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ZAPRASZAMY DO LEKTURY

UMOWA PODPISANA

W listopadowym wydaniu BIM 
wiele miejsca poświęcamy relacjom 
z uroczystości, jakie obchodzone były 
w mieście w związku z 91. rocznicą 
odzyskania niepodległości. Były one 
znakomitą okazją do wręczenia ho-
norowych tytułów, które otrzymali 
biskup Wiktor Skworc, ksiądz Fran-
ciszek Kostrzewa, pośmiertnie tytuł 
przyznano księdzu Kazimierzowi 
Kopaczowi. 

W numerze zamieszczamy także 
materiał poświęcony parom małżeń-
skim, które świętowały jubileusz 
,,złotych godów”, a także nazwiska 
i osiągnięcia 23 wybitnych uczniów 
z brzeskich szkół, którzy w tym roku 
otrzymali stypendia burmistrza. Pre-
zentujemy także dane dotyczące funk-

cjonowania dwóch brzeskich spółek 
– Brzeskich Zakładów Komunalnych 
i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komu-
nikacji. Jak się okazuje, mimo kryzysu 
nieźle radzą sobie na rynku, a reali-
zowane w nich programy naprawcze 
pozwalają przypuszczać, że sytuacja 
będzie się zmieniać na lepsze.

W listopadowym wydaniu BIM 
rozpoczynamy cykl „Postaci znane 
i lubiane”, a także „Twarze brzeskie-
go biznesu”, w którym prezentować 
będziemy ludzi przedsiębiorczych, 
którzy kształtują oblicze miejscowej 
gospodarki. Zapraszamy do lektury. 
Zofia Sitarz

Korespondencję mailową do 
redakcji prosimy kierować na 
adres: redakcja@brzesko.pl

Burmistrz Grzegorz Wawryka 
podpisał umowę zawartą pomię-
dzy gminą Brzesko a Zarządem 
Województwa na finansowanie bu-
dowy ostatniego etapu magistra-
li wodociągowej Brzesko-Bochnia.
-Dzięki pozyskanym z funduszy unij-
nych pieniądzom dokończymy budowę 
magistrali, co zapewni bezawaryjne 
dostawy wody do miasta, dokończone 
także zostanie wodociągowanie Okoci-
mia. Ogółem na wykonanie tego zada-
nia otrzymaliśmy 4,5 miliona złotych 
– mówi burmistrz Grzegorz Wawryka.

Realizacja inwestycji kosztować będzie 
około 6,8 miliona złotych. O blisko 
4,5 kilometra rozbudowana zosta-
nie sieć wodociągowa w Okocimiu 
w rejonach osiedla Kamieniec, Zalesie, 
Zagórze, ul św. Jana i Stromej. Ma-
gistrala wodociągowa rozbudowana 
zostanie od ulicy Torowej w Jasieniu 
do ulicy Mickiewicza w Brzesku.
Władze gminy czynią starania o po-
zyskanie funduszy na dalszą budowę 
magistrali wodociągowej w Porębie 
Spytkowskiej. 

red
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Wybrano inny kierunek niż kon-
kurencja na lokalnym rynku. Zamiast 
tanich małych busików pasażerów ob-
sługuje większy, komfortowy autobus 
mercedes cito. Ten kierunek ma być 
kontynuowany i kolejne pojazdy będą 
podobnej klasy.  Zapewni to wygodę 
podróżowania osobom starszym lub 
niepełnosprawnym, o które inni prze-
woźnicy nie dbają. 

Wizerunek przyjaznej pasażerom 
firmy mają tworzyć nie tylko auto-
busy,  ale również cały szereg innych 
działań. W tym roku rozszerzono 
znacznie ofertę  biletów miesięcznych 
i okresowych, umożliwiając ich zakup 
od dowolnego, wybranego przez pa-
sażera dnia miesiąca. Wprowadzono 
również bilety 14 dniowe.  Obecnie 
w ofercie firmy jest 90 rodzajów róż-
nych biletów tego typu. Wprowadze-
nie zmian wiązało się z równoczesnym 
obniżeniem większości cen biletów 
okresowych.

Informacja o rozkładach jazdy
-Jako jedyni umieszczamy je sy-

stematycznie na wszystkich przystan-
kach. Rozpoczęliśmy montaż tabliczek 
rozkładowych tak zwanych „wandalo-
odpornych”, to spory koszt, ale mimo 
to, systematycznie będą montowane. 
Na każdym z przystankowych rozkła-
dów jazdy  jest nasz numer telefonu, 
pod którym w dni robocze  od 7.00 
do 15.00, można uzyskać informacje 
na temat naszego funkcjonowania. 
Nasz rozkład jest dostępny na stronie 
internetowej , pasażerowie mogą go 
także zabrać od kierowców autobusów 
– mówi prezes Gawor. 

Remont i reorganizacja pomiesz-
czeń na terenie bazy MPK pozwoliła 
na zmianę lokalizacji kasy i obecnie 
pasażer kupujący bilet obsługiwany 
jest  w pomieszczeniu, w którym może 
usiąść i poczekać na załatwienie swo-
ich spraw. Oblicza firmy nowoczesnej 
dopełnia wyremontowane zaplecze, 
które służy pracownikom. 

Nakłady na MPK
W roku 2009 na statystycznego 

mieszkańca gminy wydatkowano na 
ten cel nieco ponad 20 złotych (50 
złotych wydawanych jest w Tarnowie, 
150 w Tychach, 170 w Gdyni). To dużo, 
przyznaje prezes, ale sporo udało się 
zrobić za te pieniądze. Za pasażerów, 
którzy jeżdżą za darmo lub z ulgami 
płaci gmina poprzez dopłaty. Są mia-
sta, które nie dopłacają i tam ulg po 
prostu nie ma .

Konkurencja jest tańsza?
-Nie zawsze. Tam gdzie jest nasz 

autobus tak- bo by busem nikt nie 
pojechał, ale jak na danej trasie auto-
busu nie ma, to ceny gwałtownie rosną. 
Kilka lat temu jeździł nasz autobus 
linii nr 11 do Borzęcina. Wtedy bilet 
do Łęk – 1 kilometr dalej od ostatniego 
przystanku w Wokowicach był droższy 
o 20 groszy niż z tychże Wokowic. 
Przyszły busy oferujące tańsze bilety 
i z Łęk wszyscy się na nie przesiedli. 
Ale gdy brakło autobusu, bilety znacz-
nie podrożały. Obecnie bilet z Wokowic 
kosztuje 2,60 zł więc z Łęk bilet MPK 
kosztował by 2,80 ale w busie teraz 
trzeba zapłacić 3,50.  Więc łatwo od-
powiedzieć sobie, ile będzie kosztował 
taki bilet z Wokowic, gdy braknie 
MPK.  Dziś jest tańszy a pasażerowie 
jeżdżący busami krytykują nasze ceny 
nie zdając sobie sprawy że dzięki nam 
płacą mniej w busie choć wydaje się to 
paradoksalne. Ten przykład dotyczy 
każdej innej miejscowości w gminie 
– tłumaczy prezes Gawor. Należy 
także przypomnieć w tym miejscu, 
że przewozy MPK są tańsze dla osób 
starszych, niepełnosprawnych i dla 
młodzieży.

Autobusy jeżdżą jeden za drugim?
To często prawda, ale trzeba wi-

dzieć cały układ komunikacyjny, a nie 
tylko jeden przystanek. Do pracy na 
7.00  lub do szkoły na 8.00 chcą przyje-
chać mieszkańcy Okocimia „9” , Poręby 

„3” i Jasienia  „8” . A jak ich przywieźć 
do miasta, nie przejeżdżając w jednym 
czasie przez ul. Mickiewicza a potem 
przez rondo.  Podobnie rzecz wygląda 
na ulicy Legionów Piłsudskiego z auto-
busami jadącymi od Wokowic, Bucza, 
Sterkowca i Jadownik.

Autobusy jeżdżą puste?
-I to też częściowo prawda. Często 

jedziemy w takiej porze, że żaden inny 
przewoźnik  wtedy nie pojedzie. Ale to 
jest wybór pomiędzy biznesem a po-
trzebą  społeczną.  Jeśli ma przeważyć 
biznes, to należy zlikwidować ulgi 
i kursy nierentowne, a wtedy prywatni 
przewoźnicy wypełnią tę część rynku, 
gdzie można osiągnąć rentowność 
– mówi prezes. -Trzeba też patrzeć  na 
całą linię, a nie tylko na jej wybrany 
fragment. Niedawno zmieniliśmy 
przebieg trasy linii nr „7” tak, by jadąc 
z miasta do browaru autobus przejeż-
dżał obok szpitala. Koszt znikomy, bo 
to tylko dodatkowy kilometr i odrobina 
paliwa. Pasażerów też niewiele na tym 
odcinku,  a przychodów jeszcze  mniej, 
bo większość zwolniona z opłat. Ale czy 
koniecznie trzeba wyceniać wygodę 
mieszkańców osiedla Browarna, któ-
rzy tym sposobem mogą pojechać lub 
wrócić ze szpitala?  

Prezes Krzysztof Gawor zapewnia, 
że cały czas robi wszystko, aby firma 
się rozwijała i zapewniała wygodę 
pasażerom, nie tracąc przy tym lekką 
ręką pieniędzy. Nie jest to, przy zapeł-
nionym prywatnymi przewoźnikami 
rynku, łatwe. Tym bardziej, że ci nie 
ponoszą, na przykład, obowiązku, po-
noszenia wielu wysokich opłat związa-
nych z emisją spalin, czy innych. 

-Mam nadzieję, że mimo wszystko 
firmie uda się przetrwać. Dziękuję 
w tym miejscu Radzie Miejskiej za 
słowa konstruktywnej krytyki, które 
są przyczynkiem do podjęcia jeszcze 
bardziej wytężonej pracy – mówi 
Krzysztof Gawor. 

ZS

-Strategia działań, jaką Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji  przygotowało i przedstawiło na końcu ubiegłego roku jest sukcesywnie realizo-
wana. Zakładała onadziałania inwestycyjne i organizacyjne, które w zamyśle miały pozwolić przetrwać MPK na bardzo trudnym rynku, a drogą 
do tego miały być działania zmieniające oblicze firmy na nowoczesną i przyjazną pasażerom – mówi prezes MPK Krzysztof Gawor.

Nowe oblicze 
brzeskiego przewoźnika

BRZESKIE SPÓŁKI W CZASIE KRYZYSU
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Wykaz robót drogowych zlecanych 
przez gminę każdego roku jest bardzo 
pokaźny. Samo zimowe utrzymanie 
dróg pochłonęło w tym roku 374 tysiące 
złotych, z czego 244 tysiące wydano na 
drogi w mieście, a 130 tysięcy na pozo-
stałe. Henryk Piela, kierownik Refera-
tu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
środowiska, zwraca uwagę, że te koszty 
z roku na rok są coraz wyższe z uwagi 
na coraz większe wymagania ze strony 
mieszkańców, którym gmina stara się 
sprostać. Po każdej zimie występuje ko-
nieczność likwidacji wybojów i spękań 
nawierzchni spowodowanych działa-
niem mrozów. Szczególnie zniszczone 
odcinki dróg wymagają położenia nowej 
nakładki asfaltowej. 

Przez gminę Brzesko przebiegają drogi (nie licząc szlaków wojewódzkich 
i krajowych) o łącznej długości 146 kilometrów. Na terenie miasta długość 
tych dróg wynosi 47 kilometrów, pozostałe 99 kilometrów wiedzie przez 
wioski. 80 procent dróg pokrytych jest asfaltową nawierzchnią. Przyjrzyjmy 
się, jak gmina realizuje zadania polegające na utrzymaniu tych szlaków. 

Roboty drogowe obejmują również 
wykonanie oznakowania poziomego 
i pionowego. W tym roku wyremonto-
wana został także sygnalizacja świet-
lna na skrzyżowaniu ulic Królowej Ja-
dwigi i Czarnowiejskiej, co kosztowało 
gminę 50 tysięcy złotych. 

Odmulenie rowów i odwodnienie 
dróg to z kolei wydatek rzędu 78 ty-
sięcy złotych. Złożyły się na to: zabez-
pieczenie skarpy przy ulicy Zamłynie 
i wykonanie kratki ściekowej w ciągu 
ulicy Środkowej w Jadownikach; 
przebudowa przepustu w ciągu ulicy 
Sądeckiej w Jasieniu i zabezpieczenie 
skarp potoku przy ulicy Grodzkiej w 
Jadownikach; odmulenie rowu i prze-
pustów przy ulicy Zamkowej w Oko-

cimiu, odmulenie rowów przy ulicach 
Bursztynowej i Św. Bartłomieja w Po-
rębie Spytkowskiej; odmulenie rowu 
i przepustów przy ulicy Wiśniowej 
w Jasieniu; demontaż starego prze-
pustu i wykonanie nowego przy ulicy 
Mazurkiewicza w Jasieniu; demontaż 
przepustu przy ulicy Klonowej w Ja-
sieniu; odwodnienie osiedlowej drogi 
w Wokowicach i montaż kratki ście-
kowej przy ulicy Staropolskiej Bocznej 
w Jadownikach. 

red

DROGI KOSZTUJĄ

Prezes Filip przedstawiając rad-
nym strategię rozwoju BZK zapo-
wiadał 20-procentowy wzrost obrotu 
w firmie. Ten cel został do dziś zre-
alizowany w 25 procentach – zakład 
zawarł 1455 umów z klientami, a pod-
wyżki płac dla pracowników wzrosły 
już średnio o około 400 złotych. Aby 
zracjonalizować podejście do rozliczeń, 
wprowadzono zróżnicowanie cen za 
wywóz odpadów. Klienci BZK już teraz 
mogą skorzystać z systemu bonusów 
obowiązującym przy korzystaniu z se-
gregowanych worków. Zwiększył się 
udział w rynku pogrzebowym, na co 
wpływ miały zakup nowego karawa-
nu (samochód marki volkswagen za 
115 tysięcy złotych) oraz dystrybucja 
reklamowych ulotek, które trafiają 
do mieszkańców podczas osiedlowych 
i wiejskich zebrań. 

W ramach realizacji programu 
„Czyste Miasto” zakupiona została 

uliczna zamiatarka (koszt – 92 tysiące 
złotych), w związku z czym utwo-
rzono brygadę zamiatająco-sprząta-
jącą. Firma powoli realizuje proces 
stopniowego pozyskiwania klientów 
zainteresowanych usługami ogrod-
niczymi i wycinką drzew. Aktualnie 
formowana jest brygada, na której 
barkach spoczywać ma odpowiedzial-
ność za zieleń. 

Aby uzyskać poprawę jakości 
obsługi klienta, przeprowadzono 
wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia, 
w których wzięło udział 17 pracowni-
ków firmy. Na bieżąco prowadzony jest 
wzmożony nadzór nad jakością pracy. 
Ogłoszony został przetarg na prace 
remontowo-budowlane mające na 
celu poprawę jakości obsługi klientów 
i polepszenie warunków pracy. Stary, 
wyeksploatowany sprzęt został wyco-
fany z użytku, co zwiększy zapewne 
efektywność przedsiębiorstwa.  

Cały czas prowadzone są działania 
w celu poprawy dystrybucji worków 
do segregacji. Wiosną i latem tego 
roku sprzedano 28 653 takich pojem-
ników, w tym dwa tysiące za pośred-
nictwem sołtysów. Stworzona została 
samodzielna brygada zajmująca się 
utrzymaniem czystości, na co pozwolił 
zakup specjalnego samochodu. Aktual-
nie wprowadzana jest nowa struktura 
organizacyjna firmy. 

Jeśli chodzi o rachunek zysków 
i strat, to od początku roku do końca 
sierpnia firma wypracowała zysk 
w wysokości 1 335 750 złotych. W po-
równaniu z analogicznym okresem 
ubiegłego roku jest to kolosalny wzrost 
– w sierpniu 2008 ten zysk wynosił 9 
071 złotych. Na pewno wpływ na ten 
wynik miała sprzedaż działki za kwotę 
1 370 000 złotych. 

PRUD

Zadbana gmina, satysfakcja klientów i pozycja lidera na rynku – to główne hasła przyświecające opracowanej przez Janusza Filipa, 
prezesa Brzeskich Zakładów Komunalnych, strategii rozwoju firmy na lata 2008-2012. W jednym z wcześniejszych wydań BIM-u przed-
stawialiśmy dość szczegółowo tezy zawarte w tej strategii. W tym numerze powracamy do tego dokumentu, bo już w tym roku wiele 
zamierzeń zostało zrealizowanych. 

BZK REALIZUJĄ STRATEGIĘ
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5,5 tysiąca zło-
tych wydało Miejskie 
Przedsiębiorstwo Ko-
munikacji na wiatę, 
którą dla wygody pa-
sażerów ustawiono 
na przystanku MPK 
znajdującym się w są-
siedztwie szpitala. Jak 
twierdzi prezes spółki 
Krzysztof Gawor za-
kup i montaż wiaty był 
konieczny, ubiegali się 
o nią klienci miejskiego 
przewoźnika, których 
do i ze szpitala wielu 

podróżuje autobusami MPK.
-Nie jest wykluczone, że pasażerów korzystających z autobusów jadących 

do szpitala będzie jeszcze więcej. Trwają rozmowy z dyrekcją szpitala, w czasie 
których ustalono, że przystanek MPK znajdować się będzie w nowym miejscu, 
niemal przy samym wejściu do placówki. Wówczas z naszych pojazdów korzystać 
będą osoby starsze i niepełnosprawne – mówi prezes Krzysztof Gawor.      red

Dla wygody pasażerów Gmina ze 
stowarzyszeniem
Gmina Brzesko przy współpracy 

ze Stowarzyszeniem Rehabilitacyjno-
Kinezjologicznym „Zawsze Aktywni” 
realizuje projekt „Poprawa aktywności 
zawodowej i społecznej młodzieży”.  Cele 
projektu realizowane będą poprzez war-
sztaty i punkt porad zawodowych. 

„Techniki pamięciowe i tworzenie 
notatek nielinearnych”, Komunikacja 
z wideotreningiem”, „Autoprezentacja” 
i „Warsztaty asertywności” - to tytuły 
warsztatów, jakie będą się odbywać 
w ramach projektu.  Punkt porad za-
wodowych mieścić się będzie w siedzibie 
Miejskiego Ośrodka Kultury, przyjmo-
wać w nim będzie doradca zawodowy, 
który oceniać będzie  predyspozycje 
zawodowe oraz pomoże młodzieży efek-
tywnie planować ścieżkę kariery,

Projekt skierowany jest do młodzie-
ży, która chce pozyskać umiejętności 
zawodowe i społeczne oraz aktualne 
informacje o rynku pracy, pracodawcach 
oraz skutecznych metodach autoprezen-
tacji w CV i listach motywacyjnych.

Zapisy na warsztaty odbywają się 
w MOK, przy ulicy Kościuszki 7, tel 14 
68 49 660 oraz po numerem telefonu 
608 064 259. 

 Projekt finansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. red

Wczesne wykrywanie
Szpital Wojewódzki im. Św. Łuka-

sza w Tarnowie organizuje bezpłatne 
badania diagnostyczne w ramach 
programu „Wczesne wykrywanie 
raka piersi”, które finansuje Urząd 
Marszałkowski Województwa Ma-
łopolskiego. Adresatem są kobiety 
w wieku 40-50 lat, u których ostatnie 
badanie mamograficzne było wy-
konane w 2007 roku lub wcześniej. 
Dotyczy osób zamieszkałych na tere-
nie powiatów: tarnowskiego, dąbrow-
skiego, brzeskiego i bocheńskiego. 
Program „Wczesne wykrywanie sta-
nów przedczerniakowych i czerniaka 
skóry” skierowany jest do osób powyżej 
20 roku życia ze zmianami na skórze 
a nie będących w aktualnym leczeniu 
onkologicznym lub obserwacji Porad-
ni Onkologicznej, zamieszkałych na 
terenie województwa małopolskiego.
Dodatkowe informacje oraz re-
jestracja telefoniczna pod nr tel. 
(14) 631 58 59 - od poniedziałku do 
piątku - w godz. od 7.30 – 14.00.
Badania wykonywane będą do 30 
listopada 2009 r. lub do wyczerpania 
limitu.  red

JESZCZE W ZIELONE GRAMY
Odpowiednie służby komunalne 

dbają o to, by co roku wypielęgnowane 
zostało 23 tysiące metrów kwadra-
towych trawników, 2 tysiące metrów 
kwadratowych żywopłotów oraz 550 
metrów kwadratowych sezonowych 
kwietników i donic. Do codziennego 
zamiecenia pozostaje zaś 10 tysięcy me-
trów kwadratowych chodników, a 100 
koszy na śmieci musi być regularnie 
opróżnianych.

