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ZAPRASZAMY DO LEKTURY

G M I N A B R Z E S K O 
otrzymała tytuł Lider 
w Pozyskiwaniu Śródków 
Unijnych w Plebiscycie 
Euro Gmina 2008/2009. 
Kapituła konkursu oce-
niała osiągnięcia gmin 
w kilku kategoriach: eko-
logii, służby zdrowia,, 
bezpieczeństwa, edukacji, 
kultury, sportu. Tylko 
niektóre gminy biorące 
udział w plebiscycie zde-
cydowały się wystartować 
po laury w dziedzinie 
gospodarki i przedsiębior-
czości. Gmina Brzesko za 
pozyskiwanie i wykorzy-
stywanie środków unij-
nych uznana została za 
najlepszą w Małopolsce. 

– Tytuł ten to z pew-
nością godne podsumowanie i cenny 
sposób uhonorowania dotychczaso-
wej działalności samorządu Brzeska 
i rodzaj pozytywnego wyzwania na 
kolejne lata owocnej pracy na rzecz 
miasta, powiatu i całej Małopolski. 
Jestem pewien, że staną się państwo 
przykładem dla innych, małopolskich 
miast. Jeszcze raz serdecznie gratu-

Najlepsza w województwie

luję i życzę, aby Brzesko stawało się 
coraz piękniejsze i coraz prężniej się 
rozwijało, przyciągając inwestorów 
i przynosząc chlubę całemu regionowi 
– napisał w liście gratulacyjnym do 
brzeskich samorządowców wicemar-
szałek województwa Roman Ciepiela. 
Więcej na stronach 4 – 5.

RED

ZDOBYCIE   TYTUŁU najlepszej 
gminy w pozyskiwaniu funduszy 
unijnych to dla brzeskiego samorzą-
du duży sukces. W ciągu ostatnich 
kilkunastu miesięcy do budżetu wpły-
nęło około 20 milionów złotych, które 
przeznaczone zostały na inwestycje. 
Brzesko rozwija się i pięknieje z każ-
dym rokiem. Remontowane są drogi 
i chodniki, powstają także wielkie in-
westycje, jak na przykład Regionalne 
Centrum Kulturalno-Biblioteczne, do 
kapitalnego remontu, który kosztować 
będzie 2 miliony złotych, przygoto-
wywany jest budynek Domu Ludo-
wego w Jadownikach. Równie ważną 
i oczekiwaną przez mieszkańców jest 
budowa wodociągu w Porębie Spyt-

kowskiej, a także budowa magistrali 
wodociągowej Brzesko-Bochnia. Tylko 
umiejętne pozyskiwanie funduszy 
unijnych sprawia, że realizacja tych 
inwestycji jest możliwa.

Zapraszamy Państwa do lektury 
materiału zatytułowanego „Nina, ty 
nie zabywaj”, jego główną bohaterką 
jest Janina Małkiewicz, która barwnie 
opowiada o latach pobytu na Syberii. 
Walka z głodem i wszami nie zabiły 
w niej wrażliwości na piękno przyrody 
i drugiego człowieka. Przedstawiamy 
także Państwu materiał autorstwa ks. 
Józefa Drabika kończący cykl zatytu-
łowany „O drogach świętego Jakuba”. 
Zapraszamy do lektury. 

Zofia Sitarz
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Gmina Brzesko otrzymała 
tytuł lidera w pozyskiwaniu środków 
unijnych w Plebiscycie Euro Gmina 
2008/2009. Jak dużo pieniędzy 
z funduszy unijnych gmina pozyskała 
w ostatnim czasie?

To ogromne wyróżnienie dla gminy 
i zachęta do dalszej ciężkiej pracy. Ka-
pituła konkursu Euro Gmina oceniała 
osiągnięcia gmin w kilku kategoriach: 
ekologii, służby zdrowia, bezpie-
czeństwa, edukacji, kultury, sportu. 
Tylko niektóre gminy biorące udział 
w plebiscycie zdecydowały się wystar-
tować po laury w dziedzinie gospodarki 
i przedsiębiorczości. Gmina Brzesko 
za pozyskiwanie i wykorzystywanie 

�

Brzesko wykorzystuje szanse
– rozmowa z burmistrzem Brzeska Grzegorzem Wawryką

środków unijnych uznana została za 
najlepszą w Małopolsce. Za pieniądze 
unijne realizujemy większość gmin-
nych inwestycji. Sztandarową inwe-
stycją jest Regionalne Centrum Kul-
turalno-Biblioteczne. Obiekt kosztować 
będzie blisko 14 milionów złotych, 
z czego ponad 10 milionów pochodzić 
będzie ze środków Unii Europejskiej, 
przyznanych gminie w ramach Ma-
łopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Budowa zakończona 
zostanie w 2011 roku. W nowym 
budynku mieścić się będzie Miejska 
i Powiatowa Biblioteka Publiczna, nie-
które pomieszczenia będą wykorzysty-
wane przez Miejski Ośrodek Kultury. 

Będzie tam sala audytoryjna na prawie 
250 miejsc, w której będzie można 
organizować konferencje, spotkania, 
projekcje i wystawy. Będą znajdować 
się w nim czytelnie – dla dzieci i dla 
dorosłych. Biblioteka wyposażona zo-
stanie w czytelnię multimedialną oraz 
centrum multimedialne z 45 stanowi-
skami komputerowymi z dostępem do 
Internetu. 

Trwa budowa magistrali wodo-
ciągowej Brzesko-Bochnia, ile inwe-
stycja ta będzie kosztować?

Całkowity koszt inwestycji za-
mknie się kwotą blisko 7 milionów zło-
tych, z czego przewidywane dofinanso-
wanie ze środków UE to 4,8 miliona 
złotych. Przewiduje się, że w ramach 
zadania dokończona zostanie budowa 
sieci wodociągowej w Okocimiu, roz-
budowana zostanie także magistrala 
od ulicy Torowej w Jasieniu do ulicy 
Mickiewicza w Brzesku. 

Rozpoczęła się także oczeki-
wana od wielu lat budowa wodociągu 
w Porębie Spytkowskiej. Czy na ten 
cel także gmina pozyskała środki 
unijne?

I etap budowy wodociągu roz-
począł się kilka miesięcy temu za 
pieniądze z budżetu gminy. Apli-
kujemy o pozyskanie środków na 
kolejne etapy, gdyż jest to inwestycja 
bardzo kosztowna – jej wartość wy-
nosi kilkanaście milionów złotych. 
Mam nadzieję, że pieniądze te uda 
się pozyskać i mieszkańcy Poręby 
nie będą już długo czekać na wodę. 

W Brzesku trwają remonty na 
głównych szlakach komunikacyjnych. 
Poprawia się bezpieczeństwo użytkow-
ników dróg, zyskuje także estetyka 
miasta.

Trwają końcowe prace przy re-
moncie ciągu ulic Królowej Jadwigi 
i Okulickiego. Zadanie realizowane 
było w ramach Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych, 
popularnie zwanego „schetynówką”. 
W ramach programu uzyskaliśmy do-
tację w wysokości 50 procent wartości 
inwestycji. Głównym celem przebu-
dowy było podniesienie parametrów 
technicznych i użytkowych drogi oraz 
poprawa bezpieczeństwa uczestników 
ruchu drogowego. Łączna wartość 
prac wyniosła blisko 1,5 miliona 

�

�

�
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złotych, z czego ponad 600 tysięcy 
stanowiła wartość robót związanych 
z przebudową chodników, około 700 
tysięcy kosztowało położenie nowej 
nawierzchni. W ramach zadania 
zmodernizowano ulice Królowej Ja-
dwigi i Okulickiego, łącznie około 
1,6 kilometra drogi. Wykonane także 
zostało nowe oznakowanie poziome 
i pionowe, zbudowana została wy-
sepka segregacyjna przy budynku 
Szkoły Podstawowej nr 2, wykonane 
przejścia dla pieszych, przebudowane 
zostały zatoki przy osiedli Jagiełły. 

Rok 2009 jest rekordowy pod 
względem długości wybudowanych 
bądź wyremontowanych w gminie 
chodników. 

W samym Brzesku chodniki suk-
cesywnie są remontowane, stare beto-
nowe płyty wymieniane są na kostkę 

�

brukową. Wiele kilometrów chodników 
wybudowano i wyremontowano także 
na terenie sołectw. Jeszcze w tym 
roku planowane jest wykonanie chod-
nika w Sterkowcu i w Mokrzyskach. 
Przygotowujemy wiele dokumentacji 
technicznych na budowę chodników, 
które najprawdopodobniej powstaną 
w przyszłym roku. Budowane będą, 
między innymi w Jadownikach, po-
między Mokrzyskami a Szczepano-
wem, w Buczu, Porębie Spytkowskiej. 
Z reguły powstaną one przy drogach 
powiatowych, w jednym przypadku 
przy drodze wojewódzkiej. W każdym 
przypadku gmina partycypować będzie 
w kosztach budowy. Dzięki budowie 
chodników zwiększa się bezpieczeń-
stwo pieszych, poprawia się estetyka. 
Na inwestycje drogowe w tym roku 
gmina wydała kilka milionów złotych. 

Kilka miesięcy temu do użytku 
oddano kompleks Orlik, do którego 
miasto także dostało dużą dotację.

Kompleks współfinansowany był 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
Wartość zadania przekroczyła 1,5 mi-
liona złotych, około 40 procent tej 
kwoty otrzymaliśmy z MSiT i Woje-
wództwa Małopolskiego

Tak więc podsumujmy, ile 
pieniędzy gminie Brzesko udało się 
pozyskać w ostatnim czasie na inwe-
stycje?

W ciągu ostatnich kilkunastu 
miesięcy udało nam się pozyskać na 
inwestycje około 20 milionów złotych. 
Przyznany gminie tytuł to efekt pracy 
i zaangażowania pracowników Urzędu 
Miejskiego, którym serdecznie dziękuję. 

Rozmawiała ZS

�

�

Monitoring na rzece Uszwicy funk-
cjonuje od 2001 roku. Do jego 
powstania przyczyniły się trau-

matyczne doświadczenia z powodzi stulecia 
z roku 1997. Na ówczesne czasy był to 
system nowoczesny, oparty na technologii 
i doświadczeniach austriackiej firmy Logo-
tronic GmbH. Szybko następujący rozwój 
technologii oraz znaczne zużycie zainsta-
lowanego osprzętu (pracującego w skrajnie 
trudnych warunkach) wymusiło w roku 
2008 konieczność przeprowadzenia moder-
nizacji stanowisk pomiarowych i modułów 
transmisji danych. Dzięki wykonanym 
pracom zmniejszyła się awaryjność syste-
mu, przesył danych odbywa się za pomocą 
GPRS, powstał program do wizualizacji 
zebranych danych. Informację o poziomie 
wody lub wysokości opadów można obecnie 
uzyskać z każdego komputera podłączone-
go do sieci Internet, a w przypadku braku 
takiego dostępu – za pośrednictwem tele-
fonu komórkowego przystosowanego do po-
łączeń z Internetem. To w kluczowy sposób 
wsparło służby kryzysowe w obiektywnej 
ocenie zagrożenia powodziowego pocho-
dzącego od rzeki Uszwicy oraz zwiększyło 
dostęp do danych.

System monitoringu powodziowego kil-
ka razy w ciągu roku jest wykorzystywany 
do śledzenia wezbranych wód, natomiast 
dane ze stanowisk hydrologiczno – mete-
orologicznych sprawdzane są codziennie 
i analizowane pod kątem ewentualnych 
błędów czy uszkodzenia systemu. Obecnie 
służby kryzysowe wykorzystują informacje 
zbierane co godzinę przez następujące stacje 

Wcześnie zareagować
pomiarowe: Rozdziele – pomiar poziomu opa-
dów,  Lipnica Murowana – pomiar poziomu 
opadów oraz pomiar poziomu wody, Gnojnik 
– pomiar poziomu opadów, Okocim – pomiar 
poziomu wody. Na modernizację oczekują 
jeszcze dwie stacje – opadowa w Starym 
Wiśniczu i hydrologiczna w Brzesku.

Wszystkie najbardziej interesujące 
dane zebrane przez system monitoringu 
są archiwizowane. Służą one następnie do 
analizowania konkretnych zachowań wód 
rzeki w stosunku do zaobserwowanych 
opadów, jak również badany jest stopień 
zagrożenia dla poszczególnych terenów 
przylegających do koryta rzecznego. Po 
kolejnych doświadczeniach powodziowych 
wypracowywany jest coraz skuteczniejszy 
system zapobiegania powodzi i ochrony 
obiektów. Dane z monitoringu powodzio-
wego pozwalają na szybsze wytypowa-
nie terenów do ewentualnej ewakuacji 
mieszkańców i dobytku. Dzięki posiadanej 
wiedzy można łatwo odnieść poziom wody 
w Uszwicy do newralgicznych punktów 
w terenie i prognozować dalszy rozwój 
sytuacji bazując oczywiście na bieżącym 
poziomie odnotowywanych opadów.

Jak bardzo gwałtowne deszcze są w sta-
nie wpłynąć na sytuację powodziową, można 
się było przekonać na przełomie czerwca 
i lipca br. Praktycznie wszystkie powstałe 
wówczas straty spowodowane zostały wy-
stępującymi z brzegów lokalnymi potokami, 
uszkodzonymi przepustami i niezdolną do 
przyjęcia takiej ilości wody kanalizacją 
burzową. Sama Uszwica, ze względu na 
pojemne koryto, nie wydawała się już taka 

groźna. Jednak dzięki monitoringowi można 
było wówczas zaobserwować bardzo zaska-
kujące zachowanie się rzeki. W nocy z 23 na 
24 czerwca w ciągu tylko dwóch godzin od 
23.00 do 1.00 poziom rzeki na stanowisku 
pomiarowym w Okocimiu podniósł się aż 
o 3 metry! Świadczy to o niewiarygodnej 
dynamice zjawisk odnotowywanych na 
Uszwicy i trudności jakie one mnożą przy 
prognozowaniu dalszych zachowań wód 
powodziowych. W przytoczonej tutaj sytu-
acji nastąpiła jednak szybka stabilizacja 
wydarzeń. Opady w górze rzeki praktycznie 
ustały (odnotowywano wcześniej opad rzędu 
10 – 15 l/m2 na godzinę (!) na stanowisku 
w Gnojniku), pojemność koryta rzeki była 
wykorzystana w 50%, a do stanu alar-
mowego brakowało jeszcze ok. 1 m. Nie 
zaistniała więc konieczność ogłaszania 
alarmu i ewakuacji. Dane uzyskane dzięki 
nowoczesnemu systemowi pozwoliły podjąć 
trafną decyzję odnośnie rozwoju sytuacji 
powodziowej także w kolejnych dniach, 
kiedy to grunt był już na tyle nasycony 
wodą, iż praktycznie cały opad spływał ze 
zlewni do Uszwicy powodując gwałtowne 
wahania poziomu.

Im dłużej system funkcjonuje, tym 
więcej wiadomo o samej rzece. Uszwica, 
mająca w swym górnym biegu charakter 
rzeki górskiej, co uzasadnia jej niespokojny 
nurt, może kiedyś wystąpić z brzegów. Aby 
temu zapobiec lub zminimalizować skutki 
konieczne jest ciągłe zbieranie danych na te-
mat koryta. Jest to o tyle istotne, iż zmienia 
się jego przekrój po większych wezbraniach. 
W niektórych miejscach woda wypłukuje 
dno i brzegi, w innych zamula. Istniejący 
monitoring pozwala bardziej skutecznie oce-
nić zaistniałą sytuację, a co najważniejsze 
otrzymać dane szybko, automatycznie i nie-
przerwanie przez całą dobę.    R E D
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– Jesteśmy jednym z hospicjów dla 
dzieci działających na terenie Mało-
polski. Posiadamy status organizacji 
pożytku publicznego. Alma Spei z łac. 
karmiąca nadzieją – to nazwa nadana 
naszej Fundacji przez mamę nieule-
czalnie chorej dziewczynki -mówi 
doktor Małgorzata Musiałowicz. 

Pod opieką Fundacji Alma Spei 
znajduje się 34 nieuleczalnie chorych 
dzieci i ich rodziny.

Życzliwość i wsparcie okazane 
w trudnych chwilach może odmienić 
czyjeś życie. Podzielmy się tym, co w nas 
dobre z chorymi dziećmi i ich rodzinami 
– to przewodnie idee działaczy Fundacji. 

Alma Spei to o fundacja domowego 
hospicjum dla dzieci, działająca na 
terenie Krakowa i okolic. Powstała, 
aby rodzice opiekujący się przewlekle 
i nieuleczalnie chorym dzieckiem zna-
leźli w niej pomoc w rozwiązywaniu 
codziennych trudności. 

– Dlatego fundację tworzymy 
wspólnie – rodzice, personel medyczny 
i ci, którzy wierzą, że nawet w naj-
trudniejszych sytuacjach nie należy 
się poddawać. Podejmujemy działania 
umożliwiające nieuleczalnie chorym 
dzieciom i ich rodzinom uczestniczenie 
w normalnym życiu (specjalistyczną 
opiekę medyczną, wycieczki, spotka-
nia, imprezy kulturalne). Prowadzimy 
grupę wsparcia psychologicznego dla 
rodzin po stracie dziecka – dodaje dr 
Małgorzata Musiałowicz. 

Jedną z podopiecznych Fundacji jest 
Maja Oleksy z Okocimia. Dziewczynka 

Alma Spei
– karmiąca nadzieją

To jest czas... Czas na miłość. Póki tu, póki teraz. Jesteśmy jeszcze ze sobą...”

urodziła się 20 października 2008 roku 
w Instytucie Centrum Zdrowia Matki 
Polki w Łodzi i swoje pierwsze 141 
dni spędziła w szpitalnym łóżeczku.

– Maja jest naszym drugim dzie-
ckiem i bardzo oczekiwanym. Ktoś 
mógłby zapytać dlaczego akurat tam, 
czy nie było szpitali bliżej. Jednak 
z perspektywy czasu cieszymy się, że 
Pan Bóg posłał nas tak daleko od domu. 
Maja urodziła się z wielowadziem obej-
mującym niewykształcony poprawnie 
przełyk i tchawicę, które to narządy 
były z sobą zrośnięte, oraz przetrwały 
stek i jedną nerkę. Dwa dni po porodzie 
Maja trafiła po raz pierwszy na stół ope-
racyjny. Nie gwarantowano nam wtedy 
pomyślnych efektów, gdyż był to bardzo 
skomplikowany i jak to bywa u dzieci 
„mikroskopijny” zabieg. Modliliśmy 
się wtedy żarliwie o litość dla naszej 
małej córeczki. Na nasze szczęście i ku 
zadziwieni lekarzy zabieg zakończył się 
szczęśliwie i bez żadnych komplikacji. 
Byliśmy bardzo szczęśliwi i pełni na-
dziei na przyszłość. Lecz życie miało 
dla nas wytyczony inny tor. W związku 
z tą wadą doszły inne problemy, których 
efektem do dnia dzisiejszego jest rurka 
tracheotomijna i sonda w nosie. Czeka 
ją jeszcze kilkuetapowa operacja bardzo 
skomplikowanej wady stekowej w Cen-
trum Zdrowia Dziecka w Warszawie, 
ale Maja jest bardzo dzielna, bardzo sil-
na i na pewno sobie poradzi. Niejedno-
krotnie lekarze powtarzali nam, że jest 
bardzo mocnym dzieckiem i że łatwo się 
nie podda, zważywszy na te wszystkie 

przypadłości, z którymi dawała sobie 
radę. Tego się trzymamy i jesteśmy 
pewni, że kiedyś przyjdzie taki dzień, że 
będziemy mogli powiedzieć: Maja jest 
zdrowym dzieckiem. A jedyną „pamiąt-
ką” po tym fatalnym okresie naszego 
życia będzie brak kciuka – opowiadają 
rodzice małej Mai, Agata i Grzegorz 
Oleksowie. – Cieszymy się obecnie 
każdą chwilą spędzoną razem. Maja 
jest bardzo wesołym, ciekawym świata 
dzieckiem. Interesuje się każdą nową 
rzeczą w domu, każdą nową zabawką 
i każdym nowym gościem. Pogodna, 
zawsze uśmiechnięta, urzekająca 
swoim uśmiechem wszystkich dookoła 
i szczęśliwa, że wreszcie jest w domu 
z bliskimi. Daje nam siłę do dalszej 
walki z przeciwnościami losu. Kubuś 
nasz 3-letni synek bardzo się cieszy, że 
ma siostrzyczkę, ale bardzo przeżywa 
naszą nieobecność w domu podczas po-
bytu Mai w szpitalu. Niestety, musimy 
jakoś rozwiązywać i ten, wydawałoby 
się niektórym, banalny problem (wypo-
wiedzi rodziców Mai pochodzą ze strony 
internetowej Fundacji Alma Spei). 

W Brzesku rozpoczęła się akcja 
mająca na celu promocję Fundacji 
Alma Spei. Włączyły się w nią Urząd 
Miejski, Miejski Ośrodek Kultury 
oraz szkoły. Patronat nad akcją objął 
burmistrz Grzegorz Wawryka, nad jej 
przebiegiem czuwać będą wicebur-
mistrz Jerzy Tyrkiel i sekretarz gminy 
Stanisław Sułek. 

– Kwesty i promocja działalności 
fundacji odbywać się będą w czasie 
gminnych imprez. Kwesty prowadzić 
będą członkowie Fundacji, ale także 
młodzież z gimnazjów i szkół średnich 
– mówi sekretarz Stanisław Sułek.

– Nie jest wykluczone, że inne dzie-
ci z terenu gminy mogłyby skorzystać 
z pomocy Fundacji – mówi wicebur-
mistrz Jerzy Tyrkiel.

Małgorzata Cuber, dyrektor MOK 
już zapowiedziała, że w najbliższym 
czasie zorganizuje imprezę, z której 
całkowty dochód przeznaczony zosta-
nie dla Mai Oleksy.   ZS
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Organizatorami tegorocznego 
Pikniku Rodzinnego w Oko-
cimiu było Stowarzyszenie 

Miłośników Ziemi Okocimskiej, Rada 
Sołecka oraz druhowie miejscowego 
OSP. Atrakcyjny program imprezy 
sprawił, że w dniu pikniku na te-
renie okocimskiego dworu bawiło 
się wielu mieszkańców i przybyłych 
gości. Tym razem organizatorzy, 
w porozumieniu z rodzicami Mai 
Oleksy postanowili, aby dochód 
z imprezy przeznaczyć na pomoc 
dla Alma Spei – fundacji domowego 
hospicjum dla dzieci, działającej na 
terenie Krakowa i okolic. Maja znaj-
duje się pod stałą opieką Fundacji.

W programie pikniku były wystę-
py miejscowych artystów, konkursy 
dla dzieci i dorosłych, oraz loteria 
fantowa, z której dochód przekaza-
ny został Fundacji Alma Spei. Jako 
pierwsi wystąpili Mali Okocimianie 
działający przy SMZO. Zespół pro-
wadzony jest przez Kingę Biel-Dubiel 
oraz Stanisława Gurgula. Obowiązki 
kierownika pełni Zyta Wijas. Ona 
również przygotowała i prowadziła 
konkursy dla młodszej i starszej czę-
ści widowni, które przeplatane były 
występami śpiewającej młodzieży. 
W tym roku swoje umiejętności zapre-
zentowały: Angelika Sadłoń, Natalia 
i Mirella Drużkowska, Katarzyna 
Kozub oraz Marta Mądra. Młodzi 
wykonawcy bardzo przeżywali swoje 
występy, a publiczność podkreślała 
profesjonalizm wykonania większości 
utworów. Na zakończenie pierwszej 
części pikniku odbyło się wręczenie 
nagród i upominków dla uczestni-
ków wakacyjnej wycieczki do Zatora 
i Wadowic. Nagrody wspólnie z panią 
sołtys wręczał w imieniu ich fundato-
ra zastępca burmistrza Jerzy Tyrkiel.

Przed rozpoczęciem zabawy ta-
necznej odbyła się prezentacja działal-
ności Alma Spei. Na tę okoliczność na 

III Okocimski Piknik Rodzinny
piknik przybyły Małgorzata Musiało-
wicz – prezes Fundacji oraz Barbara 
Jabłońska, które wspólnie z mamą 
Mai, Agatą Oleksy przedstawiły 
cele i zakres jej działania. Rozmowa 
uświadomiła zgromadzonym, jak 
wielką rolę odgrywa nie tylko pomoc 
materialna, ale życzliwość i wsparcie 
okazywane w trudnych chwilach ro-
dzinom nieuleczalnie chorych dzieci.

W trakcie zabawy tanecznej odby-
ło się losowanie nagród wśród nabyw-
ców loteryjnych losów. Fundatorami 
nagród na loterię byli: burmistrz 
Brzeska, Rada Sołecka, Stowarzysze-
nie Miłośników Ziemi Okocimskiej, 
Can Pack Brzesko, Carlsberg Polska, 
Janusz Niemiec, Józefa Zynek oraz 

Beata Słupska, która ofiarowała wy-
konaną przez siebie akwarelkę. Pod-
czas zabawy odbywały się różnorodne 
konkursy, a największą popularnością 
cieszył się wybór króla i królowej 
pikniku. Zarówno para królewska 
jak i wszyscy uczestnicy konkursów 
zostali nagrodzeni słodkimi upomin-

kami ufundowanymi przez Prezesa 
Stowarzyszenia Franciszka Brzyka.

