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Zapraszamy do lektury
Wielkim, wartym podkreślenia wydarze-

niem kulturalnym w Brzesku było przygo-
towane przez Ewelinę Stępień i Krzysztofa 
Szydłowskiego z Miejskiego Ośrodka Kul-
tury przedstawienie Kabaret Starszych 
Panów. Dla tych, którzy nie widzieli spek-
taklu przygotowaliśmy obszerną relację  
z jego premiery. Ponadto w czerwcowym 
numerze BIM zastanawiamy się nad roz-
wiązaniem  palącego problemu, jakim jest 
nagminne tworzenie dzikich wysypisk śmie-
ci. Pracownicy Urzędu Miejskiego mają na-
dzieję, że do walki z tym procederem włączy 
się  policja i sami mieszkańcy. Jak się oka-
zuje mieszkańcy mają także poważny kło-
pot z dzikami, które stają się coraz bardziej 

natarczywe i nierzadko agresywne. Niszczą 
uprawy, za które niestety nikt nie wypłaca 
rolnikom żadnych rekompensat. 

Ksiądz Józef Drabik zaprasza czy-
telników na wyprawę do bazyliki San-
tiago de Compostella a Maria Ma-
rek, dyrektor Powiatowej i Miejskiej 
Bibioteki Publicznej przedstawia krótką 
relację z obchodów Dnia Bibliotekarza.  
Warto także przeczytać o remontach, ja-
kie zostały w ostatnim czasie wykonane  
w brzeskim szpitalu. Zapraszam  
do lektury.                               Zofia Sitarz
UWAGA!
NOWY ADRES E-MAILOWY REDAK-
CJI BIM: REDAKCJA@BRZESKO.PL

Zakończył się remont kolejnych  
kilku oddziałów w brzeskim szpita-
lu – Oddziału Rehabilitacji i Gine-
kologiczno-położniczego. Do użytku 
oddany został Ośrodek Rehabilitacji 
Dziennej dla Dzieci. Remonty w głów-
nej mierze odbywały się za pieniądze 
pochodzące od sponsorów, z których  
najhojniejszym była gmina Brzesko.

Szpital po remontach
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Zespół Koordynujący ds. Nauczania 
Języków Obcych powołany przez komi-
sję oświaty poproszony został o napi-
sanie sprawozdania podsumowującego 
sytuację dotyczącą edukacji pobieranej 
przez uczniów  w tym zakresie. Zebrano 
uwagi nauczycieli ze wszystkich szkół  
z terenu gminy. Ze sprawozdania jasno 
wynika, że wiele problemów związa-
nych z nauką języków obcych powta-
rza się, niezależnie od typu szkoły czy 
ilości uczniów. Największą trudność na 
jaką nauczyciele napotykają w swojej 
pracy, to brak podziału klas na grupy. 
Dotyczy to zarówno szkół podstawo-
wych – głównie klas I – III, jak również  
gimnazjów. 

Naturalnym jest, że najbardziej 
atrakcyjną i skuteczną formą naucza-
nia dzieci w klasach I – III są gry  
i zabawy, głównie ruchowe. Niezwy-
kle trudno utrzymać wtedy dyscyplinę  
i porządek w trakcie lekcji. Wiąże się to 
również z problemem dotarcia do każ-
dego dziecka. W trakcie 45 minut, przy 
30 dzieciach w klasie jest to po prostu 
niemożliwe. Co więcej, wśród uczniów 
klas pierwszych szkół podstawowych 
część dzieci uczestniczyła wcześniej  
(w zerówce) w zajęciach językowych, 
część spotyka się z językiem obcym po 
raz pierwszy.

-Dzieci, które 
mają już podsta-
wy języka obcego 
pośpieszają resztę 
klasy, są aktywne, 
nalegają, żeby uczyć 
się czegoś więcej, a 
nie powtarzać to, co 
już umieją. Powodu-
je to onieśmielenie 

i wycofanie u dzieci, które z językiem 
dopiero się zetknęły. Dysproporcje w 
opanowaniu materiału zauważalne są 
także w gimnazjach, gdzie spotykają 
się uczniowie z różnych szkół podsta-
wowych. Również i tam największym 
problemem jest liczebność grup. Obec-
nie liczba uczniów uczących się języka 
w czasie jednej lekcji przekracza w 
większości przypadków 20 osób, utrud-
niając tym samym indywidualną pracę 
z uczniem – mówi szefowa Zespołu Ko-
ordynującego, Aneta Kucharska. 

Nadal dużym problemem jest brak 
odpowiednio urządzonych sal lekcyj-
nych przeznaczonych do nauki języków 
obcych. Część zajęć odbywa się w cias-

nych salkach, brakuje sprzętu DVD, 
telewizorów, pomocy dydaktycznych, 
takich jak słowniki czy podręczniki do 
gramatyki. Nauczyciele zwracają tak-
że uwagę na fakt, że część uczniów nie 
ma podręczników i zeszytów ćwiczeń,  
a szkoły nie mają pieniędzy, aby zaku-
pić je do szkolnej biblioteki. 

Nauczyciele proponują, aby doposa-
żyć szkoły w słowniki, plansze, tablice, 
wykorzystać do nauki języków pracow-
nie komputerowe, zaś uboższe dzieci 
wyposażyć w podręczniki i ćwiczenia 
na koszt szkoły. 

Z podziałem na grupy
-Dodatkowe pieniądze na zakup po-

mocy dydaktycznych i wyposażenie 
pracowni językowych rozwiązałyby 
wiele problemów i uatrakcyjniło lekcje 
a tym samym bardziej zmotywowało 
uczniów do pracy – dodaje Aneta Ku-
charska.

Nauczanie języków obcych jest pro-
cesem kompleksowym i zastosowanie 
różnorodnych metod i technik naucza-
nia owocuje postępami uczniów. Na-
uczyciele, mimo braków lokalowych 
i w zakresie pomocy dydaktycznych, 
uatrakcyjniają zajęcia wykonanymi 
przez siebie planszami, zabawami dy-
daktycznymi. Stosują wiele metod ak-
tywizujących, uczą pracować w małych 
grupach, przygotowują lekcje dotyczące 
kultury i historii krajów anglojęzycz-
nych. Zdolni uczniowie mogą rozwijać 
swoje umiejętności przez udział w za-
jęciach dodatkowych, kołach zaintere-
sowań i w konkursach. Uczniowie ma-
jący trudności w nauce są traktowani 
w sposób indywidualny, w czasie lekcji 
nauczyciele poświęcają im więcej uwa-
gi, przygotowują dla nich łatwiejsze 
zadania. 

- N a j w i ę k s z y m 
problemem, który 
stoi na przeszkodzie 
w podziale klas na 
grupy w czasie lek-
cji języków obcych 
jest brak odpowied-
nich funduszy na 
ten cel – wyjaśnia 
naczelnik Wydziału 

Edukacji, Józef Cierniak. -Wstępne ob-
liczenia wskazują, że gmina musiałaby 
wydać dodatkowo na oświatę blisko mi-
lion złotych. W tym roku tyle właśnie 
przewidziano w budżecie na podwyżki 

dla nauczycieli. 
Naczelnik zauważa, że co roku male-

je w szkołach liczba uczniów, klasy są 
coraz mniej liczne, co sprawia, iż na-
uka języków obcych jest, pod względem 
organizacyjnym łatwiejsza. Jeżeli zaś 
chodzi o organizację pracowni języko-
wych, to warto zauważyć, że w więk-
szości szkół nie ma na to warunków 
lokalowych. 

W przedszkolu za darmo
Od lat nauka języków obcych pro-

wadzona jest już w przedszkolach. W 
większości przypadków zajęcia są pro-
wadzone przez firmy i opłacane przez 
rodziców. Ale sytuacja ta powoli zaczy-
na się zmieniać.  Jak się okazuje, są w 
gminie Brzesko przedszkola, w których 
nauka języka obcego jest już obowiąz-
kowa, i co najważniejsze, całkiem za 
darmo. Tak dzieje się na przykład w 
Przedszkolu nr 4.

-Już cztery lata 
temu wprowadzili-
śmy naukę języka 
angielskiego w na-
szej placówce. Udało 
się to dzięki zatrud-
nieniu nauczyciela z 
odpowiednimi kwa-
lifikacjami. Dzieci 4, 
5 – 6 letnie uczą się 
języka spontanicznie w czasie zabawy, 
a efekty są widoczne. Szkoda, że potem 
trafiają do szkół, gdzie brak podziału 
na grupy uniemożliwia im wręcz dal-
szą efektywną  naukę – mówi dyrektor 
Przedszkola nr 4, Maria Obruśnik.

-Dopiero 25. dzie-
cko w klasie pozwa-
la na podział jej na 
grupy w czasie lek-
cji języków obcych 
– wyjaśnia dyrektor 
Szkoły Podstawowej 
nr 3, Dorota Wójcik. 
-Problem pojawi się 
dopiero za dwa lata, bo wówczas o po-
dziale na grupy już mowy nie będzie, 
tak się bowiem składa, że w klasach II 
jest 22 – 23 uczniów.

Zdarza się też tak, że w klasie jest 25 
uczniów i na lekcje języka angielskie-
go czy niemieckiego dzieli się ona na 
grupy. W czasie roku szkolnego ubywa  
z klasy jedno dziecko i wówczas podział 
przestaje obowiązywać. 

-Dlatego uważam, że w regulaminie 

O nauce języków obcych w gminie
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szkół powinien znaleźć się zapis mó-
wiący o tym, aby 
do końca cyklu edu-
kacyjnego, nawet 
wówczas, gdy z kla-
sy odejdzie uczeń, 
zapewnić podział na 
grupy. Bo z reguły 
jest tak, że jedna 
grupa przeznaczo-
na jest dla zaawan-

sowanych, druga dla początkujących. 
Jeżeli je połączymy, to krzywdę robimy 
wszystkim uczniom – mówi dyrektor 
PG nr 1, Bogusław Biernat. 

Zanikający nimiecki
Na terenie gminy przeprowadzanych 

jest wiele konkursów językowych. Są 
to głównie konkursy szkolne, między-
szkolne i kuratoryjne, ale zdarzają się 
również projekty ogólnopolskie. Na-
uczyciele języka niemieckiego z obydwu 
brzeskich gimnazjów współpracują z 
kilkoma wydawnictwami, przeprowa-
dzają konkursy międzyszkolne, ich 
podopieczni biorą udział w Małopol-
skim Konkursie Języka Niemieckiego 
oraz konkursach poezji niemieckiej, 
każdego roku przygotowywane są 
przedstawienia niemieckojęzyczne dla 
uczniów szkół podstawowych. Obcho-
dzony jest także Europejski Dzień Ję-
zyków Obcych. Podobnie rzecz ma się 
w odniesieniu do języka angielskiego. 
Konkursy szkolne i międzyszkolne a 
także ogólnopolskie, działa Kółko Tea-
tralne Języków Obcych.

Z danych przygotowanych przez Wy-
dział Edukacji wynika, że w szkołach 
na terenie gminy stale rośnie liczba 
uczniów uczęszczających na lekcje ję-
zyka angielskiego, sukcesywnie spada 
natomiast ilość tych, którzy uczą się 
niemieckiego. Istnieje duże prawdopo-
dobieństwo, że już za kilka lat język 
niemiecki, z powodu braku chętnych do 
nauki, zostanie z brzeskich szkół wyco-
fany. 

-Już w zerówce pytamy rodziców 
dzieci, jakiego języka chcą się uczyć w 
naszej szkole – mówi Dorota Wójcik. -
Język angielski wybiera blisko 98 pro-
cent uczniów. Tak więc w ciągu sześciu 
lat nauka niemieckiego całkiem za-
niknie. Mamy niewystarczającą liczbę 
nauczycieli angielskiego, jednak pracę 
stracą germaniści. 

-W naszej szkole tak się szczęśliwie 
składa, że nauczyciele języka niemie-
ckiego posiadają także inne kwalifi-
kacje. Są przeważnie dwujęzyczni i z 
powodzeniem mogą uczyć języka an-
gielskiego, kilku innych ma ukończone 
podyplomowe studia z innych przed-
miotów – mówi Bogusław Biernat. 

Na dobrym poziomie
-Sukcesy naszych uczniów są głów-

nie zauważalne w konkursach szkol-
nych, brak jest, niestety, konkursów 
powiatowych, a olimpiada z języka 
angielskiego jest niezwykle trudna 
ponieważ znacznie wykracza poza 
program nauczania w gimnazjach, co 
zniechęca nawet najlepszych uczniów. 

Generalnie rzecz ujmując uważam, 
że poziom nauczania języków obcych 
w szkołach na terenie gminy stoi na 
dobrym poziomie – dodaje Aneta Ku-
charska. 

Zdanie jej podzie-
la radny Józef Ku-
bas. 

-Nasi uczniowie z 
powodzeniem zali-
czają testy gimna-
zjalne, a to świadczy 
o tym, że opanowali 
program naucza-
nia z danego języ-
ka obcego. Jestem 
spokojny o ich dalsze losy w szkołach 
średnich. Mamy oczywiście wiele bra-
ków, jednak musimy wziąć pod uwagę 
to, że na  edukację gmina wydaje wiele 
milionów więcej niż wynosi subwencja 
oświatowa – mówi.

-Zdaję sobie sprawę, jak ogromnie 
ważny jest problem nauczania języ-
ków obcych w szkołach podstawowych  
i gimnazjach. Na razie jednak nie jeste-
śmy w stanie zwiększyć wydatków na 
ten cel. Jesteśmy jedną z gmin w całej 
Małopolsce, która najwięcej wydaje na 
oświatę. Musimy pamiętać o tym, że 
przede wszystkim musimy zapewnić 
dzieciom odpowiednie warunki lokalo-
we i bezpieczeństwo. W przyszłych la-
tach, w miarę możliwości finansowych 
gminy, będziemy realizować zadania 
związane z tworzeniem pracowni ję-
zykowych - mówi burmistrz Brzeska, 
Grzegorz Wawryka.                       ZS

Świetlica wiejska w Porębie Spyt-
kowskiej - działająca pod patronatem 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Brze-
sku była organizatorem VII Przeglą-

du Rękodzieła 
Artystycznego 
„Moja miejsco-
wość, moja mi-
łość”. Miał on 
charakter prze-
glądu dorobku 
k u l t u r a l n e g o 
mieszkańców tej 
m i e j s c owoś c i . 
Patronat nad im-
prezą sprawował 
burmistrz Brze-
ska, który ufun-
dował nagrody 
dla laureatów. 

- Celem przeglądu było rozwijanie 
przynależności do środowiska lokalne-
go, poznawanie kultury ludowej, tra-
dycji i wartości cenionych w naszych 

domach od pokoleń - mówi kierownik 
świetlicy w Porębie, Maria Karaś.  

Jury przeglądu doszło do wniosku, że 
przy tak szerokim zakresie tematycz-
nym prac, trudno wybrać najlepszą.  
Postanowiono wyróżnić wszystkich 
uczestników, nagrody wręczył bur-
mistrz Grzegorz Wawryka.  

Podsumowaniem imprezy była wysta-
wa połączona z aukcją prac uczestników 
konkursu, z której dochód będzie przezna-
czony na wakacyjny wypoczynek dzieci i 
młodzieży z grup działających przy świet-
licy wiejskiej w Porębie. Finałem zaś wie-
czór piosenki biesiadnej połączony z degu-
stacją potraw lokalnych. 

Sponsorami przeglądu byli: Urząd 
Miejski w Brzesku, Rada Sołecka w Po-
rębie, Małopolska Izba Rolnicza, Bank 
Spółdzielczy w Brzesku, Porębskie Towa-
rzystwo Społeczno-Kulturalne, Piekarnia 
Gałęziowscy, Firma „Dewoo” – Henryk 
Mleczko, Zakład Masarski pana Sowy, 
Janina Szydłowska.

Poręba, moja miłość
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Ta uchwała została podjęta jedno-
głośnie (18 obecnych radnych gło-
sowało „za”), chociaż poprzedzona 
została dyskusją, w której jedynym 
oponentem dla władz był prezes Sta-
nisław Kołodziej, który między inny-
mi powiedział: - Jesteśmy pełnopraw-
ną jednostką OSP, mamy statut, NIP, 
REGON i wpis do KRS. Jeżeli chcecie 
sprzedać ten budynek, to sprzedaje-
cie go razem z nami. Gdzie my teraz 
mamy iść?

Burmistrz Grzegorz Wawryka nie 

podziela niepokoju prezesa, który  
obawia się o przyszłość jednostki. 

- Taka jest wola mieszkańców Mok-
rzysk, żeby budynek sprzedać, a środ-
ki uzyskane ze sprzedaży wykorzy-
stać na inwestycje tutaj planowane. 
Ten budynek popada w ruinę. My po-
staramy się wam pomóc, abyście jako 
jednostka OSP mieli swoją siedzibę. 
To nie jest najliczniejsza jednostka 
w gminie. Chcemy wam pomów, ale 
złóżcie nam jakąś propozycje, którą 
moglibyśmy rozważyć. 

Prezes Kołodziej próbował przeko-
nać burmistrza i radnych, aby nie 
sprzedawali budynku w całości, a 
strażakom pozostawili do dyspozycji 
garaże. Burmistrz wyjaśnił jednak, 
że jeśli podzielą budynek, to trud-
no będzie znaleźć zainteresowanego 
kupnem tej nieruchomości. 

- Jeśli będzie potrzeba znalezienia 
miejsca na garaże, to jesteśmy otwar-
ci – zapewniał. 

Istnieją sugestie, żeby dla straża-
ków wygospodarować pomieszczenia 
w siedzibie Gminnego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji. Jednak prezes obawia 
się, gdzie teraz druhowie z Mokrzysk 
przechowywać będą samochód, mo-
topompy i umundurowanie. Wydaje 
się jednak, że jego współmieszkańcy 
podzielają zdanie radnych i nie są za-
interesowani utrzymywaniem budyn-
ku, któremu – jeśli nie znajdzie się 
inwestor gotowy go wyremontować 
– grozi totalna ruina.             PRUD

Dom Strażaka pod młotek
Radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie sprzedaży budynku w Mokrzyskach,  

w którym mieści się siedziba miejscowych strażaków. Decyzja radnych nie przypadła 
do gustu prezesowi OSP w Mokrzyskach Stanisławowi Kołodziejowi, jednak została 
podjęta po tym, jak mieszkańcy tej miejscowości podczas zebrania wiejskiego wyra-
zili wolę sprzedaży tej nieruchomości. Pieniądze uzyskane z ewentualnej transakcji 
zostaną przeznaczone na realizację inwestycji planowanych w Mokrzyskach. 

Radni z komisji oświaty zatwierdzi-
li projekt medalu na wstędze, który 
wręczany będzie mieszkańcom wyróż-
nionym tytułem zasłużony dla miasta 
Brzeska. Na awersie medalu, którego 
projekt przygotował kierownik Biu-
ra Promocji, Krzysztof Bigaj, znajdo-
wać się będzie wizerunek Rynku wraz  
z przyległymi doń kamieniczkami i 
kościołem św. Jakuba. Do wykonania 
projektu medalu wykorzystana została 
fotografia Adama Gutowicza. Na rewer-

sie umieszczane będą nazwiska wyróż-
nionych obywateli wraz z napisem wy-
konanym w języku polskim i łacińskim:  
Niech zasługa zyskuje właściwą sobie 
nagrodę. Umieszczana także będzie na 
nim data nadania tytułu i kolejny nu-
mer. 

Dwa pierwsze medale z rąk burmi-
strza Grzegorza Wawryki odbiorą Ha-
lina Biernat i Maria Kędziora, którym 
tytuły przyznano w czasie kwietniowej 
sesji Rady Miejskiej.                       red

Zasłużeni dla miasta Brzeska

Dobiegła końca kolejna edycja kon-
kursu „Brzesko – czysta gmina”, w 
którym udział wzięli uczniowie z 11 
szkół z terenu gminy. W tym roku 
konkursowicze mieli do wykonania 
dwa zadania. Pierwsze z nich polega-
ło na wykryciu, sporządzeniu opisów i 
częściowym uprzątnięciu dzikich wy-
sypisk śmieci. Drugim zadaniem było 
sporządzenie opisu dowolnie wybra-
nego pięknego zakątka. 

-Prace, jakie wykonały dzieci są na-
prawdę wspaniałe. Opisy i fotografie 
zajmują całe tomy. Ale nie to jest naj-
ważniejsze. Dzieci zdobywają wiedzę  
o potrzebie ochrony środowiska, se-
gregacji odpadów. Jestem pewien, że 
wiedza ta nie pozwoli im wyrzucić 
śmieci do lasu ani zanieczyszczać śro-
dowiska w inny sposób – mówi kie-
rownik referatu ochrony środowiska, 
główny organizator konkursu Henryk 
Piela. 

Rozstrzygnięty został także trwający 
cały rok szkolny konkurs polegający na 
zbiórce zużytych baterii. Organizowa-
ny wspólnie z tarnowską firmą Argo-
film” uświadamiał dzieciom i młodzie-
ży, że baterie to odpad niebezpieczny i 
nie może być wyrzucany razem z inny-
mi śmieciami do kontenerów i koszy.  
W czasie trwania konkursu dzieci  
zebrały 1,8 tony zużytych baterii. 

Zwycięzcy obydwu konkursów otrzy-
mali cenne nagrody ufundowane przez 
Urząd Miejski. 

Więcej o konkursie i wynikach w kolej-
nym wydaniu BIM-u.                     red

Brzesko - czysta gmina
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Mieszkańcy liczą na to, że dokumen-
tacja wykonana zostanie jeszcze w tym 
roku, a sam chodnik wybudowany zosta-
nie w roku następnym. Burmistrz Grze-
gorz Wawryka informuje, że zwrócił się 
do Starostwa Powiatowego (droga jest 
powiatowa), aby zleciło wykonanie nie-
zbędnej dokumentacji. Jeśli tak się sta-
nie, a jest to kwestia kilku miesięcy, to 
gmina wyłoży 50 procent kosztów budo-
wy chodnika. 

