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22 miliony złotych – taka kwota już wkrótce trafi do Brzeska z unijnego 
funduszu Spójność. Przeznaczona zostanie na budowę kanalizacji na 

terenie gminy. Łącznie wybudowanych zostanie blisko 29 kilometrów sieci 
i 4 przepompownie ścieków. W ten sposób liczba mieszkańców korzystających 
z kanalizacji zwiększy się o około 4 tysiące osób. 

– Otrzymaliśmy informację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
o tym, że nasz wniosek zyskał akceptację i gmina otrzymała pieniądze z funduszu 
Spójność. Są to pieniądze od dawna oczekiwane, dzięki nim duża część gminy 
zostanie skanalizowana –  mówi burmistrz Grzegorz Wawryka. 

Prace rozpoczną się już w lipcu i potrwają do końca 2012 roku. W tym czasie 
do kanalizacji podłączone zostaną: os. Kopaliny, Słotwina, ulice Wiejska, Leśna 
i Uczestników Ruchu Oporu, dokończona zostanie budowa kanalizacji na osiedlu 
Szczepanowskim. W Jadownikach kanalizacja powstanie przy ulicach: Środko-
wej, Staropolskiej, Wschodniej i Bujaka, w Jasieniu zaś przy ulicy Klonowej 
i Klonowej Bocznej. Ogółem prace kosztować będą blisko 35 milionów złotych. 
Pozyskana ze Spójności dotacja to około 70 procent jego wartości, resztę dołoży 
gmina. Rolę inwestora pełnić będzie Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji.

Więcej na stronie 30. 

Unijne miliony w Brzesku

Oddajemy w Państwa ręce czerwcowe wydanie Brzeskiego Magazynu Infor-
macyjnego, w dużej części poświęconego powodzi, jaka nawiedziła gminę 
Brzesko. Oprócz strat w gospodarstwach indywidualnych, gmina poniosła 

duże straty w infrastrukturze technicznej. Wstępnie oszacowano, że na usunięcie 
skutków powodzi będzie potrzeba nawet kilkanaście milionów złotych. Mimo 
wszystko, z całą odpowidzialnością można stwierdzić, że wysoka fala z wielką 
łaskawością potraktowała Brzesko i okolice. Dlatego powinniśmy pamiętać o tych, 
którzy w powodzi stracili cały swój dobytek. Niech wielkie serca nie przestają 
bić, niech powodzianie czują, że inni o nich pamietają i chętnie im pomogą. 
Sposobów na niesienie pomocy jest wiele. Przy ulicy Szczepanowskiej, w firmie 
Zasada Trans Spedition pracuje punkt przyjmowania darów dla powodzian 
z gminy Szczurowa – można tam oddać meble, środki czystości i wiele innych 
rzeczy potrzebnych powodzianom. Okazją do pomocy będą organizowane przez 
Urzad Miejski i Miejski Ośrodek Kultury Dni Brzeska, będzie można zapewne 
dobrze się zabawić i oddać symboliczną złotówkę dla poszkodowanych. 

W czerwcowym BIM piszemy także o zdolnych uczniach z Gimnazjum nr 
1, o Wielkim Maratonie Czytania w SP nr 2, a także o 50 milionach złotych, 
jakie trafiły i w najbliższej przyszłości trafią do Brzeska. Za pieniądze te gmina 
realizuje wiele ważnych inwestycji. 

Piszemy także o zmarłej niedawno Helenie Łozie-Skrobotowicz, która za ura-
towanie zycia żydowskiemu dziecku odznaczona została meda; lem Sprawiedliwy 
Wśród Narodów Świata. Zapraszam do lektury.

Zofia Sitarz

Zapraszamy do lektury
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Było naprawdę groźnie
Po raz pierwszy wielka woda za-

atakowała 16 maja, w niedzielę. 
Następnego dnia rozpoczął  pracę 

sztab antykryzysowy, który uruchomio-
ny został w związku z niepokojącymi 

prognozami. Gminne Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego powołane zostało 
o godzinie 14.00 w niedzielę, a cztery 
godziny później wprowadzony został 
stan alarmowy. Fatalne prognozy 
potwierdziły się, w nocy z niedzieli na 
poniedziałek Brzesko zmierzyło się 
z falą kulminacyjną na Uszwicy, kiedy 
to poziom wody w rzece zmierzony na 
łacie wodowskazowej przy ulicy Mi-
ckiewicza wynosił 7 metrów. Zalane zo-
stały tereny przy ulicy Pomianowskiej, 
Cegielnianej i Rzeźniczej. Najgorsza 
sytuacja była przy ulicy Cegielnianej, 
gdzie domy zostały zalane do wysoko-
ści pierwszego piętra. 

W Jasieniu podtopione zostały po-
sesje przy ulicy Sądeckiej, a w Porębie 
Spytkowskiej pod wodą znalazło się 
osiedle domów położonych przy Usz-
wicy. W Jadownikach powódź dotknęła 
mieszkańców ulic Nadbrzeżnej, Ber-
nackiego i Zamłynie, gdzie podtopiona 
została część budynków. W Sterkowcu 
woda przekroczyła bezpieczny stan 
przy ulicach Akacjowej i Mostowej, 
zalana została też część Wokowic. 

Zniszczone domy, zerwane drogi, groźne osuwiska, podmyte uprawy -to tylko skrócona lista szkód, jakie wyrządziła powódź, która nawie-
dziła gminę w tym roku. Wielka woda atakowała kilkakrotnie. Za każdym razem groźnie wzbierała Uszwica, część zniszczeń spowodowały 
ulewne deszcze. Do tej pory na terenie całej gminy trwa wielkie szacowanie szkód. Już wiadomo, że ich naprawa pochłonie miliony złotych. 

Bardzo ciężka sytuacja panowała 
w Buczu, połowa wsi znalazła się pod 
wodą. W Mokrzyskach podtopione były 
budynki gospodarcze położone wzdłuż 
brzegów potoku Uszewka.   

Sporo spustoszeń spowodowały 
nie tylko wody w rzekach i potokach, 
ale także wody, których nie był w sta-
nie przyjąć namoknięty do granic 
wytrzymałości grunt. W Okocimiu, 
Jasieniu i w Porębie Spytkowskiej 

pojawiło się kilka groźnych osuwisk, 
które utworzyły się w Okocimiu na 
Zagrodach, przy ulicy Karpackiej i na 
Klęczanach, w Porębie Spytkowskiej 
przy ulicy Skalnej i ogromne osuwisko 
w Jasieniu przy ulicy Mazurkiewicza. 

– Natychmiast przystąpiliśmy 
do udzielania pomocy mieszkańcom 
najbardziej dotkniętym skutkami pod-
topień. Na parking przy sklepie Inter-
marche podstawiliśmy autokary przy-
gotowane do ewakuacji osób. 11 osób 
zakwaterowaliśmy w hotelu Jaga 
w Brzesku i w hotelu Jadowniczanka 
w Jadownikach, gdzie schronienie zna-
lazło 5 osób. Wszyscy otoczeni zostali 
wszechstronną pomocą -zabezpieczono 
im wyżywienie, pomoc psychologicz-
na, a nawet telefony komórkowe, aby 
mogli kontaktować się z rodzinami. 
Część mieszkańców ewakuowała się 
sama i przeniosła się do swoich rodzin 
– wspomina tamte trudne chwile bur-
mistrz Grzegorz Wawryka. 

 We wtorek rano w sztabie antykry-
zysowym powiało nadzieją. O godzinie 
11.15 łata wodowskazowa przy ulicy 
Mickiewicza wskazywała poziom 
4,30 metra. 

Przez cały czas trwania akcji po 
terenie całej gminy rozwożone były 
worki i piasek. Rozdysponowano kilka-
dziesiąt tysięcy worków pochodzących 
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z magazynu antypowodziowego Urzędu 
Miejskiego, prowadzono takie działania 
logistyczne, aby worki i piasek trafiały 
w te miejsca, gdzie rzeczywiście ich 
gromadzenie było niezbędne. 

Od początku ogłoszenia stanu alar-
mowego w pogotowiu były wszystkie 
jednostki OSP z terenu gminy. Każdy, 
kto znalazł się w potrzebie, mógł ze 
strony Urzędu Miejskiego liczyć na 
sprzęt ciężki, łopaty, worki, piasek 
i pomoc strażaków. Członkowie GCZK 
dostarczali mieszkańcom zalanych 
terenów wodę pitną oraz środki do 
dezynfekcji studni i środki czystości.

Po opanowaniu zagrożenia po-
wodziowego mieszkańcy dotknięci 
skutkami tej powodzi mogli skorzy-
stać z osuszaczy, przy kilku ulicach 
rozmieszczone zostały kontenery na 
zniszczone przedmioty. 

Drugi atak powodzi nastąpił w 
nocy z1/2 czerwca i na szczęście trwał 

tylko kilkanaście godzin, nie wy-
rządzając dużych strat. W Urzędzie 
Miejskim działało Gminne Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, które ko-
ordynowało działania mające na celu 
zapobieżenia stratom i podtopieniom 
wynikającym z gwałtownych opadów. 
Najwyższy poziom wód Uszwicy 
wynosił wówczas 5,1 metra. Woda 
zaczęła opadać już następnego dnia 
przed południem. 

Po raz kolejny Gminne Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego 
zaczęło działać w Urzędzie Miejskim 
o godzinie 20.00 3 czerwca. Poziom 
Uszwicy nie był wysoki, wynosił 
3,6 metra, jednak szybko się podnosił 
z powodu ulewnych deszczów. Już 
następnego dnia przed południem 
stan rzeki wynosił ponad 5 metrów. 
Było naprawdę groźnie. Strażacy, 
pracownicy Centrum Zarzadzania 
Kryzysowego brali udział w kilkuset 

interwencjach. Rozwożono mieszkań-
com worki, piasek, zabezpieczano 
domy i zabudowania gospodarcze. 
Najgroźniej było Jadownikach, Bu-
czu, Porębie Spytkowskiej, Jasieniu, 
Wokowicach, Mokrzyskach. Do najpo-
ważniejszych podtopień w Brzesku 
doszło przy ulicy Kusocińskiego, 
Czecha, Świerkowej, Uczestników 
Ruchu Oporu, Piastowskiej. 

– Strażacy ochotnicy oraz służby 
miejskie pracowały przez kilkadziesiąt 
godzin bez przerwy. Chcę podkreślić, 
że Gminne Centrum Zarządzania Kry-
zysowego mogło doskonale wypełnić 
swoje zadanie dzięki zaangażowaniu 
wszystkich, zarówno mieszkańców, 
strażaków, jak i pracowników firm do-
wożących piasek. Burmistrz Wawryka 
cały czas nie tylko monitorował prowa-
dzoną akcję, ale był w każdym miejscu 

na terenie gminy, które wymagało 
szczególnego wsparcia i uwagi. Współ-
praca z sołtysami była wzorowa i cały 
czas mieliśmy informacje pozwalające 
wyprzedzić zniszczenia dokonywane 
przez olbrzymią wodę, która nawie-
dziła naszą gminę. Mimo wzorowej 
pracy i zaangażowaniu, nie można 
uniknąć strat wynikających z żywiołu 
jakim jest woda.- mówi szef Gminnego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego 
Krzysztof Bigaj 

– Po raz kolejny przekonaliśmy się, 
że pieniądze, jakie gmina wydaje na 
zakup sprzętu i utrzymanie jednostek 
OSP nie idą na marne – dopowiada 
prezes Zarządu Miejsko – Gminnego 
OSP, druh Marian Czarnik.

red
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Relacjonuje prezes OSP Jadow-
niki Adam Cebula: Strażacy ochot-
nicy nieprzerwanie pracowali przez 
kilka tygodni. Najpierw brali udział 
ewakuacji ludności, zabezpieczaniu 
wałów. Później, po opadnięciu wody 
w Grodnej i Uszwicy, razem ze stra-
żakami z Krakowa wypompowywali 
wodę z zalanych domów, budynków 
gospodarczych i studni. Oprócz tego 
pomagaliśmy powodzianom z terenu 
gminy Szczurowa. 

Relacjonuje sołtys Jadownik 
Jerzy Gawiak: Najgroźniej było przy 
ulicy Nadbrzeżnej, tam bez przerwy 
pracowały 2 oddziały OSP. Woda zala-
ła domy i budynki gospodarcze. Przy 
ulicach Wschodniej i Zachodniej kilka 
domów odciętych zostało od reszty 
wsi, przy ulicy Środkowej zamknięty 
został most, tam też do kilku domów 
wdarła się woda, mieszkańcy powy-
nosili rzeczy na wyższe kondygnacje 
i czekali na sygnał do ewakuacji. Do 
takiej sytuacji na szczęście nie doszło. 
Przez cały czas byliśmy w kontakcie 
z Gminnym Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, rozwoziliśmy worki 
i piasek tam, gdzie było to konieczne. 
Dwa dni po opadnięciu wód rozpoczę-
liśmy wielkie porządki, strażacy z PSP 
i nasi ochotnicy wypompowywali wodę 
z zalanych budynków i studni. Drugi 
atak powodziowy był znacznie łagod-
niejszy, chociaż i tym razem podtopiło 
wiele budynków. Groźnie zrobiło się po 
raz kolejny tuż po święcie Bożego Cia-

Zalane wsie i osiedla
ła. Tym razem mieszkańców Jadownik 
zaatakowały wody opadowe. Podtopiło 
domy przy ulicach: Królewskiej, Św. 
Prokopa, Środkowej i Wschodniej. 
Przez cały czas monitorowaliśmy 
poziom Uszwicy, ponieważ na rzece 
zaczął robić się zator spowodowany 
powalonymi drzewami. 

W imieniu mieszkańców wsi chcia-
łem podziękować strażakom, którzy 
ofiarnie pracowali po 24 godziny na 
dobę, na medal spisali się także pra-

cownicy Urzędu Miejskiego, a także 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego. Szybkość i sprawność, z jaką 
działały służby, spowodowały, że szko-
dy zostały zminimalizowane. 

Relacjonuje sołtys Wokowic, 
prezes tamtejszej OSP, Marian 
Czarnik: Podczas pierwszej powo-
dzi, w połowie mają, woda zerwała 
koronę wału na długości 150 metrów, 
zalała budynki i polami popłynęła 
w kierunku Przyborowa. Woda popły-
nęła także do Wokowic po rozkopanym 
pasie autostrady, wpadała do Uszew-
ki, zatapiając kolejne zabudowania. 
Podjąłem decyzję o zasypaniu wału 
na pasie autostrady, jednak po dwóch 
dniach ponownie został on rozkopa-
ny, co stanowiło poważne zagroże-
nie. W czasie drugiego podtopienia, 
woda z autostrady znowu zalewała 
wieś. Obecnie prowadzimy rozmowy 
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad o wykonaniu rowów od-
wadniających pas autostrady. Już po 

pierwszej powodzi podjąłem decyzję 
o przekopaniu niedrożnych rowów. 
To było bardzo skuteczne działanie, 
ponieważ rowy przyjęły wodę, która 
szybko spływała. 

Przez cały ten trudny czas strażacy 
z OSP w Wokowicach stacjonowali 
w remizie. Patrolowali słabe punkty 
we wsi, udrażniali przepusty, wypom-
powywali wodę ze studni, z piwnic 
i zastoisk. Ochotnicy pracowali także 
w Mokrzyskach, Brzesku, Szczepano-
wie, udzielali pomocy powodzianom 
z gminy Szczurowa, gdzie umacniali 
wały na Wiśle w Kwikowie, Natkowie, 
Woli Przemykowskiej i Woli Rogow-
skiej. Po zakończeniu akcji strażacy 
byli wyczerpani – fizycznie i psychicz-
nie. W czasie powodzi panowały fatalne 
warunki pogodowe, było zimno i padał 
deszcz, pracowali w mokrych ubra-
niach i przemoczonych butach, spali 
po 2 – 3 godziny na dobę. Chciałbym 
w tym miejscu złożyć podziękowania 
dla burmistrza i Gminnego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. Ich praca 
i szybka reakcja na wszystkie wezwa-
nia spowodowały, że akcja ratunkowa 
prowadzona była niezwykle sprawnie. 
Po raz kolejny przekonaliśmy się, 
że pieniądze, jakie gmina wydaje na 
zakup sprzętu i utrzymanie jednostek 
OSP nie idą na marne.

Relacjonuje przewodniczący 
Zarządu Osiedla Okocimskie, 
Krzysztof Stępak: Wielka woda 
spowodowała na naszym osiedlu spore 
straty. Zalało domy przy ulicach Ce-
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gielnianej, Pamianowskiej, ucierpiało 
przedszkole i kilka budynków przy 
ulicy Wesołej. Cały czas monitoro-
wałem sytuację, współpracowałem 
z Gminnym Centrum Zarządzania 
kryzysowego, rozwoziłem worki dla 
mieszkańców, wspólnie ze strażakami 
i mieszkańcami zabezpieczałem zagro-
żone budynki. Robiliśmy wszystko, 
aby zminimalizować skutki powodzi. 
Dzięki ogromnemu wysiłkowi udało 
się uratować budynek przedszkola, 
zalało tylko piwnice. Na wielkie bra-
wa zasługują strażacy, a także Urząd 
Miejski, który dość wcześnie poinfor-
mował mieszkańców o zbliżającym się 
niebezpieczeństwie. 

Relacjonuje sołtys Bucza, Stani-
sław Milewski: Mieszkam w Buczu 
już kilkadziesiąt lat i takiej powodzi, 
jaka nawiedziła naszą wieś w połowie 
maja, jeszcze nie było. Przybór wody 
na małej rzeczce Uszewce był tak 
duży, że mimo ogromnych wysiłków 
strażaków i samych mieszkańców, 
nie udało się uratować ponad 20 
domów. Aby zminimalizować skutki 
powodzi, zmuszony byłem podjąć dra-
matyczną decyzję o przekopaniu drogi 
i wykonaniu dodatkowego odpływu 
wody z rzeki. Posunięcie to okazało się 
bardzo słuszne, bowiem dzięki temu 
udało się uratować kilkanaście domów. 
Jeszcze dobrze nie ochłonęliśmy po 
akcji, a już wieś zalało po raz drugi, 
chociaż nie było już tak groźnie. Swo-
ją rolę doskonale spełnił dodatkowy 
przepust, woda szybko spływała, nie 
czyniąc większych szkód. Tym razem 
woda zaatakowała domy położone 
w sąsiedztwie kościoła i sam budynek 
kościoła. Przy przebiegającej tamtędy 
drodze powiatowej przekopaliśmy 
mostki i niedrożne rowy, dzięki czemu 

straty nie były dotkliwe. Prace te kon-
tynuowane były w innych częściach 
wsi, już po opadnięciu fali. Trzeci atak 
powodzi spowodował podtopienia wielu 
piwnic i budynków gospodarczych. We 
wsi tworzyły się wielkie rozlewiska, 
Uszewka nie przyjmowała już wody 
z pól. W czasie pierwszego ataku 
powodzi poważnie uszkodzony został 
most na Uszewce. Do tej pory ruch na 
nim odbywa się wahadłowo, będzie on 
na pewno wymagał bardzo poważnego 
remontu bądź przebudowy. 

Chciałbym serdecznie podziękować 
burmistrzowi i jego służbom za spraw-
ne działanie w czasie akcji powodzio-
wych. Bez względu na porę dnia czy 
nocy, pracownicy Gminnego Centrum 
Zarządzania kryzysowego szybko 
reagowali na każde nasze wezwanie. 
Dowożono nam worki i piasek, gmina 
nie szczędziła pieniędzy, aby ratować 

dobytek ludzi. Dziękuję serdecznie 
burmistrzowi Grzegorzowi Wawryce, 
dziękuję Krzysztofowi Bigajowi, który 
sprawnie kierował akcją w czasie trze-
ciego ataku powodzi. Dziękuję straża-
kom ochotnikom z Wokowic, Mokrzysk 
i Okocimia, a także druhom z Bucza, 
ci młodzi chłopcy zwalniali się z pracy 
i nie szczędzili wysiłku, aby pomagać 
mieszkańcom. Dziękuję księdzu pro-
boszczowi za szybkie zorganizowanie 
akcji ratowniczej wokół kościoła. Dzię-
kuję wreszcie samym mieszkańcom, 
którzy razem ze strażakami pracowali 
w czasie akcji. 

