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W listopadowym wydaniu BIM 
relacjonujemy uroczystości obchodzone 
z okazji 90. rocznicy odzyskania niepod-
ległości. Złożyły się na nie koncerty, wy-
stawa, odprawiona w intencji ojczyzny 
msza w kościele pod wezwaniem św. 
Jakuba. Było także spotkanie na Placu 
Kazimierza Wielkiego dla miłośników 
śpiewu. Uczestnicy, zaopatrzeni w  
śpiewniki pobrali lekcję pieśni patrio-
tycznej. Piszemy także o niezwykłym 
jubileusz obchodów 50-lecia pożycia 
małżeńskiego, które świętowało w tym 
roku kilkadziesiąt par. Jak podkreślała 
kierownik USC Barbara Serwin było to 
wielkie święto miłości. 

Za przykładem radnych wzięliśmy 
pod lupę kolejną spółkę, w której 
gmina Brzesko  ma swoje udziały 
– Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodo-

ciągów i Kanalizacji. Piszemy także 
o przyjętej przez Radę Miejską uchwa-
le dotyczącej zdrowego odżywiania 
w szkołach. Zapytaliśmy uczniów, czy 
zamiast chipsów i kolorowych napojów 
zechcą kupować w szkolnych sklepi-
kach owoce i pożywne kanapki. 

Jak się okazuje Brzesko jest bodaj 
jedną z nielicznych gmin w Polsce tak 
troskliwie zajmującą się problemami 
dzieci niepełnosprawnych. Nauczanie 
integracyjne prowadzone jest w przed-
szkolach, szkole podstawowej, w tym 
roku oddział integracyjny utworzony 
został także w gimnazjum. Po to, aby 
rozwijać talenty sportowe wśród ucz-
niów w PG nr 2 powstała w tym roku 
szkolnym klasa usportowiona. Podob-
ne mają być tworzone w kolejnych pla-
cówkach. Zapraszamy do lektury.

Rozpoczęcie budowy Regionalnego 
Centrum Edukacyjno-Bibliotecznego, 
początek prac związanych z rewita-
lizacją rynku, kontynuacja budowy 
magistrali wodociągowej Bochnia-
Brzesko oraz kapitalny remont 

ulicy Solskiego – to tylko niektóre 
z inwestycji, które przewidziano na 
2009 rok. W przyszłorocznym budże-
cie gminy na wydatki inwestycyjne 
zabezpieczono kwotę kilkunastu 
milionów złotych. Więcej na str. 4. 

Miliony na inwestycje

Zapraszamy do lektury
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Cały czas rozbudowywany jest 
monitoring miasta. Ostatnio za-
instalowano sześć kamer, głownie 

na dużych  osiedlach mieszkaniowych. 
Ale to nie jest koniec realizacji tego 
przedsięwzięcia. Przygotowujemy pro-
jekty techniczne, które umożliwią montaż 
urządzeń monitorujących w kolejnych 
miejscach. Jest to zadanie bardzo ważne. 
Policjanci twierdzą, że odkąd kamery 
działają spada liczba wykroczeń, rozbojów 
i wybryków chuligańskich. Zapewnienie 
mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa 
jest sprawą niezwykle ważną – mówi 
burmistrz Grzegorz Wawryka. 

Jeżeli chodzi o Regionalne Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne to gotowy jest już 
projekt techniczny, na podstawie  którego 
gmina uzyskała pozwolenie na budowę. 
Sporządzono także studium wykonalności 
i skompletowano całość materiałów nie-
zbędnych do złożenia wniosku o dotację. 
Wniosek już został złożony u marszałka 
województwa. Trwają przygotowania do 
budowy sali sportowej przy budynku 
Szkoły Podstawowej nr 3. Miasto już 
posiada projekt techniczny i pozwole-
nie na budowę. Przygotowywany jest 
wniosek o dotację do prac związanych 
z rewitalizacją Rynku. Realizacja tego 
zadania, nawiasem mówiąc niezwykle 
kosztownego, uzależniona jest od tego, 
czy gmina dotację na ten cel dostanie. Nie 
jest wykluczone, że w przyszłym roku roz-
poczną się prace przy budowie magistrali 
wodociągowej w Porębie Spytkowskiej. 
Gmina ma już pozwolenie na budowę. 
Przygotowywany jest wniosek o dofinan-
sowanie pozostałych etapów z programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Najprawdopodobniej w przyszłym 
roku odnowione zostanie centrum Mok-
rzysk. Zlecono wykonanie projektów 
na parking i plac zabaw przy budynku 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
oraz ulicę Szkolną oraz termomoderni-

W tym roku w gminie Brzesko wykonanych zostało kilkadziesiąt inwe-
stycji. Obok spektakularnych zadań, do których bez wątpienia zaliczyć 
należy budowę kompleksu boisk „Orlik 2012” znajdujących się obok 
Gimnazjum nr 2 wykonanych zostało szereg innych, równie ważnych dla 
mieszkańców i ich wygody i bezpieczeństwa. A na przyszły rok zaplano-
wano kilkadziesiąt kolejnych, ich wartość to kilkanaście milionów złotych. 
Znajdą się wśród nich tak znaczące jak rozpoczęcie budowy Regionalnego 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego czy prac przy rewitalizacji Rynku. 
Rozpocznie się remont ulicy Solskiego, kontynuowana będzie budowa 
magistrali wodociągowej Bochnia-Brzesko. 

zację szkoły. W Mokrzyskach planowana 
jest także budowa oczyszczalni ścieków  
dla szkoły i GOSiR-u. Pod koniec roku 
zostanie złożony wniosek o dofinansowa-
nie z MRPO.

Od miesięcy trwają przygotowania 
do budowy bloku socjalnego. Nie udało 
się, niestety, do  tej pory ustalić odpo-
wiedniej lokalizacji dla tej inwestycji. 
A już w najbliższym czasie musimy 
zapewnić mieszkania dla kilkunastu 
rodzin znajdujących się w najbardziej 
tragicznej sytuacji mieszkaniowej. 
Dlatego też uznaliśmy, że rozwiąza-
niem czasowym będzie usytuowanie 
na terenie miasta kilku kontenerów 
mieszkalnych – mówi burmistrz. 

Wstępnie przyjęto, że zostaną one 
zlokalizowane na terenie Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. 
Ponieważ lokalizacja ta, opiniowana obec-
nie przez miejskiego architekta, wymaga 
sporządzenia analizy oddziaływania dzia-
łalności zakładu na teren przeznaczony 
pod budynki mieszkalne zlecono wyko-
nanie pomiaru emisji i rozprzestrzeniania 
się zanieczyszczeń gazowo-pyłowych, 
emisji pyłu węgla z placu składowego, 

emisji hałasu. Gmina wystąpiła także 
o sporządzenie szczegółowej oferty ceno-
wej na dostawę, transport i montaż kon-
tenerów. Przedstawiona wstępna oferta 
na montaż 20 kontenerów opiewa na 
kwotę prawie 850 tysięcy złotych. Kwota 
ta nie obejmuje kosztów dokumentacji ani 
kosztów uzbrojenia terenu w przyłącza 
kanalizacyjne, wodociągowy, energe-
tyczny, budowy ogrodzenia. Lokalizacja 
ta nie jest ostateczna. Wydział geodezji 
i gospodarowania mieniem cały czas 
szuka alternatywnych rozwiązań.

Wiele do życzenia pozostawia par-
king znajdujący się naprzeciwko Urzędu 
Miejskiego. Ale do połowy przyszłego 
roku całkowicie zmieni on wygląd. 
Będzie tam 60 miejsc postojowych dla 
aut i motocykli, wygodne dróżki mane-
wrowe, całość wyłożona zostanie kostką 
brukową. Gmina już wybrała, w drodze 
przetargu, wykonawcę inwestycji. 

W przyszłym roku rozpocznie się 
także generalny remont ulicy Solskiego. 
Docelowo na długości prawie 2 kilo-
metrów położony zostanie nowy asfalt 
– od ulicy Głowackiego do Dworcowej. 
Planowane jest także wykonanie chodni-
ków, zaś na skrzyżowaniu ulic Solskiego 
i Szczepanowskiej znajdować się będzie 
rondo. Inwestycja realizowana będzie w 
latach 2008 – 2010 i kosztować będzie 
prawie 8 milionów złotych. Blisko 70 
procent wartości zadania finansować 
będzie Urząd Wojewódzki, resztę dołoży 
gmina. Kontynuowana będzie budowa 
magistrali wodociągowej Brzesko-Boch-
nia. Złożony do Małopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego wniosek 
zyskał akceptację. Niedawno złożony 
został wniosek ostateczny, gmina czeka 
na przyznanie pieniędzy. 

To nie cała lista inwestycji. Gmina 
modernizować będzie wiele budynków, 
inne będą ocieplane. Budowana będzie 
kanalizacja, wyremontowanych zostanie 
kila kilometrów dróg i chodników.     ZS

Gminne inwestycje
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Administrujemy także lokalami 
usługowymi i handlowymi. 
Dochód jaki przynoszą rekom-

pensuje koszty utrzymania mieszkań 
socjalnych, jego część przeznaczana 
jest także na remonty mieszkań komu-
nalnych. MZGM jako zarządca nieru-
chomości nie jest nastawiony na zysk. 
Przez cały czas zachowujemy płynność 
finansową, działamy bez konieczności 
zaciągania kredytów – mówi prezes 
MZGM, Franciszek Mrzygłód.

Fundusz remontowy
Pieniądze, jakie pozostają do dyspo-
zycji Zakładu pochodzą z tak zwanego 
funduszu remontowego. Są to wpłaty 
od właścicieli mieszkań. Praktycznie 
każdy budynek ma inną stawkę re-
montową, waha się ona od 20 groszy 
do złotówki za metr kwadratowy. Są 
budynki, które mają dużo pieniędzy 
– nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, 
inne są na minusie.  O przeznaczeniu 
tych zgromadzonych funduszy decydują 
wspólnoty mieszkaniowe. Mogą one zo-
stać przeznaczone na malowanie klatek 
schodowych, wymianę drzwi czy okien 
na częściach wspólnych budynków. 
Niektóre wspólnoty latami zbierają 
pieniądze na ocieplenie budynków.

Od kilku lat trwa sukcesywna sprze-
daż mieszkań komunalnych lokatorom, 
którzy mają aktualne umowy najmu. 

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej powstał w 1997 roku. Wcześniej należącymi do gminy nieruchomościami 
administrowały Brzeskie Zakłady Komunalne. MZGM zarządza nieruchomościami należącymi do samorządu, także 
jako zarządca działa na zlecenie Wspólnot Mieszkaniowych. Obecnie w swoim zarządzie Zakład ma blisko tysiąc 
mieszkań – około 400 własnościowych, 43 socjalnych, reszta to komunalne. Łączną powierzchnię prawie 44 tysięcy 
metrów kwadratowych zamieszkuje około 2,5 tysiąca lokatorów. 

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieru-
chomościami mogą oni nabyć lokale po 
cenach preferencyjnych z 80 procentową 
bonifikatą. 

-Kupno mieszkania daje pewność, że 
po śmierci głównego najemcy, przejdzie 
ono na własność dzieci bądź innych 
członków rodziny. W takim przypadku 
prawo do użytkowania mieszkania mają 
tylko dzieci lub wspólnie zamieszkujący 
małżonkowie. Inni członkowie rodziny, 
na przykład wnukowie takiego prawa 
już nie mają.  Tym, co dla lokatora zmie-
nia się po nabyciu mieszkania, jest ko-
nieczność płacenia nieznacznie wyższego 
czynszu – dodaje prezes Mrzygłód.

Bat na dłużników
Ciemniejszą stroną działalności MZGM 
są niesumienni lokatorzy, którzy ociąga-
ją się z płaceniem czynszów. Zakład ma 
u nich kilkaset tysięcy złotych. 

-Gdybyśmy mieli  te pieniądze 
– mówi dyrektor – wymienilibyśmy 
wszystkie okna w mieszkaniach komu-
nalnych, wykonalibyśmy remont bu-
dynku przy Placu Zwycięstwa i siedziby 
Zakładu przy Okocimskiej. Najbardziej 
zatwardziali dłużnicy są nam winni po 
kilkadziesiąt tysięcy. 

MZGM od lat stara sie wypracować 
skuteczne metody egzekucji. Jedną 
z nich jest zastosowanie przepisów po-
zwalających na to, żeby długi rodziców 

spłacały dzieci. Bo za dług ciążący na 
mieszkaniu odpowiedzialny jest nie 
tylko główny najemca ale także wszy-
scy pełnoletni lokatorzy. Nie przyniosło 
spodziewanego efektu wpisywanie 
nierzetelnych lokatorów do Krajowego 
Rejestru Długów. Bo wytrwali dłużnicy 
już byli tam zapisani wcześniej z innych 
powodów i nie było to dla nich żadnym 
straszakiem. Czy w ogóle długi od loka-
torów MZGM uda się wyegzekwować?

-W ciągu ostatniego roku trochę się 
w tej sprawie ruszyło. Będziemy walczyć 
do skutku. Znamienne jest to, że część 
dłużników nie płaci nie z powodu braku 
pieniędzy. Nie płacą dla zasady, opłata 
za mieszkanie to dla nich ostatni z wy-
datków. Ale są i tacy, którzy nie płacą, bo 
naprawdę ich na to nie stać. I dla takich 
lokatorów jedynym sensownym rozwią-
zaniem byłoby przejście do mieszkania 
socjalnego – twierdzi prezes Mrzygłód. 

Remonty, remonty
W 2007 roku w budynkach administro-
wanych przez MZGM wykonano szereg 
remontów i napraw. Wymiana okien, 
malowanie klatek schodowych, wymia-
na instalacji gazowych i elektrycznych, 
budowa nowych i remonty dróżek 
umożliwiających dojście do budynków 
– wszystko to kosztowało kilkaset ty-
sięcy złotych. 120 tysięcy pochodzących 
częściowo z budżetu gminy wydano 
na wykonanie instalacji centralnego 
ogrzewania w bloku nr 2 przy ulicy 
Ogrodowej. 

-Zadaniem MZGM jest utrzymanie 
budynków w stanie niepogorszonym 
– dodaje prezes. -Naszym zadaniem, 
strategicznym, planowanym od kilku 
lat jest ocieplenie budynków zarówno 
tych należących do wspólnot jak komu-
nalnych, najlepiej przy wykorzystaniu 
funduszy unijnych. Mój optymizm zwią-
zany z ich pozyskaniem nieco ostatnio 
podupadł. Pieniędzy na ten cel jest mało, 
programy są niesłychanie rozwleczone 
w czasie a terminy naboru wniosków są 
ciągle przesuwane. Na termomoderniza-
cję zarządzanych przez MZGM budyn-
ków będziemy potrzebować kilkunastu 
milionów złotych.   

ZS
  

Zarządca naszych mieszkań
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Wszystko zaczęło się w 2001 
roku, kiedy to w Przedszko-
lu nr 10 otwarto pierwszy 

oddział integracyjny. Dyrektorem 
placówki była wówczas Zofia Knaga 
i to ona otwierała ten pierwszy oddział. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że wszystkie 
zabiegi przygotowawcze przeprowadzi-
ła zastępująca ją wtedy Maria Obruś-
nik (obecnie dyrektor Przedszkola nr 
4). Niemal natychmiast zareagował 
na to Józef Kaczmarczyk, który peł-
nił w tym czasie funkcję dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 2. Dyrektor 
wyszedł z założenia, że dzieci, które 
ukończą przedszkole, będą musiały 
gdzieś kontynuować edukację, dlatego 
bardzo szybko zaczął czynić starania, 
by w prowadzonej przez niego placówce 
powstał oddział, który przejmie byłych 
przedszkolaków. 

Kilka lat później uruchomione 
zostało Publiczne Przedszkole Inte-
gracyjne im. św. Siostry Faustyny 
działające przy parafii Bożego Mi-
łosierdzia w Brzesku. Rok temu, 
w październiku, w Przedszkolu nr 10 
rozpoczęto realizować program pole-
gający na wczesnym wspomaganiu 
rozwoju dzieci w wieku od lat 0 do 6. 
W ten sposób gmina Brzesko stała się 

Publiczne Przedszkole nr 10, Publiczne Przedszkole Integracyjne im. św. Siostry Faustyny, Szkoła Podstawowa nr 2 
i Publiczne Gimnazjum nr 2 – to placówki, które w swoich programach edukacyjnych uwzględniają pracę z dziećmi 
niepełnosprawnymi. Gmina Brzesko może być stawiana jako wzór, jeśli chodzi o wywiązywanie się z obowiązków 
wobec osób dotkniętych niepełnosprawnością. 

jedną z niewielu w kraju, która w pełni 
zapewnia prawidłowy rozwój dzieci 
dotkniętych niepełnosprawnością. Od 
września tego roku mamy w gminie 
również pierwszy oddział integracyjny 
na poziomie gimnazjum. Te obowiązki 
przejęła na siebie brzeska „dwójka”. Po 
prostu w tym roku naukę w podsta-
wówce zakończyli pierwsi uczniowie 
klasy integracyjnej, stąd powstała po-
trzeba stworzenia dla nich możliwości 
kontynuacji nauki.

 
Kontynuacja
Dzieci uczęszczające do Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Brzesku pochodzą 
z naszego rewiru. Toteż zrozumiałe 
jest, że właśnie my podjęliśmy się za-
dania stworzenia oddziału, w którym 
nauka na zasadzie integracji będzie 
kontynuowana. Nasz rewir to jednak 
nie tylko Brzesko, ale i Bucze, Jasień 
oraz Poręba Spytkowska. Ten oddział 
tworzyliśmy również z myślą o ucz-
niach spoza Brzeska – mówi dyrektor 
PG 2 Brzesko, Elżbieta Wójciak. 

Do pierwszej klasy integracyjnej 
uczęszcza 19 uczniów, w tym gronie 
piątka to osoby niepełnosprawne. 
Prawie rok trwały przygotowania do 
uruchomienia oddziału. Trzeba było 

zbudować pełną organizację pracy, 
przeszkolić nauczycieli. W klasie in-
tegracyjnej zajęcia odbywają się pod 
okiem dwóch nauczycieli – wiodącego 
i wspomagającego. Pedagog mogący 
prowadzić takie zajęcia musi mieć 
ukończone studia w kierunku oligofre-
nopedagogiki. Dyrekcja szkoły musiała 
wyposażyć gabinet terapii zajęciowej, 
gdzie można prowadzić ćwiczenia 
z zakresu rewalidacji ruchowej, so-
cjoterapii i zajęć kompensacyjnych. 
Trzeba było przystosować szkołę do 
pracy z uczniami niepełnosprawny-
mi. „Dwójka” mieści się w starym 
budynku. Na przykład jadownickie 
gimnazjum jest od początku przysto-
sowane do przyjmowania osób niepeł-
nosprawnych. Jednak dla dobra dzieci 
i ich rodziców zdecydowano o brzeskiej 
lokalizacji oddziału integracyjnego. Bo 
pierwsza klasa w gimnazjum składa 
się w większości z tych uczniów, którzy 
wspólnie kończyli podstawówkę. 

