotykają się działkowcy, mogą po-

czytać fachową prasę i wymienić uwagi 
z kolegami. 

Działkowcy to w większości ludzie 
starsi, chociaż jak mówi przewodniczą-
cy Bieda, coraz częściej działkami za-
interesowani są ludzie młodzi. Nie ho-
dują warzyw i kwiatów, działki są dla 
nich miejscem relaksu i wypoczynku. 

Ogrody działkowe są piękne o każdej 
porze roku i jest to zasługą ich użyt-
kowników, którzy dbają o nie i stale 
upiększają. W czasie wielkiej powodzi 
w 1997 roku ogródki były całkowicie 
zniszczone, woda w altanach stała po 
sufity, po uprawach nie zostało ani śla-
du. 

-Wszyscy ostro wzięliśmy się do pra-
cy i szybko przywróciliśmy pierwotny 
wygląd ogródków. Straciliśmy wówczas 
całą dokumentację, co było możliwe od-
tworzyliśmy – opowiada Andrzej Bie-
da. 

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy 
uwłaszczeniowej. Każdy użytkownik 
będzie mógł wykupić swoją działkę na 
własność, jeżeli nie będzie go na to stać, 
w dalszym ciągu będzie jej dzierżawcą. 

-Projekt ustawy ma plusy i minusy. 
Be zwątpienia dużym plusem jest to, że 
Krajowa Rada Związku Działkowców 
przestałaby rościć sobie prawa do po-
bierania składek. Przestałaby także być 
współwłaścicielem mienia działkowiczów. 
Przestaliby jednym słowem bogacić się 

naszym kosztem – mówi Andrzej Bieda.
Minus projektu ustawy jest taki, że 

przed wykupem (za jeden procent war-
tości gruntów) należy dokonać podziału 
gruntów geodezyjnie, następnie doko-
nać wpisu do ksiąg wieczystych. To są 
spore koszty i nie wiadomo, czy wszyst-
kich będzie stać na taki wydatek.    ZS

Relaks na działce
WOKÓŁ NAS
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Ulica Browarna była kiedyś oazą bło-
giego spokoju. Siedem dwukondygnacyj-
nych bloków z jednej strony ulicy, na-
przeciw dwa takie same i jeden większy. 
I tyle. Najbliższy sklep znajdował się 	
w pobliżu browaru w budynku zwanym 
od dawien dawna „Pod Zegarem”. Był 
jeszcze prywatny kiosk spożywczy na 
rogu Browarnej i Mickiewicza. Na osiedlu 
mieszkali wyłącznie pracownicy browaru 
zwanego wtedy Okocimskimi Zakładami 
Piwowarsko-Słodowniczymi. Kto tutaj 
trafił, mógł mówić o wygraniu losu na 
loterii i spokojnie myśleć o niczym nie-
zakłóconej przyszłości. Ówczesne władze 
i dyrekcja zakładu zadbały o to, by ludzie 
tutaj mieszkający żyli w przekonaniu, 
że komunizm to najdoskonalszy z ustro-
jów. Bo niby mieszkało się w mieście, 	
a jednak jakby na wsi spokojnej, wsi 
wesołej. Wszyscy tutaj razem pracowali, 
razem mieszkali, razem spędzali wolny 
czas. Nawet kiedy wyjeżdżali na wczasy 
na przykład nad morze, to zdawało im 
się, że nadal są na Browarnej, bo wokół 
te same znajome twarze. Miało to więc 
swoje dobre i złe strony, bo o zachowanie 
prywatności, jak w książkowej komunie, 
było bardzo trudno. 

Początkowo każdy blok po lewej stro-
nie ulicy (patrząc od Mickiewicza) był 
oddzielnie ogrodzony. W każdym z tych 
bloków po sześć rodzin mających świado-
mość, że mieszkają w swojej dobrze strze-
żonej posesji. Można było być spokojnym 
o bezpieczeństwo swoich dzieci, bo siatka 
ogrodzeniowa oddzielała bawiące się po-
ciechy od ulicy. Zresztą nawet gdyby jej 
nie było, to zagrożenie było niewielkie, bo 
jedynymi samochodami, które tędy prze-
jeżdżały, były pojazdy przeznaczone do 
przewozu piwa. „Osobówkami” jeździło 
zaledwie kilku „dygnitarzy”. Jakiś czas 
później przy kolejnej modernizacji osiedla 
ogrodzenia zniknęły. 

Przed każdym blokiem stało sześć 
drewnianych, skromnie lub bardziej oka-
zale urządzonych komórek, postawionych 
po to, by każda rodzina mogła prowadzić 
swoje małe gospodarstwo. Toteż widok 
pasących się kóz, biegających po obejściu 
świnek, czy też gęgającego, kwaczącego 
i gdaczącego ptactwa nikogo szczególnie 
nie dziwił. Z komórkami obowiązkowo 
sąsiadowały gnojówki – ulubione miejsca 
zabaw dzieci. Niemal codziennie odbywa-
ły się zawody w skokach przez gnojówkę, 
co wiązało się z dużym ryzykiem. Nie-
udany skok kończył się przedwczesnym 

Dawnych komórek czar
powrotem do domu i trzepaniem skóry 
przez ojcowską rękę wyposażoną w skó-
rzany pasek. 

W piwnicy każdego z bloków były po-
mieszczenia pomyślane jako wspólne 
pralnie. Mało która pralnia wykorzysty-
wana była jednak zgodnie z zamierzonym 
przeznaczeniem. W pierwszym bloku na 
przykład pralnia wykorzystywana była 
jako miejsce ostatecznego rozprawienia 
się ze świeżo ubitym wieprzkiem. Ale 
zdarzało się, że ustrojona kolorową bibułą 
stawała się salą balową. W trzecim bloku 
już w latach 70-tych urządzono świetlicę. 
W piwnicy stanął stół pingpongowy, do 
którego trudno było się dopchać. Przez 
długi czas w drugim bloku mieszkali Jó-
ziu i Jasiu, dobrze wszystkim znani bra-
cia bliźniacy trudniący się rozwożeniem 
młóta. Kilka bloków dalej Zenek, stały 
antagonista braci. Zresztą przez pewien 
czas każda z pralni służyła za zastępcze 
mieszkanie dla rodzin z remontowanego 
budynku przy ulicy Wesołej (położonej 
koło Pawilonu). 

Przy każdym z bloków rosły owoco-
we drzewa będące wspólną własnością 
wszystkich sześciu rodzin. Tylko pozba-
wiony wyobraźni i zdesperowany śmiałek 
odważył się sięgnąć po owoc ze wspólnoto-
wego drzewa. Jeśli to uczynił to tylko raz, 
bo mieszkańcy strzegli swego jak źrenicy 
oka. Kiedy nadchodził czas zbioru owo-
ców, każda z rodzin delegowała swojego 
przedstawiciela i następował sprawied-
liwy podział zysków. Nawet jeśli ktoś 	
z usprawiedliwionych powodów nie mógł 
uczestniczyć w zbiorach, sąsiedzi dbali, 
by jednak otrzymał należną mu część. 

Komórki stanowiły granicę między 
blokami a pracowniczymi ogródkami 
działkowymi. Ogródki spełniały na po-
czątku zupełnie inna rolę niż współ-
cześnie. Grządki kwiatowe należały do 
rzadkości i odbierane były jako fanabe-
rie tych, którzy je pielęgnowali. To zna-
czy, kwiatki były na każdej działce, ale 	
w zdecydowanej mniejszości w stosunku 
do całej powierzchni. Dominowały upra-
wy ziemniaków i innych warzyw. Mało 
kto zaopatrywał się wtedy w płody rol-
ne w sklepach, raczej polegał na swojej 
gospodarności. Mimo to działki były też 
miejscami towarzyskich spotkań, może 
nie w takim wymiarze jak obecnie, ale 
jednak. Z upływem czasu zmieniał się 
działkowy krajobraz. Browar zadbał 	
o to, by doprowadzona została woda, któ-
rą wcześniej donoszono z bloków w kon-

wiach i wiadrach, co przy długotrwałym 
braku deszczu wiązało się z wielokrotnym 
wycieczkami tam i z powrotem. A ponie-
waż przy każdym bloku był tylko jeden 
kran, a każdy chciał jak najszybciej pod-
lać złaknione wody rośliny, co jakiś czas 
dochodziło do sąsiedzkich kłótni, które na 
spokojnie wyjaśniane były dopiero z za-
chodzącym słońcem. Ale ogólnie sielanka 
trwała 24 godziny na dobę. 

Dla starszych dzieci działki nabierały 
szczególnego znaczenia zawsze wtedy, 
gdy wysokie słoneczniki pochylały zmę-
czone głowy przeciążone pęczniejącymi 
ziarnami. Zaraz po zapadnięciu zmroku 
na łowy wyruszały kilkuosobowe sło-
necznikowe „gangi” ścigane przez spo-
łeczne patrole. To była swoista zabawa 
w policjantów i złodziei. Zapewne tych 
słonecznikowych szabrowników byłoby 
mniej, gdyby nie owe patrole. Bo słonecz-
niki kradziono nie z łakomstwa, czy też 
braku do nich dostępu. Przecież na sza-
ber wyruszały dzieci, które mogły sobie 
zerwać słoneczniki z własnych działek. 
Tu chodziło o dreszczyk emocji. O to, 
żeby przechytrzyć czuwających po nocach 
„strażników”. Z kolei strażnicy czuwali 
nie dlatego, żeby strzec własnego dobra. 
Oni też mieli ambicję – nie zostać prze-
chytrzonymi przez małolatów. Bo w dzień 
ci sami strażnicy poproszeni o podarowa-
nie słonecznika chętnie się na to godzili. 
Szaber został mocno utrudniony z chwilą 
doprowadzenia oświetlenia. 