Relacjonuje sołtys Jasienia, Le-
szek Klimek: W naszej wsi najbar-
dziej ucierpieli mieszkańcy, których 
posesje znajdują się przy ulicach: 
Księdza Mazurkiewicza, Klonowej 
i Wiedeńskiej, tam zalało około 20 do-
mów. Woda weszła do piwnic, garaży, 
w wielu domach uszkodziła piece do 
centralnego ogrzewania. Przy ulicy 
Księdza Mazurkiewicza powstało 
osuwisko, niszcząc dom mieszkalny, 
który nie nadaje się do użytku. Przy tej 
samej ulicy woda poważnie uszkodziła 
asfalt, w wyniku czego droga dopusz-
czona jest do użytku tylko dla aut 
o tonażu poniżej 2, 5 tony. W wyniku 
drugiego ataku powodzi we wsi po-
wstało kilka groźnych osuwisk przy 
ulicach: Nowy Świat, Floriańskiej, 
Wiśnickiej i Wiśniowej. Po opadnięciu 
wody, w celu uchronienia mieszkań-
ców przed niekorzystnym działaniem 
obfitych opadów deszczu, we wsi 
udrożnione zostały wszystkie mostki 
i przepusty, odnawiamy także rowy 
melioracyjne. 

n



�

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY czerwiec 2010o tym się mówi

10 tySięCy złotych – taka kwota 
decyzją Rady Miejskiej w Brzesku 
przekazana została na pomoc dla do-
tkniętej powodzią gminy Szczurowa. 

– W tegorocznej powodzi ucier-
piała ogromna rzesza mieszkańców 
Szczurowej i okolicznych wsi. Każda 
pomoc jest bezcenna, bo wiele ludzi zo-
stało bez środków do życia, bez ubrań 
i najpotrzebniejszych rzeczy – mówiła 
radna Maria Kądziołka, pracująca jako 
sekretarz gminy Szczurowa.

Pomoc dla mieszkańców gminy 
przygotowuje także brzeski Caritas.

Zbieramy ubrania, sprzęt AGD, 
żywność, pościel i wiele innych rze-
czy, które przekazane zostaną miesz-
kańcom Szczurowej w ciągu kilku 
najbliższych dni – zapowiada szefowa 
brzeskiego oddziału Caritas przy pa-
rafii św. Jakuba, Maria Kucia. 

PAńStWOWy Fundusz Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych podjął 
decyzję o uruchomieniu specjalnego 
programu „Powódź 2010”. W ramach 
programu osoby ze znacznym i umiar-
kowanym stopniem niepełnospraw-
ności, które ucierpiały w tegorocznej 
powodzi, mogą ubiegać się o zapomogę 
w wysokości do 2 tysięcy złotych. 

Na realizację programu PFRON 
przeznaczył wstępnie 3, 5 mln złotych, 
choć obecnie nie wiadomo, jakie będzie 
ostateczne zapotrzebowanie.

– Jeśli ta suma okaże się niewy-
starczająca, to na pewno zwiększymy 
ją do takiej wysokości, aby wszystkie 
osoby, które kwalifikują się do udzia-
łu w programie, mogły skorzystać 
z tej formy pomocy – zapewnia Jaro-
sław Duda, prezes Rady Nadzorczej 
PFRON, a jednocześnie pełnomocnik 
rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne z terenów 
objętych powodzią, które chcą ubiegać 
się o środki pieniężne z programu 
„Powódź 2010” powinny złożyć od-

DZieCi z brzeskich szkół i przedszkoli zbierały dary, przewiezione później do 
Szkoły Podstawowej w Woli Przemykowskiej w gminie Szczurowa, która ucier-
piała w ostatniej powodzi.

– Akcja trwała przez kilka dni, dzieci i ich rodzice wykazali się wielką ofiar-
nością i życzliwością. Zebraliśmy artykuły spożywcze, odzież, środki czystości, 
zabawki tak bardzo teraz potrzebne powodzianom -mówi naczelnik Wydziału 
Edukacji, Józef Cierniak.

Koordynatorami akcji zbiórki darów byli dyrektor Gimnazjum nr 1 Bogu-
sław Bierant, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Urszula Białka oraz dyrektor 
Przedszkola nr 9 Elżbieta Krzyżak. 

Dary dla powodzian

PFRoN pomoże niepełnosprawnym powodzianom

powiedni wniosek do wojewódzkiego 
oddziału PFRON. Mają na to czas do 15 
listopada. Do wniosku należy dołączyć 
kserokopię orzeczenia o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności, albo orzeczenia o zaliczeniu do 
I lub II grupy inwalidztwa. Potrzebny 
też będzie dokument potwierdzający, 
że wnioskodawca poniósł szkodę na 
skutek zalania lub innego rodzaju 
zniszczenia bądź uszkodzenia w swoich 
pomieszczeniach mieszkalnych. Doku-
ment ten powinien być wystawiony 
przez właściwą jednostkę administracji 
rządowej lub samorządowej, na terenie 
działania której wystąpiła powódź. 
Szczegółowe warunki programu opub-
likowane są na stronie internetowej 
PFRON-u. Szczegółowe warunki pro-
gramu „Powódź 2010” opublikowane są 
na stronach internetowych PFRON-u. 
Informacji powinien udzielić też Ma-
łopolski Oddział PFRON w Krakowie 
w godz. 8.00 – 15.00 pod numerem 
telefonu 12 31 21 400.

Grzegorz Franki

GMinA PieSZyCe z Dolnego Ślą-
ska skierowała do władz Brzeska 
list z ofertą sfinansowania pobytu 40 
dzieci i 3 opiekunów na swoim terenie 
w dniach 12.07.-23.07. 

– Po długich przemyśleniach do-
szliśmy do wniosku, że mimo iż są 
na naszym terenie rodziny dotknięte 
powodzią, to jednak żadna z nich nie 
ucierpiała aż tak bardzo, jak te za-
mieszkujące tereny gminy Szczurowa. 
Postanowiliśmy, że oddamy te kolonie 
dzieciom z Woli Przemykowskiej, 
o czym już zawiadomiliśmy władze 
Pieszyc  mówi wiceburmistrz Brzeska, 
Jerzy Tyrkiel. 

Aby jednak dzieci z Woli Przemy-
kowskiej mogły do Pieszyc pojechać 
,należy opłacić ich podróż (tam i z po-
wrotem), co kosztować będzie około 
5 tysięcy złotych. Ale i w rozwiązaniu 
tego problemu, władze Brzeska zo-
bowiązały się pomóc. Zaplanowano, 
że w najbliższym czasie, przy okazji 
różnych imprez organizowanych 
w Brzesku odbywać się będzie zbiórka 
pieniędzy na ten cel. 

oddadzą kolonie

Na pomoc szczurowej
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W GMinie BrZeSKO trwa zbiórka 
darów dla powodzian z terenu gminy 
Szczurowa. Akcja trwać będzie przez 
kilka tygodni, dary następnie przeka-
zane zostaną do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Szczurowej, 
który rozdysponuje je pomiędzy naj-
bardziej potrzebujących.

8 czerwca na terenie firmy Zasada 
Trans Spedition uruchomione zostało 
centrum logistyczno-transportowe, 
w którym trwać będzie zbiórka darów. 
Fundacja „Szlachetne zdrowie...” – ini-
cjator akcji, firma Bacówka L. Szot 
-spółka komandytowa, Zasada Trans 
Spedition oraz burmistrz Brzeska 
zachęcają mieszkańców do oddawania 
rzeczy niezbędnych dla powodzian 
– mebli, artykułów AGD, pościeli, 
koców, środków czystości.

– Firma przygotowana jest na przy-
jęcie darów rzeczowych, utworzyliśmy 
odpowiednie magazyny, dysponujemy 
także sprzętem załadunkowym i trans-
portowym – mówi Paweł Nowak z ZTS. 

Instytucjami służącymi pomocą 
w transporcie darów są: Brzeskie Za-
kłady Komunalne tel: 14/66 306 04 lub 
14/66 317 63; Miejski Zakład Gospodar-
ki Mieszkaniowej tel: 14/66 332 00; ko-
ordynator ze strony Zasada Trans Spe-
dition tel: 14/68 653 00 lub 601 160 793. 

trwa szacowanie szkód popowodziowych

trWA SZACOWAnie strat w gospodarstwach indywidualnych na terenie 
gminy Brzesko. Jak mówi szef Gminnej Komisji ds. Szacowania Szkód, sekretarz 
gminy Stanisław Sułek, prace potrwają jeszcze około 2 tygodni. Szacowane są 
także straty na polach uprawnych, na niektórych nie jest to na razie możliwe, 
ponieważ w dalszym ciągu stoi na nich woda. 

– Najbardziej ucierpieli właściciele gospodarstw znajdujących się przy 
ulicach Cegielnianej w Brzesku oraz przy Nadbrzeżnej w Jadownikach. Tam, 
gdzie woda wdarła się do mieszkań, straty są spore. Mieszkania wymagać będą 
generalnych remontów, ludzie stracili także sprzęt gospodarstwa domowego 
– mówi Stanisław Sułek.

Po oszacowaniu strat, mieszkańcy, którzy ucierpieli w czasie powodzi, będą 
mogli ubiegać się o przyznanie zasiłku celowego z Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

– Wysokość zasiłków będzie uzależniona od strat, jakie ponieśli mieszkań-
cy i będzie wynosić do 6 tysięcy, do 4 tysięcy lub do 2 tysięcy złotych – dodaje 
Stanisław Sułek. 

wielka zbiórka darów 
dla powodzian

W sztabie pracoWali

Ireneusz Węglowski, Grażyna Cisak, Krzysztof Bigaj, Marek Kotfis, Henryk Piela, 
Zdzisław Grzegorzek, Joanna Szczepka, Klaudia Najdała, Marzena Grzyb, Kinga Sza-
pel-Zachara, Joanna Hajdo, Dorota Cabała, Iwona Leś, Rafał Najdała, Jan GÓRski, 
Jan Mleczko, Jerzy Tyrkiel, Zbigniew Matras, Zbigniew Witowski, Rafał Cisak, Adam 
Grzesik, Stanisław Sułek, Jarosław Pasierb, Józef Cierniak, Paweł Filip, Bogumił 
Gdowski. Szefem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego był burmistrz Grze-
gorz Wawryka.

– Dziękuję wszystkim, którzy pracowali razem z nami w czasie powodzi. Dziękuję 
policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, pracownikom Urzędu 
Miejskiego, sołtysom, przewodniczącym zarządów osiedlowych, dziękuję także pra-
cownikom interwencyjnym. Serdeczne słowa podziękowania należą się firmom, które 
dostarczały piasek w zagrożone powodzią miejsca -panu Ignacemu Lisowi i firmie 
Trans-Lis-Bet, panu Krzysztofowi Zgrai i firmie Zet-Bruk oraz panu Edwardowi Milew-
skiemu i jego firmie -mówi burmistrz Grzegorz Wawryka.

Władze miasta dziękują także hotelom, które przyjęły ewakuowanych: Jadowni-
czance z Jadownik, hotelowi Jaga oraz dyrekcji Schroniska Młodzieżowego.
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Dziś, gdy piszę te słowa jest piękny 
wieczór, który nastał po gorącym 

i słonecznym dniu. Jednak, tydzień 
wstecz, większość z nas traciła na-
dzieję, że kiedykolwiek nastanie 
pora letnich upałów, a na wiecznie 
zachmurzonym niebie, zagości długo 
oczekiwane słońce. Podczas rekor-
dowych opadów deszczu, wiele rzek 
i niewinnych zazwyczaj strumyczków, 
wystąpiło z brzegów zalewając wszyst-
ko, co ogromne,  spiętrzone  masy  
wody, napotkały na swej drodze.

Wielu z naszych bliźnich utraciło 
niemal cały dorobek swego życia. 
Liczne domy przez długi czas nie 
będą się nadawały do zamieszkania. 
Zniszczenia infrastruktury również 
są spore i z pewnością na tę chwilę 
trudne do dokładnego oszacowania. 
Mam świadomość, że nie piszę ni-
czego nowego, bo media bezustannie 
informują o rozmiarach powodzi, jaka 
dotknęła nasz kraj. Niemniej pragnę 
zwrócić uwagę czytelników, że tragedia 
jaka spotkała mieszkańców zalanych 

Wielkie serca
terenów będzie trwała o wiele dłużej 
niż uporczywe deszcze. Ilość rzeczy 
jaka będzie im potrzebna, by zacząć 
normalną egzystencję, jest trudna do 
określenia. Jedno jest pewne, wsparcia 
materialnego i duchowego będą potrze-
bowali bardzo długo.

Spora część społeczeństwa ruszyła 
z pomocą ofiarowując wodę, żywność, 
środki czystości i pieniądze. Serdecz-
nie dziękuję tym,  którzy włączyli się 
w akcję prowadzoną pod patronatem 
Urzędu Miejskiego i Krakowskiej 
Kongregacji Kupieckiej.  Dzięki  Wa-
szej  ofiarności w szkołach na terenie 
gminy  i placówkach PSS Społem oraz 
sklepach zrzeszonych w KKK udało się 
zebrać sporą ilość artykułów pierwszej 
potrzeby. Dostarczone zostały one 
głównie do gminy Szczurowa, jako  jed-
nej z najbardziej zniszczonych  przez 
majową i czerwcową powódź.

Obecnie z inicjatywy pana Pawła 
Nowaka,  Firma Zasada Trans Spe-
dition Spółka z o.o, we współpracy 
z Urzędem Miejskim, organizuje 

Ostatnia, 56. majowa sesja Rady 
Miejskiej w Brzesku, podobnie jak 

roku ubiegłym, miała miejsce w Szcze-
panowie. Radni skorzystali z zapro-
szenia pani sołtys Anny Lubowieckiej 
i z gościnności ks. Proboszcza Wła-
dysława Pasiuta, za którą w imieniu 
Rady Miejskiej serdecznie tu dziękuję. 

Podczas sesji radni dyskutowali 
na temat: funkcjonowania Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, 
bieżącej działalności i funkcjonowania 
Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekrea-
cji, a także proponowanych rozwiązań 
projektowych budowy połączenia drogi 
A4 z drogą wojewódzką 768 Koszyce-
Brzesko w węźle Brzesko. Radni podję-
li kilka uchwał, które dotyczyły między 
innymi: zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej za rok 2009; za-
twierdzenia sprawozdania finansowego 
Miejskiego Ośrodka Kultury, nadania 
imienia Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 2 w Jadownikach oraz udzielenia 
pomocy rzeczowej Gminie Szczurowa

Radni bardzo dobrze ocenili funkcjo-
nowanie MPEC-u, poza analizą przed-
łożonych dokumentów radni i komisje 
rady na swoich wyjazdowych posiedze-
niach na miejscu mogli się zapoznać 
m.in. ze sposobem zarządzania spółką, 

zbiórkę mebli, sprzętu AGD, pościeli 
i środków czystości. Akcję wspierają 
Fundacja,, Szlachetne zdrowie…”, 
Brzeskie Zakłady Komunalne, Miejski 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
i Firma,, Bacówka”.

Jak widać, nas jest wielu ludzi 
z sercem na dłoni, gotowych rzucić 
wszystko, by spieszyć tam, gdzie są 
potrzebujący wsparcia. Jeśli jednak, 
z jakiegoś powodu, dotąd nic Państwo 
nie mieli okazji zrobić dla pokrzyw-
dzonych przez los, w najbliższych 
miesiącach będzie takich sposobności 
bardzo wiele.

Powodzianie potrzebują pomocy 
rzeczowej i finansowej  oraz poczucia, 
że nie zostali sami pośród zgliszczy. 
Bez naszej pomocy ich powrót do „nor-
malności” w wielu przypadkach będzie 
praktycznie niemożliwy. Wiem, że 
niektórzy mają awersję do wszelkiego 
rodzaju akcji. Można i temu zaradzić, 
wystarczy rozejrzeć się dookoła i wy-
brać konkretną rodzinę, której udzieli 
się wsparcia. 

Podzielmy się z innymi. Niedaleko 
nas, kilkanaście kilometrów od Brze-
ska, są tacy co w parę chwil stracili 
wszystko, co posiadali.

Katarzyna Pacewicz-Pyrek

Z obrad Rady Miejskiej
oraz propozycjami związanymi z moż-
liwościami rozwojowymi firmy.Niemało 
emocji wzbudziła dyskusja w sprawie 
bieżącej działalności BOSiR-u. O ile 
radni nie mieli uwag co do przedstawio-
nych krótko planów jego funkcjonowa-
nia, to niewątpliwie zastrzeżenia budził 
stan techniczny oddanej do użytku 
7 lat temu brzeskiej pływalni, o czym 
radni na własne oczy przekonali się 
w czasie wizytacji obiektu. W punkcie 
tym mowa była m.in. o naprawie prze-
ciekającego dachu i wymianie okien, 
o złej izolacji pionowej i poziomej, re-
moncie pryszniców, sauny i malowaniu 
pomieszczeń. O ile remonty bieżące 
są czymś normalnym, to pozostałe 
stwierdzone uchybienia mogą budzić 
poważne wątpliwości co do jakości prac 
budowlanych i wykonywanego w tym 
zakresie nadzoru budowlanego. Sądzę, 
że kilka kwestii w tej sprawie powinno 
się wyjaśnić. Na dziś jedno jest pewne, 
remonty będą wiele kosztować i wiemy, 
kto będzie musiał za to zapłacić. Cie-
szy natomiast fakt, że w Brzeskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji nie ma już 

konfliktu pomiędzy kierownictwem 
a załogą pływalni oraz to, że działal-
ność sportowa tej jednostki będzie się 
rozwijać, co wynika ze sprawozdania 
nowego dyrektora, Marka Dadeja.  

Rada Miejska nie wyraziła swojej 
opinii w sprawie proponowanych roz-
wiązań projektowych budowy połącze-
nia drogi A4 z drogą wojewódzką 768 
Koszyce-Brzesko w węźle Brzesko. 
Stało się to z uwagi na fakt, że nie 
otrzymaliśmy od projektanta pełnej 
informacji o przebiegu drogi i propo-
nowanych w tym względzie rozwiązań.

Radni omówili dotychczasowe 
i dalsze formy pomocy sąsiedniej 
gminie Szczurowa. Rada na wniosek 
burmistrza wyraziła zgodę na przeka-
zanie środków finansowych w kwocie 
10 tys. złotych na zakup najpilniej-
szych rzeczy dla powodzian. Mamy 
świadomość, że kwota ta z uwagi na 
rozmiary klęski, ma charakter bardziej 
symboliczny, niemniej mamy nadzieję, 
że każda, nawet tak mała, pomoc może 
się poszkodowanym rodzinom przydać. 

Krzysztof Ojczyk
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Setki wiernych parafian wzięło udział w uroczystej procesji do czterech ołtarzy, 
jaka odbyła się w czwartek 3 czerwca w Szczepanowie. 
Uroczystość Bożego Ciała  wprowadził w 1246 roku biskup Robert dla diecezji 

Liege w Belgii, a papież Urban IV w 1264 roku ustanowił święto Bożego Ciała dla 
całego Kościoła. Jako pierwszy obchody święta w Polsce wprowadził w diecezji 
krakowskiej w 1320 roku bp Nanker. Głównym celem obchodów Bożego Ciała 
jest publiczne wyznanie wiary w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym 
Sakramencie, oddanie Mu czci i podziękowanie za łaski płynące przez ten Sakra-
ment, a także przebłaganie go za zniewagi wyrządzone przez słabość i oziębłość 
ludzką oraz bluźnierstwa niewiernych – mówi proboszcz szczepanowskiej parafii, 
ksiądz Władysław Pasiut.

Uroczystą sumę w tym dniu koncelebrował ks. dr Kazimierz Talarek wspólnie 
z ks. Mariuszem Wójtowiczem. Kazanie wygłosił ks. Paweł Król. W procesji, która 
przeszła ulicami Szczepanowa licznie wzięły udział dzieci pierwszokomunijne 
oraz młodsze dzieci, które sypały kwiaty. Obrazy i feretrony niosła młodzież 
oraz członkowie organizacji działających przy parafii.  Jak co roku, druhowie 
Ochotniczych Straży Pożarnych nieśli baldachim i sztandary oraz zabezpieczali 
drogi w trakcie procesji.           red

Szczepanowskie
Boże Ciało
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Zasadniczym elementem kompo-
zycyjnym miasta jest rynek. Już 
od czasów średniowiecznych był 

ważnym czynnikiem miastotwórczym. 
Słowo rynek wywodzi się od niemie-
ckiego ring (pierścień, krąg). Na rynku 
wznoszono ratusz, który był siedzibą 
władz miejskich. Według definicji Do-
roszewskiego rynek to „plac targowy 
w centrum miasta”. To było główne 
przeznaczenie powstających rynków. 
W większych miastach budowano 
sukiennice, a w mniejszych stawiano 
kupieckie kramy, gdzie odbywała się 
sprzedaż wszelkiego rodzaju wyrobów 
rzemieślniczych. 