Program nauczania w klasie in-
tegracyjnej praktycznie nie różni się 
niczym od tego, który realizowany jest 
w innych oddziałach. 

Istnieją drobne korekty, ale tylko 
w przypadkach uczniów z orzeczoną 
niepełnosprawnością i to zgodnie 
z treścią orzeczenia. Każdy uczeń 
niepełnosprawny prowadzony jest 
według specjalnie zbudowanego pro-
gramu edukacyjno-terapeutycznego 
– wyjaśnia dyrektor Elżbieta Wójciak. 
Przy okazji podkreśla niebagatelne 
znaczenie pedagogiczne wynikające 
z faktu funkcjonowania takiego od-
działu. – Mamy pod opieką około 600 
uczniów. Dla nich obcowanie z osoba-
mi niepełnosprawnymi to mimo woli 
udział w pewnego rodzaju programie 
wychowawczym. My już wcześniej 
przygotowywaliśmy uczniów do współ-
pracy z niepełnosprawnymi kolegami. 
Myślę jednak, że specjalnie uczyć ich 
nie trzeba było. Oni doskonale się po-
rozumiewają, a w ten sposób integracja 
nie jest u nas pustym słowem.

Wzorcowa szkoła
W Szkole Podstawowej nr 2 w Brze-
sku funkcjonuje obecnie 5 oddziałów 
integracyjnych. Oddziału nie ma tylko 
na poziomie IV klasy, bo akurat cztery 
lata temu nie było chętnych do nauki 
w oddziale integracyjnym. „Dwójka” 
jest jedyną szkołą na terenie powiatu 

Integrująca gmina

Uczniowie klasy Va ze Szkoły Podstawowej nr 2
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brzeskiego, która realizuje program 
pracy z uczniami niepełnosprawnymi. 
Dlatego trafiali już tutaj uczniowie 
z gmin Czchów, Dębno, a nawet Nowy 
Wiśnicz. Możemy pochwalić się tym, że 
w tej dziedzinie zdecydowanie wyprze-
dziliśmy Bochnię, która dopiero w tym 
roku szkolnym otworzyła pierwszy 
oddział integracyjny. 

Brzeska „dwójka” jest znakomicie 
przygotowana do pracy z niepeł-
nosprawnymi uczniami. Dyrektor 
Urszula Białka podkreśla, że spora 
w tym zasługa wspierających placów-
kę pracowników Urzędu Miejskiego, 
a szczególnie Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu. W szkole pracują 
znakomicie przygotowani specjaliści 
od rehabilitacji ruchowej, logopedii, 
reedukacji i zajęć korekcyjno-kompen-
sacyjnych. Bogumiła Szymańska, któ-
ra jest pedagogiem szkolnym, również 
świetnie potrafi radzić sobie w rela-
cjach z uczniami niepełnosprawnymi. 
No i przede wszystkim Monika Reczek, 
która prowadziła pierwszy rok z od-
działem integracyjnym. Pani Monika 
była główną postacią w sztabie, który 
tworzył przed laty program nauczania 
w takich warunkach. Nikogo nie dzi-
wi, że odwiedzająca szkołę wizytator 
właśnie tutaj czerpała wzory, którymi 
dzieliła się w innych placówkach. 

Dyrektor Urszula Białka także 
zwraca uwagę na wychowawczy aspekt 
wynikający z funkcjonowania oddzia-
łów integracyjnych. Uważa, że jest to 
ciągła lekcja tolerancji. 

- Dzieci wiedzą, że nikt nie musi 
być gorszy z powodu jakiejś „niedo-
skonałości”.  Stają się bardziej opie-
kuńcze. Zdarzyło się, że na szkolnej 
akademii jeden z niepełnosprawnych 
uczniów, akurat występujących w 
części artystycznej, wywrócił się. 
Kiedyś takie zdarzenie wywołałoby 
irracjonalną wesołość. Nasi uczniowie 
potraktowali to jako zwykły wypadek 
przy pracy. Mamy Bartka, którym 
wcześniej wszyscy chcieli się opie-
kować. Teraz wiedzą już, że Bartek 
mimo swojej niepełnosprawności w 
większości sytuacji świetnie sam sobie 
daje radę. A nasi niepełnosprawni 
uczniowie osiągają też dobre wyniki 
w nauce. W zeszłym roku Karolina 
Kluz otrzymała odznakę „Wzorowego 
Ucznia” – mówi Urszula Białka. 

Nowatorskie przedszkole 
Wszystko jednak zaczęło się w Przed-
szkolu nr 10 w Brzesku, gdzie Maria 
Obruśnik wprowadziła nowatorski 
program pracy z dziećmi niepełno-
sprawnymi. To właśnie jej pierwsi 

wychowankowie rozpoczęli w tym 
roku szkolnym naukę w integracyjnym 
oddziale w Gimnazjum nr 2. Teraz 
funkcję dyrektora tej pionierskiej pla-
cówki pełni Bernada Machnio, która 
w zeszłym roku rozszerzyła programo-
wą ofertę. Psychologowie i pedagodzy 
zakwalifikowali jedno dziecko z Woko-
wic do objęcia tak zwanym wczesnym 
wspomaganiem rozwoju. Problem 
polegał na tym, że w gminie nie było 
placówki, która specjalizowałaby się 
w tego rodzaju pracy. 

- Doszłam do wniosku, że tylko 
my jesteśmy w stanie podołać wyzwa-
niu. Dlatego opracowaliśmy program 
uwzględniający wczesne wspomaganie 
rozwoju. W końcu mamy do dyspozycji 
specjalistów zajmujących się pracą 
z niepełnosprawnymi dziećmi od wielu 
lat – tłumaczy Bernada Machnio. 

Aktualnie wczesnym wspomaga-
niem rozwoju objętych jest 13 dzieci. 

Są wśród nich dzieci głęboko upośle-
dzone umysłowo i psychoruchowo. Ich 
specjaliści odwiedzają w miejscu za-
mieszkania. Ale są też dzieci regularnie 
uczęszczające do przedszkola. Program 
zakłada dwie godziny tygodniowo spe-
cjalnych zajęć z podopiecznymi. Należy 
podkreślić, że gmina Brzesko jest jedną 
z niewielu w kraju, która realizuje 
takie zadanie. Niestety, władze innych 
gmin zdają się nie dostrzegać problemu 
i  misji, jakie mają do spełnienia wobec 
swoich mieszkańców. 

Dodajmy na koniec, że do brze-
skiej „dziesiątki” uczęszcza obecnie 
troje wychowanków, a do Przedszkola 
Integracyjnego przy parafii Bożego 
Miłosierdzia sześcioro. W gminie 
Brzesko praca na rzecz rozwoju osób 
niepełnosprawnych na pewno realizo-
wana jest zgodnie z odgórnymi założe-
niami, a nawet znacznie te założenia 
wyprzedza.                    KiBi

NASZ SŁOWNICZEK
Oligofrenopedagogika – dział pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowaniem 
i nauczaniem osób upośledzonych umysłowo. W myśl poglądów współczesnych 
uczonych i wychowawców celem procesu rehabilitacji upośledzonych umysłowo 
powinno być przyswojenie m. in. następujących umiejętności społecznych: współżycia 
z innymi ludźmi, przystosowania do wymogów pracy zawodowej, gospodarowania 
środkami finansowymi i obchodzenie się z urządzeniami użyteczności publicznej 
i racjonalnego korzystania z nich. 
Rewalidacja – przywrócenie człowiekowi pełnej sprawności. Jest to proces wycho-
wawczy, z zaplanowanymi celami, uwzględniający wiedzę teoretyczną i działanie 
skierowane na osobę niepełnosprawną.
Socjoterapia – metoda leczenia zaburzeń psychicznych polegająca na wykorzy-
stywaniu oddziaływań natury społecznej.

Pracownia rehabilitacji w Gimnazjum nr 2
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Założycielem spółki jest Międzyg-
minny Związek ds. Wodociągów 
i Kanalizacji. Kapitał zakładowy 

w chwili jej tworzenia (1999 rok) wy-
nosił 10 milionów 749 tysięcy złotych. 
Na koniec ubiegłego roku wzrósł 
do 21 milionów 323 tysięcy złotych 
i podzielony jest na 42.646 równych 
i niepodzielnych udziałów o wartości 
500 złotych każdy. Udziałowcami 
spółki są: Międzygminny Związek 
ds. Wodociągów i Kanalizacji (22.870 
uprzywilejowanych udziałów), gmina 
Brzesko (19. 438 udziałów zwykłych 
) i gmina Dębno (338 udziałów zwy-
kłych). Aktualnie w trakcie rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym jest 
nowy udziałowiec – gmina Wojnicz, 
która ma 9.016 udziałów zwykłych. 

Podstawową działalnością spółki 
jest pobór, uzdatnianie i rozprowa-
dzanie wody oraz odprowadzanie 
i oczyszczanie ścieków. Działalność 
w zakresie zaopatrzenia w wodę sta-
nowi 57 procent sprzedaży ogółem, na-
tomiast odprowadzania i oczyszczania 
ścieków 38 procent. Woda dostarczana 
jest odbiorcom na terenie gmin: Brze-
sko, Dębno i Wojnicz. Od przyszłego 
roku terenem działania RPWiK będzie 
także gmina Zakliczyn. Sprzedaż wody 
w 2007 roku (przy stale rosnącym 
zapotrzebowaniu) wyniosła 1.920 
tysięcy metrów sześciennych, ilość 
odprowadzonych ścieków wyniosła 
prawie milion metrów sześciennych. 
Spółka posiada około 10,5 tysiąca 
odbiorców, z których większość – aż 
94 procent – stanowią użytkownicy 
indywidualni. 

Konieczność obsługi rozległej sieci 
wodociągowej, przy niekorzystnym 
ukształtowaniu terenu znacznie pod-
nosi koszty dostawy wody. Koniecznym 
jest zastosowanie przepompowni i hy-
droforni, które umożliwiają dostawę 
wody pod odpowiednim ciśnieniem. 
W zakresie odprowadzania i oczysz-
czania ścieków spółka prowadzi dzia-
łalność na terenie gmin Brzesko 
i Wojnicz. Z terenu miasta ścieki płyną 
do oczyszczalni będącej własnością 
miejscowego browaru, zaś z Jadownik 
i Sterkowca do oczyszczalni Zajazie, 
której moce przerobowe wykorzystane 

Jednym z punktów programu ostatniej sesji Rady Miejskiej była ocena funkcjonowania Rejonowego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. Władze gminy Brzesko, drugiego pod względem wielkości udziałowca spółki 
są bardzo zadowoleni z sytuacji Przedsiębiorstwa. Duże, stałe dochody, prowadzone od lat inwestycje powodują, że 
RPWiK jest jedną z najlepiej funkcjonujących i najprężniej działających spółek, w których udziałowcem jest gmina.

są dopiero w 50 procentach. Od dwóch 
lat spółka eksploatuje także przepom-
pownię ścieków w Zakrzowie, gdzie 
dopływają ścieki z Wojnicza. 

-Za oczyszczanie metra sześciennego 
ścieków z terenu Brzeska w ciągu czte-
rech lat, od 2004 do 2007 roku spółka 
płaciła 1,88 złotych. W roku ubiegłym 
ceny wzrosły o trzy grosze. Jesteśmy 
już po rozmowach z przedstawicielami 
Carlsberga. Negocjacje łatwe nie były 
ale podwyżek cen za ścieki w przyszłym 
roku nie będzie – mówi prezes RPWiK, 
Zbigniew Gładyś.

Podana wyżej kwota to nie jest ca-
łość opłaty za ścieki. Dochodzą do tego 
jeszcze koszty związane z utrzymaniem 
i obsługą urządzeń kanalizacyjnych 
eksploatowanych przez spółkę. Stano-
wią one znaczny udział w cenie płaco-
nej przez mieszkańców. Na wielkość 
kosztów odprowadzania ścieków coraz 
większy wpływ mają przekazywane 
na rzecz spółki budowle kanalizacyjne. 
Powoduje to wzrost płaconego przez 
RPWiK podatku od nieruchomości 
a także konieczność utrzymania prze-
kazanego majątku. W latach 2006 
– 2007 przekazano budowle kanali-
zacyjne o wartości przekraczającej 21 
milionów złotych, w roku 2008 wartość 
przekazanego majątku wyniesie prawie 
14 milionów złotych. 

W RPWiK zatrudnionych jest 
106 osób, na stanowiskach administra-
cyjnych i związanych z bezpośrednią 
obsługą klientów 28 osób. Na stano-
wiskach robotniczych 78 osób, z czego 
20 pracuje w warunkach uciążliwych. 
Średnia wieku to 44 lata. 

-W zakresie wynagradzania i gra-
tyfikacji spółka stosuje Zakładowy 
Układ Zbiorowy Pracy. Tworzymy 
odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny. 
W ubiegłym roku wyniósł on ponad 90 
tysięcy złotych, ogółem na świadczenia 
pracownicze spółka wydaje rocznie 
blisko 700 tysięcy złotych. Kilkanaście 
tysięcy złotych przeznaczamy każdego 
roku na szkolenia pracowników – do-
daje prezes Gładyś. 

W spółce przez cały czas pro-
wadzone są remonty, modernizacje 
i nowe inwestycje. W ubiegłym roku 
na modernizacje i inwestycje wydano 
prawie 1,2 miliona złotych i blisko 
400 tysięcy złotych na remonty. Łącz-
nie od początku działalności na remon-
ty i inwestycje spółka wydała prawie 
11 milionów.

-Rok 2007 zakończyliśmy stratą 
prawie 60 tysięcy złotych. Strata była 
spowodowana tym, że musieliśmy 
zapłacić podatek dochodowy od osób 
prawnych. Pomimo to sytuacja finan-
sowa spółki jest dobra, zachowujemy 
płynność finansową, nie zalegamy 
z żadnymi opłatami – mówi prezes. 

ZS

Spółka z siecią
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Celem uchwały jest upowszechnie-
nie zasad zdrowego odżywiania 
wśród dzieci i młodzieży oraz 

ograniczenie sprzedaży w szkolnych 
sklepikach napojów koloryzowanych, 
przekąsek ziemniaczanych i batoników 
czekoladopodobnych z dodatkiem licz-
nych substancji konserwujących. Czy to 
się uda zależeć będzie przede wszystkim 
od osób upoważnionych do realziacji 
gminnego programu – nauczycieli, dy-
rektorów szkół i rodziców, którym nie 
powinno być obojętne co jedzą ich dzieci 
-  mówi pomysłodawca uchwały, prze-
wodniczący RM, Krzysztof Ojczyk. 

Uwaga: otyłość!
Tyle zapisy uchwały. Postanowiliśmy 
przekonać się, co na ten temat sądzą 
dyrektorzy szkół, nauczyciele i adresa-
ci uchwały – dzieci i młodzież. 

- Uważam, że pomysł jest znakomi-
ty – mówi dyrektor Gimnazjum nr 1, 
Bogusław Biernat. -Przeforsowanie 
wśród młodzieży zdrowego stylu życia 
jest konieczne. Z obserwacji wynika, 
że liczba dzieci otyłych ciągle rośnie. 
W czasie rozmów z rodzicami dowia-
dujemy sie, że jest to otyłość spowo-
dowana złym sposobem odżywiania. 
Wszyscy wiemy, do jakich poważnych 
schorzeń to prowadzi.

To, że liczba otyłej młodzieży sta-
le wzrasta potwierdza pielęgniarka 
szkolna, Łucja Marmol-Ogiela. 

- Złe odżywianie to prosta droga do 
bardzo wielu schorzeń i komplikacji. 
Alergie, otyłość, cukrzyca II stopnia. 
W konsekwencji prowadzi to do cho-
rób układu krążenia, układu ruchu 
i wielu innych. Jestem za tym, żeby 
zdrowa żywność zagościła w szkolnym 
sklepiku – mówi. 

Dyrektor Biernat twierdzi, że nie 
powinno być większych problemów 
z realizacją zapisów uchwały.

- Muszę jedynie zmienić umowę 
ze sklepikarzem, wprowadzić pewne 
ograniczenia dotyczące sprzedaży chip-
sów czy napojów barwionych a zamiast 
tego wyegzekwować sprzedaż kanapek 
czy owoców. 

Trzymają formę
W Gimnazjum nr 2 realizowany jest 
program „Trzymaj formę – prowadź 
zdrowy i aktywny styl życia”. Jest to 
program ogólnopolski, którego głównym 
organizatorem jest Główny Inspektorat 
Sanitarny oraz stowarzyszeni „Polska 
Federacja Producentów Żywności”. 

- Jest to program interdyscyplinar-
ny, ujmujący program zdrowego trybu 
życia całościowo, tak, aby nasi ucznio-
wie poszerzyli swoje zainteresowania 
w tym kierunku, zdobyli niezbędne 
umiejętności i kształtowali prawidłowe 
postawy – mówi dyrektor Gimnazjum 
nr 2, Elżbieta Wójciak. 

Projekt zakłada działanie w czte-
rech obszarach: zdrowego odżywiania, 
aktywności fizycznej, radzenia sobie ze 
stresem i życia bez używek. W szkole, 
co zapisano w programie, wierzą, że 
młodzież jest otwarta, mądra i no-
woczesna i będzie chciała żyć według 
zdrowych zasad. W trakcie zajęć mło-
dzież poznaje wartości odżywcze pod-
stawowych produktów żywnościowych, 
uczy się, które składniki w produktach 
spożywczych są szkodliwe, młodzi lu-
dzie, pod okiem dietetyków, układają 
wzorcowe jadłospisy. 

- Jest sporo dzieci z nadwa-
gą – mówi pielęgniarka szkolna 
z Gimnazjum nr 2, Maria Heretyk. 
-U niektórych są to uwarunkowa-
nia genetyczne, u innych związane 
z niewłaściwym żywieniem. Niektórzy 
przychodzą do mnie i proszę o radę. 
Młodzież z dużą nadwagą odsyłamy 
do lekarzy rodzinnych.  