Duże natężenie 
Jednym z argumentów uzasadniają-

cych potrzebę budowy chodnika jest duże 
natężenie ruchu. Zainteresowani chod-
nikiem mieszkańcy zadali sobie trud  
i sami dokonali pomiarów (przedstawia-
my je w osobnej tabelce). Według tych 
pomiarów w ciągu jednej minuty przejeż-
dża tym szlakiem średnio 3,44 pojazdu, 
czyli jeden co 15-18 sekund. Zdaniem 
burmistrza obciążenie ulicy Parafialnej 
wcale nie jest większe niż w jakimkol-
wiek innym miejscu w gminie. Grzegorz 
Wawryka uważa, że może okazać się, iż 
w innych miejscowościach samochody 
przejeżdżają częściej. 

Tą drogą przejeżdżają kierowcy du-
żych ciężarówek, którzy zmuszeni są 
omijać niski wiadukt na Słotwinie  
w Brzesku. Jest to dość niebezpieczne, bo 
uwagę zwraca brak utwardzonego i od-
powiednio szerokiego pobocza, które we-
dług przepisów powinno mieć szerokość 
75 centymetrów. 

Mieszkańcy narzekają też na nadmier-
ną prędkość, jaką na długim odcinku 
drogi rozwijają przejeżdżający tędy kie-
rowcy. Stojąca na czele grupy „walczącej”  
o chodnik Barbara Pala twierdzi, że gdy-
by chodnik już był wykonany, nie doszło-
by do niedawnego tragicznego wypadku. 

- Owszem, chłopiec wbiegł nagle na 
jezdnię. Chodnik jednak niejako wymu-
sza od kogoś, kto chce wejść na jezdnię, 
że mimowolnie się zatrzymuje. Poza tym 
kierowca uczestniczący w tym wypadku 
jechał stanowczo za szybko – uważa Bar-
bara Pala, która podkreśla, że w tym miej-
scu nader często dochodzi do wypadków  
z udziałem pieszych i rowerzystów. 

Kolejnym argumentem jest fakt, że 
ulicą Parafialną codziennie przechodzą 
dzieci uczęszczające do szkół w Mokrzy-
skach i Szczepanowie. Tędy też prowadzi 
droga do najbliżej położonych sklepów. 

I jeszcze jedno. Jest to trasa pielgrzy-
mek do bazyliki pod wezwaniem Świętej 
Marii Magdaleny i Świętego Stanisława. 

„Wszystkie te uwarunkowania przema-
wiają za koniecznością budowy chodni-
ka. Brak ciągu komunikacyjnego dla pie-
szych przy drodze powiatowej nr 1340K 
zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców 
ulicy Parafialnej i nie przynosi chluby 
miastu, które w swojej szczególnej pieczy 
winno mieć zabezpieczenie godnego doj-
ścia do jedynego w okolicy Sanktuarium 
mającego status Bazyliki” – czytamy  piś-
mie wystosowanym przez mieszkańców 
Parafialnej do przewodniczącego Rady 
Miejskiej. 

Nie będzie fotoradaru? 
Mieszkańcy złożyli w sprawie chod-

nika szereg pism adresowanych do bur-
mistrza, rady miejskiej, starosty i rady 
powiatu. Jak już wspomnieliśmy, bur-
mistrz stoi na stanowisku, że wszystko 
zależy od woli starostwa. Jeśli dokumen-
tacja będzie gotowa, pieniądze na budo-
wę chodnika w kasie gminnej znajdą się 
na pewno. 

Pismo w innej sprawie trafiło do ko-
mendanta powiatowego policji. Była to 
prośba o zamontowanie fotoradaru, któ-
ry zdyscyplinowałby łamiących przepisy 
piratów drogowych. Komendant odparł, 
że on takiego fotoradaru założyć nie 
może, bo decyzje w sprawie lokalizacji 
takich urządzeń leżą w gestii starosty. 
Patrole policyjne też niezbyt często tutaj 
zaglądają. Faktem jest, że po ostatnim, 
wspominanym już tutaj wypadku, mun-
durowi pojawiają się częściej. 

Jednak chodnik jest dla mieszkańców 
Mokrzysk i Szczepanowa sprawą naj-
ważniejszą. 

- Czekamy na chodnik, ale denerwu-
jący jest również brak pobocza. Trudno 
przecież nazwać poboczem wyjeżdżoną 
przez ciężarowe samochody rynnę, w któ-
rej po każdym opadzie deszczu gromadzi 

się woda. W efekcie ludzie uciekają przed 
tirami na najbliższe mostki. Zdajemy so-
bie sprawę, że wybudowanie chodników 
z obu stron jezdni to duże koszty, propo-
nujemy więc przeprowadzić jeden chod-
nik po lewej stronie jezdni, patrząc od 
strony Mokrzysk. Można by też, wzorem 
gminy Szczurowa, wybudować chodnik  
z droga rowerową, na co można pozyskać 
pieniądze z Unii Europejskiej. 

Co zrobi powiat?
- Budujemy bardzo dużo chodni-

ków. Niedawno podwoiliśmy środki 
przeznaczone na to zadanie – wyjaś-
nia burmistrz Grzegorz Wawryka 
– Dużo robimy także w rejonie Szcze-
panowa. W ubiegłym roku wybudo-
waliśmy chodnik wzdłuż Bazyliki. 
Zleciliśmy też wykonanie dokumen-
tacji technicznej pod budowę chodni-
ka wzdłuż ulicy Wiślanej. Jeśli chodzi  
o chodnik przy ulicy Parafialnej, to pro-
wadzimy na ten temat rozmowy z wła-
dzami powiatu. 

- Jeśli powiat tylko da nam sygnał, to  
z naszej strony będzie to już tylko zwykła 
formalność – zapewnia przewodniczący 
Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk.       ZS

Parafialna czeka na chodnik
Już od dłuższego czasu część mieszkańców Mokrzysk i Szczepanowa domaga się od władz 

gminy Brzesko przygotowania dokumentacji technicznej dotyczącej budowy chodnika przy 
ulicy Parafialnej, który biegłby od skrzyżowania z ulicą Grzybową do cmentarza w Szcze-
panowie. Chodzi o odcinek, na którym niedawno doszło do tragicznego wypadku, w wyni-
ku którego śmierć poniósł kilkunastoletni chłopiec. Jest to również odcinek głównej drogi  
w Szczepanowie prowadzącej wprost do odwiedzanej przez tysiące pielgrzymów Bazyliki. 

Nat enie ruchu ko owego na Parafialnej
– pomiar z 22 maja 

Godziny Liczba samochodów 

07.00 – 08.00 226

10.00 – 11.00 180

12.00 – 13.00 189

14.00 – 15.00 206

15.00 – 16.00 232

Barbara Pala
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Władze Brzeska złożyły wniosek  
o dofinansowanie czterech boisk znaj-
dujących się na terenie gminy. Program 
„Remonty i modernizacja boisk na tere-
nach wiejskich” finansowany przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Urząd Marszałkowski umożliwia po-
zyskanie aż 80 procent finansów na ten 
cel. Ogółem zaplanowano, że remonty 
czterech obiektów kosztować będą oko-
ło pół miliona złotych, z czego wkład 
własny gminy stanowić będzie niewiele 
ponad sto tysięcy złotych.

-To dla gminy ogromna okazja. Na 
wieść o programie, od razu przystąpi-
liśmy do opracowywania wniosków, 
tym bardziej, że terminy naboru były 
bardzo krótkie. Jeżeli uda się pozy-

Boiska do remontu
skać pieniądze, kilka boisk w gminie 
zostanie generalnie wyremontowanych  
i zmodernizowanych – mówi burmistrz 
Brzeska, Grzegorz Wawryka.

Ogromne powodzenie programu 
sprawiło, że władze województwa 
zdecydowały, iż finansowana będzie 
tylko część projektów. Najprawdopo-
dobniej w gminie Brzesko dofinanso-
wany zostanie remont tylko dwóch 
boisk. Zarząd województwa decydo-
wać będzie o tym, na które obiekty 
wejdą brygady remontowe. Na boi-
skach wykonane zostaną nowe na-
wierzchnie, obiekty zostaną ogrodzo-
ne, podłączona zostanie do nich woda. 
I co ważne, wszystkie prace zostaną  
zakończone już 30 listopada.         ZS

Blisko pół miliona złotych 
przeznaczyła gmina Brzesko na 
udzielenie pomocy władzom po-
wiatu i województwa w związku 
z planowanymi inwestycjami 
drogowymi. Pieniądze prze-
znaczone zostaną na remon-
ty dróg i budowę chodników  
w ciągach szlaków powiato-
wych i wojewódzkich, jednak 
przebiegających przez gminę 
Brzesko. 402.430 złotych trafi 
na konto powiatu, a 70 tysięcy 
to pomoc dla województwa. 

Te 70 tysięcy złotych dla woje-
wództwa wydane zostanie przez 
gminę na sporządzenie dokumenta-
cji technicznej niezbędnej do reali-
zacji dwóch zadań inwestycyjnych. 
Pierwsze z nich dotyczy budowy 
chodnika z kanalizacją deszczową  
ciągu drogi wojewódzkiej nr 768 
przy ulicy Kopernika w Brzesku  
o długości 400 metrów. Drugie 
związane jest z budową chodnika  
o długości 1300 metrów w ciągu tej 
samej drogi, ale przy ulicy Wiśla-
nej w Mokrzyskach. Dokumenta-
cja zostanie wykonana jeszcze w 
tym roku. 

135 tysięcy złotych otrzyma po-
wiat brzeski od gminy jako wkład 
finansowy do remontu chodnika  
w ciągu drogi powiatowej 1430K 

przy ulicy Starowiejskiej w Brze-
sku. Jest to połowa kwoty potrzeb-
nej na realizację tego zadania. 

65 tysięcy zostanie przeznaczone 
na dokończenie robót drogowych 
na ulicy Sosnowej w Sterkowcu 
zapoczątkowanej w zeszłym roku. 
Dodać tu należy, że powiat brzeski 
zainwestował już w te prace blisko 
100 tysięcy złotych. 

Aż 300 tysięcy kosztować będzie 
budowa chodnika przy ulicy Koś-
cielnej w Mokrzyskach. Gmina  
i powiat podzieliły się kosztami po 
połowie. 

Sporządzona zostanie również 
dokumentacja niezbędna do rea-
lizacji budowy chodnika przy uli-
cy Witosa w Jadownikach. Gmina 
wyda na ten cel 18 830 złotych, co 
stanowi 50 procent zakładanych 
kosztów. 

W planach jest także wydanie 22 
tysięcy na wykonanie dokumenta-
cji technicznej związanej z budową 
chodnika przy drodze powiatowej 
nr 43 157 Poręba Spytkowska-
Bochnia. 

Pozostałe 11 tysięcy złotych z ca-
łej kwoty to wydatek związany z po-
kryciem połowy kosztów dokumen-
tacji technicznej dotyczącej budowy 
chodnika przy ulicy Podgórskiej  
w Jadownikach.                 PRUD

Gmina z Powiatem
i Województwem

Porządki na cmentarzu
komunalnym

Prawie 10 tysięcy złotych kosztował remont toalet 
znajdujących się na cmentarzu komunalnym. Zostały 
one gruntownie odnowione i dostosowane do potrzeb 
niepełnosprawnych, czynne są w godzinach otwarcia 
cmentarza.  W obawie przed dewastacją zarówno po-
licja, jak i pracownicy Brzeskich Zakładów Komunal-
nych przeprowadzają na cmentarzu częste kontrole.

Remont toalet to niejedyne prace, jakie zostały  
w tym roku wykonane na cmentarzu. Przecinka  
i usuwanie starych drzew, które stanowiły zagrożenie 
dla nagrobków, ogrodzenie nowej części cmentarza, to 
tylko niektóre z nich.

-Na bieżąco cmentarz jest sprzątany i bez fałszywej 
skromności mogę powiedzieć, że jest czysty i zadbany. 
Stara część cmentarza wykorzystywana będzie jesz-
cze przez około 2 lata. Później pochówki odbywać się 
będą w nowej jego części, która już została ogrodzo-
na, wkrótce rozpoczniemy prace mające na celu jej 
uporządkowanie i zagospodarowanie – mówi prezes 
Brzeskich Zakładów Komunalnych, Janusz Filip.

W planach  jest także budowa ściany na urny  
z prochami, która znajdować się będzie w pobliżu 
cmentarnej kaplicy.                                             ZS

MISTRZYNI KLAWIATURY
W Staromiejskim Centrum Kultury Mło-

dzieży w Krakowie odbyły się XII Spotkania 
Młodych Mistrzów Klawiatury. Bardzo dobrze 
zaprezentowała się tam ćwicząca w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Brzesku, a pochodząca z 
Maszkienic Karolina Drużkowska. 

Siedmioletnia Karolina jeszcze półtora roku 
temu nie miała zielonego pojęcia o grze na ja-
kimkolwiek instrumencie, a jednak rodzice do-
strzegli w niej talent, co potwierdziła pracująca 
z nią na co dzień Teresa Szydłowska, instruk-
torka muzyki w Miejskim Ośrodku Kultury. 

Półtora roku żmudnych ćwiczeń przyniosło na 
tyle zadowalające efekty, że instruktorka Karo-
liny nie miała cienia wątpliwości, że dziewczyn-
ka prezentuje poziom gwarantujący jej sporą 
szansę na pierwszy w życiu sukces muzyczny. 

Jurorzy oceniali stopień trudności repertua-
ru, technikę gry, interpretację i ogólne wrażenie 
artystyczne. Karolina mimo małej tremy znako-
micie zaprezentowała się w Krakowie, choć po 
raz pierwszy w życiu przyszło jej grać na cyfro-
wym fortepianie Yamaha Clavinova. Wykona-
ła dwie etiudy skomponowane przez wybitnych 
polskich pedagogów – „Konik lali” Janiny Garści 
i „Sonatinę” Lecha Miklaszewskiego. Jej pierw-
szy publiczny występ zyskał duże uznanie komi-
sji konkursowej, która jednogłośnie przyznała 
maleńkiej pianistce z MOK-u pierwsze miejsce  
w najmłodszej kategorii wiekowej. 

Teresa Szydłowska otrzymała od organiza-
torów konkursu i jurorów pisemne podzięko-
wanie za profesjonalne przygotowanie swojej  
podopiecznej.                                   PRUD
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Temat omawiany był podczas ostat-
niej sesji Rady Miejskiej. Jako pierw-
sza zwróciła uwagę radnych na ten 
problem Anna Lubowiecka, sołtys 
Szczepanowa. 

- Dziki rozpanoszyły się już 
tak, że podchodzą pod same 
domostwa, i to w biały dzień 
– mówił wtórujący jej Marian 
Czarnik, sołtys Wokowic. Ludzie 
zaczynają się bać. Całe grządki 
są zdewastowane. Na odszkodo-
wania z kół łowieckich nie ma co liczyć, 
bo te już dawno wyczerpały limity. 

Józef Witek, sołtys Sterkowca, do-
kładnie wie, ile dzików grasuje w jego 
miejscowości: Jest ich u nas osiem do-
rosłych i jedenaście młodych. To spra-
wia, że dziki nie tylko niszczą uprawy, 

Nie ma mocnych na dziki
Ten temat powraca każdego roku niczym bumerang. Chodzi o szkody wyrządzane 

przez coraz bardziej rozzuchwalone dziki. Skala problemu z roku na rok staje się coraz 
większa. Dziki dają się we znaki najbardziej mieszkańcom północnej części gminy. Naj-
więcej skarg w tej kwestii otrzymują sołtysi Szczepanowa, Sterkowca i Wokowic. Zgodnie 
z przepisami, straty poniesione w wyniku szkodliwej działalności dzików powinny po-
krywać ze swoich funduszy koła łowieckie. Te jednak nie mają pieniędzy. 

ale stają się agresywne, kiedy tylko 
zaczynają podejrzewać, że potomstwu 
zagraża jakieś niebezpieczeństwo. 

Poseł Jan Musiał zajmuje się w Sej-
mie między innymi sprawami ochrony 

środowiska. Zapowiada, że parlamen-
tarzyści w najbliższym czasie zapozna-
ją się z dezyderatem na temat stanu 
łowiectwa w Polsce. 

- Wszystkie koła łowieckie posia-
dają własne fundusze, ale niektórym 
z nich brakuje pieniędzy na wypłatę 

odszkodowań za szkody – mówi poseł. 
– Lokalne samorządy nie mogą wypła-
cać odszkodowań, bo nie mają do tego 
tytułu prawnego. Tylko koła łowieckie 
powinny płacić. Skąd jednak mają brać 
pieniądze, skoro cena kilograma dziczy-
zny w skupie wynosi 2 złote, a w skle-
pach jest nawet tysiąckrotnie wyższa. 
Dochody kół łowieckich nie są wysokie. 

Potwierdza ten stan rzeczy Stanisław 
Milewski, sołtys Bucza, radny miejski, 
na co dzień czynny myśliwy: - Kilo dzi-

ka w skupie kosztuje 2 złote, a za 
porcję pieczeni w restauracji trzeba 
zapłacić 28 złotych. Kołu „Basior”, 
do którego należę, już dawno zabra-
kło pieniędzy. 

Jan Musiał złożył deklarację, że 
wraz z innymi posłami będzie dążył 

do tego, żeby restauratorzy mogli kupo-
wać dziczyznę bezpośrednio od kół ło-
wieckich, a nie od punktów skupu. Tyl-
ko w takim przypadku myśliwi mogą 
liczyć na wyższe dochody, a rolnicy na 
wypłatę odszkodowań z tytułu ponie-
sionych strat.            PRUD

Stanisław Milewski: - Kilo dzika  
w skupie kosztuje 2 złote,

a za porcję pieczeni w restauracji 
trzeba zapłacić 28 złotych

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga 
i Związek Centralny Dzieła Kolpinga 
były  organizatorami spotkania „Lo-
kalne warsztaty partnerskie” realizo-
wanego w ramach projektu unijnego 
„Współpraca dla pracy”. Na spotkanie 
zaproszono organizacje pozarządowe  
i parafie działające na rzecz lokalnego 
rynku  pracy. Jego głównym celem była 
diagnoza sytuacji na rynku pracy, okre-
ślenie obszarów i możliwości działania 

a także opracowanie planu współpracy 
w ramach sieci lokalnej  na najbliższe 
trzy lata. 

W spotkaniu udział wzięli przedsta-
wiciele Towarzystwa Domu Ludowego 
Maszkienice, Stowarzyszenia Rehabi-
litacyjno-Kinezjologicznego „Zawsze 
aktywni”, parafii św. Jakuba, para-
fii Matki Boskiej Częstochowskiej ze 
Słotwiny, Stowarzyszenia Rodzina 
Kolpinga z Dębna i Brzeska. Byli tak-

że przedstawiciele władz lokalnych, 
przedstawiciele Powiatowego Urzędu 
Pracy, Urzędu Miejskiego, Starostwa 
oraz Ochotniczych Hufców Pracy. 

-Podczas szkolenia dokonano cha-
rakterystyki lokalnego rynku pracy 
i jego otoczenia, określono rodza-
je wsparcia dla osób bezrobotnych  
a także omówiono zasady budowania, 
funkcjonowania i zarządzania siecią, 
która niebawem obejmie większość 
stowarzyszeń działających na te-
renie naszego powiatu – mówi szef 
brzeskiej Rodziny Kolpinga, Józef 
Pabian.                                            zs

Współpraca dla pracy

Już po raz piąty odbyło się Święto Pa-
trona  w Publicznym Gimnazjum Nr 1 
w Brzesku. Uroczystość rozpoczęła się 
od mszy św. koncelebrowanej przez za-
proszonych księży uczących w szkole.  
W mszę św. żywo włączyła się młodzież 
poprzez służbę ołtarza, śpiew oraz czy-
tania.  Słowo Boże wygłosił ksiądz Rafał 
Główczyk.

Po mszy wszyscy udali się do Auli Chry-
stusa Króla, gdzie miała miejsce część ar-
tystyczna. W tym roku w królową Jadwi-

gę wcieliła się Maria Legutko, zaś w króla 
Paweł Jemioło. Oprócz nich udział wzięli 
uczniowie klasy 1a, 1d, 2d i 3d. Głos histo-
rii, którym był Tomasz Pajor, prowadził 
widzów od czasów królowej po dzień obec-
ny. Współczesna, ta najbliższa historia 
została przypomniana na slajdach. Nad 
całością czuwali nauczyciele: Agniesz-
ka Widła, Marta  Kubala – Szewczyk   
i Maciej Kupiec. Śpiew kanonów przygo-
tował chór pod opieką Iwony Mikołajek.  

Uroczystość uświetnili swoim przy-

byciem burmistrz Grzegorz Wawryka,  
Franciszek Brzyk, Adam Kwaśniak,  
ks. proboszcz Wiesław Pieja oraz rodzice.  

Dyrektor Bogusław Biernat wygłosił 
przemówienie, w którym zwrócił uwa-
gę na zasługi tak młodej kobiety, jaką 
była Jadwiga. Wręczył podziękowania  
i wyróżnienia osobom i instytucjom, któ-
re wspierają szkołę w pracy dydaktyczno 
– wychowawczej. 

„Niech pamięć o Jadwidze
Nigdy nie zgaśnie”.
Takim wezwaniem młodzież zakończy-

ła swe spotkanie z królową, a na dowód 
swego oddania przekazała królowej sym-
boliczną tarczę szkoły.                         red

Święto gimnazjum nr1
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Na terenie gminy działa 13 placówek 
przedszkolnych – 9 prowadzonych przez 
gminę i 4 prowadzone przez parafie lub 
zgromadzenia zakonne. Niektóre z nich 
wydały więcej kart zgłoszeń niż jest miejsc. 
W tych placówkach specjalnym zarządze-
niem powołano komisje, które doko-
nywały naboru. W skład takich komi-
sji wchodzili dyrektorzy, nauczyciele, 
przedstawiciele rad rodziców praz 
pracownicy Wydziału Edukacji. 

Wprawdzie ze sprawozdań nade-
słanych z poszczególnych placówek wyni-
ka, że zabrakło 67 miejsc w pięciu przed-
szkolach, jednak Józef Cierniak naczelnik 
Wydziału Edukacji zapewnia, że jest to 
liczba zawyżona. 

- Po prostu przedszkola przedstawiły 
nam liczbę odmownych decyzji, jednak 
dyrektorzy nie mają rozeznania, ile tych 
nieprzyjętych znalazło później miejsce w 
innych placówkach. Dlatego szacujemy, że 
zabrakło około 50 miejsc – wyjaśnia naczel-
nik.