Na tym nie koniec. Systematycznie 
czynione są starania, aby zielonych 
obszarów bogatych w różnorodną roślin-
ność było coraz więcej. W tym roku wiele 
w tym kierunku zrobiono. Z myślą o wy-
poczywających w mieście mieszkańcach, 
zadbano też o montaż nowych urządzeń 
do zabaw dla dzieci, o stojakach na ro-

wery. Zakres wykonanych w tym roku 
prac obrazuje poniższa tabelka.

Poza pracami uwzględnionymi 
w tabelce zakupiono i zamontowano 
30 nowych koszy na śmieci, dokonano 
też korekty i wycinki starych drzew. 
W Ogródku Jordanowskim oraz na 
placach zabaw przy ulicy Ogrodowej, 
ulicy Partyzantów i w Parku Leśnym 
zamontowane zostały nowe urządzenia. 
W Ogródku Jordanowskim pod tymi 
urządzeniami została położona spe-
cjalna kostka elastyczna, a ogrodzenie 
poddano modernizacji lub wymianie na 
nowe. Na byłym Placu Targowym, na 
deptaku przy ulicy Chopina, przy Domu 
Nauczyciela, na Placu Żwirki i Wigury 
oraz przy nowym Placu Targowym poja-
wiły się stojaki na rowery. PRUD

Zarząd Osiedla „Stare Miasto” w Brzesku zaprasza miłośników fotografowania  do udziału w konkursie 

 „PORTRET BRZESZCZAN”
Zgłoszone fotografie muszą przedstawiać osobę powiązaną z Brzeskiem. 

Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 3 fotografie  wykonane 
specjalnie na potrzeby konkursu ( z krótkim opisem sfotografowanej osoby).  

Prace fotograficzne mogą być wykonane w dowolnej technice (fotografia 
barwna, czarnobiała), w formacie 20 x 30 cm na papierze i nośniku elektro-
nicznym (CD-ROM).

Fotografie należy dostarczyć do dnia 31 grudnia 2009 r. (opakowane  i pod-
pisane: tytuł pracy, imię i  nazwisko autora, adres ,   telefon, e:mail) na adres:  
Adam Kwaśniak , ul. Głowackiego 20a,  32-800 Brzesko z dopiskiem 
„Portret Brzeszczan” lub dostarczyć osobiście. Więcej informacji pod numerem 
telefonu 509 502 805
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- Naszą misją jest 
zarówno krzewienie 
nauki, umiejętności 
zrozumienia i samo-
dzielnej interpretacji 
złożonej rzeczywistości 
jak i kształtowania cnót 
obywatelskich. Mało-
polska Szkoła Wyższa 
kieruje się w swym po-
wołaniu dewizą Wszech-
nicy Jagiellońskiej „plus 
ratio quam vis” („rozum 
wyższy niż siła – przyp. 
PRUD) – mówił podczas 
inauguracji Stanisław 
Lis, rektor uczelni, któ-
ry powołał się również 
na dewizę Cycerona – nie wystarczy 
zdobywać mądrość, trzeba także umieć 
z niej korzystać”. 

Inauguracja stała się okazją do 
podsumowania poprzedniego roku 
akademickiego. W październiku 2008 
roku przyjęto w Brzesku na studia 160 
osób – 78 na kierunek pedagogika i 82 
na pedagogikę specjalną. Nie został 
uruchomiony kierunek ekonomiczny 
z uwagi na znikomą ilość kandydatów. 
W sumie naukę rozpoczęło 357 studen-
tów. W trakcie trwania nauki „odsiano” 
77 studentów (22 procent ogółu), co 
oznacza, iż szkoła postawiła wysoko 
poprzeczkę tym, którzy chcieliby uzy-
skać dyplom ukończenia studiów. Dla 
102 osób był to ostatni rok nauki – 32 
osoby ukończyły ekonomię, a 69 peda-
gogikę. Większość z nich z powodze-
niem kontynuuje naukę, część podjęło 
atrakcyjną pracę. 

W tym roku studentów będzie 
jeszcze więcej. W wyniku mądrze 
prowadzonej rekrutacji przyjęto na 
pierwszy rok studiów aż 220 żaków. 
Największym wzięciem cieszy się pe-
dagogika, a przede wszystkim wycho-
wanie przedszkolne i wczesnoszkolne. 
W tym roku na wykłady uczęszczać 
będzie 480 studentów. 

Rektor Lis podkreśla, że MSzW od 
początku istnienia swoją edukacyjną 
ofertę zawsze opracowuje na podstawie 
wnikliwego odczytywania sygnałów 

INAUGURACJA PO RAZ SZÓSTY

Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku obchodzi w tym roku pięciolecie istnienia, w związku z czym ostatnia inauguracja nowego roku 
akademickiego miała wyjątkowo szczególny charakter. Na organizowaną już po raz szósty uroczystość oprócz studentów i kadry dydak-
tycznej do siedziby MSzW przybyło wielu dostojnych gości. W ciągu tych pięciu lat „kameralna” początkowo uczelnia stała się prężną 
placówką oświatową. 

z regionalnego rynku pracy. Wystarczy 
spojrzeć w przeszłość – zaczęło się od 
ekonomii, która była „jedynaczką”. 
Już po roku ofertę wzbogacono o pe-
dagogikę (pięć specjalności). W 2008 
roku ruszył w Tarnowie Wydział Nauk 
Stosowanych, który proponuje studia 
licencjackie w zakresie obejmującym 
dwie specjalności pedagogiki – reso-
cjalizację i bezpieczeństwo publiczne 
oraz oligofrenopedagogikę z terapią 
przez sztukę. 

- Za nasze najważniejsze osiągnięcie 
uważam uzyskanie w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze-
zwolenia na kolejne sześć lat, czyli do 
31 września 2015 roku. Stało się to 
dzięki przeprowadzeniu akredytacji 
kierunku pedagogika, co jest po prostu 
obowiązkiem. Cieszę się też, że coraz 
więcej osób spoza uczelni uczestniczy 
w organizowanych przez nas otwartych 
wykładach wygłaszanych przez renomo-
wanych naukowców z kraju i zagranicy. 
Sukcesem jest też rozpoczęcie przez nas 
działalności wydawniczej. Mam tu na 
myśli szczególnie publikację Zeszytu 
Naukowego MSzW – mówi Stanisław 
Lis. 

Uczelni udało się niedawno po-
zyskać dofinansowanie do projektu 
„Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
– rozbudowa bazy edukacyjno-informa-
tycznej dla studentów z regionów Brze-
ska i Tarnowa”. Projekt realizowany bę-

dzie w latach 2009-2010, 
a jego koszt wyniesie po-
nad 300 tysięcy złotych, 
z czego jedną trzecią tej 
kwoty wyłoży uczelnia, 
a reszta pochodzić bę-
dzie z funduszy Unii 
Europejskiej. 

 Małopolska 
Szkoła Wyższa znacznie 
zwiększyła pulę pienię-
dzy przeznaczonych na 
stypendia socjalne dla 
studentów. Tą formą 
pomocy objętych zostało 
ponad 130 żaków, a każ-
dy z nich może liczyć 
na finansowe wsparcie 

w wysokości przeciętnie 300 złotych. 
Uczelnia otrzymała też zapewnienie 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego o zwiększeniu funduszu sty-
pendialnego. 

Znacznie poszerzyło się grono aka-
demickich nauczycieli, którzy stanowią 
teraz 50-osobową grupę. W tym gronie 
pięć osób posiada tytuł profesora, dwie 
legitymują się stopniem doktora habi-
litowanego, dziewiętnaście nosi tytuł 
doktora, a dwadzieścia cztery stopień 
magistra.  PRUD

MSzW informuje, że do 30 li-
stopada przyjmuje dokumenty re-
krutacyjne na studia podyplomowe 
(kwalifikacyjne) na kierunkach: 
Ekonomika i zarządzenie oświatą; 
Przedsiębiorczość (kwalifikacyjne 
dla nauczycieli); Rachunkowość i fi-
nanse (doskonalące); Oligofrenope-
dagogika (kwalifikacyjne); Profilak-
tyka i resocjalizacja (kwalifikacyjne); 
Sztuka w edukacji (kwalifikacyjne), 
Edukacja dla bezpieczeństwa (kwa-
lifikacyjne); Diagnoza i terapia 
społeczna (kwalifikacyjne); Opieka 
i wsparcie dla osób starszych, prze-
wlekle chorych i niepełnosprawnych 
(kwalifikacyjne). 

Szczegółowe informacje dostęp-
ne w dziekanacie uczelni lub pod 
nr tel.: 14 66 33 135.
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W 1991 roku wybrano nowe wła-
dze osiedla. Przewodniczącym został 
Tadeusz Pasierb, a członkami zarządu 
panowie: Roman Kraczkowski, Jerzy 
Janiszewski, Franciszek Mrzygłód, 
Julian Parandowski, Edward Knaga 
i Mieczysław Łakomy. 

-Mieszkańców osiedla trapi widmo 
galopującej inflacji. Stoją przez alterna-
tywą jak najszybszej spłaty zaciągnię-
tych przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
kredytów na budowę bloków i wyjścia 
z tak zwanej inflacyjnej pułapki. Ak-
tywność członków SM w tym względzie 
spowodowała, że na szczęście nie było 
w tym czasie podwyżek czynszów. Nie-
stety, zwalnia tempo budowy obiektów 
towarzyszących, Spółdzielnia nie ma 
pieniędzy na inwestycje. Odłożone 
zostają plany budowy drogi łączącej 
ulice Brzezowiecką i Królowej Jadwigi. 
Mimo kryzysu rosną mury świątyni 
pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, 
budowa kierowana ręką dobrego i za-
pobiegliwego gospodarza, proboszcza 
Józefa Mularza przebiega sprawnie 
i bez zakłóceń – mówi Edward Knaga. 

Mieszkańcy rozpoczęli batalię 
o budowę na obrzeżach osiedla muro-
wanych garaży. Wskazano trzy miejsca 
ich lokalizacji. Przygotowana została 
dokumentacja na pierwszy zespół ga-
rażowy. Niestety, opór mieszkańców 
spowodował, że inwestycja nie doszła 
do skutku. Dzisiaj na osiedlu Jagiełły 
parkuje około 500 samochodów. 

W 1993 roku Zarząd Osiedla wszyst-
kie swoje  pieniądze – ówczesne 20 mi-
lionów złotych, przeznacza na remont 
kotłowni zasilającej Szkołę Podstawo-
wą nr 2. Awaria systemu grzewczego 
groziła wyłączeniem z zajęć lekcyjnych 
tzw. Pawilonu Czerwonego.

Dużo pozytywnych zmian przynoszą 
wybory w 1995 roku. Przewodniczą-
cym Zarządu Osiedla został Franci-
szek Mrzygłód, wspierali go: Marian 
Wencel, Edward Ormiański, Andrzej 
Skrzetuski, Leszek Dziurgot, Maria 
Barańska, Adam Martyka, Ryszard Cu-
ber, Ryszard Jękot i Wanda Adamska. 
W czasie ich kadencji osiedlowe uliczki 
pokryte zostały asfaltem, zagospoda-
rowane zostały niedokończone obiekty 
przeznaczone na sklepy, przedszkole. 
Przed blokiem nr 9 powstało boisko do 

W roku 1989 oddano do użytku nowy obiekt przy ulicy Czarnowiejskiej przeznaczony na Liceum Ogólnokształcące. To  trzecia 
przeprowadzka tej szkoły . Na osiedlu Jagiełły rosną obiekty towarzyszące blokom należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 
domki jednorodzinne przy ulicy Wiejskiej. Osiedle cały czas się rozwija, wyposażane zostaje w oczekiwane przez mieszkańców sklepy, 
punkty usługowe, drogi.

gry w siatkówkę i koszykówkę. Dalsze, 
zaplanowane inwestycje uniemożliwiła 
powódź w 1997 roku. Większość gmin-
nych pieniędzy przeznaczonych zostało 
na pomoc terenom zalanym przez wody 
Uszwicy. 

Jak wspomina Edward Knaga, wraz 
z początkiem XXI wieku zmieniają się 
cele i zadania prac Zarządu Osiedla. 
Rosną oczekiwania mieszkańców zwią-
zane z bezpieczeństwem na osiedlu.  
Oczekiwania te nie są bezpodstawne, 
nasilają się w tym czasie wybryki 
chuligańskie młodzieży, zakłócanie 
spokoju, niszczenie mienia, zdarzają 
się międzyosiedlowe porachunki. Coraz 
częściej dochodzi do włamań i kradzie-
ży. Osiedlem zaczynają się interesować 
grupy związane z narkotykowym bi-
znesem. Brakuje na osiedlu obiektów 
do spędzania wolnego czasu, w którym 
młodzież dałaby upust swojej energii. 
Ale sytuacja z biegiem czasu ulega 
poprawie, na osiedlu powstają nowe 
szkoły, najpierw Gimnazjum, potem 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, 
które udostępniają młodzieży z osiedla 
swoje obiekty sportowe. W 2002 roku 
na osiedlu znajdują się już trzy sale 
gimnastyczne i kilka boisk przyszkol-
nych, w 2003 roku oddana została kryta 
pływalnia, a przy parafii Miłosierdzia 
Bożego otwarto klub młodzieżowy. 

-Tak więc począwszy od roku 2000 
na osiedlu udało się stworzyć bazę 
umożliwiającą młodzieży wybór rozry-
wek i bezpiecznego spędzania wolnego 
czasu oraz rozwoju intelektualnego.  
Wszystkim tym, którzy tworzą, szko-
lą i organizują zajęcia pozalekcyjne 
– pedagogom, trenerom, kapłanom 
i włodarzom gminy należą się słowa 
szczególnego uznania, podziękowania 
oraz wyrazy szacunku. Powstały w bar-
dzo krótkim czasie campus oświatowy 
– od przedszkola po szkołę wyższą, 
w którym codziennie  pobiera naukę 
ponad 3500 uczniów i studentów jest 
szansą dla wielu młodych ludzi, mogą 
zdobyć wszechstronną wiedzę i doko-
nywać wyboru zawodu – mówi Edward 
Knaga.

W 2003 roku Edward Knaga po raz 
kolejny zostaje wybrany przewodniczą-
cym Zarządu Osiedla. Oprócz niego do 
Zarządu weszli: Józefa Kopacz, Lidia 

góra, Urszula Jagielska, Mirosław 
Wiśniowski, Franciszek Małek i Sta-
nisław Zych. Rozpoczynają się prace, 
wraz z Komitetem Kanalizacyjnym, 
nad sporządzeniem dokumentacji 
kosztorysowo-technicznej kanalizacji 
sanitarno-burzowej dla północno-za-
chodniej części osiedla. Na początku 
2006 roku przystąpiono do realizacji 
programu „Bezpieczne osiedle”.

-Byliśmy w tym czasie trzecim 
osiedlem w Małopolsce, które przy-
stąpiło do takiego programu. Przy 
współpracy z komendami – wojewódz-
ką i powiatową oraz władzami gminy 
wprowadziliśmy anonimową ankietę. 
Wnioski mieszkańców posłużyły do 
opracowania programu, a w szczegól-
ności mapy z miejscami szczególnych 
zagrożeń. Na tej bazie danych Urząd 
Miejski montował dodatkowe oświet-
lenie i progi zwalniające, przygotował 
program monitoringu osiedla – dodaje 
przewodniczący Knaga.

W 2003 roku decyzją Zebrania 
Ogólnego zmieniono nazwę osiedla z Ja-
giełły na Kopaliny-Jagiełły. Na terenie 
dzisiejszych Zagórzyc i ulicy Wiejskiej, 
już w okresie neolitu istniało prehisto-
ryczne osiedle i, jak głosi legenda, nosiło 
ono nazwę „Kopaliny”. 

Kilka ostatnich lat to głównie czas 
przygotowań do najpoważniejszych in-
westycji, na które mieszkańcy osiedla 
czekają z niecierpliwością. Powstały 
w tym czasie komitety budowy kana-
lizacji i przebudowy infrastruktury 
drogowej. Komitet Kanalizacyjny wraz 
z Zarządem Osiedla wspierał wykonanie 
dokumentacji kanalizacji dla północno-
zachodniej części osiedla. Jak twierdzi 
przewodniczący Knaga, mieszkańcy już 
od pięciu lat czekają na pozytywne za-
opiniowanie i wdrożenie do realizacji ich 
wniosków. Na kanalizację oczekuje około 
kilkaset gospodarstw domowych.

-Oprócz kanalizacji, na osiedlu 
pozostaje do realizacji jeszcze wiele 
zadań. Ulica Wiejska, ze względu na 
brak chodników, jest terenem dość nie-
bezpiecznym. Wierzę, że w najbliższej 
przyszłości teren ten będzie placem 
budowy, a za kilka lat zmieni się ar-
chitektura tej części osiedla – dodaje 
Edward Knaga.

  ZS 

Ćwierć wieku na osiedlu – część II
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Od niedawna szpital posiada tak 
zwany certyfikat akredytacyjny, co 
to jest?

Brzeski szpital, jako jeden z sześciu 
w Małopolsce i zaledwie osiemdziesięciu 
na terenie całego kraju posiada tak 
zwany certyfikat akredytacyjny wydany 
przez Ministerstwo Zdrowia. Jest to 
dokument stwierdzający, że placówka 
spełnia standardy określone ustawą. 

Czy kontrole obejmowały tylko 
świadczenia medyczne?

Świadczenia medyczne, ich za-
kres i jakość były badane szczególnie 
dokładnie, jednak kontrole objęły 
wszystkie obszary działalności szpi-
tala. Poddano im wszystkie oddziały, 
przychodnie, badano poziom szpitalnych 
zakażeń, stan i poziom diagnostyki, ja-
kość sprzętu, jaki mamy do dyspozycji. 
Sprawdzono także stan techniczny sal 
szpitalnych, ich wyposażenia, ważność 
przeglądów technicznych. Ocena nie 
polegała tylko na oglądzie, kontrolerzy 
wchodzili na oddziały i rozmawiali z pa-
cjentami  i personelem. 

Czy certyfikat przyznawany jest 
na stałe?

Certyfikat akredytacyjny przyznano 
nam na trzy lata, po tym czasie proce-
dury sprawdzające zostaną powtórzone. 
Jestem bardzo zadowolona, bo w czasie 
kontroli przeprowadzonych przez pra-
cowników Centrum Monitorowania Ja-
kości podległemu Ministerstwu Zdrowia 
stwierdzono, że brzeska placówka w 91 
procentach spełnia standardy określone 
ustawą o ochronie zdrowia.

Czyli jednak były słabe punk-
ty?

Kontrole wykazały słabe punkty 
szpitala, ale to dobrze. Wiemy, co zrobić, 
jakie podjąć działania naprawcze. Słabe 
punkty, o  których mówimy, nie dotyczą 
bezpośrednio opieki nad pacjentem, 
który przychodzi do szpitala. 

W szpitalu w ostatnim czasie wy-
konano wiele remontów, zakupiono 
nowoczesny sprzęt diagnostyczny, 
czy wpływa to na skrócenie kolejek 
do specjalistów?

Remonty i zakupy, których wartość 
w ciągu kilku ostatnich lat wyniosła 
kilkadziesiąt milionów złotych, to 
realizacja programu restrukturyzacji, 
jaki przeprowadzony został w szpitalu. 
Dzięki temu staliśmy się jedną z nowo-
cześniejszych placówek w Małopolsce. 
Jeżeli chodzi o długość kolejek, to tylko 

Mierzymy zadowolenie pacjentów – 
z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Józefą Szczurek rozmawiała Zofia Sitarz

w pośredni sposób mamy na to wpływ. 
To, niestety, zależy od wielkości kontrak-
tów podpisywanych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Chcę jednak zwrócić 
uwagę, że czas oczekiwania na wizytę 
u specjalisty w naszym szpitalu jest 
krótszy niż w innych, podobnych do 
naszej, placówkach. Nie zdarza się 
w naszym szpitalu, aby pacjent, który 
wymaga szybkiej pomocy i opieki zo-
stał odesłany z kwitkiem. 

Którzy specjaliści są najbar-
dziej oblegani?

Najdłuższe kolejki mamy do or-
todontów, ale to jest, niestety, norma 
w całym kraju. Pacjenci muszą uzbroić 
się w cierpliwość czekając na wizytę 
u rehabilitantów, jeszcze gorzej jest, 
gdy chory czeka na miejsce na oddziale 
rehabilitacji. 