Nadszedł dzień, w którym władze mia-
sta doszły do wniosku, że komórki, często 
ledwie stojące ze starości, psują wizeru-
nek osiedla. Ale, żeby nie wywoływać 
niepotrzebnego fermentu, przystąpiono 
do budowy murowanych komórek położo-
nych w pobliżu lewego brzegu Uszwicy. 
Nowych komórek było mniej niż rodzin 
zamieszkujących osiedle, ale nie każdy 
był zainteresowany wejściem w ich posia-
danie. Wśród chętnych dominowali posia-
dacze … samochodów. Syrenek, wartbur-
gów i dużych fiatów było na osiedlu coraz 
więcej. Murowane komórki znakomicie 
nadawały się na zaadaptowanie ich na 
garaże. 

Dziś na ogródkach nowoczesność 
rzuca się w oczy. Altanki przypomina-
ją małe domki letniskowe. Unoszący 
się w powietrzu dym z grilla to zwykła 
codzienność. W okresie letnim ogródki 
zamieniają się w małe salki bankietowe 
pod gołym niebem. Starsi mieszkańcy 
Browarnej uczestniczący w takich gar-
den party mogą czasem powspominać 
czasy, w których było może i siermięż-
nie, ale jednak barwnie.                                        

PRUD

WSPOMNIENIA
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Podstawową rolę w przemianie energii 
wody śródlądowej w elektrowni wodnej na 
energię elektryczną odgrywa energia po-
tencjalna. W turbinach wodnych następuje 
zamiana energii potencjalnej na energię ki-
netyczną, a ta następnie w prądnicach elek-
trycznych jest zamieniana na energię elek-
tryczną. Warunkiem otrzymania dużej mocy 
jest koncentracja w możliwie ograniczonym 
obszarze dużej różnicy poziomów oraz du-
żego przepływu masowego wody. Najważ-
niejszymi parametrami elektrowni wodnej 
są : moc zainstalowana P (kW), przełyk 
elektrowni Q (m3/s ), spad użyteczny H (m) 
, czas pracy w ciągu doby, tygodnia, miesią-
ca, roku oraz sprawność. Przełyk elektrowni 
ma zasadniczy wpływ na wymiary turbin, 
budynku elektrowni, a także wielkości bu-
dowli hydrotechnicznych doprowadzających 
wodę do elektrowni. Dobór tej wielkości jest 
trudny, ponieważ ściśle zależy od wartości, 
zmieniającej się w poszczególnych porach 
roku, przypływów w rzece oraz od charak-
teru pracy elektrowni. Spad użyteczny elek-
trowni zależy od warunków topograficznych 
cieku oraz sposobu rozwiązania stopnia 
wodnego.Sprawność elektrowni wodnej jest 
określana jako iloczyn sprawności turbiny, 
generatora i transformatora.

Elektrownie wodne cechuje wyjątkowa 
różnorodność rozwiązań, wynikająca z ko-
nieczności każdorazowego dostosowania się 
do istniejących warunków lokalnych.

Elektrownie wykorzystujące energię wód 
śródlądowych można podzielić na grupy 
według następujących kryteriów: warto-
ści spadu, sposobu pokrywania obciążeń w 
układzie elektroenergetycznym i sposobu 
gospodarowania zasobami wodnymi. Po-
dział według wartości spadu jest najbardziej 
istotny, ale dość dowolny. Rozróżnia się 
elektrownie niskospadowe, średniospadowe 
i wysokospadowe. W warunkach polskich 
najsłuszniejszy jest podział na elektrownie 
o niskim spadzie nie przekraczającym 15m, 
średnim spadzie 15 – 50m. oraz wysokim 
spadzie powyżej 50m.

 MEW (mała energetyka wodna) ma wie-
le zalet, m.in.: zwiększa małą retencję wód;  
zwiększa znacznie ilość miejsc pracy; jest 
przyjazna dla środowiska, nie zmienia w 
znaczny sposób krajobrazu i środowiska na-
turalnego. Sprawność MEW wynosi od 30% 
dla prostych urządzeń do 85-90% dla skom-
plikowanych technicznie. Elektrownia może 
pracować od (5000 – 8000) h/rok. MEW pra-
cuje bez większych remontów przez 15 lat. 
Amortyzacja może trwać od 3 – 15 lat.

Najważniejszymi urządzeniami w MEW 
są: turbina, prądnica, układ regulacyjny i 
sterowanie turbozespołu oraz przekładnie. 
Technologiczne rozwiązania małych elek-
trowni wodnych zależą w głównej mierze od 
sposobu doprowadzenia wody ( kanałem ot-
wartym lub przewodem ciśnieniowym ) oraz 
od typu zastosowanego turbozespołu.

 Przy wyborze lokalizacji przyszłej elek-
trowni wodnej należy pamiętać o następują-
cych kwestiach:

WODA -  im większy jest strumień, tym 
więcej wody jest dostępnej do wytwarzania 
energii. Nie można jednak skierować całej 
wody płynącej w rzece do celów wytwarza-
nia energii. W rzece z powodów ekologicz-
nych musi pozostać woda.

SPAD – przy wyborze lokalizacji najlepszy 
jest jak największy spad na jak najkrótszym 
dystansie. Większy spad jest zazwyczaj lep-
szy, ponieważ moc jest iloczynem spadu i 
przepływu. Tak więc przy większym spadzie 
do wytworzenia podobnej mocy wymagany 
jest mniejszy przepływ. Przy większym spa-
dzie turbina pracuje z większą prędkością. 
Jeżeli dostępny jest duży spad, przy tym sa-
mym przepływie mogą wystarczyć mniejsza 
turbina i generator, a system zasilania w 
wodę może również być mniejszy i tańszy.

ODLEGŁOŚĆ OD SIECI ENERGE-
TYCZNEJ – im bliżej linii przesyłowych ( 
lub rozdzielni w przypadku elektrowni nie 
przyłączonej do sieci energetycznej ) znaj-
duje się dana lokalizacja, tym niższy będzie 
koszt przesyłu energii elektrycznej. W przy-
padku  przyłączenia do sieci energetycznej, 

sens ekonomiczny ma zazwyczaj jedynie 
przyłączenie mikroelektrowni wodnej do 
sieci przesyłowej12/25kV. Przyłączenie do 
sieci przesyłowej o wyższym napięciu bar-
dzo zwiększa koszty przyłącza.

Ilość wytworzonej energii elektrycznej 
zależy od spadu oraz natężenia przepływu 
w danej lokalizacji. Wytwarzana moc zależy 
również od sprawności generatora podłą-
czonego do turbiny oraz strat ciśnienia na 
wlocie i rurociągu zasilającym. Należy rów-
nież pamiętać, że dostępna energia zależy 
od dziennych i rocznych zmian przepływu. 
Wpływ tych zmian może być bardzo zna-
czący, należy więc dokonać dokładnych po-
miarów. Spad, przepływ oraz moc są trzema 
najważniejszymi aspektami technicznymi 
przy wyborze turbiny. Istnieje kilka podsta-
wowych typów turbin, z których każdy może 
być odpowiedni do konkretnych warunków 
fizycznych w danej lokalizacji.

Mieszkańcom Brzeska i powiatu brzeskie-
go - Uszwica z reguły wywołuje złe skojarze-
nia z uwagi na niszczące wylewy w okresie 
powodzi. W tej rzece tkwi jednak wielki 
potencjał energetyczny. Myślę, że znajdą 
się tacy- co go wykorzystają dla dobra włas-
nego i ogólnego. Wymaga to jednak dużego 
zaparcia ze strony inwestorów i wsparcia 
władz samorządowych. Aby inwestować i 
produkować energię elektryczną z MEW 
– koniecznym jest stworzenie konkretnych 
warunków ekonomicznych i prawnych 
sprzyjających rozwojowi tego sektora ener-
getyki. Sektor energetyki odnawialnej musi 
być wspierany racjonalną polityką władz 
państwowych i samorządowych, tak jak ma 
to miejsce w Europie Zachodniej. Do stan-
dardów wspierania małej energetyki wod-
nej w państwach Europy Zachodniej należy: 
obowiązkowy zakup całej energii wyprodu-
kowanej ze źródeł odnawialnych, a nie limi-
towane koncesje, pierwszeństwo w zakupie 
energii czystej przez zakłady energetyczne 
przed energią ze spalania, stała cena zaku-
pu energii czystej przez minimum trzy lata, 
w wysokości wyższej niż minimalna cena 
zakupu energii ze spalania ( elektrociepłow-
nie ) przez najtańszy zakład energetyczny 
w danym w danym rejonie, zwolnienie z 
podatków do pięciu lat, a potem obciążenie 
minimalną stawka oraz dotacje wspierające 
budowę, niskooprocentowane kredyty ban-
kowe, w większości poważnie umarzane. 

 Zainteresowanych małą energety-
ka wodną proszę o kontakt telefoniczny.                   

jan  gwizdała
 specjalista ds. odnawialnych  

zasobów i źródeł energii

Woda - najstarsze źródło energii odnawialnej
eksperci z europejskiego Centrum energii Odnawialnej podkreślają, iż w Polsce wykorzystuje 

się zaledwie 11% potencjału grawitacyjnego cieków wodnych, co stawia nas na ostatnim miejscu 
w europie. energia wody pokrywa 2,6% naszych potrzeb energetycznych. energetyczne zasoby 
wodne Polski są niewielkie ze względu na niezbyt obfite i niekorzystnie rozłożone opady, dużą 
przepuszczalność gruntu i niewielkie spadki terenów. Łączna moc zainstalowana elektrowni 
wodnych w roku 2006 wyniosła ok. 2260 MW, a małych ok. 76 MW. Praktycznie jedynymi 
obiektami hydroenergetycznymi, których ilość stale wzrasta, głównie za sprawą inwestorów 
prywatnych są małe elektrownie wodne budowane przeważnie na istniejących (często zdewa-
stowanych) stopniach wodnych. Do grupy małych elektrowni wodnych zalicza się obiekty mocy 
zainstalowanej poniżej 500 kW, jednak niewielkie zasoby wodne Polski powodują, iż znaczna 
część małych elektrowni wodnych dysponuje mocami zainstalowanymi poniżej 100 kW.
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Już samo oczekiwanie na koncert 
przebiegało w atmosferze tajemniczości 
i obawy, czy publiczność przygotowana 
jest na wydarzenie w Brzesku jeszcze nie-
spotykane. Bo gospel zagościł tutaj po raz 
pierwszy w historii miasta. Bogate instru-
mentarium zapowiadało, że oto będziemy 
uczestnikami wyjątkowego przedstawie-
nia. Wreszcie na scenie stanęli wiecznie 
uśmiechnięci i pełni życia młodzi członko-
wie chóru i ona, charyzmatyczna przewod-
niczka po nieznanej dotąd krainie, znanej 
cząstkowo z amerykańskich filmów. 