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej rajcowie przyjęli uchwałę w sprawie upowszechniania zasad zdrowego żywienia 
wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Brzesko. Na mocy uchwały w całej gminie realizowany będzie wieloletni 
program „Globalnej Strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia”. Burmistrz – wykonawca zapisów 
uchwały już wkrótce wystąpi do dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych o opracowanie i realizację sposobów 
upowszechniania wiedzy o konieczności zdrowego odżywiania oraz o chorobach żywieniopochodnych. W szkołach, 
w których funkcjonują sklepiki szkolne dzieci i młodzież będą mogły kupić zdrową żywność - owoce, soki, kanapki. 
Równocześnie ograniczona zostanie dostępność dzieci i młodzieży do niezdrowych słodyczy czy barwionych napojów 
gazowanych. Burmistrz upoważniony został do przeprowadzenia na terenie gminy kampanii edukacyjno - społecznej 
promującej zasady zdrowego żywienia zgodne z „Globalną Strategią WHO dotycząca diety, aktywności fizycznej 
i zdrowia”. W realizację programu włączone zostaną jednostki pomocnicze gminy  - osiedla i sołectwa, które temat 
ten propagować będą w czasie organizowanych imprez. 

W sklepiku szkolnym kanapek 
co prawda nie ma, ale ogromną po-
pularnością wśród młodzieży cieszą 
się drożdżówki i precle. Sklepikarz, 
Jacek Skórnóg przyznaje, że pomysł 
wprowadzenia zdrowej żywności jest 
naprawdę dobry. Chociaż uważa, że 
z przekonaniem młodzieży, żeby to 
kupowała nie będzie łatwo.

Jedzą to, co smakuje
- 90 procent sprzedaży to chipsy, bato-
ny i napoje w puszkach. Próbowałem 
już jakiś czas temu wprowadzić do 
sprzedaży owoce, ale nie sprawdziło 
się. Jeżeli dyrekcja szkoły zobowiąże 
mnie do sprzedaży kanapek, jestem na 
to przygotowany – mówi sprzedawca. 

W szkole jest automat w herbatą, 
jest już niemal zwyczajem, że na dużej 
przerwie to właśnie przy nim odbywa 
się gros spotkań towarzyskich. Młodzież 
przyznaje, że pije dużo soków i wody 
mineralne – to głownie dziewczęta. 
Im łatwiej wpoić zasady zdrowego 
żywienia. Wiadomo, chcą być szczupłe 
i ładnie wyglądać. Chłopcy przywiązują 
do tego znacznie mniejszą wagę. 

-Doskonale wiemy, że w napojach 
i chipsach jest mnóstwo niezdrowych 
składników, mamy na ten temat za-
jęcia. Wątpię jednak, czy pomysł, aby 
sprzedawać zdrową żywność sprawdzi 
się w praktyce – mówi Damian Jeleń, 
uczeń III klasy.

-Pomysł jest kontrowersyjny – 
twierdzi jego kolega, Arek Waligóra. 
-Wątpię, żeby moi koledzy nagle za-
częli kupować w sklepiku marchewki. 
Jemy to, co nam smakuje, na etykietę 
zawierającą opis produktu nikt nie 
patrzy. Mało kto zwraca uwagę, że coś 
jest niedobre. Ważne, że jest smaczne. 
Mamy wielu kolegów, którzy cierpią 
z powody nadwagi, bo są wyśmiewa-
ni przez rówieśników. Ale myślę, że 
w większości przypadków jest to spo-
wodowane brakiem ruchu i siedzeniem 
przed komputerem. 

Zofia SITARZ

Pomysł na zdrowie
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Inaugurację roku akademickiego 
2008/2009 zaszczycili swoją obec-
nością: wojewoda, przedstawiciele 

Urzędu Marszałkowskiego, władze 
gminy i powiatu. Gościem specjalnym 
był profesor Grzegorz Kołodko, dwu-
krotny premier, minister finansów, 
jeden z najbardziej znanych ekonomi-
stów w Europie i na świecie. Wygłosił 
dla studentów wykład zatytułowany 
,,Wędrujący świat”. Szanse i zagrożenia 
długofalowego rozwoju”. 

W krótkim czasie, bo zaledwie w cią-
gu czterech lat, Małopolska Szkoła Wyż-
sza w Brzesku, stała się uczelnią z włas-
ną tradycją i własnym środowiskiem 
akademickim. Warto przypomnieć, że 
cztery lata temu w nowootwartej uczelni 
kształcenie rozpoczynało zaledwie 127 
studentów na kierunku ekonomia. Łącz-
nie w latach 2004-2007 przyjęliśmy na 
studia 609 osób. Dyplom licencjata uzy-
skało łącznie 142 absolwentów, w tym na 
kierunku ekonomia 84, a 58 licencjata 
z nauk pedagogicznych – mówi kanclerz 
uczelni, Bożena Szołtysek. 

Od nowego roku akademickiego 
uczelnia będzie kształciła studentów na 
nowym kierunku: pedagogika specjalna. 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
decyzją z dnia 11 stycznia 2008 roku 
nadał Wydziałowi Nauk Stosowanych 
w Tarnowie uczelni uprawnienia do 

Cztery lata dotychczasowej działalności naszej Alma Mater są dobitnym dowodem, że pasja, profesjonalizm i umi-
łowanie wiedzy, stanowią mocny fundament sukcesów osiąganych przez uczelnię, jej kadrę naukową oraz coraz 
liczniejsze rzesze uczącej się młodzieży.
Prawie czterystu studentów, którzy rozpoczęli naukę w nowym roku akademickim, to nie tylko wielkie dla nas 
wyzwanie, ale przede wszystkim wielka szansa i nadzieja na uczynienie z naszej uczelni i miasta Królowej Jadwigi 
liczącego się na polskiej mapie edukacyjnej ośrodka kształcenia kadr pedagogicznych i gospodarczych – mówił w czasie 
przemówienia inauguracyjnego rektor MSzW, prof. zw. dr hab. Stanisław Lis. 

prowadzenia studiów pierwszego stop-
nia na tym właśnie kierunku. Kadrę 
stanowią wybitni specjaliści z dziedziny 
pedagogiki specjalnej i medycyny z kra-
kowskiego środowiska naukowego. Pre-
zydent Tarnowa uznał tę inicjatywę za 
cenne uzupełnienie oferty edukacyjnej 
miasta, gwarantując pomoc w zakresie 
bazy lokalowej.

Uczelnia wspiera studentów także 
pod względem materialnym, studenci 
korzystają ze stypendiów, wyjazdów 
na zagraniczne praktyki. W ubie-
głym roku akademickim Andrzej 
Jasnos – student trzeciego roku pe-
dagogiki otrzymał 
stypendium Mini-
stra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego za 
osiągnięcia w nauce 
w wysokości 1300 
złotych miesięcznie. 
Ze stypendiów na-
ukowych i socjal-
nych korzysta każ-
dego roku blisko 200 
studentów. 

-Gwarancją rea-
lizacji naszych am-
bitnych celów jest 
bardzo wysoki po-
ziom naukowy i bo-
gate doświadczenie 

Już po raz piąty  na rancho „Pa-
sja” odbył się Powiatowy Piknik 
Integracyjny dla osób niepeł-

nosprawnych. Organizatorami byli 
Stowarzyszenie „Ostoja” oraz Warsztat 
Terapii Zajęciowej z Brzeska. Imprezę 
sfinansowali PFRON oraz starostwo.  
W pikniku wzięli udział uczestnicy 
z WTZ Brzesko, WTZ Zawady Uszew-
skiej, ze Środowiskowego Domu Samo-
pomocy, dzieci z Domu Dziecka w Jasie-

Piąta inauguracja pracujących tu nauczycieli z renomo-
wanych czelni z miasta królewskiego 
Krakowa, Warszawy i – co jest bardzo 
chwalebne – z Brzeska i okolic. Kadra 
liczyć będzie 44 pracowników w tym 7 
z tytułem profesora – mówi kanclerz 
Bożena Szołtysek. 

- Szczególną troską otaczamy stu-
dentów I roku, poprzez doskonalenie 
procesu dydaktycznego. Zwiększamy 
wymagania w zakresie egzaminów 
dyplomowych. Szczególną uwagę 
władze uczelni i kadra naukowa 
przykłada do wzrostu efektywności 
praktyk studenckich, tak, aby pla-
cówki miały różny charakter, w za-
leżności od konkretnej specjalności 
– dodaje rektor Stanisław Lis. 

red

Razem z niepełnosprawnymi
niu, członkowie Małopolskiego Związku 
Osób Niepełnosprawnych i podopieczni 
grupy duszpasterskiej, która działa 
przy stowarzyszeniu. W trakcie pikni-
ku podopieczni warsztatów z Brzeska 
wystąpili z przedstawieniem „Czaro-
dziejski flet”. Dla uczestników pikniku 
przygotowano wiele atrakcji, m.in. kon-
kurs plastyczny, konkurs ceramiczny, 
konkurs piosenki, rzuty do celu, zawody 
w rzutki, strzały z łuku, malowanie 

twarzy. Dużym powodzeniem cieszył się 
pokaz umiejętności psa policyjnego oraz 
sprzętu strażackiego, który przygoto-
wali policjanci i strażacy. Organizatorzy 
przygotowali także poczęstunek. Pod-
czas pikniku uczestnicy WTZ z Brzeska 
zaprezentowali swoje prace wykony-
wane podczas zajęć , które można było 
zakupić. Dochód zasili konto specjalne, 
z którego finansuje się rehabilitację 
społeczną uczestników WTZ.      B
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W 2004 roku Cecylia Serwin-Ja-
błońska podjęła starania, aby 
w Brzesku powstał Uniwersy-

tet Trzeciego Wieku. Słyszała o podob-
nych inicjatywach w innych miastach 
i słyszała wypowiedzi ludzi, którzy z 
uczestnictwa w takim przedsięwzięciu 
byli niezwykle zadowoleni. Patronat 
nad zacnym pomysłem objął Uniwersy-
tet Jagielloński w Krakowie. Wspólnie 
przyjęto linię działania. W Brzesku 
przyjęto linię  naukową – wykła-
dy, odczyty, spotkania z profesorami 
i wykładowcami. Jeden raz w miesiącu 
studenci wyjeżdżają do Krakowa, gdzie 
słuchają wykładów w Collegium Novum, 
drugi raz profesorowie z UJ przyjeż-
dżają do Brzeska. Ale nie tylko oni. 
W ciągu czterech lat działalności UTW 
w gościnnych salach Ośrodka Kultury 
wykładali znani profesorowie repre-
zentujący wiele dziedzin naukowych. 
Rada Programowa UTW nie zapomina 
o wielkich krajanach, którzy w różnych 
zakątkach Polski i świata robią kariery 
naukowe. I tak z wykładami w Brzesku 
gościli Stanisław Biernat – prawnuk 
znanej miejscowej poetki, Haliny Bier-
nat, dr Jan Blecharz – opiekun Adama 
Małysza, Magdalena Kucia – genetyk 
z University of Luissville, Stanisław Na-
lepa – genetyk pracujący także w USA. 
W gronie tym nie mogło zabraknąć hi-
storyka, profesora Mariana Stolarczyka 
z Uniwersytetu w Rzeszowie. W skład 
Rady Programowej UTW wchodzą: Ce-
cylia Serwin-Jabłońska, Jadwiga Podo-
lańska, Janina Mika, Krystyna Barbara 
Serwin i Barbara Styncz. 

-Wiedzę zdobytą w czasie wykładów, 
w miarę możliwości staramy się uzupeł-
niać praktyką. I jeżeli mamy cykl wykła-
dów z historii sztuki, to organizujemy 
studentom wycieczki, w czasie których 
mają możność oglądać przykłady po-
szczególnych stylów architektonicznych. 
Odwiedzamy muzea i biblioteki – mówi 
Cecylia Serwin-Jabłońska. 

Specjalny program dla studen-
tów trzeciego wieku przygotowuje 
każdego roku brzeskie koło PTTK. 
Tylko w ubiegłym roku akademickim 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Brzesku, działający pod patronatem UTW Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
rozpoczął piąty rok działalności. Jak twierdzi wchodząca w skład Rady Programowej, Cecylia Serwin-Jabłońska dla 
studentów spotkania te mają nieocenione znaczenie. Wielu z nich realizuje dawno porzucone marzenia o studiach, mogą 
spotykać się w grupie ludzi o podobnych zainteresowaniach, oderwać się od szarej, często samotnej codzienności. 
Studenci UTW biorą także udział w atrakcyjnych wycieczkach i wyjazdach, mogą zwiedzać i poznawać. Chodzą na 
gimnastykę, rozmawiają, jeżdżą do teatru. Realizują siebie.

Na naukę nigdy nie jest za późno
odwiedzili Ukrainę, gdzie we Lwowie 
zwiedzali Cmentarz Orląt. Na Podolu 
szli szlakiem sienkiewiczowskim a w 
Rumunii zwiedzili kilka monastyrów. 
Studenci z Brzeska biorą także udział w 
ogólnopolskich spotkaniach UTW. 

-Pracujemy całkowicie społecznie. 
Siedzibę mamy w MOK, profesorowie 
i pracownicy UJ także nie pobierają 
żadnych opłat. Ale faktem jest, że parę 
groszy od czasu do czasu by się przydało. 
Choćby po to, aby móc zapewnić wyjazdy 
mniej zamożnym studentom. Nie jest 
wykluczone, że podejmiemy działania, 
które umożliwią nam starania się 
o dotacje. Umożliwiłoby to rozszerzenie 
działalności – dodaje Cecylia Serwin-
Jabłońska. 

Obecnie w UTW kształci się 50 
osób. Na początku każdego roku wszy-
scy dostali legitymacje studenckie. 
Na Uniwersytet wstąpić może każdy, 
kto ukończył 45 lat. Tyle właśnie ma 
najmłodsza studentka, najstarsza liczy 
sobie dokładnie 90 lat. 

-Studiują u nas nauczyciele, ekono-
miści, lekarze, pielęgniarki, są także 
osoby ze średnim wykształceniem. Piszą 
prace semestralne, które potem wszyscy 
razem czytamy i opiniujemy – opowiada 
pani Cecylia. 

I dodaje, że Uniwersytet Trzeciego 
Wieku jest doskonałym sposobem na 
realizowanie się dla ludzi, którzy prze-
stają być czynni zawodowo. Teraz, kiedy 
mają więcej czasu mogą spełnić swoje 
marzenia, dla wielu z nich były to właś-
nie marzenia o skończeniu studiów. Dla 
wszystkich ma to nieocenione znaczenie 
towarzyskie i kulturalne. Bardziej 
aktywne są kobiety, to one stanowią 
ponad 90 procent studentów. W UTW 
studiują nie tylko mieszkańcy Brzeska. 
Przyjeżdżają także z Bochni, Porąbki 
Uszewskiej, Jurkowa. ZS

 
ZE STATUTU UNIWERSYTETU 
TRZECIEGO WIEKU
UTW w Brzesku jest jednostką struktu-
ralną Miejskiego Ośrodka Kultury i jest 
objęty patronatem UTW Uniwersytety 
Jagiellońskiego w Krakowie. UTW sku-

pia członków, którzy ukończyli 45 rok 
życia; biorą czynny udział w wykładach, 
zajęciach i innych formach pracy pro-
wadzonej przez Uniwersytet; opracują 
przynajmniej jeden raz, pisemnie, pracę 
semestralną. 

Celem UTW jest ustawiczne kształ-
cenie, które dąży do poprawy jakości 
życia osób starszych; utrzymanie do-
brej kondycji fizycznej; zwiększenie 
aktywności psychicznej; rozwijanie 
aktywności intelektualnej, integracja 
osób starszych; pomoc przy tworzeniu 
grup towarzyskich osób o podobnych 
zainteresowaniach. 

Praca UTW opiera się głównie na  
wolontariacie. Zajęcia i wykłady od-
bywają się 2 razy w miesiącu – 1 raz 
w Brzesku, 1 raz słuchacze biorą 
udział w wykładach UTW UJ w Kra-
kowie. Słuchacze pracują w kilku ze-
społach: literackim, humanistycznym, 
historycznym, ćwiczeń fizycznych. 
Zajęcia w tych zespołach odbywają się 
raz w tygodniu. 

Zajęcia na UTW odbywają się od 
października do czerwca roku następ-
nego. Każdy rok akademicki zaczyna 
się wykładem inauguracyjnym i uro-
czystym przyjęciem nowych słuchaczy. 
Studenci posiadają  legitymacje UTW 
w Brzesku z patronatem UTW UJ 
w Krakowie. 

Zainteresowani działalnością UTW 
mogą zgłaszać się w siedzibie MOK, 
wystarczy wypełnić deklarację. 
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MICHAŁ ZAJĄC (PG 2 Brzesko) 
– laureat międzynarodowego konkursu 
„Kangur Matematyczny”, finalista 
olimpiady matematycznej gimnazjali-
stów, laureat Małopolskiego Konkursu 
Matematycznego. 

JAKUB ĆWIK (PG 1 Brzesko) 
– laureat Ogólnopolskiego Konkursu 
Historycznego na szczeblu krajowym.

JAKUB CIEŚLA (PG 1 Brzesko) 
– laureat Małopolskiego Konkursu 
Matematycznego na szczeblu woje-
wódzkim.

NATALIA KOZUB (PG 2 Brze-
sko) – laureatka Małopolskiego 
Konkursu Biblijnego na szczeblu 
wojewódzkim oraz Małopolskiego 
Konkursu Historycznego na szczeblu 
wojewódzkim. 

JUSTYNA KUCIA (PG 2 Brze-
sko) – laureatka Małopolskiego Kon-
kursu Fizyki i Astronomii na szczeblu 
wojewódzkim. 

KRZYSZTOF PAWULA (PG 2 
Brzesko) – laureat Małopolskiego 
Konkursu Fizyki i Astronomii na 
szczeblu wojewódzkim. 

ARTUR SZYDEK (PG 2 Brze-
sko) – uczestnik Matematycznych 
Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży 
„Kwadratura Koła”. 

JAKUB WAŻYDRĄG (SP Ja-
sień) – laureat Małopolskiego Kon-
kursu Matematyczno-Przyrodniczego 
na szczeblu wojewódzkim.

Kilkunastu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Brzesko zostało uhonorowanych stypendiami 
burmistrza Grzegorza Wawryki. Stypendia przyznawane są na podstawie uchwały Rady Miejskiej i dostają je olim-
pijczycy oraz laureaci konkursów wojewódzkich. W tym roku na ten cel zarezerwowano w budżecie gminy 15 tysięcy 
złotych. Poniżej przedstawiamy całą czternastkę stypendystów.

Stypendia dla najlepszych
MARCIN BADZIOCH (PG1 

BRZESKO) - finalista małopolskie-
go Konkursu Fizyki i Astronomii na 
szczeblu wojewódzkimoraz Małopol-
skiego Konkursu Języka Angielskiego 
na szczeblu wojewódzkim.