Chory po operacji, który wyma-
ga szybkiego usprawnienia, musi 
czekać kilka miesięcy na miejsce 
na oddziale?

Dla chorych wymagających szyb-
kiej pomocy miejsce na oddziale mamy 
od zaraz, najczęściej wprost z oddziału 
chirurgii trafiają na rehabilitację. 
Robimy wszystko, aby odciążyć od-
dział rehabilitacji. Niedawno powstał 
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla 
Dzieci, od nowego roku powstanie 
taki sam ośrodek dla dorosłych. Pro-
szę pamiętać o tym, że mamy coraz 
starsze społeczeństwo i coraz większą 
liczbę pacjentów, którzy wymagają 
rehabilitacji. Realizujemy największy 
kontrakt w tym zakresie w Małopol-
sce, jego wartość przekroczy w tym 
roku 4 miliony złotych. Mam nadzieję, 
że w przyszłym roku będzie jeszcze 
większy.

Kolejki nie wpływają, niestety, 
pozytywnie na wizerunek szpita-

la i zadowolenie pacjentów. Czy 
w czasie przeprowadzanej akre-
dytacji ten aspekt brany był pod 
uwagę?

Zadowolenie pacjentów było bardzo 
ważnym aspektem kontroli. Każdego 
roku w naszym szpitalu dwukrotnie 
przeprowadzamy wśród pacjentów 
anonimową ankietę, w której pytamy 
o to, czy są zadowoleni ze świadczo-
nych usług. Wyniki ostatniej z nich, 
wypełnianej przez chorych kilka mie-
sięcy temu, wskazały, że aż 90 procent 
pacjentów zadowolonych jest z opieki 
i jakości usług. Niestety, aż 70 procent 
badanych wskazało na zbyt długie 
kolejki. Ale to, jak już mówiłam, nie za-
leży, niestety, od pracowników szpitala. 
Niektórzy pacjenci skarżą się także na 
relacje interpersonalne – nieuprzej-
mość, niewłaściwe potraktowanie, 
niepełną informację udzielaną przez 
personel na temat stanu zdrowia czy 
planowanych zabiegów. 

Czy dyrekcja szpitala podejmu-
je się rozwiązania tego problemu?

Skargi od niezadowolonych cho-
rych wpływają do rzecznika praw 
pacjenta, do lekarzy i do dyrekcji. Po 
zidentyfikowaniu problemu prowadzi-
my rozmowy z personelem, szkolenia, 
które mają na celu poprawę relacji 
z pacjentami. Mam tu szczególnie na 
myśli pracowników pierwszego kon-
taktu, z którymi pacjent styka się tuż 
po wejściu do szpitala – rejestratorki 
i pielęgniarki. Ankiety i skargi wska-
zują miejsca, w których problemy tego 
typu występują. Na bieżąco staramy 
się je rozwiązywać. Chcemy, aby pa-
cjenci, którzy korzystają z usług naszej 
placówki przyjmowani byli godnie 
i czuli się w niej dobrze.

Czy szpital  ma już gotowe 
plany działania na nadchodzący 
2010 rok?

Przede wszystkim skupimy się na 
podnoszeniu poziomu opieki nad chory-
mi. Gotowa jest lista zakupów nowego 
sprzętu, który ulepszy i poprawi jakość 
diagnostyki. Oprócz tego, w przyszłym 
roku planujemy wykonanie remontów 
kolejnych oddziałów. Powstanie Ośrodek 
Rehabilitacji Dziennej dla Dorosłych, od-
dział chorób płuc przeniesiony zostanie 
do adaptowanego na ten cel budynku 
starej pralni, planujemy także rozpoczę-
cie prac mających na celu zagospodaro-
wanie terenów wokół szpitala. 



10

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY listopad 2009Z ŻYCIA GMINY

Na uroczystą sesję przybyło wielu 
znamienitych  gości – posłowie, wojewo-
da małopolski, samorządowcy z gminy 
i powiatu, przedstawiciele brzeskich 
zakładów pracy oraz młodzież. Obcho-
dy uświetnił występ grupy młodych 
artystów działających pod kierunkiem 
Eweliny Stępień z Miejskiego Ośrodka 
Kultury 

Częsty  gość w Brzesku
Wiktor Skworc (obecny biskup tarnow-
ski), urodzony 19.05.1948 r. w Rudzie 
Śląskiej - Bielszowicach, syn Jerzego 
i Anny z domu Nandzik. Absolwent 
Liceum Ogólnokształcącego w Ru-
dzie Śląskiej, maturę zdał w 1966 r. 
W 1973 r. ukończył studia filozoficzno 
- teologiczne w Wyższym Śląskim Se-
minarium Duchownym w Krakowie. 
W czasie studiów, w roku akademickim 
1970/1971, odbył obowiązkowy roczny 
staż pracy w kopalni węgla kamiennego 
„Walenty – Wawel” w Rudzie Śląskiej. 
(Obowiązek ten wprowadził biskup 
katowicki Herbert Bednorz). 

Jako diakon wyjechał do Drezna 
(NRD), gdzie był duszpasterzem pol-
skiej młodzieży pracującej w Dreźnie 
i Lipsku. Po przyjęciu w dniu 19 kwiet-
nia 1973 r. święceń kapłańskich praco-
wał nadal za granicą, skąd został odwo-
łany w sierpniu tegoż roku i mianowany 
wikariuszem parafii pw. Św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Katowicach. W latach 
1975 - 1980 pełnił funkcję sekretarza 
i kapelana biskupa katowickiego H. 
Bednorza. W 1979 r. uzyskał licencjat 
z teologii na Akademii Teologii Katoli-
ckiej (ATK) w Warszawie. 

W 1980 r. powierzono mu funkcję 
kanclerza Kurii Diecezjalnej w Katowi-
cach. Pełniąc tę funkcję, koordynował 
m.in. sprawy budownictwa i był jednym 
z głównych organizatorów wizyty Jana 
Pawła II w Katowicach w roku 1983. 
Utworzył fundusz pomocy dla księży 
misjonarzy. Przyczynił się do powstania 
w Katowicach klasztoru S. Karmelita-
nek i wybudowania domu dla księży 
emerytów. W okresie stanu wojennego 
tworzył wraz innymi i brał udział 

Częścią obchodów tegorocznego Święta Odzyskania Niepodległości była 
uroczysta sesja Rady Miejskiej, w czasie której wręczone zostały honorowe 
tytuły. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Brzeska burmistrz Grzegorz 
Wawryka przekazał biskupowi Wiktorowi Skworcowi i pośmiertnie księdzu 
Kazimierzowi Kopaczowi. Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta odebrał 
ksiądz Franciszek Kostrzewa. 

w działalności Biskupiego Komitetu 
Pomocy Więźniom i Internowanym, 
organizując wszechstronną pomoc dla 
internowanych i więzionych oraz ich 
rodzin. 

W latach 80-tych, charaktery-
zujących się na Śląsku poważnymi 
napięciami społecznymi, uczestniczył 
jako mediator w sporach pomiędzy 
strajkującymi i pracodawcami. W 1992 
r. został mianowany wikariuszem 
generalnym i ekonomem archidiecezji 
katowickiej. Pełnił też kilka innych 
funkcji diecezjalnych, m.in.: wizytatora, 
członka Rady Kapłańskiej, Kolegium 
Konsultorów. W 1995 r. uzyskał dokto-
rat z zakresu nauk humanistycznych 
na ATK w Warszawie. Tytuł pracy 
doktorskiej: Budownictwo kościołów 
w diecezji katowickiej w latach 1945 
– 1989. Praca ta ukazała się pod tym 
tytułem w formie książki. 

Dnia 13.12.1997 r. Ojciec Święty 
Jan Paweł II mianował ks. dr Wiktora 
Skworca Biskupem Tarnowskim. Sakrę 
biskupią przyjął z rąk Ojca Świętego 
w uroczystość Objawienia Pańskiego 
(6.01.1998 r.) w bazylice św. Piotra na 
Watykanie. Ingres do katedry tarnow-
skiej odbył 25.01.1998 r. Jako Biskup 
Tarnowski został przewodniczącym 
Rady Ekonomicznej KEP, przewodni-
czącym Komisji Misyjnej KEP i dele-
gatem KEP ds. działalności w Polsce 
Kirche in Not. Zaś papież Benedykt XVI 
mianował go członkiem Kongregacji ds. 
Ewangelizacji Narodów. W roku 2007 
został przewodniczącym Zespołu ds. 
Kontaktów z Konferencją Episkopatu 
Niemiec.

Ksiądz Biskup Wiktor Skworc 
wspiera duchowo i modlitewnie miesz-
kańców Brzeska oraz inicjatywy po-
dejmowane przez władze miasta. Bi-
skup odwiedza brzeskich bezdomnych 
i niepełnosprawnych i spotyka się 
z nimi na organizowanej co roku wigilii 
w Restauracji Galicyjska.  Bierze udział 
w uroczystościach, między innymi 
w Diecezjalnym Święcie Chleba, rocz-
nicy upamiętniającej ofiary bombardo-
wania na Słotwinie podczas II wojny. 

Wspiera również tworzący się szlak 
św. Jakuba, który ma na celu połączyć 
Brzesko z kościołami z całej Europy pod 
wezwaniem tego świętego. 

ŹRÓDŁO:
• Oficjalna Strona Diecezji Tarnow-

skiej: http://www.diecezja.tarnow.pl/
• http://www.diecezja.tarnow.pl/ga-

zety/curenda/archiwum/special

Wielki budowniczy
Po 43 latach proboszczowania w Brze-
sku księdza Jakuba Stosura, nowym 
proboszczem w parafii św. Jakuba 
został ksiądz Kazimierz Kopacz. Przed  
objęciem parafii był wikariuszem 
w Jadownikach , pełnił także funkcję 
dziekana w dekanacie brzeskim.

Ks. Kazimierz Kopacz urodził się 24 
października 1928 roku w Szynwałdzie. 
Po ukończeniu szkoły podstawowej, 
w czasie wojny naukę kontynuował na 
tajnych kompletach, gdzie ukończył 
trzy klasy gimnazjalne. Po wojnie wstą-
pił do Małego Seminarium Duchownego 
w Tarnowie, tam kontynuował naukę 
w I Liceum Ogólnokształcącym im. 
Kazimierza Brodzińskiego. Po matu-
rze wstąpił do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Tarnowie i 29 kwietnia 
1951 roku przyjął świecenia kapłańskie 
z rąk ks. biskupa Jana Stepy. W tym 
samym czasie uzyskał stopień magistra 
teologii na Uniwersytecie Jagielloń-
skim w Krakowie.

Pierwszą placówką ks. Kazimierza 
były Ciężkowice. W 1958 roku został 
przeniesiony do parafii św. Józefa 
w Tarnowie, gdzie prócz obowiązków 
wikariusza i katechety został zamiano-
wany kapelanem szpitala tarnowskie-
go, pełnił tę funkcję do roku 1966. 

12 lutego 1966 roku został miano-
wany wikariuszem koadiutorem w pa-
rafii Jadowniki, gdzie pełnił posługę do 
1969 roku. Przeprowadził tam  wiele 
prac remontowych, urządził salę kate-
chetyczną  przy nowej szkole i założył 
instalację elektryczną na Bocheńcu. 
W 1970 roku dekretem Kurii Diece-
zjalnej w Tarnowie został mianowany 
proboszczem w Brzesku.

Jego duszpasterstwo w Brzesku 
to troska o Kościół w wymiarze ma-
terialnym i duchowym. W 1971 roku 
rozpoczął budowę nowej plebanii, którą 
ukończył w 1973 roku. Następną, naj-
poważniejszą inwestycją była budowa 
nowego kościoła. Starania o pozwolenie 
na budowę trwały 9 lat. Ostatecznie 
pozwolenie przyszło 17 maja 1979 
roku, a 4 czerwca, w czasie uroczystości 
NMP Matki Kościoła odprawiono w tej 
intencji mszę świętą. Już następnego 

Honorowe tytuły
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dnia przystąpiono do budowy. Prace 
posuwały się bardzo szybko, bo wszy-
scy parafianie ochoczo przystąpili do 
budowy. W 1982 roku ks. biskup Jerzy 
Ablewicz odprawił pierwszą Pasterkę 
w murach nowej świątyni. Prace przy 
budowie nowego kościoła wypełniły 
całe życie ks. Kopacza. W czasie trwa-
jącej budowy ks. Kazimierz postanowił 
zaadoptować budynki gospodarcze, 
stara stodoła stała się domem kate-
chetycznym. Prace przy jego budowie 
trwały od 1985 do 1988 roku. W ten 
sposób ksiądz Kazimierz zasłużył na 
miano budowniczego trzech obiektów 
parafialnych: plebanii, kościoła i domu 
katechetycznego.

Drugi kierunek jego pracy to bu-
dowanie Kościoła żywego. Uważał, 
że w tej dziedzinie najważniejsze to: 
ołtarz, konfesjonał i ambona. Był roz-
miłowany w liturgii, cieszyła go  wzra-
stająca frekwencja na niedzielnych 
mszach, wzrost liczby rozdawanych 
Komunii św. Martwił go, co zanotował 
w Kronice Parafialnej,  ogólny poziom 
moralności w parafii, nie przekłada-
nie się Ewangelii na życie codzienne, 
wzrost cywilnych małżeństw, liczba 
rozwodów i wzrastająca ilość wypija-
nego alkoholu. Żeby temu zapobiegać, 
organizował rekolekcje parafialne, 
misje, dyżury w konfesjonale.

Poważnie zachorował 3 sierpnia 
1989 roku, umarł w niedzielę 22 
października, gdy w kościele była 
odprawiana poranna msza. Pogrzeb 
rozpoczął się 25 października, a w dniu 
następnym pod przewodnictwem 
księdza biskupa Piotra Bednarczyka 
i księdza biskupa Józefa Gucwy oraz 
w asyście 190 księży, ciało księdza Ka-
zimierza Kopacza zostało odprowadzo-
ne na cmentarz komunalny w Brzesku. 
W pogrzebie uczestniczyły 84 delegacje 
z wieńcami, 68 sióstr zakonnych i nie-
przeliczona rzesza wiernych z Brzeska 
i okolicy. Z okazji pogrzebu zamówiono 
za ś.p. ks. Kazimierza ponad 460 mszy. 
W pamięci Brzeszczan pozostał jako 
gorliwy kapłan i wspaniały duszpa-
sterz. 

Dziś pamiątką po księdzu Kazi-
mierzu Kopaczu jest przede wszyst-
kim nowy kościół, architektonicznie 
w sposób mistrzowski połączony ze 
starym, gotyckim kościołem Jakubo-
wym, plebania, dom katechetyczny, 
pamiątkowa tablica ufundowana przez 
Cech Rzemiosł z Brzeska oraz Skwer 
Księdza Kazimierza Kopacza, znajdu-
jący się od strony Rynku przy wejściu 
na plac kościelny. 

Oprócz tych materialnych pamią-
tek, najważniejsza jest pamięć Brzesz-

czan o swoim gorliwym proboszczu wy-
rażająca się w ciągle zamawianych za 
Jego duszę mszach i w dopisywaniu do 
swoich bliskich zmarłych w wypomin-
kach ś.p. ks. Kazimierza Kopacza.

Opracował ks. Józef Drabik, na 
podstawie książek: ks. F. Kostrzewa 
„Wezwał ich Pan” i „Duszpasterze 
fary brzeskiej”, F. Kiryk.  Ks. S. Piech 
„Kościoły i parafie miasta Brzeska”, 
ks. A. Nowak „Słownik biograficzny 
kapłanów diecezji tarnowskiej (t.1-4). 

Nietuzinkowy emeryt
Ksiądz prałat Franciszek Kostrze-

wa jest pierwszym kapłanem w powo-
jennej historii Brzeska. Urodził się 
30 września 1928 roku, jako czwarte 
dziecko z siedmiorga rodzeństwa Sta-
nisława i Marii z domu Szot. Ojciec 
księdza Franciszka był pracownikiem 
urzędu katastralnego w Brzesku, 
matka zajmowała się pracą domową. 
Gdy wybuchła II wojna światowa 
Franciszek ukończył cztery klasy 
szkoły podstawowej im. Księdza 
Stanisława Konarskiego w Brzesku. 
Musiał przerwać naukę, ukończył ją 
dopiero w 1942 roku. Chroniąc się 
przed wywozem na przymusowe ro-
boty do Niemiec, podjął pracę. 

W 1949 roku złożył egzamin ma-
turalny i w październiku tego roku 
rozpoczął pięcioletnie studia teologicz-
ne w Tarnowskim Wyższym Semina-
rium Duchownym. 9 maja 1954 roku 
przyjął święcenia kapłańskie z rąk 
biskupa Karola Pękali w tarnowskiej 
katedrze. 16 maja odbyły się prymi-
cje w rodzinnej parafii św. Jakuba 
w Brzesku. Nie doczekał ich, nieste-
ty, ojciec księdza Franciszka, który 
w czasach komunistycznego prześla-
dowania Kościoła wiele wycierpiał. 
Utracił pracę z powodu syna, który 
przygotowywał się do kapłaństwa.

Pierwszą placówką ks. Franciszka 
była Porąbka Uszewska, w której 
pracował do 1958 roku. Następną, 
w której pracował jako wikariusz 
i katecheta w szkole podstawowej 
i liceum, był Radłów. W latach 1961 
– 1972, ks. Franciszek pełnił obowiąz-
ki kapłańskie w Stary Sączu,  naj-
pierw w parafii św. Elżbiety, gdzie był 
wikariuszem i katechetą w szkołach 
podstawowych, Liceum Pedagogicz-
nym i Zasadniczej Szkole Zawodowej, 
następnie został mianowany rektorem 
kościoła Świętej Trójcy przy klaszto-
rze Sióstr Klarysek. Od roku 1968 

pełnił obowiązki wizytatora diece-
zjalnego nauki religii. W tym okresie 
współpracował z zespołem ks. prof. 
Charytańskiego z Warszawy nad no-
wym Katechizmem Religii Katolickiej 
dla klas od V – VIII.

W roku 1972 ks. biskup Jerzy 
Ablewicz zamianował ks. Kostrzewę 
ojcem duchownym  w Tarnowskim 
Seminarium, a następnie wykładowcą 
homiletyki. W 1974 roku otrzymał 
aplikatę na proboszcza parafii Wnie-
bowzięcia NMP w Krynicy – Zdroju, 
gdzie funkcję tę pełnił do roku 1993. 
Następnie do 1998 roku, na prośbę 
księdza biskupa Józefa Życińskiego  
został zamianowany jeszcze raz Die-
cezjalnym Wizytatorem Nauki Religii. 
Po przejściu na emeryturę  ks. Fran-
ciszek Kostrzewa zamieszkał w Brze-
sku,  w swojej rodzinnej parafii.

 Nie jest tuzinkowym emerytem. 
Ciągle bardzo aktywny, zatroskany 
o sprawy swojej rodzinnej parafii, 
żywo interesujący się sprawami swo-
jego miasta, codziennie dyżurujący 
w konfesjonale, wygłaszający zawsze 
oczekiwane kazania katechizmowe 
w pierwsze piątki miesiąca i uboga-
cający nas, księży swoją duchowoś-
cią kapłańską. W 2004 roku wydał 
pierwszą swoją książkę zatytułowaną 
„Wezwał ich Pan” – o powołaniach 
kapłańskich i zakonnych z naszego 
miasta. W roku 2008 wyszła druga 
Jego książka traktująca o kapłanach, 
którzy na przestrzeni wieków, od 
XV stulecia aż po czasy najnowsze, 
pracowali w naszej parafii – „Dusz-
pasterze fary brzeskiej 1443 – 2007”. 
Rok później musiał na nowo uzupełnić 
i przeredagować pierwszą swoją pozy-
cję, po której nie pozostał ani jeden 
egzemplarz, i wydać po raz drugi 
książkę „Wezwał ich Pan”. 

Książki te, są nie tylko wielkim 
wkładem w materialną historię na-
szego miasta, ale przede wszystkim 
duchową. To przecież kapłani rodacy, 
o których pisze ks. Franciszek, wszę-
dzie gdzie pracują,  w Polsce i poza jej 
granicami, są „ambasadorami” nasze-
go miasta, a kapłani pracujący  w Brze-
sku, mieli i mają ogromny wkład 
w historię naszego miasta. Dlatego 
tak ważnym było, aby ktoś historię 
duszpasterstwa i duszpasterzy para-
fii brzeskich, oraz powołań z naszego 
miasta utrwalił na piśmie.