Zaczęło się dziwnie spokojnie. 30-osobo-
wa grupa jeszcze nierozkołysana, wpra-
wiła wszystkich w stan zadumy, bo na 
początek wysłuchaliśmy nastrojowej bal-
lady. Wkrótce potem Lea łamaną, ale zro-
zumiałą dla wszystkich polszczyzną wy-
tłumaczyła, że była to jedynie rozgrzewka, 
preludium do tego co miało nastąpić już 
za chwilę i trwać przez resztę wieczoru. A 
wyjaśniła, że na wstępie chórzyści zaśpie-
wali o tym, że są tutaj, bo Jezus jest. 

Już w drugim utworze można było do-
świadczyć tego, co miało się dziać już do 
końca. Zasypani ścianą dźwięku widzowie 
zostali zahipnotyzowani przez demonicz-
ną (w pozytywnym tego słowa znaczeniu) 
Leę, która w pewnym momencie odwró-
ciła się w stronę publiczności i rozpoczął 
się koncert z udziałem już nie tylko kra-

kowskiej młodzieży, ale wszystkich, któ-
rzy przybyli tego dnia do gościnnej „Ga-
licyjskiej”. Ludzie początkowo nieśmiało 
zaczęli wybijać rytm dłońmi, by z miarę 
upływu czasu stać się w pełni wartościo-
wymi uczestnikami koncertu. 

Atmosfera sięgnęła apogeum, gdy chór 
rozpędził się już na dobre przy „I love to 
praise him” Jessy Dixona. Publiczność w 
mig przyswoiła sobie łatwo zapadający 
w pamięć refren i stało się tak, jak Lea 
lubi najbardziej. Czyli tak, jak mówiła w 
jednym z wywiadów na temat swojej naj-
większej fascynacji, Kirka Franklina - „nie 
ma ściemniania, udawania, robienia słod-
kich minek i podnoszenia rączek w górę”. 
W „Galicyjskiej” ściemniania na pewno 
nie było. Autentyczny chór, autentyczna 
dyrygentka i autentyczna publiczność. 
Trzeba było stanąć z boku i obserwować 
całość. Lea uśmiechała się nie tylko wte-
dy, gdy stała zwrócona twarzą do widow-
ni. Z jej twarzy uśmiech nie schodził ani 
ani na chwilę. No może tylko wtedy, gdy 
na kilka minut schowała się w kącie za 
chórem i oddała czemuś na kształt zadu-
my pomieszanej z wyciszeniem. 

Dostrzec to mógł szatniarz z Galicyj-
skiej, który w pewnym momencie nie wy-
trzymał i opuścił swoje stanowisko (niech 
mu to będzie wybaczone przez sympatycz-
nego pana Kurala, bo i on zauroczony mu-

zyką wyszedł ze swojego biura i dołączył 
do integrującej się publiczności). Szatniarz 
przycupnął w jednej z bocznych lóż, dzięki 
czemu słyszał i widział. Słyszał więc pieś-
ni przyprawiające o dreszcze, widział jak 
te dreszcze eksplodują pozytywną ener-
gią. Widział też samą Leę, która zastygła 
w pozie podobnej do słynnego szkicu van 
Gogha „Sorrow”. Dunka przez pewien 
czas zakryła twarz w dłoniach i zdawało 
się, że przeniosła się gdzieś daleko stąd, 
może do rajskich ogrodów, może do swo-
jej ukochanej Jutlandii. Trwało to jednak 
chwilę, bo nagle uniosła głowę i dołączyła 
do roztańczonego chóru. Jeszcze w pozie 
siedzącej, ale już po kilku taktach stojąc 
wprawiła swoje ciało w rytm charaktery-
styczny dla śpiewaków gospel. Jaka była? 
Zapewne jej stan  najlepiej oddawał tytuł 
jednej z wykonywanej tego dnia pieśni - 
„I’m determined” Shirley Caesar. 

Usłyszeliśmy najznamienitsze utwory, 
charakterystyczne dla gatunku, którym 
Lea zaszczepia coraz liczniejsze rzesze 
Polaków, w tym te pochodzące z jedynej, 
ale na pewno nie ostatniej płyty „Yes, 	
I know Jesus”. Krakow Gospel Choir 
sprawił, że ci, którzy odważyli się wziąć 
udział w misterium dotychczas niezna-
nym zapomnieli na wiele godzin (może 	
i dni) o codziennych troskach (któż ich nie 
ma) i połączyli się w radości istnienia. Na 
widowni zasiadło i rozkołysało się około 
stu osób. Stanowczo za mało jak na rangę 
wydarzenia. 

Macie rację, kiedy mówicie, że Feel to 
kicz. Wierzymy wam, kiedy powiadacie, 
że Łzy nie spełniają waszych oczekiwań. 
Rozumiemy, kiedy utyskujecie, że w Brze-
sku zbyt rzadko występują „pierwszoligo-
wi” artyści. W takim razie, gdzie byliście, 
kiedy zaproponowano wam sztukę z naj-
wyższej półki? Gdybyście byli, mielibyście 
okazję podziękować dyrektor MOK-u 
Małgorzacie Cuber i gospodarzom, czyli 
Annie i Kazimierzowi Kuralom, za stwo-
rzenie wam takiej możliwości. Nic straco-
nego. Być może jeszcze w tym roku Lea 
powróci ze swoim chórem do Brzeska, by 
zorganizować warsztaty, jedne z wielu, 
które prowadzone są przez nią w całym 
kraju. 

Wieczorem w telewizji jeden z ko-
mercyjnych kanałów zaprezentował 
wstrząsający film „Missisipi w ogniu” 	
o prześladowaniach Murzynów przez Ku-
Klux-Klan. Można było zastanowić się, 
skąd tyle radości i dobra wzięło się u ludzi 
tak boleśnie doświadczonych. Można było 
też zadać sobie pytanie, skąd u nas tyle 
ponuractwa wynikającego z problemów 
zgoła maluczkich. 

entuZjasta

Yes, I know Jesus
To było niesamowite przeżycie. Na scenie około 30 młodych pełnych entuzjazmu ludzi, na-

przeciw widownia, początkowo onieśmielona i zawstydzona brakiem nieudawanej swobody   
i radości życia, która wkrótce jej się udzieliła. a pomiędzy innymi sprawczyni niezwykłego zbra-
tania się artystów z ich odbiorcami. Pod koniec koncertu już trudno było połapać się, kto tutaj 
występuje, a kto jest widzem. Sprawiła to lea Kjeldsen, dyrygentka Krakow Gospel Choir.
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Quartet Klezmer Trio ma w dorobku 
dwie płyty - „Klezmer Street Songs” 
(2005) i „8.p.m.” (2008). Na koncer-
cie w Brzesku zespół zaprezentował 	
w większości utwory z tej pierwszej 
płyty, przenoszą słuchaczy w klimaty 
muzyki żydowskiej. Magda Brudzińska 
swoją grą na altówce, wspaniałym śpie-
wem i zajmującą konferansjerką spra-
wiła, że publiczność żegnała ją i towa-
rzyszących jej muzyków zasłużonymi 
oklaskami na stojąco. 

Cała trójka to muzycy – mimo mło-
dego wieku- ze sporym bagażem do-
świadczeń. Chociaż z wykształcenia są 
„klasykami”, z powodzeniem porusza-

ją się w świecie muzyki rozrywkowej, 
klezmerskiej i bluesa. Pięć lat temu 
postanowili wykonywać muzykę kle-
zmerską. Jest to ich sposób na życie, 
ale jednocześnie realizacja wcześniej-
szych pasji i zainteresowań. Magda 
Brudzińska nie zgadza się, kiedy mówi 
się, iż ich muzyka klezmerska jest sty-
lizowana. - Powiedziałabym, że jest to 
muzyka tradycyjna w naszych aranża-
cjach – wyjaśnia. 

Instrumentarium nie jest tutaj dzie-
łem przypadku, chociaż muzycy pod-
kreślają, że dawni klezmerzy grali po 
prostu na czym popadło. Jednak praw-
da jest taka, że altówka, akordeon i 

kontrabas to zestaw instrumentów w 
muzyce klezmerskiej niemal obowiąz-
kowy, a prym wiedzie altówka lub, jak 
kto woli, wielkie skrzypce. Wystarczy 
porównać QKT z tak uznanym zespo-
łem jak Kroke. Kroke to w języku jidysz 
Kraków. QKT jest z Kroke. Na co dzień 
występuje na krakowskim Kazimie-
rzu w Klezmer Hois – znanej na całym 
świecie restauracji słynącej klezmer-
ską i galicyjską sztuką oraz wykwintną 
kuchnią żydowską. 

Magda śpiewa w języku jidysz świa-
doma tekstów, które wykonuje. Cały 
czas jednak uczy się tego, wprawdzie 
martwego, ale jednak znanego wielu lu-
dziom języka. Jej przewodnikiem i mi-
strzem jest Leopold Kozłowski, ostatni 
żyjący przedwojenny klezmer. Ten li-
czący dziś sobie 91 lat muzyk zwany 
jest ostatnim klezmerem Galicji. 

Kiedy zapytaliśmy Magdę, dlacze-
go żydowskie piosenki brzmią weso-
ło nawet, gdy traktują o  sprawach 
smutnych, ta nie do końca się z nami 
zgodziła. - Przecież Dona Dona jest pio-
senką smutną i w takim nastroju jest 
grana. Ale istotnie zdarza się, że śpie-
wam o rzeczach smutnych, a muzyka 
jest radosna. Bo taka jest muzyka kle-
zmerska. Jest ironiczna, kontrastowo 
radosna mimo smutnych treści – mówi 
liderka QKT. 