KLAUDIA BUDZYN (PG 2 Brze-
sko) – finalistka Małopolskiego Kon-
kursu Historycznego oraz Małopol-
skiego Konkursu Fizyki i Astronomii 
na szczeblu wojewódzkim. 

AGNIESZKA MAJKA (PG 2 
Brzesko) – finalistka Małopolskiego 
Konkursu Historycznego oraz Małopol-

skiego Konkursu Fizyki i Astronomii 
na szczeblu wojewódzkim.

EWA MARIANKOWSKA (PG 2 
Brzesko) – finalistka Małopolskiego 
Konkursu Biologicznego na szczeblu 
wojewódzkim. 

EWA SMOŁUCHA (SP 2 Jadow-
niki) – finalistka Małopolskiego Kon-
kursu Humanistycznego na szczeblu 
wojewódzkim. 

ZUZANNA STAWIARSKA (PG 1 
Brzesko) – finalistka Małopolskiego 
Konkursu Biologicznego na szczeblu 
wojewódzkim.
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Chór powstał w latach 70-tych 
i przez długie lata śpiewali 
w nim sami mężczyźni. Kobie-

ty dostąpiły tego zaszczytu dopiero 
w 2001 roku, teraz jest ich znacznie 
więcej niż panów. Najstarszym śpie-
wakiem jest Stanisław Wielgosz, który 
z chórem związany jest już kilkadzie-
siąt lat, najmłodszą członkinią chóru 
jest uczennica liceum.  

-Od kilku lat staram się zwerbować 
do chóru młodych ludzi. Przyznać 
trzeba, że śpiew, zwłaszcza o tematyce 
religijnej nie cieszy się wśród młodzie-
ży dużą popularnością. Dlatego wymy-
śliłem, że aby ich przyciągnąć, muszę 
im zapewnić jakąś frajdę. Sprawić, 
żeby dobrze się czuli. No i po części 
się udało. Mamy kilka nowych twarzy 
i co najważniejsze, ci młodzi zaanga-
żowali się w to, co robią, spodobało im 
się – mówi Wojciech Oleksyk, który 
chórem dyryguje od 2001 roku. 

Chór jest ozdobą wielu gminnych 
imprez i uroczystości religijnych, 
głównie w Bazylice św. Stanisława. 
Wyjeżdża na zjazdy chórów, tak zwane 

Kilkadziesiąt osób – renciści, emeryci, uczniowie, sołtysi, nauczyciele. Dwa 
razy w tygodniu spotykają się na próbach chóru sanktuaryjnego działającego 
przy Bazylice Mniejszej w Szczepanowie. Nie są zawodowcami, kochają 
śpiewać, lubią także siebie i chcą się ze sobą spotykać. Za swoją ciężką pracę 
i wolny czas nie biorą żadnych pieniędzy. Śpiewają na chwałę Panu i to jest 
dla nich najważniejsze. A dyrygent chóru Wojciech Oleksyk dodaje, że kto 
śpiewa Bogu, modli się dwa razy. Do wspaniałej Bazyliki w Szczepanowie 
wielogłosowy, monumentalnie brzmiący chór pasuje wyjątkowo.

cecyliady, bierze udział  w konkursach 
diecezjalnych. 

-Ale w repertuarze mamy także 
piosenki rozrywkowe. Nikt w członków 
chóru nie ma przygotowania muzycz-
nego, ale śpiewają z wielkim sercem, 
poświęcają na to wiele czasu. Zdarza 
się, że przed dużymi uroczystościami 
spotykamy się nawet codziennie. 
I nikt nie protestuje, bo wszystkim 
zależy, żeby jak najlepiej wypaść, żeby 
publiczność była zadowolona – chwali 
chórzystów Oleksyk. 

A pracy jest naprawdę sporo. 
W czasie tygodniowego, majowego 
odpustu na imieniny patrona parafii 
w Szczepanowie, świętego Stanisła-
wa występują codziennie. Wcześniej 
oczywiście muszą się do tego odpo-
wiednio przygotować. Kilka pieśni 
śpiewają zawsze, jednak większość 
repertuaru jest zmieniana każdego 
roku. Dużo przygotowań wymagają 
także wyjazdy kolędowe w okresie 
bożonarodzeniowym. 

A co najbardziej lubią śpiewać 
chórzyści ze Szczepanowa? 

Ś P I E W E M  C H W A L Ą  P A N A 
S Z C Z E P A N Ó W

-Pieśni wielkanocne – odpowiada 
bez chwili namysłu pan Wojciech. -Te 
wszystkie „allelujki”, dzwoneczki, ta 
wielka radość, jaka bije z tych pieśni 
powodują, że te pieśni śpiewają moi 
chórzyści najchętniej. 

Wojciech Oleksyk jest przekonany, 
że przy Bazylice śpiewał będzie kie-
dyś chór jego marzeń. 12 sopranów, 
10 altów, 9 tenorów i 6 basów. Robi 
wszystko, aby tak się właśnie stało. 
Wszystkimi możliwymi sposobami 
namawia i zachęca do zapisywania 
się do grupy. Na razie się to nie udaje, 
jest jednak przekonany, że swój plan 
wykona w 100 procentach. 

-Ludzie mają mało czasu, są za-
gonieni. Ale ci, co już decydowali 
i przychodzą na próby odrywają się 
od codziennych problemów, przyjaźnią 
się, stworzyli dla siebie swoistą grupę 
wsparcia. Przyznają, że kochają to, 
co robią i nie zamieniliby tego na nic 
innego -  mówi dyrygent. 

O tym, że jest to prawda świadczy 
fakt, iż w chórze śpiewają nie tylko 
mieszkańcy Szczepanowa. Są wśród 
nich śpiewacy z Brzeska i Poręby 
Spytkowskiej. Znaleźć można wśród 
chórzystów przedstawicieli różnych 
profesji i w różnym wieku. 

Poziom muzyczny chóru jest wy-
soki, śpiewacy są coraz bardziej 
doświadczeni a to pozwala na wprowa-
dzenie coraz trudniejszych elementów 
muzycznych i wokalnych. W ubiegłym 
roku chór nagrał płytę, która rozeszła 
się jak świeże bułeczki. 

Opiekunem i dobrym duchem 
chóru jest ksiądz Władysław Pasiut. 
Uważa on, że śpiewy chóralne stano-
wią niezwykłą oprawę dla uroczystości 
kościelnych. Dzięki śpiewom nabożeń-
stwo nabiera niezwykłego kolorytu. 

Dziękuję wszystkim, którzy przy-
chodzą i śpiewają, dziękuję proboszczo-
wi i wszystkim, którzy nam pomagają. 
I zapraszam wszystkich chętnych do 
udziału w próbach – mówi Wojciech 
Oleksyk. ZS

Usługi Remontowo-
Budowlano-Elektryczne

Wykonujemy:
• wykończenia wnętrz
• regipsy
• gładzie
• malowanie
• flizowanie
• instalacje elektryczne
• boazeria etc
tel: (606) 166 389 lub (607) 735 438
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Wzruszona kierownik USC 
specjalnie na tę okoliczność 
przygotowane przemówienie 

zaczęła od słów Jana Pawła II: „Schyl 
się serce, schyl się, słońce przybrzeżne/
zamglone w głębinach ócz/nad kwia-
tem niedosiężnym/nad jedną z róż”. 

-Choć wszyscy wiemy, że życie nie 
jest usłane różami, przez te wszystkie 
lata – nie tylko w dniach szczęśliwych, 
lecz przede wszystkim w chwilach 
niepowodzeń byliście Państwo dla 
siebie wsparciem. To największe świa-
dectwo Waszej miłości. Kiedyś Rainer 
Maria Rilke powiedział: „Kochać to 
najtrudniejsze z zadań człowieka. To 
najtrudniejszy jego egzamin”. Wy, 
drodzy Jubilaci zdaliście ten egzamin 
wyjątkowo – najwspanialej na świecie 
– o czym świadczy obchodzony dziś 
jubileusz – mówiła do Jubilatów Kry-
styna Barbara Serwin.

„Jak stanowić jedno, skoro każdy 
ma inną optykę, inaczej postrzega, 

Dla sześćdziesięciu par to było święto wyjątkowe. Współmałżonkowie każdej z nich przeżyli razem pół wieku. To, co 
wiadomo na pewno to fakt,  że każde z tych małżeństw przetrwało próbę czasu. I próbę miłości. Bo trzeba wielkiej 
miłości, żeby przez pięć dziesiątek lat razem iść ścieżką życia, czasem wyboistą i stawiać czoła przeciwnościom losu. 
Jak co roku Urząd Stanu Cywilnego zorganizował uroczystą i wzruszającą imprezę z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia 
małżeńskiego. Dostojnych Jubilatów witali: kierownik USC Krystyna Barbara Serwin, burmistrz Grzegorz Wawryka, 
przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedlowych. Licznie stawiły 
się także rodziny Jubilatów – dzieci, wnuki, prawnuki i przyjaciele. Były kwiaty, łzy, życzenia, szampan, prezenty. 
Całość uświetniła grupa teatralna działająca przy Miejskim Ośrodku Kultury. 

ZŁOTE GODY
inaczej wartościuje?” - pytał ksiądz 
Maliński. Odpowiedzią na to pytanie 
jest miłość. Miłość, która łączy dwoje 
ludzi na zawsze. I nikt nie mówi, że to 
łatwe. Wprost przeciwnie, to bardzo 
trudne. Miłość to początek wspólnego 
życia, życia, które jest pełne trudu 
i wyrzeczeń. Miłość, którą trzeba ho-
łubić, ale  też uzupełniać przyjaźnią, 
tolerancją, zaufaniem i cierpliwością. 
Pewnie jeszcze wieloma innymi ce-
chami, których wymaga życie. 50 lat 
pożycia małżeńskiego świadczy o tym, 
że Jubilaci poznali wszelkie tajemnice, 
cuda i trudy wspólnego życia. 

-Państwo przeżyli ze sobą 50 lat 
w miłości. To wielkie szczęście i wiel-
kie Boże błogosławieństwo. Dziś, po 
latach myśl Wasza biegnie zapewne 
ku młodości, ku pierwszym wspólnym 
spacerom, pocałunkom, wzruszeniom. 
Były one piękne jak wiosna, bo też do 
wiosny porównujemy młodzieńczą mi-
łość. Tamte wiosny przeminęły, takie 

jest prawo natury. Nastała jesień. Ale 
ta także jest piękną porą roku i porą 
życia. Czerwień i złoto to kolory jesieni 
– spokój, zbieranie owoców i plonów, to 
jej znaki. Dzisiejszy dzień jest święto-
waniem zbioru, bilansowaniem życia, 
które niesie dobre i złe chwile. Myślę, 
że jest to dla Was, Drodzy Jubilaci 
wielki dzień radości. Dobrze jest docze-
kać takiej pogodnej, radosnej jesieni. 
Otaczają Państwa dzieci, wnuki, pra-
wnuki – plon Waszego życia – mówiła 
dalej Krystyna Barbara Serwin.

-Pozwólcie dostojni Jubilaci, że 
z tej niezwykłej okazji wspaniałego 
jubileuszu Waszego pożycia małżeń-
skiego złożę Wam najserdeczniejsze 
gratulacje za chlubne przebycie tak 
pieknej i długiej wspólnej drogi życia. 
Dziękuję Wam za ogrom pracy i ser-
decznych uczuć w dobre wychowanie 
Waszych dzieci. Za Waszą ofiarną 
miłość, przykład życia, cierpienia, 
łzy radości, nieprzespane noce, słowa 
otuchy, za każdy siwy włos na skroni 
– dziękował Jubilatom burmistrz 
Grzegorz Wawryka. 

ZS
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Osiedle Brzezowieckie: Anna i Kazimierz KOŁODZIEJOWIE, Bogumiła i Kazimierz ORLEWICZOWIE, Stanisława i Marian SKÓRNÓ-
GOWIE. Osiedle Kościuszki-Ogrodowa: Bogumiła i Franciszek DOBRZAŃSCY, Zofia i Józef JURGAŁOWIE, Zofia i Antoni PUTOWIE. 
Osiedle Słotwina: Bronisława i Edward BARNASIOWIE, Janina i Władysław JAKÓBCZYKOWIE, Bronisława i Wilhelm PABIANOWIE, 
Stanisława i Stefan STYNCZOWIE. Osiedle Zielonka: Stanisława i Feliks HELONOWIE, Stanisława i Jan WILCZYŃSCY. Osiedle 
Kopaliny-Jagiełły: Anna I Aleksander ŻÓŁTY.  Mokrzyska: Maria i Stanisław BĄKOWIE, Jadwiga i Józef GROCHOLSCY. 

Osiedle Okocimskie: Zofia i Edmund  KĄDZIOŁKOWIE, Emilia i Józef KĄDZIOŁKOWIE, Maria i Stanisław OBALOWIE, Maria i Stani-
sław STOLIŃSCY. Jadowniki: Stanisłąwa i Adam GONCARZOWIE, Anna i Stanisław HOJNOWSCY, Stefania i Stanisław HRONOWSCY, 
Maria i Stanisław KOZUBOWIE, Zofia i Tadeusz KUZIELOWIE, Helena i Edmund LESIOWIE, Lidia i Edmund LESIOWIE, Katarzyna 
i Kazimierz LESIOWIE, Maria i Władysław PITWOROWIE, Józefa i Antoni SŁUPSCY, Teresa i Czesław TOPOLSCY. 



17 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYlistopad 2008

Sterkowiec: Helena i Józef KĄDZIOŁKOWIE. Wokowice: Władysława i Bronisław BATKO. Okocim: Wilhelmina i Zygmunt BUCHO-
WICZOWIE, Janina i Kazimierz GAŁKOWIE, Zofia i Jerzy PAJOROWIE, Antonina i Władysław SADY. Bucze: Stanisława i Stani-
sław GARBARZOWIE. Poręba Spytkowska: Helena i Aleksander GRZESIKOWIE, Janina i Władysław KUPCOWIE, Janina i Julian 
PYTKOWIE, Krystyna i Mieczysław WIDEŁKOWIE. Szczepanów: Maria i Józef CHMIELARZOWIE, Maria i Teodor NOWAKOWIE, 
Józefa i Stanisław WÓJCIKOWIE. 

Jasień: Danuta i Władysław BIELOWIE, Danuta i Tadeusz FARONOWIE, Maria i Fryderyk ŁANOCHOWIE, Janina i Jan MUCHOWIE, 
Maria i Julian POMIERNI,. Emilia i Franciszek RUDNIKOWIE, Maria i Franciszek SZCZUPAKOWIE, Danuta i Franciszek TOBOŁOWIE, 
Elżbieta i Franciszek ZWIERZOWIE. 
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCIŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Przemarsz konnicyPrzemarsz konnicy

Tłumy brzeszczan wzięły udział Tłumy brzeszczan wzięły udział 
w lekcji patriotycznego śpiewuw lekcji patriotycznego śpiewu

Odsłonięcie tablicy upamiętniającejOdsłonięcie tablicy upamiętniającej
ofiary II wojny światowejofiary II wojny światowej

Organizatorzy imprezy przygotowali śpiewnikiOrganizatorzy imprezy przygotowali śpiewniki
Władze Brzeska  złożyły kwiaty pod Władze Brzeska  złożyły kwiaty pod 
Grobem Nieznanego ŻołnierzaGrobem Nieznanego Żołnierza
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Już w niedzielę 9 listopada wiadomo 
było, że tym razem święto będzie 
mieć niepowtarzalny charakter. 

Władze miasta postanowiły rozdać 
wśród mieszkańców gminy 1000 biało-
czerwonych flag. Rozdawane były w 
okolicach kościołów i już około południa 
okazało się, że było ich za mało. Już na 
drugi dzień można było przekonać się, że 
pomysł był trafiony. Prawie każdy dom 
udekorowany został flagą. 

Po raz pierwszy w historii Urząd 
Miejski wspólnie z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury zorganizował na Placu Kazimie-
rza Wielkiego imprezę, która w żaden 
sposób nie przypominała sztywnych 
akademii sprzed lat. Ideą organizatorów 
była niczym nieskrępowana zabawa. 

- Powiem szczerze, że obawialiśmy 
się, jak mieszkańcy zareagują na naszą 
propozycję. Czy będzie frekwencja? To, co 
się wydarzyło, przeszło nasze najśmiel-
sze oczekiwania – komentuje Krzysztof 
Bigaj, kierownik Biura Promocji Urzędu 

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości na pewno przejdą do historii jako wielkie wydarzenie. Po raz pierwszy 
mieszkańcy Brzeska spotkali się na Placu Kazimierza Wielkiego, by wspólnie śpiewać pieśni patriotyczne. Inicjatywa 
burmistrza Grzegorza Wawryki okazała się strzałem w dziesiątkę. 90. rocznica odzyskania przez  Polskę niepodle-
głości przebiegła w Brzesku pod znakiem zabawy. I takie były założenia organizatorów.

Brzesko śpiewać potrafi
Miejskiego.  Jeszcze na pół godziny przed 
rozpoczęciem Wielkiego Śpiewania plac 
świecił pustkami. Wydawało się, że pozy-
tywnego odzewu na pomysł burmistrza 
nie będzie. Z chwilą wybicia godziny 
16.00 okazało się, że brzeszczanie są 
punktualni, a przy okazji naznaczeni 
patriotyzmem. Atmosferę powoli podsy-
cał Chór Sanktuaryjny ze Szczepanowa. 
A później zaczęło się Wielkie Śpiewanie. 
Wielkim chórem brzeszczan dowodził 
Andrzej Piotrowski, który przez bite 
dwie godziny spełniał wszystkie życzenia 
rozśpiewanej publiczności. 

- Zabrzmi to paradoksalnie, ale 
jestem zadowolony z tego, że zabrakło 
śpiewników, które na tę okazję przygo-
towaliśmy. Skoro zabrakło, to świadczy 
to dobrze o mieszkańcach, o ich patrio-
tyzmie – powiedział nam już po imprezie 
burmistrz Grzegorz Wawryka – Napawa 
nas dumą to, że dla brzeszczan Święto 
Niepodległości ma tak wielkie znaczenie, 
i że tak świetnie potrafią się bawić. 