Ogółem do przedszkoli nie przyjęto 67 
dzieci. Najwięcej decyzji odmownych wyda-

ła dyrekcja Przedszkola nr 4 - 28, Przed-
szkole nr 9 - 15, Przedszkole nr 1 - 14, 
Przedszkole nr 7 - 4, Przedszkole w Porębie 
Spytkowskiej - 6.

W rzeczywistości niektórzy rodzice ase-
kurując się złożyli podania do kilku pla-

cówek, tych  prowadzonych przez gminę i 
tych prowadzonych przez inne podmioty. 

- Trudno dziś jednoznacznie stwierdzić, 
dlaczego trzeci rok z rzędu wzrasta liczba 
dzieci chętnych do uczęszczania do przed-
szkola. Jeszcze 5-6 lat temu przedszkola 
walczyły między sobą o dzieci, a teraz jest 
inaczej. Między innymi z powodu niskiej 
frekwencji zlikwidowaliśmy filialne przed-
szkole nr 6 (przy ul. Browarnej za sklepem 
– przyp. PRUD)  – mówi Józef Cierniak. 

Wydaje się, że najważniejszym czyn-
nikiem wpływającym na wzrost dzieci 
chętnych pójść do przedszkola (bo liczba 

O jedno przedszkole za mało
Jeszcze kilka lat temu miejsc w brzeskich przedszkolach było więcej niż kandyda-

tów. W tym roku sytuacja się zmieniła. Szacuje się, że dla 50 dzieci miejsc zabraknie, 
nawet mimo to, że w Buczu otwiera się nowy oddział przedszkolny. 

urodzeń pozostaje na podobnym poziomie) 
jest spadek bezrobocia. Coraz więcej jest 
młodych rodziców, którym udało się podjąć 
pracę. 

Jak powiedział nam naczelnik Cierniak, 
nie ulegnie zmianie opłata za przedszkole, 
której wysokość uzależniona jest od ilości 
posiłków. Przykładowo przy trzech posił-
kach dziennie opłata wynosi 80 złotych 
miesięcznie. 

Naczelnik zapewnia też, że wszyst-
kie placówki są dobrze przygotowane 
do prowadzenia bieżącej działalności, 
także do wakacyjnych dyżurów. 

-Trwa opracowywanie analizy 
demograficznej, która wykaże, jak 

kształtuje się przyrost naturalny w naszej 
gminie i ile miejsc przedszkolnych potrze-
bujemy. Faktem jest, że po raz pierwszy od 
wielu lat uruchomiona zostanie nowa tego 
typu placówka. Ponadto rozważamy możli-
wość rozbudowy Przedszkola nr 4 – mówi 
burmistrz Grzegorz Wawryka. -Generalnie 
rzecz ujmując sytuacja nie jest zła, warto 
przy tym pamiętać, że gmina ponosi ogrom-
ne wydatki na opiekę przedszkolną. Ale są 
to pieniądze mądrze zagospodarowane, 
bowiem zarówno opieka jak i dydaktyka  
w naszych placówkach stoją na wysokim po-
ziomie.                                              PRUD

Przy Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Porębie Spytkowskiej 
otwarto boisko przeznaczone do 

gry w siatkową piłkę plażową. W 
uroczystym otwarciu uczestni-
czyli burmistrz Grzegorz Wawry-

ka, proboszcz Stanisław Borycz-
ka, Katarzyna Zaleśna -dyrektor 
przedszkola w Porębie,  Wiesława 
Put - przewodnicząca Rady Ro-
dziców,  Wacław Ćwioro - sołtys 
wsi, Piotr Tota - dyrektor szkoły  
w Porębie oraz rodzice, uczniowie  
i nauczyciele. 

Pieniądze na budowę boiska  
i zakup sprzętu pochodziły z różnych 
źródeł. Burmistrz wyasygnował 
kwotę potrzebną na zakup piasku 
pokrywającego powierzchnię boi-
ska. Proboszcz sfinansował sprzęt 
sportowy: siatkę do gry, ochra-
niacze na słupy, piłki. Z funduszu 
Rady Rodziców zostały opłacone 
roboty ziemne, takie jak wybranie  
i wywiezienie ziemi oraz  wykona-
nie drenażu.

-Dziękujemy serdecznie wszyt-
skim, którzy przyczynili się do 
powstania i wyposażenia boiska 
– mówi dyrektor PSP w Porębie, 
Piotr Tota. -Taki obiekt będzie wy-
korzystywany przez uczniów szkoły 
w ciagu roku szkolnego oraz w cza-
sie zbliżajacych się wakacji.  red

Boisko otwarte

...najważniejszym czynnikiem wpły-
wającym na wzrost dzieci chętnych 

pójść do przedszkola jest  
spadek bezrobocia.
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MPEC dysponuje sporym kapitałem 
podstawowym, który stanowi 11 880 
udziałów, po 500 złotych każdy, co daje 
kwotę 5 940 000 złotych. Wszystkie 
udziały pozostają w rękach gminy Brze-
sko. Do tego dochodzi kapitał zapasowy 
wynoszący 2 023 463 złote. W ubie-
głych latach straty wyniosły 582 953 
złote. Ubiegły rok spółka zamknęła zy-
skiem 107 083 złote (netto). Po zsumo-
waniu tych liczb otrzymujemy wynik 
7 487 594 złote – taki jest kapitał spół-
ki obliczony na koniec ubiegłego roku, 
który był trzynastym pełnym okresem 
obrachunkowym firmy. 

Jak zapewnia prezes MPEC Adam 
Zydroń, źródła ciepła obsługiwane 
przez spółkę są w dobrym stanie tech-
nicznym dzięki systematycznym kon-
serwacjom i remontom. Miasto ogrze-
wane jest przez Ciepłownię Rejonową 
dysponującą dwoma kotłami o mocy po 
29 MW i dwanaście lokalnych kotłowni 
gazowych. Od 1999 roku funkcjonuje 
komputerowy system wizualizacji i 
zbierania danych o pracy wszystkich 
urządzeń. Nowy układ pompowy, któ-
ry był instalowany w latach 2000-2006, 
spowodował obniżenie kosztów zużycia 

energii. Z kolei zainstalowanie mul-
ticyklonów i szczelinowego odpływu 
pyłów zapewniło spadek emisji zanie-
czyszczeń. Spółka nie jest obciążana 
żadnymi karami z tytułu przekrocze-
nia dopuszczalnych norm stężenia tych 
zanieczyszczeń. 

Sieć ciepłownicza rozciąga się na dłu-
gości 12,5 kilometra. Jej stare odcinki 
zbudowane są z rur klasycznych, te 
nowe już tylko z nowoczesnych preizo-
lowanych rur (tak jest między innymi 
na osiedlach Partyzantów i Wojska 
Polskiego. 

Majątek trwały spółki oszacowany 
został na 5 328 806 złotych. Może nieco 
martwić wysokie zużycie środków trwa-
łych (72,1 procent), jednak ciepłownia 
jest systematycznie modernizowana. 

Nie występuje zagrożenie kontynu-
acji działalności spółki. Wysokie akty-
wa obrotowe dają możliwość dalszego 
inwestowania w rozwój spółki i odbu-
dowę jej majątku trwałego. Stać nas 
również na wspomaganie wielu spo-
łecznych inicjatyw, pomoc dla instytu-
cji i organizacji działających na terenie 
gminy. Jesteśmy na przykład stałymi 
sponsorami Dni Brzeska – mówi prezes 

Adam Zydroń. 
Należy pamiętać, że spółka funkcjo-

nuje w czasach, w których systema-
tycznie spada ilość dostarczonego do 
odbiorców ciepła, a mimo to, znajduje 
się w świetnej kondycji finansowej. Na 
ten spadek składa się wiele czynników. 
Przede wszystkim łagodne ostatnimi 
latami zimy, co skutkowało spadkiem 
sprzedaży energii cieplnej. Ubożenie 
społeczeństwa powoduje z kolei to, że 
klienci zaczynają oszczędzać, odkręca-
jąc kurki tylko przy gwałtownych spad-
kach temperatur. Paradoksalnie za-
brzmi to, że niekorzystne dla spółki są 
wszelkie prace termomodernizacyjne, 
które są z kolei korzystne dla odbior-
ców. Martwić może też fakt, że przyrost 
nowych obiektów podłączanych do sieci 
ciepłowniczej jest stosunkowo niewiel-
ki.  

W MPEC zapowiadają kontynuację 
wytyczonych działań zmierzających do 
poprawy efektywności spółki. Nadal sy-
stematycznie ograniczane będą koszty 
prowadzenia działalności. Prowadzona 
będzie też racjonalna polityka cenowa. 
Większy nacisk położony będzie na pro-
wadzenie działalności marketingowej. Za-
powiadana jest też sukcesywna moderni-
zacja zakładu i działania na rzecz ochrony 
środowiska, na co spółkę stać bez potrzeby 
sięgania po środki zewnętrzne. 

Działalności spółki dokładnie przyj-
rzał się biegły rewident, który po doko-
nanym audycie wystawił firmie pozy-
tywną ocenę.                             PRUD

MPEC ma się dobrze
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni pozytywnie ocenili sprawozdanie z 

działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Brzesku w 2008 roku. 
Jest to niewątpliwie najlepiej prosperująca spółka miejska. 

W Okocimiu w Szkole Podstawowej 
im. Jana Goetza Okocimskiego odbył 
się turniej mini siatkówki dziewcząt 
i chłopców o Puchar Burmistrza Mia-

sta Brzeska. Głównym organizato-
rem turnieju był Międzyszkolny Klub 
Sportowy Gryf reprezentowany przez 
Pawła Mardonia i Kazimierza Spro-

Dzień Dziecka w Okocimiu
skiego. W rozgrywkach wzięli udział 
uczniowie klas III i IV z kilku szkół 
z terenu gminy – PSP nr 2 z Brze-
ska (trener Magdalena Czapkowicz), 
PSP nr 3 w Brzesku (trener Szczepan 
Smoleń, Urszula Gancarz), PSP w 
Porębie Spytkowskiej (trener Magda-
lena Mardoń) oraz młodzież z klubu 
Gryf. Ogółem w turnieju wystartowa-
ło 20 drużyn, a na trybunach zasiedli 
rodzice młodych sportowców. Gośćmi 
honorowymi turnieju byli: burmistrz 
Grzegorz Wawryka, przewodniczący 
Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, pre-
zes OKS Józef Gawenda, radna Kata-
rzyna Pacewicz-Pyrek oraz dyrektor 
PSP w Okocimiu Bogumiła Sala. 

Zwycięzcami turnieju w katego-
rii dziewcząt zostały Anna Bant 
(wybrana najlepszą zawodniczką  
turnieju) i Magdalena Hamielec.  
W kategorii chłopców najlepsi oka-
zali się Bartosz Przybył (wybrany  
najlepszym zawodnikiem turnieju)  
i Michał Buzdygan.                     red
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Wiele dzieje się na ulicach Brzeska. Wyglą-
da na to,  że Brzesko w trakcie trwania tej 
kadencji znacznie wypięknieje, a kierowcy  
i piesi będą mogli poczuć komfort wynika-
jący z poprawy bezpieczeństwa. 

Dopięliśmy wszystkiego, aby ruszył 
długo oczekiwany remont ulicy Sol-
skiego w Brzesku. Pracami objęty zo-
stanie praktycznie cały jej odcinek, bo 
od krajowej „czwórki” aż po dworzec 
PKP. Na całej długości szerokość jezd-
ni będzie większa niż dotychczas. Na 
pewno poprawi się komunikacja dzię-
ki budowie ronda na skrzyżowaniu 
Solskiego z ulicami Szczepanowską 
i Okulickiego. Oczywiście w związ-
ku z remontem pojawią się pewne 
utrudnienia dla kierowców, ale warto 
uzbroić się w cierpliwość i spokojnie 
czekać na zakończenie prac. Później 
wszyscy odczują poprawę. 

Ostatnie wystąpienie mieszkańców ulicy 
Parafialnej w Mokrzyskach i Szczepanowie 
wnioskujących o budowę chodnika wskazu-
je, że w tej dziedzinie jest jeszcze wiele do 
zrobienia. 

Każdego roku remontujemy lub bu-
dujemy nowe chodniki w poszczegól-

nych miejscowościach gminy. Trudno 
zaspokoić oczekiwania wszystkich na 
raz, dlatego kierujemy się tutaj za-
spokajaniem najpilniejszych potrzeb, 
a zadania realizujemy w miarę finan-
sowych możliwości. Pragnę zwrócić 
uwagę, że na przykład w tegorocznym 
budżecie środki na realizację tych 
zadań zostały podwojone. Znaczna 
część dróg przebiegających przez gmi-
nę administrowana jest przez powiat 
lub województwo. Dlatego niektóre 
zadania własne tych samorządów re-
alizowane są przy naszej finansowej 
pomocy. Wystarczy choćby przejrzeć 
uchwały podjęte podczas ostatniej 
sesji Rady Miejskiej, na której zabez-
pieczyliśmy środki na takie wspólnie 
realizowane inwestycje (szerzej pisze-
my o tym w innym miejscu – przyp. 
zs). Skoro mowa o Parafialnej, to 
prowadzimy rozmowy z powiatem na 
temat współfinansowania wykonania 
dokumentacji technicznej. Po jej spo-
rządzeniu będziemy mogli podjąć dal-
sze działania. Doświadczenie wskazu-
je, że nie powinno być w tej kwestii 
większych problemów, bo wspólnie 
realizujemy wiele zadań w tym za-
kresie. 

Pozostańmy przy komunikacji. Mimo 
tego, że od wielu lat Brzesko posiada ob-
wodnicę, z roku na rok miasto jest coraz 
bardziej zakorkowane. Samochodów przy-
bywa, a coraz trudniej znaleźć miejsce do 
parkowania. 

I w tej kwestii wiele się w najbliż-
szym czasie zmieni. Dobiegają właś-
nie końca prace związane z budową 
dwóch parkingów, przy ulicy Głowa-
ckiego naprzeciw Urzędu Miejskiego i 

przy ulicy Uczestników Ruchu Oporu. 
Ich uruchomienie znacznie poprawi 
sytuację. 

Mieszkańcy gminy mają różne oczekiwa-
nia. Na przykład dla Poręby Spytkowskiej 
największą bolączką jest brak wodociągu,  
a przecież mamy już XXI wiek. 

Budowa sieci wodociągowej w Po-
rębie Spytkowskiej wreszcie ruszyła, 
toteż i ten problem zostanie niedługo 
rozwiązany. 

Porozmawiajmy o Pomianowskim Stoku. 
Czy zainteresowanie tym terenem ze stro-
ny inwestorów jest na miarę oczekiwań i 
zamierzeń samorządu?

Trwa budowa drogi dojazdowej do 
terenów przemysłowych znajdujących 
się na Pomianowskim Stoku. Na tych 
terenach powstają nowe zakłady, któ-
re z czasem dadzą naszym mieszkań-
com nowe miejsca pracy. Tak więc 
wzrastające ostatnio bezrobocie zosta-
nie w dużym stopniu zahamowane. 

Czy wszechobecny kryzys nie będzie 
miał wpływu na spowolnienie niektórych 
inwestycji czy też zamierzeń?

Zabrzmi to może paradoksalnie, 
ale kryzys spowodował, że spo-
ro zaoszczędziliśmy. Inwestycje, 
które ostatnio realizowaliśmy, zo-
stały wykonane za sporo mniej-
sze pieniądze, niż wynikało to  
z pierwotnych kosztorysów. Spo-
wodowała to silna konkurencja na 
rynku budowlanym i znaczne pota-
nienie materiałów. Monitorujemy 
sytuację budżetu gminy, staramy 
się być przygotowani na zagrożenia, 
jakie niesie kryzys. Nikt nie wie, 
jaki będzie jego zakres i jak długo  
będzie trwał. 

Wszystkie zaplanowane przez nas inwestycje realizowane są terminowo 
- zapewnia burmistrz Grzegorz Wawryka w rozmowie z Zofią Sitarz

Rada Sołecka Szczepanowa zorganizo-
wała Dzień Dziecka w Publicznej Szko-
le Podstawowej. Uroczystość rozpoczęła 
część artystyczna zatytułowana  „Grunt 
to rodzinka” przygotowana przez dzieci 
pod kierunkiem nauczycieli klas młod-
szych. Zaproszeni rodzice mogli podziwiać 
wspaniałe występy swoich pociech.  Wiele 
emocji dostarczyły widzom zawody spor-
towe, podczas których dzieci rywalizowa-
ły między sobą w kilku konkurencjach  
i kategoriach wiekowych. Cenne nagrody 
zwycięzcom i uczestnikom zawodów wrę-

czyła uroczyście po zakończeniu rozgry-
wek sołtys  Anna Lubowiecka. 

Dla dzieci nie biorących udziału w za-
wodach sportowych  zajęcia przeprowa-
dziły Agnieszka Semczyszak, Agniesz-
ka Ciuruś, Anna Kądziołka, Monika 
Cierniak, Natalia Biga i Paulina Grech 
- studentki II roku pedagogiki opiekun-
czo-wychowawczej  Małopolskiej Szkoły 
Wyższej z Brzesku. Była to realizacja 
projektu „Każdy z nas jest taki sam” 
prowadzonego przez Agnieszkę Szew-
czyk. Efektem tych zajęć były wspaniale  

prace plastyczne. 
Sołtys i Rada Sołecka składają podzię-

kowania burmistrzowi Brzeska Grze-
gorzowi Wawryce, Firmie MAY-MAT 
Stanisława Matysa, Firmie MARPOL ze 
Szczepanowa i oraz dyrektorowi Brze-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jano-
wi Waresiakowi. 

-Przekazane fundusze pozwoliły na 
przeprowadzenie zajęć przez studentki, 
na zakup nagród i słodyczy dla 130 dzie-
ci. Dziękujemy także dyrekcji i nauczy-
cielom Publicznej Szkoły Podstawowej  
i Publicznego Przedszkola w Szczepano-
wie za wspaniałą współpracę przy organi-
zacji święta – mówi sołtys Szczepanowa,  
Anna Lubowiecka.                             red

Szczepanów dla dzieci
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Nie trzeba zbyt głęboko wejść w Las 
Szczepanowski, by niemal na każdym 
kroku napotkać na ślady obecności cywi-
lizacji, choć na pewno nie cywilizowanych 
ludzi, którzy zawożą tutaj co się da, nawet 
stary sprzęt AGD. Zdaniem Katarzyny 
Pacewicz-Pyrek ustalenie sprawców nie 
powinno policji nastręczać zbyt wielkich 
kłopotów. Zdarza się, że w stertach pa-
pierów można odnaleźć dokumenty z po-
wtarzającym się nazwiskiem lub nazwą 
firmy, a więc jest to konkretny ślad, który 
stróżów prawa powinien zaprowadzić pro-
sto do tego, który śmieci do lasu podrzu-
cił. Radna proponuje nawet, aby zamknąć 
drogę przez ten las dla ruchu kołowego. 
Być może jest to jakieś rozwiązanie, choć 
trudno będzie go wprowadzić w życie, bo 
jest to popularny skrót dla tych, którzy 
chcą jak najszybciej dostać się z Brzeska 
do Szczepanowa. Z drugiej strony jednak 
przejazd drogą powiatową nie zajmuje 
aż tak wiele czasu, by leśnego duktu nie 
zostawić tylko jako ścieżki spacerowej i 
rowerowej. 

Józef Witek, sołtys Sterkowca, zwraca 
uwagę, że wśród winnych zaśmiecania 

środowiska na pewno są „złomiarze”. 
- Powracając z wypraw po złom wyrzu-

cają po drodze wszystko to, co nie ma dla 
nich wartości, a więc wszystko to, co nie 
jest złomem – twierdzi sołtys.

Krzysztof Ojczyk radzi by jeszcze raz 
zastanowić się nad powołaniem do życia 
kilkuosobowej Straży Miejskiej, której 
zdaniem byłoby między innymi wychwy-
tywanie tych, którzy wyrzucając śmieci 
w miejscach niedozwolonych nagminnie 
łamią prawo. 

Sołtys Jadownik Jerzy Gawiak podob-
nie jak radna Pacewicz-Pyrek uważa, że 
sprawców zanieczyszczania środowiska 
łatwo namierzyć. Mówi, że kilka razy 
spacerował po miejscach służących za dzi-
kie wysypiska i grzebiąc  papierach mógł 
ustalić, kto podrzucił śmieci. 

Jednak zdaniem radnego Stanisława 
Góry nawet takie dowody nie są w stanie 
skutkować wymierzeniem kary. Twierdzi, 
że był świadkiem, jak człowiek, do które-
go dotarli policjanci na podstawie starych 
faktur, wyłgał się tłumacząc, że śmieci 
zostały mu … skradzione. Szkoda, że nie 
zgłosił tego wcześniej na policję. 

Referat Ochrony Środowiska kilkakrot-
nie podejmował  akcje „tropienia” spraw-
ców tworzenia  dzikich wysypisk śmieci. 
W trzech przypadkach okazało się to sku-
teczne – w śmieciach znaleziono dowody 
obciążające konkretne osoby, które zo-
stały ukarane. Były to jednak przypadki 
jednostkowe.

-Wielokrotnie mieszkańcy zgłaszają 
anonimowo, że z aut wyrzucane są śmieci, 
ale w żadnym wypadku nie zgadzają się 
na wystąpienie w roli świadków, a tego 
bezwzględnie żąda policja. Jest to waru-
nek do wszczęcia postępowania – mówi 
naczelnik Referatu Ochrony Środowiska, 
Henryk Piela. 

W związku z faktem, że bardzo często 
na dzikich wysypiskach znajdują się części 
samochodowe, lodówek czy komputerów 
– pozostałości po odzyskaniu metalowych 
elementów zbieranych przez złomiarzy 
– problem ten pracownicy referatu zgłosili 
na policję. Do tej pory jednak nie przynio-
sło to oczekiwanych rezultatów.

Walką z dzikimi wysypiskami jest pro-
wadzona od lat edukacja ekologiczna, w 
której wiodącym tematem jest właści-
wa gospodarka odpadami, umiejętność 
segregacji. W ostatniej edycji konkursu 
„Brzesko – czysta gmina” głównym za-
gadnieniem ponownie było monitoro-
wanie dzikich wysypisk i częściowe ich 
uprzątnięcie. 