Koncert Quartet Klezmer Trio zgro-
madził liczną publiczność, a kameralna 
sala wystawowa MOK-u wypełniona 
była po brzegi. Koncert odbył się za-
ledwie trzy dni po innym znaczącym 
kulturalnym wydarzeniu, które miało 
miejsce w Brzesku – występie Krakow 
Gospel Choir. Oba koncerty mogły za-
dowolić zarówno koneserów jak i maso-
wego odbiorcę.                           PRUD	

Trio czyli kwartet
altówka, akordeon, kontrabas i głos to zestaw instrumentów idealnie współbrzmiących i 

najlepiej oddających różnorodność barw i klimatów muzyki klezmerskiej – czytamy na oficjal-
nej stronie internetowej zespołu Quartet Klezmer Trio. O tym, ile prawdy jest w tych słowach, 
można było przekonać się podczas koncertu w sali wystawowej MOK-u, w którym wystąpili 
alcistka Magda Brudzińska, akordeonista Oskar Gut i kontrabasista Michał Siudyszewski. 

Piątek 26.06 	
Sala Wystawowa MOK - wernisaż 
wystawy malarskiej 17:30	
Plac Kazimierza Wielkiego - wy-
stępy zespołów folklorystycznych 
18:30	

Sobota 27.06	
Imprezy sportowe - 9:00 - 12:00	
Plac Kazimierza:	
- blok taneczno - muzyczny dla 
dzieci wraz z konkursami - 15:00 
- 16:30	

- pokazy Strongmanów wraz z kon-
kursami - 16:30 - 17:30 	
- Zaspół FUN FIRE - 17:30 - 18:15	
- KAPELA PIECZARKÓW - 18:45 
- 20:30	
- ZBIGNIEW WODECKI Z ZESPO-
ŁEM - 21:00 - 22:30	

Niedziela 28.06	
Plac Kazimierza:	
- wystepy zespołów wokalno-mu-

zycznych 	
oraz pokazy taneczne: taniec nowo-
czesny, towarzyski - 15:00 - 17:00	
- DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR: 	
koncert piosenek przedwojennych,	
pokaz starych samochodów - 17:00 
- 18:00	
- Zespół POSTMAN (BEATLESI 
- raz jeszcze) - 18:15 - 19:30	
- Zespół AKURAT - 20:00 - 22:00	
- Pokaz sztucznych ogni - 22:00	

Dni Brzeska 2009
26.06 - 28.06 2009
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Gdy pisaliśmy te słowa, Artur Dut-
kiewicz przebywał w Los Angeles, 
gdzie wystąpił w solowym koncercie 
w ramach Polskiego Festiwalu Filmo-
wego. Tydzień wcześniej wraz z Pa-
włem Puszczało na basie i Sebastianem 
Frankiewiczem na perkusji koncerto-
wał w warszawskich Podziemiach Ka-
medulskich w ramach trasy promującej 
płytę „Niemen Improwizacje”. W takim 
też składzie zespół zagości w Brzesku. 
Wcześniej trio oklaskiwane będzie 
w Puławach, Lublinie i Tarnowie. 

Podczas brzeskiego koncertu usłyszy-
my w jazzowym brzmieniu tak rozpo-
znawalne utwory jak: Czy mnie jeszcze 
pamiętasz, Ciuciubabka, Nim przyjdzie 
wiosna, Jednego serca, Bema pamięci 
rapsod żałobny, Stoję w oknie, Sen 
o Warszawie, Wspomnienie, Pod Papu-
gami i Marionetki. 

Grający na fortepianie Artur Dutkie-
wicz urodził się 12 grudnia 1958 roku w 
Pińczowie. Naukę gry rozpoczął w wie-
ku 11 lat. Jeszcze jako 19-letni absol-
went średniej szkoły muzycznej zwrócił 
na siebie uwagę na festiwalach Piani-
stów Jazzowych w Kaliszu i Improwi-
zacji Jazzowej w Katowicach. Nagrody 
zdobyte na tych festiwalach otworzyły 
mu drzwi Wydziału Jazzu i Muzyki 
Rozrywkowej Akademii Muzycznej 
w Katowicach bez konieczności zdawa-
nia egzaminu wstępnego. Studia ukoń-
czył z wyróżnieniem, a w międzyczasie 
z powodzeniem koncertował z założo-
nym przez niego Sunday Trio, z którym 
między innymi sięgnął po wyróżnienie 
na prestiżowym festiwalu Jazz nad 
Odrą we Wrocławiu w 1979 roku. 

O jego niezmierzonych możliwościach 
artystycznych świadczy to, że oprócz 

jazzu zaznaczył swój kunszt muzycz-
ny w funku, soulu i muzyce pop. Nie-
gdyś dał się poznać także jako … aktor. 
W gdyńskim Teatrze Instrumentalnym 
występował w „Procesie” Franza Kafki 
i „Tańcu Lokatora”- spektaklach, do 
których również współtworzył muzy-
kę. Z teatrem brał udział w najbardziej 
prestiżowych festiwalach w Europie. 

Dutkiewicz to artysta, który nieko-
niecznie musi występować jako solista 
lub lider. Ceniony jest także jako czło-
nek takich formacji jak Kwartet Toma-
sza Szukalskiego i Kwartet Zbigniewa 
Namysłowskiego. Chętnie zapraszają 
go do współpracy muzycy zagraniczni. 
Od 2001 roku najczęściej występuje 
w trzyosobowym składzie realizując 
głównie projekt oparty na kompozy-
cjach Jimiego Hendrixa. Jako solista 
występował w wielu ośrodkach, których 
gośćmi są ludzie zafascynowani jazzem. 
Jego przyjazd do Brzeska to niepowta-
rzalna okazja obcowania z jazzem naj-
wyższego światowego formatu. 

PRUD

Dutkiewicz przyjeżdża do Brzeska
Znany jest już dokładny termin zapowiadanego przez nas w kwietniowym wydaniu BiM-u 

koncert tria jazzowego artura Dutkiewicza. Czołowi polscy muzycy jazzowi wystąpią 23 maja 
w sali wystawowej MOK-u. Trio wykona instrumentalne interpretacje utworów z repertuaru 
Czesława Niemena, utrwalone na płycie „Niemen improwizacje” wydanej w marcu tego roku. 

Jako pierwszy wystąpił zespół Wolna Grupa 
Marcina z Nowego Wiśnicza. Grupa złożona z 
bardzo młodych ludzi zaprezentowała publiczności 
covery znanych przebojów polskiej muzyki, mię-
dzy innymi z repertuaru takich zespołów jak: Skal-
dowie, Breakout, czy Maanam. Pomimo pewnych 
niedoskonałości warsztatowych koncert został cie-
pło przyjęty przez widzów. 

W Brzesku pojawiła się też zabrzańska grupa 
Black Orange. Muzycy grają swój oryginalny re-
pertuar, a wyróżniającą się postacią jest obdarzona 

niepowtarzalnym głosem 
Ela Łopatyńska. Zespół gra 
solidnego rocka i chociaż 
istnieje dopiero od dwóch lat, 
to zagościł już na antenach 
wielu radiowych rozgłośni. 
Niedawno Black Orange na-
grał płytę demo, której wysłu-
chać można na stronie www.
blackorange.pl. Grupa często 
koncertuje. W maju zaplano-
wane ma jeszcze siedem wy-
stępów, głównie na Śląsku. 

Na zakończenie Majówki 
wystąpił zespół EKG, choć 

niewiele brakło, a do występu by nie doszło. Awa-
ria prądu spowodowała, że koncert rozpoczął się z 
około półgodzinnym opóźnieniem. I bardzo dobrze 
się stało, bo EKG okazał się być zespołem dosko-
nale komunikującym się z publicznością. Kapela 
składa się z młodych, ale bardzo doświadczonych 
muzyków,w większości członków bocheńskiej gru-
py Skafander, która wbrew plotkom nadal istnieje 
i – jak zapewniają muzycy – ma się bardzo dobrze. 
Na Ranczu Pasja EKG zaprezentował kawał dobrej 
muzyki popowej z elementami jazzu.          PRUD

1 maja na ranczu
Trzy zespoły muzyczne wystąpiły podczas majowego pikniku zorganizowanego przez Miejski 

Ośrodek Kultury i Urząd Miejski na Ranczu Pasja. Koncertom przysłuchiwało się  kilkaset osób. 

29

W Gminnym Ośrodku Kultury 
w Wojniczu odbył się VIII Przegląd Pio-
senki Angielskiej organizowany przez 
Samorządowe Centrum Edukacji w Tar-
nowie, GOK Wojnicz oraz Zespół szkół 
Licealnych i Technicznych w Wojniczu. 
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
pierwsze miejsce zajęła Aleksandra 
Płaneta z ZSP 1 Brzesko, która zaśpie-
wała utwory „Golden Eye” i „Sunrise”. 
Aleksandra była również finalistką 
tegorocznej edycji Przeglądu „Talenty 
Małopolski 2009”.                   PRUD

Sukces 
Oli
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Mieczyk z Jadownik 
Ksiądz Stanisław Bartosz urodził się 

w Jadownikach 10 stycznia 1917 roku. 
Tutaj ukończył szkołę podstawową, póź-
niej uczył się w gimnazjum w Brzesku, 
po czym wstąpił do Seminarium Du-
chownego w Tarnowie. Po otrzymaniu 
święceń kapłańskich trafił jako wikary 
do parafii w Gumniskach. Jego zasługi 
najbardziej pamiętane są z okresu oku-
pacji hitlerowskiej, kiedy to nieraz da-
wał schronienie prześladowanym i ukry-
wającym się przed Niemcami ludziom. 
Gdy w Gumniskach powstał oddział AK, 
bez wahania wstąpił do niego jako kape-
lan. Po ukończeniu szkoły podchorążych 
otrzymał stopień porucznika, a odtąd 
znany był pod pseudonimem Mieczyk. 
Jego pierwszym zadaniem było założenie 
siatki duszpasterstwa AK na terenie ob-
wodu Dębica. Mimo rozlicznych obowiąz-
ków (nadal czynnie wykonywał obowiąz-
ki wikariusza i katechety) sam zgłosił się 
na ochotnika jako kurier i łącznik. Był 
też korepetytorem na tajnych komple-
tach. Brał na siebie duże ryzyko przecho-
wując w kościele sprzęt wojskowy, broń i 
podziemną prasę. W tych trudnych cza-
sach niejednokrotnie odprawiał msze dla 
ukrywających się ludzi w mieszkaniach 
prywatnych i w lesie dla partyzantów. 
Przez żołnierzy AK wspominany był jako 

człowiek niecofający się przed żadnym 
niebezpieczeństwem, często uczestni-
czący w akcjach bojowych. Zmarł bardzo 
młodo, bo w wieku zaledwie 28 lat. O 
ironio losy, śmierć nastąpiła nie w wy-
niku działań wojennych. Przegrał walkę 
z gruźlicą, którą próbowano wyleczyć już 
po wojnie w sanatorium w Zakopanem. 
Pochowany został w swojej rodzinnej wsi 
Jadowniki. 