Budujące jest to, że o śpiewniki 
najczęściej dopominali się ludzie mło-
dzi. Plac Kazimierza Wielkiego stał się 
miejscem Wielkiej Integracji, w którym 
wiek uczestników nie odgrywał żadnej 
roli. Każdy świetnie się bawił. Scena do-
stępna była dla każdego. Sam burmistrz 
wystąpił na niej w kwartecie. Skład 
zespołu uzupełniali wiceburmistrz Jerzy 
Tyrkiel, sekretarz gminy Stanisław Su-
łek i Antoni Staszczyk. Wcześniej doszło 
do zaskakującego wydarzenia. Wspólnie 
zaśpiewali jeszcze niedawni antagoniści, 
posłowie Edward Czesak i Jan Musiał. 
Z okazji wspólnego śpiewania skorzystał 
również proboszcz Józef Drabik. Każde-
mu występowi wtórowali licznie zebrani 
na placu mieszkańcy. 

Zgodnie z zapowiedziami w centrum 
placu płonęło Wielkie Ognisko, nad 
którym każdy mógł upiec kiełbaskę 
(organizatorzy zadbali również o wikt, w 
ofercie była też pyszna grochówka). Jed-
nak to nie troska o żołądki spowodowała 
u uczestników imprezy ich obecność na 
placu. Oni po prostu przyszli zamani-
festować swoją narodową świadomość.  
Toteż trudno się dziwić, że już po zakoń-
czeniu imprezy burmistrz od licznych 
osób przyjmował gratulacje. 

- Wiem, że za rok na pewno powtórzy-
my to przedsięwzięcie. Wiem, że będzie 
to kolejne stałe wydarzenie w kalenda-
rzu imprez przez nas organizowanych. 
Mam nadzieję, że za rok będzie nas 
jeszcze więcej. I na pewno trzeba będzie 
przygotować znacznie więcej śpiewni-
ków. Teraz pozostaje mi tylko podzięko-
wać wszystkim uczestnikom imprezy za 
ich patriotyczną postawę – podsumował 
burmistrz Grzegorz Wawryka.       KiBi

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
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Mija dokładnie 90 lat od chwili 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości, rozpoczął się czas 

tworzenia II Rzeczpospolitej. Cieszymy 
się, że czas obchodów jubileuszowych 
zbiegł się z przyznaniem naszym 
krajanom, którzy walczyli o wolność 
specjalnych honorów. Są to osoby, 
które w latach 80-tych walczyły, były 
internowane i pozwalały żyć nadzieją 
innym – mówił gospodarz Brzeska, 
Grzegorz Wawryka.

Przyznane przez Prezydenta RP 
odznaczenia wręczał minister Andrzej 

10 listopada w Urzędzie Miejskim w Brzesku odbyła się uroczysta sesja Rady 
Miejskiej. Powodem niezwykłego spotkania radnych, posłów oraz władz miej-
skich i powiatowych było wręczenie przyznanych przez Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego odznaczeń. Uroczysta sesja była częścią brzeskich obchodów 
rocznicy odzyskania niepodległości. 

Prezydenckie ordery
Duda. Krzyże Oficerskie Orderu Odro-
dzenia Polski otrzymały zasłużone dzia-
łaczki „Solidarności”, siostry Janina 
i Maria Surowieckie. Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski przypadł 
w udziale Zbigniewowi Dulębie. 

Wśród zaproszonych na uroczystość 
gości nie mogło zabraknąć Katarzyny 
Surowieckiej, matki odznaczonych, któ-
ra obchodziła 90. urodziny. Prezydencki 
minister także i jej wręczył upominek. 

-Dziękujemy za odznaczenia prezy-
dentowi oraz tym, którzy o nie wystą-
pili. Dziękuję w imieniu wszystkich, 

którzy w tamtych trudnych latach 
wierzyli, że Polska może być wolnym 
krajem – mówiła wzruszona Maria 
Surowiecka. 

Gratulacje odznaczonym skła-
dali posłowie: Edward Czesak, Jan 
Musiał, Józef Rojek, Wiesław Woda, 
burmistrz Grzegorz Wawryka oraz sta-
rosta Ryszard Ożóg. Kwiaty, gratulacje 
i upominki otrzymała także Katarzyna 
Surowiecka, która, jak podkreślił poseł 
Jan Musiał patriotyzm i umiłowanie 
ojczyzny wszczepiała swoim dzieciom 
od najmłodszych  lat. 

Jak długo dzisiaj odznaczeni musieli 
czekać na to, żeby ich działalność zosta-
ła doceniona. Wolność i niepodległość 
to nie tylko dary ale przede wszystkim 
wysiłek wielu ludzi. O wartości te 
musimy dbać i pielęgnować je – mówił 
poseł, Józef Rojek. 

Prezydenckie odznaczenia otrzyma-
li także długoletni pracownicy brzeskie-
go PSS „Społem”, obchodzącego właśnie 
60. rocznicę powstania. Z rąk ministra 
Andrzeja Dudy medale otrzymali: 
Marek Kokoszka, Tomasz Filip, Kry-
styna Radzięciak, Maria Multarzyńska, 
Stanisław Laska, Józef Wołek, Jolanta 
Salamon, Roman Mądry.

 -Medale te to potwierdzenie wyso-
kiej oceny naszej pracy. Dziękując za 
nie obiecujemy, że w dalszym ciągu pra-
cować będziemy dla dobra naszej małej 
ojczyzny – mówił w imieniu pracowni-
ków PSS „Społem”, Tomasz Filip. 

 -Niezwykle jestem dumny i za-
dowolony jednocześnie, że to właśnie 
w Brzesku żyją i mieszkają ludzie 
tak wyjątkowi. Cieszę się, że mogłem 
uczestniczyć w tak ważnym dla nich 
momencie ich życia. Ich wyrzeczenia, 
trud, walka i ciężka praca zostały do-
cenione mówiła na zakończenie uroczy-
stości burmistrz Grzegorz Wawryka. 

zs
Prezydenckie ordery otrzymali działacze ,,S” - Maria Surowiecka, Janina Surowiecka
i Zbigniew Dulęba

Prezydent RP uhonorował długoletnich pracowników PSS ,,SPOŁEM” Katarzyna Surowiecka
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Wszystkie klasy wraz z wycho-
wawcami otrzymały kilka 
zadań, których efekty mogło 

podziwiać całe Brzesko. Uczniowie w 
prace wciągali swoje rodziny, by na 
podsumowanie projektu 25 paździer-
nika 2008roku szkoła zamieniła się w 
czarowny świat baśni, bajek, powieści 
i przytulnych kącików czytania. Całe 
korytarze ustrojone były w barwne 
stoliki o książkach. Każdy w swoim 
klimacie i o innej tematyce – od do-
stojnych wystaw o Biblii, naukach 
przyrodniczych, Sienkiewiczu aż po 
sympatyków „Wędrujących dżinsów”, 
polskich legend i kolorowych bajeczek 
z Kubusiem Puchatkiem dla naj-
młodszych spiętrzonych w piramidy 
i kominy. W tym dniu nastąpiło też 
rozstrzygnięcie licznych konkursów, do 
których przystąpiło bardzo wielu ucz-
niów. Jury, w którego pracach pomaga-

Dwa tygodnie października upłynęły w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesku pod hasłem: ŚWIĘTO KSIĄŻKI. 
Wydawało się, że wydarzenie przejdzie bez echa, bo cóż ciekawego można powiedzieć i wymyślić o niepopularnej 
w dzisiejszych multimedialnych czasach książce. Tymczasem życie pokazało zupełnie coś innego. Do projektu 
szkolnej bibliotekarki pani Jolanty Sarlej przystąpiła cała społeczność szkolna. Szczególnie  zaangażowały 
się do współpracy: dyrektor Urszula Białka, polonistki Agata Podłęcka i Ewa Karaś, plastyczka Anna Serwin 
i  wychowawczyni klasy integracyjnej Magdalena Gnyla. 

Renesans książki
w brzeskiej „DWÓJCE” 

ła pani kierownik dziecięcego oddziału 
Biblioteki Publicznej pani Karina 
Legutek wyłoniło spośród wszystkich 
uczniów szkoły laureatów konkursu 
najpiękniejszego czytania. Uczniowie 
zmagali się z pisaniem własnych baśni 
i wierszy o książce. Jury spośród150 
prac wybrało te najpiękniejsze, które 
zostaną opublikowane w periodyku 
„Iskra”, a nakład trafi nawet do dale-
kiej Australii.

Każda klasa przygotowała też 
plakaty promujące książki i rekla-
mujące bibliotekę szkolną, ogłosiła 
rankingi najpoczytniejszych tytułów 
oraz uczestniczyła w sesjach głoś-
nego czytania. Wyświetlany był film 
„Gutenberg i druk”, który obejrzały 
wszystkie dzieci a opiekę nad sprzę-
tem medialnym sprawował pan Jerzy 
Chrabąszcz. Uczniowie uczestniczyli w 
dwóch spotkaniach autorskich - z brze-

skim znawcą historii panem Jerzym 
Wyczesanym i z pisarzem dla dzieci, 
Kawalerem Orderu Uśmiechu Andrze-
jem Grabowskim. Cały projekt uwień-
czony był drukowaniem wizytówek 
z prototypu drukarki przywiezionej 
przez pana Krzysztofa Dobrzańskiego, 
a wypożyczonej z Brzeskiej Oficyny 
Wydawniczej A. i R. Dziedziców oraz 
spektaklem „Magia czytania”.

-Wszystko było bajecznie kolorowe 
i miało jeden cel: przywrócić w życiu 
dzieci godne miejsce książce, przekonać 
je, że książka zawsze pozostanie na-
szym najlepszym przyjacielem, bowiem 
posiada nieopisane wartości. Jedno jest 
pewne. Warto dla dzieci podejmować 
taki trud – mówi dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 2, Urszula Białka. 

Wszystkim zaangażowanym w pro-
jekt oraz szacownym gościom – pani 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
Małgorzacie Cuber, pani dyrektor 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
w Brzesku Marii Marek, kierownikowi 
Oddziału Dziecięcego pani Karinie Le-
gutek panu Andrzejowi Grabowskiemu 
dyrekcja szkoły i nauczyciele składają 
serdeczne podziękowania.            red

24 października w gościnnych pro-
gach Publicznej Szkoły Podstawowej nr 
3 w Brzesku odbyło się spotkanie autor-
skie z Grzegorzem Kasdepke – autorem 
bajek, baśni i opowiadań dla dzieci, 
dziennikarzem i scenarzystą, laureatem 
wielu prestiżowych nagród. Spotkanie,  
w którym wzięło udział  prawie 200 ma-
łych czytelników, zostało zorganizowane 
przez Oddział dla Dzieci PiMBP. Wizyta 
pisarza zbiegła się z podsumowaniem 
projektu  „Grzeczność na co dzień”,  
prowadzonego przesz PSP nr 3. 

Autor opowiadał dzieciom o swoich 
pierwszych kontaktach z książką. W za-
bawny sposób przedstawił bohaterów 
swoich książek, ulubieńców małych czy-
telników: Kacpra, Kubę, Bubę, Bartusia 
i Detektywa Pozytywkę. Omawiając 
książkę „Bon czy Ton” zrobił dzieciom 
krótki sprawdzian ze znajomości sa-
voir-vivru, który wypadł znakomicie. 

Dzieci z zapałem włączyły się także w 
wyjaśnianie związków frazeologicznych 
z książki „Co to znaczy”. Nie miały 
problemu z rozszyfrowaniem takich 
jak: „Goły jak święty turecki”, „Wiercić 
komuś dziurę w brzuchu” czy „Suszyć 
zęby”. Dzięki opowiadaniom „Słodki 
rok Kuby i Buby” uczestnicy spotkania 
poznali niektóre z prostych 
przepisów kulinarnych, a naj-
bardziej przypadł im do gustu 
przepis na „mordoklejki”. Waż-
nym punktem spotkania była 
„mini konferencja prasowa”, 
w trakcie której dzieci mogły 
zadawać pisarzowi pytania na 
dowolne tematy. 

Na zakończenie laureaci kon-
kursu plastycznego pod hasłem 
„I ty możesz zostać ilustratorem 
książek”, którego zadaniem było 
wykonanie ilustracji do książki 

Grzegorz Kasdepke w Brzesku „Bon czy Ton” G. Kasdepke,  mieli okazję 
odebrać nagrody z rąk samego pisarza. 
Spotkanie przebiegało w atmosferze 
wzajemnej zabawy. Autor błyskawicznie 
nawiązał kontakt z widownią, potrafił 
rozbawić dzieci i dorosłych, wywołując 
nieustające wybuchy śmiechu.

Po spotkaniu autor składał także 
autografy oraz wpisywał dedykacje do 
kupionych przez dzieci książek. Kolejka 
do pisarza była bardzo dłuuuga.     red



22

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY listopad 2008W BROWARZE OKOCIM

Browar Okocim, największy bro-
war Grupy Carlsberg Polska, 
był honorowym gospodarzem 

XVI Jesiennego Spotkania Browarni-
ków 2008. To jedno z najważniejszych 
sympozjów naukowo – technicz-
nych branży piwowarskiej w Polsce. 
Tegoroczne spotkanie odbyło się 
w Krakowie oraz Brzesku w dniach 
21-23 października. Browar Okocim 
gościł, podczas Jesiennego Spotkania 
Browarników, nie tylko przedstawi-
cieli browarów, ale także grupy, sto-
warzyszenia piwowarskie i licznych 
przedstawicieli firm wytwórczych 
o unikalnej wiedzy specjalistycznej 
w przemyśle piwowarskim.  Program 
tegorocznego spotkania podzielony 
był na cztery bloki tematyczne: 
„Zarządzanie produkcją”, „Pakowa-
nie, logistyka, transport”, „Surowce 
i składniki pomocnicze do produkcji 
piwa” oraz „Nowoczesne rozwiązania 
dla browarnictwa”.

 Przedstawiciele branży obecni 
na spotkaniu przygotowali cykl 
prezentacji dotyczących przemysłu 
piwowarskiego. Grupę Carlsberg 
Polska podczas Spotkania reprezen-
towali: Iwona Jarzębska – wiceprezes 
ds. produkcji, która swoją prezenta-
cją –”Browar Okocim – tradycja i no-
woczesność” otworzyła konferencję; 
Janusz Zawierucha – menedżer ds. 
rozwoju produkcji, który poprowadził 
otwarty konkurs piw pod patronatem 
naukowym Politechniki Łódzkiej 
oraz Adam Pawełas – Menedżer ds. 
Środowiska, który rozpoczął blok te-
matyczny „ Nowoczesne rozwiązania 
dla browarnictwa”, w czasie swojej 
prezentacji koncentrował się głównie 
na aspekcie ekologicznym.

Każdego roku ważnym punktem 
programu Jesiennego Spotkania 
Browarników jest zwiedzanie bro-
waru. W tym roku Browar Okocim 
w Brzesku otworzył swoje gościnne 
progi dla uczestników spotkania. 
Podczas zwiedzania prezentowany 
był obszar produkcji i magazynowa-
nia piwa oraz najnowsze inwestycje 
browaru. 

-Cieszymy się, że Browar Okocim 
miał zaszczyt pełnić rolę honorowego 
gospodarza tegorocznego Jesiennego 
Spotkania Browarników. To szczegól-
nie ważne wydarzenie dla całej bran-
ży, podczas którego wszyscy mieliśmy 
okazję podzielić się doświadczeniami 

Jesienne spotkanie
i wiedzą piwowarską,  m. in. na temat  
nowoczesnych rozwiązań technolo-
gicznych. Ważnym dla nas dopełnie-
niem spotkania była wizyta naszych 
gości w nowoczesnym Browarze 
Okocim w Brzesku, mieszczącym się 
w unikalnym, zabytkowym obiekcie” 
– mówi Iwona Jarzębska, wiceprezes 
ds. produkcji w Carlsberg Polska.

Browar Okocim jest nie tylko naj-
większym browarem należącym do 
Carlsberg Polska, ale także trzecim 
pod względem wielkości zakładem 
produkcyjnym grupy Carlsberg 
w Europie. To wyjątkowe miejsce 
o ponad 160 letniej tradycji jest 
jednocześnie jednym z ciekawszych 
obiektów architektury w regionie. 
Obiekt, choć zmodernizowany i ko-
rzystający z najnowocześniejszych 

technologii, kryje w sobie wiele 
zabytkowych elementów, takich jak: 
zabytkowe klatki schodowe, boazerie, 
kafelki, balustrady. Początki istnie-
nia browaru sięgają roku 1845, kiedy 
to Jan Ewangelista Goetz, uznawany 
za ojca browaru, przybywa z Ba-
warii do Małopolski i tworzy  piąty 
pod względem wielkości produkcji 
browar w całym Cesarstwie Austro-
Węgierskim.

Browar systematycznie zwiększa 
moce produkcyjne i jest rozbudowy-
wany i modernizowany. Jednymi 
z ważniejszych ostatnich projektów 
inwestycyjnych browaru w Brzesku, 
były m.in. instalacja nowych tanko-
fermentorów, modernizacja warzelni, 
rozbudowa magazynów, a ponadto, 
niezwykle istotnymi dla bezpie-
czeństwa ekologicznego - instalacja 
kotłowni gazowej oraz rozbudowa 
i modernizacja oczyszczalni przemy-
słowo – komunalnej Browaru Okocim 
i miasta Brzeska.  red

Pracownicy browaru, ubrani w historyczne stroje, witali ponad stu gości, którzy 
przyjechali zwiedzić Okocim.

Dariusz Złoty (w czarnej kurtce), Kierownik Zmiany w Dziale Produkcji oprowadza 
gości po warzelni browaru
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Pomoc społeczna jest instytucją 
polityki społecznej państwa ma-
jącą na celu umożliwienie rodzi-

nom i pojedynczym osobom przezwy-
ciężenie trudnych sytuacji życiowych, 
których nie są w stanie sami pokonać 
– mówi dyrektor MOPS Krystyna Put 
– Naszym zadaniem jest wspieranie 
tych ludzi w wysiłkach zmierzających 
do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 
i umożliwić im życie w warunkach od-
powiadających godności człowieka. 

Do MOPS-u może zgłosić się każdy, 
kto nie jest w stanie rozwiązać samo-
dzielnie swoich problemów. O pomoc 
może wnioskować każdy, którego byt 
jest zagrożony. Trzeba jednak pamię-
tać, że brak współdziałania z MOPS-
em osób z rodziny podopiecznego lub 
nieuzasadniona odmowa podjęcia 
pracy przez bezrobotnego będącego 
w trudnej sytuacji, może spowodować, 
że jakiekolwiek świadczenie nie będzie 
mogło być przyznane. 