 Ks. Józef Drabik
 

Fotoreportaż z uroczystości na stronach 16-17



12

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY listopad 2009CHWILA ZADUMY

Pani Aleksandra miała piękne 
i długie życie. Była wspaniałym 
pedagogiem i miłośniczką podróży. 
Zwiedziła prawie cały świat, jak sama 
mówiła nie była jedynie w Japonii. 
Przez życie przeszła samotnie, jednak 
dzieci, które wychowywała w szkole 
i ich uśmiechy wynagradzały jej to 
stokrotnie. Jej pasją były książki, na 
czytanie w kilku językach przeznacza-
ła każdą wolną chwilę, w domu miała 
kilka tysięcy woluminów zwiezionych 
z odległych krajów, które odwiedziła. 
Na jej grobowcu wyryta jest półotwarta 
księga. W dzień Wszystkich Świętych 
stał nad nim jej bratanek. 

-To była niezwykła osoba. Zawsze 
na pierwszym miejscu byli dla niej lu-
dzie. Była już staruszką, sama prawie 
nie wychodziła z domu, a w dalszym 
ciągu pomagała innym. Działała w kil-
ku stowarzyszeniach i fundacjach, 
które zajmowały się dziećmi, wspierała 
je finansowo. W zapomnienie odejdzie 
ona sama, ale jestem przekonany, że 
nie umrą idee, którym służyła. 

Joanna przychodzi na grób matki 
prawie w każdą niedzielę. Siada na 
ławeczce i rozmawia z nią o sprawach, 
których nie zdążyły omówić. Po latach 
pogodziła się z jej odejściem, wcześniej 
był bunt, złość, poczucie niespra-
wiedliwości. Po latach, z wielką ulgą 
stwierdziła, że śmierć matki była dla 
niej samej wybawieniem. 

-Teraz z wielkim spokojem modlę 
się za jej spokój, którego nie zaznała 
za życia. W domu było nas pięcioro, 
była bieda. Mama zawsze zatroskana 
o codzienny byt rodziny, niewiele miała 
czasu dla siebie. Nigdy nie rozmawiała 
ze mną o miłości, nie mówiła, że kocha. 
Zachorowała w wieku 49 lat, zmarła 
rok później. Miałam o to do niej wielki 
żal. Nie chciała poddać się leczeniu, 
lekceważyła starania rehabilitan-
tów.  Cierpiałam kilka lat, leczyłam 
się z depresji, nie mogłam pogodzić 
się z jej odejściem. I całkiem przez 
przypadek wpadła mi do ręki książka 
„Jesień średniowiecza”. Nie pamiętam 
już dzisiaj o czym to była książka, 

Jesienna, melancholijna aura spadających liści przypomina każdego roku bliskich zmarłych. Stajemy nad ich grobami, przygnieceni 
świadomością nieuchronnego, wspominamy tak nieodległe chwile z nimi spędzone. Płomyki nagrobnych zniczy przywołują ciepło rąk 
i jasne spojrzenia tych, którzy jeszcze niedawno nadawali sens życiu, byli  oparciem, dawali miłość, krzątali się wokół codziennych zajęć, 
zrzędzili, płakali. Byli z nami...Niektórzy odeszli po długich cierpieniach, inni, porażeni niespodziewanymi wypadkami, na pożegnania nie 
mieli czasu. Jedni i drudzy pozostawili ból i pustkę. Żyjący zapełniają ją wspomnieniami, fotografiami, modlitwą. Odwiedzają zmarłych 
na cmentarzu, zapalają światła.

doskonale jednak pamiętam fragment 
mówiący o tym, że dla niektórych ludzi 
śmierć jest wybawieniem – od niedo-
brego życia, od cierpień choroby, od 
rozczarowania. Wtedy zrozumiałam, 
że umarła, bo tego chciała, wyzwoliła 
się. Żałuję tylko tego, że nigdy nie 
powiedziałam jej, że ją kocham – opo-
wiada Joanna.

Śmierć była także wybawieniem 
dla Tomka. Nieuleczalnie chory, leżał 
przykuty do łóżka, a kolejne kuracje nie 
przynosiły poprawy. On sam, pogodny, 
mimo cierpienia, także stracił nadzieję. 
Czy jednak ze śmiercią dziecka, łatwo 
przychodzi pogodzić się rodzicom? 

-Wiedzieliśmy, że był chory, i że nie 
było dla  niego ratunku. Ale kiedy za-
mknął oczy na zawsze, nie mogłam się 
z tym pogodzić. Serce ściskał  mi ból, 
zadawałam sobie nieustannie pyta-
nie, dlaczego to jego właśnie musiało 
spotkać? Dlaczego przyszło mu żyć 
tak krótko i tak tragicznie? Mówią, że 
czas leczy rany. Faktycznie, z czasem 
się zagoiły, ale brak odpowiedzi na 
wiele pytań dręczy mnie do dzisiaj. 
Czy uwolnię się kiedyś od tego bólu? 
Myślę, że pewnie wtedy, gdy połączę 
się z Tomkiem. Może w niebie? - za-
stanawia się Beata. 

Grób Mateusza (imię zmienione) 
tonie w kwiatach i zniczach. Chłopiec 
miał zaledwie 13 lat, kiedy dwa lata 
temu śmierć odebrała go rodzicom. 
Jak zwykle rano wybiegł w pośpie-
chu do szkoły, radosny, pełen werwy 
i życia. Zginął pod kołami pędzącego 
auta.

-Z taką śmiercią trudno się pogo-
dzić i pewnie nie pogodzę się nigdy. 
Przyszedł niedawno na świat, żył jak 
rajski ptak, kolorowy, uśmiechnięty. 
Tyle miał marzeń, planów, świetnie 
grał w piłkę, uczył się bez najmniejsze-
go trudu, miał dobre stopnie. I nie zdą-
żyłam się nawet z nim pożegnać. Usta 
i ręce, które całowałam były już zimne, 
tak, jakby nie należały do niego. Teraz, 
kiedy minęła już największa rozpacz, 
staram się uporządkować myśli i uczu-
cia, ale nie przychodzi to łatwo. Wiele 
pewnie jeszcze przede mną spotkań 
z psychologiem i psychiatrą. Mimo, że 
minęło już trochę czasu, ciągle jestem 
otępiała z bólu. Jestem jak automat, 
moje serce jest po tamtej stronie życia 
– wzdycha Anna. 

W wypadku samochodowym zgi-
nęła także Maria, miała 83 lata. Kie-
rowca samochodu, który ją śmiertelnie 
potrącił, twierdził, że nie słyszała 
klaksonu. Dopiero potem, w czasie pro-
cesu okazało się, że miał niesprawne 
hamulce. Zdzisława, córka Marii, od 
lat walczy z nienawiścią do tamtego 
człowieka. Nie może się pogodzić z tym, 
że tak po prostu można kogoś zabić.

-Ktoś mógłby powiedzieć, że sko-
ro miała już tyle lat, to już przeżyła 
swoje i nie żal, że umarła. Ale na 
śmierć zawsze jest za wcześnie. Była 
zdrowa, pełna życia, do kościoła 6 ki-
lometrów chodziła na piechotę. To była 
bezsensowna śmierć. Wyszła z domu 
za jakimiś sprawunkami, poszła 
spokojnie do miasta, nie wróciła już 
nigdy. A człowiek, który ją zabił, żyje 
sobie spokojnie i ile razy go widzę, to 
mam wrażenie, że śmieje mi się prosto 
w twarz – opowiada Zdzisława. 

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak 
szybko odchodzą” - upomina znakomi-
ty poeta, ksiądz Jan Twardowski. Nie 
zapominajmy o codziennym dobrym 
słowie skierowanym do bliskich, o po-
daniu ręki, wsparciu w niedoli. A w li-
stopadzie pójdźmy na groby z ciepłym 
światełkiem nadziei, które oświetli 
samotność i tęsknotę. Bo każdy grób 
kryje w sobie historię życia.          ZS

Śpieszmy się kochać...



13 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYlistopad 2009 ZŁOTE GODY

-Miłość wypływa z dobroci serca, 
a kiedy jest szczera, staje się prawdą, 
która niesie spokój i radość. Każdego 
roku witam tutaj pary, które połączyła 
miłość prawdziwa i szczera, taka, któ-
ra umie cierpliwie czekać i wybaczać 
błędy. Miłość, która złączyła na zawsze 
i przetrzymała próbę czasu. Wśród 
wielu pytań o sens życia, na które nikt 
nie zna odpowiedzi, jedna sprawa nie 
budzi wątpliwości – odpowiedź o pyta-
nie na sens miłości. Miłość to wartość 
pewna, z nią wiążą się kolejne- dobroć, 
czułość, odpowiedzialność, tęsknota 
przy rozstaniu i radość obcowania 
z kimś, kogo kochamy. Miłość wypełnai 
pustkę, daje poczucie szczęścia. Nawet 

Aż dwukrotnie Urząd Miejski organizował w tym roku uroczystości dla par, które obchodziły jubileusz złotych godów.  50-lecie pożycia 
małżeńskiego świętowało blisko 60 par.  To dla nich Urząd Miejski i Urząd Stanu Cywilnego  przygotował skromne, ale jak zwykle eleganckie 
imprezy. Na każdą z nich przybyło wielu dostojnych gości – jubilaci wraz ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi, a także burmistrz Grzegorz 
Wawryka, zastępca Jerzy Tyrkiel, radni, przewodniczący Zarządów Osiedli i sołtysi. Program artystyczny dla jubilatów przygotowała 
młodzież z Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz Krakowiacy Ziemi Brzeskiej, na pianinie grała Ludmiła Bas. . Przygotowane specjalnie na 
tę okoliczność przemówienie kierownika USC Krystyny Barbary Serwin, wyciskało zebranym łzy wzruszenia. Kwiaty, życzenia i tradycyjna 
lampka szampana sprawiły, że obchody miały podniosły charakter. 

wtedy, gdy żyjemy skromnie, czujemy 
się bogaci, gdy kochamy. A jeszcze bo-
gatsi, gdy uczucie jest odwzajemnione 
– mówiła Krystyna Barbara Serwin. 

Pierwsza z imprez odbyła się 17 
października, w imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej medale 
wręczał jubilatom wicewojewoda 
małopolski Stanisław Sorys. Medale 
otrzymali: 

Maria i Piotr Kądziołkowie (60 lat 
pożycia małżeńskiego),  Teresa i Hen-
ryk Adamczykowie, Maria i Tadeusz 

Małżeńskie jubileusze
Bączkowie, Józefa i Kazimierz Ber-
nacikowie, Krystyna i Wit Biedowie, 
Maria i Roman Bzdakowie, Maria i Ro-
man Ćwikowie, Zofia i Józef Drabowie, 
Antonina i Aleksander Gabrysiowie, 
Józef i Helena Gładcy, Stefania i Jerzy 
Gojowie, Ludwika i Marian Hajdec-
cy, Helena i Tadeusz Hamielcowie, 
Michalina i Kazimierz Jankowscy, 
Maria i Bronisław Kantorowie, Teofila 
i Andrzej Krajowie, Genowefa i Piotr 
Krzyżakowie, Genowefa i Stanisław 
Mleczkowie, Józefa i Jan Pamułowie, 
Emilia i Tadeusz Porwiszowie, Krysty-
na i Edward Puziowie, Maria i Józef 
Rożkowie, Bogumiła i Tadeusz Ser-
watkowie, Maria i Ignacy Węglarzowie 
oraz Otylia i Zbigniew Zydroniowie. 

Druga z wymienionych imprez 
odbyła się 24 października. Tym ra-
zem w Sali Obrad Urzędu Miejskiego 
stawiło się 25 par, aby odebrać medale 
za długoletnie pożycie małżeńskie. 
Otrzymali je:

 Alina i Tadeusz Dadejowie, Zofia 
i Tadeusz Gałkowie, Genowefa i Mie-
czysław Heródowie, Teresa i Zenon 
Smolińscy, Krystyna i Krzysztof Stef-
kowie, Alicja i Ferdynand Kukułkowie,  
Aleksandra i Stanisław Radeccy, Maria 
i Kazimierz Szostowie, Wanda i Włady-
sław Gajcowie, Teresa i Ludwik Kucio-
wie, Maria i Paulin Moszczyńscy, Maria 
i Józef Rosowie, Krystyna i Władysław 
Konopkowie, Maria i Karol Michniako-
wie, Zofia i Józef Urbanowie, Danuta 
i Władysław Gładyszowie, Eleonora 
i Jan Guzikowie, Emilia i Marian Kozu-
bowie, Bogumiłą i Antoni Legutkowie, 
Genowefa i Jan Słupscy, Stanisława 
i Stanisław Świerczkowie, Maria i Józef 
Gibałowie, Michalina i Józef Piękoszo-
wie, Natalia i Stanisław Gzylowie. 

Wszystkie pary otrzymały upo-
minki ufundowane przez burmistrza 
Brzeska Grzegorz Wawrykę. 

ZS

Więcej na stronach 18-19
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-W naszej rodzinie zawsze trzeba 
było ciężko pracować. Mieszkałam 
z rodzicami i siostrami w wiosce poło-
żonej w  pięknej okolicy, lecz samymi 
widokami człowiek nie da rady żyć. 
Rodzice nie mieli syna, więc większość 
prac, które są w zasadzie męskie 
musiałyśmy wykonywać my dziew-
czyny. Zapewne w czasach dzieciństwa 
i młodości przyswoiłam sobie, żeby 
nigdy nie narzekać na pracę, czy jej 
nadmiar. Zawsze chciałam się kształ-
cić i zdobyć dobry zawód. Wybrałam 
Technikum Gastronomiczne w Nowym 
Sączu. Miasto piękne, dla mnie dziew-
czyny z sądeckiej wioski pełne uroku 
i nowych wyzwań. Lata nauki szybko 
mijały i tak nadszedł 1969 rok kiedy po 
ukończeniu szkoły skierowano mnie na 
odbycie  stażu do Brzeska – wspomina 
pani Maria.

Kiedy po raz pierwszy zobaczyła 
Brzesko,  to  wydawało się jej jakby 
przyjechała do metropolii. Wraz z nią 
przyjechały cztery dziewczyny, za-
mieszkały na stancji przy ulicy Głowa-
ckiego. Pierwsza pensja, jaką dostała 
pani Maria, wynosiła 950 złotych. 

Pierwsza dama  Pawilonu
Maria Janicka urodziła się w Lipnicy Wielkiej koło Grybowa. Rodzicami byli  Józef i Władysława. Ma trzy siostry. Ojciec pieszczotliwie nazywał 
swoje córki  „ moje cztery gwiazdeczki”. Po ukończeniu w 1969 roku Technikum Gastronomicznego w Nowym Sączu skierowana zostaje  
do Brzeska, aby odbyć staż w wyuczonym zawodzie. W tym roku Pani Maria obchodzi Jubileusz 40- lecia pracy w Społem PSS Brzesko. 
Pełni funkcję Społecznego Inspektora Pracy, jest członkinią Rady Nadzorczej Społem PSS Brzesko. Odznaczona  medalami resortowymi 
oraz Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. Rzeczywiście, ojciec Pani Marii miał rację, została  gwiazdą brzeskiej gastronomii.

Z tego opłacała mieszkanie, musiała 
się ubrać i wyżywić  i jeszcze rodzicom 
posłać, bo w domu było z pieniędzmi 
krucho. Na stażu pracowała w restau-
racji Obywatelska oraz drugiej, też już 
nieistniejącej, Okocimskiej na Traczu. 
Po stażu skierowano ją do pracy na 
stanowisko rozliczeniowej. W niedłu-
gim czasie została zastępcą kierownika 
w Krakowiance, u pana Kazimierza 
Kluski, a po roku już samodzielnie 
prowadziła tę ekskluzywną w tamtych 
czasach restaurację. 

-Pan Kluska to był prawdziwy 
restaurator starej, dobrej szkoły. 
Często wychodził na salę i sprawdzał 
jak goście są obsługiwani. Cieszył go, 
jak sam mówił „stuk łyżek o talerze”,  
bo wtedy był pewien, że jedzenie 
jest smaczne. Krakowianka to była 
w tamtych czasach restauracja, gdzie 
serwowano węgorze, łososie. Tam spo-
tykała się i bawiła cała elita z Brzeska 
i okolicznych miejscowości opowiada 
pani Maria. 

Problemy zaczęły się, gdy zlikwi-
dowano Obywatelską oraz Okocimską 
i wprowadzono sprzedaż alkoholu od 

13-tej pod jajko czy koreczek. Renoma 
Krakowianki zaczęła spadać i koniec 
końców zamieniła się ta piękna re-
stauracja w spelunkę. Po zamknięciu 
Krakowianki pani Maria przeszła,  
w latach dziewięćdziesiątych, do pracy 
w Pawilonie. Pamięta taką zabawną 
sytuację, jeszcze z okresu stażu, kiedy 
polecono jej udać się do Pawilonu. Pod 
koniec lat sześćdziesiątych centrum 
Brzeska kończyło się na Traczu,  póź-
niej pola po jednej i drugiej stronie, 
kilka bloków przy ulicy Browarnej, 
droga z kostki brukowej. Patrzyła, 
szukała, gdzie ten Pawilon? Zaszła aż 
do Okocimia pod kościół i dopiero tam 
dowiedziała się, że trochę się zapędziła 
w poszukiwaniu restauracji. 

W ciągu swojej 40 letniej pracy 
przygotowała ponad trzy tysiące 
wesel. 

Z przyjemnością spotyka się z mał-
żeństwami, których  wesela odbywały 
się w „jej” restauracjach, teraz  chrzci-
ny, komunie czy nawet wesela swoich 
dzieci urządzają dalej z jej pomocą.

-Kocham gastronomię i to co robię. 
Mam teraz dużo czasu, podglądam 
innych, przeglądam stare książki 
kucharskie, próbuję nowych smaków 
i potraw. Jedzenie, oprócz tego, że ma 
być smaczne, musi być gorące, dobrze 
podane, a atmosfera wokół gościa 
przyjazna i życzliwa. Pawilon ma dużą 
grupę stałych bywalców, którym sma-
kuje nasz żurek po zalipiańsku, kotlet 
okocimski czy placek z gulaszem. 
Ostatnio bardzo klienci chwalą sobie 
polędwiczki w czuprynie. Recepta na 
nasz sukces, całej załogi Pawilonu, to 
sposób gotowania i obsługi. Już chyba 
tylko nieliczni w Polsce, a może my 
tylko jedyni gotujemy na piecu węglo-
wym. Każda gospodyni wie, że daje 
on całkiem inny smak przygotowanej 
potrawy  U nas w PSS, stosujemy 
tradycyjne metody produkcji, zarów-
no w piekarni, masarni, jak i barach. 
Z całą odpowiedzialnością mogę powie-
dzieć, że społemowskie potrawy i pro-
dukty są  najwyższej jakości. Przepis 
na dobrą potrawę, no cóż, proszę nas 
odwiedzić w Pawilonie. 

J.Sz
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-Niewiele rzeczy ma na człowieka 
taki wpływ, jak pierwsza książka 
– mówiła Stanisława Sadlej. -Przez 
dziesiątki lat szczepanowska biblio-
teka była miejscem, gdzie czytelnicy 
znajdowali tę pierwszą lekturę

Biblioteka w Szczepanowie po-
wstała w 1948 roku i była wówczas 
placówką gminną. Zajmowała lokal 
o powierzchni 25 metrów kwadrato-
wych, czytelnicy mieli do dyspozycji 
384 książki, które ustawione były na 
jednym regale. Placówka wielokrotnie 
zmieniała lokale, przechodziła prze-
miany organizacyjne. Stałym elemen-
tem byli wspaniali pracownicy, którzy 
zawsze dbali o jej rozwój, starali się 
podnosić poziom czytelnictwa, organi-
zowali imprezy kulturalne dla miesz-
kańców. Dzisiaj biblioteka mieści się 
dawnym Urzędzie Gminy, ma kilkuset 
wiernych czytelników, na półkach stoi 
kilkanaście tysięcy woluminów. 