Prześladowany przez Niemców i PRL 
Karol Bernacki urodził się w Jadowni-

kach 19 listopada 1910 roku. Po ukoń-
czeniu szkoły podstawowej w Jadowni-
kach i gimnazjum w Brzesku poświęcił 
się prawu. Pracę zawodową rozpoczął 
jako praktykant w Sądzie Powiatowym 
w Nisku, by po pewnym czasie przenieść 
się do Liszek koło Krakowa, gdzie praco-
wał w charakterze sekretarza sądowego 
jednocześnie studiując prawo na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. Studia brutal-
nie przerwał wybuch II wojny światowej. 
Jako podporucznik trafił Bernacki do 20. 
pułku piechoty. Po demobilizacji był po-
szukiwany przez gestapo, zadenuncjowa-
ny przez sekretarza gminy Liszki. Przez 
pewien czas przebywał w rodzinnych 
Jadownikach, gdzie został zatrzymany 
przez Niemców. Skatowany został tak, że 
miał połamane obie ręce, a jednak zdołał 

zbiec z gestapo w Tarnowie. Schronienie 
znalazł w Porąbce Uszewskiej, a później 
w Biesiadkach. Pod nazwiskiem Okas 
został ponownie aresztowany i osadzo-
ny w czchowskim więzieniu gminnym, 
z którego został oswobodzony przez par-
tyzantów. Do końca wojny ukrywał się 
głównie w Jadownikach. Po ustaniu wy-
darzeń wojennych wznowił studia praw-
nicze. 

W latach 1947-1952 pracował w Ban-
ku Rolnym Oddziału Wojewódzkiego w 
Krakowie, skąd został zwolniony jako 
były żołnierz AK. Przez następne trzy 
lata bezskutecznie ubiegał się o pra-
cę. Od 1955 do 1969 zatrudniony był w 
Okocimskich Zakładach Piwowarskich. 
Kiedy zapadł na zdrowiu, a choroba 
przeciągnęła się do czterech miesięcy, 
dyrekcja wykorzystała to jako pretekst i 
zwolniła go. Faktycznym powodem zwol-
nienia było wydanie przez Bernackie-
go jako przewodniczącego Zakładowej 
Komisji Rozjemczej decyzji niezgodnej 
z oczekiwaniami dyrekcji. Do końca ży-
cia, czyli 10 sierpnia 1981 roku, dał się 
poznać jako prawy człowiek i aktyw-
ny społecznik. Jego ciało spoczywa na 
cmentarzu komunalnym w Brzesku.   	

Naukowiec z Jadownik
Józef Japa urodził się w Jadownikach 

16 marca 1910 roku. Był wybitnym he-
matologiem. Przebieg jego kariery jest 
bardzo bogaty. Studia medyczne ukoń-
czył na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Był asystentem w Klinice Chorób We-
wnętrznych Wydziału Lekarskiego UJ, 
później został dziekanem tegoż wydziału. 
Organizował Klinikę Chorób Wewnętrz-
nych w Katowicach i Zabrzu. Ciekawie 
potoczyły się jego losy w czasie II wojny 
światowej. W grudniu 1939 wyjechał do 
Francji, gdzie zgłosił się do Obozu Pol-
skich Sił Zbrojnych. Po upadku Francji 
trafił do Edynburga (Szkocja), gdzie pra-
cował w Instytucie Genetyki Royal Infir-
mary.  Do kraju powrócił w 1946 roku i 
od razu podjął pracę w II Klinice Chorób 
Wewnętrznych UJ. Opublikował około 
200 prac naukowych. Jego największe 
osiągnięcia to badania nad proliferacją 
komórek krwi oraz badania w zakresie 
morfologii i rozwoju megakariocytów 
oraz hemopoezy w niedokrwistości Addi-
sona-Biermera. Zmarł 26 stycznia 2006 
roku. Pochowany został na Cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie. 

Murarz-partyzant
Józef Kozub urodził się 13 październi-

ka 1914 w Jadownikach. Po ukończeniu 
miejscowej szkoły podstawowej zajął się 

Jadowniki - wieś królewska
Od ponad siedmiu lat czynna jest izba Regionalna założona przez Towarzystwo 

Miłośników Ziemi Jadownickiej. Oprócz ciekawych eksponatów zawiera ona bogaty 
księgozbiór, w tym pozycje poświęcone samym Jadownikom, ich historii i dniu dzisiej-
szemu. Większość z tych książek wyszło spod pióra pochodzącego stąd Władysława 
Okasa. Pozwoliliśmy sobie zajrzeć do nich i wspólnie powspominać czasy nie tak 
odległe oraz zgłębić wiedzę na temat tego, czego sami doświadczyć nie mogliśmy.

Wiele znamienitych postaci pochodzi z Jadownik. Przypomnijmy niektórych z tych, 
których uwiecznił Władysław Okas w książce „Osiem wieków Jadownik”. 
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dorywczą pracą w charakterze murarza. 
Po wybuchu II wojny światowej wstąpił 
do partyzantki, a później stał się żołnie-
rzem NOW-AK. Posługiwał się dwoma 
pseudonimami – Gładysz i Tata. Wziął 
udział w wielu niebezpiecznych akcjach 
przeciw okupantom. Zginął bohaterską 
śmiercią 9 czerwca 1944 roku. Ktoś do-
niósł Niemcom, że Kozub ukrywa się 
w starej cegielni w Szczepanowie. Osa-
czony, pozbawiony szans na wygranie 
tej nierównej walki, wolał rozerwać się 
granatem, niż zginąć z rąk nieprzyjacie-
la. Pochowany został na cmentarzu w 
Szczepanowie.  

Władysław Okas opisuje w swojej 
książce także życiorys Jana Władysła-
wa Krzemienieckiego. Zresztą każdy 
przez autora poruszony temat jest bar-
dzo ciekawy. My skupmy się na koniec 
na tematyce sportowej, niekoniecznie w 
patetycznym tonie. 

Reprezentantka kraju
Ludowy Klub Sportowy Jadowni-

czanka założony został 8 września 1946 
roku z inicjatywy Władysława Hudego, 
Józefa Dadeja, Stanisława Topolskiego 
i Stanisława Hudego. Przyszłość miała 
pokazać, że wrzesień dla tego klubu był 
miesiącem szczególnym. Dzisiaj jest to 
klub jednosekcyjny i aż trudno uwierzyć, 
że kiedyś uprawiano tutaj różnorodne 
dyscypliny sportowe – obok piłki nożnej 
siatkówkę, lekkoatletykę, narciarstwo, 
tenis stołowy, kolarstwo, a nawet ... 
boks. Dla lekkoatletów obfity w sukcesy 
był 1947 rok, w którym zdobyli osiem ty-
tułów mistrzów powiatu brzeskiego. Do 
tego doszły mistrzostwo powiatu (Adam 
Szkodny) i trzecie miejsce (Stanisław 
Bernacki) w kolarstwie. Boks regularnie 
trenowali Marian Dadej, Antoni Jędrzej-
czyk, Stanisław Hudy, Stanisław Mar-
tyna, Władysław Okas, Adam Szkodny 
i Franciszek Świerczek. Niestety więk-
szość ówczesnych sportowców ukończyła 
studia i podjęła pracę poza granicami 
powiatu, stąd początkowo bardzo często 
zmieniał się skład zarządu klubu. 

Władysław Okas w książce „Osiem 
wieków Jadownik” wspomina, że najwy-
bitniejszą sportsmenką stąd się wywo-
dzącą, choć nie związaną z klubem była 
Barbara Kurtyka. Nasza wiedza na jej 
temat nie jest zbyt obszerna. Kiedy była 
w piątej klasie szkoły podstawowej jej 
nauczyciel wuefu dostrzegł w niej talent 
do szczypiorniaka, ona zaś najlepiej czu-
ła się na pozycji bramkarki. Po skończe-
niu podstawówki naukę kontynuowała 
w tarnowskim IV Liceum Ogólnokształ-
cącym, a jednocześnie uprawiała piłkę 

ręczną w Unii Tarnów. Była co najmniej 
piętnastokrotną reprezentantką kraju. 
W piłkę ręczną grała ponadto w MKS 
Skarbek Tarnowskie Góry, JKS Jaro-
sław i Zgodzie Bielszowice. Nękana czę-
stymi kontuzjami dość szybko zakończy-
ła karierę sportową. Aktualnie przebywa 
w Stanach Zjednoczonych. 

Chyba już nie wygramy
5 września tego roku obchodzić będzie-

my 25-lecie najbardziej spektakularnego 
wydarzenia w historii Jadowniczanki. 
W 1984 klub z Jadownik okazał się być 
rewelacją rozgrywek o Puchar Polski 
na szczeblu centralnym. Znakomita gra 
zespołu sprawiła, że Jadowniczanka 
dotarła aż do 1/16 finału. Wcześniej w 
pokonanym polu pozostawiła znacznie 
wyżej notowane Concordię Knurów i Ra-
ków Częstochowa. Do czołowych graczy 
należał wówczas Janusz Bodzioch, który 
dzięki grze w PP szybko zaczął piąć się 
w górę. W 1993 roku trafił do Górnika 
Zabrze i na pewno osiągnąłby z tym klu-
bem wiele znaczących sukcesów, gdyby 
nie kontuzje. Bodzioch grał między inny-
mi w Górniku Knurów, Piaście Gliwice, 
Rakowie Częstochowa, Hetmanie Za-
mość. W ekstraklasie rozegrał 108 me-
czów i strzelił 7 bramek. Jeszcze jesienią 
2008 roku występował w grającym w 
nowosądeckiej lidze okręgowej LKS Po-
roniec Poronin. 