Różne odcienie biedy
Ustawa o pomocy społecznej prze-
widuje szereg sytuacji, których wy-
stąpienie kwalifikuje do korzystania 
ze świadczeń przyznawanych przez 
MOPS. Są to kolejno: ubóstwo, sie-
roctwo, bezdomność, bezrobocie, nie-
pełnosprawność, długotrwała lub 
ciężka choroba, przemoc w rodzinie, 
potrzeba ochrony macierzyństwa, brak 
umiejętności przystosowania do życia 
młodzieży opuszczającej placówki opie-
kuńczo-wychowawcze, trudna sytuacja 
osób ze statusem uchodźcy, trudność 
w przystosowaniu do życia po zwol-
nieniu z zakładu karnego, alkoholizm 
lub narkomania, sytuacja kryzysowa, 
klęska żywiołowa lub ekologiczna. 

- Zanim przyznamy jakiekolwiek 
świadczenie, nasi pracownicy przepro-
wadzają wywiad środowiskowy. Badają 
nie tylko sytuację wnioskodawcy ale 
i osób wspólnie z nim zamieszkujących 
i gospodarujących. Mamy prawo żądać 
złożenia oświadczenia o dochodach 
i stanie majątkowym całej rodziny. 
Wywiad pozwala na opracowanie tak 
zwanej diagnozy, na podstawie której 
opracowujemy odpowiednią strategię 

Komu pomoc społeczna

Z roku na rok wzrasta liczba podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku. Nic nie wskazuje na 
to, by ta tendencja w najbliższym czasie została zatrzymana. Wręcz odwrotnie, w dobie kryzysu gospodarczego, 
który jednak wkracza na terytorium Polski, należy spodziewać się, że najniższa warstwa społeczna (chodzi o status 
materialny) zostanie jeszcze bardziej „zasilona”. W poniższym tekście chcemy przybliżyć naszym Czytelnikom zasady 
udzielania pomocy ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji bytowej. 

uwzględniającą rodzaj przyznanej (lub 
nie) pomocy – wyjaśnia Krystyna Put.

 
Zadania własne gminy
W ustawie o pomocy społecznej zostały 
jasno określone zadania, które obowią-
zana jest realizować gmina. Prześledź-
my szeroką gamę tych zadań. 

Osoby pełnoletnie samotnie gospo-
darujące lub pozostające w rodzinie, 
ale całkowicie niezdolne do podjęcia 
pracy (z uwagi na wiek lub niepełno-
sprawność) mogą ubiegać się o zasiłek 
stały. Warunkiem jest uzyskiwanie 
dochodu niższego od przewidzianego 
w ustawie. W przypadku przyzna-

wania zasiłku stałego gmina poprzez 
MOPS opłaca tym osobom składki na 
ubezpieczenia zdrowotne.

W przypadku długotrwałej choro-
by, niepełnosprawności, bezrobocia 
lub możliwości utrzymania albo 
nabycia uprawnień do świadczeń 
z innych systemów zabezpieczenia 
społecznego można ubiegać się 
o przyznanie zasiłku okresowego. 
Osoby samotne mogą liczyć na 35 
procent różnicy między kryterium 
dochodowym a dochodem tych osób. 
Osoby pozostające w rodzinie otrzy-
mać mogą 25 procent tej różnicy. 
W ciągu roku średnio ten zasiłek 
przyznawany jest kilkuset osobom. 

Inną formą pomocy jest zasiłek ce-
lowy. Przyznawany on jest szczególnie 
na pokrycie części lub całości kosztów 

zakupu  żywności, leków i leczenia, 
opału, odzieży, przedmiotów użytku 
domowego, drobnych remontów i na-
praw, a także pogrzebów. Zasiłki takie 
otrzymuje rocznie blisko 900 rodzin. 

Ważnym zadaniem (realizowanym 
przez gminę na dużą skalę) jest doży-
wianie dzieci w przedszkolach, szko-
łach podstawowych i gimnazjach. 

MOPS prowadzi też noclegownię, 
której użytkownicy mogą liczyć na 
posiłek i niezbędną odzież. Mieści się 
to w zakresie udzielania tzw. pomo-
cy socjalnej. Pomoc socjalna polega 
również na zapewnieniu opieki innych 
osób dla tych, którzy z powodu choroby, 
wieku lub innych przyczyn takiej opieki 
wymagają. Większość potrzebujących 
może liczyć na taką pomoc w miejscu 
zamieszkania. Zdarza się jednak, że 
niektóre z tych osób udaje się ulokować 
w placówkach opiekuńczych. 

Działalność MOPS-u nie ogranicza 
się tylko do rozdawania pieniędzy, 
co w niektórych przypadkach może 
prowadzić do demoralizacji. Bardzo 
ważnym zadaniem jest praca socjal-
na polegająca głównie na udzieleniu 
pomocy w uzyskaniu należnych 
świadczeń (na przykład renty czy 
emerytury, uzyskanie ulg lub umo-
rzeń, zamiana mieszkania, itp.). 
MOPS zapewnia też pomoc ze strony 
psychologów i prawników, współpra-
cuje też z lekarzami. 

Ofiary przemocy mogą z kolei 
skorzystać ze schronienia w Hostelu 
dla Kobiet Ofiar Przemocy w Rodzi-
nie. Pobyt w Hostelu związany jest 
z możliwością skorzystania z pomocy 
medycznej. Po opuszczeniu placówki 
objęte zostają ochroną prawną, mogą 
też skorzystać z pomocy finansowej 
i bezpłatnych posiłków wydawanych 
przez Jadłodajnię Caritas.

Powyżej wymieniliśmy jedynie 
część bogatej gamy form pomocy 
udzielanej przez MOPS. Na opisanie 
wszystkich zabrakłoby po prostu 
miejsca. Dyrektor Krystyna Put za-
pewnia, że placówkę może odwiedzić 
każdy, kto znajdzie się w trudnej 
sytuacji życiowej. Tam wspólnie 
z pracownikiem socjalnym poroz-
mawia na temat swoich problemów 
i możliwości ich usunięcia. 

KiBi
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W drugiej połowie 1950 roku 
Spółdzielnia przejęta trzy 
sklepy od Państwowej Cen-

trali Handlowej, zmieniła statut 
i przyjęła nową nazwę – Powszechna 
Spółdzielnia Spożywców w Brzesku. 
Następuje jej dalszy, dynamiczny 
rozwój. W styczniu 1968 roku brzescy 
spółdzielcy połączyli się z Wojewódz-
ką Spółdzielnią Spożywców, przez co 
brzeska placówka straciła samodziel-
ność. Ale w okresie przynależności 
do WSS – do 1975 roku Spółdzielnia 
mocno się rozbudowała.  Powstała 

Robotnicza Spółdzielnia Spożywców „Nowe życie” powstała w 30 września 1947 roku. Działalność gospodarczą 
rozpoczęła dopiero w czerwcu 1948 roku, wtedy otwarto dwa pierwsze sklepy. Do końca 1948 roku funkcjono-
wało już sześć sklepów, masarnia i piekarnia. Pierwszą poważną inwestycją (ówczesne 180 tysięcy złotych) była 
nadbudowa komory w piekarni. W 1949 roku Spółdzielnia umocniła się organizacyjnie, zaangażowała fachowych 
pracowników w księgowości i administracji, rozwinęła działalność gospodarczą. Stała się liczącym zakładem pracy 
w mieście. Na koniec roku zatrudniała już 95 osób, wypracowała znaczące zyski, posiadała 15 sklepów, 3 piekarnie, 
ciastkarnię i gospodę.  

PSS „SPOŁEM” 60 LAT Z KLIENTAMI
nowa piekarnia, dwa pawilony han-
dlowe, restauracja”Krakowianka”. 
Poprawiła się estetyka i warunki 
pracy prawie wszystkich sklepów 
i zakładów. Stan posiadania był 
wówczas imponujący – 48 sklepów 
branży spożywczej i przemysłowej, 
2 piekarnie, masarnia, 2 zakłady 
ciastkarskie, 3 restauracje, 6 za-
kładów gastronomicznych, stołów-
ki w zakładach, punkty usługowe 
i kioski spożywcze. 

Lata 80-te ubiegłego wieku były 
trudne dla Spółdzielni. Puste półki 

sklepowe, system kartkowy zmuszały 
do poszukiwania towarów w całym 
kraju. Ale dzięki obrotności ówczesnego 
zarządu Spółdzielnia uzyskuje znaczny 
wzrost dochodów, wypracowuje zyski. 
Udało się nawet oddać do użytku nową 
piekarnię i rozbudować budynek admi-
nistracyjny. Od grudnia 1989 roku Spół-
dzielnia zyskuje nową nazwę „Społem” 
Powszechna Spółdzielnia Spożywców. 
Od stycznia roku następnego staje się 
samodzielną jednostką. 

Początek lat 90-tych to bardzo dy-
namiczny rozwój handlu prywatnego, 
sprzedaży bazarowej. Proces transfor-
macji politycznej zachwiał gospodarką. 
Rosnące bezrobocie powoduje ubożenie 
społeczeństwa. Spadają znacznie obro-
ty, produkcja w zakładach Spółdzielni 
spada do niebezpiecznego poziomu. 
Pomimo to w tym czasie została wyko-
nana modernizacja i rozbudowa rzeź-
ni. Nowa sytuacja rynkowa zmusza 
zarząd do zmniejszenia zatrudnienia, 
produkcji i zamykania nierentownych 
sklepów i zakładów. 

Obecnie Spółdzielnia prowadzi 
9 placówek detalicznych, w tym 3 sa-
moobsługowe, 2 sklepobary, restaura-
cję, piekarnię, zakład masarski oraz 
ciastkarnię. Podstawową działalnością 
Spółdzielni jest handel. W ostatnich 
latach placówki handlowe zostały 
wyremontowane i zmodernizowane, 
poprawiono wystrój obiektów. Wszyst-
kie zostały wyposażane w nowoczesne 
urządzenia chłodnicze. W ośmiu naj-
większych zainstalowano sieć kom-
puterową, kasy fiskalne wyposażano 
w czytniki kodów kreskowych, co przy-
śpiesza obsługę klientów. Odpowiedni 
program umożliwia obsługę karty 
„Społem”, stali klienci oraz członkowie 
Spółdzielni mogą dokonywać zakupów 
w wyznaczonych placówkach z 3 pro-
centową bonifikatą. 

W celu uatrakcyjnienia zakupów 
Spółdzielnia organizuje różnego 
rodzaju promocje towarów oraz 
degustacje artykułów spożywczych. 



25 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYlistopad 2008 JUBILEUSZ

O ofercie promocyjnej klienci infor-
mowani są przez wydawane gazetki 
zawierające ofertę towarów, które 
można kupić w atrakcyjnej cenie. 

Działalność produkcyjna pro-
wadzona jest w piekarni, masarni 
oraz ciastkarni. Obok pieczywa pod-
stawowego jak bułki i chleb sklepy 
oferują pieczywo krojone i pakowane 
z dodatkiem nasion, ziół, i pełnego 
ziarna o przedłużonym okresie trwa-
łości i wysokich walorach odżywczych 
i dietetycznych. Ciastkarnia oferuje 
znakomite wypieki o tradycyjnych 
smakach. Zakład przetwórstwa mięs-
nego wytwarza 50 rodzajów wędlin 
i mięs o wypróbowanym smaku. 
Produkcja zarówno ciastkarska, pie-
karska jak i masarska prowadzona 
jest w oparciu o najwyższej jakości 
surowce i sprawdzone technologie od-
powiadające najwyższym standardom 

sanitarnym i przepisom zdrowego 
żywienia. Przeobrażenia z lat 90-tych 
ubiegłego wieku bardzo mocno do-
tknęły sieć gastronomiczną. Obecnie 
liczy ona trzy placówki. Restauracja 
„Pawilon” posiada szybką obsługę 
oraz serwuje smaczne dania, cieszące 
się dużym uznaniem wśród klientów, 
organizuje przyjęcia okolicznościowe 
(wesela, zjazdy, bankiety), dwa bary 
słyną w Brzesku z bardzo dobrych i 
tanich posiłków.

Spółdzielnia zatrudnia 127 pracow-
ników. Bazę członkowską stanowi 621 
osób. W dalszym ciągu trwa weryfika-
cja mająca na celu pozostawienie tylko 
członków zaangażowanych w sprawy 
Spółdzielni i wywiązujących się z 
obowiązków statutowych. W ramach 
nauki zawodu Spółdzielnia szkoli ucz-
niów w kilku zawodach – sprzedawca, 
kucharz, piekarz, ciastkarz i kelner. 

Rosnąca konkurencja na rynku 
handlowym wymaga kontynuowania 
społemowskiej ofensywy poprzedni-
ków, ktorzy przed 60 laty budowali 
zręby brzeskiej spółdzielczości. Red

Honorowym gościem imprezy 
był Kazimierz Zając, prezes 
Związku Inwalidów Wojennych 

w Brzesku. Gość przekazał na ręce bur-
mistrza Grzegorza Wawryki sztandar 
Związku, który od tej pory jest własnoś-
cią gminy Brzesko. 

W części artystycznej zaprezento-
wała się grupa młodzieży uczestniczącej 
na co dzień w zajęciach organizowanych 
przez MOK. Wystąpili Angelika Batko, 
Marta Hebda, Monika Klecka, Maria 
Legutko, Bernadetta Woźniak i Krzysz-

W Brzesku obchody 90. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się już w niedzielę 9 listopada. W sali wysta-
wowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbyła się wieczornica, podczas której między innymi otwarto wystawę fotografii, 
dokumentów i monet pochodzących z lat tuż po 11 listopada 1918 roku. 

tof Musiał. Młodzi artyści w programie 
przygotowanym przez Ewelinę Stępień 
recytowali między innymi wiersze 
Edwarda Stachury. Wystąpił również 
Wiesław Ochwat, młody akordeonista, 
który ma na swoim koncie już wiele 
prestiżowych nagród w konkursach 
o zasięgu ogólnopolskim. Uczestnicy 
wieczornicy mogli też wysłuchać mini 
recitalu gitarowego w wykonaniu Pawła 
Lekkiego.  Warto polecić wszystkim 
wystawę, o której mowa na wstępie. 
Wszystkie zgromadzone na niej ekspo-

naty są unikatowe. Pochodzą z prywat-
nych kolekcji Zuzanny Peters-Musiał, 
Adama Kwaśniaka i Kazimierza Zająca. 
Obecny na imprezie radny Józef Kubas 
zapowiedział, że będzie polecał zwie-
dzenie tej wystawy przede wszystkim 
młodzieży szkolnej. My polecamy tę 
wystawę wszystkim. KiBi

***
Rozstrzygnięty został konkurs 

fotograficzny „90 lat niepodległo-
ści” zorganizowany przez zarząd 
osiedla Stare Miasto. Główną 
nagrodę otrzymała Magdalena 
Wołek, uczennica Publicznego 
Gimnazjum nr 1 w Brzesku. 

WIECZORNICA W MOK-u

Ludzie Spółdzielni
Założyciele: Franciszek Hoj-

ny, Władysław Sikora, Andrzej 
Kaźmierczyk, Zygmunt Pace-
wicz,  Julian Korpak, Władysław 
Heller, Józef Kaźmierczyk,  Ro-
man Hauer, Józef Padło.

Pierwsza Rada Nadzor-
cza: Franciszek Hojny, Alojzy 
Skłodowski, Józef Kaźmierczyk, 
Władysław Heller, Stanisław 
Sułek, Tadeusz Kucharz. 

Pierwszy Zarząd: Andrzej 
Kaźmierczyk, Julian Korpak, 
Skarbomir Józef Grabowski.

Pierwszy przewodniczący 
Rady Nadzorczej: Franciszek 
Hojny. Następnie funkcję tę 
pełnili: Władysław Wadowski, 
Julian Korpak, Józef Grabowski, 
Tadeusz Filip, Bolesław Mikołaj-
czyk, Wanda Damasiewicz.

Pierwszy przewodniczący 
zarządy, kierownik produkcji 
a później prezes Zarządu: 
Andrzej Kaźmierczyk. Następ-
nie funkcję tę pełnili: Tadeusz 
Filip, Józef Grabowski, Włady-
sław Malik, Adam Sosnowiec, 
Mieczysław Bzdak, Władysław 
Pamuła, Tadeusz Starowicz, 
Anna Jarzmik. 
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Inicjatorem  wdrożenia projektu był 
Rafał Witek, który dla kibiców siat-
kówki nie jest bynajmniej postacią 

anonimową. Aktualnie jest nauczycie-
lem wuefu w „dwójce”, ale przez wielu 
pamiętna jest jako podstawowy gracz 
drużyny Okocimskiego prowadzonej 
przez trenera Jerzego Piwowara, a wy-
stępującej wówczas w rozgrywkach 
I Ligi B. Witek nabierał siatkarskiego 
doświadczenia nie tylko pod bacznym 
okiem legendarnego szkoleniowca, ale 
i podglądając takie sławy jak Wacław 
Golec czy Andrzej Martyniuk. Teraz 
postanowił podzielić się swoją wiedzą 
z najmłodszymi adeptami siatkarskiej 
sztuki. Wspomaga go w szkole Magda-
lena Bednarczyk-Fido. 

- Brzeska siatkówka od lat stacza 
się po równi pochyłej. Mam tu na myśli 
przede wszystkim zespół Okocimskiego, 
który pozbawiony takiego wsparcia 
jak przed laty aktualnie błąka się po 
III-ligowych parkietach. Nieco lepiej 
jest w siatkówce żeńskiej. Zawodnicz-
ki Gryfu grają w IV lidze, ale jest to 
wynik na miarę naszych aktualnych 
możliwości, choć jeszcze w tym sezonie 
istnieje szansa na awans. Naszym celem 
jest wychowanie tak licznego i dobrze 
przygotowanego narybku, abyśmy mogli 
za kilka lat powiedzieć o nadurodzaju 
siatkarskich talentów w Brzesku. Nasza 
współpraca z Gryfem daje naszym wy-
chowankom możliwość udziału w posze-
rzonym programie zajęć wuefu, a także 
okazję doskonalenia się podczas obozów 
sportowych – mówi Rafał Witek. 

Klasa usportowiona to osiem lekcji 
wuefu w tygodniu i dwie godziny zajęć 
z Gryfem. I jeszcze jedna do dwóch go-
dzin na basenie tygodniowo.W Gryfie 
mogą podnosić swoje umiejętności pod 
czujnym okiem Kazimierza Sproskiego 
i Pawła Mardonia. Pierwszoklasiści 
z „usportowionej” na nudę więc narze-
kać nie mogą. 