Jednak z czasem zmieniała się 
rola tego miejsca. Rynek stawał się 
miejscem spotkań ludzi, ważnych 
wydarzeń historycznych, religijnych 
czy społecznych. Rolę miejsca handlo-
wego zaczęły przejmować wydzielone 
miejsca zwane placem targowym. Tak 
też działo się przez lata w Brzesku. 
Na nazwy rynków duży wpływ miała 
zmieniająca się sytuacja polityczna 
w kraju. 

Pierwsze wzmianki o rynku w Brze-
sku pojawiają się z chwilą otrzymania 
przez miasto przywilejów targowych. 
Tu zjeżdżali się rzemieślnicy i rolnicy 
z okolicznych miejscowości na wtorko-
we i piątkowe jarmarki. W 1894 roku 
Rada Gminy wydzieliła i nadała nazwy 
trzem rynkom w mieście:

Rynek Główny – centralne miej-
sce w mieście, znajdujące się przy 
drodze prowadzącej ze wschodu na 
zachód. Tu od początku istnienia mia-
sta i nadania przywilejów odbywały 
się targi. Jednak z czasem rozwoju 
miasta Rynek Główny tracił swoje 
handlowe znaczenie na rzecz innych 
utworzonych placów targowych. Rynek 

Brzeskie rynki
Dolny, który znajdował się poniżej 
kościoła, w dolnej części zabudowań 
miejskich. Potocznie nazywany był 
„Brzezowskim”, gdyż zlokalizowany 
był w pobliżu wsi Brzezowiec oraz 
„targowicą bydlęcą”, ponieważ tam 
odbywał się handel bydłem.

Rynek Mały, który przejął funkcję 
Rynku Głównego jako plac targowy. 
W miejscu tym sprzedawano z „wozów” 
siano i wśród mieszkańców miasta 
i przyjezdnych handlarzy rynek nosił 
nazwę „targowicy siennej”.

Pierwsze nazwy rynków w Brzesku 
miały charakter nazw topograficznych. 
Mówiły o kształcie oraz ich położeniu. 
Typ nazewniczy zamieniał się wraz ze 
zmianą nazw rynków. Pierwsze zmia-
ny w nazewnictwie zaczęły się od 1933 
roku. Władze ówczesne postanowiły, 
że rynki otrzymają nazwy związane 
z zasłużonymi dla kraju postaciami. 
Rynek Główny otrzymał nazwę Rynek 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, Rynek 
Dolny stał się Rynkiem Żwirki i Wigu-
ry i w tych dwóch wypadkach mamy do 
czynienia z nazwami pamiątkowymi, 
konwencjonalnymi. Natomiast Rynek 
Mały otrzymał nazwę Rynek Sienny. 
Nazwa związana była z charakterem 
handlu, jaki był prowadzony w tym 
miejscu. Nazwę tę zaliczamy do typu 
nazw kulturowych (nazwy od szero-
ko pojętej produkcyjnej i społecznej 
działalności ludzkiej). Jednak nazwa 
została zmieniona na nazwę pamiąt-
kową – Rynek Kazimierza Wielkiego. 
W takiej postaci nazwy przetrwały 
do czasów okupacji miasta przez 
wojska niemieckie w czasie II wojny 
światowej. 

Pierwszą decyzją okupantów była 
zmiana nazw ulic i rynków w Brzesku. 
Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 

otrzymał nazwę Ring, Rynek Żwirki 
i Wigury – Altmarkt – stary plac 
targowy, zaś Rynek Kazimierza Wiel-
kiego- Marktplatz – plac targowy, tar-
gowisko. Nazwy w języku niemieckim 
wskazywały na nazwy topograficzne, 
związane z przeznaczeniem rynków.

Taki stan nazewniczy trwał do 
czasu wyzwolenia miasta w 1945 roku. 
Po wojnie już nie rynki, a place odzy-
skały swoje dawne nazwy tzn. Plac 
Żwirki i Wigury oraz Plac Kazimierza 
Wielkiego, natomiast rynek główny 
w mieście nazwano Placem Gen. Karo-
la Świerczewskiego. Jednak po upadku 
rządów komunistycznych likwidowano 
wszystkie nazwy, które miały z nimi 
jakikolwiek związek. I tak, od lat 
dziewięćdziesiątych do dnia dzisiej-
szego nazwa głównego placu w mieście 
powróciła to stanu pierwotnego i nosi 
nazwę Rynek i zaliczana jest do nazw 
topograficznych określających obiekt 
zabudowy miejskiej.

W tym samym czasie nadano nie-
wielkiemu placykowi, usytuowanemu 
przy wjeździe do miasta od strony 
wschodniej, nazwę plac Zwycięstwa. 
Nazwa ta ma charakter pamiątkowy, 
upamiętnia zwycięstwo nad wojskami 
okupacyjnymi i odzyskanie przez mia-
sto wolności.

Na mapie miasta z 1992 roku poja-
wia się nazwa Plac Targowy. Jest to ob-
szar, na którym do 1999 roku odbywały 
się wtorkowe i piątkowe targi miejskie. 
Ponieważ liczba osób zajmujących się 
drobnym handlem powiększyła się, 
władze miasta postanowiły przenieść 
plac targowy w inne, bardziej dogodne 
miejsce. Na planie miasta z 2008 roku 
plac ten nosi nazwę Targowisko.

W Brzesku istnieje również drugi 
plac, gdzie swoją działalność gospodar-
czą prowadzą mali i średni przedsię-
biorcy z terenu miasta. Plac ten nosi 
urzędową nazwę Kupiecki.

Wśród nazw placów i rynków 
w Brzesku obecnie nie ma dominują-
cego typu nazewniczego. Odnajdujemy 
nazwy pamiątkowe związane z nazwa-
mi osobowymi lub wydarzeniami hi-
storycznymi, której dominująca forma 
strukturalna wyrażona jest w dopełnia-
czu liczby pojedynczej: plac Kazimierza 
Wielkiego, plac Żwirki i Wigury, plac 
Zwycięstwa. Występują również nazwy 
kulturowe związane z działalnością 
ludzką, których podstawą jest nazwa 
pospolita w formie przymiotnikowej 
plac Kupiecki, plac Targowy.

Fragment pracy
„nazwy ulic Brzeska”

Agata Jakubowska
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22 maja 2010 roku odbył się zjazd absolwentów rocznika 1986-1990 LO 
w Brzesku.

Program obchodów obejmował: mszę w kościele św. Jakuba Apostoła i NMP 
Matki Kościoła, humorystyczną lekcję wychowawczą, która odbyła się w Publicz-
nym Gimnazjum nr 2 im.  Janusza Korczaka (budynek byłego LO). Uwieńczeniem 
obchodów była całonocna zabawa maturalna w Restauracji Pawilon.

W spotkaniu z absolwentami brali udział: Wanda Jarzębska –wychowaw-
czyni kl.IV b, Maria Tyka –wychowawczyni kl.IV a oraz Bożena Kalinowska, 
Jadwiga Żurek, Krystyna Barbara Serwin, Józef Kubas i Ryszard Zaczyński.

Najliczniej na spotkanie przybyli uczniowie z klas a i b. Wspomnieniom ze 
szkolnej ławy nie było końca, a zabawa taneczna trwała do białego rana. KPP

Jak szybko mija czas...
20-lecie matury rocznik 1986-1990
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Mniej więcej kilometr za pa-
rafialnym kościołem w kie-
runku Jadownik, przy ulicy 

Klęczany stoi opustoszały już od 
miesiąca dom państwa Elżbiety i An-
drzeja Hebdów. Już pierwszy rzut oka 
widać grube na dziesięć centymetrów 
szczeliny w popękanych murach, 
a dojazdowa droga do domu jest mocno 
obniżona w stosunku do pierwotnego 
stanu. Do środka nie da się wejść, 
strach nawet stać w pobliżu budynku, 
który w każdej chwili może się zawalić. 

Tragedia wydarzyła się w niedziel-
ny wieczór, 16 maja. Tej daty Hebdo-
wie nie zapomną do końca życia.

– To wszystko stało się dosłownie 
w kilkadziesiąt sekund. Siedzieliśmy 
z mężem w domu, gdy nagle usły-
szeliśmy przeraźliwe trzaski i huki. 
Początkowo nie przyszło nam do głowy, 
że to pękają mury naszego domu. Jed-
nak po chwili zaniepokojeni wyszliśmy 
na zewnątrz i z przerażeniem stwier-
dziliśmy, że oto obraca się w niwecz 
dorobek naszego życia. Dom, w którym 

Niebezpieczne 
osuwiska

Jeszcze przed wstępnym oszacowaniem szkód popowodziowych w gminie Brzesko burmistrz 
Grzegorz Wawryka ostrzegał, że największe straty spowodowane będą nie lokalnymi podtopie-
niami, ale osuwiskami. Niestety, jego słowa w pełni się potwierdziły. Szczegółowe dane na temat 
ilości osuwisk i strat nimi spowodowanych znajdziecie Państwo w wywiadzie ze Stanisławem 
Sułkiem, zamieszczonym w bieżącym wydaniu BIM-u. Nasi reporterzy wybrali się do Okocimia, 
gdzie na własne oczy mogli przekonać się, jak wielkie spustoszenia potrafią uczynić osuwiska.

chcieliśmy spokojnie spędzić resztę 
życia – mówi Elżbieta Hebda, a oczy jej 
robią się coraz bardziej wilgotne. 

Państwo Hebdowie natychmiast za-
wiadomili sztab antykryzysowy. Już po 
kilku chwilach na miejscu tragedii po-
jawili się strażacy, policjanci, urzędnicy 
miejscy odpowiedzialni za prowadzenie 
akcji przeciwpowodziowej oraz bur-
mistrz Grzegorz Wawryka z zastępcą 
Jerzym Tyrkielem. Przybył też inspek-
tor nadzoru budowlanego, który wydał 
opinię będącą dla rodziny Hebdów 
wyrokiem. Pozwolił im zostać w domu 
jeszcze do rana, ale ekspertyza była 
jednoznaczna – w tym domu mieszkać 
już się nie da. To prawda, pani Elżbieta 
oprowadzając nas wokół zniszczonego 
budynku omija go szerokim łukiem, 
a nas na każdym kroku upomina, jeśli 
tylko zbytnio zbliżymy się do ścian.

Ta ostatnia noc w chylącym się ku 
ruinie domu nie była sielankowa. Do 
samego rana trwało gorączkowe wyno-
szenie mebli i całego dobytku. Czynio-
no to w pośpiechu, ale i z ostrożnością, 

bo nikt nie był i nie jest w stanie 
przewidzieć, kiedy budynek zacznie 
się rozsypywać. Już niedługo na pewno 
zacznie się jego rozbiórka. 

Trzeba mieć ogromnego pecha, 
skoro w całym Okocimiu, osuwiska 
uszkodziły tylko dwa domy, w tym 
akurat budynek Hebdów i postawiony 
w niedalekiej odległości dom Mariana 
Drużkowskiego, przy ulicy Karpackiej. 
Dom, do którego teraz się nie dojedzie, 
bo droga dojazdowa kompletnie się 
zapadła. Faktem jest, że budynek 
Hebdów przestał nadawać się do 
zamieszkania po trzynastu latach od 
dnia, kiedy został postawiony.

– Wprowadziliśmy się tutaj w 1997 
roku, zaraz po pamiętnej powodzi 
– wspomina pani Elżbieta. Wtedy nic 
nie wskazywało, że kiedykolwiek dojść 
może do nieszczęścia. Przecież tamtą 
klęskę nazywano powodzią stulecia. 
Jeśli wtedy nic się nie stało, to na-
wet do głowy nam nie przyszło, żeby 
martwić się o przyszłość – komentuje 
załamującym się głosem. 

Pan Marian Drużkowski przepro-
wadził się tymczasowo do swojego bra-
ta, Stefana Drużkowskiego. Hebdowie 
mieszkają w sąsiedztwie walącego się 
domu, u ciotki pana Andrzeja, która 
udostępniła im całe piętro. Mogli prze-
prowadzić się do mieszkania socjalne-
go, które zaproponował im burmistrz. 

– Bardzo jesteśmy wdzięczni za 
zainteresowanie, jednak doszliśmy 
do wniosku, że skoro mamy się gdzie 
przeprowadzić, to niech z mieszkania 
socjalnego w pierwszej kolejności 
skorzystają ci, którzy nie mają się 
kompletnie gdzie podziać – wyjaśnia 
pani Elżbieta. 

Szczęście w nieszczęściu, dom 
państwa Hebdów był ubezpieczony, 
toteż liczą teraz na odszkodowanie 
w stuprocentowej wysokości. Pomoc 
deklaruje też burmistrz Grzegorz 
Wawryka i miejscowy proboszcz, 
ksiądz Wiesław Pieja. Hebdowie liczą 
też na to, że uruchomione zostaną spe-
cjalne, preferencyjne kredyty dla osób, 
które ucierpiały w wyniku powodzi 
i rzęsistych, długotrwałych ulew. 

– Trochę to smutne, że mając 
pięćdziesiątkę na karku trzeba będzie 
z mozołem odbudowywać to, co jeszcze 
miesiąc temu wydawało się pewne 
i trwałe – zamyśla się pani Elżbieta 
– Innej rady jednak nie ma, trzeba 
zakasać rękawy i wziąć się do roboty. 
Pocieszające zaś jest to, że w ciągu 
ostatniego miesiąca spotkaliśmy się 
z olbrzymią życzliwością wielu lu-
dzi, którzy nas cały czas wspierają 
i obiecują pomoc. Sporo tej pomocy 
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już otrzymaliśmy. Ani przez chwilę nie 
pozostaliśmy sami ze swoim nieszczęś-
ciem. Podziękować też chcemy pani 
Ireneuszowi Węglowskiemu z Urzędu 
Miejskiego, który cały czas interesował 
się naszym losem. Wdzięczność należy 
się też wszystkim, którzy natychmiast 
ruszyli nam z pomocą. 

Hebdowie mają jeszcze jedną 
działkę w Okocimiu, ale jak zapew-
nia pani Elżbieta, boją się znów tutaj 
budować. Być może znajdą jakiś grunt 
w Mokrzyskach, bo tam w przyszłości 
chcieliby mieszkać. 

***
Podczas zbliżających się Dni Brze-

ska prowadzona będzie zbiórka pienię-
dzy na pomoc dla powodzian. Zebrane 
w ten sposób środki przeznaczone 
zostaną dla najbardziej poszkodowa-

osuWisko to nagłe przemieszczenie 
się mas ziemnych, powierzchniowej 
zwietrzeliny i mas skalnych podłoża 
spowodowane siłami przyrody lub 
działalnością człowieka. Jest to ro-
dzaj ruchów masowych polegający 
na przesuwaniu się materiału skal-
nego lub zwietrzelinowego wzdłuż 
powierzchni poślizgu, połączone 
z obrotem. Ruch taki zachodzi pod 
wpływem siły ciężkości. Osuwiska 
są szczególnie częste w obszarach 
o sprzyjającej im budowie geolo-
gicznej, gdzie warstwy skał prze-
puszczalnych i nieprzepuszczalnych 
występują naprzemiennie. Miejsca 
występowania osuwisk to naturalne 
stoki i zbocza dolin i zbiorników wod-
nych, obszary źródłowe rzek, skarpy 
wykopów i nasypów oraz wyrobisk. 

Do zjawisk wywołujących osu-
wisko należą: wzrost wilgotności 
gruntu spowodowany długotrwałymi 
opadami i roztopami, podcięcie stoku 
przez erozję, np. w dolinie rzecznej 
lub w wyniku działalności człowieka, 
nadmierne obciążenie stoku, np. 
przez zabudowę, wibracje związane 
np. z robotami ziemnymi, ruchem 
samochodowym i eksplozjami oraz 
trzęsienia ziemi.

Dwukrotna fala powodziowa, jaka 
nawiedziła w tym roku tereny 

naszego powiatu, pokazała niszczyciel-
ską siłę przyrody. Obnażyła w sposób 
bezwzględny wieloletnie zaniedbania 
w budowie oraz utrzymaniu infra-
struktury służącej odprowadzaniu 
wody, bezradność urzędów i instytucji 
w egzekwowaniu prawa, bezmyślność 
części mieszkańców. Nie mam złudzeń, 
że wyciągniemy wnioski z zagrożeń, 
jakie uwidoczniły wezbrane wody prze-
pływające przez nasze miejscowości. 
W tym temacie jestem raczej pesymi-
stą. Już Jan Kochanowski pisał prawie 
pięćset lat temu „Nową przypowieść 
Polak sobie kupi, że i przed szkodą, 
i po szkodzie głupi”. Słowa te, wstyd 
przyznać, aktualne są również dzisiaj. 

Kiedyś mądry człowiek powiedział, 
że należy się „ubezpieczać”. Przypłacił 
te słowa stanowiskiem. Minęło kilkana-
ście lat od tego czasu, a większość z nas 
dalej uważa, że ubezpieczenia to coś złe-

Przed szkodą i po szkodzie
go i niepotrzebnego. W dalszym ciągu 
budowane  są domy w sposób zupełnie 
bezmyślny –  nisko i przy rzece. Oczy-
wiście bez ubezpieczenia – bo po co wy-
dawać kilkadziesiąt złotych na ten cel. 
Wiele jest jeszcze do zrobienia w zmia-
nie naszej mentalności. Czy te powodzie 
wystarczą, abyśmy zaczęli przewidywać 
na dłużej niż jeden dzień do przodu?

Przy ogromie strat, jakie poniosły 
północne sołectwa Szczurowej czy Wie-
trzychowic, mówienie o powodzi w Mok-
rzyskach jest chyba nietaktem. Poza kil-
koma osobami ewakuowanymi z domów 
położonych tuż przy potoku Uszewka, 
powódź nie przybierała dramatycznego 
charakteru. Największe straty to pod-
topienia posesji, zalane piwnice i kot-
łownie. Przyczyna jak zawsze ta sama  
– niedrożne przepusty przy wjazdach na 
posesje, niedrożne rowy melioracyjne. 

Są to straty – problemy na „własne 
życzenie” spowodowane naszą indolen-
cją, więc nie winiłbym tutaj przyrody.

Przy okazji nadmiernych opa-
dów deszczu uwidocznił się problem, 
z którym najprawdopodobniej będzie-
my mieli do czynienia po wybudo-
waniu autostrady. Do niedawna las 
szczepanowski i okoliczne torfowiska 
akumulowały duże ilości padającego 
deszczu, który dopiero po dłuższym 
okresie spływał do rowów melioracyj-
nych. Teraz, po kilku minutach, woda  
z ogromnej powierzchni budowanej 
autostrady błyskawicznie przemiesz-
cza się do rzeki Uszewki płynącej 
przez gęsto zabudowaną część naszej 
miejscowości  w kierunku Bucza. Ma-
jące powstać dwa „MOP-y” – miejsca 
obsługi podróżnych, zjawisko to jesz-
cze bardziej spotęgują. Co wymyśli 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad, nie wiem. Obyśmy tylko 
nie pozostali z tym problemem sami. 

Marek Kośmider

nych. W tym gronie na pewno znajdą 
się państwo Hebdowie i Marian Druż-
kowski. Warto ich wesprzeć, bo są to 
ludzie od lat związani z tą ziemią. Pani 
Elżbieta to wieloletnia pracownica 
przedszkola nr 3 w Brzesku (które 
też ucierpiało w wyniku powodzi). 
Rodzina Drużkowskich znana jest 
z tego, że zawsze gotowa jest nieść 
pomoc innym. Wystarczy przypo-
mnieć, że pan Stefan Drużkowski to 
od lat najhojniejszy uczestnik finałów 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Tym ludziom należy się z naszej 
strony pomoc. Sami nie są w stanie 
udźwignąć trudu odbudowy tego, co 
bezpowrotnie utracili w ciągu kilku 
minut. Nie tylko oni, ale wszyscy ci, 
których dotknęły tegoroczne ulewy.