W 1/16 Pucharu Polski Jadowniczan-
ka wylosowała słynny Widzew Łódź na-
szpikowany takimi gwiazdami jak Jerzy 
Wijas, Henryk Bolesta, Roman Wójcicki, 
Dariusz Dziekanowski i Włodzimierz 
Smolarek. Takiego tłumu na stadionie 
w Jadownikach nigdy wcześniej i nigdy 
później nie było. Podobno mecz obserwo-
wało 12 tysięcy kibiców, w tym piszący 
te słowa. Ludzie zajęli skarpę osłaniają-
cą boisko od strony wschodniej. Druga 
połowa spotkania była retransmitowana 
w telewizji. Ci, którzy oglądali ten skrót, 
dali się nabrać i uwierzyli, że ta skarpa 
to prawdziwa trybuna,   co wówczas w 
lidze okręgowej było nie do pomyślenia. 

Nadzieje jadowniczan na sprawienie 
niespodzianki i pokonanie najbardziej 
eksportowej wówczas drużyny polskiej 
rozwiane zostały już po pierwszych 
pięciu minutach. W tak krótkim cza-
sie Dziekanowski popisał się klasycz-
nym hat-trickiem i praktycznie było po 
meczu. Jednak kibice nadal wierzyli, 
że zdarzy się cud. Jednak kiedy pad-
ła czwarta bramka dla łodzian jeden z 
kibiców zerwał się i machnąwszy ręką 
rzekł: - K..., chyba już nie wygramy. Ten 
sam kibic dał o sobie znać po tym, jak 

piątego gola strzałem z dystansu zdobył 
Wójciki. Wtedy podniósł się i zakrzyk-
nął: - Rumek, k..., litości ni mosz. Mecz 
ostatecznie zakończył się wynikiem 7:1 
dla Widzewa. Przez pewien czas krążyła 
anegdota, według której działacze wpad-
li w panikę, gdy łodzianie zdobyli siód-
mą bramkę. Podobno stadionowa tablica 
świetlna była „przygotowana”tylko na 
wyświetlenie liczb od 1 do 7 i powstała 
obawa, że będzie wstyd, kiedy Widzew 
trafi po raz ósmy do bramki. Ile w tym 
jest prawdy, wiedzą tylko ci, którzy we 
wrześniu 1984 roku organizowali ten 
mecz. 

Wszędobylska Jagoda
Po spotkaniu miał się w Restauracji 

Pawilon odbyć bankiet z udziałem gości 
z Łodzi. Widzewiacy jednak dość szybko 
spakowali swoje rzeczy i odjechali pod 
eskortą milicji. Ówcześni wicemistrzo-
wie Polski (nota bene mistrzem kraju 
był wtedy Lech Poznań, który walczy 
aktualnie o ten tytuł) byli bardzo niedo-
stępni, o czym świadczy fakt, że żadne-
mu z dziennikarzy nie udało się do nich 
dotrzeć po meczu. No prawie wszystkim, 
bo rozmawiała z nimi Jagoda Makuszak, 
początkująca wówczas dziennikarka 
TeMi. Jagoda przedarła się przez okien-
ko od toalety i ku zdziwieniu piłkarzy 
stanęła przed nimi w trakcie kąpieli. Na 
pewno nie była to rozmowa „face to face”. 
Młodziutka dziennikarka niespeszona 
widokiem nagich sportowców przepro-
wadziła na gorąco kilka wywiadów, czym 
zaskarbiła sobie uznanie u zwierzchni-
ków. Od tej pory była zawsze wysyłana 
tam, gdzie kto inny by nie dotarł. 

O tym meczu było jeszcze długo głoś-
no, ale nie tylko ze względów sporto-
wych. Huczało od informacji na temat 
tego, że podczas spotkania nielegalnie 
prowadzono sprzedaż garmażerki. Spo-
ro zamieszania narobili też działacze 
Widzewa, którzy domagali się części 
wpływów ze sprzedaży biletów. Mimo 
wszystko, było to wydarzenie, jakie 
każdy jadowniczanin chciałby choć raz 
jeszcze przeżyć. 

W niecały rok po meczu klub kupił 	
z własnych środków parcelę pod budo-
wę hali sportowej. Uroczystość wmu-
rowania kamienia węgielnego miało 
miejsce, rzecz jasna, 22 lipca. „Zgroma-
dzono materiały i konstrukcję żelbe-
tonową. Do dzisiaj hala nie powstała, 	
a elementy hali niszczeją. Szkoda, 
że brakło energii na jej zbudowanie” 
- pisał w 1994 roku Władysław Okas 	
w książce „Jadowniki były wsią 	
królewską”.                                PRUD
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Powody do niepokoju o los drużyny 
pojawiły się już po wymęczonym 1:0 	
z Jeziorakiem Iława. Wyjazdowe 3:1 
z mocnym wówczas do tej pory Star-
tem Otwock powinno uspokoić nerwo-
wą atmosferę, jednak – jak się później 
okazało – Okocimski trafił na początek 
zadyszki otwocczan, którzy w czterech 
spotkaniach z rzędu ani raz nie wygra-
li i uciułali zaledwie 2 punkty. Poważ-
nym sygnałem była kompro-
mitująca porażka z Ponidziem 
Nida Pińczów, które tydzień 
później zostało rozgromione 
przez Ruch Wysokie Mazo-
wieckie, a następnie przegrało 	
z OKS 1945 Olsztyn. Zapo-
wiedź rehabilitacji w Ponia-
towej okazała się być tylko 
czczą gadaniną. Toteż mało 
kto chyba spodziewał się, że 
Okocimskiemu uda się wygrać 
z będącym na wznoszącej fali 
Górnikiem Wieliczka.     

Po meczu z Jeziorakiem Iława trener 
Jerzy Wójcik chełpił się, że w czterech 
spotkaniach jego podopieczni zgroma-
dzili 8 punktów, czyli tyle samo, ile 
w dziewięciu jesiennych potyczkach 
pod wodzą Czesława Palika. Problem 
w tym, że w czterech następnych me-
czach rozegranych wiosną przybyło 
tych punktów zaledwie trzy, chociaż 
nie brakowało optymistów oczekują-

cych zgarnięcia całej puli. Gdyby tak 
się stało, Okocimski mieściłby się teraz 
w pierwszej szóstce z wielkimi szan-
sami na baraże, ale w walce o awans. 
Tymczasem Wójcik stał się współauto-
rem dość niechlubnego rekordu. Moż-
na mieć pretensje do Palika za fatalny 
początek sezonu, jednak jemu seria 
trzech porażek z rzędu się nie przy-
trafiła. A przecież „Piwosze” przegrali 

dwa mecze z drużynami już skazanymi 
przez większość obserwatorów na pew-
ny spadek. Przegrali też z Górnikiem 
Wieliczka, który wbrew niektórym pro-
rokom po bezbarwnym początku rundy 
rozkręcił się i powrócił do gry. 

Teraz przed Okocimskim bardzo cięż-
ki maj. Kalendarz przewiduje w tym 
miesiącu aż sześć kolejek, a przeciw-
nikami podopiecznych trenera Wójcika 
będą drużyny, które wiosną prezentują 

się całkiem całkiem. Czytelnicy BIM-u 
otrzymali bieżący numer już po roze-
graniu wyjazdowego meczu z OKS 1945 
Olsztyn, rewelacją wiosennej rundy. 
Tam na pewno o punkty było trudno, 
jeśli jednak ta sztuka Okocimskiemu 
się udała, to byłoby to potwierdzenie 
faktu, że „Piwoszom” lepiej gra się 	
z ekipami z czoła ligowej tabeli. W na-
stępnych meczach czekają na Okocim-
skiego sami wymagający przeciwnicy. 
Może więc okazać się, że zamiast za-
powiadanego u progu wiosennej rundy 
wyjścia ze strefy barażowej przyjdzie 
brzeskim piłkarzom rozpaczliwie bro-
nić się przed bezpośrednim spadkiem 
do III ligi, a ostatni pojedynek z Peli-
kanem Łowicz może być meczem o ligo-
we być albo nie być. Obyśmy byli złymi 

prorokami.
Maj to także miesiąc, w którym 

– jak zapowiadał przed rozpo-
częciem wiosennej rundy prezes 
Józef Gawenda – zapaść mają 
decyzje dotyczące przyszłości 
drużyny. Prezes zwracał uwagę, 
że dalsze plany Carlsberga wo-
bec klubu zależeć będą  w dużej 
mierze od wyników i frekwencji 
na trybunach. Kibice robią do 
mogą, nadal licznie przychodzą 
na stadion. Nie jest ich tak dużo, 

jak na ostatnim meczu Sandecji z Je-
ziorakiem, kiedy na trybunach zasiadło 
2700 kibiców, ale – jak na brzeskie wa-
runki – całkiem sporo. Nie odmawiamy 
piłkarzom i trenerowi ambicji, jednak 
coś w klubowym mechanizmie zawodzi. 
Wójcik niedawno w jednym z prasowych 
wywiadów narzekał na problemy natury 
psychicznej. Pora odblokować się i udo-
wodnić strategicznemu sponsorowi, że 
wato w tę drużynę inwestować.  PRUD

Po pięciu wiosennych meczach takiego scenariusza żaden z kibiców Okocimskiego się nie spodzie-
wał. Po spotkaniu ze Startem Otwock podopieczni Jerzego Wójcika mogli pochwalić się dorobkiem 11 
punktów. Od tej pory nic nie drgnęło. Miał być marsz w górę tabeli, tymczasem 11 punktów przewagi 
nad Jeziorakiem iława na 5 kolejek przed końcem sezonu jawi się jako niezbyt bezpieczny dystans.  