Duże zainteresowanie 
Od początku pomysł pilotowała dyrek-
tor gimnazjum Elżbieta Wójciak. To 
ona zajęła się rozmowami z władzami 
gminy, aby te poparły projekt. Nie 
było to trudne, bo zarówno poprzedni 

Od września tego roku w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku funkcjonuje klasa usportowiona oparta o sekcję 
siatkówki działającą w MKS Gryf. To dopiero początek budowania podwalin pod odbudowę dawnej potęgi brzeskiej 
placówki. W przyszłym roku podobny program wprowadzony będzie w sąsiadującej z gimnazjum Szkole Podstawowej 
nr 2. Być może w przyszłości uda się w gminie uruchomić całą sieć takich szkół.

MARSZ KU POTĘDZE
burmistrz Jan Musiał jak i obecny, 
Grzegorz Wawryka, są zainteresowa-
ni rozwojem sportu wśród młodzieży. 
Wsparcia duchowego udzielił i nadal 
udziela zajmujący się sportem szkol-
nym w Wydziale Edukacji Kultury 
i Sportu Michał Kostecki. Nic w tym 
dziwnego, wszak sam niegdyś przez 
wiele lat reprezentował na parkietach 
Okocimski Klub Sportowy, później zaś 
współtworzył Gryf. 

Dyrektor Wójciak osobiście odwie-
dzała wszystkie szkoły podstawowe 
w gminie Brzesko, by zareklamować 
nowo tworzoną klasę. W ten sposób 
ten debiutujący rocznik składa się 
w większości z uczniów, którzy już mie-
li kontakt z siatkówką. Co nie znaczy, 
że nie wymagają precyzyjnego szlifu. 

Dla uczniów dostateczną motywa-
cją jest perspektywa przywdziania 
w przyszłości seniorskich trykotów, 
zarówno w OKS jak i w Gryfie. Już 
teraz mocno identyfikują się z obu 
klubami, często można ich spotkać na 
trybunach w charakterze zagorzałych 
kibiców. 

W Gryfie zainteresowanie pozyski-
waniem zdolnych młodych siatkarek 
i i siatkarzy jest spore. Na uczniów 
gimnazjum czekają Wiesław Gibes 
(trener chłopców) oraz Magdalena 
Bednarczyk-Fido i Magda Kostecka 
(trenerki żeńskich drużyn). Już teraz 

bacznie przyglądają się, jakie postępy 
czynią tegoroczni pierwszoklasiści. 
Skoro mowa o postępach to zarówno 
Elżbieta Wójciak jak Rafał Witek pod-
kreślają, że warunkiem kształcenia 
się w klasie usportowionej są przy-
zwoite wyniki nauki ze wszystkich 
przedmiotów nauczania. Nauczyciele 
zwracają na to uwagę. Mechanizm 
jest prosty. Kto nie pogodzi nauki ze 
sportem, będzie musiał przenieść się 
do „zwykłej” klasy. 

Wybiegnijmy jednak na chwilę 
w przyszłość. Jeśli chodzi o współpracę 
z Okocimskim, to oba kluby zawarły 
umowę ściśle określającą zasady tej 
współpracy, a to oznacza, że dotychcza-
sowe działania gimnazjum i Gryfu nie 
są syzyfową pracą. Do tego należy do-
dać wielkie zainteresowanie uczniów 
uczestnictwem w tym nowatorskim 
projekcie. Mimo zwiększonego progra-
mu zajęć Karolina Warchał deklaruje, 
że na pewno z nauki w tej klasie nie 
zrezygnuje. Wtóruje jej Anna Styrna, 
dla której siatkarskimi wzorami są 
Kasia Skowrońska i Mariusz Wlazły.

 
Będą naśladowcy
Paweł Mardoń bardzo chwali inicja-
tywę brzeskiej „dwójki”, dzięki której 
perspektywa rozwoju samego Gryfa 
rysuje się coraz wyraźniej. 

- Bardzo pomaga nam szkoła 
– mówi Paweł Mardoń – Poszerzone 
godziny wuefu, w pobliżu basen i boi-
ska do siatkówki plażowej, nowoczesna 
hala sportowa. Dysponujemy bazą, 
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którą musimy maksymalnie wykorzy-
stać. To nasz obowiązek. 

Jak zapowiada nasz rozmówca, 
docelowo klasy usportowione mają 
powstać w szkołach podstawowych 
i w liceum. Chodzi o to, aby zachować 
ciągłość szkolenia. Kilku dyrektorów 
innych szkół już zainteresowana jest 
wdrażaniem projektu. W tym gronie są 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzesku, 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku 
oraz podstawówki w Jasieniu i Po-
rębie Spytkowskiej. W tej pierwszej 
program ruszy już od przyszłego roku 
szkolnego, ale szerzej o tym napiszemy 
nieco dalej. 

Szykuje się więc spory napływ uta-
lentowanej młodzieży, która w przy-
szłości zasili seniorskie drużyny Oko-
cimskiego i Gryfu. Zarówno w Gryfie 
jak i w gimnazjum chwalą sobie 
wsparcie otrzymywane ze strony władz 
miasta. Paweł Mardoń ze spokojem 
zapewnia, że jeśli dotacje na funkcjo-
nowanie klubu i klasy usportowionej 
utrzymają się na dotychczasowym 
poziomie, to o dalsze postępy jest spo-
kojny. A nie są to pieniądze wyrzucone 
w błoto, bo w samym Gryfie trenuje 
w różnych grupach wiekowych 250-
300 zawodniczek i zawodników. 

- W klasie usportowionej nauka 
odbywa się według „normalnych” 
standardów. Siatka godzin obowiąz-
kowych jest taka sama jak w innych 
klasach. Zwiększona jest za to siatka 
zajęć pozalekcyjnych. Ten pomysł 
wyszedł do Rafała Witka i Magdale-
ny Bednarczyk-Fido i od razu został 
przeze mnie zaakceptowany. Później 
szybko poparł nas w staraniach bur-
mistrz Grzegorz Wawryka. Pozytyw-
nie zaopiniowało projekt Kuratorium. 
Przebrnięcie przez wszystkie procedu-
ry zajęło nam blisko rok. Już po dwóch 
pierwszych miesiącach mogę z pełną 
odpowiedzialnością stwierdzić, ze te 
starania nie poszły na marne – ko-
mentuje Elżbieta Wójciak. 

Za rok u sąsiadów
Już we wrześniu 2009 roku klasa 
usportowiona uruchomiona zostanie w 
sąsiadującej z Gimnazjum Szkole Pod-
stawowej nr 2. Jak powiedziała nam 
dyrektor Urszula Białka, z inicjatywą, 
podobnie jak „za ścianą” wystąpili 
wuefiści. Rozszerzony program zajęć 
sportowych wprowadzony zostanie w 
jednym z oddziałów klas czwartych. 

- Wprowadzenie klasy usportowio-
nej ujęłam w moim programie, kiedy 

startowałam do konkursu na dyrek-
tora. Teraz po prostu konsekwentnie 
realizuję te obietnice, a wspomagają 
mnie nauczyciele wuefu. Chcieliśmy tę 
klasę uruchomić już wcześniej, jednak 
musieliśmy najpierw uporać się ze 
wszystkimi procedurami – wyjaśnia 
dyrektor Białka. 

Pomysł podoba się wielu rodzicom, 
którzy już widzą swoje dzieci w nowym 
oddziale. Oczywiście szkoła już teraz ma 
opracowany program na trzy najbliższe 
lata szkolne. Jeśli chodzi o finanse, to 
placówka oprócz dotacji z gminy może 
jeszcze liczyć na sponsora, którym jest 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowni-
ctwo. Dzieje się tak dlatego, że PGNiG 
wspiera wszystkie szkoły noszące imię 
Ignacego Łukasiewicza. 

Na razie powstają klasy usporto-
wione, na utrzymanie klas sportowych 
jeszcze naszych szkół nie stać. Na czym 
polega różnica? W klasach sportowych 
mogą uczyć się też uczniowie spoza 
danych obwodów. A to pociąga za sobą 
zapewnienie dojeżdżającym uczniom 
noclegów i jednego posiłku dziennie. 
Być może jednak przy takim zaangażo-
waniu władz gminy i nauczycieli jakie 
ma miejsce teraz doczekamy się także 
klas sportowych. KiBi

3  l i s t o p a d a 
funkcję dyrektora 
Browaru Okocim 
objął Tomasz Ma-
lec. Przez ostatnie 
dwa lata sprawo-

wał funkcję dyrektora Browaru Kasz-
telan. W Carlsberg Polska pracuje 
od sześciu lat. Ukończył prestiżową 
Carlsberg Production Academy.

-W ramach prowadzonego procesu 
rekrutacji na stanowisko Dyrektora 
Browaru Okocim przeprowadziliśmy 
długą i szczegółową analizę kandy-
datów zarówno zewnętrznych, jak 
i wewnętrznych. Wyniki procesu 
oceny pokazały, że kompetencje 
naszych kandydatów wewnętrznych 
są na bardzo wysokim poziomie 
i odpowiadają naszym wymaganiom 
na to stanowisko. Dlatego z wielką 
przyjemnością przekazuję Tomaszo-
wi Malcowi nominację na Dyrektora 
Browaru Okocim.” –mówi Iwona 
Jarzębska, wiceprezes ds. produkcji 
w Carlsberg Polska.

Nowy dyrektor
Tomasz Malec pracę w Carlsberg 

Polska rozpoczął w marcu 2002 
roku na stanowisku menedżera ds. 
inwestycji. W 2006 roku objął funk-
cję dyrektora Browaru Kasztelan 
w Sierpcu. 

-Podjęcie pracy w Browarze Oko-
cim traktuję jako duże wyróżnienie 
i zaszczyt. Jest to miejsce o długiej 
tradycji i niewątpliwej sławie, a to 
zobowiązuje” – mówi Tomasz Malec, 
dyrektor Browaru Okocim. red

Tomasz Malec (l. 40) urodził się 
w Łodzi, gdzie ukończył w roku 1992 
Politechnikę Łódzką i uzyskał tytuł 
magistra inżyniera elektronika. Jest 
także absolwentem (1997 r.) podyplo-
mowego Centrum Badań i Studiów 
Francuskich na Uniwersytecie Łódz-
kim. Żonaty (żona – Jolanta), ma 
dwójkę dzieci – syna, Bartosza (l. 11), 
córkę, Kingę (l. 9). Wolny czas spędza 
najchętniej z rodziną, na pieszych 
wędrówkach, trasach narciarskich 
lub wycieczkach rowerowych.

Ogłoszenie
Brzeskie Zakłady Komunalne 
sp. z o.o. informują, że na wiatach 
przystankowych zlokalizowanych 
przy drogach gminnych i powiatowych 
posiada wolne miejsca pod reklamę. 
Szczegółowych informacji udziela 
Zarząd Spółki – tel. (014) 66 305 63

Podziękowanie
Stowarzyszenie Osób Nie-
pełnosprawnych „Ostoja” 
z siedzibą w Szpitalu Po-
wiatowym w Brzesku przy 
ul. Kościuszki 68 serdecz-
nie dziękuje wszystkim 

darczyńcom, którzy w roku 2008 przezna-
czyli 1% swojego podatku na wsparcie naszej 
działalności.
Pragniemy podziękować indywidualnie 
każdemu darczyńcy, jednak uniemożliwił to 
Urząd skarbowy zatrzymując wszystkie dane 
poza sumą wpłaty.

S T O W A R Z Y S Z E N I E

B R Z E S K O
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Czekają na kanalizację
Bardzo prosimy o informacje w pra-

sie na temat planów władz  naszego 
miasta dotyczących budowy kanalizacji 
w północno-zachodniej części osiedla 
Jagiełły w Brzesku. Od 3 lat leży gotowy 
projekt kanalizacji, projekty przyłączy 
i zgody mieszkańców. Borykamy się 
z wielkimi problemami w odprowadze-
niu ścieków; nie mamy gdzie tego roz-
prowadzać po własnym terenie, a wywóz 
1metra sześciennego do oczyszczalni 
kosztuje nas kilkakrotnie więcej niż 1 
metr wody. Ja płacę 20 złotych za 1metr 
sześcienny ścieków, tyle liczy sobie 
przewoźnik. Problem braku kanalizacji 
jest dominujący na wszystkich zebra-
niach osiedlowych,  na których obecni 
byli radni miasta. Wiemy, że nadeszła 
pozytywna opinia z Warszawy do Wod-
nego Związku Gminnego /o gospodarce 
wód w dorzeczu Dunajca/ - od niej były 
uzależnione dalsze decyzje i prace. 
Jeszcze jedna sprawa.Wiosną tego roku 
zainstalowano nową rurę wodociągową 
pod nawierzchnią ulicy Wiejskiej. Nie 
zrobiono podłączy do budynków. Po co 
tę rurę tam włożono? Brakło pieniędzy 
na dalsze prace? Kto to projektował? 
Brak kompletnej odpowiedzialności. Pan 
prezes Wodociągów powinien o tym coś 
wiedzieć i zacząć działać. W sprawach 
poruszonych powyżej można kontak-
tować się ze społecznym Komitetem 
Budowy Kanalizacji w północno-zach. 
części osiedla Jagiełły w Brzesku. Repre-
zentują go: Lidia Góra, Konrad Górczew-
ski, Katarzyna Wojciechowska, Czesław 
Żółtek, Marzena Rzenno,Marian Styrna, 
Mirosław Wiśniowski. 

Lidia GÓRA  
Od redakcji: W grudniowym wyda-

niu BIM zamieszczony zostanie materiał 
dotyczący planowanej budowy kanaliza-
cji przy ulicy Wiejskiej. 

Pielęgniarki w cenie
Z oburzeniem przeczytałam we wrześ-
niowym numerze BIM artykuł „Pielęg-
niarki w cenie”. Szczególnie dotknęła 
mnie wypowiedź dyrektorki SP ZOZ 
w Brzeski, Pani Józefy Szczurek, cytu-
ję: „Staramy się przyjmować do pracy 
pielęgniarki młode, z krótkim stażem 
pracy, albo takie, które dopiero ukoń-
czyły szkoły”. Zdani to określa postawę 
pracodawcy, w tym przypadku SP ZOZ 
w Brzesku, wobec kwestii zatrudniania 
osób starszych. W sposób jawny Pani 
dyrektor mówi o stosowaniu dyskrymi-
nacji osób ze względu na wiek! Warto 

Listy do redakcji
zauważyć, że z wielu powodów jest 
to zjawisko naganne i dziwi mnie, że 
zabrakło Państwu dziennikarskiej od-
powiedzialności za drukowane słowa. 
Taka wypowiedź w zachodnich krajach 
spotkałaby się z jawną naganą, o ile 
w ogóle ktoś zdecydowałby się wydru-
kować podobną opinię.

Problem dyskryminacji jest niestety 
w Polsce powszechny. Dyskryminacja 
jako taka zasługuje na potępienie, bez 
względu na to, czy dotyka osób o innym 
kolorze skóry, innego wyznania czy 
orientacji seksualnej. Dyskryminacja ze 
względu na wiek nie jest aż tak widowi-
skowa, a jednak zasługuje na potępienie 
tak samo jak każda inna. Wyobraźmy 
sobie, że Pani dyrektor powiedziałaby: 
„Zatrudniamy tylko katolików” lub 
„Staramy się zatrudniać tylko osoby 
z jasną skórą”. Wówczas, jak przypusz-
czam, łatwiej byłoby Państwu dostrzec 
nietakt takiej wypowiedzi. Tymczasem 
pomijanie osób starszych, a w szczegól-
ności kobiet, których sytuacja w Polsce 
jest z definicji trudniejsza, przy procesie 
rekrutacji i zatrudnienia, jest bardzo 
bolesne dla zainteresowanych. 

Uważam, że przyzwoitość wymaga, 
aby w kolejnym numerze ukazały się 
przeprosiny Pani dyrektor dla wszyst-
kich starszych pielęgniarek, którym 
trudno jest znaleźć pracę. Jako społe-
czeństwo powinniśmy sami przyprowa-
dzać do porządku takie jednostki, które 
dzielą ludzi na lepszych i gorszych, bez 
względu na to z jakiego powodu. Jako 
społeczeństwo powinniśmy być świado-
mi destrukcyjnej siły braku tolerancji 
i empatii. A Państwo, jako medium, 
możecie w tym procesie odegrać szcze-
gólną rolę. Pytanie tylko jaką drogę 
obierzecie.

 Jagna MUSIAŁ

Związek kontra  dyrektor
Po lekturze październikowego nume-
ru BIM-u poczułem lekkie zdziwienie 
– zwłaszcza po zapoznaniu się z arty-
kułem na temat pływalni. Pretenduje 
on, jak mniemam do miana opinio-
twórczego – niestety brakuje w nim 
wielu zagadnień, które w pełni na-
świetliłby problem...Niemniej jednak 
nie chciałbym wnikać w ten temat za 
głęboko...Chcę poruszyć tylko jeden 
fragment artykułu. 

Sprawa dotyczy organizacji pozarzą-
dowych dla których na polecenie dyrek-
tora część pracowników Krytej Pływalni 
poświęcała czas w godzinach pracy. Nie 

mnie jest oceniać – ale wydaje mi się, że 
na tej liście powinien się znaleźć także 
Klub Sportowy „Wiking” czy też „Teatr 
Dzieci Ognia” - jak sądzę nie zostały 
wymienione na fakt, że dosyć skutecznie 
w ostatnim czasie odpłacają się swoimi 
osiągnięciami w zakresie promocji 
miasta...Co jak sądzę przy niewielkiej 
aktywności innych organizacji pozarzą-
dowych na terenie miast i gminy ma 
nie małe znaczenie...Jako osoba, która 
poświęciła sporo czasu drużynie Wojów 
Świętego Stanisława, a także pozostali 
członkowie drużyny w liczbie prawie 20 
osób czujemy się jako „czarne charakte-
ry” - podobne odczucie mają członkowie 
szczepanowskiej OSP. Zwłaszcza, że 
praca, jaką wykonują te dwie instytucje 
w znaczący sposób wybija się na tle in-
nych organizacji pozarządowych. 

OSP Szczepanów (podobnie jak 
OSP Jadowniki) jest jednostką która 
w przeciwieństwie do pozostałych OSP 
nie należy do jednostek fasadowych 
funkcjonujących jedynie na papierze 
w oparciu o postać mniej lub bardziej 
znanego prezesa...Każda złotówka jaka 
została zainwestowana przez gminę 
w tę jednostkę zwraca się w postaci 
gotowości do niesienia pomocy ludziom 
potrzebującym. Kilkadziesiąt wyjazdów 
do pożarów, wypadków, itp zdarzeń ma 
z pewnością inny wymiar niż zabezpie-
czenie festynu raz w roku, bo o wyjeździe 
do pożaru nie może być mowy (a takie 
przypadki w jednostkach na terenie gmi-
ny już były). Również praca jaką włożyli 
członkowie drużyny Wojów Świętego 
Stanisława w tamtym okresie (2006 rok) 
w unikatowy cykl pokazów żywych lekcji 
historii powinna zasługiwać na coś wię-
cej, niż na ogólne „potępienie” - zwłasz-
cza, że to, co drużyna zaprezentowała 
było nowe, oryginalne, bezpłatne i nie 
zawsze kończyło się nawet skromnym 
„dziękuję” ze strony dyrekcji szkół...
Również dalsza bezinteresowna praca 
z dziećmi i młodzieżą, jaką prowadzi 
nasza drużyna – najczęściej za własne 
pieniądze, bez wsparcia gminy przynosi 
często lepsze efekty, niż utrwalone kano-
ny pracy z dziećmi w postaci „warcabów 
i ping-ponga w świetlicy”.