Styl placówce nadawali jej pra-
cownicy, którzy zawsze służyli czytel-
nikom, starali się doradzić i pomóc 
przy wyborze lektury, zainteresować 
książką jak największą liczbę odbior-
ców. Pierwszym kierownikiem biblio-
teki była Emilia Chrapkowiczowa. To 
ona stworzyła i rozwijała działalność 
biblioteki, aktywnie działała na rzecz 
rozwoju czytelnictwa, organizowała 
wystawy i zajęcia biblioteczne. W 1957 
roku odznaczona została Srebrnym 
Krzyżem Zasługi. Jej następcą został 

Władze miejskie, dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej z Krakowa, emerytowani pracownicy biblioteki w Szczepanowie oraz jej czytelnicy i 
przyjaciele – takie zacne grono gościła kierownik filii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki ze Szczepanowa Stanisława Sadlej. Powodem spot-
kania był jubileusz 60-lecia, uroczyście obchodzony, dzięki gościnności księdza proboszcza Władysława Pasiuta, w Domu Pielgrzyma. 

Zygmunt Chrapkowicz – wykształcony 
bibliotekarz, wielce przez czytelników 
szanowany. W w 1962 roku funkcję 
kierownika objęła nauczycielka Kry-
styna Tomaszek, dwa lata później 
zastąpiła ją Irena Baran. Ta napot-
kała w swej pracy wiele trudności, 
w czasie jej kadencji biblioteka aż 
trzykrotnie zmieniała swoją siedzibę. 
Mimo to krzewiła wśród mieszkańców 
czytelnictwo, organizowała spotkania 
i pogadanki o literaturze, wystawy. 
W 1988 roku zarządzaniem biblioteki 
zajęła się  Irena Kazimierczyk. Bardzo 
zaangażowana w rozwój czytelnictwa 
sprawiła, że placówkę zaczęła odwie-
dzać i z niej korzystać coraz większa 
liczba mieszkańców Szczepanowa. 
Irena Kazimierczyk powołała do życia 

60 lat z czytelnikami
funkcjonujący do dzisiaj Klub Przyja-
ciół Biblioteki. W roku 2003 funkcję 
kierownika objęła Stanisława Sadlej. 
W bibliotece odbywa się wiele imprez, 
z których korzystają zarówno dzieci 
jak i dorośli, placówka jest swoistym 
domem kultury. Wystawy związane 
z rocznicami historycznymi i litera-
ckimi, lekcje biblioteczne, konkursy, 
spotkania autorskie, zajęcia w czasie 
wakacji i ferii zimowych – to tylko 
niektóre z form działalności biblioteki. 
-Jestem przekonana, że mimo rozwoju 
techniki i wszechobecnego interne-
tu, nic nie będzie w stanie zastąpić 
książki. Zmienia się jedynie sposób 
pracy z czytelnikiem. Biblioteki nie 
będą miejscem, gdzie można jedynie 
wypożyczyć książki, będą centrum 
informacji – mówiła w czasie jubile-
uszu dyrektor Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Maria Marek. 
Burmistrz Grzegorz Wawryka przy-
pomniał o tym, że w Brzesku bu-
dowane jest Regionalne Centrum 
Edukacyjno-Biblioteczne, które, 
między innymi, mieścić będzie bi-
bl iotekę na miarę XXI wieku.
Jubileusz szczepanowskiej biblioteki 
uświetnili swoim występem Leszek 
Mazan i Mieczysław Czuma – znako-
mici krakowscy dziennikarze, gawę-
dziarze, autorzy wielu książek. Anna 
Lubowiecka, sołtys Szczepanowa prze-
czytała swój wiersz specjalnie napisa-
ny na okoliczność jubileuszu. red
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Honorowe tytułyHonorowe tytuły

Częścią obchodów Święta 11 Listopada była uro-
czysta sesja Rady Miejskiej, w czasie której burmistrz 
Grzegorz Wawryka wręczył honorowe tytuły przyznane 
przez radnych. I tak, Tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta Brzeska odebrał biskup Wiktor Skworc. Tytuł 
taki przyznano także pośmiertnie księdzu proboszczo-
wi parafii  świętego Jakuba Kazimierzowi Kopaczowi. 
W imieniu rodziny, z rąk burmistrza odebrał go ksiądz 
dziekan Józef Drabik. Medal na Wstędze za Zasługi dla 
Brzeska wręczono księdzu Franciszkowi Kostrzewie. 

-Jestem bardzo wdzięczny za tak zaszczytny tytuł 
– mówił biskup Wiktor Skworc. -W Brzesku podejmo-
wanych jest wiele cennych inicjatyw, które mają na 
celu poprawę bytu osobom najuboższym i najsłabszym, 
cieszę się, że mogę brać w nich udział. Po raz pierwszy 
gościłem w Brzesku w w 1997 roku, była to kolacja dla 
ubogich w Restauracji Galicyjska. Od tego czasu zawsze 
jestem na niej obecny.

-Jestem bardzo wdzięczny za pamięć 
o wielkim budowniczym, jakim był ksiądz 
Kazimierz Kopacz. To dzięki jego ciężkiej 
pracy rozkwitła parafia świętego Jakuba 
– wybudowano kościół i Dom Katechetyczny 
– mówił proboszcz Józef Drabik.

Pełen radości i wigoru ksiądz Franci-
szek Kostrzewa mówił, że cieszy się, iż Bóg 
pozwala mu cieszyć się zdrowiem i długim 
życiem.

-Jeżeli Bóg pozwoli jeszcze coś dla Brze-
ska zrobię – dodał.

W  czasie uroczystej sesji okolicznościowe 
medale wręczono także brzeskim komba-
tantom.
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Maria i Piotr Kądziołkowie (60 lat pożycia małżeńskiego),  Teresa i Henryk Adamczykowie, Maria i Tadeusz Bączkowie, Józefa i Kazimierz Bernacikowie, Krystyna i Wit Biedowie, Maria i Roman Bzdakowie, Maria i Roman Ćwi-Maria i Piotr Kądziołkowie (60 lat pożycia małżeńskiego),  Teresa i Henryk Adamczykowie, Maria i Tadeusz Bączk
kowie, Zofia i Józef Drabowie, Antonina i Aleksander Gabrysiowie, Józef i Helena Gładcy, Stefania i Jerzy Gojowie, Ludwika i Marian Hajdeccy, Helena i Tadeusz Hamielcowie, Michalina i Kazimierz Jankowscy, Maria i Bronisław kowie, Zofia i Józef Drabowie, Antonina i Aleksander Gabrysiowie, Józef i Helena Gładcy, Stefania i Jerzy Gojow
Kantorowie, Teofila i Andrzej Krajowie, Genowefa i Piotr Krzyżakowie, Genowefa i Stanisław Mleczkowie, Józefa i Jan Pamułowie, Emilia i Tadeusz Porwiszowie, Krystyna i Edward Puziowie, Maria i Józef Rożkowie, Bogumiła i Kantorowie, Teofila i Andrzej Krajowie, Genowefa i Piotr Krzyżakowie, Genowefa i Stanisław Mleczkowie, Józefa

Tadeusz Serwatkowie, Maria i Ignacy Węglarzowie oraz Otylia i Zbigniew Zydroniowie. Tadeusz Serwatkowie, Maria i Ignacy Węgla

 Alina i Tadeusz Dadejowie, Zofia i Tadeusz Gałkowie, Genowefa i Mieczysław Heródowie, Teresa i Zenon Smolińscy, Krystyna i Krzysztof Stefkowie, Alicja i Ferdynand Kukułkowie,  Aleksandra i Stanisław Radeccy, Maria i Kazimierz Szosto- Alina i Tadeusz Dadejowie, Zofia i Tadeusz Gałkowie, Genowefa i Mieczysław Heródowie, Teresa i Zenon Smolińscy, Kry
wie, Wanda i Władysław Gajcowie, Teresa i Ludwik Kuciowie, Maria i Paulin Moszczyńscy, Maria i Józef Rosowie, Krystyna i Władysław Konopkowie, Maria i Karol Michniakowie, Zofia i Józef Urbanowie, Danuta i Władysław Gładyszowie, wie, Wanda i Władysław Gajcowie, Teresa i Ludwik Kuciowie, Maria i Paulin Moszczyńscy, Maria i Józef Rosowie, Krys

Eleonora i Jan Guzikowie, Emilia i Marian Kozubowie, Bogumiłą i Antoni Legutkowie, Genowefa i Jan Słupscy, Stanisława i Stanisław Świerczkowie, Maria i Józef Gibałowie, Michalina i Józef Piękoszowie, Natalia i Stanisław Gzylowie. Eleonora i Jan Guzikowie, Emilia i Marian Kozubowie, Bogumiłą i Antoni Legutkowie, Genowefa i Jan Słupscy, Stanisł



19 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYlistopad 2009

Maria i Piotr Kądziołkowie (60 lat pożycia małżeńskiego),  Teresa i Henryk Adamczykowie, Maria i Tadeusz Bączkowie, Józefa i Kazimierz Bernacikowie, Krystyna i Wit Biedowie, Maria i Roman Bzdakowie, Maria i Roman Ćwi-owie, Józefa i Kazimierz Bernacikowie, Krystyna i Wit Biedowie, Maria i Roman Bzdakowie, Maria i Roman Ćwi-
kowie, Zofia i Józef Drabowie, Antonina i Aleksander Gabrysiowie, Józef i Helena Gładcy, Stefania i Jerzy Gojowie, Ludwika i Marian Hajdeccy, Helena i Tadeusz Hamielcowie, Michalina i Kazimierz Jankowscy, Maria i Bronisław e, Ludwika i Marian Hajdeccy, Helena i Tadeusz Hamielcowie, Michalina i Kazimierz Jankowscy, Maria i Bronisław 
Kantorowie, Teofila i Andrzej Krajowie, Genowefa i Piotr Krzyżakowie, Genowefa i Stanisław Mleczkowie, Józefa i Jan Pamułowie, Emilia i Tadeusz Porwiszowie, Krystyna i Edward Puziowie, Maria i Józef Rożkowie, Bogumiła i i Jan Pamułowie, Emilia i Tadeusz Porwiszowie, Krystyna i Edward Puziowie, Maria i Józef Rożkowie, Bogumiła i 

Tadeusz Serwatkowie, Maria i Ignacy Węglarzowie oraz Otylia i Zbigniew Zydroniowie. rzowie oraz Otylia i Zbigniew Zydroniowie. 

 Alina i Tadeusz Dadejowie, Zofia i Tadeusz Gałkowie, Genowefa i Mieczysław Heródowie, Teresa i Zenon Smolińscy, Krystyna i Krzysztof Stefkowie, Alicja i Ferdynand Kukułkowie,  Aleksandra i Stanisław Radeccy, Maria i Kazimierz Szosto-styna i Krzysztof Stefkowie, Alicja i Ferdynand Kukułkowie,  Aleksandra i Stanisław Radeccy, Maria i Kazimierz Szosto-
wie, Wanda i Władysław Gajcowie, Teresa i Ludwik Kuciowie, Maria i Paulin Moszczyńscy, Maria i Józef Rosowie, Krystyna i Władysław Konopkowie, Maria i Karol Michniakowie, Zofia i Józef Urbanowie, Danuta i Władysław Gładyszowie, yna i Władysław Konopkowie, Maria i Karol Michniakowie, Zofia i Józef Urbanowie, Danuta i Władysław Gładyszowie, 

Eleonora i Jan Guzikowie, Emilia i Marian Kozubowie, Bogumiłą i Antoni Legutkowie, Genowefa i Jan Słupscy, Stanisława i Stanisław Świerczkowie, Maria i Józef Gibałowie, Michalina i Józef Piękoszowie, Natalia i Stanisław Gzylowie. wa i Stanisław Świerczkowie, Maria i Józef Gibałowie, Michalina i Józef Piękoszowie, Natalia i Stanisław Gzylowie. 
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Święto Święto 
11 Listopada11 Listopada

Obchody 11 Listopada rozpoczęły się w Urzędzie Miej-
skim od przemówienia burmistrza Grzegorza Wawryki, 
który przypomniał wydarzenia z 1918 roku w Brzesku. 

-Ważną dla naszego miasta datą był 1 listopada 1918 
roku, kiedy rozbrojone zostały posterunki austriackie. Po 
tym czasie nastąpiło jeszcze wiele tragicznych wydarzeń, 
które dotykały miasto i mieszkańców, jednak nigdy nie 
brakowało śmiałych ludzi, którzy gotowi by nieść swoje 
życie dla kraju. Od 20 lat cieszyć się możemy wolnością, 
która przynosi rozwój miasta i zadowolenie jego miesz-
kańcom – mówił burmistrz Grzegorz Wawryka. 

Po krótkim występie zaprezentowanym przez młodzież 
z Miejskiego Ośrodka Kultury uczestnicy obchodów prze-
szli do kościoła świętego Jakuba, gdzie mszę w intencji 
ojczyzny odprawił ksiądz biskup Wiktor Skworc. 

Po mszy odbył się przemarsz pod Pomnik Nieznanego 
Żołnierza, gdzie złożono wieńce. Biało-czerwone wiązanki 
składaki samorządowcy z gminy i powiatu, przedstawi-
ciele brzeskich zakładów pracy, stowarzyszeń, organizacji 
pozarządowych a także mieszkańcy Brzeska. Wartę 
honorową pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza pełnili 
harcerze z brzeskiego Hufca. 
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Właściwości obiektów:
- Innowacyjność

-dom energooszczędny o Samonośnej Konstrukcji Styropianowej 
- Energooszczędność

-doskonała szczelność budynku, brak mostków termicznych
- Trwałość materiałów budowlanych: 

-wg najnowszych badań firmy BASF trwałość polistyrenu to min 50lat

Korzyści z wyboru technologii:
- Szybki w montażu 

-dom gotowy pod klucz w 6 tygodni 
- Bezkonkurencyjny cenowo

-oszczędność nie tylko w budowie ale także w eksploatacji 
- Ekonomiczny i ekologiczny 

-są przyjazne środowisku, posiadają bardzo niskie zapotrzebowaniem na energię 
oszczędność do 85%  

Więcej informacji na stronie www.m3system.pl.

TWARZE BRZESKIEGO BIZNESU
Bogusław Pacura- pierwszą firmę założył w 1986r. 
Po kilkuletniej działalności w przemyśle tworzyw sztucznych oraz w handlu detalicznym i hurtowym artykułów spożywczych na początku lat 90 zakłada firmę budowlaną 
zajmującą się nowoczesną techniką ocieplenia  budynków metodą lekką – mokrą. Kilka lat później powstaje zakład produkujący farby, tynki, kleje do dociepleń budyn-
ków ta metodą. Popyt na usługi jest duży lecz zdobycie rynku wymaga dużej cierpliwości i wielu zabiegów. W swojej działalności nauczył się ,że tylko pracując na pełny 
zegar, często zaniedbując życie rodzinne można osiągnąć zamierzony cel. Oceniając tamte, początkowe lata stwierdza , że  barierą do szybkiego rozwoju i stabilizacji 
firmy był brak pieniędzy na rynku usług. Sytuacja ta wymagała wielkiej elastyczności bo zarówno kontrahentom jak i odbiorcom zdarzały się poślizgi w płatnościach a 
przecież trzeba zapłacić podatki, wypłacić pensje, żeby być wiarygodnym partnerem. Po latach pracy w branży budowlanej zakłada firmę transportową, której ciężarówki 
przemierzają całą Europę. Od Moskwy po Lizbonę i Dublin. Zatrudnia 24 osoby. Przewozi towary i produkty okolicznych firm. Od początku swojej działalności firmy które 
prowadził, swoją siedzibę zawsze miały w Brzesku. 
Prowadząc firmę transportową cały czas przy współpracy z instytucjami naukowymi, biurami konstrukcyjnymi i architektonicznymi prowadził badania nad innowacyjną w skali 
europy budową obiektów budowlanych których warstwa nośną jest tylko materiał izolacyjny - styropian bądź pianka poliuretanowa. Po kilku latach, w 2009 roku technika ta 
została wdrożona. W swojej ofercie posiada gotowe projekty domów jednorodzinnych, budynków letniskowych, biur, gastronomi, pomieszczeń handlowych i przemysłowych. 
Obserwuje coraz większe zainteresowanie rynku swoją technologią. Obecnie powstają nowe obiekty w Brzesku, Wieliczce i Krakowie.
Zaprasza na swoją stronę internetową www.m3system.pl.



23 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYlistopad 2009 Z ŻYCIA GMINY

14 listopada w Restauracji „Galicyjska” odbył się bal uświetniający 
jubileusz 15-lecia Stowarzyszenia Przedsiębiorców Brzeskich. 
W czasie uroczystości prezes Stowarzyszenia Kazimierz Piwowarski 
wręczył Tytuły Honorowe, które przyznano: Aleksandrowi Gradowi, 
Janowi Musiałowi, Edwardowi Czesakowi i Wiesławowi Wodzie. 
-Jesteśmy dumni, że tak zacne osoby przyjęły tytuły honorowych 
członków naszego Stowarzyszenia. Mam nadzieję, że ich wkład 
w pracę organizacji przyczyni się do rozwoju jej samej, a także dla 
dobra miasta – mówił prezes.
Kazimierz Piwowarski, który oprócz swoich licznych obowiązków 
zawodowych para się twórczością literacką, z okazji jubileuszu 
Stowarzyszenia napisał utwór, który prezentujemy niżej. Obszerna 
relacja z balu SPB w grudniowym wydaniu BIM. red 

Świętowali jubileusz 15-lecia

Czym dla ludzkości dzieło o obrotach sfer niebieskich,
tym dla naszego miasta Stowarzyszenie Przedsiębiorców 
Brzeskich.
Tu oskarżeniom, że w braku skromności wiedziemy prym,
zaprzeczam zaraz – po prostu trudno było zmieć rym.
A i tym, których inteligencja nie jest zbyt wysoka,
radzę pewne rzeczy przyjąć z przymrużeniem oka.
Te epokowe wydarzenia przed piętnastu laty się działy:
zebrało się kilku przedsiębiorców i słowa ciałem się stały.
Opracowano statut i zasady członków rekrutacji,
później w sądzie krakowskim dokonano rejestracji. 
Kiedy już wszystkie działania zwieńczono sukcesem, 
kolegę Andrzeja Grucę wybrano pierwszym prezesem
Zaczęło w siłę rosnąć nasze stowarzyszenie
i głębiej w ziemię brzeską zapuszczać korzenie.
Ale nie myślcie, że łatwo dostać SPB legitymację,
prosząc o przyjęcie w poczet trzeba mieć rekomendację.
Lecz nie wszyscy, którzy gratulacje przyjmowali
Do tego jubileuszu dotrwali.
Jedni uznali, że im nie po drodze,
Na innych to znów my zawiedliśmy się srodze.
Ale my, którzy dzisiaj ten klub stanowimy,
Powszechnie uznanych wartości bronimy.
Przede wszystkim o dobro naszych członków dbamy,
Spotykamy się towarzysko, wzajemnie wspieramy.
Także o innych nie zdarza się nie nam zapominać,
Wszystkich dobrych uczynków nie sposób tu przypomnieć. 
Bo przedsiębiorcy brzescy zawsze są chętni,
By tym co sami mają podzielić się z innymi.
Koledzy członkowie i koleżanki co się wciągnąć dały
W naszym stowarzyszeniu mamy przedsiębiorców przekrój cały.
Udziela nam gościny Kaziu Kural restaurator, 
dobrodziej, filantrop i zdrowej żywności propagator. 
Lecz zamiast dalszego o tym mistrzu pienia,
Niech przemówią za nas nasze podniebienia.
Handlują koledzy w detalu i hurcie,
Począwszy od paliw, a kończąc na jogurcie.
Budując dom lub w ogrodzie altanę
Zaopatrzysz się u nas we wszystkie materiały budowlane.
Januszowi powierzysz jego realizację, 
Henryk i Tadeusz zrobią ci wykopy pod kanalizację. 
Wojtek całość budowy wnet ci okabluje,

Jadzia nakarmi i auto zatankuje.
A Tadeusz, Jacek i Marek chodzą z podniesioną głową,
dumni, że mają taką bazę transportową.
A kiedy twych ulubieńców coś przykrego spotka,
Doktor Wacek wyleczy pieska i kotka.
To znowu gdy ciebie niemoc wielka dopadnie,
Franiu niebieską pigułką wyleczy cię dokładnie.
Po tym, jak ciągła praca wielce cię znuży,
Idź po wytchnienie do Zosi – biura podróży.
A i ten, co tu wam tak niezdarnie wszystko rymuje,
Nadzieję ma, że mu Ola w oficynie wydrukuje.
Swoją wspaniałą firmę od podstaw stworzyli,
więc nie rozumiem dlaczego nazywają się Dziedzicami.
Lecz to wszystko przepadło by z kretesem,
gdyby nie czuwał zarząd z prezesem.
Władze samorządowe nigdy nie zapędziły nas w uliczkę, 
bo od wielu lat mieliśmy tam swoją wtyczkę.
Jako stowarzyszenie zaszczyt przypisujemy sobie,
że daliśmy miastu trzech burmistrzów, choć w jednej osobie.
Lecz w końcu znudziła mu się ta posada i teraz Janek na 
Wiejskiej zasiada.
Tu także należy się przypomnienie,
że poseł Edward współzakładał nasze stowarzyszenie.
Stąd wniosek oczywisty: to się wie –
chcesz kariery w polityce, to zaczynaj w SPB.
Chętnie zapraszają prezesa włodarze na salony,
życzliwość i współpracę widać z jednej i drugiej strony.
O naszym stowarzyszeniu padło tu zdań bez liku,
lecz jeszcze kilka słów o byłym sekretarzu i skarbniku.
Krzysztof to był energii kondensator,
doświadczony „młodzian”, życia rejsu nawigator.
Spóźnionemu w uiszczaniu składek była biada,
gdy brał się za niego konkwistador i poborca zasada.
Po długim okresie współpracy 
odszedł na emeryturę z tytułem honorowym na tacy.
Na koniec nam wszystkim serdecznie gratuluję,
wielu kolejnych sukcesów i jubileuszy winszuję.
Bo gdzie byłaby ludzkość, gdyby Kopernik wśród planet nie 
zrobił porządku?
Tu muszę przerwać, bo chyba znów wróciłem do początku.
I jeszcze z uczuciem ulgi stwierdzam moi mili,
że  w odpowiednich momentach żeście oko mrużyli.
Niech trwa porządek w ruchu ciał niebieskich,
niech żyje nam Stowarzyszenie Przedsiębiorców Brzeskich!
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Pan Jan w chwilach przerwy mię-
dzy jednym a drugim zamówieniem 
niemal mechanicznie zapadał w za-
myślenie. Zaduma była tym większa, 
im częściej zza drzwi prowadzących 
na zaplecze lokalu wychylała się 
drobna postać Helenki, która za trzy 
miesiące ma skończyć szesnaście lat. 
Nie lubił, kiedy córka wchodziła na 
salę, w której siedzieli restauracyjni 
goście, bo ci z lubością przyglądali 
się smukłej i zgrabnej dziewczynie, 
taksując jej powabną figurę od stóp po 
głowę. Denerwowało go to wzdychanie 
do młodego dziewczęcia podtatusiałych 
już mężczyzn, w większości już żona-
tych. A i ci wolnego stanu już za starzy 
byli, aby mogli o niej myśleć inaczej niż 
tylko o córce gospodarza. 