– Organizacja pikniku to zasługa 
nie tylko instytucji, ale głównie gru-
py osób, które poświęciły swój czas 
i wysiłek podkreślając, że ofiarowują 
go jako swój wkład na rzecz pomocy 
hospicjum, a pośrednio rodziny ma-
łej Mai. Osoby te to: Józefa Zynek, 
Józefa Bartman, Grażyna Mleczko, 
Barbara Palej, Jadwiga Zaleńska, 
Maria Szydek, Mirosław Martyka, 
Janusz Mądry, Michał Pajor, Ka-
zimierz Okaz, Janusz Piekarczyk, 
Zenon Babraj, Bogusław Skurnóg, 
Zbigniew Mleczko -mówi prezes 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Okocimskiej Franciszek Brzyk, który 

znakomicie wcielił się w rolę konfe-
ransjera i prowadzącego imprezę. 

Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim uczestnikom pikniku oraz 
ofiarodawcom, dzięki którym udało 
się zebrać kwotę 4 tysięcy złotych 
na pomoc dla hospicjum Alma Spei.

red
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Władze gminy zajmują się 
aktualnie realizacją siedmiu 
inwestycji, które zaliczają się 

do tzw. zadań proekologicznych. 
Jedno z najważniejszych zadań to 

budowa sieci wodociągowej w Porębie 
Spytkowskiej. W maju tego roku 
przekazano plac budowy na realizację 
pierwszego etapu. Niecały miesiąc 
później gmina złożyła wniosek o dofi-
nansowanie wykonania zadań ujętych 
w drugim i trzecim etapie inwestycji. 
Środki na ten cel pochodzić by miały 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Aktualnie prace wstrzymano, 
a powodem tego jest zmiana trasy 
sieci wodociągowej. W związku z tym 
czynione są działania zmierzające do 
zmiany pozwolenia na budowę. 

Pomyślnie zakończyły się starania 
władz gminy o pozyskanie środków na 
budowę wodociągu w Okocimiu. Wnio-
sek do Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego 2007-2013 
został rozpatrzony pozytywnie, a to 
oznacza, że gmina otrzyma na ten cel 
4,5 miliona złotych (wraz z budową 
magistrali Bochnia-Brzesko). Teraz 
pozostało już tylko oczekiwanie na pod-
pisanie stosownej umowy w sprawie 
dofinansowania inwestycji. 

We wrześniu ogłoszony został 
przez gminę przetarg na budowę sieci 
wodociągowej w ciągu ulicy Bagiennej 
w Brzesku. To oznacza, że pozwolenie na 
realizację zadania zostało już wydane. 

Tuż przed końcem września podpisa-
na została umowa z wykonawcą uzbro-
jenia terenów przeznaczonych na strefę 
aktywności gospodarczej na Pomianow-
skim Stoku. Chodzi tu o prace, których 
wartość wyceniono na ponad 2,5 mi-
liona złotych. Niemal natychmiast 
przystąpiono do realizacji zadania. Już 
teraz wykonano rurociąg tłoczny wraz 
z kanalizacją sanitarną i deszczową 
na odcinku 400 metrów. Zaraz potem 
ruszyła budowa dwóch pompowni 
ścieków – sanitarnych i deszczowych. 

Prace prowadzone przy moderni-
zacji ulicy Solskiego wraz z remon-
tem chodnika, budową kanalizacji 
deszczowej oraz budową ronda przy 
zbiegu Solskiego ze Szczepanowską 
i Okulickiego widoczne są gołym 

Proekologiczna gmina

Działania gminy na rzecz ochrony środowiska to nie tylko akcje polegające na zbiórce 
odpadów i surowców wtórnych. To także gospodarka wodno-ściekowa i realizacja poważnych 
inwestycji mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

okiem. Aktualnie ułożona jest część 
krawężników i chodników. Wykonany 
został też odcinek kanalizacji deszczo-
wej i sanitarnej. Przełożono też kable 
energetyczne i sieci teletechnicznej. 
Gmina podpisała już umowę na rozpo-
częcie drugiego etapu inwestycji, czyli 
budowę wspomnianego już tutaj ronda.

Przekazany został plac budowy 
dotyczącej wykonania centralnego 
ogrzewania Domu Ludowego w Oko-
cimiu. Wszystkie prace wykonywane 
będą w budynku stanowiącym wy-
łączną własność gminy, toteż wraz 
ze złożeniem wniosku o uzyskanie 
pozwolenia na budowę (to powinno 
być wydane w najbliższych dniach) 
ogłoszono przetarg mający na celu 
wyłonienie wykonawcy. 

Ścieki i odpady
Gmina na bieżąco kontroluje gospo-
darkę ściekami. W wyniku przepro-
wadzonych ostatnio 21 szczegółowych 
kontroli prowadzone są aktualnie trzy 
postępowania o przyłączenie kanaliza-
cji sanitarnej. 

– Nawiązaliśmy współpracę z pra-
cownią projektową w celu ewentual-
nego zakupu licencji przydomowych 
oczyszczalni ścieków, których wyko-
nanie jest możliwe bez angażowania 
specjalistycznych firm. Wystarczy 
jedynie nadzór projektantów, których 
koszt uwzględniony jest w cenie zaku-
pu licencji. Cały czas prowadzimy roz-
mowy w tej sprawie – mówi burmistrz 
Grzegorz Wawryka. 

Bardzo ważnym zagadnieniem jest 
gospodarka odpadami. Na terenie na-
szej gminy prowadzone są zbiórki pa-
pieru, szkła, plastiku, metalu, odpadów 
organicznych, zużytych baterii, odzie-
ży, przeterminowanych lekarstw, od-
padów wielkogabarytowych i azbestu. 

Nadal plagą są dzikie wysypiska, 
z którymi władze gminy w różny 
sposób próbują walczyć. W tym roku 
w wyniku kilku akcji z udziałem mie-
dzy innymi młodzieży szkolnej zebrano 
1100 worków śmieci o pojemności 
120 litrów każdy, a także dwa duże 
kontenery. Udało się ustalić sprawcę 
powstania jednego z dzikich wysypisk, 
a zdradziły go porzucone dokumenty. 
Sprawa została skierowana do sądu. 

Gmina kontroluje też tych właści-
cieli gospodarstw, którzy nie zawarli 
obowiązkowych umów na wywóz 
śmieci. W niektórych przypadkach 
ustalono, że osoby nieposiadające 
umów zmieniły adres zamieszkania, 
w innych doprowadzono do zawarcia 
takich umów.        PRUD

PUNKTY ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII
Brzesko

Sklep ALTI – ul. Legionów Piłsudskiego
Sklep PSS Społem nr 8 – ul. Kościuszki 26
Sklep PSS Społem nr 22 – ul. Ogrodowa 6
Sklep PSS Społem nr 23 – ul. Starowiejska 1
Sklep PSS Społem nr 26 – ul. Browarna
Sklep GS nr 3 – ul. Solskiego 27
Jadowniki 

Delikatesy CENTRUM – ul. Środkowa 4
Sklep Spożywczo-Przemysłowy – ul. Środkowa 134
Sklep Spożywczo-Przemysłowy – ul. Podgórska 137
Sklep Spożywczy – ul. W. Witosa 245
Pozostałe punkty

Sklep Spożywczo-Przemysłowy – Bucze 70
Dom Kultury Sterkowiec- ul. Sosnowa
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Poręba Spytkowska – ul. Kasztelana Spytka
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Jasień – ul. ks. Mazurkiewicza 45
Sklep Spożywczo-Przemysłowy F.H.U. SUMARA Szczepanów
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Mokrzyska – ul. Wiślana 149
Sklep Spożywczy GROSZEK Wojkowice
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Okocim – ul. Goetzów Okocimskich 83
Urząd Miejski Brzesko – ul. Głowackiego 51 
Uwaga: Zbiórkę zużytych baterii prowadzą też wszystkie placówki oświatowe na terenie 

gminy Brzesko.

Uwaga: Gmina nawiązała też współpracę ze Stowarzyszeniem ARKA, które za pośred-

nictwem Poczty Polskiej (bezpłatnie) dostarczyło mieszkańcom torebki na baterie, a także 

ulotki dotyczące segregacji baterii.

W 2008 roku zebrano 1800 kilogramów zużytych baterii.
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– Pamiętam niedzielne popołudnie 
1982 roku. Szedłem z rodziną ulicą 
Piaskową, stopy grzęzły w pisku, za-
padały się koła wózków dziecięcych. 
Kilka domów przy drodze, poletka 
upraw z dojrzewającymi zbożami, 
sielski krajobraz. A w sąsiedztwie 
wykopy, piętrzące się zwały ziemi. 
Spacerowicze oglądali miejsce, z w któ-
rym w niedalekiej przyszłości powstać 
miały ich domy – bloki osiedla Jagiełły. 
W pobliżu pnie się do góry, gigantycz-
ny jak na owe czasy, kompleks szkoły 
podstawowej. Pod słotwińskim lasem 
także wielki plac budowy. Mieszkańcy 
powoli, sukcesywnie i z determinacją, 
mimo ogromnych kłopotów mate-
riałowych, dźwigają do góry osiedle 
domków jednorodzinnych – wspomina 
przewodniczący Zarządu Osiedla Ja-
giełły, Edward Knaga.

Pamiętny dzień 31 mają 1984 roku, 
trwa zasiedlenie pierwszego oddanego 
na Jagieły bloku nr 1. 30 grudnia 
tego samego roku do nowych domów 
wprowadzają się lokatorzy bloków nr 
2 i nr 9. W listopadzie na zebraniu 
mieszkańców przyjęto  Statut Osiedla, 
w skład Rady Osiedla weszli: Edward 
Knaga – przewodniczący oraz człon-
kowie: Antoni Knapik, Józefa Kopacz, 
Bogumiła Słupska-Szapel, Wanda 
Smoluch, Barbara Imioło, Marian 
Gąsiorek, Franciszek Jemioło, Leszek 
Smaga, Michał Nalepka. W skład Ko-
misji Rewizyjnej weszli: Jerzy Domin, 
Kamila Mikulska, Marek Plichta. 

Nowa społeczność
– Zadań do wykonania było jeszcze 
multum, interwencji mieszkańców 
jeszcze więcej. Dotyczyły one braku 
połączeń drogowych z miastem, bra-
ku sklepów, miejsc w przedszkolach, 
połączeń telefonicznych. Na porządku 
dziennym  były awarie wodociągów, 
osiedlowe uliczki tonęły w ciemnoś-
ciach. Mimo kłopotów życie na osiedlu 
normalizowało się, lokatorzy wyposa-
żali mieszkania – mówi Edward Knaga.

Wiosną i latem 1985 roku miesz-
kańcy ruszyli do porządkowania 
terenów przed blokami. Pod koniec 
grudnia zasiedlony został blok nr 8. 
Powstały chodniki prowadzące w kie-
runku miasta i do przedszkola przy 

ulicy Ogrodowej. Oddano do użytku 
Szkołę Podstawową nr 2. W 1986 roku 
zasiedlono dwa kolejne bloki – nr 3 
i nr 4. Cały czas trwały prace mające 
na celu upiększenie osiedla. Miesz-
kańcy siali trawę, sadzili drzewa, jak 
wspomina przewodniczący Knaga, był 
to wspaniały pokaz integracji i solidar-
ności nowej społeczności. Ustawiono 
kiosk  z warzywami, kiosk Ruchu, 
na osiedlu działa Urząd Pocztowy. 
Wysiłek ten zaowocował I miejscem 
w konkursie na najbardziej estetyczne 
osiedle, a także I nagrodą na najlepiej 
pracujący Komitet Osiedlowy w woje-
wództwie (tarnowskim). Stale rosła 
liczba domków jednorodzinnych przy 
ulicy Kołłątaja. Liczba mieszkańców 
osiedla przekroczyła 2100 osób. 

2300 mieszkańców
W czerwcu 1987 roku wprowadzili 
się lokatorzy do bloku nr 7, tam też 
powstał sklep spożywczy, tak długo wy-
glądany przez mieszkańców. Palącym 
problemem coraz większej liczby miesz-
kańców są problemy z przerwami w do-
stawach wody i brakiem studni awa-
ryjnych. Zarząd Komitetu Osiedlowego 
przeznaczył na ich budowę 250 tysięcy 
złotych, pomogła także Spółdzielnia  
Mieszkaniowa. Mieszkańcy rozpoczęli 
starania o wydzielenie terenów pod 
działki.180 ogródków powstało nieda-
leko   Zakładu Unasieniania Zwierząt.

Ćwierć wieku
na osiedlu

W lutym 1988 oddano blok nr 5, kil-
ka miesięcy później blok nr 6. Osiedle 
zamieszkuje ponad 600 rodzin, łącz-
nie ponad 2300 lokatorów. Rok 1988 
upłynął pod znakiem przygotowań do 
budowy przedszkola, budynek powstał, 
jednak dzieci do niego nigdy się nie 
wprowadziły. Znajduje się tam obecnie 
Urząd Skarbowy. Kolejne wybory do 
samorządu osiedlowego nie przynoszą 
zmiany na stanowisku przewodniczą-
cego. Obok Edwarda Knagi w jego 
skład wchodzą: Bogumiła Bielawska, 
Zofia Kurek, Józefa Kopacz, Antoni 
Knapik, Andrzej Capik, Jerzy Domin, 
Franciszek Jemioło, Adam Martyka 
i Ludwik Zydroń. 

Niemodny czyn społeczny
W latach 1989 -1990 trwają prace wy-
kończeniowe osiedla – budowa placów 
zabaw, ukończenie budowy obwodnicy 
osiedla oraz nielicznych, ze względu na 
brak miejsca, zatok postojowych dla 
samochodów. Powstaje w tym czasie 
plan budowy domków jednorodzinnych 
w obrębie ulicy Wiejskiej. Poprawiono 
i rozbudowano infrastrukturę drogo-
wą przy ulicy Kołłątaja. Rosły mury 
pawilonu handlowego, przedszkola, 
osiedlowego domu kultury.

– Sprawiedliwość należy oddać 
i podziękować wszystkim, którzy po-
magali mieszkańcom w rozwiązywaniu 
trudnych problemów. Szczególne słowa 
uznania należą się byłemu prezesowi 
Spółdzielni Mieszkaniowej, Jerzemu 
Majdysiowi, ówczesnym władzom 
miasta oraz wszystkim tym, którzy 
w niemodnym w dzisiejszych czasach 
czynie społecznym upiększali nasze 
osiedle – dodaje przewodniczący 
Edward Knaga. cdn

ZS

KILKADZIESIĄT osób – dzieci i dorośli 
– wzięło udział w sprzątaniu na osiedlu 
Okocimskie. Uporządkowali place za-
baw, osiedlowe alejki i brzeg Uszwicy. 
Inicjatorem akcji był przewodniczący 
Zarządu Osiedla Krzysztof Stępak.

– Dziękuję wszystkim, którzy wzięli 
udział w sprzątaniu, szczególnie dzie-
ciom i młodzieży, które porządkowały 
swoje osiedle z wielkim zapałem – mówi 
przewodniczący.

Na osiedlu ustawiono tabliczki in-
formujące o konieczności sprzątania po 
czworonogach oraz zakazujące depta-
nia zieleńców. Przewodniczący Stępak 
zapowiada, że podobne akcje organizo-
wane będą kilka razy w roku.     red

Osiedlowe sprzątanie
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STOWARZYSZENIE Przedsiębior-
ców Brzeskich obchodzi jubileusz 
15-lecia. Prezes SPB Kazimierz Pi-
wowarski zapowiada, że uroczyste 
obchody jubileuszu odbędą się 14 
listopada w Restauracji Galicyjska. 

W skład komitetu założyciel-
skiego SPB wchodzili 15 lat temu: 
Andrzej Gruca, Zbigniew Bączek, 
Edward Czesak i Piotr Ropek. Usta-
lono wówczas, że głównym celem or-
ganizacji będzie integracja środowi-

Stowarzyszenie z sercem

ska przedsiębiorców poprzez ochronę 
ich interesów, wspieranie inicjatyw 
gospodarczych, reprezentowanie ich 
na zewnątrz.

– Wszystkie te założenia realizo-
wane są do dzisiaj. Tworzymy także 
różne formy współpracy z samorzą-
dem, wypracowujemy inicjatywy 
na rzecz miasta i powiatu. W każdy 
pierwszy czwartek miesiąca organi-
zujemy spotkanie, w czasie którego 
dyskutujemy nad najważniejszymi 
dla nas i naszego środowiska prob-
lemami – mówi prezes Kazimierz 
Piwowarski. 

Jednym z ważniejszych elemen-
tów działalności Stowarzyszenia 
jest filantropia. SPB bardzo często 
i chętnie wspiera finansowo akcje 
charytatywne. Brzescy przedsiębior-
cy mają wielkie i szczere serca. 

Obecnie w skład wybieranego co 
dwa lata zarządu Stowarzyszenia 
wchodzą: Kazimierz Piwowarski 
– prezes (na stanowisku już piątą 
kadencję), Aleksandra Dziedzic 
i Marian Tomala – wiceprezesi, oraz 
Halina Mrówka i Tadeusz Klisie-
wicz. W skład organizacji wchodzi 
35 przedsiębiorców, reprezentu-
jących praktycznie cały przekrój 
działalności gospodarczej – handel, 
budownictwo, transport i wiele in-
nych. Stowarzyszenie jest absolutnie 
apolityczne.

– Mimo ponurych wieści o kryzysie 
gospodarczym, brzeskie firmy świet-
nie się rozwijają, ich kondycja finan-
sowa jest bardzo dobra. Operatywność 
ich właścicieli i zaradność powodują, 
że kryzys jest dla nich pustym hasłem 
– dodaje prezes Piwowarski. 

Członkiem Stowarzyszenia może 
zostać każdy, warunek jest jeden: 
osobą wprowadzającą może być tylko 
ktoś z organizacji. W terminie należy 
opłacać także składki członkowskie. 
Zgodnie z wewnętrzną hierarchią or-
ganizacji jej członkowie dzielą się na 
zwyczajnych, wspierających i honoro-
wych. Grono tych ostatnich powięk-
szy się jeszcze w najbliższym czasie 
o kilka osób. Tytuły honorowych 
członków otrzymają one w związku 
z obchodami jubileuszowymi. 

– Jednym z naszych znamienit-
szych członków jest Jan Musiał, 
wcześniej burmistrz, teraz poseł. 
Mimo wielu obowiązków, nigdy nie 
zaprzestał działalności w naszej 
organizacji. Z naszego środowiska 
wywodzi się także drugi z naszych 
posłów, Edward Czesak. Od początku 
istnienia Stowarzyszenie utrzymuje 
bliskie kontakty z władzami samo-
rządowymi. Informujemy ich o nie-
pokojących nas sygnałach, zawsze 
odbywa się to z korzyścią dla obydwu 
stron – mówi prezes Kazimierz Piwo-
warski.                            ZS

OD CZERWCA przy SP ZOZ dzia-
ła Ośrodek Rehabilitacji Dziennej 
dla Dzieci. Zapotrzebowanie na 
tego typu usługi jest ogromne, tym 
bardziej, że placówka oferuje kom-
pleksowe usługi. Oprócz rehabili-
tacji fizycznej, pacjenci korzystają 
także z pomocy psychosomatycznej. 
Warto przypomnieć, że pomysłodaw-
czynią i orędowniczką utworzenia 
ośrodka była dr Maria Kędziora.

– Nasi mali pacjenci mają do 
swojej dyspozycji specjalistów reha-
bilitacji, a także logopedę, pedagoga 
społecznego i terapeutę zajęciowego. 
Chorzy przychodzą rano ze swoimi 
opiekunami i przez kilka godzin pozo-
stają pod naszą opieką. Mam nadzieję, 
że od przyszłego roku uda nam się 
podpisać korzystniejszy kontrakt, 
przez co będziemy mogli przyjąć więk-
szą liczbę pacjentów – mówi dyrektor 
SP ZOZ Józefa Szczurek.

Dla dzieci i dorosłych

Od stycznia przyszłego roku roz-
pocznie działalność Ośrodek Rehabili-
tacji Dziennej dla Dorosłych. Dobiega 
końca remont pomieszczeń, w których 
będzie się on mieścił. Oprócz sal do 
zajęć i ćwiczeń rehabilitacyjnych, 
znajdować się tam będą pomieszczenia 
socjalne, gdzie pacjenci 
biedą mogli odpocząć 
w przerwach między 
zabiegami.

– Te działania mają 
na celu odciążenie Od-
działu Rehabilitacji, 
z którego korzystają 
pacjenci z całej Mało-
polski. Jest to dziedzi-
na medycyny, na którą 
zapotrzebowanie stale 
rośnie. Jesteśmy jed-
nym z niewielu ZOZ-ów 
w tej części Polski, któ-
ry realizuje tak wielki 

kontrakt w tym zakresie – dodaje 
Józefa Szczurek.

Kontrakt realizowany w 2009 roku 
wart jest ponad 4 miliony złotych, 
Oddział Rehabilitacji zatrudnia naj-
lepszych w Małopolsce specjalistów.  

ZS
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W skład oficjalnej brzeskiej 
delegacji goszczącej na Wę-
grzech weszli burmistrz 

Grzegorz Wawryka, radni Jadwiga 
Kramer i Józef Kubas, sołtys Szcze-
panowa Anna Lubowiecka oraz dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Porębie 
Spytkowskiej Piotr Tota. Brzeską 
„dwójkę” reprezentowali nauczyciele 
języka angielskiego, którzy przy okazji 
opiekowali się szóstką uczniów.

– Podczas konferencji dyrektorzy 
miejskich szkół z Szazhalombatty 
bardzo ciepło wypowiadali się na temat 
dotychczasowych kontaktów dzieci 
i młodzieży z naszych partnerskich 
miast. Wyrazili przy tym chęć dalszej 
współpracy, głównie w kierunku dal-
szego doskonalenia znajomości języka 
angielskiego – mówi Józef Kubas. 
Radny podkreśla, że samorządowcy 
z obu miast żywo zainteresowani są 
dalszą wymianą.

Burmistrz Grzegorz Wawryka 
również dostrzega korzyści z utrzy-
mywania partnerskich kontaktów. 
Dlatego deklaruje dalszą finansową 
pomoc w realizacji wszystkich dobrych 
pomysłów sprzyjających rozwojowi 
współpracy.

Pozytywne doświadczenia wyni-
kające ze współpracy z zagranicznymi 
placówkami oświatowymi ma Piotr 

Partnerskie miasta 

W połowie września w zaprzyjaźnionej z Brzeskiem węgierskiej Szazhalombatcie 
przebywała z kilkudniową wizytą sześcioosobowa delegacja naszych samorządowców. 
Na Węgry wyjechało czterech nauczycieli i 17-tu uczniów ze szkół podstawo-
wych: nr 2 z Brzeska oraz nr 1 i nr 2 z Jadownik. Główne punkty wizyty to udział 
w Dniach Szazhalombatty, zwiedzanie miasta oraz uczestnictwo w konferencji 
poświęconej dalszej wymianie grup dzieci i młodzieży między obu miastami.

Tota, który w trakcie trwania konfe-
rencji przekazał swoje spostrzeżenia 
na temat realizacji programu Come-
nius, w którym uczestniczyły dzieci 
z Poręby Spytkowskiej, a także z Ło-
twy, Ukrainy, Słowacji i Hiszpanii.

Spotkanie na Węgrzech zaowoco-
wało wstępnym opracowaniem planu 
dalszej wymiany, która obejmie także 
grupy dorosłych mieszkańców obu 
zaprzyjaźnionych miast.

Wrażenia uczniów
Z pobytu w Szazhalombatcie zado-
woleni są też nauczyciele i uczniowie 
z brzeskiej „dwójki”.

– Program przygotowany przez 
goszczące nas szkoły podstawowe 
był bardzo interesujący i wypełniony 
licznymi atrakcjami. Nasi ucznio-
wie mogli na przykład 
wybrać się nad pięk-
nie położone jezioro 
Csonakazo, gdzie ze 
swoimi rówieśnikami 
z Węgier i Rumunii 
miło spędzi l i  czas 
– wspomina ten po-
byt Jadwiga Janas, 
nauczycielka języka 
angielskiego w Szko-
le Podstawowej nr 2 
w Brzesku.

Wycieczka nad Csonakazo to nie 
jedyna atrakcja, jaką przygotowali wę-
gierscy gospodarze. Ciekawie wyglądał 
wyjazd do Retimajoru, gdzie mieści się 
muzeum rybackie. Goście z Brzeska 
mogli bardzo dobrze poznać panujące 
na Węgrzech zwyczaje, bo podczas 
pobytu w Szazhalombatcie przebywali 
w domach rodzin swoich nowych przy-
jaciół. Cały też czas doskonalili język 
angielski, którym zmuszeni byli się 
posługiwać.

– Uważam, że taka wymiana 
i współpraca mogą owocować ubogace-
niem kulturowym, otworzeniem się na 
komunikowanie w języku angielskim 
oraz wpływać korzystnie na rozwój 
dzieci pod względem między innymi 
społecznym – podsumowuje Jadwiga 
Janas.

Harcerska wymiana
Kontakty brzeskich i węgierskich 
harcerzy zapoczątkowane zostały 
w czerwcu 2007 roku podczas spo-
tkania z okazji Dni Brzeska. Komen-
dant działającego przy SP 2 Brzesko 
Szczepu ZHP im. Bohaterów Września 
Renata Rożkowicz otrzymała wówczas 
od burmistrza Szazhalombatty list 
będący zaproszeniem na obóz harcer-
ski na Węgry. Zapraszał komendant 
jednego z tamtejszych hufców Sefcsik 
Gergely. Dzięki temu zaproszeniu 
dziesięciu brzeskich harcerzy wzięło 
udział w obozie nad Balatonem.