-Można mieć pewność, że to pokolenie 
nie będzie już wyrzucać śmieci do lasu 
– dodaje Henryk Piela.                  PRUD

Śmieci jak kukułcze jaja
Temat dzikich wysypisk powraca na każdej sesji rady Miejskiej w postaci interpela-

cji i wniosków. Niestety, problem jest bardzo poważny, nadal nikt nie potrafi ukrócić 
niecnego procederu i na dobre zniechęcić tych, którzy na razie bezkarnie wyrzucają 
śmieci, gdzie popadnie, najczęściej do rowów w pobliskich lasach.

W Szkole Podstawowej w Porębie Spytkow-
skiej dokonano podsumowania realizowane-
go przez ostatnich kilka miesięcy projektu 
zatytułowanego „Odżywiamy się zdrowo  
i racjonalnie”. Wartym podkreślenia jest 
fakt, że był to projekt międzynarodowy,  
w którym wzięli także udział uczniowie z za-
przyjaźnionych z porębecką placówką szkół 
z Włoch, Rumunii, Hiszpanii, Malty, Grecji  
i Polski. 

-W projekcie brali udział  wszyscy ucz-

niowie, pracując nad różnymi zadaniami 
dostosowanymi do wieku i możliwości pod 
opieką swoich wychowawców i nauczy-
cieli przedmiotów. Zadania cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem  uczniów jak  
i rodziców. Rodzice pomagali szko-
le między innymi zaopatrując dzieci  
w odpowiednie produkty żywnościowe

oraz angażując się w przygotowywa-
nie trudniejszych potraw, czy organizację 
ogólnoszkolnych imprez dotyczących pro-

jektu.  Młodzież chętnie podejmowała się 
realizacji zadań projektu począwszy od po-
szukiwania informacji na temat zdrowego 
odżywiania, poprzez tworzenie multime-
dialnych prezentacji, inscenizacji, piosenek 
oraz udziału w licznych konkursach na 
temat zdrowego odżywiania, a skończyw-
szy na wykonaniu przepięknych dekoracji  
i wystaw na korytarzu szkolnym – opowia-
da kierujący projektem dyrektor szkoły, 
Piotr Tota. 

Niesamowitą  atrakcją dla uczniów było 
wykonywanie potraw na zajęciach oraz na 
świetlicy szkolnej. Właśnie podczas pod-
sumowania zaproszeni goście mogli degu-
stować potrawy przygotowane przez wy-
chowanków. Swoją wiedzę na temat zasad 
racjonalnego odżywiania prezentowali w cza-
sie występów, prezentacji multimedialnych,  
a także w pracach plastycznych.

- To bardzo udany projekt - oce-
nia przewodniczący komisji oświa-
ty, Józef Kubas - w czasie jego reali-
zacji dzieci zdobyły ogromną wiedzę  
o zdrowym trybie życie, a to wiedza nie-
zwykle cenna.                                    red 

Zdrowo i racjonalnie
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Pod licytację przeznaczone były obrazy  
o różnorodnej tematyce, ceramika użyt-
kowa i dekoracyjna, lustra, kwietniki 
oraz inne przedmioty codziennego użyt-
ku wyprodukowane ręcznie w pracow-
niach placówki. Wśród gości wernisażu i 
aukcji nie zabrakło lokalnych polityków, 
przedstawicieli biznesu, a także miesz-
kańców Brzeska. Szczególnie aktywni 
w licytowaniu okazali się Krzysztof Oj-
czyk – przewodniczący Rady Miejskiej, 
Zygmunt Popiela z firmy „GRANIT”, 
Państwo Górscy - Zakładu Wylęgu Dro-
biu, Adam Smołucha – z-ca Dyrektora 
SPZOZ Brzesko, Urszula Majmurek 
– skarbnik SONOiW „Ostoja”, Mirosław 
Wiśniowski – radny Miasta Brzesko, 
Danuta Krupa- Apteka „VITA”, Sławo-
mir Pater- przewodniczący Rady Powia-

tu, Stanisław Pacura – wicestatosta, 
Małgorzata Jawor z firmy „JAWOR”, 
Maria Góra – dyrektor Zespołu Szkół 
Nr 1, Krzysztof Bigaj – kierownik Biura 
Promocji Urzędu Miasta, Biuro Posel-
skie Jana Musiała. 

Najwyżej wylicytowanymi pracami 
były: „Afrykanki” – Agnieszki Kural, 
250zł - Pracownia Plastyczna; „Modlitwa 
Jezusa”- Ewy Małoty, 210zł - Pracownia 
Rysunku na Szkle i Witrażu; Kwiet-
nik - praca wspólna, 200zł - Pracownia 
Metaloplastyki; „Zachód słońca”- Ewy 
Wójcik, 150zł – Pracownia Krawiecka, 
„Waza Grecka”- Łukasza Kołodzieja, 
100zł - Pracownia Ceramiczna. 

-Nasi uczestnicy zaprezentowali krót-
ki program artystyczny – pantomimę 
pt.: ”Czarodziejski Flet” na podstawie 

opery Mozarta, nie zapomnieli także  
o Dniu Matki, z tej okazji złożyli ży-
czenia swoim mamom oraz wręczyli 
róże oraz własnoręcznie przygotowane 
upominki. Dużą pomoc w organizacji 
aukcji otrzymaliśmy ze strony Pań-
stwa Aleksandry i Ryszarda Dziedzic, z 
Brzeskiej Oficyny Wydawniczej, którzy 
nieodpłatnie wydrukowali zaproszenia i 
plakaty, oraz ze strony Pani Katarzyny 
Pacewicz–Pyrek, z kwiaciarni „Bazzar”, 
która ufundowała kwiaty dla mam. Nie 
zabrakło też chętnych do zasilenia bu-
dżetu warsztatowego podczas wolnej 
sprzedaży wśród rodziców uczestników  
i innych mieszkańców miasta. Zarówno  
w trakcie licytacji, jak i w wolnej sprze-
daży zebraliśmy ponad 7 tysięcy  złotych. 
Cała zgromadzona kwota zostanie prze-
znaczona na rehabilitację społeczną, a w 
szczególności na  letni wypoczynek nad 
Jeziorem Białym w miejscowości Oku-
ninka – mówi szef brzeskiego Warsztatu 
Terapii Zajęciowej, Edward Pabian. 

A oto lista osób, które wykazały się 
największą hojnością w czasie licyta-
cji: Krzysztof Ojczyk – przewodniczący 
Rady Miejskiej, Zygmunt Popiela – fir-
ma „GRANIT”, Joanna i Marek Górscy 
– Zakład Wylęgu Drobiu, Adam Smołu-
cha – z-ca dyrektora SPZOZ Brzesko,  
Urszula Majmurek – skarbnik SONOiW 
„Ostoja”, Mirosław Wiśniowski – rad-
ny, Danuta Krupa - Apteka „VITA”,  
Sławomir Pater z żoną Urszulą – prze-
wodniczący Rady Powiatu, Stanisław 
Pacura – wicestarosta, Małgorzata 
Jawor – firma „JAWOR”, Maria Góra 
– dyrektor Zespołu Szkół Nr 1, Krzysz-
tof Bigaj – kierownik Biura Promocji 
Urzędu Miasta, Biuro Poselskie Jana 
Musiała, Miejski Ośrodek Kultury  
w Brzesku, Barbara Janusz – stoma-
tolog SPZOZ Brzesko, Anna Zydroń –  
stomatolog SPZOZ Brzesko, Mieczysła-
wa Klimek – radna,  Zbigniew Mastalerz 
- przewodniczący klubu Porozumienie 
Radnych dla Brzeska.                      red

Aukcja prac Warsztatu Terapii Zajęciowej
Niezwykłe prace artystyczne, wielu dostojnych gości wspaniała atmosfera  - tak przebiegała 

VIII Aukcja Prac uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, która tradycyjnie już odbywała się 
w sali wystawowej Miejskiego Ośrodka Kultury. To, co dla podopiecznych WTZ najważniejsze, 
to możliwość zaprezentowania własnej twórczości szerszemu gronu odbiorców. 

    OGŁOSZENIE 

Sprzedam mieszkanie po remoncie 

47,5 m2

osiedle Wojska Polskiego

tel.: 503 094 078
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Panie doktorze, w jaki sposób do-
szło do tego, że nawiązał Pan ścisłe 
kontakty z naszym krajem, które 
utrzymuje do dziś? 

Wprawdzie stu-
dia magisterskie 
ukończyłem w 
Wielkiej Brytanii, 
ale później prze-
niosłem się do 
Krakowa, gdzie na 
Akademii Ekono-
micznej przez trzy 
lata przygotowy-

wałem się do obrony pracy doktorskiej. To 
było w połowie lat 90. Moim promotorem 
był profesor Stanisław Lis, aktualny rek-
tor brzeskiej uczelni, z którym od tamtej 
pory łączą mnie przyjacielskie stosunki. 
Kiedy przyjeżdżam do Krakowa, zawsze 
znajdę czas, aby zajrzeć do Brzeska. Po 
obronie pracy doktorskiej podjąłem pracę 
w Niemczech, ale w 2002 roku powróci-
łem do Krakowa, by realizować pewien 
projekt badawczy. Teraz pracuję w ban-
kowości, zajmuję się też finansowaniem 
w infrastrukturę. Ale nadal wykładam 
na uczelniach we Frankfurcie i Krakowie, 
stąd wasz kraj jest mi bardzo bliski. 

Na tyle bliski, że całkiem dobrze 
posługuje się Pan naszym językiem. 
Dla Niemca nauka polskiego nie jest 
chyba rzeczą łatwą?

Praca nad doktoratem zajęła mi trzy 
lata, toteż czasu na naukę miałem dość 
dużo. Sporo pomogło mi uczestnictwo w 
sześciotygodniowej letniej szkole języko-
wej prowadzonej przez Uniwersytet Ja-
gielloński, a później doskonaliłem język 
w codziennych kontaktach z Polakami. 
Trudno byłoby przebywać w Polsce, nie 
potrafiąc się porozumiewać z jej miesz-
kańcami. Wykłady prowadzę na ogół w 
języku angielskim, ale zdarza się, że de-
cyduję się na polski. Wtedy też wiele uczę 
się od studentów. 

Małopolska Szkoła Wyższa funkcjo-
nuje w niewielkim miasteczku. Jak Pan 
postrzega polską sieć szkolnictwa wyż-
szego i umiejscawianie uczelni w takich 
małych ośrodkach? 

Takie szkoły są dla Polski bardzo ważne. 
W małych niemieckich miastach takich szkół 
nie ma. Małopolska Szkoła Wyższa stwarza 
mieszkańcom Brzeska olbrzymie możliwo-
ści rozwoju. Polacy dzięki takim szkołom są 
coraz lepiej wykształceni, a to – szczególnie 
w dobie kryzysu –  napawa optymizmem  

na przyszłość. 
Obserwuję tę uczelnię niemal od początku 

jej istnienia. Doceniam to, że władze szkoły 
dostosowują swoją ofertę do potrzeb rynku. 
Na przykład w przyszłym roku akademickim 
otwarty zostanie kierunek ekonomia mene-
dżerska. To jest specjalność, która daje szanse 
szybkiego wydźwignięcia się ze skutków kry-
zysu, a więc kierunek bardzo dzisiaj pożądany. 
Polsce  potrzebni są fachowcy specjalizujący 
się w tej dziedzinie. Ważne jest bowiem to, 
jak zarządzamy ludźmi, fachowcami, których 
mamy w firmie. Program nauki zawiera wiele 
przedmiotów z zarządzania, a to oznacza, że 
absolwenci tej uczelni będą stanowić wykwali-
fikowaną kadrę menedżerską. 

Czy jest w Polsce coś, co wywołuje u 
Pana zdziwienie lub wprawia w zakłopo-
tanie? Coś, co odróżnia kultury naszych 
krajów? 

Kiedy mieszkałem w Polsce podczas pracy 
nad doktoratem, wielu z was traktowało mnie 
jak gościa, na przykład upierali się,  by płacić 
za kawę, którą ja zamawiałem. Byłem tym 
istotnie zakłopotany, bo wychodziłem z założe-
nia, że skoro tutaj mieszkam, tutaj płacę po-
datki, to nie mogę być traktowany na jakichś 
specjalnych zasadach. Paszportu polskiego nie 
mam, ale w żadnym wypadku nie czuję się tu-
taj gościem. 

Moja żona jest Ukrainką. Prawie zawsze 
przyjeżdża ze mną do Krakowa, kiedy wzywa-
ją mnie obowiązki zawodowe. Jesteśmy Kra-
kowem zauroczeni. Mamy nawet taki plan, że 
kiedy już skończę karierę zawodową, to prze-
prowadzimy się do kraju nad Wisłą. Świetnie 
się tu czujemy.                      Rozmawiała ZS

Przyjaciel uczelni
Kilka razy w roku studentów Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku odwiedza doktor Ruprecht 

von Heusinger. Każda wizyta staje się okazją do wygłoszenia otwartego wykładu i spotkania się 
z przyjaciółmi. My wykorzystaliśmy ostatnie odwiedziny doktora na krótką z nim rozmowę. 

Przypomnijmy, że obowiązujące do tej 
pory i nadal kontynuowane kierunki to: 
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, 
pedagogika resocjalizacyjna z terapią 
przez sztukę, resocjalizacja i bezpieczeń-
stwo publiczne oraz ekonomika i ra-
chunkowość przedsiębiorstw. Natomiast 
Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie 
oferuje naukę w specjalnościach: surdope-
dagogika z edukacją zdrowotną, oligofre-
nopedagogika z terapią przez sztukę oraz 
resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne. 
Studia odbywają się w systemach stacjo-
narnym i zaocznym. 

Skupmy się jednak na otwieranej właś-

nie ekonomii menedżerskiej, która jest w 
Polsce stosunkowo nową dziedziną wiedzy 
ekonomicznej, przydatną przy zarządza-
niu zarówno w sektorze prywatnym jak i 
publicznym. Studia o tej specjalności dają 
możliwość nabycia i wykształcenia umie-
jętności podejmowania kluczowych decy-
zji dotyczących zarządzania w ekstremal-
nych warunkach związanych z ryzykiem 
na rynkach krajowym i zagranicznym. 

Jak zapewnia rektor MSzW Stanisław 
Lis, program nauczania został tak opra-
cowany, aby szczegółowo zostały zreali-
zowane zajęcia z takich przedmiotów jak 
zarządzanie firmą, rachunkowość zarząd-

cza, finanse przedsiębiorstw oraz zarzą-
dzanie strategiczne. Wykładowcy będą 
przygotowywać studentów do kierowania 
dużymi zespołami pracowników i prowa-
dzenia skutecznej polityki firmy wobec 
otoczenia krajowego i zagranicznego. 

- Ekonomia menedżerska to hit na na-
szym rynku edukacyjnym – mówi Stani-
sław Lis – Mogę zagwarantować, że studia 
na tej specjalności wykształcą u naszych 
studentów takie cechy jak zdolności kie-
rownicze, zdolności współdziałania, ko-
munikatywność, wytrwałość, dokładność, 
wyobraźnia i twórcze myślenie. 

Ukończenie tego kierunku studiów 
stworzy absolwentom szansę zatrudnie-
nia na kierowniczych stanowiskach w 
przedsiębiorstwach, bankach i instytu-
cjach publicznych. W grę wchodzą takie 
zawody jak menedżer firmy, dyrektor eko-
nomiczno-finansowy, analityk w banku 
lub innej instytucji finansowej, doradca 
ekonomiczny, czy ekspert w instytucjach 
współpracujących z Unią Europejską. 

ZS

Nowe kierunki w MSzW
Małopolska szkoła Wyższa w Brzesku otwiera w nowym roku akademickim 2009/2010 

nowy kierunek. Będzie to ekonomia menedżerska. Ponadto nowymi specjalnościami będą 
komunikacja medialna oraz wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne. W planach uczelni 
jest także uruchomienie studiów inżynierskich o kierunku architektura krajobrazu. 
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Największa obawa organizatorów,  
a były nimi Urząd Miejski i Miejski Ośro-
dek Kultury, dotyczyła pogody, bo przez 
pierwszą część dnia niemiłosiernie lało. 
Kidy około południa nieco się przejaśniło, 
humory organizatorów poprawiły się, by 
nieco stopnieć jeszcze na godzinę przed 
rozpoczęciem imprezy, kiedy znowu za-
czął padać deszcz. Jednak szczęście dopi-
sało i już przez całe popołudnie z nieba nie 
spadła ani jedna kropla. Pozostało więc 
jeszcze tylko jedno pytanie – jaka będzie 
frekwencja? Czy ludzie zechcą przyjść 
przy tak niepewnej aurze. Okazało się, że 
to co działo się na Placu Kazimierza Wiel-
kiego, przeszło najśmielsze oczekiwania 
organizatorów. Około godziny 17.00 na 
placu były takie tłumy, jakich nie spoty-
ka się o tej porze dnia nawet podczas Dni 
Brzeska. 

Program imprezy był bardzo bogaty. 
Już od rana w Ogródku Jordanowskim 
odbywały się pokazy zdalnie sterowa-
nych modeli. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się konkursy przygotowane przez 
Komendę Powiatową Policji w Brzesku 
i przez druhów z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej. Policjanci 
zorganizowali rowerowy tor przeszkód, 
natomiast strażacy swój konkurs poprze-
dzili pokazem ratownictwa. Sam konkurs 
zaś to była niezwykle trudna sztafeta 
strażacka, do udziału w której zgłasza-
ły się chętnie (a właściwie najchętniej) 
również dzieci w wieku przedszkolnym. 
Swoje konkursy przygotował też Miejski 
Ośrodek Kultury. 

Dzień Dziecka stał się też okazją do za-
prezentowania wokalnych i tanecznych 
umiejętności najmłodszych i młodych 
mieszkańców Brzeska. Na scenie zapre-
zentowali się laureaci przeglądów „Po 
piękniejszej stronie życia” i „Talenty Mało-
polski 2009”. Wystąpiły też grupy tanecz-
ne ze Szczepanowa i Okocimia – dla obu 
zespołów były to debiutanckie występy. 
Młodzi tancerze prowadzeni przez Bogu-
sławę Frankowicz udowodnili, że już na 
początku tanecznej kariery wiele potrafią. 

Sporo zabawy towarzyszyło pokazo-
wi przygotowanemu przez Dorotę Tho-
mas, która od pewnego czasu prowadzi  
w MOK-u zajęcia z kilkoma grupami wie-
kowymi. Do pokazu z okazji Dnia Dziecka 
zaprosiła swoich najmłodszych podopiecz-
nych. Publiczność świetnie się bawiła,  
a wszystkich ujął spontaniczny występ 
maleńkiego Szymona, który specjalizuje 
się w break-dance. 

Wymarzony Dzień Dziecka
Ostatni dzień maja mieszkańcy Brzeska spędzić mogli na Placu Kazimierza Wielkiego bio-

rąc udział w imprezie zorganizowanej dla najmłodszych w wigilię Dnia Dziecka. Trzeba przy-
znać, że z zaproszenia do udziału we wspólnej zabawie skorzystało mnóstwo brzeszczan, choć 
jeszcze na godzinę przed rozpoczęciem imprezy wydawało się, że trzeba ją będzie odwołać. 
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Do zabawy z dziećmi włączyli się też 
studenci z Małopolskiej Szkoły Wyższej 
w Brzesku, a nagrody dla dzieci biorących 
udział w konkursach ufundował sklep  
z zabawkami „PiPi”. Organizatorzy 
zapewnili dzieciom takie atrakcje, jak 
darmowy dmuchaniec, zjeżdżalnia, 
trampolina i tzw. suchy basen.

W ostatnich latach Dzień Dzie-
cka był w Brzesku imprezą niszo-
wą, gromadzącą niewielu – jak 
na oczekiwania organizatorów -  
uczestników. Tym razem było zu-
pełnie inaczej. Tłumy ludzi, dużo 
dobrej zabawy. Za rok powinno być 
jeszcze bardziej okazale.    PRUD

Matura 1974

Krystyna Kraj, Bogumiła Wijas, Krystyna Mucha, Teresa Osika, Danuta Michalska, 
Anna Antosz, Krystyna Klimek, Grażyna Toboła, Małgorzata Kołodziej, Janina Biel, Bog-
dan Baniak, Bożena Kalinowska, Anna Leszczyńska, Małgorzata Mleczko, Jan Musiał, 
Anna Zydroń, Stefania Biel, Małgorzata Łanocha, Janina Kołodziej, Stanisław Burakow-
ski, Krystyna Rudnik, Józef Kubas, Jerzy Hudy, Jurek Stanisław, Krystyna Zając, Maria 
Machowska, Janina Jedynak, Kazimierz Kowalczyk, Wiesława Wojewoda, Jerzy Rybicki, 
Jacek Grabowski, Jadwiga Samek, Barbara Zydroń, Halina Podolańska, Ewa Elget, Gra-
żyna Palińska, Grażyna Nalepa. 



Hot-
spot Lokalizacja

1 Bucze - Dom Ludowy
2 Mokrzyska - Szkoła Podstawowa
3 Szczepanów - Szk. Podstawowa
4 Sterkowiec - Szk. Podstawowa
5 Jadowniki - Szk. Podstawowa
6 Jadowniki - Dom Ludowy
7 Brzesko - Solskiego
8 Brzesko - os. Partyzantów
9 Brzesko - Szk. Podstawowa nr 3
10 Brzesko - ZSP nr 2
11 Okocim - Szkoła Podstawowa
12 Poręba Spytkowska -Szk. Podst.
13 Brzesko - os. Browarna
14 Jasień - Szkoła Podstawowa
15 Brzesko - Szpital
16 Brzesko - LIDL i Statoil
17 Brzesko - Basen i PG nr 2
18 Brzesko - Rynek
19 Brzesko - pl. K.Wielkiego
20 Brzesko - pl. Targowy
21 Brzesko - Urząd Miejski
22 Brzesko - pl. Żwirki i Wigury
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Maj zakorzeniony w tradycji brze-
skiej książnicy jako „Majowe Święto 
Książki”, to nie tylko lekcje bibliotecz-
ne dla uczniów szkół podstawowych, 
ale także dobra okazja do zapozna-
nia najmłodszych dzieci z biblioteką, 
jej zbiorami i zasadami korzystania. 
Często dziecko z grupą przedszkolną 

po raz pierwszy przekracza progi bi-
blioteki i zostaje jej czytelnikiem na 
długie lata. W ramach  spotkań pod 
hasłem „Cudowna podróż do świata 
książki”  w Oddziale dla Dzieci gościło 
8 oddziałów przedszkolnych. W sumie 
brzeską bibliotekę odwiedziło  prawie 
800 dzieci.