(PrUD, eS) 

wokół Nas
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Małopolskie Kuratorium Oświa-
ty co roku organizuje konkur-
sy przedmiotowe, które rangą 

odpowiadają olimpiadom organizowa-
nym w szkołach ponadgimnazjalnych.  
Celem tych konkursów jest: wyłanianie 
talentów i wspieranie uczniów zdol-
nych w rozwijaniu i poszerzaniu zain-
teresowań i kompetencji, wspomaga-
nie uczniów w praktycznym wykorzy-
staniu zdobytej wiedzy, motywowanie 
szkół do rozpoznawania i rozwijania 
umiejętności, zainteresowań i uzdol-
nień uczniów oraz podejmowania 
różnorodnych działań w zakresie pracy 
z uczniem zdolnym. Konkursy organi-
zowane są trzyetapowo: etap szkolny; 
etap rejonowy i wojewódzki. Rozłożone 
są w czasie od października do marca. 

W etapie szkolnym uczestniczą 
wszyscy chętni uczniowie z całego 
województwa. Konkurencja jest duża, 
bo do etapu rejonowego przechodzi 800 
osób z największą liczbą punktów jed-
nak nie mniejszą niż 60%. Aby dostać 
się do etapu wojewódzkiego trzeba 
pokonać 600 rówieśników, i znaleźć 
się na liście finalistów. Tytuł finalisty 
otrzymuje 200 uczniów, którzy uzyska-
li najlepszy wynik, ale nie mniejszy niż 
70% punktów możliwych do zdobycia, 
wraz z tym tytułem otrzymuje się 10 
dodatkowych punktów do wyniku eg-
zaminu gimnazjalnego. Ostatni etap 
– wojewódzki, wyłania laureatów. 
Tytuł laureata konkursu otrzymuje 40 
uczestników konkursu, którzy zdobyli 
najwyższą liczbę punktów w etapie wo-
jewódzkim, jednak nie mniej niż 80% 
punktów możliwych do uzyskania.

Laureaci z „jedynki”
Laureaci otrzymują ocenę celującą 

z danego przedmiotu, są zwolnieni 
z części egzaminu i uzyskują z niej 
maksymalną ilość punktów, mają 
również prawo wyboru dowolnej szkoły 
ponadgimnazjalnej na terenie całej 
Polski.

Droga do tytułu finalisty i laureata 
nie jest więc łatwa, wymaga dużego 
wkładu pracy, samozaparcia, wy-
trwałości, a także pokonania stresu 
i równie dobrze przygotowanych ry-
wali z innych szkół województwa. Jest 
to 2,5 roku ciężkiej pracy na lekcjach, 
aby opanować podstawę programową 
z gimnazjum oraz wiele miesięcy 
poszerzania swojej wiedzy w obrębie 
tematu konkursu i zakresu wiedzy 
ponadgimnazjalnej na zajęciach poza-
lekcyjnych i w domu. Od uczestników 
wymagana jest też znajomość lektur, 
których samo zdobycie jest nie lada 
wyczynem.

A oto grupa uczniów naszego gim-
nazjum, która swoją pracą, zapałem 
i wytrwałością osiągnęła wymarzone 
tytuły finalisty i laureatów w konkur-
sach przedmiotowych:

Jakub Ćwik – uczeń klasy III 
a w bieżącym roku szkolnym otrzymał 
dwa tytuły laureata: Małopolskiego 
Konkursu Historycznego dla Gimna-
zjalistów i Ogólnopolskiego Konkursu 
Historycznego „Losy żołnierza i dzieje 
oręża polskiego”. Kuba miał też osiąg-
nięcia w poprzednich latach nauki. Już 
w klasie I był laureatem, a w klasie II 
finalistą Ogólnopolskiego Konkursu 
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskie-

go”. Opiekunem Kuby jest Dorota 
Kwaśniak.

Paweł Jemioło – uczeń klasy 
3a, w klasie drugiej otrzymał tytuł 
finalisty Małopolskiego Konkursu 
Biologicznego, w bieżącym roku szkol-
nym został laureatem Małopolskiego 
Konkursu Biologicznego oraz finalistą 
Małopolskiego Konkursu Chemicznego 
– opiekun Małgorzata Góra.

Anna topolska – uczennica klasy 
3a, w klasie drugiej otrzymała tytuł 
finalisty Małopolskiego Konkursu 
Biologicznego, w bieżącym roku szkol-
nym została laureatką Małopolskiego 
Konkursu Biologicznego. Opiekun 
Małgorzata Góra.

Sonia Pająk – uczennica klasy 
3a, w tym roku szkolnym otrzymała 
tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu 
Biologicznego, oraz została laureatką 
Małopolskiego Konkursu Chemicznego. 
Opiekun Małgorzata Góra.

tomasz Mika – uczeń klasy 3f, 
w klasie drugiej otrzymał tytuł fina-
listy Małopolskiego Konkursu Języka 
Angielskiego, w bieżącym roku szkol-
nym został laureatem Małopolskiego 
Konkursu Języka Angielskiego. Opie-
kun Katarzyna Rozwadowska.

Maciej topolski – uczeń klasy 
3a został tegorocznym laureatem Ma-
łopolskiego Konkursu Chemicznego. 
Opiekun Małgorzata Góra.

Monika Klecka uczennica klasy 
3a, w klasie drugiej otrzymała tytuł 
finalisty Małopolskiego Konkursu 
Biologicznego, w bieżącym roku szkol-
nym została również finalistką Ma-
łopolskiego Konkursu Biologicznego. 
Opiekun Małgorzata Góra.

Klaudia Habryło uczennica klasy 
3a w bieżącym roku szkolnym została 
finalistką Małopolskiego Konkursu 
Języka Polskiego, opiekunem jest pani 
Urszula Biernat.

Maria Szydłowska uczennica kla-
sy 3f w bieżącym roku szkolnym zosta-
ła finalistką Małopolskiego Konkursu 
Biologicznego. Opiekun – Marta Kosała.

Anna Dziaduła uczennica klasy 3b 
w bieżącym roku szkolnym została fi-
nalistką Małopolskiego Konkursu Bio-
logicznego. Opiekun Małgorzata Góra.

Gratulacje należą się zarówno 
laureatom jak i finalistom, bo poziom 
konkursów był bardzo wysoki. Aby 
otrzymać tytuł tegorocznego laureata 
należało zdobyć z: biologii 94%, chemii 
88, 4%, historii 86, 7% i języka angiel-
skiego 80, 6% punktów.

elżbieta Kania

z życia szkoły



Trzy  białe limuzyny zajechały 
pod Urząd  Miejski wzbudzając 
zainteresowanie przechodniów. Po 

chwili wysiadło z nich kilkanaście osób, 
na powitanie których wyszedł burmistrz 
Grzegorz Wawryka i wręczył im symbo-
liczne klucze od miasta – tak rozpoczęły 
się w Brzesku Juwenalia – święto radości 
i młodości celebrowane już po raz piąty 
w Małopolskiej Szkole Wyższej. 

Ekskluzywne limuzyny zajechały 
następnie pod uczelnię, gdzie na żaków 
czekali: rektor Stanisław Lis, kanclerz 
Bożena Szołtysek, mecenas Edward 
Pietrus, panie dziekan Izabela Bartkie-
wicz, Barbara Grajdura, Anna Skoczek, 
wykładowca Krzysztof Janik i pozostali 
studenci. Wszyscy udali się na wernisaż 
fotografii i malarstwa studenta MSzW 
Tomasza Dańca oraz sztukę „Babskie 
gadanie o..” przygotowane przez gru-
pę teatralną Iuvenes Iuvenibus pod 
kierunkiem prof. Haliny Sali-Wójcik. 

Następnym punktem studenckiego 
święta był mecz piłki nożnej rozegrany 
pomiędzy drużynami Urzędu Miejskie-
go i studentami. Wygrali ci pierwsi. 
Dalsza część Juwenaliów odbywała się 
w restauracji Klimaty. Główną atrakcją 
spotkania był występ Aleksandra Paliń-
skiego, uczestnika programu TVN You 
Can Dance. Przeprowadzono też wybory 
Najmilszej Studentki i Najmilszego 
Studenta MSzW. W jury zasiedli Bar-
bara Szołtysek, Edward Pietrus, Paulin 
Moszczyński, Marek Kotfis i Magda 
Klich. Wśród  konkurencji było wypicie 
kufla piwa na czas, zatańczenie tanga 
i zaśpiewanie piosenki (na gitarze 
przygrywał studentom Antoni Stasz-
czyk). Trzecie miejsce  zajęli Anna Szot 
studentka III roku pedagogiki i Marcin 
Swornowski – III rok ekonomii, drugie 
miejsce: Edyta Rajska studentka I roku 
pedagogiki i Tomasz Madej – student II 
roku pedagogiki. Tytuł Najmilszej Stu-
dentki zdobyła Lidia Kania – student-
ka III roku ekonomii, a Najmilszego 
Studenta – Dominik Nalepa – student 
I roku pedagogiki. Oprócz korony otrzy-
mali atrakcyjne nagrody ufundowane 
przez władze uczelni, władze miasta 
oraz zaprzyjaźnione kwiaciarnie. 

Później rozpoczęła się dyskoteka 
i konkurs karaoke. Studenci I roku pe-
dagogiki pod wodzą starosty Dominika 
Nalepy, który grał na gitarze, rozpoczęli 
chóralne śpiewy. Wraz z paniami dzie-
kan – Izabelą Bartkiewicz i Anną Sko-
czek zaśpiewali wielki przebój Przeżyj 
to sam, który stał się hymnem tegorocz-
nych Juwenaliów. MSzW  wpisała się  
w kulturalny i naukowy pejzaż miasta, 
a studenckie święto młodości i radości 
odbywało się w Brzesku po raz piąty. red

Juwenalia po raz piąty
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Kilkaset osób wysłuchało wy-
kładów przygotowanych na 
sesję popularnonaukową, która 

odbyła się w brzeskim magistracie, 
sesja przygotowana została z okazji 
625-lecia miasta. Wykłady wygłosili 
profesorowie i ludzie świata nauki, 
którzy od dawna zajmują się bada-
niami najdawniejszych i tych bardziej 
współczesnych dziejów miasta.

Eligiusz Dworaczyński z Pracowni 
Archeologiczno-Konserwatorskiej 
z Tarnowa wygłosił wykład na temat 
najnowszych badań archeologicznych 
w Brzesku, Andrzej Cetera z Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
z Krakowa mówił o konsekwencjach 
prawno-administracyjnych wpisu 
centrum Brzeska do rejestru zabytków. 
Profesor Feliks Kiryk z Uniwersytetu 

Pedagogicznego z Krakowa przedsta-
wił najdawniejsza historię miasta, 
zaś ks. prof. Stanisław Piech mówił 
o historii parafii świętego Jakuba.

Iwona Zawidzka z Muzeum im. 
Stanisława Fischera z Bochni wy-
głosiła wykład zatytułowany „Żydzi 
w Brzesku”, tuż po niej ze wspomnie-
niami swoich szkolnych lat wystąpił 
profesor Marian Stolarczyk z Uniwer-

 – sesja popularnonaukowa
625-lecie Brzeska
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sytetu Rzeszowskiego. Jerzy Wycze-
sany z Miejskiego Ośrodka Kultury 
przedstawił wykład „Między Paryżem 
a Brzeskiem. Stefania Ordyńska”.

Sesja zakończyła się prezentacją 
najnowszej publikacji wydanej przez 
Urząd Miejski zatytułowanej „Brzesko 
i okolice”. Tekst do powyższej napisał 
Jerzy Wyczesany, akwarelami zaś 
ozdobił Janusz Janas.

– W sesji wzięli udział wybitni 
przedstawiciele świata nauki z ośrod-
ków z Krakowa, Rzeszowa, Tarnowa 
i Bochni. Mam nadzieję, że takie 
spotkania odbywać się będą częściej, bo 
poszerzają one stan badań nad naszym 
miastem. W każdym referacie przed-
stawione zostały nieznane dotychczas 
wątki, które znakomicie poszerzają 
historię zawartą w wydanej kilka lat 

temu monografii Brzeska – mówi Jerzy 
Wyczesany.

Kolejnym spotkaniem uświetniają-
cym obchody 625-lecia Brzeska będzie 
sesja, poświęcona 600-leciu Krakow-
skiej Kongregacji Kupieckiej. Wykład 
wygłosi Iwona Kawalla, otwarta zosta-
nie także wystawa fotografii autorstwa 
Pawła Nowaka.

red

 – sesja popularnonaukowa
625-lecie Brzeska
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W dniach 10 – 11 czerwca 
w Szkole Podstawowej nr 2 
odbył się, już po raz drugi, 

24 godzinny Maraton Czytania. Po-
mysł organizacji Maratonu zrodził się 
w ubiegłym roku po ogólnopolskiej 
kampanii reklamowej pod hasłem 
„Cała Polska czyta dzieciom”. W tym 
roku poświęcony był 25. rocznicy 
szkoły i 625 rocznicy lokacji Brzeska. 
Organizatorką maratonów jest polo-
nistka Agata Podłęcka, która  zyskała 
pełną akceptację na realizację pomysłu 
ze strony dyrektora szkoły, Urszuli 
Białki. 

To właśnie pani dyrektor zapro-
ponowała, by w taki sposób uhono-
rować dwa ważne dla nas jubileusze 
i zwróciła się o przyjęcie patronatu nad 
imprezą do burmistrza. Uroczystego 
rozpoczęcia Maratonu dokonał więc 
Grzegorz Wawryka. Na zmianę czytali 
zaproszeni goście, uczniowie i nauczy-
ciele, a było ich bardzo wielu. Samych 
pamiątkowych wpisów do szkolnej 
kroniki odnotowano ponad 80.

Materiał do czytania stanowiły 
wszelkie dostępne książki o Brzesku, 
jego historii i położeniu, tomiki poezji 
i proza lokalnych twórców, baśnie au-
torstwa uczniów SP nr 2 oraz  Kroniki 
Szkoły. Czytający sięgali też po artyku-
ły z brzeskich gazet.  W towarzystwie 
kilkudziesięciu słuchaczy wymieniali 
się co parę minut lektorzy i czytanie 
trwało nieustannie całą dobę. Koń-
cowe minuty maratonu należały do 
pani dyrektor, która ostatnie słowa 
odczytywała przy głośnym odliczaniu 
upływających sekund przez wypełnio-
ną uczniami po brzegi salę gimnastycz-
ną, po czym nastąpiły wielkie owacje 
i brawa. 

Wśród licznie zaproszonych gości 
pojawili się przedstawiciele władz 
samorządowych, dyrektorzy zaprzy-
jaźnionych placówek oświatowo – kul-
turalnych, dziennikarze, lokalni poeci, 
pisarze, znawcy dziejów Brzeska, 
księża, przedstawiciele policji, nauczy-
ciele emeryci i zacni rodzice. Między 
innymi czytali: burmistrz Grzegorz 
Wawryka, sekretarz gminy Stanisław 
Sułek, przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Ojczyk, starosta Powiatu 
Brzeskiego Ryszard Ożóg, przedstawi-
cielka Małopolskiej Szkoły Wyższej dr 
Anna Skoczek, dyrektor Poradni Psy-
chologiczno – Pedagogicznej Krystyna 
Sosin, psycholog Lucyna Mikulińska, 
dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3 

II Wielki Maraton Czytania
Dorota Wójcik, byli dyrektorzy Szkoły 
Podstawowej nr 2 – Józef Kaczmar-
czyk i Stanisława Jeleń, dyrektorka 
Liceum dla Dorosłych Józefa Ozorka,  
przedstawiciele policji Andrzej Małek 
i Dariusz Hebda, historyk i przed-
stawiciel MOK-u Jerzy Wyczesany, 
poetki Anna Gaudnik i Emilia Zydroń, 
metodyczka Grażyna Skrzekucka, pi-
sarki Zuzanna Peters – Musiał i Iwona 
Dojka, przyjaciele pracujący z dziećmi 
ze szkoły na warsztatach chórku „Zia-
renka Nadziei” – Andrzej Gicala i Nina 
Górska.  O godzinie pierwszej w nocy 
maratończycy połączyli się z Chicago, 

skąd swe wspomnienia z czasów ucz-
niowskich spędzonych w brzeskich 
szkołach czytał Zbigniew Stós. 

Przez cały Maraton Czytania prze-
winęło się kilkaset czytających osób. 
Tylko w nocy obecnych było 87 dzieci 
i młodzież z Grupy Teatralnej niżej 
podpisanej. Tejże nocy odnotowano 
110 czytających osób (dzieci i goście). 
Byli rodzice, którzy towarzyszyli mara-
tończykom, można rzec, do wczesnych 
godzin rannych, częstowali owocami, 
ciastem, napojami, cukierkami. Szcze-
gólnym sponsorem była pani Wioletta 
Chmura – Mocię. 

Ci, którzy poczuli zmęczenie, odpo-
czywali na materacach i karimatach 
na sali gimnastycznej, ale byli i tacy, 
którzy postanowili pobić własne 
rekordy oraz pokonać własną sła-
bość i przez 24 godziny nie zmrużyli 
oka. Nad dziećmi czuwali całą dobę  
pani dyrektor Urszula Białka oraz 

nauczyciele: Joanna Rojek, Urszula 
Kural, Jerzy Chrabąszcz, Kamil 
Stanczykiewicz, Marcin Gromadzki 
i niżej podpisana. Po maratonie dnia 
następnego, przystąpili do normalnych 
zajęć z dziećmi. 

Wszystkim, którzy podjęli trud 
współpracy przy przygotowaniach do 
maratonu i pomagali w trakcie jego 
trwania, m.in. Joannie Kołodziej, 
Elżbiecie Gibes,  Bogumile Zdunek, Jo-
lancie Sarlej, Annie Serwin, Piotrowi 
Podłęckiemu, Pawłowi Lasce, Joannie 
Gicali organizatorzy składają gorące 
podziękowania.

Trudno wszystkich wymienić 
z imienia i nazwiska, trudno powie-
dzieć, co było najważniejsze, najtrud-
niejsze, najbardziej niesamowite. Całe 
bowiem wydarzenie niosło ze sobą 
ogromny ładunek emocjonalny, było 
niezwykłą lekcją patriotyzmu lokalne-
go, przykładem szacunku dla książki, 
kultury słowa, wzorem organizowania 
dzieciom przez dorosłych ciekawych 
form spędzania czasu. Maraton Czy-
tania miał za zadanie promować nasze 
miasto i Szkołę Podstawową Nr 2.  
Postawił też przed dziećmi wyzwanie 
wytrwałości i nauki słuchania innych, 
a to chyba jest najtrudniejsze.

Agata Podłęcka

P.S. Pani Agacie marzy się kiedyś 
pobicie rekordu Guinnessa, ale do tego 
trzeba mnóstwa przygotowań i jeszcze 
sporo czasu.

z życia szkoły



22

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY czerwiec 2010

Powiat brzeski ma duży poten-
cjał ekonomiczny i biznesowy. 
Potencjał ten starają się wyko-

rzystywać już działające oraz nowo po-
wstające firmy. O zastoju na lokalnym 
rynku firm nie możemy więc mówić. 
W tej sytuacji adekwatne staje się py-
tanie o marketingową formę, w jakiej 
znajdują się lokalne przedsiębiorstwa. 
W obliczu stale rosnącej konkurencji 
działania reklamowe okazują się 
bowiem najskuteczniejszą bronią 
w walce o klientów.

Pierwszy wniosek na-
suwający się po analizie 
sposobu reklamowania 
brzeskich firm jest taki, 
że podstawowym nośni-
kiem reklamy są mate-
riały drukowane, czyli 
bannery, ulotki, foldery. 
Co zrozumiałe, są one 
szczególnie popularne 
w momencie wchodzenia 
firmy na lokalny rynek. 
Potem niestety mało 
kto inwestuje w druko-
wane nośniki reklamy, 
a na wręczenie ulotki 
możemy liczyć jedynie 
przechodząc w okolicach 
siedzib firm oferujących 
usługi finansowe (kredyty, lokaty).

W tym momencie wielu właścicieli 
brzeskich firm może podnieść argu-
ment, że ulotki traktowane są raczej 
jako śmieci zalegające na lokalnych 
ulicach i w domowych koszach, nie 
zaś jako materiał zawierający ważne 
z punktu widzenia klienta wiadomo-
ści. Problem tkwi jednak nie w samej 
istocie roznoszonych materiałów dru-
kowanych, lecz w formie prezentowa-
nia na nich informacji o danej firmie. 
Wizytówki, ulotki, foldery, papier 
firmowy lokalnych przedsiębiorstw 
nie odbiegają raczej od standardów, 
charakteryzuje je poprawność, która 
jednak nie przyciąga uwagi. Inaczej 
jest w przypadku materiałów kre-
atywnych, nie pozwalających zapo-
mnieć obecnemu lub potencjalnemu 
klientowi o naszej firmie. Siła ulotek 
czy folderów informacyjnych powinna 
tkwić w zaskoczeniu, nietypowej for-
mie (na przykład wizytówka brzeskiej 
restauracji w formie podkładki pod 
kubek). Lokalni biznesmeni powinni 
zwrócić uwagę na to, że stworzenie 

 Marketing lokalnych firm
kreatywnych i przyciągających wzrok 
drukowanych materiałów firmowych 
i promocyjnych nie jest wcale inwe-
stycją droższą od wyprodukowania 
standardowych materiałów.