W rewanżu brzescy harcerze za-
prosili swoich kolegów z Węgier na 
obóz, który miał miejsce w lipcu 
tego roku w Piaskach-Drużkowie. 
Nasi goście zwiedzili między innymi 
Bochnię oraz Kraków. Pomocy finan-
sowej w organizacji tego obozu udzielił 
burmistrz Grzegorz Wawryka, który 
przeznaczył na ten cel blisko 10 tysięcy 
złotych. Warto zaznaczyć, że koszty 
obozu zminimalizowane zostały dzięki 
temu, że komendant obozu Renata 
Rożkowicz oraz opiekunowie Urszula 
Gancarz i Marcin Gromadzki podjęli 
się wykonania swojej pracy na zasa-
dzie wolontariatu.       PRUD
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Niemożliwością jest zorganizo-
wanie imprezy i taki dobór 
repertuaru, żeby zadowolić do-

słownie wszystkich odbiorców. Każdy 
ma inną wrażliwość i inne artystyczne 
sympatie. Dlatego staramy się (mówię 
o całym zespole ludzi pracujących 
nad organizacją tych imprez) zawsze 
znaleźć złoty środek, czyli zapraszać 
wykonawców mogących zaspokoić gu-
sta jak najszerszej publiczności. Takie 
imprezy jak Dni Brzeska czy Pożegna-
nie Lata kierowane są do wszystkich 
mieszkańców – młodych, w średnim 
wieku i starszych. I to jest dla nas 
wyznacznik decydujący przy doborze 
wykonawców. Naprawdę szanujemy 
odbiorców organizowanych przez nas 
imprez i staramy się jak najlepiej 
wypełniać misję gminy, której obowiąz-
kiem jest zapewnienie mieszkańcom 
dostępu do dóbr kultury. Przykładem 
niech będzie tegoroczna edycja Coun-
try Pikniku. W tym roku zaprosiliśmy 
zespoły reprezentujące różne odmiany 
tego gatunku muzycznego, dlatego 
pojawiły się też formacje preferujące 

Pożegnanie Lata zakończyło sezon tegorocznych masowych impreza plenerowych. I znowu 
słychać głosy osób uważających, że poziom tych imprez niekoniecznie zadowala gusta 
brzeskich odbiorców. 

Nasza działalność 
to nie tylko 

masowe imprezy
– rozmowa z Małgorzatą Cuber,

dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku

ostre brzmienie. I okazało się, że 
najbardziej przypadł uczestnikom do 
gustu tradycyjnie grający Konwój. 

Powróćmy jednak do Pożegna-
nia Lata i wcześniejszych Dni Brze-
ska. Czy uważa Pani za trafny wybór 
Zbigniewa Wodeckiego i Maćka 
Maleńczuka? Przyzna Pani, że dawniej 
Plac Kazimierza Wielkiego w kulmi-
nacyjnych punktach tych imprez był 
bardziej wypełniony niż ostatnio. 

Nie jest tak źle. Jestem przeko-
nana, że te tłumy (bo to jednak były 
tłumy), które uczestniczyły w tych 
imprezach, zostały usatysfakcjono-
wane. Wodecki to legenda polskiej 
sceny muzycznej, potrafiący trafić 
do każdej publiczności. A entuzjazm, 
jaki towarzyszył koncertowi Maleń-
czuka, i trzy bisy, których publiczność 
się domagała, to na pewno nie były 
reakcje udawane. Ja zwróciłabym 
uwagę na inny aspekt zagadnienia. 
Finanse mają tutaj kolosalne znacze-
nie. Budżet, którym dysponujemy, a są 
to pieniądze pochodzące z miejskiej 
kasy i od sponsorów, w pewnym sensie 
nas ogranicza. Ale zmusza nas też do 
pewnej gimnastyki, dlatego staramy 
się „zabezpieczyć” publiczności przy-
najmniej jedną gwiazdę, a za pozostałe 
pieniądze zapraszamy artystów mniej 
znanych szerokiemu odbiorcy, a jednak 
wartych wysłuchania. To nie nasza 
wina, że media pomijają muzyków 
może mniej kasowych, ale naprawdę 
świetnych. Że warto przyjść na artystę 
nieobecnego na komercyjnych listach 
przebojów, mogli przekonać się ci, 
którzy wysłuchali koncertu duetu 
Mr.Pollack. Przecież Jacek Polak to 
artysta światowego formatu. Jeśli ktoś 
z góry nastawi się, że proponowana 
przez nas impreza nie będzie go satys-

�

fakcjonować, to nic nie będzie w stanie 
zmienić tego nastawienia. 

Ale czy nie można zaprosić do 
Brzeska wykonawców mających wyż-
sze notowania niż aktualnie Wodecki 
i Maleńczuk?

Już chyba na to pytanie odpowie-
działam. Zapraszamy tych artystów, 
na których nas stać. 

Dobrze więc. Powiem wprost, 
młodzi ludzie chętnie zobaczyliby na 
Placu Kazimierza Behemota czy na 
przykład Comę. 

Ja też, ale czy te zespoły na pewno 
zadowoliłyby gusta wszystkich? Nie 
sądzę, żeby black metal pasował do 
imprez typu Dni Brzeska. Behemot 
występował niedawno w Krakowie, 
w klubie mogącym pomieścić  1 500 
ludzi. I sala wypełniona była tylko 
w jednej trzeciej. Kto miał ochotę, to 
mógł sobie kupić bilet za 600 złotych 
i pojechać do Krakowa. Zakładam, że 
ci, którzy chcieli posłuchać Behemota, 
tak właśnie zrobili. My proponujemy 
imprezy niebiletowane, organizowane 
za społeczne pieniądze, dlatego musi-
my znaleźć złoty środek. Jeśli chodzi 
o Comę, to  nie mówię: nie. Wezmę to 
pod uwagę, ale muszą być spełnione 
pewne warunki – wspominane tutaj 
kilka razy pieniądze, plany koncertowe 
zespołu i rzeczywiste zapotrzebowanie 
na tego rodzaju muzykę. Poza tym 
działalność MOK-u to nie tylko ma-
sowe imprezy. To przede wszystkim 
całoroczna praca mająca na celu za-
spokojenie wszystkich potrzeb w miarę 
jak największej grupy mieszkańców, 
i to o różnych preferencjach kultu-
ralnych. 

W takim razie czego może 
oczekiwać odbiorca kultury w ostat-
nim kwartale tego roku?

�

�

�
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Odremontowaliśmy niedawno 
Brzeską Piwnicę i teraz chcemy ją oży-
wić. Marzą mi się regularne koncerty 
kameralne, niekoniecznie z muzyką 
poważna, choć i takiej brzescy melo-
mani słuchają. 19 października wy-
stąpi Grzegorz Kapcia z zespołem. To 
artysta kojarzony, być może niespra-
wiedliwie, tylko z nurtem country. Tym 
razem jego koncert odbędzie się nieja-
ko przy okazji, bo Grzegorz Kapcia jest 
również malarzem i właśnie wystawę 
jego prac będziemy w Brzeskiej Piw-
nicy prezentować. 5 listopada w tym 
samym miejscu wystąpi Wojciech 
Wojnarowicz. Jest to muzyk być może 
nieznany szerszej publiczności, ale 
w Brzesku już występował i nie jest 
postacią anonimową. Na 3 grudnia 
zaprosiłam Jana Jakuba Należytego, 
znanego między innymi z występów 
w kabarecie Pod Egidą. Do nas przy-
jedzie z piosenkami Jacquesa Brela. 
Dla miłośników dobrego rocka mam 
propozycję jeszcze na 22 października. 
Wystąpi sam Jacek Królik z zespołem. 
Koncert odbędzie się prawdopodobnie 
w Auguście. Rozpatrujemy jeszcze 
możliwość zorganizowania Bluesowych 
Zaduszek, a zagrałaby między innymi 
Nocna Zmiana Bluesa. Prowadzimy 
też rozmowy z menadżerem Starego 
Dobrego Małżeństwa, zespołu mają-
cego nadal rzesze zagorzałych fanów. 
Myślę, że jest to na tyle zróżnicowana 
oferta, że powinna zadowolić niemal 
wszystkich. Niewykluczone, że zapro-
ponujemy jeszcze coś, co może wyłonić 
się w trakcie codziennej pracy. Niemal 
codziennie dzwoni ktoś do MOK-u 
z ofertą. Każda jest analizowana, po 
czym szukamy sposobów na to, aby 
doprowadzić do jej realizacji. Niestety, 
czasem z prozaicznych (czytaj: finanso-

wych) przyczyn musimy odmówić. Nie 
zapominajmy, że mamy kryzys, który 
dotknął również sferę kultury. 

Wydaje się, że jest to propozycja 
tylko dla wąskiego grona odbiorców. 

Czy istnienie, jak pan powiedział, 
wąskiego grona odbiorców oznaczać 
ma, że mamy ich pominąć w naszych 
planach? W naszej ofercie jest również 
miejsce dla teatromanów. Od wielu 
lat organizujemy przynajmniej raz 
w miesiącu wyjazd do któregoś z kra-
kowskich teatrów. Mamy stałe grono 
uczestników takich wyjazdów, a wciąż 
przybywają nowe twarze, i – co nas 
najbardziej cieszy – są to twarze młode. 
Zresztą, teatry coraz częściej sięgają 
po lekki repertuar, a więc jest okazja 
uczestniczyć w świetnej zabawie. Już 
w październiku mogliśmy zaprosić 
mieszkańców na Kabaret Rafała Kmity 
do Teatru Stu, a zaraz potem na ka-
baretowy występ Zenona Laskowika 

�

z 10-osobową grupą artystów. W naj-
bliższym czasie organizować będziemy 
wyjazd na „Sonatę Belzebuba” Wit-
kacego do Teatru Stu. Nie znam tego 
przedstawienia, bo dopiero niedawno 
odbyła się jego premiera, ale zdradzę, 
że zrealizowane jest w formie musicalu 
z muzyką Zbigniewa Wodeckiego. Jeśli 
będą chętni, to wybierzemy się też na 
„Straszny Dwór” Stanisława Moniuszki. 

Czy mam rozumieć, że dzia-
łalność MOK-u opiera się tylko na 
organizacji występów artystów z ze-
wnątrz?

Ależ skąd!? To pan skierował roz-
mowę na takie tory. Koncerty, mniejsze, 
czy większe, wyjazdy do teatrów, to 
tylko znikoma cząstka naszej pracy. 
Dużą wagę przywiązujemy do pracy 
z miejscowymi artystami-amatorami, 
głównie młodymi ludźmi. O sukcesie 
„Kabaretu Starszych Panów” przy-
gotowanego przez Ewelinę Stępień 
i Krzysztofa Szydłowskiego szeroko 
rozpisywała się już prasa. To program, 
w którym występują nasi wychowan-
kowie, którzy zanim wyszli na scenę, 
brali udział w zajęciach doskonalących 
ich umiejętności. Przedstawienie grane 
było już wiele razy, zawsze przy pełnej 
widowni. Talentów w Brzesku nie 
brakuje, wystarczy policzyć dyplomy 
zdobyte przez naszych podopiecznych, 
nad którymi pracują nasi instruktorzy, 
na prestiżowych konkursach. Ale pra-
cujemy nie dla nagród i dyplomów, ale 
z poczucia obowiązku, jaki mamy wo-
bec tych ludzi do wypełnienia. Być może 
niektórzy z nich kiedyś będą pojawiać 
się na scenie zawodowo i będzie to dla 
nas największa satysfakcja. A jeśli nie, 
to na pewno będą wewnętrznie bogatsi. 

Na pewno każdy znajdzie 
w MOK-u coś dla siebie?

�

�
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Tak mi się wydaje. Jeśli jeszcze 
nie spełniamy czyichś oczekiwań, to 
czekamy na sygnał, a postaramy się 
wypełnić każdą lukę. Jak już mówiłam, 
realizujemy zadania z uwzględnieniem 
preferencji każdego mieszkańca, 
a także mając na uwadze wiek na-
szego odbiorcy. Stąd na przykład 
w każdy wtorek odbywają się zajęcia 
w ramach Akademii Bolka i Lolka, 
w których uczestniczą najmłodsze 
dzieci. To cykl zajęć o różnorodnej te-
matyce, od muzyki poprzez plastykę, 
po taniec. O półkoloniach i koloniach 
letnich już nie wspomnę. Z drugiej 
strony współpracujemy z Akademią 
III Wieku skupiająca ludzi w średnim 
i zaawansowanym wieku. W naszych 
murach działają koła teatralne, 
plastyczne, szachowe, fotograficzne 
i liczne grupy taneczne. Bogumiła 
Frankowicz specjalizuje się w nauce 
tańca towarzyskiego, Edyta Korus 
w balecie. Od pewnego czasu dużym 
powodzeniem cieszą się zajęcia pro-
wadzone w wielu grupach wiekowych 
przez Dorotę Thomas znaną z udziału 
na przykład w Teleturnieju „Jaka to 
melodia?”. To efekt otwarcia na złożo-
ną przez panią Thomas propozycję. 

Na każdą propozycję jest Pani 
otwarta?

Jeśli mieści się ona w ramach 
naszej statutowej działalności, to nie 
widzę przeciwwskazań. Na przykład 
bardzo spodobała mi się propozycja 
Andrzeja Starowicza, dzięki której 
prowadzone są zajęcia pod umowną 
nazwą „You Can Dance”. Uczestni-
czy w nich zawsze około 60 osób. Od 
początku swojego „dyrektorowania” 
założyłam sobie, że będę wprowadzać 
formy wcześniej albo w ogóle niezna-

�

ne, albo przez długi czas zapomniane. 
Dlatego przynajmniej raz w roku od-
bywa się premiera teatralnego przed-
stawienia z udziałem naszej młodzie-
ży. Dlatego przystałam na organizację 
co roku Country Pikniku. Dlatego 
wreszcie po raz trzeci w Jadownikach 
odbył się współorganizowany przez 
nas Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego, dzięki czemu brzesz-
czanie mogą podziwiać taneczne pary 
na najwyższym krajowym poziomie. 
Kiedy w tym roku zaproponowano mi 
współorganizowanie po raz pierwszy 
powiatowych eliminacji przeglądu 
„Talenty Małopolski”, nie wahałam 
się ani przez chwilę. W tym roku 
wprowadziliśmy zajęcia dla amatorów 
jogi. Może jeszcze tylko przytoczę 
anegdotę. Otóż zgłosili się do mnie 
młodzi mężczyźni, którzy chcieli 
pod naszym dachem uprawiać tajski 
boks. Jak łatwo się domyślić, odmó-
wiłam. Może jednak jest w Brzesku 
instytucja, która jest zdolna sprostać 
oczekiwaniom tych ludzi?

Jak się ma rodzimy rock and 
roll? Bo jakoś do tej pory nie usłysza-
łem na ten temat ani słowa. 

Nie jestem kompetentna, by oce-
niać poziom brzeskich kapel rocko-
wych. Zawsze, kiedy nadarza się 
okazja, dajemy im możliwość zapre-
zentowania się przed w miarę jak 
najliczniejszą publicznością. Brzeski 
rock to taka efemeryda. Bywają lata 
tłuste i chude, mam tu na myśli liczbę 
zespołów, nie poziom. Zdarzało się, 
że nie próbowała u nas żadna grupa, 
ale teraz zauważamy jakiś nawrót, 
tworzą się nowe formacje, które 
korzystają z naszej gościny. Powiem 
krótko: jest u nas miejsce dla każdego 

�

zespołu. Nieważne, czy rockowego, czy 
folklorystycznego. Pod naszą egidą 
działa na przykład Miejska Orkiestra 
Dęta, której kapelmistrz, pan Wie-
sław Porwisz, na brak świeżej krwi 
narzekać nie może. 

Folklor ma swoich zwolenników? 
Jeśli pan się dziwi, to i ja jestem 

zdziwiona … pańskim pytaniem. 
Folklor to w gminie Brzesko trzy 
zespoły – Jadowniczanie, Porębianie 
i Krakowiacy Ziemi Brzeskiej. Mogę 
nawet powiedzieć, że folklor przeżywa 
w tej chwili swój renesans, a chętnych 
do przywdziania ludowego stroju nie 
brakuje. Są to zespoły mające wśród 
fachowców uznaną markę, na którą 
ciężko zapracowało kilka pokoleń. 

Czyli MOK to nie tylko Brze-
sko, ale i okoliczne wioski.

W każdym sołectwie prowadzimy 
działalność albo w odrębnych świet-
licach, albo korzystając z gościny 
szkół. Zresztą, na zajęcia prowadzone 
w samym MOK-u przyjeżdżają uczest-
nicy nie tylko z naszych wiosek, ale 
i z ościennych gmin. W tzw. terenie 
prowadzimy głównie działalność 
edukacyjną, na przykład naukę gry 
na instrumentach. I jest to nasza 
reakcja na potrzeby mieszkańców 
spoza Brzeska. Mogę rozumieć, że jest 
grupa ludzi niezadowolona z pracy 
MOK-u, ale zakładam, że to nieza-
dowolenie wynika z nikłej wiedzy 
na temat zadań, jakie wykonujemy 
na co dzień. Naszym nadrzędnym 
celem jest integracja ze społecznością, 
tak poprzez masowe  imprezy, jak 
i kameralne wydarzenia i codzienną 
pracę w naszej głównej siedzibie 
i podległych nam placówkach. Dlate-
go wszystkich serdecznie zapraszam 
do korzystania z naszej oferty i do 
współpracy z ośrodkiem. 

Rozmawiał PRUD

�

�

KRÓLIK BAND
22 PAŹDZIERNIKA, o godz. 
19:00 w restauracji AUGUST 
w Brzesku, odbędzie się koncert 
zespołu KRÓLIK BAND w skła-
dzie: Wojciech Fedkowicz, Łukasz 
Adamczyk, Jacek Królik, Michał 
Jurkiewicz. Bilety i dodatko-
we informacje w sekretariacie 
Miejskiego Ośrodka Kultury, tel: 
14 68 49 660. 
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Obecnie Uniwersytet Dzieci dzia-
ła w trzech ośrodkach w Polsce 
– Krakowie, Warszawie i we 

Wrocławiu. Ośrodek krakowski był 
pierwszym w Polsce. Jego inicjato-
rem jest fundacja PAIDEIA. Powstał 
w 2007 roku i ciągle się rozwija, umoż-
liwiając coraz to większej grupie am-
bitnych dzieci i  młodzieży poszerzać 
horyzonty myślowe i zdobywać wiedzę 
z różnych dziedzin nauki. Na zajęcia 
uczęszcza około  3 tysięcy studentów, 
w tym także 25 z Brzeska. W każdym 
z ośrodków patronat nad inicjatywą 
objęły prestiżowe uczelnie. Patronami 
Uniwersytetu w Krakowie są JM Rek-
tor Uniwersytetu Jagiellońskiego, JM 
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej 
oraz JM Rektor Uniwersytetu Rolni-
czego. Specjalnie dla gimnazjalistów 
stworzono projekt pt.” Mistrz i uczeń”. 
Wśród wykładowców znajdą się auto-
rytety ze świata nauki, kultury i życia 
publicznego, a wśród wybranych ucz-
niów także gimnazjaliści z Jedynki 
wraz z koordynatorkami projektu dla 
grupy z Brzeska panią Małgorzatą 
Zwolak i Martą Kubalą-Szewczyk. 

Szczęśliwcy mają już własne indek-
sy i pierwszy wpis nie od byle kogo. 
Inauguracyjny wykład poprowadził 
wybitny polski naukowiec profesor 
Jerzy Vetulani – profesor zwyczajny 
nauk przyrodniczych, psychofarmako-

Z ,,Jedynki” prosto 
na uniwersytet

25 uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzesku zostało zapisanych na uniwersytet! 
Szczególny to uniwersytet, bo Uniwersytet Dzieci. Co to takiego? UD to pozaszkolny program 
edukacyjny, oparty na najlepszych źródłach wiedzy - uczelniach wyższych. Celem projektu 
jest rozbudzanie w dzieciach i młodzieży pasji związanej ze zdobywaniem wiedzy, a także 
pielęgnowanie w nich naturalnej ciekawości świata w czasie wykładów i zajęć warsztatowych. 

log, neurobiolog, biochemik, kierownik 
Zakładu Biochemii w Instytucie Far-
makologii PAN. 26 września uczniowie 
Publicznego Gimnazjum nr 1, wraz 
z innymi ambitnymi gimnazjalista-
mi, zamiast spędzać sobotni poranek 
przed telewizorem, w sali wykłado-
wej UJ zgłębiali swoją wiedzę na 
temat mózgu, neuronów lustrzanych, 
moralności, wolnej woli. Tytuł pierw-
szego wykładu brzmiał „Jak nauka 
o mózgu tłumaczy, że współczujemy 
innym, zachowujemy się moralnie 
i czy naprawdę mamy wolną wolę?”. 
Uczestnicy zajęć mieli także możliwość 
porozmawiać osobiście z profesorem, 
zwiedzić robiące wrażenie budynki Wy-
działu Matematyki i Informatyki UJ 
przy ul. Łojasiewicza i poznać smak 
prawdziwego  studiowania. 

Pomysł okazał się być strzałem 
w dziesiątkę, o czym świadczą wypo-
wiedzi uczniów. Rezygnacja z wolnej 
soboty na rzecz studiowania mówi 
sama za siebie. Należy się tylko cie-
szyć, że mamy tak ambitną młodzież. 
Zajęcia UD odbywają się co miesiąc. 

A oto relacje uczniów po pierw-
szych zajęciach:

Te wykłady to naprawdę niesa-
mowity pomysł. Pierwszy  pochłonął 
i zaciekawił mnie w 100%. Z resztą 
Pan profesor miał w tym wielki udział. 
To wspaniały człowiek i dobry mówca, 

dzięki któremu nasze neurony lustrza-
ne nie kazały nam wszystkim ziewać.
...I pamiętajmy o końcowej dewizie 
mistrza: "uśmiechajmy się zawsze i do 
wszystkich, a odpłacą nam tym samym 
– napisała Regina Wojnicka z 3e. 

Pierwsze wrażenie zwykłej gimna-
zjalistki po wykładzie – jaki on mądry! 
Chodzi mi oczywiście o pana profesora 
Jerzego Vetulaniego. Głównym celem 
wykładu był wpływ mózgu na naszą 
moralność. Temat został w przejrzysty 
sposób rozwinięty i był dla mnie zdecy-
dowanie łatwy w odbiorze. Przykłady 
podawane przez pana profesora były 
bardzo zastanawiające. Czy nasze 
sumienie pozwoliłoby na zabicie jed-
nej osoby w celu uratowania kilku 
innych? Są sytuacje, kiedy odpowiedź 
jest pozytywna. Zdania obecnych na 
wykładzie gimnazjalistów były mocno 
podzielone.

Z wykładu nauczyłam się, iż ludzie, 
niezależnie od miejsca wychowania 
czy też religii, są wyposażeni przez 
naturę w system moralny. Działa on 
z kolei na dwa fronty – emocjonalny 
i logiczny. Uszkodzony system moralny 
mają psychopaci – postępują oni tylko 
w sposób logiczny.Wykład był bardzo 
pouczający, bardzo żałuję, że skończył 
się tak szybko. Z niecierpliwością 
czekam na następny – to zdanie Mi-
chaliny Skołyszewskiej z 2d. 

Myślę, że wykład bardzo poszerzył 
horyzonty wiedzy uczniów. Dla mnie 
osobiście wielkim zaskoczeniem były 
neurony lustrzane – ich istnienie 
i niesamowite zachowanie – Katarzy-
na Wołek 3b. 

Uczennice klasy 3b napisały: Wy-
kłady, w których uczestniczyłyśmy, 
były wspaniałe! Naszym zdaniem  
powinny być one często organizowane 
i szkoły powinny zgłaszać na nie całe 
klasy. Jest to duże przeżycie. Rzeczy, 
o których nic nie wiedziałyśmy, nagle 
stają się jasne i zrozumiałe. Uważamy, 
że dały nam one wiele do myślenia. Już 
nie możemy doczekać się następnych!

Wszystko było przygotowane bar-
dzo fachowo. Otrzymaliśmy indeksy 
i identyfikatory. Dyrektor Uniwer-
sytetu Dzieci przywitała wszystkich 
i pokrótce opowiedziała o projekcie 
„Mistrz i uczeń”. Następnie przedsta-
wiono nam profesora Jerzego Vetulani. 
Profesor poprowadził bardzo intere-
sujący wykład powiązany z neuro-
biologią, próbując wytłumaczyć nam, 
dlaczego potrafimy współczuć innym 
i zachowywać się moralnie. Wyjazd był 
wspaniały i na pewno wywołał głębsze 
przemyślenia u każdego z nas – Maria 
Szydłowska 3a.        red
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Pielgrzymka Jana Pawła II do  
grobu św. Jakuba w Santiago 
de Compostela zapoczątkowała 

nowy etap w historii pielgrzymowania 
do grobu Apostoła. „Akt Europejski” 
wygłoszony wtedy przez papieża był 
zaproszeniem do ożywienia chrześci-
jańskich tradycji pielgrzymowania do 
Santiago. W 1987 roku Rada Europy 
zachęciła władze regionów do odtwo-
rzenia dawnych szlaków pątniczych. 
Początkowo w Hiszpanii, a następnie 
w Niemczech, Francji, Włoszech, 
Austrii i Szwajcarii pojawiły się 
drogowskazy z motywem muszli św. 
Jakuba. Kiedy w 2003 roku europej-
ska sieć Dróg św. Jakuba /Camino de 
Santiago/ dotarła do granicy polsko-
niemieckiej w Gorlitz / Zgorzelcu, 
było to zachętą i zaproszeniem do 
wytyczenia Drogi św. Jakuba także 
i w Polsce. 