„Zakopiańskim szlakiem pisarzy  
i legend” – pod takim hasłem przez cały 
maj prowadzone były lekcje bibliotecz-
ne w Oddziale dla Dzieci Powiatowej  
i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Brzesku. Wybór Zakopanego jako 
głównego tematu „majowych spotkań” 
był nieprzypadkowy, bowiem rok 2009 
jest Rokiem Tytusa Chałubińskiego, 
wielkiego popularyzatora stolicy Tatr, 
który w dużym stopniu przyczynił się 
do rozwoju tego miasta. Wybrany te-
mat prezentujący historię miasta, jego 
zabytki i legendy oraz sylwetki pisarzy 
z nim związanych okazał się bardzo 
trafny. Od początku maja bibliotekę 
odwiedziło i uczestniczyło w lekcjach 
przygotowanych i prowadzonych przez 
Karinę Legutek 20 klas z brzeskich 
szkół podstawowych. W wypożyczalni 
Oddziału dla Dzieci można było rów-
nież oglądać wystawę „Spacerem po 
stolicy Tatr”, która stanowiła uzupeł-
nienie prowadzonych lekcji.

-Serdecznie dziękujemy nauczycie-
lom ze szkół podstawowych i  przed-
szkoli  za miłą i owocną  współpracę, 
która mamy nadzieję przyczyni się do 
zwiększenia liczby czytelników – mówi 
Maria Marek, dyrektor Powiatowej  
i Miejskiej Biblioteki Publicznej.   red

Majowe Dni Książki 2009

W dniach 8 – 14 maja obchodzony 
jest od sześciu lat w Polsce Tydzień 
Bibliotek. W roku bieżącym przebie-
gał pod hasłem „Biblioteka to plus” i 
nawiązywał do rządowego programu 
Biblioteka plus mającego w najbliż-
szych latach znacznie poprawić bazę 
i funkcjonowanie bibliotek na wsiach 
i w małych miastach. W brzeskiej bi-
bliotece tydzień ten zbiega się z ob-
chodzonymi przez cały miesiąc Ma-
jowymi Dniami Książki i jest częścią 
ich programu.

8 maja to Ogólnopolski Dzień 
Bibliotekarza . Z tej okazji w dniu 
14 maja spotkali się w  Restauracji 
Galicyjska bibliotekarze bibliotek 
publicznych miasta i powiatu brze-
skiego, bibliotekarze Biblioteki Pe-
dagogicznej oraz przedstawiciele bi-
bliotek szkolnych z władzami miasta 
i powiatu. Gośćmi bibliotekarzy byli: 
burmistrz Grzegorz Wawryka, staro-
sta Ryszard Ożóg, Katarzyna Pace-
wicz-Pyrek, radna miejska a zarazem 
sponsor biblioteki, dyrektor WBP W 
Krakowie Anna Wiśniewska oraz kie-

rownik Działu Terenowego WBP Ire-
neusz Ptaszek.

Podczas spotkania podsumowa-
liśmy miniony rok oraz omówili-
śmy zmiany jakie nastąpiły w bi-
bliotekarstwie na przełomie XX  
i XXI wieku. Goście z WBP w Kra-
kowie przedstawili  założenia pro-
gramów rządowych dotyczące 
proponowanych zmian. Były po-
dziękowania za współpracę, życze-
nia oraz nagrody dla bibliotekarzy  
i bibliotek od starosty, burmistrza 
oraz dyrekcji PiMBP. 

Całość  uświetnił przepięknym 
montażem słowno- muzycznym  mło-
dzieżowy zespół działający przy MOK 
pod kierunkiem Eweliny Stępień.

Fundatorami nagród  byli: bur-
mistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, 
Bank Spółdzielczy w  Brzesku, Oficy-
na Wydawnicza AiR Dziedziców oraz 
Katarzyna Pacewicz- Pyrek.

Wszystkim sponsorom oraz dyrek-
cji MOK za przygotowanie progra-
mu tą drogą serdecznie dziękujemy. 
     Dyrektor PiMBP Maria Marek

Tydzień Bibliotek - Dzień Bibliotekarza Aukcja w ŚDS
Wypalane grafiki, obrazy malowane na szkle 

i na płótnie, gobeliny, obrazy wyszywane haftem 
krzyżykowym – takie prace wystawione zostały 
na aukcję przez podopiecznych Środowiskowego 
Domu Samopomocy, która odbyła się w świetlicy 
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ulicy 
Piastowskiej w Brzesku. Tematyka prac także była 
niezwykła – krajobrazy, kompozycje kwiatowe, 
martwe natury, portrety a także abstrakcje, kil-
ka prac inspirowanych było kulturą afrykańską.  
Na aukcję przybyło wielu dostojnych gości – po-
seł Józef Rojek i Jan Musiał, starosta Ryszard 
Ożóg, przewodniczący Rady Powiatu Sławomir 
Pater, radna powiatowa Ewa Cierniak-Lam-
bert, radna miejska Katarzyna Pacewicz-Pyrek, 
dyrektor Schroniska Młodzieżowego Jolan-
ta Bach, lokalni przedsiębiorcy Ewa Płaneta 
i Kazimierz Sowa, a także zaprzyjaźniony z 
ŚDS ksiądz Stanisław Marek. Uroczystość 
rozpoczęła się montażem muzyczno-poety-
ckim przygotowanym przez podopiecznych 
ŚDS, programem nagradzanym w czasie kon-
kursów dla uczestników tego typu placówek.  
-Dziękujemy wszystkim ludziom wielkiego ser-
ca, którzy przyjęli zaproszenie na aukcję i ze-
chcieli wesprzeć naszych domowników w taki 
sposób. Dochód z licytacji w całości przeznaczony 
zostanie na wypoczynek naszych podopiecznych 
– mówi dyrektor Środowiskowego Domu Samo-
pomocy, Jolanta Piech.                                     zs 
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Pielgrzymki do grobu św. Jakuba rozpoczę-
ły się już w IX w., ale ich nasilenie przypadło 
na stulecie XII – XIV w.

W XII w. miejsce to, aktem papieskim, uzna-
no za jedno z trzech najważniejszych /obok Je-
rozolimy i Rzymu/ ośrodków dla chrześcijan.

W 1119 r. papież Kalikst II nadał Compo-
steli prawo Roku Jubileuszowego. Miał on 
miejsce wówczas, gdy dzień św. Jakuba, 25 lip-
ca, przypada w niedzielę. Papież Aleksander 
III w bulli Regis Aeterni z 1179 r. uczynił ten 
przywilej wieczystym, natomiast papież Syks-
tus IV uznał pielgrzymkę do Composteli za 
równoznaczną z pielgrzymką do Jerozolimy.

Sława kultu świętego Apostoła bardzo 
szybko przekroczyła granicę Hiszpanii.  
W kolejnych stuleciach notowano coraz 
więcej pielgrzymów przybywających ze 
wszystkich stron kontynentu. Do gro-
bu Świętego ściągali królowie, rycerze, 
kupcy, duchowni, chłopi i żebracy.

Wędrówka do Composteli trwała 
zazwyczaj kilka miesięcy, często prze-
kraczała rok. Droga była męcząca, 
a pielgrzymi byli narażeni na wiele 
niebezpieczeństw. Znaczną część piel-
grzymów stanowili pokutnicy. Stąd 
wędrowców do Composteli uważano za 
prawdziwych pielgrzymów. Potwier-
dza to w sposób jednoznaczny Dante 
Alighieri. W swym pamiętniku Vita 
Nova /Nowe życie/ napisał: „Pielgrzymi 
są ci, którzy idą do klasztoru w Galicji, 
gdyż grób św. Jakuba znajduje się dalej 
od jego ojczyzny niż grób każdego inne-
go apostoła”, a dalej  pisze ten wybit-
ny włoski poeta, „pielgrzym może być 
rozumiany w sposób dwojaki: szerszy  
i ściślejszy. Szerszy, ile, że pielgrzymem 
jest każdy przebywający poza swoją 
ojczyzną, w znaczeniu ściślejszym, 
pielgrzymem jest ten, co podróżuje ku 
klasztorowi św. Jakuba i stamtąd po-
wraca”.

W średniowieczu rejestrowano w Santiago 
de Compostela do 500 tysięcy pątników rocz-
nie. Do Composteli prowadziło wiele szlaków 
pielgrzymkowych przecinających niemal całą 
średniowieczną Europę. Wędrowali przede 
wszystkim pątnicy z Francji, Niemiec, Włoch, 
Holandii, Anglii i oczywiście z samej Hiszpa-
nii. Hiszpański szlak miał nazwę „Drogi św. 
Jakuba” i określany był jako najpiękniejsza 
droga świata. 

Wierni zdążający do Composteli umieszcza-
li to miejsce na „krańcu świata”, gdzie „słońce 
co dzień umiera”. To skaliste wybrzeże Gali-

cji, gdzie leży Compostela do dziś nazywa się 
Przylądkiem Finisterre – Przylądek Końca 
Ziemi.

Wielu średniowiecznych pielgrzymów zosta-
wało w okolicy Composteli w oczekiwaniu na 
śmierć. Historycy do najciekawszych i najstar-
szych zaliczają szlaki rozpoczynające się we 
Francji: w Tours, Le Puy, Vezelay i Arles.

Sława jaką cieszył się grób św. Jakuba, 
sprawiła, że na szlaku pielgrzymkowym do 
Composteli, nie mogło zabraknąć pielgrzymów 
z Polski. Polacy na ogół korzystali z dróg lądo-
wych: „niemieckiej” i „francuskiej”.

Kim byli polscy pątnicy? Czy wędrowali do-
browolnie? Trzeba zaznaczyć, że sporą grupę 
pielgrzymów stanowili pielgrzymi pokutnicy, 

wypełniający pokutę zadaną na spowiedzi. 
Co więc wiemy o tych pielgrzymach? Bar-

dzo niewiele. Źródła archiwalne pozwalają 
odtworzyć tylko kilkadziesiąt nazwisk. Inni 
anonimowi pielgrzymi polscy, zapewne nie 
różnili się od pątników będących „w drodze”. 
Do pierwszych należeli niewątpliwie:  Stani-
sław Wederkere rycerz z Małopolski, Klemens 
z Mokrska – syn kasztelana radomskiego z 
Małopolski i Jakub Czatan z Kobyla – brata-
nek arcybiskupa gnieźnieńskiego z Małopol-
ski. Oni to zostali odnotowani pod datą 15 IV 
1379 r.

Henryk Samsonowicz pisze, że pielgrzymki 
z terenów państwa polskiego do Santiago de 
Compostela były raczej zjawiskiem rzadkim, 
związanym z osobami o wyższej pozycji spo-
łecznej, przynależnymi do grona elity władzy 
i dyplomacji.

Polacy do Composteli wyruszali przede 
wszystkim z czterech miast: Gdańska, Toru-
nia, Wrocławia i Krakowa. W Magdeburgu 
wkraczali na Niederstrasse, która przez Kolo-
nię, Akwizgran, Maastricht, Amiens prowadzi-
ła do Paryża, potem dalej do Tours i łączyła się 
z jedną z najstarszych zwaną Via Touronensis, 
której koniec był w Composteli.

Pielgrzymi rozpoczynali swoją pielgrzym-
kę po otrzymaniu specjalnego glejtu, który 

wydawany był przez kancelarię króla 
aragońskiego. Prosząc o glejt zwracano 
się, by król „udzielił poparcia dla spo-
kojnego dotarcia do celu”. Glejt obejmo-
wał nie tylko samego pielgrzyma, naj-
częściej rycerza, ale cały orszak, który 
mu towarzyszył. Pielgrzymi do grobu  
św. Jakuba cieszyli się wielkim szacun-
kiem  i poważaniem. Pod koniec XVII 
w. natężenie pielgrzymek do Compo-
steli zmalało, na rzecz pielgrzymek do 
Rzymu i Ziemi Świętej.

Renesans pielgrzymowania do Com-
posteli rozpoczął się  od wizyty w Hi-
szpanii Jana Pawła II w roku 1982,  
a przede  wszystkim od wizyty w sierp-
niu 1989 w Santiago i obchodzonego 
wtedy IV Światowego Dnia Młodzieży. 
Warto dodać, że ze względu na unika-
towy charakter szlaku, Rada Europy 
w 1987 r. ogłosiła Drogę św. Jakuba, 
pierwszym Europejskim Szlakiem Kul-
turowym. Następnie rok 1993 Rokiem 
Drogi św. Jakuba i w tym samym roku 
UNESCO wpisało szlaki św. Jakuba na 
listę Światowego Dziedzictwa Kulturo-
wego   Ludzkości. 

Jakie były i są motywy pielgrzy-
mowania do grobu św. Jakuba ? Określenie 
człowieka „homo viator” /człowiek w drodze/, 
najkrócej określa motyw podróżowania i piel-
grzymowania. Naukowe określenie zjawiska 
pielgrzymowania sformułowane jest jako: 
„podjęta z motywów religijnych podróż do miej-
sca uważanego za święte ze względu na szcze-
gólne działanie w nim Boga lub bóstwa, aby 
tam spełniać określone akty religijne, pobożne 
i pokutne” /A. Jackowski, Pielgrzymki i tury-
styka religijna w Polsce, Warszawa 1991/.

Dla chrześcijanina pielgrzymka stanowi 
szczególną formę podróży, której celem jest 

O drogach św. Jakuba w Europie i w Polsce /cz. II/
Historia pielgrzymowania do grobu św. Jakuba
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szukanie Boga. Pismo św. uczy, że życie do-
czesne to stałe pielgrzymowanie do królestwa 
niebieskiego.

Drogi wiodące do grobu św. Jakuba pro-
wadziły pielgrzymów niemal z całej Europy. 
Te na wschodzie kontynentu były rzadziej 
uczęszczane ze względu na duże odległości  
i niebezpieczeństwa – z Polski do Santiago de 
Compostela jest ok. 2000 km. Zatem podjęcie 
decyzji o pielgrzymowaniu wymagało dużej 
determinacji.

 Średniowieczni pielgrzymi uważali, że piel-
grzymka pozwoli im uniknąć piekła. Dla wielu 
pielgrzymów ważne było i jest przeświadcze-
nie, że idą śladami świętych. Idącym do San-
tiago towarzyszyło przekonanie, że drogi te 
przemierzało  wielu świętych, m.in. św. Fran-
ciszek z Asyżu, św. Brygida Szwedzka, św. El-
żbieta Portugalska, św. Ignacy Loyola i wielu 
wielkich ludzi Kościoła.

Ważną rzeczą było zamanifestowanie ubó-
stwa pielgrzyma, który rezygnuje ze standar-
dowych warunków komfortu i bezpieczeń-
stwa. 

Podstawowym i pierwszym motywem piel-
grzymowania była wiara w orędownictwo 
świętych. Następnym motywem były złożone 
prywatnie lub publicznie śluby, najczęściej za 
wyzdrowienie lub inną otrzymaną szczególną 
łaskę. Kolejnym motywem była chęć wypeł-
nienia ostatniej woli, czyli pielgrzymowanie  
w czyimś imieniu. Innym jeszcze motywem 
wędrówki do Composteli była pokuta. Niekie-
dy pielgrzymki te trwały kilka lat.

 Po okresie ascezy średniowiecznej, pojawiła 
się chęć poznawania świata, szukania przygód, 
kontaktu z innymi ludźmi – tak więc pojawił 
się i taki motyw pielgrzymowania. 

Dla wielu pielgrzymów, pielgrzymka była 
i jest okazją do modlitwy – modlitwy ciągłej 
polegającej na codziennym kierowaniu swych 
myśli ku Bogu.

Osobnym  motywem były prośby o uzdrowie-
nie, szczególnie o uzdrowienie dzieci. Ważnym 
motywem wyruszenia w pielgrzymią drogę 
było zyskanie odpustu. Coraz częściej zaczę-
to podejmować pielgrzymkę w przełomowych 
momentach życia, jak na przykład, przejście  
z wieku młodzieńczego do dorosłości czy 
zmiana swojego stanu. Motywy tylko po-
znawcze, które tak często towarzyszą dzisiaj 
osobom udającym się do miejsc świętych, w 
tym i do Santiago de Compostela, w śred-
niowieczu prawie nie istniały i były nawet 
potępiane.

Jan Paweł II powiedział: ”wędrówka do 
Composteli oznacza, że chcemy znaleźć od-
powiedź na nasze wątpliwości, na nasze 
pytania i poszukiwania oraz że pragniemy 
wyjść naprzeciw Bogu, który nas szuka z 
miłością tak wielką, że z trudem ją możemy 
ogarnąć myślą”.  /c.d.n./  

ks. Józef Drabik

W dniach 4-7 czerwca Zespół Pieś-
ni i Tańca Jadowniczanie reprezen-
tował Polskę na Festiwalu  Folklo-
ru Państw Grupy Wyszehradzkiej 
w słowackich Levicach. W drugiej  
edycji festiwalu „Tacy jesteśmy”, 
czyli spotkaniach zespołów prezen-
tujących autentyczny folklor wzięło 
udział  jedenaście zespołów z czte-
rech państw: Słowacji, Czech, Wę-
gier oraz Polski. 

Jadowniczanie pod kierownictwem 
Elżbiety Loranty i Jacka Dziadura 
wraz z kapelą Zbigniewa Gdowskie-
go oraz solistami Marią Rojkowicz i 
Adamem Cebulą zawładnęli  na czte-
ry dni sercami międzynarodowej wi-
downi. Już w pierwszy dzień pobytu 
na festiwalu, mimo męczącej blisko 
czterystukilometrowej podróży,  Ja-
downiczanie dali pierwszy koncert 
oraz poprowadzili warsztaty nauki 
polskich tańców ludowych. 

Także w pierwszym dniu festi-
walu mieszkańcy słowackich Levic 
poznali  regionalną polską kuchnię. 
Smakołyki oraz napoje przygotowa-
ła restauracja „Galicyjska”. Tłum, 
jaki przez ponad dwie godziny ob-
legał stoisko, dobitnie świadczył o 
trafieniu z przysmakami i napoja-
mi w gusta przedstawicieli czterech 
państw. Pomimo lekkiego swądu 
przypalonego przez kierownika Biu-
ra Promocji  Krzysztofa Bigaja bigo-
su, aromat serwowanych napojów, 
smalcu, ogórków i kiełbas, a także 
wspaniała obsługa spowodowały cał-
kowite opróżnienie kotła oraz stołu 

polskiego zespołu. 
Następnego dnia  Jadowniczanie 

dali dwa koncerty w miejscowości 
Tlmace. Nie bliskość elektrowni ato-
mowej w Muchaczach, ale wspania-
ły, pełen ekspresji występ  Jadowni-
czan zelektryzował na dwie godziny 
ponad kilkusetosobową widownię. 
Gromkim oklaskom i bisom nie było 
końca. Kolejnego dnia przepiękny, 
barwny korowód prowadzony przez 
zespół samby brazylijskiej, prze-
szedł ulicami Levic. Występy Pola-
ków podczas przemarszu wzbudziły 
powszechny aplauz. Przedostatni 
dzień festiwalu zakończyła olbrzy-
mia gala na wypełnionej po brzegi 
sali Centrum Kultury. Organizato-
rzy zwrócili się z prośbą do pani El-
żbiety Loranty, aby zespół wystąpił 
jako ostatni, tuż przed oficjalnym 
zakończeniem festiwalu. Tak więc 
zespół z Jadownik występował w 
roli gwiazdy wieczoru, co napełniło 
artystów olbrzymią werwą. Takie-
go występu, jak mówił rozradowany 
choreograf zespołu pan Jacek Dzia-
dur, jeszcze nie było. Międzynaro-
dowa publiczność oklaskami na sto-
jąco pożegnała piękne dziewczęta  i 
chłopców z Jadownik.

Z wielką dumą, przepełnieni no-
wymi wrażeniami, z nowymi przy-
jaźniami wracali  Jadowniczanie do 
Polski, do Brzeska  i Jadownik, z Eu-
ropy do Europy, bez barier, strażnic 
i granic. Wyjazd był możliwy dzięki 
wsparciu finansowemu burmistrza 
Grzegorza Wawryki.                  KB

Widzowie oczarowani występami Jadowniczan
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-Centrum, które mamy zamiar stwo-
rzyć w naszej szkole będzie miejscem 
spotkań z papieżem. Będzie można tam 
wysłuchać jego kazań, obejrzeć filmy  
z podróży, przeczytać jego utwory. Ca-
łość jest tak pomyślana, aby na siebie 
zapracowała. Dlatego wejścia będą bile-
towane, dochód, mamy taką na-
dzieję, dadzą  także kawiaren-
ka i sklepik. Mamy już gotową 
koncepcję muzeum, teraz zbie-
ramy pieniądze na projekt bu-
dowlany. O resztę potrzebnych 
środków będziemy zabiegać w 
funduszach unijnych – mówi 
dyrektor Publicznego Gimna-
zjum w Jadownikach, Tomasz 
Wietecha. 

Dni Patrona Szkoły trwały 
przez cały tydzień, zakończyły 
się festynem, na który zaproszo-
no wielu gości. Festyn rozpoczął 
się o godzinie 16.00 i trwał nie-
przerwanie do godziny 22.00. Uczniowie 
gimnazjum dali popis swoich umiejętno-
ści – występ chóru i solistów wzbudziły 
podziw publiki. W programie był także 
występ zespołu folklorystycznego Ja-
downiczanie, blisko 90 procent tancerzy 
i śpiewaków zespołu to byli uczniowie 
gimnazjum. Okrzyki podziwu i wielkie 
brawa rozlegały się pod sceną, kiedy od-
bywał się pokaz taekwondo. 

Ogromne emocje wzbudziło losowa-
nie nagród wśród uczestników imprezy, 
którzy wykupili cegiełki. Najhojniej-

szym sponsorem nagród był burmistrz 
Grzegorz Wawryka, który ufundował 
rower górski, sprzęt DVD oraz radio-
odtwarzacz CD z MP3. Oprócz niego 
fundatorami nagród byli także posło-
wie – Edward Czesak i Jan Musiał oraz 
przewodniczący Rady Miejskiej, Krzysz-

tof Ojczyk. Wieczorem występował ze-
spół „Pora wiatru” oraz „Dzieci ognia” ze 
Szczepanowa. Imprezę nagłaśniał Artur 
Potępa.