Istotnym elementem wpływają-
cym na układ sił w lokalnym biznesie 
ma charakterystyka tutejszych kon-
sumentów. Niewątpliwie, przywiązują 
się oni do konkretnych sklepów, salo-
nów fryzjerskich, warsztatów mecha-
nicznych itd. Jednak i ta tendencja 
się zmienia. Mają na to wpływ dwa 

czynniki – rosnąca konkurencyjność 
na rynku lokalnych usług i produktów 
oraz pojawienie się nowego typu 
klienta, który zanim wybierze na 
przykład firmę remontową czy salon 
kosmetyczny, zasięgnie informacji 
w internecie. Niestety, niewielki od-
setek brzeskich firm otwiera się na 
działania w sieci.

Lokalne firmy stopniowo będą 
musiały dostosować się jednak do 
specyfiki prowadzenia współczesnego 
biznesu, który przenosi część swojej 
działalności informacyjnej do interne-
tu. Podstawą staje się posiadanie stale 
aktualizowanej strony www, mniej lub 
bardziej bogatej w treści. Zacząć moż-
na od zamieszczenia danych kontak-
towych oraz krótkiej charakterystyki 
profilu firmy i jej osiągnięć. Warto 
również umieścić cennik produktów 
czy usług, a także zdjęcia salonu, biura 
oraz oferowanych towarów. Nie są to 
działania drogie, ani skomplikowane, 
a ich efekt może być zaskakujący dla 
właścicieli firm. Otwarcie się na róż-
ne możliwości kontaktu jest ważne 

w aspekcie komunikacji klient-firma 
oraz komunikacji międzyfirmowej.

Oczywiście, w regionie takim jak 
brzeski nadal podstawę stanowią 
zachowania konsumenckie charakte-
ryzujące się korzystaniem z firm pole-
canych przez znajomych oraz prefero-
waniem kontaktu twarzą w twarz lub 
telefonicznego z przedsiębiorstwem. 
Istnieje jednak grupa klientów (być 
może na razie niewielka liczbowo), któ-
rzy w pierwszej kolejności korzystają 
z internetu, nie chcąc tracić czasu 

na dojazd do siedziby 
firmy lub pieniędzy na 
wykonanie telefonu. 
Pewien odsetek firm 
powiatu brzeskiego już 
zadbał o tych konsu-
mentów. Co do reszty, 
należy mieć nadzieję, że 
i one podążą szlakiem 
wytyczonym przez nie-
licznych. 

Ogólny wniosek na-
suwający się po ana-
lizie metod promocji 
firm powiatu brzeskie-
go jest taki, iż są one 
świadome potencjału 
drukowanych nośników 
reklamy jako adekwat-

nego narzędzia wypromowania nowego 
i rozwijającego się biznesu. Trudno 
znaleźć przedsiębiorstwo, które nigdy 
nie skorzystało z wizytówek, ulotek czy 
folderów. Gorzej przedstawia się sytu-
acja w przypadku wykorzystywania 
potencjału marketingowego tkwiącego 
w internecie. Ale i tu możemy znaleźć 
pozytywne wyjątki, optymistycznie 
rokujące na przyszłość.

Oczywiście ciężko jest prowadzić 
wyszukane działania promocyjne 
w stosunkowo małym mieście i po-
wiecie. Warto jednak przekonać się 
do stwierdzenia, iż poprawne relacje 
z klientami uzależnione są od tego, 
w jakim stopniu będzie on poinformo-
wany. A przecież marketing służy nie 
tylko do tego, by reklamować, ale także 
do tego, by informować i budować kon-
struktywny dialog z klientami.

Katarzyna Zych

HOLIK.pl Agencja Interaktywna
www.holik.pl

bizNes
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I znów minął kolejny miesiąc mojej 
podróży. Tym razem spędziłam 
go w całości w Boliwii. To kraj 

niezwykle fascynujący dzięki bogatej 
kulturze, różnorodności krajobrazów 
i klimatu. Ze względu na bliskość 
równika i ogromne różnice wysoko-
ści nad poziomem morza można tu 
odnaleźć praktycznie wszystkie typy 
klimatyczne: od tropików na północy, 
przez klimat zimny i suchy na andyj-
skim płaskowyżu Altiplano, po klimat 
arktyczny w wysokich Andach. Wy-
starczy przemieścić się kilkadziesiąt 
kilometrów w dowolnym kierunku i już 
wszystko się zmienia. Miałam okazję 
się o tym przekonać w czasie ostatnich 
kilku tygodni.

Miesiąc maj zaczęłam jednak 
pracowicie. Pojechałam do Cocha-
bamby, gdzie zatrzymałam się na trzy 
tygodnie. Tam nawiązałam kontakt 
z przyrodnikiem Carlosem Prado, 
który równocześnie jest dyrektorem 
organizacji pozarządowej KUSKA. 
Organizacja ta zajmuje się głównie śro-
dowiskiem naturalnym, ekologią, zdro-
wiem i edukacją. Pan Carlos czynnie 
praktykuje medycynę naturalną po-
przez zastosowanie roślin leczniczych 
w kuracji pacjentów. We współpracy 
z nim moim zadaniem była głównie 
pomoc w ogrodzie botanicznym przy 
pracy z roślinami autochtonicznymi 
i leczniczymi. W tym samym czasie 
zamieszkałam z rodziną boliwijską, 
dzięki której mogłam lepiej poznać 
zwyczaje i kuchnię boliwijską.

Potem jednak zapragnęłam znów 
wyruszyć w drogę. Postanowiłam lepiej 

List z Ameryki
poznać kolejny z dziewięciu departa-
mentów – Santa Cruz. Aby tam się 
dostać trzeba pokonać przewyższenie 
2000 m. Region ten bowiem znajduje 
się na wysokości 300-600 m n.p.m., 
dzięki czemu od razu można poczuć 
różnicę temperatur. Panuje tam kli-
mat tropikalny, więc tym samym jest 
bardzo wilgotno. W czasie tej wycieczki 
odwiedziłam kilka małych miasteczek 
znajdujących się na szlaku misji jezu-
ickich. W każdym z nich można zwie-
dzić kościoły pochodzące z XVIII w. 
odrestaurowane w ostatnim 30-leciu.

Zgoła osobliwym było też spotkanie 
ze sporą grupą wysokich blondynów 
w ogrodniczkach i słomkowych kape-
luszach spacerujących po ulicach San 
José de Chiquitos. Okazuje się, że 
w okolicy znajdują się liczne kolonie 
mennonitów, wywodzących się z Holan-
dii. To odłam kościoła protestanckiego, 
którego wyznawcy żyją głównie z pracy 
własnych rąk. Pracują oni na roli, sami 
wytwarzają liczne produkty takie jak 
ser, jogurty czy masło. Na widok tych 
„duchów przeszłości” poczułam się 
jakbym cofnęła się do XVIII w.

Następnie postanowiłam przenieść 
się jeszcze dalej w przeszłość. Pojecha-
łam do Samaipata, nieopodal której 
znajdują się pre-inkaskie ruiny „El 
Fuerte”. Stamtąd natomiast udałam 
się dalej na południe do Vallegrande 
i La Higuera. Miejsca te bezpośrednio 
związane są z życiem i śmiercią kulto-
wego argentyńskiego rewolucjonisty 
Ernesto Che Guevary. W Vallegrande 
odwiedziłam muzeum powstałe ku jego 
pamięci, a także szpital, do którego 

przywieziono go po śmierci. La Higuera 
natomiast to maleńka wioska, w której 
centralnym punktem jest pomnik Che. 
Można zajrzeć także do szkoły, gdzie 
w 1967 r. została dokonana egzekucja 
„komendanta”. Obecnie miejsce to 
przemianowane zostało na muzeum, 
w którym dominują pamiątki pozosta-
wione przez wielbicieli Guevary.

Ostatnim punktem mojej majowej 
eksploracji Boliwii była wizyta w Villa 
Tunari i pobliskim Parku Machia. 
Pośrodku lasów tropikalnych żyją 
tutaj liczne zwierzęta: pumy, leniwce, 
kilka gatunków małp, papugi czy żmi-
je. Miałam szczęście przyjechać tam 
w dniu, w którym miasto obchodziło 
swoje święto. Cały wieczór wokół placu 
głównego maszerowali przedstawiciele 
wszystkich urzędów państwowych, 
szkół, czy organizacji kulturalnych. 
A później fiesta do późnych godzin 
nocnych. Boliwijczycy słyną bowiem 
z ucztowania przy każdej nadarzają-
cej się okazji. Uwielbiają tańczyć, jeść 
i pić. A tańców w Boliwii nie brakuje. 
Jest ich kilka charakterystycznych dla 
każdego departamentu. Począwszy od 
diablady i morenady wywodzących się 
z Oruro, przez caporales z Cochabam-
by, po liczne odmiany cueca praktyko-
wanej w wielu regionach. Wszystkie 
z nich tańczone są grupowo, uczestnicy 
przyodziani są w różnobarwne, bogato 
zdobione stroje, a ich twarze często 
przykrywają przepiękne maski.

Wygląda na to, że Boliwia zafa-
scynowała mnie na tyle, że kolejny 
miesiąc również zostanę w tym malow-
niczym kraju. Ale wszystko się okaże 
już niebawem. Póki co bilet do La Paz 
wskazuje mi kierunek i już jestem 
ciekawa, jakie wrażenie zrobi na mnie 
najwyżej położona na świecie stolica. 

Gabriela Grabarz

koResPoNDeNcja  własNa

Pomnik Ernesto Che Guevara w La Higuera

Pomnik El Cristo de la Concordia w Cochabambie
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Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 3 dba o utrzymanie wizerun-
ku miejsca, w którym nie tylko 

się uczy, ale działa i tworzy. To placów-
ka, która wspiera pełny, harmonijny 
rozwój ucznia, zaspokaja jego potrzeby 
oraz  proponuje zadania, które rozwija-
ją jego kreatywność i być może talenty, 
które nie zostały jeszcze odkryte. 
Dyrekcja wraz z pracownikami, dba 
o tworzenie odpowiednich warunków 
i atmosfery pracy. 

Sukcesy w licznych konkursach, 
podejmowanie ambitnych przed-
sięwzięć edukacyjnych takich jak: 
zespołowe projekty badawcze, hap-
peningi, bloki międzyprzedmiotowe, 
są wizytówką placówki, w której 
poprzez pracę, zabawę dzieci uczą się 
i wychowują. Wszystko to sprawia, 
że szkoła jest coraz lepiej postrzega-
na w środowisku lokalnym, a oferta 
edukacyjna, którą proponuje, zyskuje 
uznanie i akceptację. Swoistą tradycją 
szkoły stały się organizowane co roku 
happeningi poświęcone patronowi 
– Mikołajowi Kopernikowi, są to dni 
otwartych drzwi, kiedy mile widziany 
jest każdy, kto chce zobaczyć osiągnię-
cia  dzieci.

Pod koniec kwietnia Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku 
gościła przedszkolaki, które mają do 
września rozpocząć naukę w szkole.

Szkołę odwiedziły dzieci z przed-
szkola nr 10, nr 7, nr 4 i nr  9. Uczest-
niczyły one w różnego rodzaju zajęciach 
plastycznych. Pracowały  i bawiły się 
w grupach z uczniami z klasy Ia,  
IIId i  IIIb. Klasa IIIa, specjalnie dla 
przyszłych pierwszoklasistów,  przygo-
towała wesołe  przedstawienie.

Na koniec wizyty w szkole, dzieci 
otrzymały drobne upominki i foldery 
szkoły.

Nad całym przedsięwzięciem czu-
wała dyrektor Dorota Wójcik, koordy-
natorami były:  Anna Duch, Marzena 
Rzenno, Aneta Mierzwa, Agnieszka 
Wnuk oraz Izabella Czernecka.

Szkoła zachęca uczniów do ak-
tywności twórczej, kształci i rozwija 

Miejsce przyjazne
umiejętności muzyczne i plastyczne. 
Przygotowuje do życia w nowoczesnym 
społeczeństwie, dba o wysoki poziom 
nauczania języków obcych i informaty-
ki. Wszyscy uczniowie mają możliwość 
bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach 
plastycznych, modelarskich, mu-
zykoterapii, nauce tańca, zajęciach 
sportowych (basen, korektywa, gry ze-
społowe, tenis stołowy) oraz w kołach 
przedmiotowych: polonistycznym, 
języka niemieckiego, przyrodniczym 
oraz informatycznym.

Placówka  kładzie nacisk na twór-
cze myślenie uczniów oraz umiejętność 
sprawnego zdobywania, gromadzenia 
i wykorzystywania przez nich informa-
cji. Uczniowie mają do dyspozycji dwie 
dobrze wyposażone pracownie infor-
matyczne, z których mogą korzystać 
także po lekcjach. (Jedna z pracowni 
jest jednocześnie kawiarenką interne-
tową, czynną również w sobotę). Na-
uczyciele na lekcjach stosują metody 
zachęcające uczniów do aktywności. 
Działają liczne koła zainteresowań, 
zespół redakcyjny, wydający pisem-
ko „Kurier Uczniowski” oraz chórek 
szkolny.

W szkole „trójce” kadra pedago-
giczna  dba o bezpieczeństwo fizyczne 
i psychiczne uczniów oraz  współpra-
cuje z rodzinami dzieci. Uczniowie 
rozumieją jak ważny jest, szacunek dla 
drugiego człowieka. Dewizą jest tutaj 
współdziałanie, a nie rywalizacja.

W  pracy pedagogicznej wiele 
miejsca zajmuje edukacja kulturalna, 
nauka szacunku dla dziedzictwa kul-

turowego, a celem jest  wychowanie 
odpowiedzialnego obywatela. Szkoła 
umożliwia integrację uczniów niepeł-
nosprawnych. Uczniowie uczestniczą 
w licznych szkolnych i pozaszkolnych 
konkursach przedmiotowych, zawo-
dach sportowych, przeglądach arty-
stycznych. Od roku w szkole jest izba 
regionalna, która dzięki uczniom i ich 
rodzicom stale wzbogacana jest o nowe 
eksponaty.

Jednym z ostatnich przedsięwzięć 
naukowych, w jakich uczestniczyli 
uczniowie  tej najliczniejszej w gminie 
Brzesko szkoły, był konkurs wiedzowy 
Diament.

12 maja 2010 r. o godz. 13.00 
w całej Małopolsce 10 816 uczniów 
z 1098 szkół podstawowych przystą-
piło do pisania testów diagnozujących 
uzdolnienia w zakresie języka angiel-
skiego, matematyki, przedsiębiorczości 
i technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych. Testy pisali uczniowie 
zgłoszeni wcześniej przez szkoły 
drogą nominacji nauczycielskich.  
Uczniowie, którzy uzyskają najlepsze 
rezultaty zostaną zakwalifikowani 
do zajęć w Powiatowych Ośrodkach 
Wspierania Uczniów Zdolnych (PO-
WUZ). Od września 2010 r. w wo-
jewództwie małopolskim zostanie 
uruchomiona sieć 186 takich ośrodków. 
W PSP3 w Brzesku do tego testu przy-
stąpiło 36 uczniów, z matematyki – 17, 
z j. angielskiego – 17 i z informatyki 
– 8 uczniów. 

Katarzyna Pacewicz-Pyrek
izabella Czernecka

z życia szkoły
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W związku z licznymi pytania-
mi i wątpliwościami miesz-
kańców dotyczącymi funkcjo-

nowania Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i możliwościami uzyskania 
pomocy tej placówki, uruchamiamy 
poradnik, w którym co miesiąc po-
dawać będziemy informacje na ten 
temat. W tym wydaniu informujemy 
o uprawnieniach do świadczenia pie-
lęgnacyjnego. 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu 
rezygnacji z zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej przysługuje: matce 
albo ojcu, opiekunowi faktycznemu 
dziecka lub innym osobom, na których, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimen-
tacyjny. Według Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego obowiązek alimenta-
cyjny obciąża krewnych w linii prostej 
oraz rodzeństwo. Obowiązek alimenta-
cyjny obciąża zstępnych (dzieci, wnuki) 
przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie), 
a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli 
jest kilku zstępnych lub wstępnych – 
obciąża bliższych stopniem przed dal-
szymi. Osobie innej niż spokrewniona 
w pierwszym stopniu, na której ciąży 
obowiązek alimentacyjny, przysługuje 
świadczenie pielęgnacyjne, w przypad-
ku, gdy nie ma osoby spokrewnionej 
w pierwszym stopniu albo, gdy osoba 
ta nie jest w stanie sprawować opieki 
– wyjaśnia  dyrektor MOPS Bogusława 
Czyżycka-Paryło

Należy podkreślić, iż z małżeństwa 
wynika powinowactwo między mał-
żonkiem a krewnymi drugiego mał-
żonka. Z tego wynika, że świadczenie 
pielęgnacyjne nie przysługuje z tytułu 
opieki nad teściami oraz rodzeństwem 
współmałżonka. 

Świadczenie pielęgnacyjne przy-
sługuje wymienionym, jeżeli nie po-
dejmują lub rezygnują z zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej w celu 
sprawowania opieki nad: 1.osobą 
legitymującą się orzeczeniem o niepeł-
nosprawności łącznie ze wskazaniami: 
konieczności stałej lub długotrwa-
łej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną 

GDZIE I JAK
SZUKAĆ POMOCY

możliwością samodzielnej egzystencji 
oraz konieczności stałego współ-
udziału na co dzień opiekuna dziecka 
w procesie jego leczenia, rehabilitacji 
i edukacji; 2 nad osobą legitymującą 
się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. 

Świadczenie pielęgnacyjne nie 
przysługuje, jeżeli: 

– osoba sprawująca opiekę ma 
ustalone prawo do emerytury, renty, 
renty socjalnej, zasiłku stałego, na-
uczycielskiego świadczenia kompen-
sacyjnego, zasiłku przedemerytalnego 
lub świadczenia przedemerytalnego lub 
jest osobą niezdolną do pracy lub kon-
tynuuje naukę w systemie dziennym.

– osoba wymagająca opieki: 
– pozostaje w związku małżeńskim, 
– została umieszczona w rodzinie 

zastępczej, z wyjątkiem rodziny za-
stępczej spokrewnionej z dzieckiem, na 
której ciąży obowiązek alimentacyjny, 
albo, w związku z koniecznością kształ-
cenia, rewalidacji lub rehabilitacji, 
w placówce zapewniającej całodobową 
opiekę, w tym w specjalnym ośrodku 
szkolno-wychowawczym, i korzysta 
w niej z całodobowej opieki przez wię-
cej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem 
zakładów opieki zdrowotnej; 

– osoba w rodzinie ma ustalone 
prawo do wcześniejszej emerytury na 
to dziecko;

– osoba w rodzinie ma ustalone pra-
wo do dodatku do zasiłku rodzinnego 
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego 
lub do świadczenia pielęgnacyjnego 
na to lub na inne dziecko w rodzinie;

– na osobę wymagającą opieki 
członek rodziny jest uprawniony za 
granicą do świadczenia na pokrycie 
wydatków związanych z opieką, chy-
ba że przepisy o koordynacji syste-
mów zabezpieczenia społecznego lub 
dwustronne umowy o zabezpieczeniu 
społecznym stanowią inaczej.