- Oj, rośnie panu ta Helenka, roś-
nie. To będzie kiedyś znakomita partia. 
Nie dość, że rzadkiej urody, to i posag 
będzie mieć niemały. Byłaby ona dla 
mojego starszego. Przecież i on nicze-
go sobie, a i grosza na szczęście pary 
młodej bym nie szczędził – ni to żar-
tem, ni to serio odezwał się aptekarz, 
prowadzący swój interes na leżącym 
po sąsiedzku Rynku Siennym. 

Dochodziła piąta popołudniu, kiedy w Restauracji u Jaworskich praktycznie nie było już ani jednego wolnego stołu. Pani Maria, kobieta 
tuż po czterdziestce, a jednak wyglądająca znacznie młodziej, co przyprawiało o dumę jej męża Jana, zwijała się jak w ukropie, z wdzię-
kiem, aczkolwiek bez nieprzyzwoitej kokieterii, balansując między stałymi gośćmi domagającymi się bardziej piwa niż jadła. Jan, drugi 
mąż Marii, która wcześnie owdowiała, znużony majowym upałem raz po raz wydawał dyspozycje. To była pora, kiedy miejscowa elita 
wstępowała tu na popołudniowy posiłek, a przy okazji wdawała się w dysputy na temat wojennych wydarzeń. 

AURELI

- Że też pan, panie Antoni, takie he-
rezje wygaduje – obruszył się restau-
rator, któremu stuknęło 56 lat – Prze-
cież pański syn jest od mojej Helenki 
o trzynaście lat starszy. Jej potrzeba 
młodszego, a poza tym Helcia jeszcze 
szkół nie ukończyła. Dopij pan lepiej to 
piwo, to nowego nalejemy – próbował 
urwać rozmowę gospodarz. 

- Zapisz Janie na mój rachunek. Ja 
stawiam – wtrącił się sąsiad Jaworskich, 
stały bywalec restauracji – A co do różni-
cy wieku, to nie chcę ci nic wypominać, 
ale przecież ty jesteś od swojej Marysi 
starszy o równe piętnaście lat. Tobie 
jakoś nikt nie bronił smalić cholewek. 

- No właśnie – podchwycił w lot 
aptekarz – Może jednak przemyśli pan 
moją sugestię. 

- Ja to może bym i nie miał nic 
przeciwko, ale Maria na pewno by się 
nie zgodziła. Zresztą, po co nam gadać 
o czymś, co jest zaledwie teoretyczne 
– odparł filozoficznie Jan Jaworski. 

Był drugim mężem Marii, z domu 
Maderskiej. Żeby było ciekawiej, jej 
pierwszy, młodo zmarły mąż, też nazy-
wał się Jaworski. I nie było między obu 
mężczyznami żadnego pokrewieństwa. 

Pan Jan, zanim 
złożył swojej przy-
szłej połowicy mał-
żeńska propozycję, 
dał się w miastecz-
ku poznać, jako 
stateczny i obrot-
ny obywatel, który 
potrafi zapewnić 
swoim bl iskim 
bezpieczeństwo 
i miłą każdemu 
stadłu stabilizację. 
A ponadto mimo 
to, że starszy był 
od Marii o te wypo-
mniane mu przed 
chwilą piętnaście 
lat, urodą i bu-
dową ciała mógł 
wprawić w kom-
pleksy niejedne-
go jej rówieśnika. 

Wbrew przypuszczeniom niektórych 
życzliwych, którzy ostrzegali młodą 
wdowę przed nieuchronnymi kłopo-
tami wynikającymi ze zbyt rzucającej 
się w oczy różnicy wieku, mariaż Jana 
z Marią okazał się być związkiem 
niezwykle udanym. Żona „drugie-
go” Jaworskiego bardzo szybko 
zaaklimatyzowała się w nowych dla 
siebie realiach i stała się niezwykle 
pomocna w snuciu planów rozwoju 
rodzinnego interesu. Największą siłą 
tego związku było jednak to, że Maria 
i Jan pobrali się kierowani szczerą 
i prawdziwą miłością. Kiedy w 1899 
roku przyszła na świat Helcia, całą 
swoją miłość na nią przelali. I cho-
ciaż w dniu, w którym zaczyna się ta 
opowieść, córka ich liczyła sobie nie-
spełna szesnaście wiosen, już powoli 
oboje myśleli o jej dorosłej przyszło-
ści, bardziej obawiając się jakiegoś 
nieodpowiedniego z jej strony wyboru 
epuzera, niż snując wizję świetlanego 
pożycia ukochanej latorośli z kimś, 
kogo jeszcze nie znali. 

Jako się rzekło, a właściwie – jako 
rzekł pan aptekarz, Helcia wyrosła 
na dziewczę nietuzinkowej urody, 
nietrudno więc zgodzić się z tym, 
że nie tylko jej rówieśnicy z podzi-
wem odwracali ku niej wzrok, gdy 
mijała ich na korytarzu szkolnym 
lub podczas wspólnych z rodzicami 
spacerów. Chętnie obłapiali ją na-
tarczywym spojrzeniem panowie już 
przynajmniej pozornie stateczni. Dla-
tego pan Jan tolerował jej obecność 
w restauracji, o ile przebywała na 
zapleczu lub kręciła się po kuchni. 
Na sali nie powinna się zbytnio poka-
zywać, bo to i zaduch spoconych ciał 
i papierosowy dym, a i język czasem 
nieobyczajny. I te nieprzyzwoite spoj-
rzenia rozmarzonych i rozochoconych 
piwem klientów. 

Właśnie o swojej ukochanej Helci 
rozmyślał pięćdziesięciosześcioletni 
restaurator, gdy w drzwiach ukazał 
się jegomość do tej pory tutaj nikomu 
nieznany. To zrozumiałe, że wraz 
z jego wejściem zamilkły rozmowy. 
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W spojrzeniach stałych bywalców 
nie było ani krzty wrogości, obcej 
zresztą temu miejscu, pomimo wo-
jennej zawieruchy, która gdzie indziej 
różne emocje wywoływała. Klientami 
pana Jana kierowała uzasadniona 
w takich przypadkach ciekawość. 
Skoro nikomu nieznajomy, to czy 
tylko przejazdem, czy też na dłużej 
w miasteczku zagości? 

Gapili się zatem stali bywal-
cy Jaworskich mężczyźnie na oko 
dwudziestoparoletniemu, ubranemu 
zgodnie z obowiązującymi naówczas 
trendami, aczkolwiek bez przesady. 
Mimo, że ramiona jego skrywały ręka-
wy surduta, domyślić się można było 
imponującej muskulatury znamio-
nującej człowieka wysportowanego. 
Krótko przystrzyżonym włosom po-
łysku nadawała dyskretnie nałożona 
brylantyna. Jednym słowem, od drzwi 
kroczył w kierunku właśnie zwolnio-
nego stolika mężczyzna przystojny 
i na pewno podobający się kobietom. 
Sposób poruszania się wskazywał, 
że nieznanemu gościowi nieobcy był 
wojskowy dryl, choć niekoniecznie 
musiał mieć do czynienia z wojennymi 
działaniami.  Nieznajomy w rzeczywi-
stości liczył sobie trzydzieści lat, był 
jeszcze stanu wolnego i w istocie był 
ponad miarę wysportowany, wszak 
od dzieciństwa uprawiał gimnastykę, 
a jego wielkim niespełnionym marze-
niem była praca w cyrku, oczywiście 
w charakterze akrobaty. Ostatecznie 
został urzędnikiem, ale o zamiłowaniu 
do sportu ani myślał zapomnieć. Już 
wkrótce młodsi od niego kawalerowie 
mieli przekonać się, że oto przybył do 
miasteczka konkurent wielce poważ-
ny w zabiegach o rękę młodej Jawor-
skiej. Tymczasem owego majowego 
dnia 1915 roku on także tego jeszcze 
nie wiedział. 

Ledwie zajął miejsce za stołem, 
jakby spod ziemi wyrosła gospodyni. 
Pani Maria rzadko osobiście obsłu-
giwała gości, raczej nadzorowała 
pracę kelnerów. Jednak to ona za-
wsze witała nowego przybysza. Kiedy 
skrzyżowały się spojrzenia przystojnej 
i zadbanej czterdziestolatki i również 
nie wyglądającego na swój wiek trzy-
dziestoletniego przystojniaka, nikomu 
w lokalu, jak i im samym, nawet na 
myśl nie przyszło, że oto spoglądają 
na siebie przyszła teściowa i poten-
cjalny zięć. 

 - Czym mogę szanownemu 
panu służyć? – zapytała tonem bynaj-
mniej nieodświętnym, raczej takim 
samym, jakiego używała w stosunku 
do stałych bywalców.  Mimo to, wnikli-

wy obserwator mógł doszukać się w jej 
intonacji odrobiny więcej szacunku, 
niż go pani Maria okazywała na co 
dzień innym. 

- Jeśli można, prosiłbym o sporych 
rozmiarów golonko i kieliszeczek ab-
syntu – złożył przybysz zamówienie 
głosem charakterystycznym dla ludzi 
obeznanych z dobrymi manierami. 
Akcent zdradzał, że przybysz pocho-
dzi z wschodnich terenów Polski, 
prawdopodobnie spod Lwowa, albo 
i z niego samego. Kiedy gospodyni 
skinęła lekko głową i oddaliła się 
w kierunku szynkwasu, nieznajomy 
wyjął z obszernej kieszeni świeżą 
gazetę, rozprostował ją na blacie 
stołu i pogrążył się w lekturze, którą 
wkrótce potem przerwał mu tubalny 
głos pochylonego nad nim aptekarza, 
tego samego, który kilkanaście minut 
wcześniej sugerował wydanie młodej 
Jaworskiej za swojego syna. 

- Pan pozwoli, że zapytam, co 
nowego na froncie. Domyślam się, że 
śledzi pan sytuację na bieżąco. 

- Straszna bitwa miała miejsce 
niedaleko nas. W Łużnej koło Cięż-
kowic poległo chyba z tysiąc polskich 
żołnierzy. Teraz Austriacy i Niemcy 
zbliżają się do Jasła. Pewnie niedłu-
go dotrą do Lwowa – odpowiedział 
nieznajomy z wyraźnie wyczuwalną 
w głosie troską. 

- Jaśnie wielmożny pan przybywa 
do nas z Lwowa? – zapytał aptekarz, 
przysiadając się do stolika, nie czeka-
jąc na przyzwolenie.

- Spod Lwowa – sprostował gość 
– Dokładnie z Mszany. To jakieś 
dwadzieścia kilometrów od Lwowa. 
Martwię się o rodzinę. Ale najgorsze 
jest to, że ta wojna pochłania tyle 
ofiar. Proszę sobie wyobrazić, że po 
niemieckiej stronie ubyło aż osiem 
tysięcy żołnierzy. Ale za to ruscy stra-
cili też sporo wojska, samych jeńców 
trafiło do niemieckiej niewoli gdzieś 
z siedemnaście tysięcy. ..

- Jeśli pan pozwoli – przerwał mu 
aptekarz – to wydaje mi się, że to car-
skie wojsko ma jakichś nieudacznych 
tych swoich dowódców. Żeby tak po 
sztubacku prowadzić wojnę?

- Widzi pan, a jednak przez rok 
to oni panowali w Galicji – skwito-
wał zagadnięty – Niemców trzeba 
się bać. Pokazali Brytyjczykom, że 
w walce stać ich na wszystko, choćby 
mieli sprzeniewierzyć się wszelkim 
konwencjom. 

- Mówi pan o tym, co się stało 
w Belgii?

- Otóż właśnie. Jak można było 
bezkarnie wytruć pięć tysięcy niczego 

niespodziewających się żołnierzy? To 
doprawdy niewyobrażalne. 

- Pan, widzę, jest orędownikiem 
konwencjonalnych metod walki – za-
uważył aptekarz.

- Owszem, zarówno na wojnie, 
jak i w czasie pokoju – skwitował 
nieznajomy – Pan pozwoli, że się 
przedstawię. Nazywam się Paweł 
Syweńki i będę tutaj prawdopodobnie 
częstym gościem. 

- Czyżby pan zatrzymał się u nas 
na dłużej? – dociekał aptekarz, po 
czym nieśmiało wymamrotał swoje 
nazwisko. Na tyle nieśmiało, że męż-
czyzna, który przedstawił się jako Sy-
weńki tylko przez grzeczność potaknął 
głową, bo tak naprawdę niewiele 
z tej prezentacji zrozumiał. Jakieś  
-eński i tyle. Zapytany jednak o cel 
swojego w miasteczku pobytu grzecz-
nie wyjaśnił, że przybył tutaj, aby 
w miejscowym browarze sprawować 
funkcję komisarza odpowiedzialnego 
za kontrolę jakości produkowanych na 
czas wojny wyrobów spirytusowych. 

Dalszą rozmowę przerwało nadej-
ście pani Marii, która jęła podawać 
przybyszowi pachnące golonko. Tym-
czasem aptekarz –eński przeprosił 
swojego rozmówcę i powrócił do swo-
jego stolika. Syweńki bacznie śledził 
dystyngowane ruchy obsługującej go 
kobiety, lecz obserwację przerwał mu 
nowy głos, tymczasem dźwięczny, 
melodyjny, a co najważniejsze, miły 
dla ucha, bo dziewczęcy. 

- Mamusiu, tatuś prosi, abyś 
zajrzała do kuchni – zaświergotała 
dziewczynka, którą wszyscy znali 
tutaj jako Helcię. 

Paweł Syweńki podniósł wzrok 
znad smakowicie pachnącego jadła, 
a spostrzegłszy zjawiskową postać, 
z której piersi ten aksamitny głos się 
wydobywał, w myśli takim obdarzył to 
komentarzem: - Do licha, ja na pewno 
będę tutaj częstym gościem. Jeśli nie 
uda mi się zamienić choćby kilku słów 
z tym uroczym stworzeniem, to choćby 
oko nacieszę. Jakaż ona młodziutka. 
Pewnie ma teraz szesnaście lat. 
Zaraz, zaraz, kiedy to ja byłem taki 
młody? – zastanowił się, po czym przy-
mknąwszy oczy przeniósł się w czas, 
kiedy to wiosną 1901 roku…  

…
Wiosna 1901 roku była wyjątkowo 

pogodna. Paweł cieszył się, że od kilku 
dni jest na tyle ciepło, by móc lekko 
ubranym biec nad rzekę i w ciszy 
oddawać się ulubionym przez niego 
ćwiczeniom. Sława znakomitego 
gimnastyka wybiegała daleko poza 
rodzinną Mszanę. Z umiejętności 
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czynienia ze swoim ciałem tak zmyśl-
nych sztuczek, że innym zapierało 
dech w piersiach, znany był w całym 
lwowskim gimnazjum. Zawsze, kiedy 
nastawała wiosna, czas wolny od nauki 
albo od pracy w mszańskim gospo-
darstwie spędzał na gimnastycznych 
ćwiczeniach. Stały harmonogram 
dnia zmieniał tylko wtedy, kiedy do 
Lwowa zajeżdżał cyrk. Mógł godzi-
nami przyglądać się przygotowaniom 
cyrkowców do występu. Starał się 
zawsze mieć jakieś zaskórniaki na 
wypadek, gdyby trzeba było kupić 
bilet do cyrku. Gdy zbliżała się 
jesień, a później nadchodziła zima 
i cyrki miały przymusowe przerwy 
w występach, ćwiczył w domu, ma-
rząc przy tym, że to on kiedyś będzie 
oklaskiwany przez publiczność jako 
wzięty linoskoczek. 

Tego dnia, do którego Paweł po-
wrócił pamięcią siedząc zamyślony 
w brzeskiej restauracji u Jaworskich, 
lekcje w gimnazjum ciągnęły się 
w nieskończoność. Młody Syweńki 
z niecierpliwością oczekiwał na 
dzwonek wieńczący koniec ostatniej 
lekcji. Kiedy wreszcie to nastąpiło, 
zaraz po opuszczeniu szkolnych 
murów pobiegł w kierunku placu, 
na którym już od rana rozbijali na-
miot cyrkowcy. Do przedstawienia 
pozostało jeszcze kilka godzin, ale on 
chciał nacieszyć się widokiem dzikich 
zwierząt, które wcale takie dzikie nie 

są. Istniała też szansa podglądnięcia 
cyrkowych akrobatów podczas ostat-
nich treningów przed wyjściem na 
arenę otoczoną szczelnie wypełnioną 
widownią. A później już delektowanie 
się samymi pokazami. I wyobrażanie 
sobie, że te rzęsiste brawa przezna-
czone są właśnie dla niego. 

Paweł miał swojego ulubionego 
akrobatę, którego ruchy potrafił 
śledzić godzinami. Podglądał jego 
sztuczki, które potem z mniejszym 
lub większym powodzeniem próbował 
naśladować. Szczęście mu dopisało, 
bo kiedy akurat przedarł się przez 
niski płotek oddzielający drogę 
od cyrkowego namiotu, zauważył 
swojego idola ćwiczącego tuż obok 
szapita1. Już miał przycupnąć za 
dwiema dużymi pakami z cyrkowymi 
rekwizytami, by pozostać niezauwa-
żonym, kiedy atleta gestem pozwolił 
mu pozostać w pobliżu i przyglądać 
się swoim sztuczkom. Podziwiał więc 
z bliska kunszt, o jakim na razie 
tylko mógł jedynie zamarzyć. A prze-
cież to była tylko zwykła, pozornie 
nieskomplikowana rozgrzewka. 

- Ach, gdyby tak kiedyś przywdziać 
ten trykot i samemu wyjść na arenę 
– rozmarzył się Paweł i w tym rozma-
rzeniu dotrwał tak już do rozpoczęcia 
przedstawienia. 