W czasie obchodów Dni Patrona Szko-
ły tradycyjnie już odbywa się międzypo-
wiatowy konkurs wiedzy o Janie Pawle 
II. Nie trzeba dodawać, że laury kon-
kursu od lat najczęściej trafiają do rąk 
gimnazjalistów z Jadownik. W tym roku 
najwięcej punktów wywalczyli: Anna 
Listwan, Ewa Smołucha, Bożena Ba-
wół, Wioleta Obara, Maria Stawiarska, 

Gabriela Ligęza, Maciej Sala, Michał 
Turlej. 

W konkursie plastycznym „Na za-
wsze w pamięci” poświęconym postaci 
Jana Pawła II brali udział wychowan-
kowie przedszkoli i szkół podstawowych.  
W pierwszej kategorii zwyciężyła Mary-
sia Kokoszka z przedszkola w Jadowni-
kach. Wśród laureatów ze szkół podsta-
wowych znaleźli się: Nikodem Niemiec 
(PSP nr 2 Jadowniki), Hildegarda Szyc 
(PSP nr 2 Jadowniki), Maria Zając (PSP 
nr 2 Jadowniki), Otylia Podoba (SP Wo-
kowice), Anna Karwala (PSP nr 3 Brze-
sko),  Paulina Trąba (PSP Mokrzyska), 
Klaudia Linca (PSP nr 2 Jadowniki). 

Obchody były także świetną okazją do 
rozegrania Turnieju Siatkówki Dziew-
cząt o Puchar Burmistrza Brzeska. Pu-
char został w Jadownikach, wywalczyły 
go zawodniczki ze Szkoły Podstawowej 
nr 2. II miejsce zajęła drużyna ze Ster-
kowca, III zaś zabrały ze sobą repre-
zentacje  Mokrzysk i Wokowic. Warto 
przy okazji dodać, że od przyszłego roku 
szkolnego w PG w Jadownikach działać 
będzie klasa sportowa dla dziewcząt. 

W czasie festynu rozegrano także 
mecz piłki nożnej, w którym rodzice  
i nauczyciele stanęli do walki z wy-

chowankami gimnazjum. Ucz-
niowie okazali się lepsi od 
mistrzów, co udowodnili czte-
rema bramkami. Trofeum dla 
zwycięzców był wspaniały tort  
z bitą śmietaną. W drużynie rodzi-
ców i nauczycieli grali: Wojciech 
Stanisławczyk, Jakub Szpil,  Zbi-
gniew Mastalerz, Tomasz Ogiela, 
Wiesław Piasecki, Mariusz Hudy 
i Krzysztof Kokoszka. W skład 
drużyny uczniów weszli: Patryk 
Mularz, Tomasz Wietecha, Jan 
Mastalerz, Grzegorz Wyjaśniał, 
Kamil Nowak, Kamil Całka i Ma-
teusz Szczęch. 

-Ogromnie cieszę się, że w naszym fe-
stynie wzięło udział wielu młodych ludzi, 
którzy kibicują poczynaniom szkoły i za-
interesowani są utworzeniem muzeum. 
Dziękuję serdecznie wszystkim sponso-
rom, którzy swoimi datkami uatrakcyjnili 
imprezę – mówi dyrektor PG w Jadowni-
kach, Tomasz Wietecha.

Wśród sponsorów festynu znaleźli się: 
Brzeskie Zakłady Komunalne, Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacji, Rada Rodzi-
ców, Stowarzyszenie „Nasze Gimnazjum w 
Jadownikach”, pani Barbara Czernecka. ZS

VII spotkania z patronem szkoły
Rzesze widzów, piękna pogoda i moc atrakcji – tak wyglądał festyn zorganizowany 

przez Publiczne Gimnazjum w Jadownikach. Organizowany w ramach Dni Patrona 
Szkoły – Jana Pawła II cieszył się ogromną popularnością wśród mieszkańców Ja-
downik i okolicznych miejscowości. Dochód z festynu przekazany zostanie na rzecz 
mającego powstać w szkole multimedialnego muzeum papieża Polaka. 
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Tym pierwszym krokiem jest wykonanie 
koncepcji zawierającej szczegóły dotyczące 
funkcjonowania muzeum. Koncepcję nieod-
płatnie opracowała Hanna Katarzyna Kipiela 
z tarnowskiej firmy projektowej Modulator. 
Teraz dyrektor przymierza się do następ-
nego posunięcia. Trzeba zdobyć 50-60 tysię-
cy złotych, aby pokryć koszty budowlanego 
projektu. Samo muzeum ma się znajdować 
w pomieszczeniach niezagospodarowanego 
strychu szkoły. To najlepsza lokalizacja, bo 
pozwala zrealizować zamierzenie bez koniecz-
ności kosztownej przebudowy. Pomysłodawcy 
mają też nadzieję, że na zagospodarowanie i 
wyposażenie udałoby się pozyskać pieniądze 
unijne. 

Sam pomysł wzorowany jest na dwóch mu-
zeach – gnieźnieńskiego muzeum Początków 
Państwa Polskiego i Muzeum Powstania War-
szawskiego. 

Tomasz Wietecha poinformował nas, że 
wolę przekazania pamiątek związanych z ży-
ciem i działalnością Jana Pawła II wyraziła już 
Zuzanna Peters-Musiał z Brzeska. W samych 
Jadownikach nie brak ludzi, którzy również 
posiadają wiele cennych pamiątek, choćby z 
udziału w licznych papieskich pielgrzymkach. 

- Zdajemy sobie sprawę, że będzie to przed-
sięwzięcie bardzo kosztowne i pracochłonne, 

dlatego podchodzimy do niego z pokorą, ale i 
z ufnością. Wierzymy, że w realizacji zadania 
wesprą nas ludzie dobrej woli. Chcemy stwo-
rzyć miejsce pełne światła i dynamiki. Miejsce 
spotkań naszych uczniów ze swoim patronem 
– mówi dyrektor. 

Zaplanowane prace byłyby etapowane. Na 
początek utworzona ma być sala audiowizu-
alna ze sceną i widownią na 50 osób. Odby-
wałyby się w niej pokazy i przedstawienia te-
atralne. Mógłby też powstać Dyskusyjny Klub 
Filmowy. 

Z muzeum korzystaliby nie tylko uczniowie 
jadownickiego gimnazjum, ale wszyscy, któ-
rzy mieliby na to ochotę, na co pozwalałoby 
oddzielne wejście. Część kosztów utrzymania 
placówki pokrywałyby wpływy ze sprzedaży 
biletów dla zwiedzających. Wpływy przynosił-
by też sklepik z pamiątkami i kawiarenka. 

Inwestorem przedsięwzięcia będzie albo 
sama szkoła, albo działające przy niej Sto-
warzyszenie „Nasze Gimnazjum w Jadowni-
kach”. 

Jeśli kogoś bardziej szczegółowo interesują 
plany związane z powstaniem muzeum, to za-
praszamy na stronę internetową www.gimna-
zjum.jadowniki.pl.
Dwanaście segmentów

W zamyśle projektantów jest, aby muzeum 

składało się niejako z dwunastu segmentów,  
z których każdy poświęcony będzie odrębnemu 
etapowi życia i działalności papieża. 

Pierwszy segment poświęcony ma być dzie-
ciństwu Karola Wojtyły, stąd jego nazwa „Zro-
zumieć Lolka”. Taka ekspozycja może składać 
się z pamiątek związanych z pierwszymi lata-
mi życia przyszłego papieża wzbogaconych fil-
mami rejestrującymi na przykład wspomnie-
nia jego kolegów. 

W drugim segmencie zwiedzający mogliby 
się zapoznać z okresem wojennym, czyli ze 
wspomnieniami samego Jana Pawła II doty-
czącymi tamtych wydarzeń. Jak czytamy w 
koncepcji, „motywem przewodnim tej Sali są 
ruiny i zgliszcza wojenne stanowiące tło dla 
myśli Ojca Świętego. 

Kolejny segment zatytułowany „Wybór ży-
cia” jeszcze związany jest z II wojną światową, 
bo jeszcze w czasie jej trwania Karol Wojtyła 
podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości, 
czyli dokonał wyboru pomiędzy służbą kapłań-
ską a zawodem aktora.

„Ksiądz, przyjaciel, wujek, nauczyciel …” 
– takie hasło przyświecać ma ekspozycji w 
czwartym segmencie, poświęconym początko-
wej fazie kapłaństwa patrona jadownickiego 
gimnazjum. 

W koncepcji opisane są także następne seg-
menty – „Biskup i kardynał”, „Życie jako na-
stępca św. Piotra”, „Dla ciekawych” (dla tych, 
którzy chcą zgłębić wiedzę o papieżu), „Jakie 
jest twoje  życie”, „Pisarz i filozof” i wreszcie 
„Sprawdź swoją pamięć” (segment wyposażo-
ny w gry komputerowe i quizy mające spraw-
dzić, co zwiedzający zapamiętał podczas zwie-
dzania muzeum. 

Wszystko wygląda bardzo imponująco, więc 
należy trzymać kciuki za pomysłodawców i ży-
czyć im powodzenia.                              PRUD

Muzeum na jubileusz
W 2012 roku Publiczne Gimnazjum w Jadownikach obchodzić będzie 10-lecie nadania szkole 

imienia Jana Pawła II. Marzeniem dyrektora Tomasza Wietechy, nauczycieli, uczniów i ich rodzi-
ców jest, aby ten okrągły jubileusz zbiegł się z uroczystością otwarcia multimedialnego muzeum 
poświęconego patronowi. Ambitne plany utworzenia takiej placówki są możliwe do zrealizowa-
nia. Pierwsze kroki w tym kierunku już uczyniono. Wiele zależy od dobrej woli tych, w których 
gestii leży podejmowanie decyzji dotyczących na przykład podziału unijnych środków. 

Studenci Małopolskiej Szkoły Wyższej z 
Brzeska po raz pierwszy obchodzili  Juwenalia 
w Wydziale nauk Stosowanych w Tarnowie 
przy ulicy Mościckiego. W programie imprezy 
nie zabrakło atrakcji, które przyciągnęły na 
nią nie tylko studentów, ale także wielu wi-
dzów. 

Wielką popularnością cieszyła się wystawa 
wyrobów ceramicznych uczniów z Zespołu 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z 
Łysej Góry. ZSTiO przygotował także pokaz 

mody, a także występ grupy akrobatycznej  
DARK CHAMPIONS, ich popisy mroziły 
krew w żyłach. Juwenalia uświetnił pokaz 
taneczny profesjonalnej szkoły tańca  SHIVA 
w Tarnowa. Podczas majówki zaprezentował 
się teatr studencki działający przy Małopol-
skiej Szkole Wyższej IUVENIS - IUVENIBUS 
pod kierunkiem prof. Haliny Sali-Wójcik. 
Impreza obyła się dzięki sponsorom, którym 

Święto studentów

Kapliczka poświęcona

Setki mieszkańców osiedla Browarna wzięło 
udział w uroczystości poświęcenia niedawno  
wyremontowanej kapliczki.

uczelnia dziękuje za włączenie się w organi-
zację Majówki. Słowa podziękowania organi-
zatorzy Juwenaliów  chcą złożyć: Zakładom 
Mięsnym Dobrowolscy Sp. z o.o. z Wadowic 
Górnych, Browarowi Carlsberg z Brzeska, 
Firmie GWIAZDA-Władysławowi Cyrkowi  
z Tarnowa oraz Zakładowi Piekarniczo-Cu-
kierniczy MALINKA - Mariusz Czosnyka  
z Żabna.                                                       red
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Mógłbym zacząć tak: W pierwszy 
czwartek czerwca w Brzesku odbyła się 
najwspanialsza impreza zorganizowa-
na przez MOK, w której wzięli udział 
amatorzy. Mógłbym, ale tak nie zacznę, 
bo bym skłamał. Albowiem tego dnia w 
„Galicyjskiej” wystąpili profesjonaliści. 

Publiczność dzieliła się na dwa obozy. 
Pierwszy składał się z tych, którzy pa-
miętają oryginalne wykonania piosenek 
Przybory i Wasowskiego w wykonaniu 
takich tuzów jak Irena Kwiatkowska, 
Kalina Jędrusik, Wiesław Michnikow-
ski, czy Mieczysław Czechowicz i po-
wątpiewali w to, że młodzież potrafi 
udźwignąć ten ciężar. Drugi obóz to 
rówieśnicy wykonawców, którzy z „Ka-
baretem Starszych Panów” zetknęli się 
po raz pierwszy. Ci pierwsi przecierali 
uszy i oczy ze zdziwienia, a drudzy mie-
li okazję zapoznać się z żywą historią 
polskiego kabaretu. Obie grupy bawiły 
się wyśmienicie, a ręce same składały 
się do oklasków. 

Zaczęło się od znanej piosenki, któ-
ra „jest dobra na wszystko” wykonanej 
przez cały zespół. Wkrótce potem Mi-
lena Kansy o twarzy niewinnego po-

zornie dziecka ujmująco zaśpiewała, że  
„w czasie deszczu dzieci się nudzą”. 
Wkrótce potem powiało grozą, bo prze-
brany za wampira Hubert Zapiór 
przekonująco wykonał „upiornego twi-
sta”. Od tej pory poprzeczka wyznacza-
jąca artystyczny poziom systematycz-
nie podnosiła się do góry. Interpretacja 
„Addio pomidory”  zaproponowana przez 
Wojtka Sukiennika znamionuje nie-
tuzinkowy talent tego młodego wyko-
nawcy. Joasia Hebda udowodniła, że 
dobrze czuje się w różnorodnych styli-
stykach. Jakże różne były w jej wyko-
naniu najpierw „S.O.S.”, potem „Prysły 
zmysły” (z niemym, lecz uroczym Wojt-
kiem, a później „Ballada jarzynowa”, 
podczas której przeistoczyła się w sta-
rą, ale sympatyczną plotkarę. Wspa-
niałe były duety. Michalina i Filip 
Górnisiewiczowie w utworze „Prze-
klnę cię” przekonali publiczność, że są 
starą znudzoną już nieco sobą parą,  
a przecież na co dzień są kochającym 
się rodzeństwem. Tenże Filip wraz z 
Hubertem brawurowo wykonali „Ta-
nie dranie” – nie tyle zaśpiewali tę 
piosenkę, co ją po prostu zagrali. Dys-
kretnych i powziętych z wyczuciem po-
mysłów inscenizacyjnych było znacznie 
więcej. Jak choćby w duecie, w którym 
Milena proponowała Hubertowi: „Ka-
ziu, zakochaj się”. Natalia Mleczko 
znakomicie uporała się z trudnym dyk-

Ewelina, jesteś wielka
Gdyby Ewelina Stępień i Krzysztof Szydłowski zechcieli urządzić przyjęcie w Restauracji 

„Galicyjska”, byłoby tak ciasno, że niektórzy musieliby ucztować na stojąco. Jakie gdyby? 
Oni to zrobili i nie dla wszystkich starczyło miejsc siedzących. Nikt jednak nie poczuł się 
obrażony i nikomu nawet przez chwilę nie przyszło do głowy, żeby zmienić lokal. I jeśli 
nawet ktoś cierpiał niewielkie i niezbyt przecież dokuczliwe niewygody, to na pewno wszyscy 
byli świadkami największego wydarzenia w historii Miejskiego Ośrodka Kultury, w którym 
uczestniczyli miejscowi artyści. Dlatego warto zapamiętać tę datę – 4 czerwca w Restauracji 
„Galicyjska” odbyła się premiera widowiska złożonego z piosenek znanych dorosłej publicz-
ności z „Kabaretu Starszych Panów” Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. 
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cyjnie i w ogóle aktorsko „Shimmy Szu-
ja”. Ta sama Natalia nieco wcześniej 
sprawdziła się jako wdzięczna statyst-
ka przy piosence „Odrobina mężczyzny 

na co dzień” mistrzowsko wykonanej 
przez Huberta, który tuż przedtem w 
parze z Wojtkiem przekonywał męską 
część publiczności, że „Jeżeli kochać, to 
nie indywidualnie”. Wojtek od siebie 
dorzucił jeszcze dwie perełki – reflek-
syjne „Bez ciebie” i „Wesołe jest życie 
staruszka”, którym rozgrzał widownię 
do czerwoności. Nie wolno też zapo-
mnieć znakomitej interpretacji Filipa 
śpiewającego „Już kąpiesz się nie dla 
mnie”. Na pewno zapamiętana zostanie 
Natalia Mleczko wykonująca karcąco 
„Rzuć chuć”. A Bernadetta Woźniak, 
której przydzielono wprawdzie tylko 
jedną solówkę, ale ona w ciągu tych 
kilku minut, kiedy wykonywała „O Ro-
meo” udowodniła, że jedna z głównych 
nagród przyznanych jej podczas prze-
glądu „Talenty Małopolski – 2009” na-
leży się jej w stu procentach. 

Każda z zaproponowanych piosenek 
była małą inscenizacją, nieco impro-
wizowaną, a jednak cały czas kontro-
lowaną przez Ewelinę Stępień, która 
już po koncercie przyznała, że tylko raz 
pozwoliła swojej artystce na pełną swo-
bodę, bo pomysł na wykonanie przez 
Michalinę piosenki „Dla Ciebie jestem 
sobą” to autorskie rozwiązanie samej 
śpiewającej. 

Kiedy więc wszyscy artyści w pew-
nym momencie wyszli na scenę i sta-
nęli, jakby pozowali do wspólnego 
zdjęcia, niejeden na widowni pomyślał, 

że to niepowtarzalne i niezapomnia-
ne przeżycie dobiega właśnie końca. 
Na szczęście był to jeszcze jeden tego 
wieczora ansambl, lirycznie przez cały 

zespół zaśpiewa-
na „Rodzina, ach 
rodzina”. Zaraz 
potem zabrzmia-
ła nostalgiczna 
kołysanka „Do-
branoc, już czas 
na sen” i bis, któ-
ry poprzedziła 
kilkuminutowa 
owacja na stoją-
co. Jak później 
skomentowała 
Ewelina, dla 
tych spontanicz-
nie reagujących 
widzów warto 
było poświęcić 
tych kilka mie-
sięcy morderczej, 
ale niezwykle 
twórczej pracy. 

O stronę mu-
zyczną w sposób 

profesjonalny zadbał Krzysiek Szyd-
łowski, który sam zasiadł za perkusją, 
ale otoczył się wytrawnymi muzyka-
mi – Moniką Zydroń (gitara), która  
w przyszłości chce być … informaty-
kiem, Piotrem Styczniem (gitara 
basowa), który z niejednego muzycz-
nego pieca chleb jadł i Jakubem Totą 
(instrumenty klawiszowe), którego 
delikatny, ale mistrzowski akompa-
niament  na długo zapadnie w pamięć. 
Nad wszystkim czuwał Paweł Lekki 
(akustyk), który poziomem dostosował 
się do całego zespołu. 

Gdyby Leo Beenhakker miał takiego 
nosa jak Małgorzata Cuber, która 
kilka lat temu przyjmowała Ewelinę 
do pracy w MOK-u, to Polska byłaby 
już przynajmniej raz mistrzem świata 
w piłce nożnej. To właśnie dyrektorka 
Miejskiego Ośrodka Kultury widząc, 
jak przebiegają przygotowania do pre-
miery, zmieniła plany i postanowiła, że 
to pierwsze przedstawienie odbędzie się 
w „Galicyjskiej”, choć początkowo mia-
ło być wystawione w sali wystawowej 
MOK-u. Pomysł był przedni, bo dzięki 
temu piosenki Starszych Panów mogły 
usłyszeć i obejrzeć setki widzów. Chwa-
ła Annie i Kazimierzowi Kuralom, 
którzy nieodpłatnie udzielili gościny 
młodym artystom i ich gościom. 

Kiedy na drugi dzień spotkałem się  
z Eweliną, nasza rozmowa była co 
chwilę przerywana telefonami od ludzi 

składających jej zasłużone gratulacje. 
Już wyciszona, ale jednak widać było 
po niej, że nie do końca jeszcze ochłonę-
ła po emocjach. Bo przed pierwszym tu-
szem orkiestry zżerała ją wielka trema. 
Okazało się, że zupełnie niepotrzebnie. 
Wszystko od samego początku do końca 
odbyło się tak, jak sobie tego życzyła. 
Owszem, jej podopiecznym zdarzyły 
się wcześniej nie planowane gesty, czy 
grepsy. Czy były wpadki? Nawet jeśli 
tak, to wiedzą o tym tylko sami wyko-
nawcy, bo publiczność zbyt była oczaro-
wana, by łowić pomyłki. 

- Niezależnie, jaką drogę wybierze 
ktoś z mojego zespołu, każdy z nich 
zapamięta ten dzień na całe życie. To 
był wieczór tej młodzieży. A te owacje 
na stojąco to najwspanialsza nagroda, 
jaka nas mogła spotkać. Na początku, 
kiedy pierwszy raz zaprezentowałam 
im repertuar, z jakim mają się zmie-
rzyć, nie bardzo byli do tych piosenek 
przekonani. Jednak bardzo szybko 
zaczęli się tymi tekstami bawić, właś-
ciwie już od pierwszej próby – mówiła 
Ewelina. 

Tego pamiętnego wieczoru porzuciła 
spodnie i sweter, w których najczęściej 
można ją spotkać i założyła szykowną 

sukienkę. Z uśmiechem wspomina, jak 
jeden z jej podopiecznych, widząc ją w 
nietypowej dla niej kreacji, nie wytrzy-
mał i palnął: - o rany, pani wygląda jak 
kobieta. Ewelina była, jest i zawsze 
będzie kobietą. Ale nie taką damulką, 
co to „ę ą”, tylko fajną babką, którą 
można tylko uwielbiać za wdzięk, pogo-
dę ducha, artystyczny warsztat, urodę 
i umiejętność współpracy z każdym bez 
względu na wiek i płeć. Uff, wystarczy!

 ENTUZJASTA
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Bardzo sceptycznie nastawiony szed-
łem kilka lat temu do kina „Bałtyk”, 
by obejrzeć premierę „Księżniczki czar-
dasza” przygotowaną przez młodzież 
działającą w MOK-u pod kierunkiem 
Eweliny Stępień. Nie wyobrażałem 
sobie, żeby amatorski zespół poradził 
sobie z tak trudnym tworzywem. A jed-
nak spotkało mnie miłe rozczarowanie. 
Pełna widownia, wspaniałe widowisko, 
oklaski na stojąco, a później kolejne 
przedstawienia, niektóre na specjalne 
życzenie publiczności. 