Od pięciu lat wytyczane są Dro-
gi Jakubowe w naszym kraju, co 
daje dzisiaj ponad 1800 kilometrów 
oznakowanych odcinków Camino de 
Santiago w Polsce. Na mapie Dróg 
św. Jakuba w Polsce pojawiła się 
Droga biegnąca przez Podkarpacie 
i Małopolskę – Droga św. Jakuba „Via 
Regia” z Korczowej do Krakowa, która 
połączona zostanie, po wytyczeniu 
Drogi z Krakowa do Góry św. Anny,  
z istniejącą od roku 2006 – Via Regia 
z Opola do Zgorzelca.

O drogach św. Jakuba
w Europie i w Polsce – cz. IV

Przygotowania Drogi św. Jakuba 
Via Regia z Korczowej do Krakowa 
rozpoczęły się w 2007 roku. Pomysło-
dawcą i koordynatorem tego przedsię-
wzięcia jest pan Paweł Plezia – prezes 
Oddziału PTTK w Ropczycach, który 
zwerbował do pomocy w znakowaniu 
znakarza pana Stanisława Tomaszka 
– z PTTK w Tarnowie i zaprosił para-
fię NMP Matki Kościoła i św. Jakuba 
Ap. w Brzesku do duchowej opieki nad 
tą Drogą. Akcja Katolicka, działająca 
przy naszej parafii z jej prezesem 
panem Józefem Witkowskim i Je-
rzym Topolskim, od samego początku 
zaangażowali się w realizację tego 
planu - oznakowania tej części Drogi 
która biegnie przez diecezję tarnow-
ską, a więc od Dębicy do Chełma nad 
Rabą. Przedstawiając propozycję 
Drogi do projektu „Małopolska Goś-
cinna” w Urzędzie Marszałkowskim 
w Krakowie, otrzymaliśmy 20 000 zł. 
na realizację tego zadania. Wsparcie 
finansowe przy wykonaniu dwóch 
tablic informacyjnych do Brzeska 
i Szczepanowa obiecał także Burmi-
strza Miasta pan Grzegorz Wawryka. 
Na dzisiaj zostało wykonanych 20 
słupów betonowych, które będą przy-
ozdobione ceramiczną muszlą i które 
nieodpłatnie wykonał pan mgr inż. 
Janusz Nalepa.

Za podstawę do wytyczenia Drogi 
św. Jakuba przyjęto przebieg śred-

niowiecznej drogi handlowej wschód 
– zachód Europy, która w średniowie-
czu zwana była Via Regia. Był to jeden 
z najdłuższych szlaków średniowiecz-
nej Europy, biegnący z Kijowa przez 
południową część Polski , Niemcy, 
Francję do Hiszpanii. Dawne trakty, 
po których wędrowali średniowieczni 
kupcy, po wytyczeniu nowych dróg 
uległy zapomnieniu, stając się dziś 
niepozornymi ścieżkami lub zupełnie 
ginąc wśród nowych przedsięwzięć 
urbanistycznych.

Wytyczając Drogę, starano się, 
uwzględnić pozostałości historycz-
nego przebiegu średniowiecznego 
traktu Via Regia, uwzględniono inne 
ważne miejsca, które na tym szlaku 
powinny się znaleźć, przyjęto, że szlak 
powinien przebiegać obok katedr, co 
podnosi jego rangę i znaczenie, sta-
rano się również uwzględnić lokalne 
miejsca i szlaki pątnicze, dzięki czemu 
szlak może wpisać się do lokalnej sieci 
pielgrzymkowej, ciekawie ją uzupeł-
niając. Tak stało się w naszym przy-
padku. Szlak biegnący przez brzesko 
ma swoją „odnogę” – szlak dojściowy 
do znanego miejsca pielgrzymkowego 
i  ważnego miejsca na sakralnej ma-
pie Polski – Szczepanowa, miejsca 
urodzenia św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika, Patrona Polski.. 

Szlak św. Jakuba na opisywa-
nym odcinku bierze swój początek 
w Korczowej, nadgranicznej wiosce, 
w której po II wojnie światowej 
w wyniku adaptacji wcześniej istnie-
jącego budynku powstał kościół pod 
wezwaniem św. Jakuba, nawiązując 
do patrona znajdującego się już na 
terenie Ukrainy kościoła w Krakowcu 
pod tym właśnie wezwaniem. Przed 
wojną Korczowa należała do Parafii 
w Krakowcu. Przebieg szlaku w kie-
runku Santiago de Compostela zna-
kowany jest ozdobnymi tabliczkami 
z motywem muszli i opisem „Droga 
św. Jakuba”. Szlak znakowany jest 
także w kierunku przeciwnym do 
głównego przebiegu w formie białych 
strzałek i kółka, umożliwiając powrót, 
a także dojście do lokalnego miejsca 
pielgrzymkowego, jak np. w sytuacji 
Brzeska do Szczepanowa, Bochni czy 
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Porąbki Uszewskiej. Obok podsta-
wowego sposobu znakowania szlaku, 
realizowane jest przygotowanie słu-
pów betonowych z motywem muszli, 
a także słupków z umieszczonymi 
strzałkami kierunkowskazowymi. 
Kierunkowskazy przedstawiają odle-
głość do następnego punktu etapowe-
go, do Krakowa oraz do Santiago de 
Compostela. Przygotowane zostaną 
także paszporty pielgrzyma i foldery 
promujące Drogę św. Jakuba. Będą 
także realizowane tablice informacyjne 
z umieszczeniem w najważniejszych 
miejscowościach informacji o szlaku 
i danej miejscowości. Na sfinansowa-
nie tych tablic liczymy na Samorządy 
z puli przeznaczonej na promocje 
miejscowości.

Droga św. Jakuba zaczęła swoje 
życie 5 lipca b.r. przejściem pielgrzy-
mów z Tarnowa do Tuchowa, kolejny 
odcinek sprawdzony nogami pielgrzy-
mów to pielgrzymka 25 lipca b.r. na 
odcinku Porąbka Uszewska – Brzesko 
na odpust Jakubowy w Brzesku oraz 
pielgrzymka z Brzeska do Porąbki 
Uszewskiej Drogą św. Jakuba 3 paź-
dziernika b.r.

Pierwszym pątnikiem, który prze-
szedł całą Drogę św. Jakuba z Korczo-
wej do Krakowa jest pani Katarzyna 
Bednarz, która od 6 do 24 września 
b.r. pielgrzymowała oznakowanymi 
i nie oznakowanymi szlakami jakubo-
wymi, pokonując z Korczowej do Kra-
kowa 370 kilometrów. Swoje wrażenia 
z pielgrzymowania opisała dzień po 
dniu i można je przeczytać na stronie 
http://mimochodem.wordpress.com.

Zachęcając do przeczytania całej 
relacji, przytoczę fragment brzeski.

20 września
Wojnicz-Brzesko
Rano przyjeżdża do mnie Beata – pie-
lęgniarka z Pilzna i idziemy razem 
do Brzeska. Beata planuje Camino, 

powoli nabiera odwagi, pewnie jesz-
cze wybierzemy się gdzieś razem. Po 
drodze mnóstwo atrakcji. Droga jest 
oznakowana, ludzie wiedzą, że piel-
grzymujemy Szlakiem Św. Jakuba i że 
moja muszelka na plecaku to ta sama, 
która widnieje na drogowskazach. Za-
trzymujemy się w Dębnie na turnieju 
rycerskim i na Mszy. W kościele wypa-
trzyła nas Marzenka, która po mojej 
muszli rozpoznała, że pielgrzymuję 
Via Regia.

Trochę czasu spędzamy w Porąbce 
Uszewskiej, Beata karmi mnie zabra-
nym z domu rosołem z makaronem, 
kotletami i specjalnie upieczonym 
ciastem!!! Niosła to wszystko dla 
mnie w plecaku, wraz z gorącą kawą 
i herbatą.

Nocleg w Schronisku u Joli. Gościn-
ność w Brzesku przekracza wszelkie 
możliwe oczekiwania. Bardzo miłe 
spotkanie z Ks. Proboszczem, parafia 
jakubowa, księża bardzo zaangażo-
wani w pielgrzymowanie. Wiem, że 
jeszcze tam wrócę i że nigdy o nich 
nie zapomnę. Ksiądz na Mszy mówi 
o mnie, więc po jej zakończeniu pod-
chodzą do mnie ludzie, proszą o mod-
litwę, gratulują, jedna pani mówi, że 
myślała, iż to jakaś starsza pani idzie, 
a ja taka młoda jestem. :) Miło to usły-
szeć, jak się skończyło 40 lat miesiąc 
wcześniej.

Gościnność w Brzesku przeradza 
się prawie w rozpustę, dostaję repry-
mendę Via Sms od Pawła, że Via Regia 
miała być szlakiem pątniczym, a nie 
imprezowym. 

21 września
Brzesko-Bochnia
Brzeska żegna mnie serdecznie, Jola 
prawie ze łzami w oczach. W Jasieniu 
Brzeskim kończy się na razie ozna-
kowanie, przez co idzie się trochę 
smutniej i bardziej trzeba pilnować 
mapy. Bochnia piękna, ale po raz 

pierwszy mam problem z noclegiem, 
bo w Domu Pielgrzyma nie ma miejsc. 
Idę do Ks. Proboszcza, powołuję się 
zgodnie z przykazaniami na Księży 
z Brzeska i chyba tylko dzięki temu 
– nocuję na scenie w sali balowej Domu 
Weselnego. Po raz pierwszy i jedyny 
“na glebie”, w śpiworku, jak przystało 
na pielgrzyma, jem skromną kolację, 
jakiś “gorący kubek”, który od dwóch 
tygodni dźwigam w plecaku. :)

Trochę pokory mi się przyda. I koń-
czy swoją relację tak: „Porównując 
tę drogę do dróg hiszpańskich, nie 
mamy czego się wstydzić: przepiękne 
widoki, stare zabytki, a największym 
plusem, którego nie doświadczyłam do 
tej pory nigdzie za granicą jest nasza 
polska gościnność. Czułam się wręcz 
rozpieszczana, ludzie zapraszając 
mnie do swoich domów naprawdę 
realizowali stare polskie przysłowie 
“gość w dom, Bóg w dom”. Oddawali 
mi najlepsze pokoje, najlepsze łóżka, 
zwykle nie pozwalali spać w śpiworze. 
Dostawałam ręczniki, żeby oszczędzać 
ten, który niosłam w plecaku, lekar-
stwa, kosmetyki, karmiono mnie wręcz 
do przesady i wyposażano w kanapki, 
owoce i napoje na drogę. Spędziłam 
mnóstwo wieczorów na rozmowach 
z wspaniałymi ludźmi, z takimi, co 
kochają swoje małe ojczyzny i z tymi, 
którzy pragną, jak ja wyruszyć w drogę 
nieznaną.

Via Regia. Bałam się jej zupełnie 
niepotrzebnie, była moim domem przez 
prawie 3 tygodnie i długo jeszcze będę 
do niej wracać myślami, wspomnie-
niami, które sprawiają, że ciągle się 
uśmiecham i nie przestaję marzyć 
o kolejnej wyprawie…Wszystkim, 
którzy chcą wyruszyć na naszą polską 
Drogę Królewską, serdecznie polecam 
i życzę Buen Camino!!!

Tak więc do zobaczenia na szlaku 
– Dobrej Drogi !

Ks. Józef Drabik – Brzesko
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Na świat przyszłam w rodzinie 
osadników wojskowych. Z lat 
wczesnego dzieciństwa pozostaje 

mi w pamięci wspaniały dom w otocze-
niu lasów, pół i łąk zawsze kwitnących. 
W rok po moich narodzinach na świat 
przychodzi młodsza siostra. Dzięki pracy 
rodziców żyliśmy dostatnio. W sąsiedz-
twie było jeszcze jedno gospodarstwo 
polskich osadników. Ojciec i mama byli 
ludźmi wykształconymi, szanowanymi 
w okolicy. Mimo wybuchu wojny 1 wrześ-
nia 1939 roku poszłam do szkoły. Ojca nie 
zmobilizowano, bo w czasie poprzedniej 
wojny odniósł poważną ranę prawej ręki. 
Koszmar wojny dotknął naszą rodzinę 
bardzo szybko. 17 września sowieckie 
oddziały przeszły pobliską granicę, a już 
19 września 1939 roku aresztowano 
tatę jako byłego polskiego wojskowego. 
Pamiętam, jak zabierali tatę z domu, 
to powiedział do mnie, żebym się nie 
martwiła, bo za niedługo wróci do nas. 
Jednak rzeczywistość była całkiem inna 
i ojca skazano na 10 lat więzienia, bo był 
polskim oficerem i osadnikiem. Przewie-
ziono go  do więzienia w Kałudze.

W bydlęcych wagonach
Jednak to, co najgorsze, spotkało nas 
już w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku. 
Żołnierze razem z przedstawicielem 
sowieckiej władzy załomotali do drzwi 
i kazali nam się szybko pakować, brać 
to co mamy pod ręką, bo przesiedlą nas 
do innej miejscowości. Już podczas jazdy 
pociągiem dowiedzieliśmy się, że inni żoł-
nierze to nawet pomagali i mówili, żeby 
brać jak najwięcej ciepłych rzeczy i dużo 
jedzenia. My jednak tego odruchu ludz-
kiego współczucia nie doświadczyliśmy 
i z niewielkimi tobołkami zostaliśmy 
przewiezieni na stację w Postawach. 
W bydlęcym wagonie razem ze mną 
była moja siedmioletnia siostra i mama, 
a także około 50 osób. Mróz był blisko 
40 stopniowy, otwór w podłodze wagonu 
służył za toaletę. Trzy dni zamknięci 
w bydlęcych wagonach staliśmy na 
bocznicy, czekając na odjazd w nieznane. 
W tym czasie dowozili następnych Pola-
ków na wywózkę. W międzyczasie zmar-
ło bardzo dużo ludzi z zimna. Wagony 

„ Nina, Ty nie zabywaj”

Janina Małkiewicz, z domu Jacyno urodziła się w 1932 roku w Chardakowie, powiat 
Głębokie, województwo wileńskie. Ojciec, rotmistrz, walczył na frontach I wojny światowej 
i w wojnie polsko-boszewickiej. Matka była córką lekarza. Rodzice jako osadnicy wojskowi 
w latach 20 przybywają na Kresy Wschodnie.

były zamknięte, więc zmarłych, dzieci, 
i starszych wyrzucano przez okienka 
lub dziurę w podłodze. Jak przeżyliśmy 
te dni oraz piekielną miesięczną jazdę 
w bydlęcym wagonie, zastanawiam się 
do dzisiaj. 

Jedzenia swojego prawie nie mie-
liśmy, bo przecież szybko wygonili nas 
z domu. Były czasami postoje, na których 
dostawaliśmy lurę, która miała być „cza-
jem” i jakieś resztki chleba. Stukot kół, 
przejmujące zimno, olbrzymia tęsknota 
za domem i głód to pozostało w mojej 
pamięci, ośmioletniej wówczas dziew-
czynki.  Pewnego dnia, po miesięcznej 
podróży pociągiem zatrzymaliśmy się 
na nieznanej nam stacji. Z eszelonu 
wyładowano 15 rodzin, kazano załado-
wać resztki dobytku na sanie i w drogę, 
w niewiadome. W asyście mundurowych 
i cywilów, przez zaspy, przy akompania-
mencie przejmującego wiatru i mrozu 
dotarliśmy do jakiegoś „posiołku”. Za-
kwaterowano nas wszystkich w dużym 
drewnianym baraku, gdzie były wspólne 
prycze. Jeden spał koło drugiego, tak 
było cieplej. W następnych dniach do-
wiedzieliśmy się, że jesteśmy za Uralem, 
w powiecie tobolskim, województwie 
omskim. Niedaleko nas płynęła rzeczka, 
dopływ Irtyszu. Mamę i wszystkich doro-
słych skierowano do wyrębu drzew. My 
z siostrą zostawałyśmy w baraku. Mama 
jako pracująca dostawała 400 gram 
chleba a my dzieci po 100 gram chleba 
dziennie. Mama nie była przyzwyczajona 
do tak ciężkiej pracy. Miała też chore ser-
ce, więc pewnego dnia zasłabła i ledwo 
ją odratowali. Jako że znała rosyjski 
i była córką lekarza wzięli ją do pomocy 
felczerowi, a my z siostrą dostałyśmy się 
pod opiekę kołchoźnicy. 

Sowiecka „woszobojka”
Razem z innymi dziećmi polskimi oraz 
rosyjskimi chodziliśmy do odległej 
o kilka kilometrów szkoły. Uczyliśmy się 
wszystkich przedmiotów, geografii, histo-
rii, języka rosyjskiego i niemieckiego. Za 
zeszyty służyły nam kawałki gazet. Ję-
zyka niemieckiego uczyliśmy się nawet 
po wybuchu wojny rosyjsko-niemieckiej. 
Mnie oraz siostrę mama wieczorami 

uczyła czytać i pisać po polsku. W zimie, 
żeby dostać się do szkoły, jechaliśmy na 
nartach. Podczas drogi do szkoły, aby 
uniknąć niebezpiecznych spotkań z wil-
kami, zbieraliśmy się grupą i paliliśmy 
pochodnie, żeby odstraszyć dzikie zwie-
rzęta. Wszystkie dzieci po ukończeniu 
5 klasy musiały pracować w kołchozie. 
Świadectwa dostawaliśmy na takich 
świstkach burego papieru, jedno nawet 
zachowałam po dzień dzisiejszy. Pierw-
sze miesiące pobytu były bardzo ciężkie. 
Wszechobecne wszy, wyczerpująca praca 
dla starszych i głód towarzyszyły nam na 
wygnaniu. W baraku była „woszobojka”, 
taki sowiecki wynalazek do zabijania 
wszy. Raz w tygodniu mieliśmy przy-
wilej kąpieli oraz obowiązek oddania 
ubrań do tego wynalazku sowieckiej 
dezynfekcji. Po tym zabiegu wszy nie 
było wcale mniej, bo wszystko w baraku 
wokół nas było tym robactwem wypełnio-
ne.  Przełomem dla nas wszystkich, 
a szczególnie dla naszej rodziny, była 
„amnestia” dla Polaków- jak tu mówiono. 
Po podpisaniu układu  Sikorski-Majski 
30 lipca 1941 roku powstawała armia 
Andersa, zakładano polskie szkoły. W To-
bolsku powstała m.in. taka szkoła, ale, 
że było to daleko, więc nigdy do niej nie 
poszłam. 12 sierpnia 1941 roku ogłoszo-
no amnestię, na mocy której zwolniono 
więźniów . Ta „amnestia” to był dla nas 
najwspanialszy prezent, bo ojciec został 
zwolniony z więzienia i przyszedł do nas. 
Tak, przyszedł pieszo, zarośnięty dzia-
dziunio z tobołkiem na plecach, takiego 
go zobaczyłam. Radości przeplatanej 
płaczem i opowieściami nie było końca. 
Jak nas odnalazł, pozostaje to dla mnie 
do dzisiaj zagadką. Jak ojciec wrócił, 
nasze życie poprawiło się znacznie. 
Jako inwalida nie pracował w lesie, a że 
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znał język rosyjski, został kierownikiem 
stołówki. w której wydawano racje żyw-
nościowe. Zawsze coś zostało z jedzenia. 
więc w domu było lepiej. Mama pięknie 
haftowała. Rosjanie to lubią. więc też je-
dzenie od kołchoźników dostawała. Jakiś 
czas po powrocie ojca przenieśliśmy się 
do innego „posiołka”, nad sam Irtysz. 

Kąpałam się w Irtyszu
Dzięki okolicznemu wyrębowi i obróbce 
drzew, mieliśmy deski. Zaczęliśmy bu-
dować takie małe drewniane domki dla 
dwóch rodzin. Do dzisiaj, razem z siostrą 
utrzymujemy kontakt z rodziną, z którą 
w takim domku mieszkaliśmy. Irtysz, 
piękna a zarazem groźna rzeka. To 
w wodach Irtyszu nauczyłam się pływać. 
Często w lecie z rówieśnikami, Polakami 
i Rosjanami  kąpaliśmy się w Irtyszu, 
urządzaliśmy wspólne ogniska i zabawy. 
Nie znaliśmy smaku cukierków, jabłek, 
gruszek, więc przysmakiem były leśne 
owoce, porzeczki porastające brzeg rzeki, 

a w zimie mrożone ziemniaki.  A propos 
Rosjan. Rosjanie, którzy z nami miesz-
kali i pracowali, to byli ludzie wysiedleni 
po rewolucji z Moskwy, Petersburga. Tak 
samo prześladowani jak my. To tylko 
dzięki nim w trudnym, początkowym 
okresie przeżyliśmy. Dzielili się z nami 
jedzeniem, opałem. Prawdziwi przyjacie-
le. Tam też poznałam Tolka, Rosjanina, 
który pięknie grał i śpiewał. Jak mia-
łam wracać do Polski, Tolek napisał mi 
w pamiętniku: 

„Nina... Ty wspomnij mienia, wspo-
mnij wsie goda, my uczilis z saboj...Nina, 
Ty nie zabywaj”.

 W kwietniu 1946 roku pozwolono 
nam wrócić do Polski. Załadowano 
nas na barkę i Irtyszem dotarliśmy 
do Tobolska. Tam na stacji kolejowej 
spotkaliśmy ciocię i stryja, którzy byli 
wywiezieni do Kazachstanu. Wracali-
śmy jednym z ostatnich transportów. 
Dotarliśmy do Brześcia. Moim ubraniem 
była bluzka i sukienka uszyta z worka. 

Nasz transport skierowano do Szczecina. 
Moja rodzina jednak przeniosła się do 
miejscowości niedaleko Poznania, bo 
ojciec dostał tam pracę jako kierownik 
gospodarstwa wojskowego. Od zna-
jomych z Kresów dowiedzieliśmy się, 
że nie mamy po co wracać w rodzinne 
strony wileńszczyzny. Gospodarstwo było 
spalone, pola zarośnięte i teraz była tam 
Białoruska republika. 

Należę do Związku Sybiraków od 
1992 roku. Zapisałam się w Chicago. 
Koło liczyło ponad 200 osób. Po powrocie 
do Polski należę do koła w Poznaniu.  
Zostało nas 80 osób, bo przecież jesteśmy 
coraz starsi. Myślami często wracam do 
tych sześciu lat. Chciałabym wrócić tam 
i zobaczyć Syberię jeszcze raz. Staram 
się przypominać to, co było najlepsze. 
Przyjaźń, piękno krajobrazu, dostojny 
Irtysz. Jednak jako dzieci mamy pamięć 
trochę inną niż nasi rodzice.   

J. Sz.

„ I myśmy szli   
zdziesiątkowani „ 1)

 Miejsca martyrologii polskiego na-
rodu na wschodzie umownie nazywamy 
Sybirem. Sybir kojarzy się z nazwą geo-
graficzną  regionu, jednak dla Polaków 
to symbol cierpień, represji. To symbol 
prześladowań narodu polskiego. Nazwy- 
Sybir, Sybiracy mają swój ponadczasowy 
i ponadterytorialny wymiar między 
innymi dlatego, że Polacy trafiali na 
przestrzeni lat  również w inne zakątki 
Rosji np. do Kazachstanu, Uzbekistanu, 
które Syberią nie są.

Deportacje były stosowane w Rosji 
już w czasach carskich. Prawdopodobnie 
zapoczątkował je Iwan III w XV wieku, 
a jego imiennik Iwan IV około roku 
1570 deportował ludność Nowogrodu. 
Falę zesłań ludności polskiej przynosi 
okres konfederacji barskiej w 1768 
roku, insurekcji kościuszkowskiej 1794 
roku  a później powstania listopadowego 
(1830) i styczniowego (1863). Przez dzie-
siątki lat traktami Syberii maszerowały 
dzieci, młodzież i dorośli.  Na zesłaniu 
przebywało wielu znanych Polaków. 
Wśród nich byli m.in. Adam Mickiewicz, 
Hugo Kołłątaj, ks. Piotr Ściegienny, Be-
nedykt Dybowski, Wacław Sierakowski, 
św. Rafał Kalinowski, Maurycy Beniow-
ski, Walerian Łukasiński, Piotr Wysocki, 
Józef Piłsudski, Władysław Anders. 
Carskie kibitki i etapy totalitaryzm 

sowiecki zastąpił tysiącami bydlęcych 
wagonów. Pierwsze masowe deportacje 
przygotowało NKWD

2)
 w latach 1935-

1936. Wywieziono wtedy w głąb Syberii 
i do Kazachstanu blisko 400 tysięcy 
Polaków z terenów przygranicznych 
oraz 500 tysięcy etnicznych Niemców 
z Powołża. Akcja ta słabo przygotowa-
na, pozwoliła części ludności uniknąć 
deportacji. Sowieckie służby specjalne 
wyciągnęły wnioski z tej pierwszej akcji 
, przygotowując się już systematycznie 
i „naukowo” do dalszych wywózek. 
Przykładem niech będzie  konferen-
cja w Zakopanem (tak,tak w polskim 
Zakopanem!), która rozpoczęła się 20 
lutego 1940 roku. Tam Niemcy i Sowieci 
przygotowali plany systematycznego 
wyniszczenia narodu polskiego.