A widowisko tego dnia podobało 
mu się jakoś szczególnie. Być może 
dlatego, że było pierwsze tej wiosny 

Burmistrz Brzeska Grzegorz 
Wawryka i Miejski Ośrodek Kultury 
w Brzesku to organizatorzy dwudnio-
wej wycieczki do Warszawy, w których 
uczestniczyły dzieci i młodzież uczest-
nicząca w zajęciach prowadzonych 
w wiejskich świetlicach działających 
w strukturach MOK-u. Była to niejako 
nagroda za aktywny udział w kultu-
ralnych przedsięwzięciach na terenie 
sołectw. 50-osobowa grupa repre-
zentująca świetlice w Mokrzyskach, 
Porębie Spytkowskiej i Sterkowcu 
podczas dwudniowego pobytu w stolicy 
zwiedziła miedzy innymi zamek Kró-
lewski, Łazienki, Wilanów, Muzeum 
Powstania Warszawskiego i Powązki. 
Opiekę nad uczestnikami wycieczki 
sprawowały Maria Karaś, Celina 
Słowik i Iwona Tomasik.

 Dzięki finansowemu wspar-
ciu ze strony burmistrza Grzegorza 
Wawryki oraz Miejskiego Ośrodka 

i jego młode serce tym bardziej chłonę-
ło wszystko to, do czego tęsknił przez 
ciągnącą się w nieskończoność zimę. 
Jeszcze długo po skończonym spekta-
klu krążył wokół cyrkowych wozów, 
z ciekawością zaglądał do klatek ze 
zwierzętami. A kiedy mu pozwolono, 
chętnie pomagał w drobnych pracach. 
Nawet się nie spostrzegł, kiedy zapadł 
zmrok. Dopiero wtedy ocknął się i przy-
pomniał sobie wreszcie, że przecież już 
dawno powinien być w domu. Spojrzał 
na zegar ledwo już dostrzegalny na ra-
tuszowej wieży i z niepokojem uświa-
domił sobie, że do odjazdu ostatniego 
pociągu w kierunku Mszany pozostało 
jeszcze około dziesięciu minut. 

„Ojciec mnie zabije” – przemknęło 
mu przez głowę i w te pędy rzucił się 
biegiem w kierunku kolejowej stacji. 
Biegł, jak na wysportowanego mło-
dzieńca przystało. Długimi susami 
przeskakiwał piętrzące się po drodze 
przeszkody. Kilkakrotnie niechcący 
potrącił mijających go zdziwionych 
tym nienaturalnie szybkim biegiem 
przechodniów. Wreszcie wbiegł na 
dworzec, ruszył szybko na znany mu 
na pamięć peron, a kiedy już dotarł 
na miejsce, niemal ze łzami w oczach 
zaczął wpatrywać się w tył ostatniego 
wagonu, który powinien zawieźć go 
do rodzinnej wioski. Powinien, ale 
nie zawiózł. 

c.d.n. PRUD
1  Szapito – namiot cyrkowy 

Kultury koszt wycieczki na jedną 
osobę był bardzo niewielki. Burmistrz 
przeznaczył na organizację wyjazdu 
cztery tysiące złotych a MOK trzy 
tysiące. W ten sposób nagrodzone zo-
stało zaangażowanie młodzieży, która 

DWA DNI W WARSZAWIE

działając w środowiskowych świetli-
cach nie tylko rozwija swoje zdolności 
artystyczne, ale w znacznym stopniu 
wpływa na rozwój kultury w swoich 
miejscowościach. 

PRUD
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W przypadku podatku dochodowego od 
osób fizycznych zasadą jest, że każda oso-
ba uzyskująca dochód podlega odrębnemu 
opodatkowaniu. Zasada ta znajduje również 
zastosowanie w przypadku małżonków. Z drugiej 
jednak strony ustawodawca zauważa, iż formalny 
związek kobiety i mężczyzny stanowi nie tylko 
wspólnotę emocjonalną czy też społeczną, ale 
również ekonomiczną. Dlatego też została praw-
nie przewidziana możliwość wspólnego złożenia 
zeznania rocznego przez małżonków. 

Wspólne opodatkowanie małżonków jest 
ich uprawnieniem, a nie obowiązkiem. Dlatego 
też wybór tej formy opodatkowania następuje 
na wniosek małżonków wyrażony we wspólnym 
zeznaniu rocznym. 

Zasadniczo warunkami niezbędnymi, które 
należy spełnić, by mieć możliwość wspólnego 
rozliczenia z małżonkiem są:

1. Podleganie przez obydwoje małżonków 
nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu 
w Polsce.

 2. Istnienie wspólności majątkowej przez 
cały rok podatkowy, którego dotyczy zeznanie 
(ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej jest 
podstawowym małżeńskim ustrojem majątkowym 
aczkolwiek może on być wyłączony od samego 
początku małżeństwa bądź też może zostać 
wyłączony już w trakcie jego trwania. Ustanie 
ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej 
powoduje m.in. umowa między małżonkami, 
rozwód i separacja).

3. Pozostawanie we wspólności małżeńskiej 
przez cały rok podatkowy – oznacza to, że 
małżonkowie, którzy zawarli związek małżeński 
w roku podatkowym, bądź rozwiedli się przed 
końcem roku podatkowego, bądź też ich zwią-
zek został unieważniony przed końcem roku 
podatkowego nie mogą skorzystać ze wspólnego 
opodatkowania. 

Na zasadzie wyjątku zeznanie łącznie 
z małżonkiem może złożyć podatnik, który 
zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem 
roku podatkowego, a jego małżonek zmarł 
w trakcie roku podatkowego oraz podatnik, który 
pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok 
podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie 
roku podatkowego przed złożeniem zeznania 
podatkowego. 

4. Nie korzystanie przez małżonków ze zry-
czałtowanych form opodatkowania lub podatku 

liniowego. Zatem jeżeli jeden z małżonków 
opodatkowany jest w formie ryczałtu od 
przychodów ewidencjonowanych lub kartą po-
datkową, nie mogą oni rozliczać się wspólnie. 
Podobnie nie będą mogły skorzystać z możli-
wości wspólnego opodatkowania małżeństwa, 
w których jeden z małżonków jest osobą 
duchowną (dotyczy wyznań nie stosujących 
celibatu), opodatkowaną ryczałtem od przy-
chodów osób duchowych z tytułu wykonywania 
funkcji duszpasterskich. 

Możliwość wspólnego opodatkowania 
wyłącza także opodatkowanie przychodów jed-
nego z małżonków na zasadach określonych 
w ustawie o podatku tonażowym.

Małżonkowie pragnący rozl iczyć się 
wspólnie z podatku powinni w pierwszej 
kolejności ustalić wspólną podstawę opodat-
kowania. Czynią to dodając uzyskane w roku 
podatkowym dochody, pomniejszone o kwoty 
ulg podatkowych podlegających odliczeniu od 
dochodu. Do sumy przychodów nie wlicza się 
przychodów (dochodów), które opodatkowane 
są w sposób ryczałtowy na podstawie przepi-
sów ustawy i podatku dochodowym od osób 
fizycznych (np. z tytułu najmu lokali). 

Następnie tak ustalona podstawa opodat-
kowania dzielona jest na pół i od tej połowy 
obliczany jest podatek według skali podatkowej 
określonej w ustawie. Tak obliczany podatek 
mnoży się razy dwa. Iloczyn to podatek należny 
od obojga małżonków. Sposób rozliczenia 
obrazuje poniższy wzór:

P = [ (D/2) x S ] x 2

gdzie:

P –  podatek podlegający zapłaceniu
D –  suma dochodu małżonków
S –  stawka podatkowa wg skali

W wielu wypadkach zdarza się, że jedy-
nie jedno z małżonków pracuje zawodowo 
i osiąga dochody podlegające opodatkowaniu, 
natomiast drugie zajmuje się prowadzeniem 
gospodarstwa domowego. W takim przypadku 
wspólne opodatkowanie małżonków będzie 
szczególnie korzystne. 

Przykład 
Jan i Paweł pracują w jednej firmie na takim 

samym stanowisku. W ciągu roku podatkowego 
uzyskali dochód po 30.000 zł (dla uproszczenia 
w przykładzie pominięto wszystkie odliczenia od 
dochodu i od podatku). 

• Jan rozlicza się wspólnie ze swoją nie-
pracującą żoną. W tym wypadku kwota 30.000 
zł jest dzielona przez 2 co daje kwotę 15.000 
zł. Następnie od tej kwoty obliczamy podatek 
zgodnie ze skalą uwzględniając kwotę zmniej-
szającą podatek:

18% x 15.000 – 556,02 = 2143,98 zł
 Następnie uzyskaną kwotę mnożymy przez 

2. Podatek wynosi 4288.00

• Paweł jest kawalerem i rozlicza się samo-
dzielnie. Dlatego zapłaci podatek zgodnie ze 
skalą podatkową:

18% x 30.000 - 556,02 = 4.843,98 zł
Jan i jego żona dzięki preferencyjnej formie 

opodatkowania zapłacą mniejszy podatek. 

Należy zauważyć, że przepisy przewidują 
mechanizm, który pozwala na uwzględnienie pla-
nowanego wspólnego rozliczenia się z podatku 
już na etapie poboru zaliczek na podatek przez 
płatników. Warunkiem tego jest złożenie przez 
podatnika stosownego oświadczenia skierowa-
nego do płatnika podatku (pracodawcy). Płatnicy 
pobierają pomniejszone zaliczki począwszy od 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
otrzymali stosowne oświadczenie. 

Należy pamiętać, że złożenie zeznania 
podatkowego po ustawowym terminie (30 kwiet-
nia) powoduje utratę uprawnienia do wspólnego 
opodatkowania razem z małżonkiem. 

Grzegorz Gniadek
TaxLand

Redakcja zastrzega, iż przedstawione in-
formacje nie mogą być traktowane jako porady 
prawne czy też podatkowe. Redakcja nie ponosi 
odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowa-
nia się do opublikowanych treści. Wszelkie mate-
riały z zakresu prawa podatkowego mają jedynie 
na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach 
prawnych oraz możliwościach ich praktycznego 
zastosowania.

Razem ze zbliżającym się końcem roku, nieuchronnie zbliża się termin rocznego rozliczenia podatku dochodowego przez każdego z nas. 
Należy zatem poważnie zastanowić się nad wyborem najbardziej odpowiedniej dla nas formy opodatkowania. Dlatego też w tym numerze 
BIMu pragniemy przedstawić jedną z nich -  rozliczanie z małżonkiem.

ŁATWE PODATKI:
Kiedy opodatkować się wspólnie z małżonkiem  www.taxland.info.pl
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-Dumą napawa fakt, że na terenie 
gminy mamy tak wielu utalentowanych 
wszechstronnie uczniów, którzy sięgają 
po laury na olimpiadach, nawet na 
szczeblu krajowym. Niech te skromne 
wyróżnienia przyczynią się do dalszego 
ich rozwoju i pomnażania talentów 
– mówi burmistrz Grzegorz Wawryka.

W tym roku stypendia burmistrza 
otrzymali: Michał Zając (Gimnazjum 
nr 2 Brzesko - finalista z wyróżnieniem 
„LX Olimpiady Matematycznej”, Lau-
reat I stopnia „IV Olimpiady Matema-
tycznej Gimnazjalistów”, Finalista „XVI 
Olimpiady Informatycznej”, Laureat III 
stopnia III Olimpiady Informatycznej 
Gimnazjalistów”, Laureat – I miejsce 
w „Małopolskim Konkursie Matema-
tycznym”, Uzyskanie nagrody I stopnia 
w Sesji Matematycznej Gimnazjów”), 
Wojciech Wojdak (SP nr 2 Brzesko 
- Letnie Mistrzostwa Polski w Gorzo-
wie Wielkopolskim (I miejsce w stylu 
dowolnym, III miejsce w stylu dowol-
nym, III miejsce w stylu zmiennym, VII 
miejsce w stylu dowolnym ), Zimowe 
Mistrzostwa Polski w Ostrowcu Święto-
krzyskim (I miejsce w stylu dowolnym, 
IV miejsce w stylu dowolnym, VIII 
miejsce w stylu dowolnym), Zuzanna 
Stawiarska (Gimnazjum nr 1 Brzesko- 
laureatka „Małopolskiego Konkursu 
Przedmiotowego z Biologii”, Finalistka 
„Małopolskiego Konkursu Przedmio-
towego z Chemii”), Magdalena Wołek 
(Gimnazjum nr 1 Brzesko - laureatka 
„Małopolskiego Konkursu Przedmioto-
wego z Biologii”), Monika Klecka (Gim-

STYPENDIA BURMISTRZA
nazjum nr 1 Brzesko - finalistka „Ma-
łopolskiego Konkursu Biologicznego”, 
Laureatka „Ogólnopolskiego Konkursu 
Wiedzy o Teatrze”, II miejsce w „III Mię-
dzypowiatowym Konkursie  „Zwrotów, 
Przysłów, Idiomów niemieckich” SCE 
w Tarnowie, II miejsce w „ Powiatowym 
Konkursie Recytatorskim Poezji K. I. 
Gałczyńskiego”), Piotr Put (Gimnazjum 
nr 2 Brzesko- laureat „IV Konkursu 
Fizyki i Astronomii dla Gimnazjali-
stów”), Jadwiga Legutko (SP Sterkowiec 
- Laureatka „odpowiednik” I miejsca 
na szczeblu wojewódzkim w konkursie 
przedmiotowym Małopolskiego Kon-
kursu Humanistycznego dla uczniów 
szkół podstawowych pt. „ Od nadawcy 
do odbiorcy”, I miejsce w Międzypo-
wiatowym Konkursie Plastycznym pt. 
„Najpiękniejsza Kartka Bożonarodze-
niowa”, III miejsce w Międzyszkolnym 
Konkursie Wiedzy Biblijnej „Ewangelia 
św. Mateusza”,), Sara Pytel (SP nr 2 Ja-
downiki - III miejsce w gminie i powiecie 
w Indywidualnym Tenisie Stołowym, 
I miejsce w gminie i powiecie w Druży-
nowym Tenisie Stołowym, VI miejsce 
w rejonie w Indywidualnym Tenisie 
Stołowym, II miejsce w Drużynowym 
Tenisie Stołowym w rejonie, XI miejsce 
w Małopolsce w Indywidualnym Tenisie 
Stołowym, III miejsce w Małopolsce 
w Drużynowym Tenisie Stołowym), 
Gabriela Ruszaj (SP nr 2 Jadowniki 
- I miejsce w gminie i powiecie w Indy-
widualnym Tenisie Stołowym, I miejsce 
w gminie i powiecie w Drużynowym 
Tenisie Stołowym, III miejsce w rejonie 

w Indywidualnym Tenisie Stołowym, II 
miejsce w rejonie w Drużynowym Teni-
sie Stołowym, IX miejsce w Małopolsce 
w Indywidualnym Tenisie Stołowym, III 
miejsce w Małopolsce w Drużynowym 
Tenisie Stołowym), Mateusz Leś (SP 
nr 2 Jadowniki - Mistrz Polski „Family 
Cup” MTB – I miejsce, Mistrz Polski „ 
Family Cup” MTB – I miejsce, Decat-
hlon Bike Cup MTB – I miejsce), Paweł 
Jemioło (Gimnazjum nr 1 Brzesko 
- finalista „Małopolskiego Konkursu 
Biologicznego”,   I Miejsce w „V Mię-
dzypowiatowym Konkursie Poezji 
Niemieckojęzycznej”), Anna Topolska 
(Gimnazjum nr 1 Brzesko  - finalistka 
„Małopolskiego Konkursu Biologicz-
nego”), Tomasz Mika (Gimnazjum nr 
1 Brzesko - finalista „Małopolskiego 
Konkursu z Języka Angielskiego”), 
Marta Świątek (Gimnazjum nr 1 Brze-
sko - finalistka „Małopolskiego Kon-
kursu Matematycznego 2008/2009”), 
Jakub Ćwik (Gimnazjum nr 1 Brzesko 
- finalista „Ogólnopolskiego Konkursu 
Historycznego „Losy żołnierza i dzieje 
oręża polskiego”, Udział w etapie 
rejonowym „Małopolskiego Konkur-
su Historycznego”, Udział w etapie 
rejonowym „Małopolskiego Konkursu 
Biologicznego”), Klaudia Budzyn 
(Gimnazjum nr 2 Brzesko - finalistka 
„Konkursu Fizyki i Astronomii dla 
Gimnazjalistów”, finalistka „Konkursu 
Informatycznego dla Gimnazjalistów”, 
finalistka  „ Konkursu Matematycz-
nego dla Gimnazjalistów”), Karolina 
Płaczek (Gimnazjum nr 2 Brzesko - 

23 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Brzesko otrzymało stypendia fundowane przez burmistrza Grzegorza Wawrykę. 
Wyróżnieni to laureaci i uczestnicy konkursów przedmiotowych, olimpiad sportowych i artystycznych. Na wczorajszą sesję, kiedy odebrali stypendia, 
zaproszeni zostali ze swoimi rodzicami.
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Lex w urzędzie
W Polsce, średnio co 20 minut powsta-

je nowy akt prawny. Taki zalew ustaw, 
rozporządzeń, a przede wszystkim zmian 
do nich, powoduje straszny zamęt i konia 
z rzędem temu, kto się w tym nie pogubi. 
Oczywiście, można się w tym dobrze 
orientować – przecież jest Internet z jego 
ogromnymi zasobami, tyle tylko, że zajmie 
nam to trochę czasu, bo odróżnić obowią-
zującą ustawę od archiwalnej wcale nie 
jest łatwo.

W Urzędzie Miejskim w Brzesku 
rozwiązano to inaczej. Urzędnicy mają do 
dyspozycji program komputerowy „Lex” 
firmy Wolters Kluwer, który umożliwia 
im poruszanie się w tym gąszczu aktów 
prawnych. 

-Program Lex funkcjonuje u nas od kil-
ku lat – mówi Bogdan Kopeć, informatyk 
urzędu. -Jednak do tej pory miało do niego 
dostęp tylko kilka osób, a to dlatego, że to 
dość droga rzecz. Dopiero w tym roku po-
jawiła się możliwość, by wyposażyć w niego 
wszystkich pracowników.  Sam program to 
tylko narzędzie, a bez gruntownej wiedzy, 
jak się nim posługiwać, nie będzie zbyt 
przydatny. Najważniejsze, to wiedzieć, jak 
i gdzie znaleźć akt prawny, jego aktualność 
i inne przydatne informacje z nim zwią-
zane. W związku z tym, Zespół Obsługi 
Informatycznej Urzędu zorganizował od-
powiednie szkolenia na ten temat. 

-Do dziś, w szkoleniach uczestniczyła 
już ponad połowa pracowników naszego 
urzędu – mówi informatyk Paweł Filip. 
-Prawdopodobnie w tym roku nie uda się 
przeszkolić wszystkich chętnych, dlatego 
w następnym roku zorganizujemy resztę 
szkoleń. -Mając tak doskonale narzędzie, 
pozostaje mieć nadzieję, że nowo wyszko-
leni brzescy urzędnicy będą zachwycać 
doskonałą znajomością obowiązującego 
prawa, a przede wszystkim, będą wie-
dzieć, jak go stosować – dodaje Bogdan 
Kopeć.  red

Beata Pałach to młoda jeszcze ar-
tystka, jednak już ze sporym bagażem 
doświadczeń i osiągnięć. Urodzona 
w Brzesku, a mieszkająca na stałe 
w Krakowie, tamże ukończyła studia 
na Wydziale Sztuki Akademii Pedago-
gicznej. Duży wpływ na jej twórczość 
miał półroczny pobyt w Salzburga, 
gdzie zgłębiała tajni-
ki sztuki w tamtej-
szym Uniwersytecie 
Mozarteum. Salzbur-
ska przygoda pozwo-
liła jej wziąć udział 
w międzynarodowym 
projekcie Crossover 
uwieńczonym zbioro-
wą wystawą w Wied-
niu. Do tej pory swo-
je prace wystawiała 
głównie w Krakowie, 
ale i w Austrii oraz 
na Ukrainie. Brzeskie 
korzenie to wystar-
czający pretekst, aby 
zaprezentować swój 
dorobek w rodzinnym 
mieście. Na wystawie 

zatytułowanej „Pocztówki z …” może-
my podziwiać obrazy, szkice i niemalże 
graficzne notatki z częstych podróży 
artystki po Europie. 

Z Grzegorzem Kapcią jest nieco 
inaczej. Urodził się daleko od Brze-
ska, bo aż w kujawsko-pomorskim, 
ale już będąc pacholęciem zawędro-

wał do pobliskiej Bochni. 
Ten absolwent wiśnickiego 
Liceum Sztuk Plastycz-
nych wprawdzie dyplomu 
magistra sztuki nie posia-
da, ale jednak obdarzony 
został ponadprzeciętną 
wrażliwością i artystyczną 
intuicją. Do Brzeska przy-
wiózł prace nawiązujące do 
sztuki bizantyjskiej i staro-
cerkiewnej. 