Ponadto informujemy, że świadcze-
nie pielęgnacyjne od dnia 01.11.2009 
wynosi 520 zł miesięcznie. Od dnia 
01.01.2010 przysługuje bez względu 
na dochód w rodzinie osoby ubiega-
jącej się.

puNkt iNForMacYJNo-koNsulta-
cYJNY Dla osÓb uzaleŻNioNYcH 
i WspÓŁuzaleŻNioNYcH  oraz 
oFiar  przeMocY  W roDziNie 

działający przy Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Brzesku oferuje 
bezpłatną pomoc:

– psychologa – we wtorki  w go-
dzinach: 8.30 – 10.30,

– prawnika – w poniedziałki, 
w godzinach od 12.00 – 15.00,

– pracownika socjalnego, media-
tora i policjanta, we wtorki w godzi-
nach 15.30-17.30,

– kontakt z pracownikiem socjal-
nym jest możliwy również w godzi-
nach pracy  Ośrodka, tj. poniedziałek 
– piątek w godz. 7.30-15.30,

Kontakt telefoniczny  w godzi-
nach pracy Ośrodka, jak również 
w godzinach pełnionych  dyżurów:

– 14 66 315 83 – telefon  do 
MOPS,

– 14 68 649 77   „Niebieska linia” 
/ bezpłatne połączenie/

***

zasiŁki Dla poWoDziaN
Maksymalna kwota zasiłku wynosi:
– zalana piwnica bez wyposażenia  

do 500 złotych
– zalana piwnica w wyposażeniem, 

suteryny (instalacje, piece c.o. hydrofo-
ry, sprzęt gospodarstwa domowego) 
– do 2000 złotych

– cześć mieszkalna zalana powy-
żej 1 metra – 4000 złotych

– brak możliwości zamieszkania 
– 6000 złotych (brak dachu nad gło-
wą, ewakuacja, zalana co najmniej 1 
kondygnacja)

– studnie wody pitnej uszkodzo-
ne w wyniku osuwisk do 1000 zło-
tych, w przypadku, gdy jest to jedyne 
źródło wody pitnej

– studnie wody pitnej zalane 
w wyniku powodzi – zasiłek nie 
przysługuje, odnośnie dezynfekcji 
należy kontaktować się z Inspekcją 
SanitarnoEidemiologiczną

Gdy dana rodzina kwalifikuje się 
jednocześnie do kilku powyższych 
kategorii, maksymalna możliwa do 
przyznania kwota zasiłku odpowiada 
najwyższej z w/w kwot. Wszystkie 
zasiłki wypłacane są oparciu o ustawę 
o pomocy społecznej i przepisy 
ustalone przez Małopolski Urząd 
Wojewódzki w Krakowie.

PoRaDNik
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Zjawisko walki jest tak stare jak 
ludzkość. To dzięki instynktowi  
i woli walki człowiek pierwotny 

jako gatunek, był zdolny do prze-
trwania często w skrajnie trudnych 
warunkach przyrodniczych. Walka jest  
podstawą  zachodzenia w przyrodzie 
procesów naturalnej selekcji, w wyni-
ku których  dziedziczone są najlepsze 
cechy genetyczne. Walki, bitwy, wojny 
i podboje, mimo związanego ze sobą zła 
i okrucieństwa, stawały się podstawą  
formowania rodzin, rodów, plemion 
i państw. W ogniu walki padały stare 
niewydolne cywilizacje, a ich miejsca 
zajmowały nowe, lepiej zorganizowa-
ne. Stopniowo zatem proste rzemiosło 
wojenne stawało się  sztukami walki, 
gdzie dążono do maksymalnej  per-
fekcji w posługiwaniu się  własnym 

Pokaz sztuk i sportów walki

ciałem lub określoną bronią.  W pier-
wotnej formie mistrzostwo to służyło 
celom utylitarnym, czyli praktycz-
nym, bo zwiększało szanse przeżycia 
w świecie wojen i przemocy. Obecnie 
sztuki walki ukierunkowane są na 
aspekt humanistyczny i pedagogiczny, 
polegający na użyciu ich jako środka 
do kształtowania w człowieku postawy 
szacunku i pokory. Przez doskonałość 
ciała, doskonalimy swe umysły.

Z takim przekonaniem szkoli swo-
ich uczniów instruktor prowadzący 
zajęcia AIKIDO – Paweł Sitarz, na co 
dzień  nauczyciel brzeskiej PSP nr 3. 
To właśnie on w 20 rocznicę istnienia 
Sekcji AIKIDO AIKIBUDO IDOKAN 
POLSKA w Brzesku, zorganizował 
widowiskowy pokaz sztuk i sportów 
walki. Pokaz szermierki defensywnej 

StOWArZySZenie Rehabilitacyjno-Kinezjologiczne „Zawsze aktywni” za-
kończyło realizację projektu zatytułowanego „Poprawa aktywności młodzieży 
z gminy Brzesko poprzez warsztaty i punkt doradztwa zawodowego”. Partnerami 
projektu realizowanego za pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego byli: 
Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Dom Dziecka w Jasieniu, gimnazja nr 1 i nr 2 z Brzeska, Gimnazjum i Liceum 
Katolickie oraz Powiatowy Urząd Pracy.

– W ramach projektu odbywały się warsztaty dla młodzieży z zakresu: tech-
nik pamięciowych, autoprezentacji, asertywności i komunikacji, wzięło w nich 
udział 60 osób. Dwa razy więcej młodzieży wzięło udział w zajęciach punktu 
porad zawodowych, który prowadziły panie Joanna Banaśkiewicz i Aneta Witek. 
Uczyli się, jak pisać swoje cv, jak zaprezentować się przed pracodawcą, badano 
także predyspozycje uczestników do wykonywania określonych zawodów -mówi 
prezes Stowarzyszenia Elżbieta Rosa.

Warto podkreślić, że projekt o pozyskanie środków na wspomniany projekt 
przygotowało Biuro Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego. Był to jeden 
z pierwszych projektów, tzw. `miękkich`, jego realizacja trwała półtora roku 
i, w co wierzą organizatorzy, przyniosła wiele pożytku sporej grupie młodzieży. red

Projekt podsumowany

IAIDO oraz technik JU JITSU przy-
gotowany został przez Waldemara 
Jonaka. IAIDO to japońska sztuka 
szybkiego dobywania miecza, JU JIT-
SU natomiast, jest sztuką walki wręcz. 
Wychowankowie pana Pawła zademon-
strowali techniki japońskie: AIKIDO, 
AIKI JITSU i GOSHIN JITSU oparte  
raczej na elementach obrony niż ataku.

Goście z Nowego Sącza – ucznio-
wie sensei Czesława Poczykowskiego 
zaprezentowali żywiołowe techniki 
rosyjskiego systemu walki SYSTEMA, 
opracowanego w dawnym Związku 
Radzieckim dla potrzeb  wojska. 

Na pokazie nie zabrakło elementów 
boksu a nawet prawdziwego boksera. 
W składzie sekcji sportów  walk „Tomi 
Sport” wystąpił Adrian Olszowy, pasjo-
nat mieszanych sztuk walki, zawodowy 
bokser, zawodnik MMA. Na macie wy-
stąpił także właściciel klubu – Tomasz 
Knap, instruktor ćwiczeń siłowych, 
samoobrony, zawodnik MMA posiadacz 
czarnego pasa w JU JITSU.

Jako ostatni wystąpili zawodnicy  
TAEKWONDO – tradycyjnej sztuki 
walki Korei. Trzydziestoosobową gru-
pą kieruje Sławomir Franczak (2 dan) 
zrzeszony  w LZS „Macierz” Taekwon-
do w Lipnicy Murowanej. Łamane 
deseczki oraz pokazy najmłodszych,  
znacznie ożywiły publiczność. 

W PSP nr. 3 w Brzesku trenują 3 
sekcje: AIKIDO, TAEKWONDO i od 
niedawna sekcja sportów walki MMA.

AL

Dla aktywNych
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26 MAJA w Sali Wystawowej Miej-
skiego Ośrodka Kultury odbyła się IX 
Aukcja Prac uczestników Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Brzesku.

– Poprzez zakup przedmiotów stwo-
rzonych wyobraźnią i dłońmi osób 
z niepełnosprawnością mamy szansę 
zarówno docenić czasem wielogodzinny 
trud i wysiłek, przyczynić się do pełniej-
szej rehabilitacji społecznej i zawodowej, 
a jednocześnie zakupić oryginalne i nie-
powtarzalne przedmioty, które mogą 
posłużyć np. jako prezent dla kogoś 
bliskiego, wystrój biura czy mieszkania. 
Nasi uczestnicy są bardzo zadowoleni, 
kiedy widzą, że ich prace się podobają 
i są kupowane – mówi dyrektor WTZ, 
Edward Pabian.

Pracownia plastyczna przygoto-
wała obrazy o różnorodnej tematyce, 
malowane farbami akrylowymi, wy-
konane z masy piaskowej, gipsowej, 
piękne zegary. Pracownia krawiecka 
zaprezentowała po raz pierwszy haf-
towane zegary oraz prace wykonane 
haftem płaskim, krzyżykowym i gobe-
linowym, serwetki wykonane na szy-
dełku. Z prac wykonanych w Pracowni 
ceramicznej można było podziwiać 
obrazy w postaci płaskorzeźby, cerami-
kę użytkową i dekoracyjną. Pracownia 
rękodzieła artystycznego przedstawiła 
obrazy, pudełka i aniołki z drewna.

Wśród autorów prac znajdują 
się osoby nagrodzone za szczególne 
osiągnięcia w twórczości artystycznej. 
Jedną z nich jest Mariusz Majcher 
– dwukrotny laureat ogólnopolskiego 
konkursu plastycznego „Świat Nikifo-
rów”, organizowanego przez Fundację 
„Wspólna Droga”, wielokrotny laureat 
GAUDIUM ET SPES, jak również 
Łukasz Kołodziej – bardzo zdolny ce-
ramik, niejednokrotnie zajmujący czo-
łowe miejsca w konkursach PFRON na 
etapach małopolskich i ogólnopolskich.

Warto podkreślić, że dochód z te-
gorocznej akcji podopieczni brzeskie-
go WTZ przekazali swoim kolegom 
z Bochni. Tamtejszy WTZ ucierpiał 
w czasie powodzi.      red

W SALi KOnFerenCyJneJ Ośrodka Profilaktycznego w Szczepanowie 
odbyło się spotkanie pn. „Żywa lekcja historii”. Jego organizatorami było Sto-
warzyszenie Krzewienia Kultu Św. Stanisława BM oraz młodzież z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Brzeska. Opiekę nad całością projektu spra-
wowała Monika Jawor – nauczycielka historii, a równocześnie miłośnicza ziemi 
szczepanowskiej. W programie spotkania znalazł się m.in. wykład poświęcony 
postaci św. Stanisława, a także przedstawienie poetycko-muzyczne zatytułowane 
„Był taki człowiek, byli ludzie”. Teksty oraz wiersze autorstwa Moniki Jawor 
nawiązywały do najważniejszych wydarzeń z dziejów Polski. Oprócz młodzieży 
szkolnej z terenu parafii Szczepanów, młodzieży ponadgimnazjalnej z Tarnowa 
i Brzeska w spotkaniu uczestniczyli radni Rady Miejskiej oraz burmistrz Grze-
gorz Wawryka. Po części oficjalnej młodzież miała okazję zwiedzić zabytki ziemi 
szczepanowskiej, oraz zintegrować się przy wspólnym ognisku. Spotkanie zrea-
lizowane zostało w ramach projektu „Równe Szanse i integracja społeczna”. red 

PierWSZą WyStAWą zorganizowaną w odnowionej galerii Iuvenes-Iuvenibus 
w Małopolskiej Szkole Wyższej w Brzesku była ekspozycja malarstwa i fotografii 
Tomasza Dańca. 

– Dominującą tematyką w moich pracach są ludzie i pejzaże. Inspiracji 
szukam przede wszystkim podczas podróży – wykonuję wiele zdjęć w różnych 
miastach oraz miejscach takich jak góry czy morze. Często na zdjęciach pokazuję 
ludzi, których nie znam, są to przypadkowo spotkane osoby, które zwróciły moją 
uwagę. Inspiracją są też obrazy znanych i mniej znanych twórców, takich jak 
Wyspiański czy Camps – mówi Tomek. 

Tomek maluje od dzieciństwa, odkąd pamięta brał udział w różnych konkur-
sach malarskich i plastycznych, uczestniczył także w plenerach malarskich na 
Słowacji oraz w Gromniku Polichtach. Swoje prace prezentował już dwukrotnie 
w czasie indywidualnych wystaw w „Galeryjce nad schodami” w Powiatowej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni. Swój talent rozwijał Tomek w Pań-
stwowym Liceum Sztuk Plastycznych im Jana Matejki w Nowym Wiśniczu. red

iX aukcja wtz

ludzie i pejzaże

lekcja historii

z życia gmiNy
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Z dużym powodzeniem występo-
wali młodzi artyści reprezentują-
cy brzeski powiat w wojewódzkim 
finale Festiwalu Form tanecznych 
i Muzycznych „talenty Małopolski 
2003”. Z werdyktu jury wynika, że 
mamy trzy (a właściwie cztery) 
talenty Małopolski 2010. nagrody 
główne w organizowanym już po 
raz dwudziesty trzeci konkursie 
wyśpiewali i wytańczyli Hubert 
Zapiór (Miejski Ośrodek Kultury 
w Brzesku) oraz „niezrzeszeni” – 
duet tOPiKAn i Michał „Antonio” 
topolski (formy taneczne). Laure-
aci wystąpią w koncertach laure-
atów, które odbędą się w drugiej 
połowie czerwca w Krakowie. 

Okazało się, że Hubert Zapiór 
pracowicie spędził czas dzielący go 
od powiatowych eliminacji do wado-
wickiego finału, co znalazło odzwier-
ciedlenie z werdykcie jury. W kategorii 
muzycznej Brzesko zdobyło też dwa 
wyróżnienia. Otrzymali je Marta Mą-
dra (Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 w Brzesku) oraz tomasz 
Mika (Publiczne Gimnazjum nr 1 
w Brzesku). W gronie wyróżnionych, 
które dotarły do finału z brzeskich 
eliminacji powiatowych, znalazły się 
także Paulina Kubala (Publiczne 
Gimnazjum w Woli Dębińskiej) 
oraz edyta Pałucka (Szkoła Pod-
stawowa w Porąbce Uszewskiej).

Werdykt jury dotyczący form tanecz-
nych dowodzi, że występujący w You 
Can Dance Alek Paliński z Brzeska 
ma godnych następców i naśladowców. 
Tytuły „Talent Małopolski 2010” otrzy-
mali duet tOPiKAn oraz Michał 
„Antonio” topolski. Wyróżniony 
został zespół VenA z Publicznego 
Gimnazjum w Woli Dębińskiej. 

To olbrzymi sukces zarówno lau-
reatów głównych nagród jak i wyróż-
nionych, jeśli zważyć, że jury oceniało 
w finale aż 239 tzw. podmiotów wy-
konawczych, a we wszystkich powia-
towych eliminacjach wzięło udział 
około 15 tysięcy młodych wokalistów, 
instrumentalistów i tancerzy. 

Laureaci wystąpią teraz w dwóch 
oddzielnych koncertach laureatów. 
Wokaliści swój koncert mają zapla-
nowany na 20 czerwca, a odbędzie 
się on w legendarnej Piwnicy Pod 
Baranami. Tydzień później, czyli 27 
czerwca, na krakowskim Małym Ryn-
ku zaprezentują się najlepsi tancerze.

PrUD 

mamy tRzy taleNty

Szanowni Państwo,  miałam nie zbie-
rać głosu ani w jakikolwiek sposób 

odnosić się do kłamliwych artykułów, 
jakie ukazują się na łamach tygodnika 
TEMI, jednakże kolejny,   wprowadza-
jący w błąd czytelników artykuł stał się 
przyczynkiem do tego, że przedstawię 
swoje stanowisko odnośnie artykułu 
dotyczącego wniosków Rady Miejskiej 
związanych z  uruchomieniem nowych 
linii MPK – do Tarnowa i Krakowa.

Po raz kolejny redaktor TEMI, pani 
Iwona Dojka, będąca  pracownikiem 
biura posła Jana Musiała, funkcjonują-
cego dzięki podatkom opłacanym przez 
każdego z nas, w sposób wyrywkowy, 
nie badając sedna sprawy i dyskusji 
toczących się na temat funkcjonowania 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komuni-
kacji, wyciągając pojedyncze zdania 
z kontekstów, wprowadza czytelników 
w błąd, rozwijając wizję upadku na-
szych miejscowych przedsiębiorców. 
Miałoby się to stać w związku z zapro-
ponowanym przeze mnie oraz innych 
radnych rozszerzeniem usług MPK, 
poprzez uruchomienie nowych linii, 
i w tym do Tarnowa oraz do Krakowa.

Idąc tokiem podstępnych wywodów 
i rozumowania pani Iwony Dojki, uru-
chomienie linii do Krakowa, obsługi-
wanej przez naszą spółkę doprowadzi 
do „upadku naszych przedsiębiorców”. 
Należy zadać pytanie naszemu „wybit-
nemu ekspertowi w wielu dziedzinach” 
– pani Iwonie Dojce – czy zadając pyta-
nia swoim rozmówcom, wyjaśniła ideę 
działań podejmowanych przez Radę 
Miejską, czy tylko podstępnie oparła 
się na jednej wyrywkowej wypowiedzi, 
nie sięgając do materiałów obrazują-
cych sens pracy i  powody podejmo-
wanych przez Radę działań. W jaki 
sposób uruchomienie linii do Krakowa, 
czy Tarnowa obsługiwanej przez MPK 
zagrozi naszym mikro-przedsiębior-
com? Tego nie jestem w stanie zrozu-
mieć. Codziennie bowiem w kierunku 
Krakowa oraz Tarnowa jeździ tysiące 
osób. Tutaj bowiem znajdują się szpi-
tale, chociażby przy trasie przejazdu 
wszystkich autobusów i  BUS-ów 
do Krakowa – Akademicki Szpital 
w Prokocimiu, do którego codziennie 
na badania, czy w odwiedziny do 
najbliższych przyjeżdżają setki osób, 
tutaj znajdują się szkoły wyższe, do 
których dojeżdża młodzież, tutaj znaj-
dują się muzea, teatry odwiedzane 
przez ich miłośników. Tutaj znajdują 
się kina/takie właśnie sale kinowe 

Upadek naszych przedsiębiorców
zostały uruchomione w nowo wybudo-
wanym sklepie „Bonarka”/, gdzie może 
pojechać jednorazowo nawet 100 czy 
200 osobowa grupa osób i spokojnie 
obejrzeć  ciekawy film. 

Tutaj rodzi się kolejne pytanie, 
które skieruję do pani Dojki  – dlacze-
go musimy jeździć na seanse filmowe 
do Krakowa czy Tarnowa? Zapewne 
nie doczekam się odpowiedzi, więc 
postaram się wyjaśnić. Dlatego tak 
się dzieje, że kino „Bałtyk” w Brzesku 
przestało istnieć,  budynek kina zo-
stał bezpowrotnie zaprzepaszczony 
w okresie rządów poprzedniego burmi-
strza Brzeska, a obecnego posła i pra-
codawcy pani Dojki. Tym to sposobem 
mieszkańcy gminy zostali pozbawieni 
możliwości korzystania z kina. 

Codziennie obok dużych sklepów 
krakowskich, zmierzając do centrum 
miasta,  przejeżdża setki  autobusów 
i bus-ów z których korzystają między 
innymi mieszkańcy Brzeska, mijając 
w Prokocimiu takie sklepy jak TESCO, 
OBI, DEICHMANN czy wreszcie BO-
NARKA – czy dlatego, że tak jest,  że 
autobusy i busy muszą przejechać obok 
tych sklepów, upada rodzimy przemysł? 
Z podstępnych zapytań i rozważań 
pani Dojki, wynika jeden wniosek – na-
leży ustawić na granicy gminy rogatki 
i nie wpuszczać, ani nie wypuszczać 
z Brzeska transportu zbiorowego. 

Jakim to sposobem uruchomienie 
linii do Krakowa obsługiwanej przez 
naszą spłkę zagrozi którejkolwiek gru-
pie społecznej? Do Krakowa, jak i do 
Tarnowa codziennie jeżdżą setki auto-
busów, busów i jest to dla nich rentow-
ne, tylko naszej spółce nic się nie opła-
ca. Jeżeli zostaną uruchomione kursy 
do Krakowa, to będą one jeździć do 
Centrum Krakowa, a nie pod Bonarkę, 
z powodów, które przedstawiłam wyżej. 

Nasuwa się kolejne pytanie. Kto 
tak naprawdę niszczy/niszczył/ na-
szych rodzimych przedsiębiorców? To 
działania nasze, radnych tej właśnie 
kadencji, dla ochrony naszych rodzi-
mych przedsiębiorców nie dopuściły 
do uruchomienia następnych, wiel-
kogabarytowych sklepów. Natomiast 
przyglądnijmy się działaniom podej-
mowanym w poprzednich kadencjach 
w tym zakresie, wtedy znajdziemy 
jasną odpowiedź na zadane pytanie, 
kto tak naprawdę niszczył naszych 
mikro-przedsiębiorców.