Okocimski w odwrocie

Mecze Okocimskiego do końca sezonu

16.05.  Sokół Aleksandrów Łódzki – Okocimski (1:2)
23.05.  Okocimski Brzesko – Sandecja Nowy Sącz (1:1)

31.05. Przebój Wolbrom – Okocimski (1:1)
  6.06. Okocimski – Pelikan Łowicz (4:0)

w nawiasach wyniki z rundy jesiennej

Jerzy Wójcik gotowość odejścia zgłaszał jesz-
cze przed przegranym meczem z Górnikiem 
Wieliczka. Działacze czekali jednak na wynik tej 
konfrontacji, by ostatecznie podjąć decyzję o roz-
wiązaniu umowy za porozumieniem stron. 

-  Takie rozwiązanie jest dobre dla obu 
stron. Możemy podziękować panu Wójcikowi 
za to, że wyciągnął drużynę ze strefy spadko-
wej, jednak wiosną oczekiwaliśmy od niego 	
i od drużyny znacznie więcej. Zresztą atmosfera 
w zespole była taka, że zawodnicy mieli już dość 
pracy z tym trenerem. Wójcik po prostu ostatnio 

się pogubił. Nie potrafił znaleźć przyczyn słabej 
gry. To nie jest tak, że nasi piłkarze nie umieją 
grać. Przecież w meczu z Górnikiem robili, co mo-
gli. Tymczasem goście zrobili jedną akcję, strze-
lili gola, a potem umiejętnie się bronili – mówi 
wiceprezes Okocimskiego Leszek Kołodziej.

Zaraz po tym, jak rozeszła się informacja o 
wakacie na stanowisku trenera Okocimskiego, 
do klubu zaczęły napływać oferty, między in-
nymi od Ireneusza Adamusa i Piotra Kocąba. 
Ostatecznie postawiono na kandydaturę Krzysz-
tofa Łętochy. Ten urodzony w 1964 roku trener 

znany jest jako były piłkarz Stali Mielec, kiedy ta 
jeszcze występowała w ekstraklasie. Grał rów-
nież w Stali Stalowa Wola, Stali Rzeszów i Wiśle 
Kraków. Ostatnio prowadził Hetmana Zamość, 
a później Poprad Muszyna, który występuje ak-
tualnie w IV lidze małopolskiej. 

Czy nowy trener wyciągnie zespół Okocimskie-
go ze strefy barażowej? To będzie bardzo trudne 
zadanie. Jak mówi Leszek Kołodziej, cudów nikt 
nie jest w stanie zrobić. Działacze oczekują jed-
nak, że nowy szkoleniowiec sprawi, iż piłkarze 
zaczną grać z większą wiarą w swoje możliwości. 
W swoim debiucie Krzysztof Łętocha zanotował 
remis w wyjazdowym meczu z OKS 1945 Ol-
sztyn. Ten jeden punkt uratował dla Okocimskie-
go Marek Drozd strzelając wyrównującego gola 	
w ostatniej minucie spotkania. W meczu 	
z Ruchem Wysokie Mazowieckie „Piwosze” 	
przegrali 0:1.                                                   PRUD	

Łętocha za Wójcika
Po serii trzech kolejnych porażek z Okocimskim pożegnał się Jerzy Wójcik. Na stanowisku 

trenera zastąpił go Krzysztof Łętocha, dotychczasowy szkoleniowiec Popradu Muszyna. 
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1-2.05.2009 w Straszęcinie k/Dębicy na boi-
skach w Ośrodku Przygotowań Piłkarskich 
im. Kazimierza Górskiego najmłodszy ligowy 
rocznik OKS-u pokazał mistrzowską klasę na 
turnieju, którego organizatorem była Legia War-
szawa i firma Adidas. 

Pierwszego dnia nasi mali sportowcy pod 
okiem trenera – Jana Chrabąszcza dosłownie 
rozgromili wszystkie drużyny, które stanęły im 
na drodze w fazie grupowej.

Najpierw pokonali Koronę Kielce 5:3, następ-
nie „łatwo” poszło z drużyną Żaczek Katowice 

3:1, oraz z AC Wrocław- również 3:1, ale po za-
ciętej walce, w której na wyróżnienie zasłużył 
nasz najmłodszy napastnik Łukasz Kołodziej, 
oraz obrońcy: Igor Łanocha i Michał Zydroń.

Wychodząc z grupy z pierwszego miejsca, 
w drugim etapie rozgrywek przyszło nam się 
zmierzyć z drużyną GKS-u Jastrzębie. Także i 
tutaj młodzi sportowcy przypieczętowali swoje 
umiejętności kolejnym wynikiem 3:1, cały czas 
dyktując warunki na boisku. 

Po tym meczu do jednego z rodziców pod-
szedł były zawodnik Legii Warszawa –Leszek 

Pisz i zapytał: „Skąd wy jesteście?  Wygrywa-
cie każdy mecz bez zająknięcia…” (chłopcy nie 
mają bowiem strojów z napisem OKOCIMSKI 
które pozwoliłyby na rozpoznanie drużyny 
– i tutaj pole popisu dla przyszłych sponsorów). 
Ojciec jednego z zawodników z dumą odpowie-
dział: z Brzeska, z Okocimskiego Klubu Sporto-
wego. Po krótkiej rozmowie chłopcy mieli okazję 
zrobić sobie kilka pamiątkowych zdjęć z byłymi 
zawodnikami Legii.

Wspaniałą dyspozycją w pierwszym dniu 
turnieju mogli się pochwalić nasi niezawodni na-

pastnicy: Wojtek Słomka – zdobywca 9 bramek, 
których nie powstydziłby się żaden zawodnik 
ekstraklasy, oraz Mateusz Czyżyki, który bram-
karzy pokonał 4 krotnie przy pomocy swojej ba-
jecznej techniki. Oryginalną bramkę strzelił też 
dla OKS-u Daniel Biłos.  

Nasza dobra passa skończyła się dopiero w 
starciu ze znajomą Tarnovią, która podzieliła 
się z nami punktami po bezbramkowym remisie. 
Po sportowych zmaganiach uczestniczyliśmy w 
wielkiej gali piłkarskiej z udziałem wszystkich 
drużyn biorących udział w turnieju, oraz gwiazd 

Stowarzyszenia Piłkarskiego Legia Warszawa 
Champions League, połączonej ze wspólnym 
Grillowaniem.

Drugiego dnia czar prysł (na szczęście nie 
do końca). Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn 
polegliśmy 3:1 z Unią Warszawa (późniejszym 
finalistą turnieju). Honorową bramkę dla OKS-
u strzelił „Mati”, zaokrąglając w ten sposób swój 
turniejowy dorobek do 5 bramek. Niestety nasze 
nadzieje na walkę o 1. miejsce legły w gruzach… 
co gorsze, niekorzystna sytuacja w tabeli zmusi-
ła nas do gry nie o 3., lecz dopiero o 5. miejsce, 
gdyż Tarnovia wyprzedziła nas jednym punk-
tem.

Był płacz i ogromny żal zawodników, rodzi-
ców i sztabu szkoleniowego. Jednak mali spor-
towcy udowodnili, że potrafią walczyć do końca 
! Wzięli się w garść po porażce i nasz występ w 
turnieju zakończył się bardzo pozytywnym ak-
centem. 
W meczu o 5. miejsce biało-zieloni nie zostawili 
suchej nitki na zespole BKS Lublin.
Wszystkie 3 rewelacyjne bramki dla OKS-u 
strzelił Kacper Jaworski. Zespół z Lublina nie 
zdołał pokonać naszej linii defensywnej, która 
również w tym meczu dała z siebie wszystko.
Lublin atakował naszą bramkę z dystansu, ale 
nie zdołał zaskoczyć Daniela Kusiaka. 
W turnieju adidas Cup 2009 brały udział 
m.in.: MOSiR Bochnia, Stal Rzeszów, Hutnik 
Kraków, Gwiazda Ruda Śląska, UKS 6 Jasło, 
Karpaty Krosno, Iglopol Dębica, Skawinka 
Kraków, Wisła Kraków, Legia Warszawa oraz 
Arka Gdynia.

W kategorii wiekowej 1998, nasi chłopcy 
zajęli ostatecznie 5. miejsce, na 16 mocnych 
drużyn.

Po Sandecja Cup (6. miejsce), Gamrat Jasło 
Cup (5. miejsce) i MOSiR Krosno Cup (2. miej-
sce), był to już 4. tegoroczny turniej w którym 
godnie reprezentowaliśmy barwy Brzeska.
																																																	jakub Machnio

Wielki mały Okocimski - zawodnicy z rocznika 1998 na „Adidas Cup - Dębica 2009”

Na boisku treningowym Okocimskiego Klubu Sportowego rozegra-
ne zostały zawody w przełajowych biegach sztafetowych szkół pod-
stawowych i gimnazjów. Wystartowało 250 dziewcząt i chłopców. 

Wśród szkół podstawowych (dziewczęta) najszybsza była ekipa SP 
2 Brzesko, która wyprzedziła SP 1 Jadowniki, SP Poręba Spytkow-
ska, SP Okocim, Szczepanów, SP 3 Brzesko, SP Sterkowiec i SP 
Bucze. SP Jasień nie ukończyła biegu, a SP 2 Jadowniki w ogóle 
nie startowała. Rywalizację chłopców wygrała SP Mokrzyska przed 
SP 2 Brzesko, SP Poręba Spytkowska, SP Okocim, SP 3 Brzesko, 
SP Bucze, SP 1 Jadowniki, SP Jasień, SP Szczepanów i SP Sterko-
wiec. 