Próbna  deportacja tzw. „noc Sierowa 
i Canawy” odbyła się z 9/10 grudnia 
1939 roku. Wywieziono, przeważnie do 
więzień 4805 cywili. Pierwsza, większa, 
choć też „ nielegalna„ deportacja bo nie 
zatwierdzona przez Komitet Centralny 
sowieckiej partii lecz jedynie przez 
komitety republik odbyła się nocą 9/10 
lutego 1940 roku. Wywieziono wtedy 
320 tysięcy leśników i osadników wraz 
z rodzinami oraz urzędników byłej pol-
skiej administracji. Druga, już „legalna” 
deportacja odbyła się 13 kwietnia 1940 

roku. Wywieziono wtedy 330 tysięcy 
rodzin, znajomych, przyjaciół skazanych 
i zamordowanych w Katyniu, Miednoje, 
Charkowie i Bykowni. W trzeciej de-
portacji dzięki posiadaniu dokładnych 
spisów i adresów przekazanych przez 
niemieckie komisje repatriacyjne, nocą 
z 28/29 czerwca 1940 roku wywieziono 
420 tysięcy uchodźców z Polski central-
nej oraz 15 czerwca- 185 tysięcy polskich 
Żydów. Czwartą deportacją z 20 czerwca 
1941 roku wywieziono wszelką inną lud-
ność „podobną do Polaków” czyli około 
300 tysięcy osób.. Dla narodu polskiego 
bilans mordów i represji był tragiczny. 
W latach 1939-1945 przez hitlerowców  
zostało zamordowanych bądź zmarło 
w wyniku ich działań blisko 6 milionów 
obywateli polskich. W wyniku działań 
sowieckich zamordowano  342 tysiące 
obywateli polskich a około 5 milionów 
zmarło z głodu, poniewierki i wyczer-
pującej pracy. 

1) „ I myśmy szli....”- cytat z „ Marszu 
Sybiraków” słowa Marian  Jonkajtys

2) NKWD- Ludowy Komisariat 
Spraw Wewnętrznych ZSRR ( Narod-
nyj Komissariat Wnutriennich Dieł)  
ministerstwo wchodzące w skład rządu 
ZSRR.  Zakres jego zadań zmieniał się na 
przestrzeni lat, od spraw organizacyjno 
– porządkowych do aparatu represji 
i mordu. Organy NKWD były m.in. wy-
konawcą rozstrzeliwań Polaków po 17 
września 1939 roku , zbrodni katyńskiej 
a także rozstrzeliwań  po 1945 roku. Na-
zwa NKWD stała się synonimem zbrodni 
dokonanych przez sowietów.        J. Sz.
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Po złożeniu ślubowania do grona na-
uczycieli mianowanych weszli: Joanna 
Kociołek – SP nr 2 Jadowniki, Katarzy-
na Pajor – SP nr 2 Jadowniki, Paulina 
Pyrek – SP Sterkowiec, Małgorzata 
Sadowska – SP nr 3 Brzesko, Edyta 
Serwatka – PG nr 1 Brzesko, Beata 
Skowronek – PG nr 2 Brzesko, Elżbieta 
Żółta – SP Poręba Spytkowska, Jan 
Chrabąszcz p SP nr 2 Jadowniki, Rafał 
Sieński – PG Jadowniki, ks. Tomasz 
Starzec – SP nr 1 Jadowniki, i Wojciech 
Stanisławczyk – PG Jadowniki. Akty 
nadania i kwiaty wręczył wszystkim 
burmistrz Grzegorz Wawryka. 

Burmistrz był także fundatorem 
nagród dla kilkunastu nauczycieli z te-
renu gminy, którzy poszczycić się mogą 
wybitymi osiągnięciami pedagogicznymi. 
Te zaszczytne wyróżnienia  otrzymali: 
Elżbieta Frankowska – SP Sterkowiec, 
Emilia Juniszewska – PG nr 1 Brzesko, 
Helena Kania – SP Szczepanów, Jolanta 
Latocha – SP nr 2 Jadowniki, Marta 
Matys – SP Bucze, Bernadetta Rzenno 
– SP Mokrzyska, Krystyna Serbeńska-
Biel – PG Jadowniki, Bogumiła Styrna 
– PG nr 2 Brzesko, Anna Wesołowska 
– SP nr 3 Brzesko, Jadwiga Zaczyńska 
– PG nr 2 Brzesko, Bogusław Biernat 
– PG nr 1 Brzesko, Zenon Kubala – SP 
nr 1 Jadowniki. 

W czasie uroczystości wiele było 
mowy o dziesięcioletniej historii Pub-
licznego Gimnazjum nr 2. Pierwszy 
dzwonek zabrzmiał w nim 1 września 
1999 roku, funkcję jego dyrektora ob-
jęła Danuta Dębska, zaś wicedyrektora 
Barbara Styncz. W 12-tu oddziałach 

Trzy ważne wydarzenia były powodem uroczystości, jaka odbyła się w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku. Dziesięciolecie istnienia 
placówki, pięciolecie nadania jej imienia i Dzień Edukacji Narodowej. Ważnym punktem obchodów było odsłonięcie i poświęcenie tablicy 
patrona szkoły – wybitnego pedagoga, Janusza Korczaka. Uroczystość była znakomitą okazją do wręczenia aktów nadania nauczycielom, 
którzy uzyskali awans zawodowy. 

naukę pobierało 328 uczniów, którzy do 
dyspozycji mieli 11 klas. Warunki były 
trudne, bowiem całe szkolne zaplecze 
mieściło się w jednym z pawilonów SP nr 
2, uczniowie nie mieli własnej biblioteki 
ani sali gimnastycznej. Mimo kłopotów 
lokalowych życie szkoły toczyło się wart-
kim rytmem – działały koło teatralne, 
LOP, PCK, już w roku 2000 otwarto 
bibliotekę i pracownię komputerową. 

W roku 2002 funkcję dyrektora 
szkoły objęła Elżbieta Wójciak, jej za-
stępcą została Maria Stolińska. Wtedy 
też znacznie poprawiły się warunki 
lokalowe szkoły – gimnazjum przejęło 
budynek po LO, rok później placówka 

Szkoła wielkiego patrona

otrzymała certyfikat „Szkoła z klasą”. 
W roku 2004 następuje nadanie szkole 
imienia Janusza Korczaka. W roku 2005 
gimnazjum otrzymało certyfikat „Szkoły 
promującej bezpieczeństwo”, w tym 
samym roku szkoła przystąpiła do akcji 
na rzecz misji w Bouafle oraz adopcji  na 
odległość. W roku ubiegłym na terenie 
szkoły powstał kompleks Orlik, powstała 
klasa o profilu sportowym. 

1 września 2009 roku naukę w szkole 
rozpoczęło 620 uczniów w 26 oddziałach. 
Pomocy udzielają pedagog, psycholog 
i doradca zawodowy. Sale lekcyjne 
wyposażone są w nowoczesny sprzęt, 
w bibliotece spoczywa ponad 3300 wolu-
minów, znajduje się tam także centrum 
multimedialne.

-Nasi uczniowie odnoszą sukcesy 
w czasie olimpiad przedmiotowych oraz 
sportowych i artystycznych, biorą udział 
w akcjach charytatywnych zwłaszcza na 
rzecz dzieci oraz w Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy. Patronuje szkole 
Janusz Korczak, wybór jego imienia nie 
był przypadkowy, był on wspaniałym 
człowiekiem i pedagogiem, jego przesła-
nie towarzyszy nam w pracy każdego 
dnia – mówiła w czasie uroczystości 
dyrektor PG nr 2 Elżbieta Wójciak. 

ZS
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Pod koniec września tarnowskie 
„Jaskółki” pod wodzą trenera Romana 
Jankowskiego wywalczyły na własnym 
obiekcie awans do Ekstraligi. Po rocznej 
nieobecności tarnowianie powrócili do 
elity. W finałowej rywalizacji play off 
z łotewskim Lokomotivem Daugavpils 
zespół z Tarnowa był po raz drugi lepszy. 
Za sprawą posła Edwarda Czesaka mło-
dzież gimnazjalna z Brzeska i Jadownik, 
mogła oglądać zawody na żywo. Na wy-
cieczkę pojechało pięćdziesiąt osób. 

- W Sejmie powstał poselski klub 
miłośników żużla. Ma to być promocja 
tej dyscypliny sportu, jako sportu bez-
piecznego dla całych rodzin. Cieszę się, 
że młodzież z brzeskiej gminy mogła 
uczestniczyć w tym wydarzeniu. Mam 

wej i emocjonującej dyscypliny sportu. 
Podobnie - jak ja, przed laty  – mówi 
poseł Edward Czesak, pomysłodawca 
założenia klubu. 

RED            

świadomość tego, 
iż wielu z nich, 
po raz pierwszy 
oglądało zmaga-
nia żużlowców 
na żywo. Tym 
większa moja 
radość, że jako 
miłośnik żużla 
mogłem sprawić 
im taką niespo-
dziankę. Kibico-
wali znakomicie, 
zresztą zostali docenieni przez organiza-
torów, zajmując drugie miejsce. Wierzę, 
że była to dla nich spora atrakcja. Mam 
też nadzieję, że kilkoro z nich złapie 
bakcyla i przekona się do tej widowisko-

W życiu każdego z nas zdarzają się sytuacje, 
kiedy w domowych budżetach odczuwamy braki 
gotówki. Najprostszym sposobem wyeliminowania 
takiego deficytu jest zaciągnięcie pożyczki. Jak 
wiadomo podmiotami które zawodowo trudnią się ich 
udzielaniem są banki. Jednakże uzyskanie pożyczki 
wiąże się ze spełnieniem szeregu wymogów formal-
nych, którym nie każdy z nas jest w stanie sprostać 
(np. odpowiednio wysokie zarobki, odpowiedni okres 
zatrudnienia). Często zatem będzie dochodzić do 
sytuacji, gdy będziemy zmuszeni do zaciągnięcia 
pożyczki u członków rodziny lub też u znajomych. 
Należy jednak pamiętać, iż zaciągnięcie pożyczki 
należy traktować jako dokonanie czynności cywil-
noprawnej, która podlega opodatkowaniu.   

W rozumieniu kodeksu cywilnego przez umowę 
pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść 
na własność biorącego określoną ilość pieniędzy 
albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a bio-
rący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy 
albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej 
samej jakości. Pożyczka obejmuje zatem zarówno 
umowy dotyczące pieniędzy, jak i innych rzeczy 
określonych co do gatunku (czyli np. pożyczka jabłek 
- tak, określonego indywidualnie samochodu - nie). 
Umowa pożyczki podlega podatkowi od czynności 
cywilnoprawnych bez względu na to, czy jest od-
płatna odsetkami czy też inne wynagrodzenie), czy 
też bezpłatna.

Obowiązek podatkowy w przypadku umowy 
pożyczki powstaje z chwilą dokonania czynności 
cywilnoprawnej czyli w praktyce już w momencie 
zawarcia umowy. Bez znaczenia będzie więc sam 
moment faktycznej wypłaty pożyczki. Obowiązek 
ten ciąży na osobie biorącej pożyczkę.

Za podstawę od której należy obliczyć podatek 
należy przyjąć kwotę pożyczki, albo wartość przed-
miotu pożyczki w przypadku, gdy przedmiotem 

Skutki podatkowe w przypadku zaciągnięcia prywatnej pożyczki? 
umowy nie są pieniądze. Ustawodawca przewidział, 
iż stawka podatku wynosi 2%. 

W określonych przypadkach podatnicy mając moż-
liwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania. 

Zwolnieniu podlegają pożyczki pomiędzy 
osobami zaliczanymi przez ustawę o spadkach i 
darowiznach do I grupy podatkowej do wysokości 
9637 zł (od jednej osoby). Warunkiem jest zawarcie 
stosownej umowy. Stosowanie przepisów ustawy o 
spadkach i darowiznach oznacza, iż wskazany limit 
odnosi się do łącznej kwoty pożyczek otrzymanych 
od tej samej osoby w okresie pięciu lat.

Jednocześnie istnieje możliwość zwolnienia 
pożyczek pieniężnych przekraczających kwotę 9637 
zł jednakże udzielonych na podstawie umowy zawar-
tej pomiędzy małżonkiem, zstępnymi, wstępnymi, 
pasierbem, rodzeństwem, ojczymem lub macochą. 
Jak widać, katalog uprawnionych pokrywa się 
niemal całkowicie z I grupą podatkową - wyłączeniu 
podlegają tylko teściowie, zięć i synowa. Warunkiem 
formalnym uzyskania zwolnienia jest jednak:

 - złożenie deklaracji PCC właściwemu organo-
wi podatkowemu w ustawowym terminie 14 dni od 
dokonania czynności oraz,

 - udokumentowanie otrzymania przez biorą-
cego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy 
albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę 
oszczędnościowo-kredytową lub udokumentowanie 
otrzymania pożyczki przekazem pocztowym.

W przypadku osób nie zaliczonych do I grupy 
podatkowej zwolnione od opodatkowania są 
pożyczki gdy łączna suma pożyczek od jednego 
pożyczkodawcy w okresie 3 kolejnych lat nie 
przekroczyła 5000 zł natomiast w przypadku wielu 
pożyczkodawców łączna suma pożyczek w okresie 3 
kolejnych lat nie może przekroczyć 25 000 zł.

Niespełnienie wskazanych wymogów zwol-
nień może pociągnąć za sobą dotkliwe skutki dla 
podatników. Ustawodawca postanowił, iż stawka 
podatku wynosi 20 % w sytuacji, gdy przed orga-
nem podatkowym (organem kontroli skarbowej) 
podczas czynności sprawdzających, postępowania 
podatkowego (kontroli podatkowej lub postępowania 
kontrolnego) podatnik powoła się na fakt zawarcia 
umowy pożyczki, a należny podatek od tych czyn-
ności nie został zapłacony.

Stawka podatku wynosi również 20 % , jeżeli 
pożyczkobiorca powoła się przed organem podat-
kowym lub organem kontroli skarbowej w toku czyn-
ności sprawdzających, postępowania podatkowego, 
kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego 
na fakt zawarcia umowy pożyczki pieniężnej, nie 
spełniwszy jednocześnie któregoś z powyższych 
wymogów formalnych (złożenie deklaracji lub udo-
kumentowanie otrzymania pieniędzy).

Na koniec należy przypomnieć, iż mimo że 
sama umowa pożyczki podlega opodatkowaniu 
podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to nie 
można zapomnieć iż dla udzielającego pożyczki 
odsetki (lub inne wynagrodzenie z tytułu udzielonej 
pożyczki) będą rodziły określone skutki w podatku 
dochodowym.

Grzegorz Gniadek, TaxLand
www.taxland.info.pl

Redakcja zastrzega, iż przedstawione informa-
cje nie mogą być traktowane jako porady prawne 
czy też podatkowe. Redakcja nie ponosi odpowie-
dzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do 
opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu 
prawa podatkowego mają jedynie na celu popula-
ryzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz 
możliwościach ich praktycznego zastosowania.

Z sympatii do żużla

Łatwe podatki:
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Modernizacja siedziby Domu 
Ludowego w Jadownikach pochło-
nąć ma 2 miliony złotych, których 
w kasie miejskiej wprawdzie jeszcze 
nie ma, ale jest wielka szansa, że 
jeszcze przed sylwestrem Urząd 
Marszałkowski przekaże niezbędne 
fundusze, które pozwolą rozpocząć 
realizację inwestycji już w przyszłym 
roku. Wniosek o przyznanie dotacji 
złożony przez Wydział Infrastruktury 
Technicznej i Komunalnej pomyślnie 
przeszedł – jak zapewnia inspektor 
Antoni Staszczyk – pierwszy etap 
weryfikacji. 

W ramach planowanych prac 
wymienione zostaną sieć centralnego 
ogrzewania i instalacja elektryczna. 
Ściany wewnętrzne ulegną przebu-
dowie, wykonane zostaną nowe tynki 
i posadzki oraz węzeł sanitarny. Re-
mont potrwać ma, jak wynika z planu, 
około dwudziestu miesięcy. 

Grał tutaj Dżem
Był taki czas, kiedy Dom Ludowy w Ja-
downikach pełnił funkcję tymczasowej 
siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Brzesku, bo taką wówczas 
MOK nosił nazwę. Tutaj odbywały się 
wszystkie przewidziane ówczesnym 
harmonogramem zajęcia. 

Bodajże w 1988 roku (polegam na 
zawodnej pamięci) miało tutaj miejsce 
jedno z najbardziej spektakularnych, 
jak na tamte czasy, kulturalnych 
wydarzeń gminy. M-GOK, którego dy-
rektorem był wtedy Kazimierz Schu-
eterly, wraz z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Wojniczu zarządzanym 
wówczas przez Waldemara Pączka, 
zorganizowały rockowisko z udziałem 
brzeskich i bocheńskich zespołów. 
Gwiazdą imprezy była będąca na 
wznoszącej fali obchodząca właśnie 
35-lecie istnienia formacja DŻEM 
z legendarnym Ryszardem Riedlem. 
To był wspaniały koncert, a takich 
tłumów publiczności nigdy wcześniej 
i nigdy później w Domu Ludowym nie 

Dom Ludowy przed remontem

Kiedy złośliwy bochnianin chce dokuczyć mieszkańcowi naszego miasta, zadaje mu niby mimochodem pytanie: - No 
i jak tam, przyłączyli już to Brzesko do Jadownik? Niby żart, ale zawierający duży szacunek dla liczącej ponad pięć 
tysięcy mieszkańców miejscowości, znanej w Polsce jako wieś białych murarzy. Jadowniki zamieszkuje blisko trzy 
tysiące ludzi poniżej czterdziestego roku życia, mających określone potrzeby kulturalne. Na brak rozrywek narzekać 
tutaj nie można, jednak budynek Domu Ludowego stanowiącego miejscowe centrum kulturalne jest już na tyle wie-
kowy, że dalsze jego funkcjonowanie bez należnych mu remontów może stać się niemożliwe. Rozumieją to władze 
gminy Brzesko, toteż w planach na najbliższe lata uwzględniono prace związane z modernizacją tej placówki. 

notowano. Dodajmy, że inicjatorem 
imprezy był Jerzy Gardziel. 

Były czasy, kiedy w tym budynku 
działała największa w okolicy dyskote-
ka. To było niekwestionowane centrum 
kultury całej gminy. Poza tym odbywa-
ły się tutaj i odbywają do dziś zebrania 
wiejskie, spotkania z władzami gminy, 
zabawy taneczne i wesela. Nadal 
działa świetlica wiejska, a główna sala 
wykorzystywana jest między innymi 
na próby zespołu folklorystycznego 
JADOWNICZANIE. 

Od pewnego czasu wzrasta zna-
czenie Domu Ludowego dla rozwoju 
kulturalnego gminy. Coraz częściej 
przenoszone są tutaj imprezy, które 
do niedawna odbywały się w kinie 
Bałtyk. I są wzorowo organizowane. 
Przykładem niech będą tegoroczne 
powiatowe eliminacje przeglądu 
„Talenty Małopolski 2009”, które 
zgromadziły mnóstwo uczestników 
i widzów. Wielka w tym zasługa Mi-
chała Krzywdy, który sprawił, że im-
preza po raz pierwszy trafiła na teren 
naszego powiatu, oraz sołtysa Jadow-
nik Jerzego Gawiaka, który wspólnie 
z Radą Sołecką wsparł organizacyjnie 
to przedsięwzięcie. Przy okazji można 
było przekonać się, że w Jadownikach 
zdolnej artystycznie młodzieży nie 
brakuje. Ten budynek zasługuje na 
planowany remont, bo może jeszcze 
przez długie lata odrywać ważną rolę 
na kulturalnej mapie gminy. 

Wspomniani już tutaj JADOWNI-
CZANIE od 28 lat stanowią wizytówkę 
nie tylko swojej miejscowości, ale 
i całej gminy a także powiatu. Różne 
był koleje losu tego zespołu. To zrozu-
miałe, że na tak rozległej przestrzeni 
czasu zdarzały się mu wzloty i upadki. 
Teraźniejszość, a co za tym idzie i przy-
szłość, malują się w optymistycznych 
barwach. W kwietniu tego roku gru-
pa odniosła wspaniały sukces, który 
– nie wiadomo dlaczego – przeszedł 
w mediach prawie bez echa. Zespół 
został nagrodzony pierwszą nagrodą 
podczas organizowanego po raz siódmy 
w Bydgoszczy Ogólnopolskiego Festi-
walu „Regiony”. Budujące jest to, że 
do udziału w próbach zespołu garną 
się młodzi ludzie. Wszystko wskazuje 
na to, że kolejną kojarzoną z Jadow-
nikami grupą będzie TEATR DZIECI 
OGNIA, który wprawdzie przeniósł się 
tutaj ze Szczepanowa, ale złożony jest 
w większości z młodych jadowniczan. 
Już w tym roku TDO zdobył pierwszą 
nagrodę w przywoływanych już tutaj 
„Talentach Małopolski 2009”. Do tego 
dochodzi śpiewająca i grająca na 
wysokim poziomie młodzież. A prze-
cież działalność Domu Ludowego to 
również zajęcia z dziećmi i młodzieżą 
rozwijającą inne zainteresowania. 
Ważna jest także funkcja społeczna bu-
dynku położonego w ponad 5-tysięcznej 
wsi. Do wyremontowanego obiektu 
można by przenieść bogatą w liczne 
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i interesujące eksponaty Izbę Regio-
nalną. Założona przez Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Jadownickiej i Radę 
Sołecką kisi się w ciasnych pomieszcze-
niach miejscowej poczty. Można by też 
bardziej wyeksponować stałą wystawę 
rzeźb Tadeusza Świerczka z figurami 
tak znanych postaci jak Jan Paweł II, 
Józef Piłsudski, Czesław Miłosz, czy 
… Fred Astaire. 

Podnieść standard 
W Jadownikach brak lokalu o stan-
dardach odpowiadających potrzebom 
5-tysięcznej wsi. Jedynym obiektem, 
który mógłby służyć za miejsce zabaw 
wiejskich, prób i występów miejsco-
wego zespołu ludowego, ekspozycji 
muzealnej, biblioteki czy wreszcie 
miejsca pracy twórców ludowych, jest 
budynek Domu Ludowego. Obiekt ten 
jest jednak w złym stanie technicz-
nym i nie jest w stanie być ośrodkiem 
kultury z prawdziwego zdarzenia 
– czytamy w „Programie funkcjonal-
nym i użytkowym Domu Ludowego 
w Jadownikach”. 

Mówiąc wprost, obecnie budynek 
znajduje się w takim stanie, że nie 
może sprostać wyzwaniu jakim jest 
zaspokojenie wszystkich potrzeb kul-
turalnych mieszkańców wsi i gminy. 
Nowy projekt uwzględnia na przykład 
stworzenie możliwości korzystania 
z obiektu przez osoby niepełnospraw-
ne, co aktualnie z uwagi na brak 
chociażby specjalnego podjazdu jest 
mocno utrudnione. Niedogodnością dla 
niepełnosprawnych mieszkańców jest 
też brak dostępu do bibliotecznych za-
sobów. W Domu Ludowym nie sposób 
teraz wygospodarować choćby jednego 
pomieszczenia mogącego służyć jako 
biblioteka, ewentualnie jako czytelnia. 
Jadowniczanie w remoncie budynku 
widzą milowy krok w procesie wyrów-
nywania szans rozwoju kulturalnego, 
gospodarczego, społecznego, a nawet 
gospodarczego. Podniesienie standar-
du i stopnia funkcjonalności na pewno 
wpłynie na wzrost dochodów z codzien-
nej działalności. 

Jest jeszcze jeden ważny aspekt. 
Dom ludowy położony jest bezpośred-
nio przy krajowej „czwórce”. Jego ak-
tualny wygląd nie najlepiej świadczy 
o samej miejscowości i gminie. Po 
prostu nie zachęca do przekroczenia 
jego progów. Po remoncie będzie to 
nie tylko okazały i nowoczesny budy-
nek, ale i prężnie działająca placówka 
kulturalna. Znając zaangażowanie  
i społecznikowską pasję mieszkańców 
Jadownik można być tego pewnym.

 PRUD

Podczas imprezy „Pożegnanie Lata 
2009” Rejonowa Rada Honorowych 
Dawców Krwi w Brzesku we współ-
pracy z Komendą Powiatową Policji 
oraz Komendą Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej zorganizowała ple-
nerową akcję oddawania krwi, która 
odbyła się w Domu Nauczyciela. 

Akcja ta cieszyła się dużym zainte-
resowaniem. Wielu chętnych ustawiło 
się w kolejce do oddania bezcennego 
leku, krew oddało ponad 70 osób.  
W ten sposób udało się zebrać ponad 
30 litrów krwi. Jednak niestrudzeni 
członkowie Rady Rejonowej HDK 
w Brzesku oraz prezes Zarządu Re-
jonowego PCK – Krzysztof Olchawa 
chcieli spełnić swą obietnicę, że krew 
odda 100 dawców. W związku z tym 
na drugi dzień zorganizowali akcję na 
plebani w Dębnie, okazja była znako-
mita, bowiem obok zamku odbywał się  
Turniej Rycerski. 

-Ogółem, w czasie dwóch dni akcji 
krew oddało ponad 100 osób, zebrali-
śmy ponad ponad 48 litrów bezcennego 
płynu, co jest absolutnym rekordem. 
Warto wspomnieć, iż na akcję przyszli 
członkowie klubów HDK-Krakus Łysa 
Góra, policjanci, strażacy, pracownicy 
firmy Jawor, uczniowie ZSP nr 1 i ZSP 
nr 2 w Brzesku – mówi przewodniczący 
Rejonowej Rady Honorowych Dawców 
Krwi Grzegorz Matura. 

 -Członkowie Rady HDK zapowie-
dzieli, że kolejna akcja, jaką zorgani-

Oddali 48 litrów krwi

zują, odbędzie się najprawdopodobniej 
w trakcie imprezy Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy i obiecują, że bę-
dzie więcej stanowisk do poboru krwi, 
przez co skróci się czas oczekiwania 
– mówi skarbnik Rady Piotr Słowiak.  