Maria Kądziołka
radna rady Miejskiej

z życia gmiNy
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1 maja zmarła Helena Łoza-Skro-
botowicz, mieszkanka Brzeska 
odznaczona medalem „Spra-

wiedliwy wśród narodów świata” 
przyznawanym przez Instytut Pamięci 
Męczenników i Bohaterów Holocau-
stu Yad Vashem za pomoc udzieloną 
Żydom w czasie II wojny światowej. 
Wtedy właśnie, gdy w całej Europie, 
w każdym mieście Niemcy tworzyli 
getta, skąd wywozili Żydów do obo-
zów koncentracyjnych, Pani Helena 
zaopiekowała się żydowskim chłopcem 
– Josephem, któremu na-
dała imię Marek. Chłopiec 
wychowywał się u niej do 
końca wojny, nigdy nie 
zapomniał o swojej wybawi-
cielce. Mieszkający w Izra-
elu Joseph Komem  vel 
Marek Łągiewski, urodzo-
ny w kwietniu 1936 roku 
wielokrotnie Ją odwiedzał, 
pisał listy i przysyłał kartki 
ze świątecznymi pozdrowieniami. War-
to podkreślić, że do domu przyprowa-
dził małego Josepha głuchoniemy brat 
Pani Heleny – Eugeniusz. 

Joseph Komem pozostaje w stałym 
kontakcie listowy z Piotrem Zawisto-
wiczem, krewnym Pani Heleny. To 
właśnie pan Piotr zawiadomił Josepha 
o Jej śmierci. Oto list, który przyszedł 
do Piotra. Drukujemy go w całości, 
w oryginalnej pisowni. 

Drogi Piotrku, Moi Kochani. 
Ta nagła i smutna wiadomość 

bardzo mnie oraz całą rodzinę moją 
rozżaliła. Planowałem Ją odwiedzić 
jeszcze w tym roku, możliwie razem 
z wnukiem Nir-em, drugim synem 
Amira. Jednak pocieszyło mnie że 
Amir i Gal mogli z ciocią przebywać 
w roku 2005, choć przez kilka za 
krótkich godzin Jej gościny. Hela była 
ostatnią żyjącą Sprawiedliwą z rodzin 
Łoza-Nowak w Brzesku i Kuropieska 
w W-wie, które ocaliły życie moje 
(i brata). To odznaczenie świadczy 
o niezwykłych cechach ludzkości w jej 
wybitnym znaczeniu. Czyny tych osób 
w czasach krytycznych  świadczą 
o niezwykłej szlachetności, i służą 
jako przykład trudny do osiągnięcia. 
Cudem wszyscy wyszli wtedy żywi 
i cali. Wy, miasto Brzesko i cała Pol-
ska mogą być dumni z rodzin Łoza 
i Nowak. Bardzo chciałbym być jutro 
z Wami i oddać cioci Heli należne cześć 
i honor. Niech P. Bóg ubłogosławi Jej 
duszę. Dziękuję Piotrze za przekazanie 
tak smutnej wiadomości o zgonie Pani 
Heli przed Jej pochowaniem. Mam 
nadzieję że Jej ostatnie dni nie były 

Odeszła Sprawiedliwa
bolesne. W dzisiejszych czasach nie 
każdy ma przywilej opuścić ten świat 
w miejscu urodzenia i między swoimi. 
Serdecznie z kondolencjami Joseph 
– Marek Komem z rodziną.

Poniżej prezentujemy Państwu 
wspomnienia Josepha – Marka Ko-
mema, który napisał je specjalnie dla 
Czytelników BIM.

Moi Kochani
Napisałem ten dodatek 

z celem dokładnego poin-
formowania rodziny o tych 
dawnych wydarzeniach. 
Oczywiście rodzina ma 
decydować jakie informa-
cje mogą być ewentualnie 
publikowane. Także na-
leży poprawić moje błędy 

samouka. Powtarzam wyrazy smutku 
i przesyłam kondolencje. Jej pamięć 
i pamięć Waszej rodziny będzie także 
utrwalona w druku w języku hebraj-
skim, we wspomnieniach o mojej 
rodzinie w latach 1936-1950.

Przybyliśmy do Brzeska pod koniec 
1942 roku pod podrobioną tożsamością 
katolicką, już po likwidacji tutejszej 
ludności żydowskiej. Rodzice ucie-
kli z getta sandomierskiego razem 
z dwojgiem dzieci.  Pan Jaworski, 
głuchoniemy introligator z Krakowa, 
przyjaciel mego głuchoniemego ojca, 
skierował matkę moją razem ze mną 
do p. Antoniego Herberta, głuchonie-
mego introligatora brzeskiego, który 
nam odnalazł skromne lokum przy  
ulicy  Bocheńskiej nr. 159, u pani 
Feliksy Gardzielowej, wdowy po profe-
sorze JanieGardzielu, zamordowanym 
w obozie oświęcimskim. 

Ojciec, który przybywał na święta 
z Warszawy, zaprzyjaźnił się z młodym 
P. Eugeniuszem Łozą, głuchoniemym 
i z jego rodzinami  – Łoza i Nowak na 
Słotwinie. Tak mieszkaliśmy aż do 
rozpoznania rodziców przez kalisza-
nina (pochodzimy z Kalisza), który 
wtedy mieszkał na Słotwinie, i aż do 
jego brutalnego szantażu. Ojciec mnie 
przewiózł do schowka w W-wie u Pani 
Leopoldy Kuropieskiej, gdzie się znaj-
dywał mój brat. Tam zostałem odkryty 
przez szmalcownika i granatowego po-
licjanta, którzy mnie puścili za haracz. 
Wtedy ojciec bezradnie zwrócił się do 
rodzin Łoza i Nowak, oświadczył że 
jesteśmy Żydami, i zapytał czy będą 
gotowi mnie trzymać u siebie. Odbyło 
się konsylium rodzinne w którym 

brali udział: matka, p. Stefania Łoza, 
córka p. Irena Łoza-Nowak  (młoda 
wdowa z 3 dziećmi), syn, p. Eugeniusz 
Łoza i najmłodsza córka Helena Łoza. 
Przyjęli mnie latem w 1944 roku. To 
było bardzo niebezpieczne ponieważ 
ludzie  w Brzesku mnie znali. Po jakiś 
2 miesiącach kontakt z ojcem się ze-
rwał ze względu na wybuch Powstania 
Warszawskiego – aż do po wyzwoleniu, 
19 stycznia 1945 roku. Przez ten okres 
czasu byłem traktowany jako własne 
dziecko pani Ireny, a młoda Helena 
wzięła na siebie obowiązek mego ogól-
nego wychowania, a także katolickie-
go, religijnego i narodowego -polskiego. 
Tam zacząłem czytać książki i nawet 
śpiewać razem z nią. Nawet wyszliśmy 
wędrować po lasach. Bardzo dbała, by 
mi dodać otuchy i podnieść morale, 
bo sądziliśmy, że moja rodzina już nie 
żyje. W tym czasie mieszkali u p. Ire-
ny dwaj panowie z armii podziemnej. 
Oprócz tego, mieszkali w kuchni na 
przymusowej kwaterze dwaj żołnie-
rze Wehrmachtu. W ogrodzie była 
zakopana broń od podziemia. Po 
pewnym wypadku, Gestapo założyło 
w domku „kocioł”, bo podejrzewali że 
rodzina ma kontakty z podziemiem 
i że na posesji znajduje się broń. Ten 
„kocioł” trwał bez przerwy przez 10 
dni, i Gestapo śledziło, przeszukiwało 
i kopało w ogrodzie. Przez ten cały czas 
przebywałem razem z rodziną w tym 
mieszkaniu i byłem chroniony. Ojciec 
przyjechał i zabrał mnie do Kalisza. 
P. Irena, p. Eugeniusz i brat dr. med. 
Emil Łoza nas tam odwiedzili. Jesienią 
1946 roku przyjechałem do Brzeska, 
aby się pożegnać przed wyjazdem do 
Palestyny.

W marcu 1983 roku Stefania Łoza, 
Eugeniusz Łoza i Irena Nowak zastali 
uznani (dyplom i medal) przez Insty-
tut Yad Vaszem w Jerozolimie jako 
Sprawiedliwi Wśród Narodów Świa-
ta. Irena Nowak była razem z córką, 
Barbarą, u nas w Izraelu na gościnie 
przez dwa miesiące i sadziła drzewko 
w Alei Sprawiedliwych w Yad Vaszem. 
Helena Łoza – Skrobotowicz otrzymała 
takie same uznanie w styczniu 2000 
roku. Utrzymywałem z Heleną stały 
kontakt i Ją odwiedzałem kiedy bywa-
łem 3 razy w Polsce: raz z żoną i raz 
z synem i z wnukiem. Joseph Komem 
vel Marek Łągiewski

Za pomoc w przygotowaniu mate-
riału redakcja dziękuje Panu Piotrowi 
Zawistowiczowi.     n

wsPomNieNie
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14 milionów – tyle kosztować 
będzie budowa Regionalne-
go Centrum Kulturalno-Bi-

bliotecznego, które będzie siedzibą no-
wej biblioteki oraz Miejskiego Ośrodka 
Kultury. Centrum wyposażone będzie 
w salę audiowizualną, salę konferen-
cyjną, czytelnię. Dofinansowanie, jakie 
gmina otrzymała z Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
na realizację tej inwestycji wyniesie 
blisko 75 procent kosztów budowy. 
Swoje podwoje centrum otworzy już 
w połowie przyszłego roku. 

Już wkrótce rozpoczną się prace 
związane z rewitalizacją brzeskiego 
Rynku, który po zakończeniu prac 
zyska zupełnie nowe oblicze. Cen-
tralny plac miasta zostanie przebu-
dowany, położona na nim zostanie 
nowa nawierzchnia, zyskają też na 
wyglądzie sąsiadujące z nim uliczki 

Unijne miliony
w Brzesku

Prawie 50 milionów złotych – takiej wysokości dotacje udało się gminie Brzesko uzyskać 
w ciągu ostatniego ostatnich dwóch lat. Pieniądze te zasilają budżet gminny i pozwalają na 
realizację inwestycji, na które mieszkańcy czekali od lat. W samym Brzesku i w okolicznych 
sołectwach budowane są drogi, chodniki, sale sportowe, w Porębie Spytkowskiej powsta-
je od ćwierćwiecza oczekiwany wodociąg. Już wkrótce rozpoczną się prace związane 
z rewitalizacją brzeskiego Rynku, dzięki czemu miasto wypięknieje i stanie się bardziej 
atrakcyjne dla samych mieszkańców, jak i dla turystów. Pod koniec mają władze miasta 
otrzymały informację o przyznaniu kolejnej dotacji w wysokości 22 milionów złotych. Za 
pieniądze te budowana będzie kanalizacja, w ciągu półtora roku powstanie 29 kilometrów 
sieci, z której korzystać będzie blisko 4 tysiące mieszkańców. 

oraz otaczające Rynek kamieniczki 
będące własnością gminy. Renowacji 
poddana zostanie również elewacja 
kościoła św. Jakuba. Na południowej 
pierzei Rynku zaplanowano duży ta-
ras, który można będzie wykorzystać 
pod działalność restauracji i kawiarni. 
Realizacja projektu kosztować będzie 
ok. 5 milionów złotych, z czego dofi-
nansowanie z MRPO wyniesie ponad 
3 miliony złotych.

2,5 miliona złotych otrzymała 
gmina z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na budowę magistrali 
wodociągowej w Porębie Spytkowskiej. 
W tym roku wykonane zostaną II i III 
etap inwestycji, co kosztować będzie 
6,5 miliona złotych. 

– Wodociągowanie Poręby Spyt-
kowskiej od początku swojej kadencji 
traktowałem jako zadanie prioryteto-
we. W ciągu kilku ostatnich lat sytua-

cja w Porębie znacznie się pogorszyła, 
w sezonie letnim w studniach ludzie 
nie mają wody, nie można było dłużej 
zwlekać z rozpoczęciem inwestycji. 
I etap inwestycji wykonany został za 
pieniądze z budżetu gminy, na kolejne 
złożyliśmy wnioski do Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich. Otrzymaliśmy 
2,5 miliona złotych, które przyczynią 
się do szybszej realizacji zadania. Rów-
nież na kolejne etapy szukać będziemy 
pieniędzy w unijnych funduszach 
– mówi burmistrz Grzegorz Wawryka.

Prawie 3 miliony złotych kosz-
tować będzie realizacja ostatniego 
etapu magistrali wodociągowej Brze-
sko-Bochnia. Wysokość dotacji, jaką 
gminie udało się uzyskać na ten cel 
z Małopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego to ponad 1,8 miliona 
złotych. Budowa magistrali zakończo-
na zostanie w przyszłym roku, dzięki 
niej powstanie alternatywne źródło 
zasilania w wodę całej gminy.

Zbrojone są tereny na Pomianow-
skim Stoku, gdzie wiele firm już uru-
chomiło swoją działalność gospodarczą. 
Na ten cel udało się gminie pozyskać 
dotację z Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego w wysokości 
2 milionów złotych. Już w tym roku 
na Pomianowskim Stoku zakończy 
się budowa drogi wraz z kanalizacją 
sanitarną i opadową. Wartość zadania 
to 3,5 miliona złotych. 

Blisko 4 miliony złotych kosztować 
będzie budowa sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku. 
Prace rozpoczną się już wkrótce 
i potrwają, jak zakładają plany 24 mie-
siące. Istnieją duże szanse na to, że 
gminie uda się pozyskać dotację na ten 
cel w wysokości 25 procent wartości 
inwestycji z Ministerstwa Sportu. Peł-
nowymiarowa sala z widownią będzie 
służyła nie tylko młodzieży z brzeskiej 
„trójki”. Będzie to też miejsce rozgry-
wek międzyszkolnych. 

 22 miliony złotych – taka kwota 
już wkrótce trafi do Brzeska z unijnego 
funduszu Spójność. Przeznaczona 
zostanie na budowę kanalizacji na 
terenie gminy. Łącznie wybudowanych 
zostanie blisko 29 kilometrów sieci 
i 4 przepompownie ścieków. W ten 
sposób liczba mieszkańców korzystają-
cych z kanalizacji zwiększy się o około 
4 tysiące osób. 

– Kilka dni temu otrzymaliśmy 
informację z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska o tym, że nasz 
wniosek zyskał akceptację i gmi-
na otrzymała pieniądze z funduszu 
Spójność. Są to pieniądze od dawna 
oczekiwane, dzięki nim duża część 

z życia gmiNy
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gminy zostanie skanalizowana  mówi 
burmistrz Grzegorz Wawryka. 

Prace rozpoczną się już w lipcu 
i potrwają do końca 2012 roku. W tym 
czasie do kanalizacji podłączone zo-
staną: os. Kopaliny, Słotwina, ulice 
Wiejska, Leśna i Uczestników Ruchu 
Oporu, dokończona zostanie budowa 
kanalizacji na osiedlu Szczepanow-
skim. W Jadownikach kanalizacja 
powstanie przy ulicach: Środkowej, 
Staropolskiej, Wschodniej i Bujaka, 
w Jasieniu zaś przy ulicy Klonowej 
i Klonowej Bocznej. Ogółem prace 
kosztować będą blisko 35 milionów zło-
tych. Pozyskana ze Spójności dotacja to 
około 70 procent jego wartości, resztę 
dołoży gmina. Rolę inwestora pełnić 
będzie Rejonowe Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji. 

– 2 miliony z pozyskanej dotacji 
przeznaczone zostaną na rozbudowę 
systemu monitoringu i sterowania 
obiektów systemu wodociągowego 
na trasie z Łukanowic do Brzeska 
– wyjaśnia prezes RPWiK, Zbigniew 
Gładyś. 

– Najpilniejszym zadaniem do 
wykonania w ramach projektu będzie 
budowa nowej kanalizacji przy ulicy 
Uczestników Ruchu Oporu – mówi 
naczelnik Wydziału Infrastruktury, 
Bogdan Dobranowski. – Już w lipcu 
podpisana zostanie umowa na prze-
kazanie pieniędzy gminie, najpóźniej 
w sierpniu ogłoszony zostanie przetarg 
na wykonanie inwestycji. Myślę, że 
wiosną przyszłego roku kanalizacja 
przy Uczestników Ruchu Oporu po-
winna zostać uporządkowana.

Naczelnik wyjaśnia, że przy wspo-
mnianej ulicy istnieje kanalizacja ogól-
nospławna, której wylot znajduje się 
przy ulicy Krętej. Koszty tego niefor-
tunnego rozwiązania ponosi RPWiK, 
płacąc ogromne kary za wylewanie 
ścieków do Uszwicy. 

Rozwiązanie problemu przy Uczest-
ników polegać będzie na rozdzieleniu 
kanalizacji sanitarnej od burzowej. 
Wybudowany zostanie nowy kanał 
sanitarny o długości 300 metrów.- 
Sprawa jest o tyle pilna, że w czasie 
ostatnich podtopień, po raz kolejny 
przekonaliśmy się, iż kanalizacja 
ogólnospławna nie zdaje egzaminu. 
Chcę jednak podkreślić, że przed tak 
obfitymi deszczami, jakie nawiedziły 
Brzesko niedawno, nie ochroni miesz-
kańców najlepiej wykonana kanali-
zacja. Zastosowanie wspomnianych 
wyżej rozwiązań sprawi to, że nie 
będzie ̀ wybijać` kanalizacja sanitarna 
-dodaje naczelnik Dobranowski.

ZS

Straty po powodzi, jaka nawie-
dziła gminę Brzesko, można podzielić 
na kilka grup: straty w gospodar-
stwach indywidualnych, w infrastruktu-
rze komunalnej i w uprawach rolnych. 
Czy straty te są duże, co ludzie straci-
li, jakie straty poniosła gmina?

Straty w gospodarstwach indywi-
dualnych generalnie nie są wielkie. 
Kilkanaście rodzin, mieszkających 
na terenach przyrzecznych miało 
w mieszkaniach około metra wody. 
W pozostałych przypadkach woda 
w mieszkaniach nie przekroczyła 
kilkunastu centymetrów lub też za-
lała jedynie piwnice i garaże. Straty 
więc ogólnie nie są bardzo duże, 
najbardziej poszkodowanych gmina 
objęła szczególną pomocą. Niestety, 
w wyniku osuwisk kilka domów 
uległo zniszczeniu i konieczne było 
opuszczenie ich, gdyż nie nadają się 
do dalszego zamieszkania. Około 35-
40 procent obszaru gminy znalazło 
się przynajmniej częściowo pod wodą, 
więc również gospodarstwa rolne po-
niosły straty. Obecnie trwa zbieranie 
informacji od rolników o poniesionych 
stratach i ci, którzy spełnią określone 
warunki, będą mogli liczyć na pomoc. 
Największe straty gmina poniosła 
jednak w infrastrukturze komunalnej. 
Powstało kilkanaście osuwisk, znisz-
czeniu uległo ponad 6 kilometrów dróg, 
w wielu miejscach przerwany został 
wodociąg lub kanalizacja. Konieczna 
jest również odbudowa jednego mo-
stu, a także wiele urządzeń wodnych. 
Wstępne szacunki wskazują, że straty 
w infrastrukturze komunalnej wyno-
szą ponad 11 milionów złotych.

Odbudowa zniszczeń będzie 
wiele kosztować, zarówno tych 
w gospodarstwach indywidualnych, 
jak i w gminnej infrastrukturze, skąd 
będą na to pieniądze, na jakie odszko-
dowania mogą liczyć mieszkańcy?

Tam, gdzie jest to konieczne, nie-
zwłocznie przystępujemy do bieżących 
napraw ze środków własnych. Całko-
wita naprawa zniszczeń nie będzie 
jednak możliwa w krótkim czasie, bez 
pomocy z zewnątrz. Liczymy, że za-
powiedzi uruchomienia dodatkowych 
środków z budżetu zostaną zrealizowa-
ne i będzie możliwa szybka odbudowa 

n
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Gmina liczy straty
Z przewodniczącym komisji ds. szacowania szkód popowodziowych,

Stanisławem Sułkiem rozmawiała Zofia Sitarz

zniszczeń. Właściciele indywidualnych 
gospodarstw mogą liczyć na wypła-
tę zasiłków celowych z Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Każdy 
poszkodowany, który nie jest w stanie 
sam pokryć strat, może, przynajmniej 
częściowo, pokryć je z tych zasiłków. 

Czy odbudowa popowodziowych 
zniszczeń nie spowoduje zablokowania 
bądź spowolnienia realizacji gminnych 
inwestycji?

Większość inwestycji realizowana 
jest przy dużym udziale środków ze-
wnętrznych, więc nie ma zagrożenia, 
że ich realizacja zostanie zatrzyma-
na, mogą się jedynie zdarzyć drobne 
opóźnienia, szczególnie wtedy, gdy są 
one realizowane w terenach osuwi-
skowych. 