Wśród gimnazjalistek najlepsza była reprezentacja PG 1 Brzesko, 
która wyprzedziła PG 2 Brzesko i PG Jadowniki. Rywalizację chłop-
ców zdominowała drużyna PG 2 Brzesko, która wyprzedziła PG Ja-
downiki i PG 1 Brzesko.                                                         PRUD

Gminne przełaje
Tuż przed demontażem sztucznego lodowiska w Brzesku 

rozegrane zostały I zawody Łyżwiarskie „Błękitna sztafeta”, 
w której uczestniczyło pięć czteroosobowych drużyn ze szkół 
podstawowych. Rywalizowano w czterech konkurencjach 
(jazda przodem, jazda tyłem, slalom i jazda po ósemce), 
a do końcowej klasyfikacji liczył się łączny czas uzyskany 
przez wszystkich zawodników. Zwyciężyła SP Mokrzyska 
(Anna Bant, Izabela Pacura, Paweł Pacura, Dariusz Re-
czek), która uzyskała czas 5:40 min. Drugie miejsce zajęły 
ex aequo SP Okocim (Patrycja Spędzia, Małgorzata Zawoj-
ska, Dawid Fita, Michał Fudalej) i SP 1 Jadowniki (Mag-
dalena Makówka, Barbara Pukal, Małgorzata Stolecka, 
Weronika Woźniak) z tym samym czasem 5:55 min. Czwar-
te miejsce wywalczyła SP Sterkowiec – 5:57, a piąte SP 3 
Brzesko – 5:82.                                                           PRUD	

Błękitna sztafeta
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Ponad stu uczestników w 11 katego-
riach wiekowych wystartowało w biegu 
zorganizowanym przez Urząd Miejski 	
i Stowarzyszenie Sportowo-Kultural-
ne z Jadownik. Najmłodsi uczestni-
cy biegu mieli 6 lat, najstarsi ponad 
70. Biegacze do Jadownik przyjechali 	
z Tarnowa, Nowej Huty a nawet Opola. 
Długość trasy wynosiła 4,5 kilometra 	
i wszyscy biegacze, którzy stanęli na li-
nii startu pokonali ją bez problemów.

W klasyfikacji generalnej wśród męż-
czyzn I, II i III miejsce zajęli kolejno: 
Marcin Topolski z Jadownik, Mariusz 
Opioła z Brzeska i Rafał Plewa z Ja-
downik. Wśród pań zwyciężyła Wikto-
ria Małajowicz z Brzeska, Elżbieta Ba-
ran z Jastwii i Monika Tota z Gnojnika, 
która została niekwestionowaną boha-
terką imprezy. W czasie, gdy ogłaszano 

wyniki zawodów, sędziowie po prostu 
się pomylili i ogłosili, że zwyciężyczy-
nią zawodów została Monika Tota, ta 
puchar odebrała lecz po chwili oddała 
go Wiktorii Małajowicz, czym wzbudzi-
ła aplauz publiczności oraz ogromne 
uznanie organizatorów imprezy. 

-To była wspaniała impreza, bardzo 
lubię biegać. Była wspaniała atmosfe-
ra, wszyscy walczyli o puchar, jednak 
zgodnie ze sportowym duchem – mówi 
jedna z uczestniczek biegu, Joasia Ła-
zowska. 

Puchary dla zwycięzców ufundował 
i wręczał burmistrz Grzegorz Wawry-
ka. Gospodarze imprezy wszystkich 
uczestników imprezy zaprosili na sta-
dion Jadowniczanki, gdzie czekały na 
nich potrawy z grilla i zimne napoje. 

ZS

Jadownickie bieganie

Brzeski Klub Motocrossowy był organizato-
rem imprezy „Puchar czterech torów”, której 
drugie zawody odbywały się na torze w Buczu. 
Zarówno liczba widzów, jak i zawodników prze-
szła najśmielsze oczekiwania organizatorów. 

-W zawodach wzięło udział 120 motocrossow-
ców i blisko 2 tysiące widzów. Serdecznie dzięku-
jemy policji z Brzeska i strażakom ochotnikom 
z Wokowic i Strzelec – mówi jeden z działaczy 
Brzeskiego Klubu Motocrossowego, Tomasz Ba-
nyś. 

Fundatorem pucharów dla zawodników był 
burmistrz Grzegorz Wawryka.                        ZS

Puchar czterech torów
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cztery lata pracy w parlamencie polskim, 
cztery lata działalności samorządowej to do-
bre przygotowanie do pracy w Parlamencie 
europejskim?

To nie wszystko. Do tego trzeba dodać wiele lat 
pracy zawodowej, szkołę średnią, studia, pobyt i 
pracę w Stanach Zjednoczonych, działalność spo-
łeczną i polityczną. Myślę, że jestem dobrze przy-
gotowany do pracy w Parlamencie Europejskim. 
Zasiadam w mało medialnych co prawda komi-
sjach sejmowych, ale od efektów ich pracy sporo 
zależy. Moim atutem jest to, że w swoim życiu 
zajmowałem się nie tylko polityką, ale pracowa-
łem przez wiele lat zawodowo, dlatego problemy 
przedsiębiorców, pracowników, pracodawców są 
mi znane i bliskie. 

co czuje człowiek, któremu były premier, 
szef jednej z największych partii politycz-
nych w Polsce, lider prawicy, brat prezyden-
ta RP – głowy Państwa Polskiego, w jednej 
osobie mówi: „Panie edwardzie, czy zechce 
Pan być kandydatem naszej partii w wybo-

rach do Parlamentu europejskiego?
Z jednej strony wielkie brzemię odpowie-

dzialności, z drugiej satysfakcję. W pewnym 
sensie jest to dowód na to, że moja osoba 	
w partii jest rozpoznawalna, że sobą coś re-
prezentuję. Oczywiście traktuje to jako wy-
zwanie, ale też formę wyróżnienia, doce-
nienia mojej osoby za wkład w budowanie 
struktur i kierowanie Prawem i Sprawiedliwością 	
w regionie tarnowskim. To miłe, kiedy kierowni-
ctwo partii, jednej z największych w kraju, uznaje, 
że jest się godnym, by reprezentować PiS w wy-
borach.

to honor należeć do Prawa i sprawiedli-
wości?

Nie tylko honor, ale i zaszczyt. Wbrew opiniom 
niektórych, to formacja polityczna bardzo postę-
powa, ale w pewnych dziedzinach, jak chociażby 
zachowanie tradycji, tożsamości narodowej, kon-
serwatywna. Konserwatywna, ale w dobrym sło-
wa tego znaczeniu.

w gruncie rzeczy jest Pan jedynym kan-

dydatem z regionu tarnowskiego, który ma 
realna szanse na wygranie wyborów…

Tak Pan ocenia? 
tak. ale chciałem zapytać o coś innego. 

czy w Parlamencie europejskim sprawy re-
gionów mają znaczenie, co podkreśla Pan w 
swoim programie, jest o co się „bić”?.

Mają ogromne znaczenie. Wiele decyzji zapada 
w Komisji Europejskiej, a eurodeputowani mają 
na nie bezpośrednie przełożenie. Przykładem 
może być chociażby program „Spójność”. Ten sam, 
w ramach którego niemal wszystkie gminy powia-
tu brzeskiego, w tym oczywiście miasto Brzesko, 
ubiegają się o pieniądze na budowę sieci kanali-
zacyjnej. W ramach „Spójności” samorząd Brzeska 
chce dokończyć kompleksową kanalizację miasta 
i kilku okolicznych miejscowości. To wielkie wy-
zwanie samorządu gminnego, Chylę czoła przed 
włodarzami miasta i deklaruje wszelką pomoc w 
pozyskaniu tych środków. Oczywiście „Spójność” 
to nie jedyne programy unijne o których decyduje 
bezpośrednio Bruksela. Dlatego warto mieć wpływ 
na to co dzieje się w strukturach unijnych. 

w czym chciałby Pan pomóc jeszcze wła-
dzom miejskim?

Często rozmawiam z burmistrzem Grzego-
rzem Wawryka, przewodniczącym Rady Miejskiej 
Krzysztofem Ojczykiem, sam byłem przez cztery 
lata przewodniczącym Rady. Miasto ma wiele 
problemów, nie rozwiązanych od lat. Cieszę się, że 
od roku gmina nabrała wielkiego przyspieszenia. 
25 milionów pozabudżetowych dotacji, pozyska-
nych w ciągu tego roku, to jeden z najlepszych 
wyników w Polsce. Budowa biblioteki, remonty 
kilku ważnych ulic, rozbudowa infrastruktury jest 
już przesądzona. Ale w kolejce czekają inne inwe-
stycje: dokończenie rozbudowy sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, remont dworca PKP, budowa 
dworca PKS i dworca dla busów. Bardzo ważnym 
zagadnieniem jest znalezienie inwestorów. Chciał-
bym w Brukseli stworzyć lobby dla miasta. Nowe 
inwestycje to nie tylko nowe miejsca pracy, ale 
także dodatkowe środki do budżetu gminy. Budo-
wa autostrady, zjazdu z niej, to jeden z elemen-
tów rozwoju miasta. Mam nadzieję, że znakomita 
większość naszej młodzieży, zaraz po studiach 
zechce tutaj wrócić i przyczyni się do dalszego, 
dynamicznego rozwoju miasta i gminy. Musimy 
jednak stworzyć im odpowiednie do tego warun-
ki. Dlatego szukanie potencjalnych inwestorów to 
szansa dla Brzeska, ale i całego powiatu.

Mirosław kowalski, Dziennik Polski

	
Edward Czesak - „ człowiek stąd. Tu się wychował i tu mieszka. Zna i interesuje 
się naszymi problemami. Jest jednym z nas - mówią o nim znajomi i przyjaciele. 	
W latach 80 - tych, wyjechał za chlebem, za granicę. Tęsknił za krajem i rodziną. Był 
przedsiębiorcą, dawał ludziom pracę. Ich problemy zawsze były mu bliskie. Dlatego 
zaangażował się w działalność społeczną. W latach 1998-2002 był Przewodniczącym 
Rady Miejskiej w Brzesku. Dzięki m. in. jego pracy sprowadzono do miasta kilka-
naście milionów euro, wybudowano obwodnicę, gimnazjum i liczne obiekty. Edward 
Czesak odebrał z rąk Marszałka Sejmu nagrodę za I miejsce w rankingu „ Brzesko 
- Profesjonalna Gmina, przyjazna inwestorom”. 

Kołatanie o unijne dotacje
Rozmowa z Edwardem Czesakiem, posłem Prawa i Sprawiedliwości, 
kandydatem na eurodeputowanego
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