Rada Rejonowa HDK serdecznie 
dziękuje sponsorom akcji. 

-Przypomnę, że każdy dawca otrzy-
mał ciepły posiłek ufundowany przez 
Restaurację Galicyjską, karnet na 
basen lub saunę ufundowany przez 
Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
a także atrakcyjne nagrody rzeczowe 
ufundowane przez firmy: RABEK, 
Okręgową Stację Pojazdów AD Serwis, 
Hotel i Restaurację August, Amber 
SPA, Marka Pukala Elektronarzę-
dzia, MOKSiR Czchów, Urząd Miasta 
Czchów, Starostwo Powiatowe oraz 
Urząd Miejski – dodaje przewodniczą-
cy Grzegorz Matura.  

-Pragnę podziękować wszystkim 
krwiodawcom, sponsorom oraz ko-
mendantowi powiatowemu policji 
inspektorowi Robertowi Biernatowi 
oraz komendantowi powiatowemu 
Państwowej Straży Pożarnej brygadie-
rowi Dariuszowi Pęcakowi. Promują 
krwiodawstwo w swoich komendach 
i wspomagają pracowników, którzy 
działają w Rejonowej Radzie HDK - 
powiedział prezes Zarządu Rejonowego 
PCK w Brzesku Krzysztof Olchawa. 

red



24

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY październik 2009Z ŻYCIA GMINY

To, czego nie wolno robić na terenie 
placów zabaw, wydaje się być oczywiste, 
jednak pozwolimy sobie przedstawić 
listę czynów źle widzianych nie tylko 
przez przepisy prawa, ale i zwykłe po-
czucie przyzwoitości. 

Niewyobrażalne jest, by komuś przy-
szło do głowy niszczyć drzewa i krzewy, 
czy też sprzęt i urządzenia służące do za-
baw i rekreacyjnego uprawiania sportu. 
Tego właśnie czynić nie należy. Zdrowy 
rozsądek zabrania też jazdy i parko-
wania pojazdów na takich placach, ale 
gdyby ktoś sądził inaczej, to regulamin 
tego kategorycznie zakazuje. Ogniska 
i grille rozpalać można tylko w miejscach 
do tego przeznaczonych. Poza tymi miej-
scami jest to wykluczone. 

Plac zabaw właściwie niczym nie 
różni się od każdego innego miejsca pub-
licznego. Toteż nie radzimy traktować 
go jako terenu do urządzania dzikich 

wysypisk śmieci. Śmiecenie w ogóle nie 
należy do dobrego tonu. A ponieważ, 
jako się rzekło, jest to miejsce publiczne, 
o piciu alkoholu tam właśnie radzimy 
zapomnieć. Nawet przebywanie w sta-
nie nietrzeźwym może skończyć się 
dotkliwymi (szczególnie dla kieszeni) 
konsekwencjami. Palaczy informujemy, 
że udając się na plac zabaw papierosy 
można śmiało zostawić w domu – pa-
lenie jest tutaj zabronione. Na wszelki 
wypadek rozszerzmy temat – używki 
odurzające też nie wchodzą w rachu-
bę. Właściciele czworonogów powinni 
pamiętać, że na plac zabaw można 
wkroczyć samemu, bez towarzystwa 
swojego milusińskiego. Regulamin 
zabrania także prowadzenia w takich 
miejscach działalności handlowej, nato-
miast reklamy można umieszczać tylko 
w punktach do tego wyznaczonych przez 
Urząd Miejski. 

Gmina Brzesko do niedawna nie miała opracowanych regulaminów dotyczących zachowań podczas 
przebywania na terenie placów zabaw i miejsc przeznaczonych do rekreacji. Podczas ostatniej 
sesji rady miejskiej ten błąd naprawiono i podjęto stosowną uchwałę. Regulaminy pojawiły się już 
w miejscach wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Warto się z nimi zapoznać choćby po 
to, żeby uniknąć niepotrzebnych kar i nieprzyjemnych niespodzianek. 

SAVOIR-VIVRE 
NA PLACACH ZABAW

Parki, ogródki jordanowskie i place 
zabaw są miejscami, do których ka-
tegorycznie zabrania się wnoszenia 
i używania materiałów wybuchowych, 
fajerwerków i innych substancji piro-
technicznych. Nie wolno wnosić nic, co 
mogłoby być użyte jako broń. Ten sam 
zakaz dotyczy wszelkich środków żrą-
cych czy farbujących lub stanowiących 
zagrożenie. 

Dzieci do siedmiu lat mogą przeby-
wać na terenie placów zabaw tylko pod 
opieką dorosłych osób. 

To prawdy doprawdy oczywiste, 
jednak podajemy je do wiadomości, 
aby rozwiać wszelkie wątpliwości osób 
mających nieco inny pogląd na temat 
rekreacji i wypoczynku.

Warto pamiętać, że za kradzieże 
i przedmioty pozostawione na placach 
zabaw, a także za szkody wynikłe z nie-
przestrzegania regulaminu gmina nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności. Najle-
piej więc samemu się zdyscyplinować. 

Potrzeba opracowania regulaminu 
w formie uchwały rady miejskiej wzięła 
się między innymi stąd, że gmina ostat-
nio poświęciła sporo uwagi modernizacji 
wszelkich miejsc służących rekreacji 
i wypoczynkowi. Być może to właśnie 
spowodowało, że są to miejsca coraz 
chętniej odwiedzane przez mieszkańców. 
Uchwała ma więc na celu zapewnienie 
wszystkim wypoczynku godnego i bez-
piecznego. 

PRUD

Ulgi dla inwestorów
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, 

radny Adam Kwaśniak złożył interpe-
lację w imieniu właścicieli zabytkowych 
kamienic. 

-Władze Brzeska powinny rozważyć 
możliwość wprowadzenia okresowego 
zwolnienia z podatku dla osób, które na 
własny koszt prowadzą remonty posesji, 
przyczyniając się tym samym, do poprawy 
estetyki miasta – mówił Adam Kwaś-
niak.   -Pomysł godzien jest rozważenia 
– mówi burmistrz Grzegorz Wawryka. 
-Najpierw jednak musimy sprawdzić, czy 
istnieją podstawy prawne, aby móc takie 
przepisy wprowadzić. Na pewno zachęci-
łoby to właścicieli kamienic do remontów, 
a miasto nabrałoby nowego blasku. Sami 
właściciele budynków są z takiego pomy-
słu zadowoleni.

-Gdyby na przykład stało się tak, że 
zostałbym zwolniony z podatku od nie-
ruchomości, na przykład na pięć lat, to 
rozpocząłbym inwestycję. Ulga oczywiście 
nie zrównoważyłaby wartości kosztowanej 
renowacji, jednak byłaby bardzo pomocna 
– mówi jeden z nich.  RED

W Wojewódzkiej Komendzie Policji 
w Krakowie odbyła się uroczystość 
wręczenia  Gimnazjum nr 1 z Brzeska  
„Certyfikatu Szkoły Promującej  Bezpie-
czeństwo” przyznanego w ramach pro-
jektu o nazwie Zintegrowana Polityka 
Bezpieczeństwa. Początkowo działania 
ZPB były kierowane w celu ogólnej 
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. 
Z czasem zostały ukierunkowane na 
placówki oświatowe, w celu zwiększenia 
poczucia bezpieczeństwa w szkołach,  jak 
również zapobiegania  problemom agre-
sji i przemocy w grupach rówieśniczych. 

Program ten w ostatnim czasie nabrał 
dużego rozgłosu i zainteresowania szkół. 
Realizowany jest na terenie całego woje-
wództwa małopolskiego.  

W „Jedynce”zadania przyjęte do rea-
lizacji dotyczyły poprawy bezpieczeństwa 
wokół budynku szkoły, poprawy bezpie-
czeństwa w szkole, dowozów młodzieży 
do szkoły,   współpracy z rodzicami i in-
stytucjami wspierającymi placówkę. 

-Jest to duże wyróżnienie dla naszego 
gimnazjum. Certyfikat wręczył nam  Ma-
łopolski Komendant Wojewódzki Policji  
mł. insp. Andrzej Rokita   oraz  I Małopol-

ski Wicekurator Oświa-
ty Agata Szuta. Brzeską 
Komendę Powiatową 
Policji reprezentował  
kom. Jarosław Dudek 
– mówi dyrektor PG 
nr 1 Bogusław Biernat, 
któremu przy odbiorze 
certyfikatu towarzyszy-
ła uczennica klasy IIIb 
Beata Kwolek.

RED

Gimnazjum z wyróżnieniem
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Wniosek o nadanie honorowego 
tytułu dla biskupa Wiktora Skworca 
złożył burmistrz Grzegorz Wawryka. 
Urodzony 19 maja 1948 roku w Rudzie 
Śląskiej biskup sakrę przyjął z rąk Jana 
Pawła II w Watykanie w 1998 roku. 

„Ksiądz Biskup Tarnowski Wiktor 
Skworc wspiera duchowo i modlitewnie 
mieszkańców Brzeska oraz inicjatywy 
podejmowane przez władze Brzeska. 
Ksiądz Biskup odwiedza brzeskich 
bezdomnych, niepełnosprawnych 
i wspólnie spotyka się z nimi na orga-
nizowanej co roku wigilii. Bierze udział 
w uroczystościach, między innymi 
w Diecezjalnym Święcie Chleba, rocz-
nicy upamiętniającej ofiary bombardo-
wania na Słotwinie podczas II wojny 
światowej. Wspiera również tworzący 
się szlak św. Jakuba, który ma na 
celu połączyć Brzesko z Kościołami 
pod wezwaniem tego świętego w całej 
Europie” – czytamy w uzasadnieniu do 
wrześniowej uchwały rady miejskiej. 

O nadanie tytułu księdzu Francisz-
kowi Andrzejowi Kostrzewie wniosko-
wał proboszcz parafii pw. św. Jakuba 
ksiądz Józef Drabik. 

Franciszek Andrzej Kostrzewa 
święcenia kapłańskie przyjął 9 maja 
1954 roku. Z tej okazji w Brzesku od-
były się pierwsze po wojnie prymicje. 

Honorowi obywatele 
miasta Brzeska

Pracę duszpasterską rozpoczął jako 
wikary w Porąbce Uszewskiej. Po 
czterech latach został przeniesiony 
do Radłowa, później trafił do Starego 
Sącza. Zdążył jeszcze być rektorem 
kościoła św. Trójcy przy klasztorze 
Sióstr Klarysek, wreszcie związał 
się z Seminarium Tarnowskim, a na-
stępnie został proboszczem Parafii 
Wniebowzięcia w Krynicy. Był też Die-
cezjalnym Wizytatorem Nauki Religii. 
Od 1998 roku przebywa na emeryturze 
i mieszka w Brzesku. Jest autorem 
dwóch książek poświęconych swojemu 
rodzinnemu miastu – „Wezwał ich 
Pan” oraz „Duszpasterze Fary Brze-
skiej 1443-2007”. W tym roku obchodzi 
55-lecie kapłaństwa. 

Honorowy tytuł został nadany 
pośmiertnie księdzu Kazimierzo-
wi Kopaczowi na wniosek złożony 
wspólnie przez burmistrza Grzegorza 
Wawrykę i Radę Miejską. W tym 
roku przypada 20. rocznica śmierci 
duszpasterza związanego przez cały 
czas trwania swojego kapłaństwa 
z Dekanatem Brzeskim, dla którego 
wielce się zasłużył. W pamięci brzesz-
czan pozostał jako człowiek wielkie-
go serca oraz skromny i pracowity 
duszpasterz.

PRUD

Podczas ostatniej sesji rady miejskiej podjęte zostały uchwały w sprawie nadania trzech 
honorowych tytułów „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”. Na mocy podjętej 
uchwały otrzymają je biskup Wiktor Paweł Skworc, ksiądz Franciszek Andrzej Kostrzewa 
oraz ksiądz Kazimierz Kopacz (pośmiertnie). Wcześniej wnioski w sprawie przyznania tych 
tytułów pozytywnie zaopiniowała Kapituła Przyznawania Tytułów Honorowych. 

Pracownicy Urzędu Miejskiego od 
dawna łamią sobie głowę nad tym, jak 
zachęcić właścicieli psów do sprzątania 
ich odchodów zostawionych na chodni-
kach i trawnikach. Nie zdały egzaminu 
„pakiety higieniczne”, które za darmo 
można odebrać w urzędzie i przy ich 
pomocy posprzątać psią kupkę. Po pa-
kiety przychodzi zaledwie kilka osób, 
można więc wyciągnąć z tego przykry 
wniosek, że tylu właśnie właścicieli 
czworonogów po nich sprząta – mówi 
kierownik referatu ds. ochrony środo-
wiska Henryk Piela. 

Teraz, wzorując się na innych mia-
stach, Urząd Miejski postanowił zakupić 
dwa dystrybutory na psie odchody. Jest 
to pojemnik, przy którym można ode-
brać pakiet do sprzątania, a następnie 
wrzucić do niego psi urobek. Postawione 
zostaną w sąsiedztwie ogródka jorda-
nowskiego i w okolicach Plant. 

-Są to estetyczne, kolorowe pojemni-
ki, które na pewno nie zeszpecą otocze-
nia, a być może zachęcą do sprzątania po 
swoich pieskach – mówi Henryk Piela.

Kierownik Pila przypomina, że 
w psich odchodach znajduje się wiele 
groźnych bakterii, które mogą zagrozić 
zdrowiu ludzi. Sprzątanie i wrzucanie 
odchodów do wyznaczonych na ten cel 
pojemników może przed nimi uchronić. 
Jest to także sprawa poczucia estetyki. 
Po trawnikach, na których załatwiają 
się czworonogi, biegają dzieci i space-
rują dorośli. Nie jest przyjemnie wejść 
w psią kupę. Mieszkańcy wzajemnie 
powinni się pilnować i zwracać uwagę 
na to, aby zawsze po czworonogu było 
posprzątane. RED

Wygodne 
sprzątanie

70 tysięcy złotych kosztować będzie wykonanie 
centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego 
w Okocimiu. Jest to inwestycja konieczna, mieści 
się tam świetlica młodzieżowa, do której przychodzi 
codziennie wiele osób, ogrzewanie pomieszczeń piecy-
kami gazowymi nie jest bezpieczne. Już rozstrzygnięty 
został przetarg na wykonanie inwestycji, zostanie ona 
wykonana do końca listopada.

-Kotłownia gazowa umieszczona zostanie w piwni-
cach budynku, ogrzewane z niej będą pomieszczenia 
świetlicy a także biblioteki – mówi Antoni Staszczyk.

 W przyszłym roku budynek zostanie ocieplony, 
gotowa jest już dokumentacja, dokończona zostanie 
także wymiana okien.  RED

Remont Domu Ludowego w Okocimiu
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W turnieju wystartowały 83 
pary taneczne reprezentujące 
27 klubów z Małopolski a tak-
że z kilku innych województw. 
Najliczniej reprezentowany był 
EMiKa Pałac Młodzieży Tarnów 
(13 par), sporo duetów przybyło 
z Krakowa. W tym roku nie było 
jeszcze na starcie par z gminy 
Brzesko, jednak organizatorzy 
liczą na to, że wkrótce gospo-
darze też wystawią swoich 
reprezentantów. Równolegle 
z turniejem rozgrywane były 
Mistrzostwa Okręgu Małopol-
skiego. W sumie rywalizowano 
w piętnastu kategoriach, a widzowie 
mogli obejrzeć popisy par specjalizują-
cych się w tańcach standardowych, la-
tynoskich i tzw. kombinacjach. Okrasą 
zawodów były pozakonkursowe pokazy 
pary Natalii Krzysztoń i Szymona Sa-
batowicza (aktualnych wicemistrzów 
Polski juniorów w stylu latynoamery-
kańskim) oraz działającej przy brzeskim 
MOK-u grupy You Can Dance.  

Taneczne zmagania oceniali sę-
dziowie: Stanisław Smoroń (sędzia 
główny), Ada Wantuch i Małgorzata 

W hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Jadownikach odbył się już po raz trzeci Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Brzeska zorganizowany przez Okręg Małopolski PTT, Małopolską Federację 
Tańca Sportowego, Urząd Miejski w Brzesku, Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, Studencki Klub Taneczny AGH 
w Krakowie oraz Publiczne Gimnazjum w Jadownikach. 

Szyda (wszyscy z Krakowa), Zbigniew 
Zasada z Wrocławia, Grzegorz Rybicki 
z Tomaszowa Mazowieckiego, Barbara 
Pisarska-Gubernat z Wrocławia, Jerzy 
Oleszczyński z Lublina, Sławomir Grzy-
bek z Częstochowy i Dariusz Kurzeja 
z Bytomia oraz tzw. skrutinerzy: Anna 
Smoroń, Mirosław Wolak (oboje z Krako-
wa) i Tomasz Filip z Brzeska. To właśnie 
dzięki temu ostatniemu taniec towarzy-
ski na najwyższym krajowym poziomie 
zawitał trzy lata temu do gminy Brzesko 
i wszystko wskazuje na to, że pozostanie 

tutaj już na zawsze. 
Najwięcej „medalo-

wych” pozycji wytańczyli 
reprezentanci małopol-
skiego Centrum Tańca 
Kraków – trzy pierwsze 
miejsca, jedno drugie i dwa 
trzecie. Świetnie spisywa-
li się też tancerze Stylu 
Kraków – trzy pierwsze 
miejsca i jedno drugie. Na 
uwagę zasługują też osiąg-
nięcia licznej ekipy EMiKa 
pałac Młodzieży Tarnów 
– jedno pierwsze miejsce, 
cztery drugie i jedno trze-
cie. W sumie na podium 
stawali reprezentanci aż 
23 klubów. 

Organizatorów i go-
spodarzy cieszy fakt, że 
z roku na rok wzrasta licz-

ba widzów przyglądających się 
zmaganiom najlepszych tancerzy 
Małopolski. 

Sponsorami turnieju były: 
Urząd Miejski w Brzesku, Kra-
kowski Bank Spółdzielczy o/
Szczurowa, Galeria Fryzur pani 
Pauliny Ciuby, Stacja Paliw 
Jaga państwa Jadwigi i Teofila 
Pacurów, Hurtownia Kleks oraz 
Wacław Synowiec. Nagrody 
zwycięzcom wręczył burmistrz 
Grzegorz Wawryka. Więcej na 
temat turnieju w październi-
kowym wydaniu BIM). (zs), fot 
Marek Kotfis

Wyniki
Kat. 8-9, klasa open, styl kombi-

nacja 6T: 1. Aleksandra Bartoszek, To-
masz Budzik (EMiKa Pałac Młodzieży 
Tarnów), 2. Angelika Włoch, Mateusz 
Słuszniak (Evolution Kraków), 3. Na-
dia Skoczylas, Kamil Kurek (Evolution 
Kraków). 

Kat. 10-11, klasa open, styl stan-
dard-4: 1. Natalia Poskróbek, Alek-
sander Chmurzyński (Małopolskie 
Centrum Tańca Kraków), 2. Magdalena 
Jakus, Łukasz Mróz (EMiKa Pałac 
Młodzieży Tarnów), 3. Marzena Klimas, 
Sebastian Szafrański (Professional 
Dance Głogoczów). 

Kat. 10-11. klasa open, styl latin-
4: 1. Natalia Poskróbek, Aleksander 
Chmurzyński (Małopolskie Centrum 
Tańca Kraków), 2. Magdalena Jakus, 
Łukasz Mróz (EMiKa Pałac Młodzieży 
Tarnów), 3. Marzena Klimas, Seba-
stian Szafrański (Professional Dance 
Głogoczów). 

Kat. 12-13, klasa open, styl stan-
dard: 1. Anna Różycka, Karol Macała 
(Styl Kraków), 2. Weronika Czulak, 
Krystian Bil (Małopolskie Centrum 
Tańca Kraków), 3. Emilia Jarecka, 
Patryk Woźniak (Małopolskie Centrum 
Tańca Kraków). 

Kat. 12-13, klasa open, styl latin: 
1. Monika Bała, Piotr Paliński (Małopol-
skie Centrum Tańca Kraków), 2. Anna 

III TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO 
O Puchar Burmistrza Brzeska
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Różycka, Karol Macała (Styl Kraków), 
3. Weronika Czulak, Krystian Bil (Ma-
łopolskie Centrum Tańca Kraków). 

Kat. pow. 15, klasa C, styl stan-
dard: 1. Anna Cach, Łukasz Basamon 
(Gasiek Rzeszów), 2. Justyna Szefer, 
Patryk Śmietana (Rondo Rybnik), 3. 
Paulina Dudek, Paweł Pasterz (Dżet 
Rzeszów-Boguchwała). 

Kat. pow. 15, klasa C, styl latin: 
1. Kamila Kaczmarzyk, Przemysław 
Materna (Dżet Rzeszów-Boguchwała), 
2. Kaja Kowalska, Michał Rozpędowski 
(Cantinero Tomaszów Mazowiecki), 
3. Magdalena Staszewska, Jarosław 
Chronowski (Narcyz Kraków). 

Kat. 14-15, klasa C, styl latin: 1. 
Aleksandra Skoczek, Jarosław Myso-
na (Elida Mielec), 2. Weronika Kawa, 
Sebastian Nowak (Gracja Krosno), 3. 
Agnieszka Skrobot, Maksymilian Duraj 
(Klasa Tarnów). 

Kat. 14-15, klasa open, styl stan-
dard: 1. Aleksandra Skoczek, Jarosław 
Mysona (Elida Mielec), 2. Agnieszka 
Skrobot, Maksymilian Duraj (Klasa 
Tarnów), 3. Dominika Wicher, Patryk 
Kozień (Fantazja Kraków).

Kat. 14-15, klasa D, styl kombi-
nacja 8T: 1. Angelika Matras, Bartło-
miej Matlęga  (Styl Kraków), 2. Ewelina 
Piechota, Jakub Smoleń (Elida Mielec), 
3. Gabriela Wołowiec, Jakub Rykowski 
(Aksel Rzeszów). 

Kat. 14-15, klasa E, styl kombina-
cja 8T: 1. Beata Tylek, Wiktor Raputa 
(Elita OKK Kraków-Wróblowice), 2. 
Nikoletta Mróz, Łukasz Zaworski (EMi-
Ka Pałac Młodzieży Tarnów), 3. Sonia 
Jasiołek, Krzysztof Przybylski (Elita 
OKK Kraków-Wróblowice). 

Kat. pow. 15, klasa B, styl stan-
dard: 1. Magdalena Jagniewska, 
Michał Rashed (Bawinek Kraków), 2. 
Karolina Wenc, Michał Grudzień (EMi-
Ka Pałac Młodzieży Tarnów). 

Kat. pow. 15, klasa B, styl latin: 1. 
Jadwiga Stypuła, 2. Przemysław Mąka 
(Axis Nowy Sącz), 2. Magdalena Żybura, 
Leszek Gularek (Idea Kraków), 3. Ka-
rolina Wenc, Michał Grudzień (EMiKa 
Pałac Młodzieży Tarnów). 

Kat. pow. 15, klasa D, styl kom-
binacja 8T: 1. Justyna Szarkowicz, 
Daniel Podraza (Styl Kraków), 2. Nata-
lia Drewniak, Tomasz Kościółek (Aksel 
Rzeszów), 3. Małgorzata Długosz, Jerzy 
Tymczyszyn (As-Sport Kraków). 

Kat. pow. 15, klasa E, styl kom-
binacja 8T: 1. Anna Kowalska, Jakub 
Postół (Akademia Tańca Kraków), 2. 
Joanna Cisowska, Michał Janik (Gala 
Mielec), 3. Katarzyna Gorlej, Damian 
Kosiński (Prima Dance Kraków). 

PRUD

 30 września w browarze Okocim 
wybuchł pożar. Ogień zajął sło-
downię, uwiezionych zostało kilku 
pracowników. Szybka reakcja służb 
pożarniczych i niezawodny sprzęt 
sprawiły, że ratownicy w krótkim 
czasie dotarli do zagrożonych osób. 
Zostały one ewakuowane, a straża-
cy przystąpili do gaszenia pożaru 
słodowni i ochrony budynków bezpo-
średnio z nią sąsiadujących. Taki był 
scenariusz ćwiczeń przeprowadzo-
nych na terenie browaru z udziałem 
służby ratowniczej zakładu, a także 
kilku jednostek OSP z terenu powia-
tu – z Jadownik, Czchowa, Szczuro-
wej I Gnojnika. Koordynatorem akcji 
była PSP z Brzeska. 

-Z reguły pożary na terenach 
zakładów przemysłowych należą do 
najpoważniejszych. Składowane są 
tam materiały łatwopalne, a nawet 
toksyczne. Dlatego bardzo ważnym 
elementem ćwiczeń było zapoznanie 
strażaków z obiektem i prowadze-
nie działań w tego typu budynkach 
– wyjaśnia komendant brzeskiej PSP 
Dariusz Pęcak.  

Browar Okocim przywiązuje 
ogromną wagę do zapewnienia 
bezpieczeństwa zakładu oraz oko-
licznych mieszkańców i środowiska. 
Jednym z kluczowych elementów od-
powiedzialności browaru - w ramach 

Pożar w browarze
prewencji - są ćwiczenia z zakresu ra-
townictwa pożarowego i chemicznego 
z udziałem zakładowych służb ratow-
niczych Browaru Okocim. Ćwiczenia 
symulujące możliwe, aczkolwiek 
mało prawdopodobne, sytuacje awa-
ryjne są istotne w celu ograniczania 
ryzyka wystąpienia szkód w browa-
rze i w najbliższym otoczeniu oraz 
w celu podniesienia poziomu bezpie-
czeństwa pracowników i okolicznych 
mieszkańców. Odpowiedzialność 
wobec społeczeństwa stanowi istotny 
element naszego działania, dlatego 
z pełną świadomością angażujemy 
się w tego rodzaju ćwiczenia -mówi 
Tomasz Malec, dyrektor Browaru 
Okocim.