Jak ocenia Pan pracę Gminnego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego?

Śmiało mogę powiedzieć, że Gmin-
ne Centrum Zarządzania Kryzysowego 
sprawdziło się w boju znakomicie. Ca-
łodobowe dyżury sprawiły, że w chwi-
lach zagrożenia mieszkańcy bardzo 
szybko otrzymywali worki, piasek 
i inne potrzebne rzeczy. Znakomicie 
układała się współpraca ze strażą 
pożarną i policją. Szczególne podzię-
kowania należą się również strażakom 
ochotnikom, którzy nie odmawiali 
nigdy pomocy i pracowali niemal bez 
przerwy. Oczywiście te wszystkie 
działania nie zapobiegły powstaniu 
szkód, znacznie je jednak ograniczyły. 
Myślę, że również obecność burmistrza 
wpływała mobilizująco na ofiarność 
i poświęcenie wszystkich zaangażowa-
nych w akcję powodziową.

n

n

o g Ł o s z e N i e

sprzedam działkę  budowlaną pod 
inwestycje -66 arów z bezpiecznym 
dostępem do drogi asfaltowej, dro-
gi utwardzone 2 tysiące metrów 
kwadratowych, warunki zabudowy 
na halę. Działka znajduje się przy 
ulicy Zydronia (prostopadła do ul. 
Przemysłowej). tel.  601  521  322. 

wywiaD
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Było naprawdę groźnie, trzy 
ataki wielkiej wody budziły gro-
zę i spowodowały wiele strat. Jak 
Brzesko poradziło sobie z tak trudną 
sytuacją?

Od momentu, gdy do Brzeska zaczę-
ły docierać pierwsze informacje o nad-
ciągającej wysokiej fali, rozpoczęliśmy 
działania mające na celu zminimalizo-
wanie skutków powodzi. W nocy z 16 na 
17 maja woda w Uszwicy osiągnęła kry-
tyczny poziom 7 metrów, co stanowiło 
realne zagrożenie dla mieszkańców i ich 
mienia. Powołałem Gminne Centrum 
Zarządzania, w skład którego wchodzili 
pracownicy Urzędu Miejskiego. Przez 
całą dobę w UM prowadzone były dy-
żury, mieszkańcy dzwonili i przychodzi 
po pomoc. Rozwoziliśmy worki i piasek, 
w miejsca, gdzie było to potrzebne 
kierowaliśmy strażaków ochotników, 
którzy brali udział w akcji. W czasie 
pierwszego ataku powodzi najbardziej 
ucierpieli mieszkańcy ulic Cegielnianej 
w Brzesku, a także Nadbrzeżnej w Ja-
downikach, poważne straty ponieśli 
mieszkańcy Bucza. Wszystkim, którzy 
zostali poszkodowani, udzielaliśmy 
wszelkiej możliwej pomocy. Ewaku-
owani otrzymali od nas mieszkanie 
i wyżywienie. Mieszkańcy, którym 
zalało domy, otrzymywali wodę pitną 
a także niezbędne środki dezynfekcyjne 
i czystości. Teraz, zgodnie z wytycznymi 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
wypłaca poszkodowanym zasiłki. 

Początek czerwca dał się także 
gminie we znaki...

Z wielką wodą w czerwcu zmaga-
liśmy się dwukrotnie, po raz pierwszy 
z 1 na 2 czerwca, potem kolejny atak 
nastąpił 3 czerwca. Wtedy najbardziej 
niebezpieczne były wody opadowe, 
gdyż przez kilka dni nieprzerwanie 
padał deszcz. Wezbrały wszystkie po-
toki, które nie przyjmowały już wody, 
wybijało studzienki kanalizacyjne, na 
drogach, polach i łąkach tworzyły się 
wielkie rozlewiska, które zagrażały 
budynkom mieszkalnym i gospodar-
czym. Zniszczeniu uległa część upraw 
rolnych. Bardzo poważnie ucierpiała 
gminna infrastruktura, mamy znisz-
czone drogi, mosty, przepusty, powstało 
kilka groźnych osuwisk, których likwi-
dacja będzie niezwykle kosztowna. 

n

n

Wyszliśmy obronną ręką
Z burmistrzem Grzegorzem Wawryką rozmawiała Zofia Sitarz

Nawet kilkanaście milionów 
złotych może gmina potrzebować na od-
budowę popowodziowych zniszczeń, czy 
taka kwota znajdzie się w budżecie?

Najistotniejsze naprawy i remonty 
przeprowadzane są na bieżąco, drogi 
muszą być przejezdne, musi także 
działać kanalizacja. Do tej pory już 
wydaliśmy na usuwanie szkód kilkaset 
tysięcy złotych. Wysokość strat nie jest 
jeszcze znana, gdyż do tej pory w te-
renie pracują komisje, które szacują 
szkody. Liczymy na to, że w czyn wpro-
wadzone zostaną deklaracje rządu, 
który obiecuje, że zalane tereny otrzy-
mają pieniądze na remonty i naprawy. 
Jednak liczymy się z tym, że naprawa 
niektórych zniszczeń będzie trwać 
nawet kilka lat. Robimy wszystko, aby 
zabezpieczyć gminę przez kolejnymi 
ewentualnymi powodziami. Jesteśmy 
w trakcie rozmów z właścicielami 

n

PUBLiCZnA Szkoła Podstawowa w Buczu chętnie uczestniczy w akcjach 
charytatywnych na rzecz osób poszkodowanych i potrzebujących. W ostatnich 
dniach odpowiedziała na apel naczelnika WEKiS Józefa Cierniaka o pomoc 
poszkodowanym podczas powodzi  SZKOŁA SZKOLE. Zorganizowano zbiórkę 
niezbędnych artykułów. Nauczyciele, uczniowie, pracownicy szkoły chętnie 
i aktywnie włączyli się do akcji. Przynoszono żywność, odzież, środki czystości. 
Nauczyciele zainicjowali zbiórkę pieniędzy, za które zakupiono 15 kompletów 
kołder i poduszek niezbędnych dla osób, które wszystko straciły w wyniku po-
wodzi. Zebrane dary zostały przekazane powodzianom za pośrednictwem UM 
w Brzesku.

i administratorami rzek znajdujących 
się na terenie gminy, czynimy starania, 
aby zostały one lepiej zabezpieczone. 
Mam nadzieję, że wyniki tych rozmów 
przyniosą konkretne rozwiązania. 

Brzesko solidaryzuje się 
z zalaną w ogromnej części gminą 
Szczurowa. Jednej z takich akcji Pan 
patronuje.

Nie chcę oczywiście bagatelizować 
powodzi, jaka dotknęła części miesz-
kańców Brzeska i sołectw wchodzących 
w skład naszej gminy, jednak to, co 
stało się w gminach: Szczurowa, Tu-
chów, czy Szczucin, to naprawdę wielki 
dramat. Ludzie wyszli z powodzi tak, 
jak stali. Nie zostało im nic, oprócz 
tego, co mieli na sobie. Stracili domy, 
zwierzęta hodowlane, uprawy, nie 
mają co jeść, nie mają się w co ubrać. 
Dlatego wszystkich mieszkańców 
naszej gminy serdecznie zachęcam 
do tego, aby w każdy możliwy sposób 
pomagali ludziom z zalanych terenów. 
Na terenie firmy Zasada Trans Spe-
dition znajdują się magazyny, gdzie 
składać można dary dla powodzian. 
Wiele ton niezbędnych artykułów już 
za pośrednictwem ZTS do nich trafiło. 

n

szkoła szkole

wywiaD
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PrZeZ PięĆ Dni – od 26 do 30 maja Zespół Pieśni i Tańca Jadowniczanie był 
gościem Regionalnego Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego ̀ Pokój na 
Bałkanach` w bułgarskiej Dupnicy. Miasto Dupnica położone jest w południowo-
zachodniej części Bułgarii, 60 kilometrów od Sofii. Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru Pokój na Bałkanach odbywa się od dziewięciu lat. 

–W festiwalu brało udział kilkanaście zespołów z Europy  Macedonii, Gruzji, 
Słowacji Serbii, Bułgarii, Francji. Polskę reprezentował nasz zespół z Jadownik. 
Kilkakrotnie w czasie festiwalu prezentowaliśmy nasz program, w którym znala-
zły się suity: krakowska, sądecka, rzeszowska oraz zaborowska opracowane przez 
naszego choreografa Jacka Dziadura. Nasz folklor wyróżnia się żywiołowością, 
niezwykle barwnymi strojami i pięknym śpiewem, co widzowie za każdym razem 
nagradzali brawami na stojąco -mówi kierownik Zespołu, Elżbieta Loranty. 

Sponsorami wyjazdu Jadowniczan byli: Urząd Miejski, Miejski Ośrodek 
Kultury, Firma Leś, Firma Granit, Restauracja Grecja, Józefa Wody, Skład 
Budowlany Edmunda Milewskiego oraz firma Imex.

„resocjalizacja i bezpieczeństwo 
– współczesne wyzwania edukacyj-
ne” po takim hasłem w tarnowie 
odbyła się międzynarodowa kon-
ferencja naukowa zorganizowana 
przez Małopolską Szkołę Wyższą 
w Brzesku. 

 Celem konferencji była wymia-
na myśli naukowej i doświadczeń 
praktycznych w gronie specjalistów 
oraz przeanalizowanie węzłowych 
problemów i zagrożeń współczesnego 
społeczeństwa w ujęciu globalnym 
i lokalnym – mówi rektor MSzW, pro-
fesor Stanisław Lis. 

Referaty w czasie konferencji 
wygłosili profesorowie z wielu uniwer-
sytetów z kraju: Uniwersytetu Jagie-
lońskiego z Krakowa, Uniwersytetu 
Warszawskiego, Krakowskiej Akade-

Pod patronatem BIM-u
mii im. Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego, Uniwersytetu Pedagogicznego 
z Krakowa, jak i zaprzyjaźnionych 
z Małopolską Szkołą Wyższą uczelni, 
między innymi z Biłocerkiewskiego 
Instytutu Ekonomii na Ukrainie. Głos 
oddano także studentom, pracownikom 
zakładów karnych. Tematy poruszane 
w czasie konferencji dotyczyły reso-
cjalizacji w ogóle i związanych z nią 
problemów. 

– Owe problemy i zagrożenia sta-
nowią płaszczyznę wspólnego dzia-
łania zarówno środowisk służbowo 
i bezpośrednio związanych z zaspo-
kajaniem potrzeb w tym zakresie, 
jak również wszystkich, dla których 
dobro drugiego człowieka jest nad-
rzędnym celem wszelkich poczynań 
i zabiegów – dodaje profesor Lis. red

jadowniczanie w bułgarii

Rozalia Zachara (93) -Mokrzyska
Zofia Błoniarczyk (91) – Brzesko
Genowefa Kuczek (87) – Sterkowiec
Helena Skrobotowicz (85) – Brzesko
Ryszard Pytel (84) – Jadowniki
Anna Świerczek (82) – Jadowniki
Anna Put (81) – Poręba Spytkowska
Janina Kozioł (81) – Brzesko
Eugeniusz Zachara (79) -Brzesko
Bolesław Sowa (78) -Brzesko
Zofia Gicala (78) – Brzesko
Mieczysław Bujakiewicz (78) – Brzesko
Klara Flak (77) – Brzesko
Stanisław Żurek (74) – Mokrzyska 
Antonina Łazowska (73) – Jasień
Mieczysław Szuba (72) – Okocim
Adam Nowak (72)  Brzesko
Józef Jagielski (70) – Brzesko
Stanisław Mila (65) -Jadowniki
Adam Marecik (64) – Brzesko
Włodzimierz Kotnis (64) – Mokrzyska
Adam Gala (63) – Mokrzyska
Irena Rudnik (62) – Brzesko
Maria Pagacz (60) – Mokrzyska
Czesław Gala (59) – Mokrzyska
Stanisław Sitko (58) – Brzesko
Krystyna Miszczyk (58) – Jadowniki
Zbigniew Libera (52) – Jasień
Bogdan Mysiński (44) - Mokrzyska

ODESZLI
w maju 

z życia gmiNy

Zmarł

Adam Kural
Wieloletni prezes OSP 

w Okocimiu, wieloletni radny 
miejski, członek Zarządu Gminy

Wyrazy współczucia
Rodzinie Zmarłego składają:

Burmistrz Brzeska
Przew. Rady Miejskiej

oraz Rada Miejska
Zarząd Miejsko-Gminny OSP
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Fight Club JJFC MMA jest bodaj 
najmłodszym klubem sporto-
wym w Brzesku. Założony został 

przez tomasza Knapa we wrześniu 
ubiegłego roku i początkowo działał 
jako podmiot gospodarczy, by po re-
jestracji w KRS stać się sportowym 
stowarzyszeniem. Początkowo mieli 
działać w strukturach Klubu Sporto-
wego Wiking, jednak nic z tej przy-
miarki nie wyszło, więc postanowili 
się usamodzielnić. Zaczęło się od sekcji 
jiu-jitsu, by wkrótce potem rozszerzyć 
zajęcia o MMA, czyli Mortal Mixed 
Arts, czyli Mieszane Sztuki Walki 
łączące w sobie boks, zapasy, karate, 
judo i brazylijskie jiu-jitsu. 

– Skupiamy wokół siebie specja-
listów w różnych technikach walki 
i uczymy ich różnorodnych stylów. 
W MMA nawet największy mistrz spe-
cjalizujący się tylko w boksie nie ma 
szans na odniesienie sukcesu. Podob-
nie bezradny będzie kompletny par-
terowiec nie znający innych technik. 
Tutaj obowiązuje wszechstronność. 
Potrzebna jest umiejętność porusza-
nia się przynajmniej w trzech stylach 
– wyjaśnia Tomasz Knap. 

Po nawiązaniu współpracy z Ad-
rianem Olszowym rozszerzono zaję-
cia i utworzono sekcję szkolącą zawod-
ników gotowych walczyć w MMA, na 
razie na etapie amatorskim. Adrian to 
fighter kompletny, mający już duże do-
świadczenie we wszystkich stylach obo-
wiązujących w MMA. Pierwszy raz za-
wodnicy Fight Clubu wystąpili podczas 
Mistrzostw Polski Południowej, na któ-
rych zwyciężyli we wszystkich walkach. 

W pierwszy weekend siedmiooso-
bowa reprezentacja klubu udała się do 
Torunia, by zadebiutować w Mistrzo-
stwach Polski Amatorów, w których 
wystartowała cała krajowa elita, w su-
mie 141 zawodników. Trzeba przyznać, 
że był to debiut niezwykle udany. Naj-

Jest ich blisko pięćdziesiątka, w tym świeżo upieczony wicemistrz Polski Ernest Kubala, 
a także Mateusz Górka i Mateusz Pilch, którzy otarli się o podium rozegranych w pierwszy 
weekend czerwca mistrzostw kraju. Jest wśród nich posiadający zawodową licencję bokserską 
Adrian Olszowy, który pełni zarazem funkcję drugiego trenera. Jest wreszcie Matylda Leś-
niak, która ma już w swoje sportowe c.v. wpisany srebrny medal Mistrzostw Polski w karate. 
Nad wszystkim czuwa Tomasz Knap, który jest założycielem, trenerem i zawodnikiem Sekcji 
Sportów Walki Fight Club JJFC MMA. A wszystko to dzieje się w Brzesku. 

Fighterzy z Brzeska
większym objawieniem turnieju okazał 
się być ernest Kubala. Ernie szedł do 
finału jak burza wygrywając wszystkie 
swoje walki przed czasem, a pojedynki 
z jego udziałem trwały raptem po 30-
40 sekund. W finałowej walce również 
bliski był zwycięstwa, jednak drobny 
techniczny błąd spowodował, że zwy-
cięzcą tego pojedynku został Michał 
Winkler z MMA Team Ełk. 

Bliscy wywalczenia przynajmniej 
brązowych medali byli też Mateusz 
Górka i Mateusz Pilch. Szczególnie 
ten pierwszy, znany też z występów 
na ringach bokserskich, niemal otarł 
się o złoto. W całym turnieju przegrał 
tylko jedną walkę, jak się później oka-
zało, ze świeżo koronowanym mistrzem 
kraju. Słowa uznania należą się też 
Mateuszowi Pilchowi. Wywalczone 
przez nich czwarte miejsca hańby na 
pewno im nie przynoszą. 

– To jest naprawdę olbrzymi suk-
ces – komentuje Tomasz Knap – My 
w MMA jesteśmy przysłowiowym 
kopciuszkiem, podczas gdy w Toruniu 
występowali przedstawiciele klubów 
o dziesięcio- czy piętnastoletniej już tra-
dycji. To drużyny, w których sztabach 
pracuje po trzech trenerów, lekarze 
i masażyści. To kluby mające możnych 
sponsorów, wspomagane przez urzę-
dy miast i starostwa. My na zawody 
wyjeżdżaliśmy za własne pieniądze, 
zrzucając się na przykład na paliwo. 

Jak do tej pory losami klubu zain-
teresował się Krzysztof Bigaj, który 
spowodował, że sekcja została przyjęta 
pod dach Szkoły Podstawowej nr 3 
w Brzesku, gdzie odbywają się treningi. 
Duża w tym zasługa dyrektor Doroty 
Wójcik, która zgodziła się przyjąć brze-
skich fighterów w swoje progi. Tomasz 
Knap liczy na to, że po otrzymaniu 
niezbędnych dokumentów z Krajowego 
Rejestru Sądowego klub będzie mógł 
ubiegać się o przyznawane każdego 

roku przez Urząd Miejski dotacje na 
rozwój sportu w gminie. W klubie ma-
rzą też o pozyskaniu stałych sponsorów. 
Dla ewentualnie zainteresowanych 
może to okazać się całkiem perspekty-
wiczny interes. Przy takich postępach, 
jakie zauważyć można do tej pory, tylko 
czekać, aż brzescy zawodnicy zaczną 
sięgać po najwyższe laury nie tylko 
w zawodach amatorskich. 

Mortal Mixed Arts to sport nie-
zwykle widowiskowy i cieszący się 
coraz większym powodzeniem wśród 
kibiców. Dużo dobrej roboty wykonał 
tutaj Mariusz Pudzianowski, który 
przechodząc do MMA spopularyzował 
tę dyscyplinę sportu. 

Wbrew pozorom nie jest to sport 
brutalny. Tomasz Knap wyjaśnia: 
– To nie są walki bez reguł. Dużo 
więcej urazów notuje się w boksie niż 
w MMA. Zawodowi bokserzy zmuszeni 
są toczyć wyczerpujące dwunastorun-
dowe pojedynki. Przez całą karierę 
przyjmują na głowy tyle mocnych ude-
rzeń, że rzadko który z nich przechodzi 
na sportową emeryturę jako zdrowy 
człowiek. Parkinson to niemal zawo-
dowa choroba bokserów najcięższych 
wag. W MMA walki są zdecydowanie 
krótsze, a sędziowie czuwają, aby 
przerywać pojedynki, gdy tylko widzą, 
że któryś z walczących osiągnął wy-
starczającą przewagę. W klatce MMA 
nikt jeszcze w wyniku walki nie umarł, 
a w boksie to się, niestety, zdarza. 

Obaj trenerzy Fight Clubu są 
bochnianami, ale Tomek Knap związał 
się z Brzeskiem, bo tutaj prowadzi 
interesy. Wszyscy ich podopieczni są 
rodowitymi brzeszczanami, w więk-
szości mają po osiemnaście lat, bo jak 
podkreślają szkoleniowcy, stawiają 
głównie na wychowanie młodzieży. 
Jest w sekcji też jedna dziewczyna. 
Nie radzimy wchodzić jej w drogę. 
Matylda Leśniak, bo o niej mowa, ma 
już w swoim dorobku srebrny medal 
Mistrzostw Polski w karate. Na tre-
ningach leje chłopaków niemiłosiernie. 
MMA to nie tylko nauka walki, ale 
i hartowanie charakterów i wpajanie 
zasad fair play. Nie pozostaje nam nic 
innego, jak zachęcić wszystkich chęt-
nych do wstąpienia do sekcji. Oczeku-
jemy też, że w przyszłości doczekamy 
się w Brzesku pierwszej gali MMA. 
Walki bokserskie już tutaj oglądaliśmy. 
Wszystkiego na temat działalności 
klubu można dowiedzieć się, wchodząc 
na www.fightman.pl – oficjalną stronę 
internetową brzeskiego klubu.
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