Po raz drugi sceptycyzm dopadł mnie, 
kiedy podążałem do „Galicyjskiej” na 
premierę „Kabaretu Starszych Panów”. 
O poziom widowiska byłem spokojny. 
Po pierwsze obserwowałem kilka prób 
i miałem wcześniej możliwość doświad-
czyć wielu wzruszeń zaserwowanych mi 
przez młodych wykonawców. Po drugie, 
znam kunszt Eweliny. Sceptycznie na-
stawiony byłem do pomysłu, by przed-
stawienie wystawiać w tak dużym lo-
kalu, do którego przybędzie zapewne 
garstka znajomych i rodziny artystów. 
Wszedłem i oniemiałem. Sala pękała w 
szwach, a mnie przyszło oglądać wido-

wisko w pozycji stojącej. Mogłem podzi-
wiać spektakl przygotowany z dużym 
rozmachem i smakiem artystycznym,  
a także złożyć ukłon brzeskiej publicz-
ności, która udowodniła, że potrafi do-
cenić prawdziwą sztukę. 

Doszedłem do wniosku, że skoro Ewe-
lina podczas zaledwie dwóch seansów 
wyleczyła mnie skutecznie ze scepty-
cyzmu, to powinna zająć się masowym 
leczeniem malkontentów maści wszela-
kiej. Pomyślałem sobie też, że gdybym 
był burmistrzem zajrzałbym do kasy 
miejskiej i poszukał jakichś środków, 
by zgotować autorce ostatniego wyda-
rzenia należną jej (czytaj: wysoką) gra-
tyfikację, lub jak kto woli nagrodę. Bo 
fachowców trzeba cenić i odpowiednio 
wynagradzać ich trud. Chodzi miano-
wicie o to, że Ewelina umie i chce, a to 
dzisiaj, niestety, rzadkość i dziwactwo. 

Przypomnieć wypada, że panna Stę-
pień ma w swoim dorobku jeszcze wiele 
innych dokonań. Choćby bardzo uda-
ną „Serenadę” Sławomira Mrożka, czy 
przedstawienie oparte na fragmentach 
„Pana Tadeusza”. 

Tak się, niestety, do tej pory składa-

ło, że wychowankowie Eweliny kończyli 
naukę w Brzesku i wyruszali na studia, 
najczęściej do Krakowa i o kontynua-
cji ich wspólnych przedsięwzięć mowy 
być nie mogło. Teraz ma być inaczej. 
Wprawdzie wykonawcy występujący 
w „Kabarecie Starszych Panów” też  
w większości będą wkrótce absolwenta-
mi brzeskich szkół średnich, jednak po 
sukcesie, jaki stał się ich udziałem, za-
powiadają dalszą pracę. Tym bardziej, 
że zaraz po premierze posypały się pro-
pozycje i występ będzie na pewno wie-
lokrotnie powtarzany. 

Cieszy to, że Ewelina już planuje 
nowe projekty. Zwierzyła mi się nie-
dawno, że marzy jej się przedstawienie 
złożone z musicalowych przebojów, ta-
kich jak na przykład „Dzwonnik z No-
tre Dame”, „Romeo i Julia” lub słynne 
„Koty”. Już z niecierpliwością czekam 
na premierę i obiecuję, że będę daleki 
od sceptycyzmu. 

A co do nagrody? Kiedyś, bodajże 
jeszcze za komuny, każdego roku ob-
chodzony był Dzień Działacza Kultury, 
który był pretekstem do honorowania 
pieniężnymi nagrodami najbardziej za-
służonych animatorów życia kultural-
nego. Wydaje mi się, że niektóre komu-
nistyczne pomysły należałoby jednak 
nadal wdrażać w życie.              PRUD

Wynurzenia sceptyka

Prawie 100 dzieci z klas I - III z PSP nr 2 i PSP 
Nr 3 spotkało się z Ewą Stadtműller – krakowska 
pisarką dla dzieci. 

Pani Ewa przez pewien czas pracowała w szkole 
podstawowej jako nauczyciel języka polskiego i na 
uczelni jako metodyk tego przedmiotu. Zadebiuto-
wała w 1992 roku bajką „O tym jak robaczek świę-
tojański otrzymał świetlistą szatkę”. Obecnie ma 
na swym koncie ponad 100 książeczek dla dzieci. 
Są wśród nich zbiory opowiadań, bajki, wiersze, 
zagadki, scenariusze teatralne oraz opracowania 
znanych baśni i legend. Ważne miejsce w jej twór-
czości zajmują książki o charakterze edukacyjnym, 
a także religijne. Autorka bardzo chętnie spotyka 
się z dziećmi i nawiązuje z nimi dobry kontakt. 

W Brzesku na spotkaniu zorganizowanym 
przez Oddział dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej 
Bibioteki Publicznej z najmłodszymi pisarka 
bawiła się w teatr, przeprowadzała bajkowe 
konkursy, ciekawie i barwnie opowiadała także  
o Zakopanem, bowiem spotkanie autorskie przebie-
gało pod hasłem „Wyprawa do stolicy Tatr”. 

-Spotkanie było bardzo udane. Nie obyło się oczy-
wiście bez pytań, którymi czytelnicy niemal zasypa-
li pisarkę. Ale największą radość sprawiła dzieciom 
możliwość otrzymania od autora osobistej dedykacji 
i autografu na książce – opowiada dyrektor PiMBP  
Maria Marek.                                                        red

Ewa Stadműller  w  BrzeskuSpotkanie z Izabelą Sową
27 maja w brzeskiej bibliotece odbyło się 

spotkanie z pisarką Izabelą Sową, której 
książki cieszą się wśród czytelniczek brze-
skiej biblioteki dużym powodzeniem.

Autorka urodziła się w Stalowej Woli, 
obecnie mieszka w Krakowie, z wykształce-
nia jest psychologiem. Rozgłos przyniosła jej 
tzw. „seria owocowa”. Opublikowała między 
innymi: Smak świeżych malin, Cierpkość 
wiśni, Herbatniki z jagodami, Zielone ja-
błuszko, Ścianka działowa.

Spotkanie przebiegło w kameralnej atmo-
sferze, autorka opowiadała o kulisach swojej 
pracy pisarskiej. Jej otwartość i życzliwość 
zachęcały do zadawania pytań, na które 
chętnie i wyczerpująco odpowiadała.     red

Urodziny obchodziła Helena Łoza-
Skrobotowicz, która wyróżniona zo-
stała Medalem Sprawiedliwy Wśród 
Narodów Świata. Kwiaty solenizantce 
wręczył wiceburmistrz Jerzy Tyrkiel. 
Redakcja dołącza się do życzeń.

Dla Pani Heleny
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Moja rodzina związana była z Janem Pa-
włem II przez mojego tatę, Jerzego Petersa. 
Ojciec mój, chodząc do Gimnazjum imienia 
Marcina Wadowity, grywał z Karolem Woj-
tyłą w szkolnych przedstawieniach. Przyszły 
papież nawiązał wówczas przyjaźnie, które 
przetrwały lata. Z moim tatą przyjaźnił się 
aż do jego śmierci w 1979 roku. Wojtyła był 
nawet w naszym rodzinnym domu w Peter-
sówce w Brzesku. Nie pamiętam daty tego 
wydarzenia, wiem jedynie, że było to w cza-
sie wakacji, a ja bawiłam wówczas u swoich 
ciotek w Krakowie. Później odwiedzał mojego 
tatę w Teatrze Rozmaitości, odwiedził go tak-
że w Częstochowie, korespondowali ze sobą 
przez lata. Ja miałam to szczęście, że wraz 
z ojcem odwiedziłam Wojtyłę w Krakowie w 
Kurii Biskupiej. Pamiętam, jak byłam zde-
nerwowana przed tą wizytą, tato upominał 
mnie, abym uklękła i ucałowała pierścień. 

Zostaliśmy poproszeni, weszłam speszona, 
Wojtyła chyba to zauważył, podniósł mnie z 
klęczek i mocno przytulił do siebie. Nie zapo-
mnę tego uścisku, zdenerwowanie momental-
nie minęło, czułam się jak w czasie wizyty u 
osoby dobrze mi znanej. Wypytywał mnie o 
wszystko i z ogromną uwagą słuchał moich 
odpowiedzi. Takim Go pamiętam do dzisiaj. 
Ciepłego i opiekuńczego. 

Jako papież wracał do Polski dziesięcio-
krotnie. Każdy Jego przyjazd był dla mnie 
ogromnym przeżyciem, miałam potrzebę i 
czułam obowiązek bycia z Nim. Szczególnie 
utkwiła mi w pamięci Jego pierwsza wizyta 
w kraju, 8 czerwca 1979 roku wybrałam się 
do Nowego Targu. Nigdy wcześniej Polacy 
nie byli tak zjednoczeni – wierni, milicja, siły 
porządkowe i władza – wszyscy pod jednym 
sztandarem. Pogoda w tym dniu była pięk-
na, na spotkanie przybyło milion wiernych. 
Wśród nich ja z mężem i swoja mamą oraz 
Renia Radek z mężem i mamą. „Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus od Bałtyku po 
gór szczyty...po Tatr szczyty” - od tych słów 
rozpoczął Jan Paweł II swoje pozdrowienie. 
Mówił o Polsce, o tym, że szczególnie pięknie 
jest w górach bogatych w krajobrazy. Mówił 
o tym, że to ziemie biedne i kamieniste, że z 
terenów tych wyemigrowało wiele ludzi. Mó-
wił papież o prawie do  pracy i ziemi, życzył 
zebranym, aby praca na roli była w cenie  i 
poszanowaniu. W  czasie homilii wiele mowy 
było także o rodzinie, jako podstawowej ko-
mórce życia społecznego. Mówił do wiernych 

językiem prostym i zrozumiałym, w czasie 
mszy panował nastrój pojednania i spokoju. 
Papież w szczególny sposób traktował wier-
nych, przytulał ludzi do siebie, brał na ręce 
dzieci, błogosławił chorych. 

Mimo że na placu było milion ludzi, pano-
wała absolutna cisza, przerywana jedynie od 
czasu do czasu brawami. Msza odprawiana 
była przy figurce Matki Boskiej Ludźmier-
skiej, którą papież nazwał Gaździną Podhala. 
Trzeba zaznaczyć, że Ojciec Święty Jan Paweł 
II szczególnym uczuciem darzył sanktuaria 
maryjne. Najbliższe jego sercu były sanktu-
aria na Jasnej Górze i w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej. Wspomnę jeszcze, że w 1963 roku, 
kiedy kardynał Wyszyński wraz z biskupem 
Karolem Wojtyłą koronował figurę Matki Bo-
skiej Ludźmierskiej, z jej rąk wypadło berło 
prosto w ręce krakowskiego biskupa. Prymas 
oświadczył wówczas: „Karolu, Matka Boża 
oddała ci władzę nad kościołem”. Słowa te 
okazały się prorocze. 

Po skończonej mszy pobiegłyśmy z Renią 
pod ołtarz, papież był od nas na wyciągniecie 
ręki. Płakałyśmy ze szczęścia. Pieśń „Boże, 
coś Polskę...” niosła się po górach. Przyjechał 
po to, aby nas obudzić,  przyśpieszyć bieg hi-
storii i uświadomić nam, jaką stanowimy siłę. 
Na naszych oczach dokonywały się zmiany 
niebywałe. I choć trudno było w to uwierzyć, 
każdy w głębi duszy oczekiwał, że to dopie-
ro początek, że przyjdzie lepsze. Owoce Jego 
wizyt będziemy poznawać przez lata. Jest 
najsłynniejszym Polakiem, autorytetem na 
całym świecie, jestem dumna, że jestem Pol-
ką. Bogu dziękuję, że żyłam w czasach, kiedy 
mogłam poznać tego niezwykłego człowieka.. 
Modlę się do Niego i za Niego.

Wspomnienie pierwszej pielgrzymki

Zuzanna Peters-Musiał

“Toksykologia  sądowa we współczesnej kryminalistyce” 
to tytuł wykładu jaki miał miejsce w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Brzesku w ramach spotkań Uniwersytetu III 
Wieku działającego pod egidą Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Wykład poprowadził  dr Wojciech Lechowicz – brzesz-
czanin, absolwent Uniwersytetu Jagielońskiego, kierownik 
Pracowni Analiz Toksykologicznych krakowskiego Instytu-
tu Ekspertyz Sądowych. Swoją przygodę z eksperymentami 
naukowymi rozpoczął jeszcze w szkole podstawowej, kiedy 
to w domu zorganizował laboratorium. Teraz czuje się speł-
niony zawodowo. Jest autorem wielu metod badawczych  
i publikacji naukowych.

Dr Lechowicz wykład rozpoczął od przybliżenia terminu 
toksykologia, zagłębiając się w historię tej ciekawej dzie-
dziny, mnożył przypadki otruć toksynami, narkotykami i  
alkoholem.

Praca brzeskiego naukowca to w dużej mierze działal-
ność opiniodawcza dla sądów i prokuratur. Rozwiązywanie 
spraw kryminalnych to codzienność, która w blisko 80 % 
związana jest z narkotykami. Niewielką część zajmują otru-

cia celowe, choć i takie się zdarzają. Do najpopularniejszych 
substancji trujących  należy arszenik,  cyjanki a także obec-
nie – ogólnodostępne trutki. Przedstawione na wykładzie 
nowinki narkotykowe, wzbudziły spore zainteresowanie. 
Niepokój natomiast budził slajd przedstawiający wzrost 
przestępstw na tle seksualnym z użyciem środków psycho-
aktywnych, zwanych powszechnie “pigułkami gwałtu”. 

Do najciekawszych  spraw zalicza badania historyczne, 
które stawiają niemałe wyzwanie. Badane ostatnio wycinki 
zwłok generała Sikorskiego, były przedmiotem ekspertyz 
przeprowadzanych w kilku pracowniach krakowskiego IES. 
Pracownia dr Lechowicza przeprowadzała wielokierun-
kową analizę toksykologiczną na obecność leków, trucizn 
nieorganicznych oraz organicznych pochodzenia roślinnego 
i syntetycznego. Wyniki badań nie potwierdziły otrucia, w 
szczątkach nie znaleziono metali i arsenu, w ilościach wska-
zujących na otrucie. Stwierdzono jedynie obecność kamfory, 
mentolu oraz innych związków z grupy terpentów. W płu-
cach nie znaleziono okrzemków, które mogłyby wskazywać 
na śmierć przez utonięcie. 

Do trudnych zalicza sprawy głośne medialnie, badanie 
taśm w sprawie  Rywina, identyfikacja szczątków Koper-
nika, opiniowanie w sprawie “handlu skórami” w łódzkim 
pogotowiu i wstrząsająca sprawa zabójstwa rodzeństwa 
ukrywanego w beczkach.  

Doświadczenie, jakie zdobył pracując w krakowskim 
IES oraz wrodzona ciekawość studiowanych przypadków, 
pozwala mu  na prowadzenie prac naukowych, które sta-
nowią nierozerwalną część jego pracy.  Obecnie prowadzi 
badania włosów pobranych od noworodków i ich matek, 
pozwalające ustalić wpływ przyjmowanych leków uspoka-
jających na płód.

Pracownia wydaje także świadectwa dopuszczające dla 
nowych testów narkotykowych i prowadzi szkolenia.

Po wykładzie padały pytania o skuteczność terapii odwy-
kowych  oraz nakładach pieniężnych jakie są przeznaczane 
na prace badawcze w Polsce.

“Badania prowadzone w naszym instytucie i polskich 
placówkach tego typu są cenione i nie odbiegają od tych 
przeprowadzanych na świecie. Także budżet jest porów-
nywalny, - jeśli chodzi o nasz instytut, który działa jako 
jedyny tego typu w kraju.” - odpowiedział na pytanie  
z sali pan Wojciech.               

Cecylia Serwin -Jabłońska

Toksykologia w kryminalistyce
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Pod pojęciem spadku kryje się ogół 
praw i obowiązków zmarłego, które 
przechodzą na spadkobierców w drodze 
spadkobrania. Otrzymanie określonego 
majątku w drodze spadku powoduje, 
że spadkobierca jest obowiązany do 
zapłaty z tego tytułu podatku. Jednak-
że zdarzenie to nie powoduje, że na-
leży uwzględniać otrzymany majątek 
w składanym do urzędu skarbowego 
corocznym zeznaniu, gdyż spadek nie 
podlega opodatkowaniu podatkiem do-
chodowym. Z tego tytułu podatnik zo-
bowiązany jest do zapłaty podatku od 
spadków i darowizn oraz do złożenia 
odpowiedniego zeznania podatkowego 
o nabyciu rzeczy i praw majątkowych.

Podatek ten jest podatkiem bez-
pośrednim i płacony jest od przyro-
stu majątku. Jednakże jeżeli spadek 
obarczony był długami lub też innymi 
ciężarami, podstawę opodatkowania 
obniża się o ich wartość. Do długów i 
ciężarów zaliczyć można np. koszty le-
czenia i opieki w czasie ostatniej choro-
by spadkodawcy (jeżeli nie zostały po-

kryte z jego majątku za życia), lub też 
koszty pogrzebu spadkodawcy łącznie 
z nagrobkiem w takim zakresie w ja-
kim koszty te odpowiadają zwyczajom 
przyjętym w danym środowisku (jeżeli 
nie zostały pokryte z majątku spadko-
dawcy, z zasiłku pogrzebowego lub nie 
zostały zwrócone w innej formie). 

Wartość rzeczy i praw majątkowych 
objętych spadkiem ustala się według 
ich stanu w dniu nabycia rzeczy z za-
stosowaniem cen rynkowych z dnia 
powstania obowiązku podatkowego. 
Jednak jeżeli przed dokonaniem wy-
miaru podatku nastąpi ubytek rzeczy 
spowodowany siłą wyższą, to do ustale-
nia wartości przyjmuje się stan rzeczy 
w dniu dokonania wymiaru. Ewentual-
ne odszkodowanie za ubytek z tytułu 
ubezpieczenia wlicza się do podstawy 
wymiaru podatku. 

Warto nadmienić, iż wartość naby-
tych  rzeczy i praw majątkowych przyj-
muje się w wysokości określonej przez 
nabywcę na podstawie przeciętnych 
cen stosowanych w obrocie rzeczami 

tego samego rodzaju i gatunku (war-
tość rynkowa). Jednakże w przypad-
kach, gdy nabywca nie podał wartości 
nabytych rzeczy i praw majątkowych 
lub gdy w ocenie naczelnika urzędu 
skarbowego wyrażona przez podatnika 
cena nie odpowiada wartości rynkowej 
istniej ryzyko obciążenia podatnika 
kosztami opinii biegłego, który w tym 
wypadku dokona wyceny.

Wysokość podatku ustala się w za-
leżności od grupy podatkowej, do której 
zaliczony jest podatnik. I tak do po-
szczególnych grup podatkowych zalicza 
się:

1) do grupy I - małżonka, zstępnych, 
wstępnych, pasierba, zięcia, synową, 
rodzeństwo, ojczyma, macochę i teś-
ciów;

2) do grupy II - zstępnych rodzeń-
stwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych 
i małżonków pasierbów, małżonków 
rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, 
małżonków rodzeństwa małżonków, 
małżonków innych zstępnych;

3) do grupy III - innych nabywców.
By dowiedzieć się więcej o tym jak i 

w jakim terminie zapłacić podatek po 
spadku i darowizn, czy też jakie ulgi 
przewidział w tym zakresie ustawo-
dawca, zapraszamy do lektury kolejne-
go numeru BIM.

Grzegorz Gniadek
TaxLand

Redakcja zastrzega, iż przedstawione in-
formacje nie mogą być traktowane jako pora-
dy prawne czy też podatkowe. Redakcja nie 
ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe  
z zastosowania się do opublikowanych treści. 
Wszelkie materiały z zakresu prawa podatko-
wego mają jedynie na celu popularyzowanie 
wiedzy o instytucjach prawnych oraz możli-
wościach ich praktycznego zastosowania.

W tym numerze BIMu rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych zagadnieniom 
szczególnie ważnym dla każdego – rozliczeniom z fiskusem. Wielu z nas niejednokrotnie 
zastanawiało się, jaki podatek należy w określonej sytuacji życiowej zapłacić czy też jakie 
ulgi podatkowe nam przysługują i jak z nich skorzystać. Jednakże odpowiedź na nurtu-
jące nas pytania nie należy do najłatwiejszych. Samodzielne odnalezienie się w gąszczu 
często zmieniających się przepisów podatkowych bywa bardzo często utrudnione. 

Redakcja BIM-u oraz pracownicy Taxland mają nadzieje, iż zapoczątkowany cykl ar-
tykułów będzie się cieszył Państwa uznaniem, a lektura niniejszych artykułów poszerzy 
Państwa wiedzę w  zakresie tematyki podatkowej.

Otrzymałeś spadek - co z podatkiem? (1)
ŁATWE PODATKI WWW.TAXLAND.INFO.PL

Jadowniki – wieś królewska
Szanowna Redakcjo BIM-u. W ostatnich 

dniach maja br. wpadł mi w ręce Wasz mie-
sięcznik – „majowy” – gdzie przeczytałem art. 
Ze str. 30 pt. „Jadowniki – wieś królewska”. 
Chciałbym zwrócić uwagę na pewne fakty do-
tyczące LKS Jadowniczanka podane w tym 
tekście i je sprostować, a to:

Po pierwsze: LKS Jadowniczanka, można 
przyjąć, że została założona w dniu 8.09.1946 
r. I tę datę oficjalnie klub zawsze przyjmuje za 
datę powstania, bowiem odbyło się takie spot-
kanie zapewne paru osób w tym dniu właśnie w 
celu powołania do życia „Jadownickiego Klubu 

Sportowego” Jadowniki – bo taką miał w tym 
czasie nazwę. Protokół z tego dnia mówi (cyt.): 
Protokół z zebrania JKS, które odbyło się dnia 
8.09.1946, jako zebranie organizacyjne. Na 
tym zebraniu nic nie ustalono z powodu ma-
łej ilości kandydatów na członków powyższego 
klubu”. Dopiero na drugim spotkaniu organi-
zacyjnym w dn. 3.11.1946 w sali Domu Ludo-
wego w Jadownikach, któremu przewodniczył 
Józef Dadej, wybrano zarząd i tu dopiero poja-
wiają się te osoby wymienione w artykule, któ-
re weszły w skład pierwszego zarządu Klubu. 
Pragnę dodać jeszcze przy okazji, że w skład 
tego pierwszego zarządu weszli jako skarbnik 

Adam Szkodny i wice skarbnik Ludwik Kucia. 
Na tym zebraniu organizacyjnym uchwalono 
jeszcze składki miesięczne w wysokości 10 zł, 
a wpisowe to dowolne składki. 