Szkolenie objęło wszystkie eta-
py akcji ratunkowej, począwszy od 
chwili ogłoszenia alarmu pożarowego 
i jego gaszenia w obrębie słodowni, 
aż do wyprowadzenia pracowników 
z zagrożonego obszaru w bezpieczne 
miejsce.

-Pracownicy Browaru Okocim są 
mocno zaangażowani w ćwiczenia, 
będąc świadomymi znaczenia bez-
pieczeństwa tak swojego i mienia za-
kładu, jak i okolicznych mieszkańców 
i środowiska - podkreśla Tomasz Ma-
lec, na czas akcji - szef zakładowego 
sztabu antykryzysowego. 

RED 
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-Dzięki pra-
cy społecznej 
obydwu nagro-
dzonych prze-
wodniczących 
z a r ó w n o  n a 
terenie osiedli, 
jak i całej gminy 
udało się zrea-
lizować szereg 
bardzo ważnych 

zadań inwestycyjnych, kulturalnychi 
sportowych. Obydwaj dają znakomity 
przykład na to, że na terenie osiedli 
można zorganizować imprezy, na które 
przychodzi wielu mieszkańców, począw-
szy od najmłodszych, a na seniorach 
skończywszy. Dbają o rozwój swoich 
osiedli, integrację mieszkańców, często 
pomagają w załatwianiu spraw ważnych 
dla mieszkańców – chwali laureatów 
burmistrz Grzegorz Wawryka. 

Obydwaj przewodniczący – Adam 
Kwaśniak i Krzysztof Stępak, aktywnie 
współpracują nie tylko z mieszkańcami, 
ale także z władzami gminy i działają-
cymi na jej terenie jednostkami organi-
zacyjnymi. Ogrom prac wykonanych na 
ich osiedlach to w głównej mierze ich za-
sługa. Nowe chodniki, place zabaw, nowe 
nakładki asfaltowe poprawiają estetykę 
ich osiedli. Integracji mieszkańców służą 
wyjazdy, konkursy i spotkania. Co waż-
ne, panowie przewodniczący potrafią 
pozyskać szerokie grono sponsorów, 
przez co ograniczają koszty i zwiększają 
atrakcyjność organizowanych imprez. 

Przewodniczący nagrodzeni
Krzysztof Stępak dużo czasu po-

święca organizacji wolnego czasu miesz-
kańców osiedla, służą temu wycieczki, 
wyjazdy i konkursy. Wszystkie panie 
z osiedla zaproszone zostały na obchody 
Dnia Kobiet, kolejną imprezą był Dzień 
Dziecka organizowany pod hasłem 
„Szczęśliwe dziecko w rodzinie”, do 
współpracy zaangażował przewodni-
czący MOK, Młodzieżową Radę Gminy 
i TKKF „Sokół”. Wiosną, w ramach 
corocznej akcji „Sprzątanie świata” 
zorganizował porządkowanie terenu 
osiedla. W lipcu wraz z Urzędem 
Miejskim przewodniczący przygotował 
piknik osiedlowy, z którego dochód 
przeznaczony został an renowację ka-
pliczki znajdującej się przy ulicy Bro-
warnej. Podczas obchodów Dni Brzeska 
Krzysztof Stępak zadbał o promocję 
własnego osiedla, przygotowując w tym 
celu stoisko. Przewodniczący aktyw-
nie zaangażował się w pomoc dla Mai 
Oleksy, małej mieszkanki Okocimia. Na 
bieżąco organizuje także pomoc dla osób 
najuboższych, współpraca z Bankiem 
Żywności umożliwia przekazywanie im 
paczek żywnościowych. 

-Tytuł, jaki otrzymałem, to wyróż-
nienie dla pracy całego Zarządu Osiedla. 
Wszystkie inicjatyw, jakie podejmu-
jemy, są możliwe do realizacji dzięki 
mieszkańcom, którym nie jest obojętne, 
w jakich warunkach mieszkają i wypo-
czywają. Pragnę w tym miejscu wszyst-
kim serdecznie podziękować – mówi 
przewodniczący Krzysztof Stępak. 

Adam Kwaśniak rok 2008 może za-
liczyć do bardzo udanych. Zorganizował 
w tym czasie wiele akcji i imprez, które 
cieszyły się wielką popularnością wśród 
mieszkańców jego osiedla. W ramach 
obchodów Dni Brzeska przewodniczący 
wraz z Zarządem Osiedla zainicjował dwa 
konkursy – na najmilszą brzeszczankę 
i najsympatyczniejszego psa. Wspólnie 
z MOK przeprowadził dwa konkursy fo-
tograficzne - „Stare miasto na fotografii” 
i „90 lat niepodległości”, z jego inicjatywy 
w MOK powstało koło fotograficzne. Już 
szósty rok działa drużyna osiedlowa, 
która reprezentuje osiedle w turnieju 
Powiatowej Ligi Halowej Piłki Nożnej 
oraz w rozgrywkach piłki plażowej. 
Dzięki jego 
pomysłowi na 
osiedlu reali-
zowany jest, 
wspólnie z po-
licją, program 
bezpieczeń-
stwa „Strefa 
zerowej tole-
rancji”. 

-Dziękuję 
wszytskim, 
którzy razem ze mną pracuję na rzecz 
osiedla – kolegom z Zarządu, kolegom 
radnym, władzom gminy. Dziękuję bur-
mistrzowi Grzegorzowi Wawryce, który 
angażuje się w prace naszego osiedla 
i popiera nasze pomysły – mówi prze-
wodniczący Adam Kwaśniak.

 ZS

W organizowanym przez Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów konkursie na najlepszego sołtysa AD 2008 laury do Brzeska przywieźli...
przewodniczący Zarządów Osiedli. I miejsce zajął Krzysztof Stępak – przewodniczący Zarządu Osiedla Okocimskie, III miejsce przypadło 
zaś w udziale przewodniczącemu Zarządu Stare Miasto, Adamowi Kwaśniakowi. Obydwaj aktywnie działają na rzecz swoich osiedli, 
są pomysłodawcami wielu akcji, koordynatorami działań mających na celu poprawę jakości życia w swoich społecznościach. Dyplomy  
i nagrody obydwu panom wręczył prezes MSS Antoni Rapacz i poseł Wiesław Woda. 

Instytut Ekologii Stosowanej ze 
Skórzyna (woj. lubuskie) złożył władzom 
gminę propozycję dotyczącą porządko-
wania gospodarki ściekowej poprzez 
budowę przydomowych oczyszczalni. 
Na propozycję Instytutu odpowiedziały 
już gminy Zakliczyn, Gromnik i Dębno, 
gdzie w w ciągu ostatnich trzech miesięcy 
powstało kilkanaście oczyszczalni, a kolej-
nych sto jest w trakcie realizacji. IES od 
wielu lat zajmuje się tematyką gospodarki 
ściekowej terenów zarówno wiejskich, jak 
i miejskich. Wynikiem ich pracy jest stwo-

Szybko i tanio
rzenie opatentowanej technologii natural-
nych oczyszczalni ścieków, pozwalających 
w sposób prosty i tani usuwać ścieki 
z gospodarstw domowych. Na znaczne 
obniżenie kosztów samej oczyszczalni ma 
wpływ fakt, że są one budowane są przez 
samych zainteresowanych. W związku 
z czym główne koszty inwestycji to zakup 
materiałów budowlanych (średnio koło 3 
tysiące złotych).

-Forma współpracy pomiędzy samo-
rządem a Instytutem polega na zakupie 
dokumentacji projektowej przez gminę za 
24 400 złotych. W ramach zakupu gmina 
nabywa prawo do wielokrotnego wyko-
rzystania tej dokumentacji do budowy 

oczyszczalni przydomowych na swoim 
terenie, bez ograniczenia ilościowego 
i czasowego - wyjaśnia kierownik referatu 
ds. ochrony środowiska Henryk Piela.

-Forma współpracy zaproponowana 
przez Instytut jest bardzo interesująca. 
Zakup dokumentacji jest niedrogi ii 
gwarantuje darmowe przekazywanie 
mieszkańcom projektów i wszelkiej 
niezbędnej przy budowie oczyszczalni po-
mocy. W najbliższym czasie w sołectwach 
zorganizowane zostaną zebrania, na 
których mieszkańcy wypowiedzą się na 
ten temat – mówi przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Ojczyk. 

RED
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Honorowy patronat  nad obchodami 
przyjął starosta brzeski – Ryszard Ożóg. 
W listopadzie planowane jest pierwsze 
spotkanie Honorowego Komitetu tych 
Obchodów, wtedy podany będzie pełny 
jego skład.

Obchody zainaugurowane zostały 
w bazie harcerskiej w Piaskach Druż-
kowie, gdzie we wrześniu odbył się zlot 
gromad i drużyn.

-Trzydniowy zlot harcerzy, w którym 
wzięło udział kilkudziesięciu harcerzy 
i kilkunastu instruktorów,  był zna-
komitą okazją do spotkania z byłymi 
instruktorami Hufca, osobami, które 
przed kilkudziesięcioma laty działały 
w związku i tworzyły jego historię. 
Wspomnienia Lili Machowskiej oraz Ali-
cji i Kazimierza Wolaków wprowadziły 
naszych harcerzy w zdumienie. Dziwili 

Komenda Hufca ZHP rozpoczęła realizację projektu „Hufiec Brzesko w 100-leciu Harcerstwa” inaugurując tym samym obchody tej rocznicy  
na Ziemi Brzeskiej. Celem projektu jest upowszechnienie idei harcerskiej, upowszechnienie historii i tradycji brzeskiego harcerstwa, zapre-
zentowanie efektów pracy gromad i drużyn harcerskich mieszkańcom gminy i powiatu, zebranie informacji i materiałów na temat ludzi 
tworzących historię miejscowego harcerstwa, co ma zaowocować publikacjami na ten temat. Działacze Hufca mają nadzieję, że obchody 
100-lecia Harcerstwa pomogą im, przynajmniej w części, rozpropagować na nowo idee związku

się, w jakich warunkach dawniej biwa-
kowano – opowiada komendant Hufca 
ZHP Maria Tyka. 

A harcerstwo i działalność w nim 
prowadzona faktycznie wyglądały ina-
czej niż obecnie. Nie było imprezy, żeby 
harcerze nie stanowili jej oprawy, nie 
byli głównymi bohaterami. Maria Tyka 
działa w związku od 1972 roku, od mo-
mentu rozpoczęcia pracy w Liceum Ogól-
nokształcącym. W szkole działały wów-
czas trzy drużyny starszoharcerskie,ale 
pod koniec lat 70-tych było ich 17-cie.

- W Hufcu, co roku były organizowa-
ne kolonie zuchowe, obozy, zimowiska 
i biwaki. Drużyny  na obozach wędrow-
nych- wzdłuż i wszerz przeszły całą 
Polskę. Najważniejsze jednak było to, że 
harcerze w praktyce realizowali słowa 
przyrzeczenia, były one dla nich ważne, 

były wskazówką w życiu 
– mówi Maria Tyka.

Przemiany politycz-
ne i ustrojowe z końca lat 
80-tych ubiegłego wieku 
spowodowały, że zaintereso-
wanie harcerstwem osłabło, 
w związku zostali najbardziej 
zaangażowani. Zmieniły się 
także zasady finansowania 
organizacji młodzieżowych 
w  tym- ZHP .

Teraz w gminie Brze-
sko działa kilka drużyn 

W 100-lecie harcerstwa
– w Szkołach  Podstawowych  - nr 2 
w Brzesku, w Okocimiu, w Mokrzyskach 
,w Wokowicach oraz w gimnazjach 
– nr 2 w Brzesku i w Jadownikach. 
We wrześniu  powstała środowiskowa 
drużyna wędrownicza, w skład, której 
wchodzi obecnie 9 osób – są to uczniowie 
LO im.M.Kopernika w Brzesku, I LO 
w Bochni i IV LO w Tarnowie, ale miesz-
kający w naszej gminie.  Hufiec obejmu-
je swoim zasięgiem cały powiat,gromady 
zuchowe i drużyny harcerskie działają 
także w gminach: Czchów, Szczurowa 
Borzęcin. Maria Tyka jest zdania, że 
formy proponowane przez harcerstwo 
są nadal interesujące i na przestrzeni 
ostatnich lat nic ze swojej atrakcyjności 
nie straciły. W dalszym ciągu młodzieży 
proponuje się udział w biwakach i obo-
zach, ale także w formach wykorzystu-
jących współczesne      osiągnięcia nauki 
i techniki. 

-Głównym celem harcerstwa jest 
nauczyć się służyć innym, filarem jest 
wychowanie patriotyczne – miłość do 
swojego kraju jest wartością nieprze-
mijającą. W tym kontekście nie można 
zapomnieć o historii. Ale harcerzom 
nieobce są także szacunek dla zdrowia, 
dbałość o środowisko, a także szeroko 
pojęta działalność artystyczna. Słowa 
zawarte w przyrzeczeniu i prawie har-
cerskim niosą nieprzemijające wartości 
wychowawcze – dodaje Maria Tyka.  ZS
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Działające przy Urzędzie Miejskim 
Biuro Funduszy Europejskich, oprócz 
działań realizowanych na rzecz gminy 
prowadzi także pracę doradczą dla 
lokalnych przedsiębiorców. Dotyczy 
ona głównie spraw związanych z po-
zyskiwaniem funduszy unijnych na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej 
lub na rozwój przedsiębiorstwa. BFE 
tygodniowo odwiedza od kilku do 
kilkunastu klientów. Wzmocnieniem 
tej działalności jest utworzony w tym 
roku Lokalny Punkt Konsultacyjny 
dla Przedsiębiorców. Czynny jest 
w każdą środę w pokoju nr 14 w UM, 
gdzie usługi doradcze prowadzone 
są przez pracownika akredytowa-
nego przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości. Ze względu na 
popularność, jaką cieszy się punkt, 

jego działalność prowadzona będzie co 
najmniej do roku 2011. 

-Uzupełnieniem działalności dorad-
czo – informacyjnej Biura Funduszy Eu-
ropejskich i Lokalnego Punktu Konsul-
tacyjnego było szkolenie zorganizowane 
przy współpracy z Małopolskim Centrum 
Przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy mieli 
okazję pozyskania wiedzy na temat 
pozyskiwania funduszy z Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
– mówi Kinga Szapel-Zachara z Biura 
Funduszy Europejskich. 

Na stronie internetowej gminy prowa-
dzony jest serwis dotyczący aktualnych 
możliwości pozyskiwania funduszy przez 
przedsiębiorców, znajdują się także na 
niej materiały szkoleniowe w tym zakre-
sie oraz prezentacje ofert inwestycyjnych 
w języku polskim i angielskim.

Wsparcie dla 
przedsiębiorców

Należące do gminy tereny inwesty-
cyjne są sukcesywnie uzbrajane. Pod 
koniec września  ubiegłego roku pod-
pisana została umowa z wykonawcą, 
koszt zaplanowanych na Pomianowskim 
Stoku prac wyniesie 2,6 miliona złotych. 
Zakończone już zostały prace przy budo-
wie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
niedawno położono pierwszą warstwę 
asfaltu. Przynosi to odpowiednie efekty, 
dowodem tego jest rozwój stref gospodar-
czych na Placu Kupieckim i Pomianow-
skim Stoku. Z rozmów z właścicielami 
działek wynika, że mogą oni dać w nie-
dalekiej przyszłości około 100 nowych 
miejsc pracy. Gruntowny remont ulicy 
Solskiego także ułatwi funkcjonowanie 
położonych w jej sąsiedztwie firmom.  

-Największy potencjał gminy stanowi 
teren Jadowniki-Rędziny. Jednakże od 
jakiegoś czasu właściciel tych terenów 
-Carlsberg Polska nie  przejawia za-
interesowania kwestią ich sprzedaży. 
W tej sytuacji trudno nam podejmować 
działania zmierzające do realizacji bu-
dowy nowych dróg dojazdowych do tych 
terenów – wyjaśnia burmistrz Grzegorz 
Wawryka.  

RED  

Dwie drużyny MKS Gryf Brzesko 
wystartuje w rozgrywkach woje-
wódzkiej II ligi siatkówki młodzików. 
To efekt turnieju kwalifikacyjnego, 
w którym wystartowało 14 zespołów 
z Małopolski. Takiego zainteresowania 
siatkówką nie notowano w naszym 
województwie od lat. 

 W ubiegłych latach do wojewódzkich 
rozgrywek młodzików zgłaszały się 
cztery, góra pięć ekip i przeprowadzanie 
wstępnych kwalifikacji nie było potrzeb-
ne. Po prostu cała stawka z marszu 
uczestniczyła w walce o tytuł mistrza 
Małopolski i prawo reprezentowania re-
gionu w rywalizacji o krajowy czempio-
nat. W tym roku liczba zgłoszeń przeszła 
najśmielsze oczekiwania. W gronie 14 
zespołów znalazły się dwa reprezen-
tujące MKS Gryf Brzesko. Pierwszy 
(złożony z uczniów II klas Gimnazjum nr 
2 w Brzesku) prowadzony przez Rafała 
Witka i drugi (pierwszoklasiści z PG 2 
Brzesko) trenowany przez Kazimierza 
Sproskiego. Obie drużyny w turnieju 
kwalifikacyjnym zapewniły sobie udział 
w rozgrywkach II-ligowych, zajmując 
odpowiednio siódme i ósme miejsce. 

W I lidze zagrają LKS I Bobowa, KS 
Dunajec Nowy Sącz, MKS Andrychów 
i Dobry Wynik I Kraków. Jak powiedział 

nam Paweł Mardoń (członek zarządu 
MKS Gryf), te cztery teamy są aktu-
alnie poza zasięgiem pozostałych ekip. 
Dlatego wywalczone przez brzeskich 
siatkarzy miejsca należy uznać za spory 
sukces. Skład II ligi, oprócz obu drużyn 
z Brzeska, uzupełniają LKS II Bobowa 
i ComComZone Kraków. Rywalizacja 
toczyć się będzie systemem turniejowym 
i jest szansa, że dwa z tych turniejów 
rozegrane zostaną na terenie naszej 
gminy, prawdopodobnie w hali sportowej 
w Okocimiu. 

Poza wymienionymi ośmioma ze-
społami w turnieju kwalifikacyjnym 
wystartowały Kęczanin Kęty, Tarnovia 
Tarnów, Jocker Oświęcim, KS Ryglice, 
GKPS Gorlice oraz Dobry Wynik II 
Kraków. 

Jeszcze większe zainteresowanie 
udziałem w wojewódzkich rozgryw-
kach zanotowano wśród młodziczek 
– do turnieju kwalifikacyjnego zgłosiły 
się aż 34 zespoły (absolutny rekord!!!), 
w tym oczywiście drużyna MKS Gryf 
Brzesko. Do chwili zamknięcia bieżącego 
wydania BIM-u nie znaliśmy wyników 
tego turnieju. 

Czy na tak wielkie zainteresowanie 
siatkówką wśród młodzieży wpływ mają 
ostatnie sukcesy żeńskiej i męskiej 

reprezentacji Polski? Z tym pytaniem 
zwróciliśmy się do Pawła Mardonia. 

- Na pewno te sukcesy mają jakieś 
przełożenie na wzrost zainteresowania tą 
dyscypliną sportu. Pamiętajmy jednak, 
że siatkówka w naszym kraju popularna 
jest od wielu dekad, a dzięki wynikom 
osiąganym przez seniorskie reprezenta-
cje na pewno została ugruntowana. Ale 
nie jest to efekt tylko wrześniowych wy-
darzeń, lecz wynik systematycznej pracy 
z młodzieżą, szczególnie w Małopolsce. 
Nasze województwo zajmuje 3. miejsce 
w kraju pod względem liczby zespołów 
młodzieżowych, w czym duży udział ma 
klub, w zarządzie którego mam zaszczyt 
zasiadać – mówi Paweł Mardoń, który 
po kilku latach przerwy powrócił do 
czynnego uprawiania siatkówki i wy-
stępuje aktualnie w III-ligowej drużynie 
Okocimskiego Brzesko. 

Działacze Gryfu Brzesko i przed-
stawiciele władz samorządowych do-
ceniają dotychczasowe zaangażowanie 
Kazimierza Sproskiego w rozwój klubu. 
Ten zasłużony szkoleniowiec, nauczyciel 
i wychowawca młodzieży został uhonoro-
wany okolicznościowym dyplomem, któ-
ry wręczyli mu starosta brzeski Ryszard 
Ożóg Wawryka i burmistrz Brzeska 
Grzegorz Wawryka.                  PRUD

MŁODZICY GRYFU ROZPOCZĘLI SEZON
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Poszerzenie i wyposażenie Od-
działu Intensywnej Terapii, kapi-
talny remont Traktu Porodowego, 
wymiana wind, umieszczenie na 
każdym piętrze (po stronie poradni) 
sanitariatów dostosowanych dla nie-
pełnosprawnych , to tylko niektóre 
z inwestycji, jakie wykonane zostały 
w SP ZOZ w 2009 roku. Mimo to, pla-
cówka pochwalić się może dodatnim 
wynikiem finansowym, a dyrekcja już 
planuje kolejne inwestycje.

Szpitalne inwestycje
Obecnie trwa remont budyn-

ku starej pralni, tam od stycznia 
przyszłego roku funkcjonować za-
cznie Oddział Chorób Płuc, który 
przeniesiony zostanie z głównego 
budynku szpitala.  Gotowy jest 
także projekt zagospodarowania te-
renu otaczającego szpital. Planuje 
się, że wybudowane zostaną wokół 
niego nowe parkingi (obowiązywać 
będzie inny niż obecnie układ ko-
munikacyjny), teren szpitala skomu-

nikowany zostanie z Pomianowskim 
Stokiem. 

- Całość prac obliczono na 1,5 
miliona złotych, dlatego będą one 
etapowane. Mam nadzieję, że uda 
nam się pozyskać część funduszy  na 
ten cel spoza budżetu szpitala – mówi 
dyrektor SP ZOZ Józefa Szczurek. 

Przy wejściu do Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego powstanie 
pętla autobusowa, dokąd pacjentów 
podwozić będą pojazdy Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacji. Wła-
dze Brzeska już złożyły deklarację, 
że pomogą finansowo w realizacji tej 
części projektu.  ZS

26 września zmarła Janina Głuch. Urodzona 22.01.1913 roku była znaną i cenioną działaczką społeczną. 
Od 1943 roku prowadziła zakład fotograficzny. Była przykładem wzorowego pracownika, nauczyciela 
i wychowawcy. Kilkadziesiąt osób przygotowała do zawodu fotografa.
Była aktywną działaczką samorządu rzemieślniczego, przez szereg lat w Cechu Rzemiosł Różnych 
pełniła odpowiedzialne funkcje. Byłą jednym z inicjatorów budowy Domu Rzemiosła, udzielała się także 
w pracy politycznej, była członkiem Prezydium Miejskiego Stronnictwa Demokratycznego.
Za całokształt pracy zawodowej i społecznej odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi. W uznaniu 
zasług wpisana została do Księgi Zasłużonych dla Miasta Brzeska. 

Odeszli...

Rodzina i przyjaciele z głębokim smutkiem i żalem żegnali Zbigniewa Kucię. Urodzony w Okocimiu, 
absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Za-
wodnik sekcji narciarskiej później piłkarskiej Okocimskiego Klubu Sportowego, nauczyciel akademicki, 
trener, instruktor narciarstwa alpejskiego, pływania, długoletni V-ce Prezes PZN, Prezes Stowarzyszenia 
Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Kierownik Studium WF Politechniki Krakowskiej a potem 
Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji PK, ostatnio pełnił rolę Przewodniczącego Komisji Narciarstwa Po-
wszechnego PZN, Prezes Koła Łowieckiego „Hubertus” w Brzesku. Wychowawca wielu pokoleń sportowców.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 10 października w Kościele Miłosierdzia Bożego.   red

W siedzibie Miejskiego Ośrodka 
Kultury odbyły się zorganizowane 
przez tę placówkę powiatowe elimina-
cje Turnieju Sztuki Recytatorskiej dla 
uczniów szkół podstawowych. W kon-
kursie wystartowało 35 recytatorów 
i 2 uczestników specjalizujących się 
w poezji śpiewanej.  Konkursowe pre-
zentacje oceniało jury w składzie: Bo-
gumiła Put (przewodnicząca), Teresa 

W pięciu miejscach w mieście ustawione zostały stojaki na rowery. Użytkownicy jednośladów mogą przy nich przypiąć 
i bezpiecznie zostawić swój pojazd. 

-Rowerzyści zostawiają swoje pojazdy oparte o ściany budynków, teraz mogą wykorzystać do tego celu nowe stojaki. Na 
zakup stojaków Urząd Miejski wydał 6 tysięcy złotych – mówi kierownik referatu ds. ochrony środowiska Henryk Piela. 

Stojaki znajdują się przy placu Żwirki i Wigury, przy placu Kazimierza Wielkiego, obok placu targowego, w są-
siedztwie sklepu Atli oraz przy ulicy Chopina. 