Być może nie było to poprawne 
moralnie, że pracownicy pływalni pra-
cowali na rzecz tych organizacji – ale 
pewne fakty świadczą o tym, że nie 
była to praca na marne, a tylko z ko-
rzyścią dla całej lokalnej społeczności. 
Szczególnie, że liczba godzin jaką wy-
pracowali pracownicy Krytej Pływalni 
nie była aż tak „demonicznie” duża, by 
nasze organizacje były teraz traktowane 
jak organizacje przestępcze...     

Krzysztof BOGUSZ
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Długo musieli czekać amatorzy 
hipiki, aby wziąć udział w III Zawo-
dach Konnych zorganizowanych przez 
Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
pod patronatem burmistrza Brze-
ska Grzegorza Wawryki. Z powodu 
niesprzyjających warunków atmosfe-
rycznych termin imprezy przekładano 
dwukrotnie. Kiedy zdecydowano się 
przeprowadzić zawody, zmieniono 
ich lokalizację. Zmagania odbyły się 
nie, jak dotychczas, w pobliżu 
krytej pływalni, ale na terenie 
Konik Klubu w Okocimiu. 
Ta zmiana, jak i poprzed-
nie, podyktowana była troską 
o bezpieczeństwo koni i dosia-
dających ich zawodników. 

W ramach zawodów rywa-
lizowano w konkursie skoków 
i konkursie zręcznościowym. 
Dodatkowo odbyła się pogoń 
„za lisem”, zwana wśród jeźdź-
ców i myśliwych Hubertusem. 
Rywalizacja z uwagi na spe-

Zawody jeździeckie

Filip Ptasiński, jeden z naj-
większych w Brzesku talentów 
bokserskich, został Międzywo-
jewódzkim Mistrzem Polski Mło-
dzików. To największy sukces 
w krótkiej, ale jakże błyskot-
liwej karierze podopiecznego 
Edmunda Kubisiaka. 

Ptasiński w finale mistrzostw 
rozgrywanych na ringach w Dąbro-
wie Górniczej i Gliwicach pokonał 
Krystiana Puchałę (Blachownia). 
Dzięki temu zwycięstwu został mi-
strzem Polski w kategorii 56 kg. 

Mniej  więcej  w tym samym 
czasie, kiedy Filip sięgał po mi-
strzowski tytuł, udanie wystartowali 
w tradycyjnej „Sobocie Bokserskiej” 
w Krakowie Piotr Franczyk (81 kg) 
i Łukasz Lizis (81 kg). Ten pierw-
szy pokonał przez RSC w trzeciej 
rundzie Falisza, a Lizis wygrał na 
punkty z Tomkowskim. Obaj prze-
ciwnicy brzeskich pięściarzy repre-
zentują Mysłowice. Wyjazdy na oba 
turnieje sponsorowane były przez 
K&K Recykling z Brzeska. 

Podczas Mistrzostw Polski zma-
ganiom młodych pięściarzy przyglą-
dał się Henryk Średnicki, z którym 
Filip Ptasiński i jego trener mieli 
okazję się spotkać i wysłuchać jego 
wskazówek.  

cyficzne (czytaj: trudne) warunki 
terenowe miała bardzo interesujący 
charakter, a obserwującym zawody 
kibicom dostarczyła sporo emocji. 

Celowo pomijamy końcowe wyniki 
zawodów, bo naszym zdaniem wszyscy 
ich uczestnicy zasłużyli na najwyższe 
laury za wysoki kunszt jeździecki. 
Zwycięskie pary (czyli jeźdźców wraz 
z ich końmi) dekorował wiceburmistrz 
Jerzy Tyrkiel.  KiBi

Henryk Średnicki to jeden z naj-
wybitniejszych polskich bokserów 
drugiej połowy lat 70-tych XX wieku. 
Jest jedynym naszym reprezentan-
tem kraju, który ma w swoim dorob-
ku złoty medal Mistrzostw Świata. 
Zdobył go w 1978 roku w Belgra-
dzie w wadze muszej. Cztery lata 
wcześniej startował w światowym 
czempionacie Hawanie (w wadze 
papierowej), ale jeszcze wtedy bez 
powodzenia. 

Dwukrotnie sięgał po tytuł mi-
strza Europy – w 1977 roku w Halle 
(waga papierowa) i w 1979 w Kolonii 
(waga musza). 

Mistrzostwo kraju wywalczył 
sześciokrotnie – w 1974, 1975 i 1976 
w wadze muszej, w 1978 i 1979 w wa-
dze papierowej i w 1982 w wadze 
koguciej. W 1977 roku został wicemi-
strzem Polski w wadze muszej. 

Był zawodnikiem GKS Katowice, 
GKS Tychy, GKS Jastrzębie i Gór-
nika Sosnowiec. Do historii świato-
wego boksu przeszedł jako pięściarz 
preferujący nieustanny atak, zasy-
pujący przeciwnika długimi seriami 
ciosów. Po zakończeniu kariery nie 
rozstał się ze sportem. Został tre-
nerem, prowadził między innymi 
szkółkę pięściarską w Myszkowie.

  KiBi

Filip na topie

Dopłaty do materiału siewnego
Agencja Rynku Rolnego informuje, że 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 
listopada 2007 r. w sprawie terminów 
składnia wniosków o przyznanie 
dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub 
sadzenia materiału siewnego kategorii 
elitarny lub kwalifikowany oraz 
terminu i sposobu wypłaty przyznanych 
kwot (Dz.U. nr 214, poz 1581), OT 
ARR zakończyły przyjmowanie 
wniosków o przyznanie dopłaty 
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitarny 
lub kwalifikowany mającej charakter 
pomocy de minimis w rolnictwie dla: 
- zbóż ozimych (wysianych od 1 lipca 

do 30 listopada 2007 r.) 
- zbóż jarych (wysianych w 2008 r.) 
- roślin strączkowych (wysianych 

w 2008 r.) 
- ziemniaka (wysadzonego w 2008 r.).

W terminie umożliwiającym skła-
danie wniosków o przyznanie dopłaty 
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitarny 
lub kwalifikowany ww. grup roślin, tj. 
od 15 kwietnia do 15 czerwca 2008 
r. do Agencji Rynku Rolnego wpłynęło 
32 649 wniosków. Do 10 października 
2008 r. ARR wydała 31 454 decyzje.

Następny Termin
Kolejny termin składania wniosków 
o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do 
siewu lub sadzenia materiału siewnego 
kategorii elitarny lub kwalifikowany 
mającej charakter pomocy de minimis 
w rolnictwie rozpocznie się 1 grudnia 
2008 r. i potrwa do 15 lutego 2009 r. 
W terminie tym będzie można ubiegać 
się o przyznanie dopłaty z tytułu 
zużytego do siewu materiału siewnego 
kategorii elitarny lub kwalifikowany 
zbóż ozimych (wysianych od 1 lipca do 
30 listopada 2008 r.).

Z uwagi na przepisy regulujące 
terminy składania wniosków, ARR 
prosi o nie składanie wniosków 
przed wyznaczonym terminem, tj. 
przed 1 grudnia 2008 r.

 Szczegółowe informacje nt. działań 
prowadzonych przez Agencję Rynku 
Rolnego można znaleźć na stronie 
internetowej www.arr.gov.pl

Informacji udziela również Telefo-
niczny Punkt Informacyjny ARR pod 
numerem (022) 661-72-72 

TPI czynny jest od poniedziałku do 
piątku w godz. 8:00-16:00. Konsultan-
tom można również zadawać pytania 
drogą elektroniczną, korespondencję 
należy kierować na adres 

e-mail: tpi@arr.gov.pl.
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Liczący sobie dziś 36 lat Dariusz 
Żuraw karierę rozpoczął w 1989 
roku w LZS Ostrówek. Po roku 

gry był już reprezentantem LZS Ry-
chłocice. Na szersze wody wypłynął 
w 1992 roku, kiedy to trafił do III-
ligowego WKS Wieluń, w którym był 
pierwszoplanową postacią. Po czterech 
latach zainteresowali się nim działa-
cze Okocimskiego występującego już 
wtedy w II lidze. W pamięci brzeskich 
kibiców pozostał jako piłkarz walczący 
na całej długości i szerokości boiska. 
W Brzesku spędził półtora roku, po 
czym zasilił drużynę Zagłębia Lubin. 
W 2002 roku przeniósł się za Odrę, by 
występować w barwach grającego w 2. 
Bundeslidze Hannover 96. Okazał się 
na tyle istotnym wzmocnieniem, że 
niemiecki klub już po roku awansował 
do najwyższej klasy rozgrywkowej, 
w której występuje do dziś. Żuraw ma 
na rozkładzie wielu czołowych euro-
pejskich bramkarzy, w tym charyzma-
tycznego Oliviera Kahna. W zeszłym 
sezonie występował już sporadycznie, 
większość czasu spędzając na ławce 
rezerwowych. Po powrocie do kraju 
związał się z I-ligową Arką Gdynią, 
w której mimo zaawansowanego (jak 
na piłkarza) wieku przeżywa drugą 
młodość, będąc wyróżniającym się 
zawodnikiem. 

Zapewne niewielu pamięta, że 
Żuraw raz w swojej karierze przy-
wdział koszulkę z białym orłem. Re-
prezentował nasz kraj w towarzyskim 
spotkaniu z Białorusią. Niestety, na 
tym epizodzie jego reprezentacyjna 
przygoda się zakończyła, mimo, że za 
swoją grę, szczególnie w Bundeslidze, 
zbierał pochlebne recenzje (między 
innymi wielokrotnie wybierany był 
zawodnikiem kolejki). Były gracz Oko-
cimskiego jakoś nie miał szczęścia do 
poszczególnych selekcjonerów. 

Rafał Niżnik liczy dziś sobie 
34 lata. Ten ofensywny pomocnik jest 
wychowankiem LKS Szarotka Uherce. 
Jako młody chłopiec trafił najpierw 
do Igloopolu Dębica, skąd przeniósł 
się nad Uszwicę. Niestety, był zbyt 
dobrym piłkarzem, by działacze Oko-
cimskiego mogli go zatrzymać na dłu-
żej. Świetna postawa w pucharowym 
pojedynku z łódzkim ŁKS sprawiła, 
że właśnie do tego klubu trafił w 1995 

Dariusz Żuraw, Rafał Niżnik i Lucjan Trudnos. Kiedyś byli pupilami kibiców Okocimskiego. Po odejściu z klubu przy 
Okocimskiej ich losy potoczyły się na różne sposoby. Prześledźmy przebieg ich karier. 

roku. Dzięki temu (ale, jak się później 
okazało, nie tylko) jest najbardziej 
utytułowanym piłkarzem, który kiedyś 
reprezentował barwy Okocimskiego 
Klubu Sportowego. W polskiej I lidze 
rozegrał w sumie 133 spotkania osiem-
nastokrotnie wpisując się na listę 
strzelców. W 1998 zdobył z ŁKS-em 
mistrzostwo Polski. Nie było to w jego 
karierze jedyne mistrzostwo kraju. 
W 2002 roku został mistrzem ... Danii, 
gdzie grał w drużynie Brondbyernes 
IF. Z tym samym klubem rok później 
sięgnął po Puchar Danii. W Skandyna-
wii grał ponadto w Bronshoj BK i BK 
Frem. W 2003 roku wrócił nad Wisłę, 
by na krótko związać się z Górnikiem 
Zabrze. Później znowu został graczem 
ŁKS-u. Dwa lata temu trafił do Górni-
ka Łęczna, który występował w I lidze. 
Niestety, w wyniku kary nałożonej na 
ten klub przez PZPN, wylądował w III 
lidze. Zabrzmi to przekornie, ale dzięki 
temu znowu kibice zobaczyli go na 
boisku w Brzesku. Niestety dla Oko-
cimskiego wystąpił w roli egzekutora. 
Górnik Łęczna wygrał 1:0, a jedynego 
gola w tym meczu strzelił właśnie 
Rafał Niżnik (z problematycznego 
karnego). To było wiosną tego roku. 
W rundzie jesiennej Górnik rozgromił 
Okocimskiego u siebie 7:0, a Niżnik 
był wtedy strzelcem jednej z bramek. 
Mimo to kibice nadal darzą go wielka 
sympatią. 

Po roku dobrej gry awansował 
z drużyną do nowej I ligi, a teraz ma-
rzy o powrocie na boiska ekstraklasy. 
O ten awans będzie jednak Górnikowi 
bardzo trudno, bo klub z Łęcznej stra-
cił jesienią sporo punktów, szczególnie 
na własnym boisku. Teraz zespół musi 
walczyć o miejsce premiowane przynaj-
mniej grą w barażach. 

Dziennikarze sportowi dziwili się, 
dlaczego tak dobry piłkarz po karnej 
degradacji do III ligi pozostał w Łęcz-
nej, a nie szukał klubu grającego wy-
żej. Niżnik tłumaczy to w przewrotny 
sposób. W wywiadzie dla Futbol.pl 
powiedział: Z jednej strony żałuję tej 
degradacji, a tak to nie mam czego 
żałować. Z drugiej strony, gdybym 
odszedł z Łęcznej do innego klubu, 
znów by było zagrożenie, że ten klub 
zostanie zdegradowany w związku 
z aferą korupcyjną.

ONI GRALI W OKOCIMSKIM
W II-ligowym Okocimskim wystę-

pował też kiedyś Lucjan Trudnos. Po-
pularny Lucek ma już 47 lat i oczywi-
ście karierę zawodniczą już za sobą. 
Ten znakomity bramkarz wychował 
się na boisku Włókniarza Białystok, 
w którym przez dwa sezony grał jako 
senior, wywalczając z drużyną awans 
do III ligi. Stamtąd przeniósł się za 
miedzę do białostockiej Jagiellonii, 
która wówczas również występowała 
w III lidze. Z „Jagą” awansował po 
jednym sezonie oczko wyżej, a po 
następnych czterech latach był już 
piłkarzem I-ligowym. Cóż  z tego jed-
nak, kiedy najczęściej „grzał ławę”, 
bo trenerzy na pozycji bramkarza nr 
1 widzieli  Sowińskiego. Zrezygnowa-
ny na trzy lata powiesił piłkarskie 
buty na kołku i wyjechał za ocean 
„za chlebem”. Po powrocie z emigracji 
zatrzymał się na cztery sezony w III-
ligowym MZKS Wasilków. Stamtąd 
trafił do II-ligowego Bugu Wyszków, 
by już po pół roku gry zameldować się 
przy Okocimskiej. W brzeskim klubie 
spędził cztery lata, podczas których 
zagrał w 79 meczach. Kiedy odszedł, 
trafił do KP Wasilków, a stamtąd do 
Ruchu Wysokie Mazowieckie, gdzie 
pełnił funkcję grającego trenera. 
W 2000 roku na dobre zakończył 
karierę zawodniczą. Jako trener 
prowadził jeszcze Spartę Szepiete-
wo, Supraślankę Supraśl, Warmię 
Grajewo i Mazur Ełk. W 2003 roku 
ponownie wyjechał do Stanów Zjed-
noczonych, gdzie szkolił piłkarzy 
amatorskiej Wisły Chicago. Kilka 
miesięcy temu objął funkcję trenera 
Tura Bielsk Podlaski występującego 
w nowej IV lidze. 

Lucek dochował się swojego na-
stępcy. Jego syn, 26-letni Łukasz był 
niegdyś piłkarzem III-ligowego Wigry 
Suwałki, skąd przeniósł się do Jagiel-
lonii Białystok. 

Tyle miłych wspomnień. Swoją dro-
gą chcielibyśmy zachęcić czytelników 
do współpracy w redagowaniu rubryki 
przypominające sylwetki dawnych pił-
karzy Okocimskiego. Co, na przykład, 
dzieje się z czarnoskórym Rogerem 
Mouyeme? A może macie pomysł na 
inne nazwiska? 

Zapraszamy. 
KiBi
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ma wielką przyjemność przypomnieć Państwu o swojej działalności,

wywodzącej się z przepięknej polskiej tradycji.

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem, sprawdzonej renomie i działającą według sprawdzo-

nych metod. JUŻ OD 60 LAT  JESTEŚMY  RAZEM! Wspólnie dorastaliśmy, wchodziliśmy w dorosłe 

życie oraz przechodziliśmy zmiany w naszej gospodarce. Obecnie Spółdzielnia prowadzi 9 placówek 

detalicznych w tym 3 samoobsługowe, 2 sklepo-bary, restaurację, piekarnię, zakład masarski oraz 

ciastkarnię. Podstawową działalnością Spółdzielni jest działalność handlowa, a w jej posiadaniu są 

przede wszystkim sklepy ogólnospożywcze. W ostatnich latach placówki handlowe zostały wyremonto-

wane i zmodernizowane, poprawiono wystrój obiektów  w niczym nie ustępując obiektom konkurencji. 

Obok pieczywa podstawowego jak bulki i chleb Spółdzielnia poleca pieczywo krojone i pakowane 

z dodatkiem nasion, ziół i pełnego ziarna o przedłużonym okresie trwałości i wysokich walorach od-

żywczych, dietetycznych. Ciastkarnia oferuje wyśmienite ciasta, lody i pączki o tradycyjnych smakach. 

Zakład przetwórstwa mięsnego wytwarza 50 rodzajów wędlin i mięs o wypróbowanym smaku. Produk-

cja zarówno piekarska, ciastkarska jak i masarska prowadzona jest w oparciu o najwyższej jakości 

surowce i sprawdzone technologie odpowiadające najwyższym standardom sanitarnym i przepisom 

zdrowego żywienia. 

W związku z przypadającą 60. rocznicą powstania Spółdzielni w dniu 08.11.2008 r. przy zakupie w pla-

cówkach handlowych towarów na kwotę powyżej 30,00 zł dla klienta ekologiczna torba z nadrukiem 

loga PSS-u „gratis” (do wyczerpania). Zapraszamy.

 

         Z poważaniem

„SPOŁEM” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BRZESKU