Po drugie: Co się tyczy dojścia „Jadow-
niczanki” do 1/16 finału Pucharu Polski na 
szczeblu centralnym, to pragnę sprostować i 
tak to:

5.08.1984 „Jadowniczanka” na swym boi-
sku pokonała II-ligowy Górnik Knurów, a nie 
jak podano Concordię Knurów. 

15.08.1984 „Jadowniczanka” też na swoim 
boisku pokonała Błękitnych z Kielc, a nie jak 
podano Raków Częstochowa. 

Po trzecie: Na tym meczu były 3 telewizje, 
a to: Krakowska, Łódzka i Warszawska, która 
była jeszcze przed meczem i robiła długi re-
portaż o naszej wiosce – pokazując to później 

Listy do redakcji
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w programie ogólnopolskim. Pozostałe dwie 
robiły programy dla swoich ośrodków. Nato-
miast z balkoniku budynku klubowego szła 
transmisja bezpośrednia drugiej połowy w 
„Polskim Radiu” (nie pamiętam już, w którym 
programie). 

Po czwarte: „Jadowniczanka” w tym czasie 
grała w klasie międzyokręgowej, gdzie grały 
zespoły byłych województw tarnowskiego i no-
wosądeckiego, a nie w klasie okręgowej. 

Po piąte: Ta anegdota o zegarze, to pragnę ją 
rozwiać. Na zegarze klubowym (dziś nieczyn-
nym) można wyświetlać wyniki dwucyfrowe. 

Po szóste: Jeśli huczało po meczu, to nie za 
sprawą sprzedaży „garmażerki”, tylko po pro-
stu za sprawą lodów – zwykłych lodów. 

Z poważaniem 
Józef Mól z Jadownik
piszący kronikę LKS Jadowniczanka od 

1983 roku. 

Dawnych komórek czar
Uwagi do artykułu „Dawnych komórek 

czar”.
Wychowałem się w bloku przy ul. Browar-

nej 10 – pierwszym bloku wybudowanym w 
Brzesku i na tej ulicy po II wojnie światowej, 
dlatego rażą mnie nieścisłości i nieprawdziwe 
informacje, zawarte w artykule   „Dawnych 
komórek czar” podpisanym przez PRUD.

1. Kiosk spożywczy na rogu Mickiewi-
cza i Browarnej (w czasach gdy funkcjonował 
sklep  „Pod Zegarem” )  był kioskiem PSS (do 
końca lat 50-tych nie było w Brzesku żadnych 
prywatnych sklepów spożywczych – za wyjąt-
kiem funkcjonujących od 1958 roku sklepu z 
warzywami, nabiałem i mięsem drobiowym 
Pana Chudnickiego  i  sklepu ze słodyczami P 
Śliwy).

2. Nigdy „stare bloki” nie były ogro-
dzone żadnym płotem  czy siatką. W czasie 
budowy kolejnych bloków  teren budowy mógł 
być ogrodzony, ale nie żaden z zamieszkałych 
bloków.

3. Obok bloków  stały sklecone byle 
jak komórki, wcale nie sześć, bo nie wszyscy 
mieszkańcy je budowali (przy Browarnej 10 
było ich tylko 4), w których chowano głównie 
drób i króliki, być może w jednej komórce były 
chowane świnie   i jeden jedyny z mieszkańców 
miał 1 kozę. Skąd autorowi wzięły się gnojówki, 
pasące się kozy, nie potrafię sobie wyobrazić. 
Na trawniku przed blokiem przy Browarnej 
12 – wykorzystywanym przez mieszkających 
tu chłopców na boisko piłki nożnej – wypasała 
krowę rodzina Jemiołów mieszkająca „Pod Ze-
garem”.

4. Drzewa rosnące wokół bloku nigdy 
nie były wspólną własnością jego mieszkań-
ców; mieszkańcy każdego bloku dostali pod 
koniec lat 50-ch od Dyrekcji Browaru po kilka 
(bodaj 4) drzewek owocowych z poleceniem ich 
posadzenia w określonych miejscach. Każdy z 

lokatorów  traktował posadzone przez siebie 
drzewka, jak swoją własność. Dodać należy, 
ze do połowy lat 60-ch, po południowej stronie 
ul. Browarnej, za rowem oddzielającym ulice 
od rozciągających się tam pół, rosły potężne 
czereśnie. Prawo eksploatacji każdej z nich  
(zbierania przepysznych, wielkich i zdrowych 
czereśni),  wykupywane było też w Browarze 
co roku przez mieszkańców – jedno, stale ta-
kie samo drzewo, eksploatowała moja rodzina 
przez  co najmniej 10 lat.

5. Murowane komórki wybudowane 
zostały przy pomocy Browaru dla wszystkich, 
którzy po pierwsze mieli sklecone przed swoi-
mi blokami drewniane budy, a po drugie chcie-
li je mieć. Jedynym warunkiem  dla  chcącego 
dostać murowana komórkę,  była fizyczna 
pomoc z jego strony (lub członka rodziny) w 
określonej liczbie roboczogodzin przy budowie 
lub wpłata ekwiwalentu 7 zł za rbg. Materiały 
budowlane oraz fachowców murarzy, cieśli za-
pewniał Browar.  Komórki budowane były w 
roku 1960 i 1961, więc informacje o chętnych, 
których było  więcej niż komórek, bo chcieli 
je przeznaczyć na garaże, wynikają prawdo-
podobnie z faktu, iż autorka/autor urodził się 
dużo, dużo później i powtarza, nie sprawdzając 
wiarygodności „bajki”.  W tych czasach było w 
Brzesku może 3 albo 4 samochody prywatne, 
Syrenki zaczęto produkować w roku 1964, a 
dużego Fiata w 1967. Dwa Wartburgi w Brze-
sku posiadali  wtedy – dr. Kotas i dyr. szkoły 
w Mokrzyskach – Wałęga. To że w latach 80 
i 90-ch zamieniono większość z tych komórek 
na garaże to zupełnie inna sprawa.      

Jerzy Ożegalski  
Od autora: Pisząc oba teksty postawiłem 

sobie jako nadrzędny cel sprowokowanie Czy-
telników i przyznam nieskromnie, że mi się 
udało. Autorów obu listów serdecznie pozdra-
wiam i śpieszę wyjaśnić niektóre nieścisłości.

Jeśli chodzi o tekst „Jadowniki – wieś kró-
lewska”, to datę powstania klubu podałem 
za Władysławem Okasem, który taką datę 
podał w jednej ze swoich książek o Jadowni-
kach. Podając pucharowych przeciwników 
Jadowniczanki, polegałem na swojej – jak się 
okazuje – zawodnej pamięci, za co przepra-
szam. Podobnie z ową klasą „okręgową”. Co do 
anegdoty z zegarem, to jako się rzekło, była to 
tylko anegdota, a nie fakt historyczny. Ktoś po 
prostu kilka dni po meczu w ten sposób sobie 
zażartował, co osobiście słyszałem. W sprawie 
lodów pomylonych przeze mnie z garmażerką, 
to nie zmienia to jednak faktu, że po meczu 
faktycznie trochę „huczało”. Nie zmienia to też 
faktu, że zawsze darzyłem i nadal darzę Ja-
downiczankę dużą dozą sympatii. 

A teraz „Dawnych komórek czar”. Nie wy-
pominając Panu Jerzemu wieku przyznaję, że 
jestem od niego nieco młodszy i wszystko co 
napisałem na temat dawnego życia na Bro-
warnej jest efektem wydarzeń zapamiętanych 
przeze mnie z okresu dzieciństwa i wczesnej 
młodości. Stąd mogłem mieć na temat niektó-
rych rzeczy inne wyobrażenie, niż w rzeczy-
wistości faktycznie było. Liczyłem po prostu 
na to, że znajdzie się ktoś, kto lepiej te czasy 
zapamiętał i niektóre sprawy przedstawi we 
właściwym świetle. I za to panu Jerzemu ser-
decznie dziękuję. Będę bronił jednak mojej pa-
mięci, jeśli chodzi o gnojówkę i kozy. Być może 
pod „dziesiątką” gnojówki nie było, ale na pew-
no znajdowała się taka pod „czwórką”. Pamię-
tam, bo będąc pacholęciem zostałem „podpusz-
czony” przez starszego kolegę i założyłem się, 
że przeskoczę nad gnojówką. Zakład przegra-
łem i w rezultacie wylądowałem w samym jej 
środku. Takich przygód się nie zapomina. Co 
do kóz, to być może nieco się zagalopowałem, 
ale przynajmniej jedna koza była. Hodował ją 
nieżyjący już mieszkaniec „szóstki”.     PRUD

Orliki górą!

Na zdjęciu: Mateusz Ważydrąg, Tomasz Zydroń, Maciej Kita, Mateusz  
Czyżycki,  Łukasz Duch, Wojciech Słomka, Adrian Hebda, Szczepan  
Smoleń (trener), Maciej Gicala, Radosław Gucwa, Mateusz Bączek, 
Dariusz Wiśniowski.

Grupa chłopców urodzonych w roku 1997 roku 
z Międzyszkolnego Klubu Sportowego Gryf wy-
walczyła I miejsce w czasie wojewódzkiego finału 
I Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Polcourt 
Orlik Cup 2009. Więcej na ten temat w następnym 
numerze BIM-u.
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Maszyna prowadzona przez Jerzego 
Wójcika znakomicie funkcjonowała do 
spotkania z Jeziorakiem Iława, które w 
mękach wygrała. Tydzień później „Piwo-
sze” jeszcze raz wznieśli się na wyżyny, 
pokonując na wyjeździe rewelacyjny Start 
Otwock, ale później przyszły trzy porażki 
z rzędu, w tym dwie z II-ligowymi outsi-
derami. Krzysztof Łętocha, który przejął 
drużynę po meczu z Górnikiem Wieliczka 
cudów nie dokonał. Trudno jest w środku 

Okocimski po sezonie
sezonu sprawić, żeby zespół piłkarzy bez 
pomysłu na grę nagle zaskoczył i zaczął 
na zawołanie wygrywać. 

Właściwie żaden z piłkarzy Okocim-
skiego nie może powiedzieć, że zaliczył 
udany sezon, bez obniżki formy. Nawet 
czołowy snajper Łukasz Szczoczarz w kil-
ku meczach po prostu przeszedł obok gry. 
Mimo to Okocimski okazał się 9. drużyną 
rundy wiosennej, choć jej początek wska-
zywał, że będzie znacznie lepiej. Niestety, 

zbyt duże straty poniesione jesienią spra-
wiły, że „Piwosze” cały czas znajdowali się 
w strefie barażowej. Ze statystycznej ana-
lizy wynika, że Okocimski gorzej spisywał 
się w meczach rozgrywanych na własnym 
obiekcie, zupełnie przyzwoicie radzą sobie 
na wyjazdach. Brak tych wielu punktów 
straconych u siebie jest na końcu sezonu 
aż nadto zauważalny. 

Na temat gry Okocimskiego na bie-
żąco rozpisywały się codzienne gazety. 
My proponujemy Czytelnikom komplet 
danych statystycznych dotyczących za-
kończonego sezonu. 

PRUD

Dorobek pi karzy Okocimskiego w sezonie 2008/2009 
Imi  i nazwisko  Mecze Pe ne

mecz
e

Minut
y

Bramki ó te
kartki

Czerwone 
kartki

Micha  Baruch   8   2 345 1

Marek Drozd 25 22 2197 1 2 1

Dawid Dynarek 14   4 881 1 1

Mariusz Gnyla 10   0 214 1

S awomir Jag a 24 21 2009 2 4

Marcin Kajca 32 21 2643 5 1

Piotr Kajda 16   4 993 3 3

Marian Kocis 17 16 1485 3

Sergiusz Kostecki 17   4 650 1 3

Tomasz Kozie 29 24 2407 6

Aleksander Kozio   5   4 400 1 1

Jaros aw Krzak 23   5 1242 2 3

Marcin Kucharzyk 13   0 474 2

Bart omiej apuszek 25 19 1951 6

S awomir Matras 20   7 1454 1 1 1

Kamil Mazurek   1   0 50

Tomasz Ogar 26   5 1587 5 2

Maciej Palczewski 12 12 1080 1

Jaros aw Palej 16 16 1440 3

ukasz Popiela 11   1 309 2

Micha  Skorupski   9   2 474 1 4

ukasz Szczoczarz 28 24 2456 13 5

Tomasz Twardawa  14 13 1231 3 1

Mateusz Wawryka 30 27 2605 1 8

Marcin Zontek 25 17 1739 1 6

Bramki zdobyte 
Min. Ilo  bramek 

1-15   4 

16-30   8 

31-45   7 

46-60 11 

61-75   5 

76-90   9 

Razem 44

Bramki stracone 
Min. Ilo  bramek 

1-15   3 

16-30   8 

31-45 10

46-60   7 

61-75   7 

76-90   8 

Razem 43

WYNIKI MECZÓW OKOCIMSKIEGO 

Wigry Suwa ki 3:3 i 2:0 

Kolejarz Stró e 0:1 i 3:1 

KS om a 6:0 i 2:0 

KSZO Ostrowiec wi tokrzyski 1:5 i 1:1

Hetman Zamo 1:0 i 0:0 

Jeziorak I awa 1:2 i 1:0

Start Otwock 1:1 i 3:1 

Nida Ponidzie Pi czów 0:1 i 1:4

Stal Poniatowa 2:3 i 1:2 

Górnik Wieliczka 0:0 i 0:1

OKS 1945 Olsztyn 1:1 i 1:1 

Ruch Wysokie Mazowieckie 0:3 i 0:1 

Concordia Piotrków Trybunalski 0:3 i 2:1

Sokó  Aleksandrów ódzki 2:1 1:0

Sandecja Nowy S cz 1:1 i 0:1

Przebój Wolbrom 1:1 i 2:3 

Pelikan owicz 4:0 i 0:0

UWAGA: T ustym drukiem oznaczono 
mecze u siebie 
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Dni Brzeska 2009
ORGANIZATORZY: 

BURMISTRZ BRZESKA GRZEGORZ WAWRYKA
RADA MIEJSKA

MIEJSKI OSRODEK KULTURY
WSPÓŁORGANIZATOR: 

STAROSTWO POWIATOWE
PATRONAT MEDIALNY: 

BIM, DZIENNIK POLSKI, RADIO ESKA, RDN MAŁOPOLSKA, PRZEGLĄD BRZESKI.

      
26 czerwca - piątek

      18.00 - Parada Orkiestr i Zespołów Folklorystycznych ulicami miasta  
      18:30 – 21.00 - Plac Kazimierza Wielkiego - występy zespołów folklorystycznych 
 
          27 czerwca - sobota
     8.00 - Trzy Stawy – Towarzyskie zawody spławikowo - gruntowe o Puchar Burmistrza Brzeska 
     14:00 - Ogród Jordanowski - Konkurs na najsympatyczniejszego psa 
     Plac Kazimierza Wielkiego: 
     15:00-16:30 -blok taneczno-muzyczny dla dzieci wraz z konkursami  
     16:00-17:30 -pokazy Strongmanów wraz z konkursami 
     17.30 – 18.15 -Talenty Małopolski– koncert 
     18:30-20:00 - KAPELA PIECZARKÓW
     20.00 - Konkurs Browaru Okocim 
     21:00-22:30 - ZBIGNIEW WODECKI z Zespołem

28 czerwca - niedziela
 
   Plac Kazimierza Wielkiego: 
     15:00-17:00 - występy zespołów wokalno-instrumentalnych oraz pokazy taneczne: taniec nowoczesny, towarzyski, pokaz      
     grupy tanecznej Doroty Thomas -  THOMAS DANCE SHOW. 
     17:00-18:00 - DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR - koncert piosenek przedwojennych, pokaz zabytkowych samochodów    
     (OLD i YOUNGTIMERÓW), które konkurować będą o Puchar Burmistrza Brzeska. 
     18:30-19:45 - Zespół THE POSTMAN (Beatlesi-raz jeszcze) 
     19.45 - Konkurs Browaru Okocim 
     20:30-22:00 - Zespół AKURAT 
     22:00 - Pokaz sztucznych ogni.

Wystawa  fotografii Stanisława Markowskiego „OJCZYZNO MOJA – Ojciec Święty Jan Paweł II i Polska w czas bólu  
i nadziei” - do 30 czerwca w  Sali Wystawowej MOK. 

SPONSORZY

SPONSOR GŁÓWNY – BROWAR OKOCIM
STATOIL POLAND, MPEC, Krakowski Bank Spółdzielczy o/Szczurowa, CONTRACTOR, 

Bank Spółdzielczy Brzesko, Firma „Enter” p. J. Kubali, AVIVA Sp. z o.o., 
Cech Rzemieślników oraz Małych i Śred. Przedsięb. W Brzesku, Biuro Partner, DL Serwis Profi, BASF – PCI, Wolimex 

– Limanowa, Firma p.E. Lesia, Firma „Proster” p. W. Pukala, 
EURO – GUM, Galeria Fryzur p. P. Ciuby, Studium Języka Angielskiego „YORK”, 

Logic Computers, Firma „Zumec” p. E. Cieśli, Firma „ Bomas”, Firma „Jawor”, 
Apteka „Milenium” p. Czerczaków, Apteka p. Dudzińskich, Hotel „August”, 

Restauracja „Galicyjska”, Brzeska Oficyna Wydawnicza, BZK, ZNP, SKOK Jaworzno, 
Małopolska Wyższa Szkoła w Brzesku.
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Zakończył się remont kolejnych kilku 
oddziałów w brzeskim szpitalu – Od-
działu Rehabilitacji i Ginekologiczno-
położniczego. Do użytku oddany został 
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla 
Dzieci. Remonty w głównej mierze od-
bywały się za pieniądze pochodzące od 

sponsorów, z których najhojniejszym 
była gmina Brzesko. 

Pacjentów już zacznie przyjmować 
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla 
Dzieci. Jednocześnie będzie w nim mo-
gło przebywać nawet 30 małych cho-
rych, którzy nie ukończyli 18-tego roku 
życia. 

-W ośrodku wykonywane będą wyso-
kospecjalistyczne świadczenia. Ich po-
ziom zapewni wyspecjalizowana kadra 
i doskonały sprzęt, który mamy do dys-
pozycji. Do ośrodka pacjenci kierowani 
będą z oddziałów szpitalnych i z porad-
ni specjalistycznych – mówi wicedyrek-
tor szpitala, Adam Smołucha.

Zakończył się remont części Oddziału 
Rehabilitacji, znajdującej się na pierw-
szym piętrze budynku szpitala. 

-Oddział Rehabilitacji w naszym 
szpitalu jest największy i najstarszy 
w całej Małopolsce, posiadający dosko-
nałą renomę. Leczymy schorzenia na-
rządów ruchu w zakresie pourazowym 
i neurologicznym. Na oddziale są 53 
łózka, co wydłuża kolejki, ale pacjenci 
szczególnie poszkodowani kierowani są 
na tak zwaną zieloną linię, co skraca 

czas oczekiwania na świadczenia – wy-
jaśnia ordynator Marek Dudzik.

Po remoncie oddział wygląda jak 
nowy. Każda sala posiada pełny wę-
zeł sanitarny, wyremontowane zostały 
także korytarze, zakupiono kilka spe-
cjalistycznych, ortopedycznych łózek. 

-Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczy-
nili się do tego, aby remont 
mógł się odbyć. Dziękujemy 
dyrekcji i sponsorom, któ-
rzy przekazywali pienią-
dze i materiały budowlane. 
Szczególnie gorąco pragnę 
podziękować pracownikom 
oddziału, którzy własnymi 
rękami wykonali wiele prac 
– mówi pielęgniarka oddzia-
łowa Oddziału Rehabilitacji, 
Urszula Majmurek. 

Pomysłodawczynią i mo-
torem remontu traktu poro-
dowego na Oddziale Gineko-
logiczno-Położniczym była 
pielęgniarka oddziałowa, 
Ewa Chmielarz. To ona cho-
dziła do sponsorów i zabie-
gała o pieniądze i potrzebne 
materiały budowlane. Udało 
się, dzięki uporowi zdobyła 

ponad 200 tysięcy złotych,  za które 
wykonano remont. 

-Wymieniliśmy wszystkie instalacje 
i oświetlenie, położyliśmy kafelki, za-
kupiliśmy nowe łóżka porodowe oraz 
sprzęt do porodów – drabinki, piłki. 
Śmiało można powiedzieć, że nasz 
oddział jest nowoczesny i dobrze wy-

Szpital po remontach

posażony, na miarę XXI wieku, mam 
nadzieję, że dobrze służył będzie pa-
cjentkom i ich przychodzącym na świat 
dzieciom – mówi Ewa Chmielarz. 

Ordynator oddziału, Jacek Sysło 
dodaje, że każdego roku w brzeskim 
szpitalu przychodzi na świat 700 – 800 
dzieci. Doskonała kadra – lekarze i po-
łożne zapewniają pacjentkom i ich dzie-
ciom bezpieczeństwo i komfort. 

-Trudno wyrazić słowa wdzięczności 
dla wszystkich, którzy nam pomogli. 
Szczególne podziękowania chcę skiero-
wać dla władz gminy Brzesko i burmi-
strza Grzegorza Wawryki. Cieszę się, 
że samorząd gminy rozumie potrzeby 
naszej placówki i jej pacjentów – mówi 
dyrektor szpitala Józefa Szczurek. 

-Gratuluję dyrekcji szpitala sfinalizo-
wania kolejnych bardzo kosztownych in-
westycji. Słysząc o planowanych przed-
sięwzięciach chcę zapewnić o wsparciu 
ze strony Urzędu Miejskiego – mówi wi-
ceburmistrz Jerzy Tyrkiel.                ZS

Urszula Majmurek, Marek Dudzik

Ewa Chmielarz
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