RED

Potrzebne rowerzystom

Szydłowska i Jerzy Wyczesany. Wśród 
recytatorów najwyżej oceniona została 
Julia Bober ze szkoły Podstawowej nr 3 
w Brzesku. Drugie nagrody otrzymały 
Laura Pajor (SP Czchów) i Katarzyna 
Radziak (SP 3 Brzesko). Jury przy-
znało też dwie trzecie nagrody, które 
otrzymały czwarte Gabriela Pajor (SP 
Tworkowa) i Aurelia Kwaśniak (SP Za-
borów). Cała piątka uzyskała awans do 
eliminacji międzypowiatowych, które 
odbędą się 29 października w Dąbro-

Poszukiwania... wie Tarnowskiej. W tej samej katego-
rii wyróżnienia otrzymali: Patrycja 
Duda, Filip Wojtasiński (oboje Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze), 
Kamila Kania (SP 2 Jadowniki), Mar-
lena Fior (SP 2 Brzesko) i Katarzyna 
Gawenda (SP 3 Brzesko). 

W kategorii „poezja śpiewana” 
przyznano tylko dwa wyróżnienia – dla 
Sylwii Zięciny i Macieja Gicali (oboje 
SP 2 Brzesko).  RED
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Tym razem do Brzeska zawitała 
drużyna z dolnych rejonów ekstrakla-
sowej tabeli, toteż apetyty na wygraną 
były ostre, zarówno wśród kibiców jak 
i samych piłkarzy i działaczy. Arka 
Gdynia okazała się jednak zespołem 
minimalnie lepszym i po pojedynku, 
który trudno uznać za porywający, choć 
nie był pozbawiony walki, odniosła 
skromne zwycięstwo 2:1. Paradoksem 
jest to, że na tle gdynian „Piwosze” 
wypadli bardzo dobrze, zabrakło im 
jednak odrobiny szczęścia i boiskowego 
cwaniactwa, a bramki stracili w oko-
licznościach, o których zaistnienie 
mogą mieć pretensje tylko do siebie. 

Bez respektu
Od początku spotkania dało się zauwa-
żyć po zawodnikach Okocimskiego, 
że byli świadomi tego, iż przeciwnik 
nie jest aktualnie na fali wznoszącej 
i próbowali ten fakt wykorzystać. 
Toteż w pierwszym kwadransie gry 
trudno byłoby wskazać, która z drużyn 
występuje w wyższej o dwa szczeble 
klasie rozgrywkowej. To tym bardziej 
rozbudziło apetyty kibiców. Rozbudziło 
do tego stopnia, że w miarę upływu 
czasu zaczynali głośno wyrażać swoje 
zniecierpliwienie, bo piłka w bramce 

Po co wygrali z Resovią

23 września piłkarze Okocimskiego Brzesko stanęli przed szansą wywalczenia po raz trzeci w historii klubu awansu 
do 1/8 finału Pucharu Polski na szczeblu centralnym. Dzięki znakomitej postawie we wcześniejszych rundach sprawili, 
że kibice z Brzeska znowu mogli obserwować mecz z udziałem pierwszoligowca. Wydawałoby się, że powód do 
satysfakcji jest, jednak nie brakowało kibiców, którzy z wrodzonym sobie malkontenctwem utyskiwali na grę pod-
opiecznych Krzysztofa Łętochy. Jeden z nich zapytał wprost, nie wiedzieć czemu: - Po co oni wygrali z Resovią? 

Norberta Witkowskiego 
zatrzepotać nie chciała, 
chociaż były ku temu oka-
zje. Dwie w miarę klarowne 
sytuacje stworzyli „Piwo-
sze” Danielowi Jaroszowi. 

Pierwsze nieszczęście  
nastąpiło w 39. minucie. 
Do długiego podania 
ruszył Stojko Sakaljev 
i chociaż Tomasz Libe-
ra miał bliższą drogę 
do bezpańskiej począt-
kowo piłki, napastnik 
Arki wykorzystał niezde-
cydowanie bramkarza 
Okocimskiego i uzyskał 
prowadzenie. Gospodarze 
ambitnie dążyli do wyrów-
nania jeszcze przed zmia-
ną stron, ale czasu zabrakło. Nadal 
jednak sprawiali wrażenie piłkarzy 
grających bez respektu przed fawory-
zowanym rywalem. 

Druga połowa przez długi czas 
upływała pod znakiem wyrównanej 
gry, chociaż podopieczni Krzysztofa 
Łętochy długo nie potrafili znaleźć spo-
sobu na przedarcie w najbliższe okolice 
bramki strzeżonej przez Norberta Wit-
kowskiego. Drogę do bramki gości 

otworzył w 57. minucie Jarosław 
Krzak, który zdecydował się na 
dośrodkowanie z lewej strony. 
Do szybującej piłki wyskoczyli 
równocześnie dwaj obrońcy Arki 
i Tomasz Ogar, który w tym towa-
rzystwie okazał się najsprytniej-
szy i strzałem głową doprowadził 
do wyrównania stron. Trzeba 
jednak obiektywnie przyznać, że już 
wtedy można było dostrzec większe do-
świadczenie po stronie przyjezdnych, 
których akcje ofensywne były znacznie 
groźniejsze. Pięć minut po wyrównaniu 
padła bramka decydująca o końco-
wym wyniku, a w akcji, której było 
to następstwem, zupełnie pogubili się 
brzescy obrońcy. Przez kilkadziesiąt 
sekund piłka wędrowała wzdłuż 
pola karnego Okocimskiego i ża-
den z miejscowych defensorów nie 
zdobył się na choćby rozpaczliwe 
jej wybicie. W końcu dopadł do 
niej Adrian Mrowiec i zupełnie nie 
niepokojony przez nikogo po raz 
drugi pokonał Tomasza Liberę. 

Od tej pory gdynianie świadomi 
czekającego ich za kilka dni ligowego 
spotkania z Polonią Bytom spokojnie 
kontrolowali grę, a nawet kilka razy 
bliscy byli podwyższenia prowadzenia. 
Trzeciego w historii Okocimskiego 
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awansu do 1/8 finału Pucharu Polski 
nie było, ale i tak należą im się słowa 
uznania za to, że dotarli tak wysoko 
i wstydu swoim kibicom nie przynie-
śli. Chociaż nie wszyscy byli takiego 
zdania …

Malkontenci
Na trybunach zasiadło około 1 500 
widzów i nie jest to bynajmniej rekord 
frekwencji na tym stadionie związa-
ny z wizytą ekstraklasowej drużyny. 
W przeszłości zdarzało się tych kibiców 
znacznie więcej. Być może wpływ na 
taki stan rzeczy miała pora rozpoczęcia 
meczu. Kwadrans przed szesnastą to 
zapewne za wcześnie dla tych, którzy 
na przykład pracują poza Brzeskiem 
i nie mogli zdążyć na czas. Jednak 
atmosfera piłkarskiego święta była 
wyczuwalna. 

Kibice w zdecydowanej większości 
zachowywali się jak na prawdziwych 
sympatyków „Piwoszy” przystało. My 
jednak skupimy się na tych, którym 
trudno dogodzić. I zastanawiające 
w tym jest to, że wśród nich są byli 
piłkarze Okocimskiego, ale z czasów, 
gdy ten błąkał się gdzieś po A-klaso-
wych boiskach, czyli zawodnicy bez 
specjalnie imponującego dorobku. Kry-
tykanci raz po raz wskazywali na błędy 
tych, którzy w tegorocznych ligowych 
rozgrywkach spisują się zaskakująco 
dobrze. Wytykali też błędy trenerowi. 
Kiedy po przerwie na boisku zabrakło 
miejsca dla Daniela Jarosza, od razu 
pojawił się komentarz, że szkolenio-
wiec już poddał drużynę. Nikomu 
z tych malkontentów nie przyszło do 
głowy, że Krzysztof Łętocha też ma do 
wykonania określone zadanie i musi 
umiejętnie szafować potencjałem 
drużyny. A poza tym, kto powiedział, 
że tylko Jarosz miał mieć tego dnia 
patent na zdobywanie bramek. Szczy-
tem było pytanie zadane przez jednego 
z byłych buraczanych kopaczy: - Po 
co oni wygrali z tą Resovią? Że niby 
wtedy on (ten kopacz) nie musiałby 
tak cierpieć. 

Otóż po to, drogi kopaczu, wygrał 
Okocimski z Resovią, żeby na następny 
pucharowy mecz przybyło 1500 kibi-
ców, podczas gdy na ligę przychodzi ich 
o tysiąc mniej. Po to, żeby w klubowych 
annałach odnotować kolejny wartoś-
ciowy wynik. Po to, żeby spróbować 
powalczyć o jeszcze lepsze osiągnięcie 
(i powalczyli). Dlatego jeszcze raz 
należą się tym piłkarzom słowa naj-
wyższego uznania, że do wspaniałych 
wyników na boiskach II-ligi dołożyli 
też budującą postawę w pucharowych 
zmaganiach. 

PRUD

W ostatnich sześciu meczach pod-
opieczni Krzysztofa Łętochy zanotowali 
cztery zwycięstwa, jeden remis i jedną 
przegraną. Nadal potwierdza się opinia 
o bardzo dobrym przygotowaniu kon-
dycyjnym „Piwoszy” popartym ambicją 
i walką do ostatniej minuty. Świadczą 
o tym statystyki – na 20 goli zdobytych 
przez zawodników Okocimskiego w 134 
meczach 14 padło w drugiej odsłonie, 
z czego 7 w ostatnim kwadransie, a aż 
5 w 90. minucie meczu. To powoduje, że 
przeciwnicy brzeskiej drużyny nie mogą 
być pewni swego do końcowego gwizdka 
sędziego. 

Po wspaniałym początku sezonu 
w wykonaniu Macieja Kisiela, na plan 
pierwszy wysunął się Łukasz Popiela, 
który z dorobkiem 6 strzelonych goli 
przewodzi stawce najskuteczniejszych 
snajperów w drużynie. Należy tylko 
czekać, aż Kisiel wyleczy kontuzje, 
a Okocimski będzie mógł się pochwalić 
dwójką najgroźniejszych napastników 
w całej II lidze. 

Nadal bardzo dobrze spisują się piłkarze Okocimskiego Brzesko w tego-
rocznych rozgrywkach II ligi. Po 14 kolejkach mieli w dorobku 26 punktów 
i mieścili się w ścisłej czołówce ligowej tabeli. Obecny numer BIM-u został 
oddany do druku jeszcze przed szlagierowym meczem ze Świtem Nowy 
Dwór Mazowiecki, ale wierzymy, że „Piwosze” utrzymały miano drużyny 
niepokonanej w tym sezonie na własnym boisku. 

Okocimski w sześciu ostatnich 
meczach doznał dwóch porażek. O ile 
przegrana w meczu z olsztynianami 
była niejako „planowa” (OKS 1945 
podobnie jak Okocimski jeszcze w tym 
sezonie u siebie nie przegrał), to na 
pewno martwi nieco wyjazdowa wpadka 
z Concordią Piotrków Trybunalski, która 
do tej pory wygrała u siebie tylko raz i to 
właśnie z „Piwoszami”. 

Do zakończenia rundy jesiennej 
zostały jeszcze trzy kolejki (plus dwie 
wiosenne, które zostaną rozegrane 
awansem). Jeszcze w tym roku Okocim-
ski zagra ze Świtem Nowy Dwór Mazo-
wiecki (17.10), Resovią Rzeszów (24.10), 
Olimpią Elbląg (31.10), Bruk-Betem 
Nieciecza (7.11) i Ruchem Wysokie 
Mazowieckie (11.11). Na boisku leży 15 
punktów. Jeśli brzescy piłkarze zgarną 
jeszcze przynajmniej 12 „oczek” kibiców 
Okocimskiego czekać będzie pełna emo-
cji wiosna zakończona być może (i oby) 
historycznym awansem do I ligi. 

PRUD

OKOCIMSKI 
UTRZYMUJE FORMĘ

We wrześniu w Częstochowie od-
był się XIII Międzynarodowy Turniej 
Bokserski im. Wincentego Szyińskiego 
i Mariana Chudego. Bardzo dobrze 
spisał się w tych zawodach reprezen-
tujący Magic Boxing Brzesko Piotr 
Rabiasz. 

Podopieczny Edmunda Kubisiaka, 
dla którego był to debiut w tej rangi 
zawodach, wystartował w wadze 75 
kg w kategorii kadet. Rabiasz dotarł 
do finału imprezy, w którym musiał 
uznać wyższość rywala i ostatecznie 
zajął drugie miejsce w turnieju. 

W przerwie między sezonami 
trzech pięściarzy z Brzeska brało 
udział w dwóch 14-dniowych zgru-
powaniach Kadry Małopolski. Są 
to Mateusz Górka, Filip Ptasiński 

i Piotr Rabiasz. Razem z najlepszymi 
małopolskimi bokserami trenowali 
najpierw w Zakopanem, a później 
w Lubeni. 

Treningi sekcji bokserskiej klubu 
Magic Boxing Brzesko odbywają się 
w każdą środę i piątek (w godzinach od 
17.00 do 20.00) w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Brzesku). Trener Edmund Kubi-
siak oczekuje na zgłoszenia od nowych 
adeptów sztuki pięściarskiej. 

- Przed nami wiele turniejów. 
Miejmy nadzieję, że Brzesko podkreśli 
swoją obecność w kraju i umocni swoją 
coraz wyższą pozycję. Zapraszamy 
więc młodych i odważnych do uprawia-
nia tej szlachetnej, olimpijskiej dyscy-
pliny sportu – zachęca szkoleniowiec.  

PRUD
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Do Bucza przybyło aż 130 mo-
tocyklistów, co jest rekordem fre-
kwencji, jeśli chodzi o zawody na 
Białej Górze. Jeszcze lepszy wynik 
odnotowano wokół toru -\poszcze-
gólnym wyścigom przyglądało się 
około 6 tysięcy kibiców. 

Oględzin toru przed zawodami 
dokonał sam Marian Zupa, niekwe-
stionowany autorytet w świecie 
motocyklowych sportów. Wśród 
startujących znaleźli się tak uty-
tułowani zawodnicy, jak Oskar 
Barański i Mateusz Ognisty (obaj 
są byłymi mistrzami kraju w swoich 
kategoriach). Nie tylko oni trzej, 
ale i pozostali uczestnicy zawodów 
uznali, że te pod względem spor-
towym i organizacyjnym stały na 
poziomie wyższym niż Mistrzostwa 
Polski czy imprezy cyklu Pucharu 
Polski. A pamiętać należy, że wybu-
dowany trzy lata temu wiejski tor 
w Buczu czeka właśnie na przyznanie 
licencji – co wydaje się być formalnoś-
cią – a to oznacza, że w przyszłości 
krajowy czempionat na pewno zawita 
na Białej Górze. Wielka w tym zasługa 
crossowców z BKM, którego prezesem 
jest Filip Góra. W skład zarządu klubu 
wchodzą też Krzysztof i Tomasz Bary-
siowie oraz Piotr Lis. Teren, na którym 
położony jest tor, dzierżawiony jest od 
gminy Brzesko i jest to – co wszyscy 
zgodnie podkreślają – idealne miejsce 
do rozgrywania tego rodzaju zawodów 
i codziennych treningów. 

Gospodarze z Bucza przygotowali 
się do imprezy niezwykle starannie. 
Od początku mogli liczyć na pomoc bur-
mistrza Grzegorza Wawryki, starosty 
brzeskiego Ryszarda Ożóga oraz sołtysa 
Bucza Stanisława Milewskiego. Sporo 
też pomocy udzieliły osoby, których po 
prostu nie widać, ale całym sercem były 
z organizatorami. Nad sprawna orga-
nizacją zawodów i bezpieczeństwem 
czuwali strażacy z OSP Bucze i OSP 
Strzelce Wielkie, była też karetka 
pogotowia oraz sześciu przedstawicieli 
służb ratowniczych z Krakowa. 

Brawo organizatorzy
Imponująca była oprawa zawodów. 
W rolę spikera wcielił się Artur Świ-

Biała Góra w Buczu po raz drugi w tym roku gościła uczestników Turnieju Czterech Torów, cyklu motocrossowych 
zawodów, których współorganizatorem jest Brzeski Klub Motocyklowy. W ramach cyklu zawodnicy startowali ponadto 
w Konarach, Bliżynie i Częstochowie. Organizatorzy siódmej kwalifikacji wywiązali się ze swoich zadań znakomicie, 
podobnie motocykliści reprezentujący brzeski klub, a szczególnie Jakub Derabin. 

toń, na co dzień komentator sportowy 
w TVP 1. Pomiary czasów prowadzone 
były za pomocą sprzętu obowiązującego 
na imprezach organizowanych pod egi-
dą PZMot. Równie profesjonalna była 
maszyna startowa przygotowana na 40 
stanowisk. Takich maszyn używa się 
na zawodach międzynarodowej rangi, 
a w Polsce jest ich zaledwie kilka. 

Brzeski Klub Motorowy, mimo że 
jest stowarzyszeniem, nie może liczyć 
na dotację z gminnej kasy, bo ta dotuje 
tylko sport młodzieżowy, a motocross 
uprawiają już osoby pełnoletnie. Mimo 
to, władze gminy pomagają klubowi 
w miarę swoich możliwości i na tyle, 
na ile pozwalają na to przepisy. Jak już 
wspomnieliśmy, tor w Buczu dzierża-
wiony jest od gminy. Wprawdzie okres 
dzierżawy niedługo dobiegnie końca, ale 
trudno sobie wyobrazić, żeby burmistrz 
Grzegorz Wawryka odmówił przedłu-
żenia dzierżawy. Tym bardziej, że jest 
realna szansa zorganizowania tutaj 
zawodów rangi Mistrzostw Polski.

Ten tor tętni życiem każdego dnia. 
W Małopolsce takich obiektów jest 
jak na lekarstwo, toteż na Białą Górę 
chętnie przyjeżdżają wszyscy ci, którzy 
nie mogą trenować w miejscu swojego 
zamieszkania. Stałym bywalcem tego 
toru jest na przykład Tadeusz Błażu-
siak, mistrz świata w trialu, trzykrotny 
zwycięzca Oersberg Rodeo, najtrudniej-
szego rajdu motocyklowego na świecie. 
O skali trudności tego wyścigu najlepiej 

świadczy fakt, że każdego roku star-
tuje w nim około 1 500 zawodników, 
a do mety dojeżdża zaledwie tuzin. 
A jakiej klasy motocyklistą jest 
Błażusiak świadczy z kolei to, że 
kiedy on mija metę jako pierwszy, 
następny zawodnik przekracza 
ją dopiero po 40 minutach. To po 
prostu przepaść. 

Derabin Super Star
Skoro mowa o sportowych zawo-
dach, to wypada wspomnieć o wy-
nikach, bo te są solą każdej takiej 
imprezy. Kibice ze zdumieniem 
przecierali oczy, kiedy na trasę wy-
ruszyli zawodnicy startujący w kla-
sie MX2 Amator. Jakub Derabin 
z BKM wystartował w zawodach 

tego cyklu po raz pierwszy i zdekla-
sował rywali. Swój sukces powtórzył 
później w wieńczącej cykl imprezie 
w Konarach. W klasyfikacji generalnej 
zajął jednak dopiero 11. miejsce, bo dwa 
starty na osiem możliwych to stanowczo 
za mało, by w Turnieju Czterech Torów 
odegrać niepoślednią rolę. W tej klasie 
BKM miał na Białej Górze jeszcze czte-
rech reprezentantów – Radka Mleczko 
(6. miejsce, 16. w „generalce”), Mate-
usza Łagosza (12/43), Mateusza Tur-
skiego (20/65) i Dawida Zborowskiego 
(32/51). Ciekawostką jest to, że Radek 
do tej pory znany był bardziej jako 
znakomity… pingpongista. Dodajmy 
przy okazji, że sport motocyklowy jest 
bardzo kosztowny, stąd w zawodach 
poza Brzeskiem nie startowało już 
tylu naszych zawodników, co w Buczu. 
W kategorii 80 ccm czwarty był Michał 
Mitera, który dokładnie na tym samym 
miejscu ukończył zawody w Konarach 
i ostatecznie też zajął czwartą pozycje. 
Obok niego w tej klasie wystartowali 
tenisista stołowy Bartek Mleczko (9/16) 
i Oskar Domagała (12/27). W klasie 65 
ccm świetnie pojechał Marek Świercz 
– piąty w Buczu, dziewiąty w Konarach 
i ostatecznie czwarty w klasyfikacji ge-
neralnej. Nasz rodzynek w klasie Mini, 
Bartosz Kural, był szósty, w Konarach 
nie wystartował, a w „generalce” skla-
syfikowany został na 10. miejscu. 

PRUD
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MINUT10
DECYZJA W

TANIO, ŁATWO, SZYBKO!

KREDYT 
GOTÓWKOWY

Z oferty skorzystać mogą osoby, które spełnią wymagane przez Bank warunki 
oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, informacja o opłatach i prowizjach oraz 
warunkach ubezpieczenia określające ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności 
ubezpieczyciela dostępne są w oddziałach Banku i na: www.bzwbk.pl. 0800 666 444, 
061 856 52 41 Opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 9.04.2009 r.

Potrzebuję większej gotówki i chciałabym szybko wziąć 
kredyt. Nie jestem jednak pewna ile to potrwa. Jestem bardzo 
zajęta i trudno mi znaleźć czas na załatwienie tego typu 
spraw. Czy to  możliwe, żeby dostać kredyt tanio i szybko?
Oczywiście! Biorąc Kredyt Gotówkowy w Banku Zachodnim WBK, 
dostaniesz go tanio i szybko. Przyjdź do dowolnego oddziału 
i przekonaj się jakie to proste! 

Dlaczego warto wziąć Kredyt Gotówkowy w BZ WBK?
Bo możesz go otrzymać w prosty sposób na bardzo korzystnych 
warunkach: 
 szybko – decyzję o przyznaniu kredytu podejmujemy już w 10 
minut;
tanio – atrakcyjne oprocentowanie, indywidualnie ustalane dla 
każdego klienta;
 łatwo – złożenie wniosku jest bardzo proste, możesz to zrobić 
w dowolnym oddziale BZ WBK
 ile zechcesz – możesz wziąć kredyt w wysokości 20-krotności 
Twoich dochodów, nawet do 100 000 zł;
na co zechcesz – pieniądze na dowolny cel;
bez poręczycieli – kredyt możesz otrzymać bez poręczycieli 
i dodatkowych  zabezpieczeń; 
na jak dugo chcesz – masz możliwość wyboru okresu kredyto-
wania, aż do 72 miesięcy;

Chciałabym mieć pewność, że poradzę sobie ze 
spłatą kredytu w różnych sytuacjach życiowych. 
Czy mogę się dodatkowo ubezpieczyć?

Biorąc kredyt gotówkowy możesz teraz skorzystać z pakietu 
ubezpieczeń „spokojny Kredyt”, który zapewni Ci bezpieczeństwo 
spłaty rat w różnych sytuacjach życiowych np. w przypadku utraty 
pracy lub choroby. Wystarczy, że w momencie składania wniosku 
o kredyt gotówkowy w Oddziale BZ WBK podpiszesz deklarację 
objęcia umową ubezpieczeniową.

www.bzwbk.pl  |  0800 666 444, 061 856 52 41

Bank Zachodni WBK  oddział w Brzesku
32-800 Brzesko, ul. J. Matejki 2

tel. 14 66 357 10, fax. 14 66 320 60



Możliwość zakupu w systemie ratalnym AIG BANK. Oferta handlowa ważna do wyczerpania zapasów.

ZETO S.A. ul. Solskiego 9, 32-800 Brzesko, tel. 0-14 663 16 64
TYLKO NISKIE CENY
Godziny otwarcia: pn-pt: 8:00 - 16:00, sobota: 8:00 - 12:00

Szczegóły w biurze obsługi klienta lub na www.zetosa.com.pl

Urządzenie wielofunkcyjne Epson, nawigacja GPS 
lub pakiet MS Office 2007 Home and Student ZA DARMO!? 

PROMOCJA RADOSNY POWRÓT DO SZKOŁY

Szczegóły w biurze obsługi klienta lub na www.zetosa.com.pl
Tylko teraz TELEFON + INTERNET w pakiecie za 15zł miesięcznie.

PROMOCJA POGADAJ I POSERFUJ

cena:
530 zł

Monitor LCD LG 20''
Przekątna: 20” 
Czas reakcji matrycy: 5 ms
Kontrast: 30000:1
Jasność: 300 cd/m2
Kąt widzenia: 176 stopni

Cyfrowa lustrzanka 
Canon EOS 1000D
Matryca: 10,1 mln pikseli
Przekątna LCD: 2,5 cali
W zestawie: karta pamięci 2GB  

cena:
1550 zł

Głośniki Creative 5.1 
Inspire T6100
Zestaw głośników multimedialnych: 5+1
Moc głośnika satelitarnego: 8W
Moc głośnika niskotonowego: 18 W

 

Konsola z dyskiem 80GB 
Panel przedni: 4xUSB 2.0
W zestawie gry: GT5 Prolog, 
RidgeRacer7, Rachet Quest for Booty

 

cena:
245 zł

Konsola 
PlayStation 3 HDD

cena:
1289 zł

Kup komputer multimedialny
z monitorem LG 19”, a drukarkę HP Deskjet F2480 dostaniesz za 1zł !!!

Monitor: LCD LG 19”
Procesor: Dual-Core 2.2GHz/ Pamięć: 2GB RAM/ Dysk: 500GB HDD
Grafika: 512MB/ System: Windows Xp Home/ W zestawie: klawiatura, mysz, głośniki

Cena zestawu: 2190 zł

1zł
cena:+ =

3 w 1:
drukarka, skaner, kopiarka
Złącze zewnętrzne USB 2.0
Szybkość druku: (mono) 20 str./min., (kolor) 16 str./min.
W zestawie: kabel zasilający oraz tusz

Cena drukarki bez zestawu promocyjnego: 255 zł