Obie wystawy, jako się 
rzekło na wstępie, pre-
zentowane są na dwóch 
poziomach (mowa o kon-
dygnacjach), ale też łączy 
jeden, wysoki poziom ar-
tystyczny. 

ENTUZJASTA

Na dwóch poziomach jednocześnie podziwiać można prace dwojga 
różnorodnych artystów – Beaty Pałach i Grzegorza Kapci. Ich obrazy 
wystawione są w Miejskim Ośrodku Kultury – w Piwnicy Brzeskiej i na 
sali wystawowej. Wernisaż uświetniony został recitalem w wykonaniu 
Grzegorza Kapci, który oprócz malarstwa z powodzeniem zajmuje się 
również muzyką. Bocheńskiemu artyście towarzyszyli Tadeusz Apryjas 
i Jacek Borowiecki. Obaj muzycy współpracują aktualnie z Markiem Pie-
karczykiem (TSA). Wystawa czynna jest jeszcze do końca listopada. 

MUZYCZNA PODRÓŻ
„W 80 dni dookoła świata” – tak 

zatytułowany był koncert, w którym 
krakowski artysta Wojciech Wojnarow-
ski, zgodnie z owym tytułem zaprezen-
tował słuchaczom repertuar złożony z 
nastrojowych ballad wywodzących się z 
kultur różnych nacji i regionów. W pro-
gramie znalazły się utwory tak znanych 
pieśniarzy jak Cat Stevens, Bob Dylan, 
Paul Simon czy Jose Feliciano. Artyście 
towarzyszyli Marek Kaczor (gitara) i Piotr 
Wojnarowski (bas). Koncert odbył się w 
Brzeskiej Piwnicy, która po remoncie 
coraz częściej jest miejscem kameralnych 
koncertów muzycznych i pełni okazjonal-
nie funkcje artystycznej kawiarenki. 

IKONY I POCZTÓWKI

finalistka „Konkursu Biologicznego dla 
Gimnazjalistów”, finalistka „Konkursu 
Matematycznego dla Gimnazjalistów”, 
finalistka „Konkursu Matematycznego 
„Nie tylko dla Orłów”), Radosław Za-
chara (Gimnazjum nr 2 Brzesko - fina-
lista „Konkursu z Fizyki i Astronomii”, 
finalista „Konkursu Chemicznego dla 
Gimnazjalistów”, Egzamin z języka 
angielskiego First Certificate in En-
glish), Karol Podgórski (Gimnazjum 
nr 2 Brzesko - finalista „Małopol-
skiego Konkursu „Wiem Więcej” dla 
Gimnazjalistów”, wyróżnienie w „II 
Ogólnopolskim Konkursie Młodych 
Skrzypków w Łańcucie”, uczeń Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej II stopnia 
w Krakowie w klasie skrzypiec), Mar-
cin Migda (Gimnazjum nr 2 Brzesko 
- finalista „Konkursu Informatyczne-
go dla Gimnazjalistów”, Uzyskanie 
bardzo dobrego wyniku w konkursie 
„Kangur Matematyczny”, Udział w II 

etapie konkursu „Logomocja”, prowa-
dzenie strony internetowej PG nr 2 
w Brzesku), Bożena Bawół (Gimna-
zjum Jadowniki - finalistka „Małopol-
skiego Konkursu z Języka Polskiego”, 
finalistka III etapu wojewódzkiego   „ 
Ogólnopolskiego Konkursu Historycz-
nego „ Losy Żołnierza...”, Posłanka na 
XV sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży), 
Anna Listwan (Gimnazjum Jadowniki- 
finalistka „Małopolskiego Konkursu 
z Języka Polskiego Gimnazjalistów”, 
finalistka III etapu wojewódzkiego 
„Ogólnopolskiego Konkursu Histo-
rycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego w latach 1921 – 1945...”), 
Wioleta Obara (Gimnazjum Jadowni-
ki - II miejsce w V Międzyszkolnym 
Konkursie Literackim „ Ojczyzna 
– kiedy myślę”, Finalistka „Małopol-
skiego Konkursu z Języka Polskiego”, 
Posłanka na XV sesji Sejmu Dzieci 
i Młodzieży). Red
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Ponadgodzinny koncert złożony 
został z utworów znanych z nieza-
pomnianych interpretacji Marka 
Grechuty, Alicji Majewskiej, Hanny 
Banaszak, Czesława Niemena, Micha-
ła Bajora czy Wojciecha Młynarskiego. 
Tytuł koncertu zobowiązywał do nie-
ustannego stawiania pytań o podłożu 
egzystencjalnym, toteż logiczne wy-
daje się, że zaczął go Karol Niemiec 
„Korowodem” Grechuty. Zaraz potem 
Paulina Salamon przypomniała 
refleksyjną piosenkę „Podróżą każda 
miłość jest” Alicji Majewskiej. Żałować 
muszę, że w poniedziałkowy wieczór, 
9 listopada, wybrałem się do MOK-u 
bez stopera, bo do tej pory targają mną 
wątpliwości, czy dłużej trwał utwór, 
który wykonywała, czy dłużej oklaski, 
do których pobudziły publiczność Jej 
głęboki głos i pozbawiona niezdro-
wych emocji interpretacja. Paulina 
kilkanaście minut później dostarczyła 
widzom kolejnych wzruszeń, kiedy to 
sięgnęła po rytmiczną, a jednak pełną 
liryzmu „W moim magicznym domu” 
Hanny Banaszak. Stało się to niemal 
wkrótce po zaśpiewanej przez Eweli-
nę Stępień „Sambie o rozstaniu” z re-
pertuaru tej samej artystki. Ceniona 
instruktorka dała się poznać jako wo-
kalistka posiadająca ustawiony przez 
specjalistów głos i osoba wyposażona 
w słuszny pomysł na wykonanie tego 
niełatwego utworu. Obie wspomniane 
piosenki miały swój niepowtarzalny 
klimat, o co zadbał grający na per-
kusji Krzysztof Szydłowski, który 
nie po raz pierwszy udowodnił, że jest 
akompaniatorem na tyle wytrawnym, 
by w każdym utworze znaleźć miejsce 
do dyskretnego zaprezentowania nie-
małych umiejętności. Wspomniany już 
tutaj Karol Niemiec po raz drugi tego 
wieczoru zmierzył się z tworzywem 
wymagającym od każdego artysty 
odwagi. Jego „Wspomnienie” Nieme-
na wprawdzie znacznie odbiegało od 
oryginału, ale tylko pod względem 
znalezienia sposobu na interpretacje, 
bo w warstwie muzycznej pretensji 
do tego wykonawcy mieć nie można. 
W koncercie wystąpiła też Iwona 

W sali  wystawowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert, który na pewno pod jednym względem można określić mianem histo-
rycznego. Bodajże po raz pierwszy publiczność mogła wsłuchać się w piosenki wykonywane przez instruktorów, którzy w tej placówce na 
co dzień uczą śpiewać i grać innych. „Kilka ważnych pytań” – to wieczór, podczas którego słuchaczom zaproponowano przypomnienie 
zakurzonych już nieco utworów z repertuaru artystów, z których część przedwcześnie i zbyt pochopnie odesłano do lamusa. Nasi rodzimi 
artyści uczynili to w sposób krzepiąco zbliżający się do ideału. 

Mikołajek, która dla siebie wybrała 
„Zamiast” Edyty Gepert i nie było to 
żadne „zamiast” tylko niemal wierne 
odwzorowanie oryginału, choć obie 
panie różni diametralnie barwa głosu. 
Już po koncercie, w kuluarach, dowie-
działem się, że Iwona miała wykonać 
jeszcze „Samotność” Michała Bajora, 
jednak chwilowa niedyspozycja zmusi-
ła Ją do rezygnacji z zaśpiewania tego 
utworu. Szkoda, bo wszyscy uczestnicy 
koncertu zgodnie potwierdzili, że pod-
czas prób Ich koleżanka wykonywała 
tę pieśń znakomicie. Bajor w wyko-
naniu pani Iwony jednak tego dnia 
zaistniał. Mowa tutaj o „Mlecznej 
drodze”, utworze dającym wiele do 
myślenia, a przekazanym przez ar-
tystkę w wielce przekonujący sposób. 
Nie zabrakło w programie miejsca na 
duet. Ewelina Stępień i Karol Niemiec 
przypomnieli słuchaczom mocno zaku-
rzony już „Balonik” Bułata Okudżawy. 
Finał, przyznać muszę, był mocny. 
Z towarzyszeniem trzech uroczych 
wokalistek „Świecie nasz” Marka 
Grechuty zaśpiewał Piotr Styczeń. 
Artysta do tego momentu grał na 
gitarze basowej. Kiedy jednak prze-
obraził się w rolę wokalisty, dało się 
szybko zauważyć, że On tą pieśnią po 

prostu żyje. Jeszcze przed wybrzmie-
niem ostatniego dźwięku można było 
spodziewać się, że koncert zostanie 
nagrodzony oklaskami na stojąco i tak 
w rzeczywistości się stało. 

Pisząc o tym artystycznym wyda-
rzeniu nie sposób obojętnie przejść 
obok Teresy Szydłowskiej (for-
tepian) i Pawle Lekkim (gitara). 
Znakomitej gry po instruktorce gry 
na instrumentach klawiszowych 
można się było spodziewać, bo jest to 
artystka od wielu lat znana z podob-
nych przedsięwzięć realizowanych 
w MOK-u. Pani Teresa i tym razem 
w swobodny sposób poprowadziła 
wokalistów do zamierzonego efektu. 
Lekki dał popis (w pozytywnym tego 
słowa znaczeniu) szczególnie, kiedy 
wykonywane były utwory z repertu-
aru Hanny Banaszak. 

Generalnie było bardzo dobrze, 
w czym zasługa całego zespołu. Jeśli 
zaś chodzi o wspomniany na wstępie 
lamus, to zdaję sobie sprawę, że ar-
tyści, których utwory wykorzystano, 
mają się dobrze (za wyjątkiem nieod-
żałowanych Niemena i Okudżawy). 
Tylko dlaczego pomijają Ich media? 

ENTUZJASTA

KILKA WAŻNYCH PYTAŃ
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Już po raz dziewiąty Komitet i Sympatycy Cmentarza Parafialnego w Brzesku byli orga-
nizatorami kwesty, która przeprowadzona została 1 listopada. 

-Potrzeb jest wie-
le. Odnowa nagrob-
ków, usunięcie kilku 
drzew zagrażających 
bezpieczeństwu płyt 
nagrobnych (koszt 
usunięcia jednego 
drzewa z cmentarza 
wynosi ponad 2 ty-
siące złotych) i osób 
odwiedzających groby 
swoich najbliższych. 
Za pieniądze zebra-
ne podczas kwesty 
robimy na cmentarzu 
porządki – wylicza 
Maria Babicz, pre-
zes Stowarzyszenia 
„Wzrastanie”, główna 
organizatorka corocz-
nej kwesty.  

W tym roku kwestujący zebrali 
2850 złotych. Co za taką kwotę można 
zrobić na cmentarzu?  -Niech każdy 
w skupieniu zastanowi się nad tym 
problemem. W większym stopniu powin-

niśmy zacząć postrze-
gać potrzeby tej pięk-
nej i starej nekropolii. 
Cmentarze to nasza 
historia, pamiętajmy 
o nich na co dzień, nie 
tylko od święta – odpo-
wiada pani prezes. 

Wykaz osób kwe-
stujących na Cmen-
tarzu Parafialnym: 
Andrzej  Habryło, 
Michał Habryło, An-
drzej Janik, Wojciech 
Szydłowski, Stanisław 
Gębski, Anna Obłąk, 
Kazimierz Wawry-
kiewicz, Romualda 
Szot, Jan Puchalski, 
Jan Musiał, Grazyna 

Stós, Władysław Ciszkowicz, Janusz 
Przybylski, Andrzej Małysa, Bogdan 
Dobranowski, Jan Dumański, Zuzanna 
Peters-Musiał, Ewa Osuchowska, Maria 
Babicz i Stanisława Szuba. 

red

KRÓLIK INACZEJ
Nie lada ucztę zgotowała me-

lomanom dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Brzesku, 
która pod koniec października 
zorganizowała w Restauracji 
„August” koncert zespołu Jacek 
Królik Quartet. Uczestnicy im-
prezy mogli poznać inne oblicze 
wspaniałego krakowskiego gita-
rzysty, znakomicie czującego się 
– co w Brzesku już wielokrotnie 
udowodnił – w każdym gatunku 
muzycznym. 

Jacek Królik Quartet oprócz lide-
ra tworzą Łukasz Adamczyk (bas), 
Michał Jurkiewicz (instrumenty 
klawiszowe) i Wojciech Fedkiewicz 
(perkusja). Grupa zaprezentowała 
kompletowi publiczności repertuar 
jazzowy, czym niektórych być może 
rozczarowała, niektórych zaskoczyła, 
ale na pewno większość usatysfak-
cjonowała. Znakomity, blisko dwu-
godzinny koncert nagrodzony został 
owacjami na stojąco, a sam lider JKQ 
w kuluarowych rozmowach przyznał, 
że tak sympatycznej publiczności jak 
w Brzesku nie ma w żadnym innym 
miejscu w Polsce. 

Dorobku artystycznego Jacka 
Królika nie trzeba przypominać. 
Prawdopodobnie żaden inny muzyk 
w tym kraju nie uczestniczył w tylu 
artystycznych projektach, co on. Od 
lat znany koneserom, przez których 
zasłużenie jest ceniony, podziwiany 
przez fanów rocka i muzyki pop, 
początkowo po cichu, później już 
bardzie odważnie odkrywał się słu-
chaczom jako człowiek zafascynowa-
ny jazzem. Stąd niedawna decyzja 
o opuszczeniu „Brathanków”. Stąd 
pomysł założenia przed rokiem for-
macji, z którą przybył do Brzeska. 
To, że nie boi się żadnych wyzwań, 
udowodnił jeszcze w tym roku, kiedy 
po raz pierwszy dał się namówić do 
skomponowania muzyki dla potrzeb 
filmu, czego owocem jest ścieżka 
dźwiękowa do filmu „Ile waży koń 
trojański?” Juliusza Machulskiego. 
Ile waży maestria Królika, brzescy 
melomani mogli przekonać się wie-
lokrotnie. Wszak występował w tym 
mieście z „Brathankami”, z „Giganta-
mi Gitary” zapamiętanymi tutaj bar-
dziej jako „Okocim All Stars Band”.  
Ostatni jego koncert, który doszedł 
do skutku za sprawą Miejskiego 
Ośrodka Kultury, to z kolei dowód 
na to, że mamy w Brzesku placówkę, 
która potrafi zadbać o gusta każdego 
odbiorcy sztuki.       ENTUZJASTA

Klasy maturalne Katolickiego Li-
ceum Ogólnokształcącego w Brzesku 
wraz z nauczycielami uczestniczyły 
w IX Ogólnopolskim Forum Młodzieży 
Szkół Katolickich, które odbyło się 18 
września, na Jasnej Górze. Tegorocz-
ne spotkanie nosiło temat: „O miłości 
mówią świadkowie” i zgromadziło 1,5 
tys. uczestników. Prowadził je ksiądz 
ks. Andrzej Gołębiewski – salezjanin.  
Świadectwem miłości w różnych jej 
aspektach podzieli się z młodzieżą 
zaproszeni na Forum goście. Był 
wśród nich Adam Woronowicz – aktor, 
odtwórca roli księdza Jerzego w filmie 
„Popiełuszko. Wolność jest w nas”. 
Opowiadał ciekawie o tym, czym była 
miłość w życiu ks. Jerzego, mówił 
też, że miłość jest drogą do wolności. 
Kolejną z zaproszonych osób była dr 
Wanda Półtawska, która przybliżyła 
temat braterstwa i przyjaźni w życiu 
człowieka. Ona sama była bliską przy-
jaciółką Jana Pawła II. Świadectwo 
miłości małżeńskiej przedstawili nam 
natomiast państwo Katarzyna i Bar-
tłomiej Zarzeccy – małżeństwo z dzie-
sięcioletnim stażem, należące m.in. do 
wspólnoty Domowego Kościoła Ruchu 

Światło – Życie. „Miłość w moim życiu 
kapłańskim” – to temat, który podjął 
kolejny z prelegentów, ksiądz Marek 
Studencki, kapłan z czternastoletnim 
doświadczeniem. 

Kolejnym punktem Forum była 
adoracja Najświętszego Sakramentu 
w Auli Ojca Kordeckiego. Zgroma-
dzeni modlili się słowami z „Hymnu 
o miłości” św. Pawła. Następnie 
w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki 
Bożej odbyła się Msza Święta, której 
przewodniczył i homilię głosił ks. Ma-
rek Studencki. Po głęboko przeżytej 
homilii uczestnicy wyruszyli na Drogę 
Krzyżową prowadzoną przez młodzież 
częstochowską. Odbyła się ona na 
Wałach Jasnogórskich. 

Ostatnim punktem programu 
Forum była rozmowa młodzieży ze 
świadkami, ubogacona recytacją 
i śpiewem chóru z Zespołu Szkół im. 
ks. J. Długosza z Włocławka pod opie-
ką pana Cezarego Paciorka. Jesteśmy 
bardzo szczęśliwi, że mogliśmy uczest-
niczyć w tak wzbogacającym duchowo 
spotkaniu. 

Kinga Zujkiewicz kl. IIIa

Listopadowa kwesta

Powitaliśmy Jasna Górę już 7 raz
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A przecież zaczęło się od fatalnej 
serii trzech spotkań, w których „Piwo-
sze” stracili aż dziewięć bramek, w tym 
siedem z beniaminkami – Bruk-Betem 
Niecieczą i Pelikanem Łowicz. Jednak 
w kolejnych siedmiu spotkaniach 
zawodnicy Okocimskiego ani raz nie 
zaznali goryczy porażki, co sprawiło, 
że w pewnym momencie drużyna plaso-
wała się w samym czubie ligowej tabeli 
i apetyty kibiców znacznie wzrosły, a 
niektórym zaczął się marzyć nawet 
awans do zaplecza ekstraklasy. Nie 
łudźmy się, brzeskiemu zespołowi ten 
awans raczej nie grozi, cieszyć nato-
miast powinno to, że Krzysztof Łętocha 
skonstruował świetnie funkcjonujący 
kolektyw, który jest w stanie powalczyć 
z każdym przeciwnikiem, czego byliśmy 
świadkami chociażby w pucharowej 
potyczce z ekstraklasową Arką Gdynia. 
Możemy być raczej pewni, że Okocimski 
nie będzie bronić się rozpaczliwie przed 
spadkiem, chyba że w klubie miałoby 
dojść do jakiegoś kataklizmu. Podsu-
mujmy jesienne wydarzenia z udziałem 
„Piwoszy” nie uwzględniając rewanżo-
wych spotkań z Bruk-Betem i Ruchem 
Wysokie Mazowieckie, rozegranych na 
konto wiosennej rundy. 

Bramkowy bilans
Okocimski był na pewno jesienią dru-
żyną bramkostrzelną. 24 goli (średnia 

na mecz – 1,41) stawia brzeszczan na 
siódmym miejscu wśród wszystkich 
drugoligowców. Liderem pod tym wzglę-
dem jest Bruk-Bet Nieciecza (34 bramki 
– średnia 2,00). Skoro mowa o bram-
kach, to „Piwosze” zdecydowanie lepiej 
radzą sobie pod bramką przeciwników 
w drugiej połowie (15 goli – 62,5 procent 
wszystkich strzelonych), ze wskaza-
niem na ostatni kwadrans (8 bramek). 
Słynny jest już Okocimski z tego, że na 
jego napastników trzeba szczególnie 
uważać tuż przed końcowym gwizd-
kiem sędziego, bo zespół z Brzeska 
celnie strzelał w doliczonym czasie gry 
pięciokrotnie, w tym trzy razy Tomasz 
Metz. Najskuteczniejszymi strzelcami 
Okocimskiego są Łukasz Popiela (6 
bramek), Tomasz Ogar i Maciej Kisiel 
(po 4 gole). Ten drugi zapewne legity-
mowałby się lepszym wynikiem, gdyby 
nie kontuzja, która wyeliminowała go 
z gry na pewien czas. W jednym przy-
padku brzeskich napastników wyręczył 
obrońca przeciwnej drużyny. 

Niestety, nie najlepiej jest z dzia-
łaniami ofensywnymi, bo formacja 
obronna Okocimskiego straciła wios-
ną aż 26 bramek (średnia na mecz 
– 1,53), co plasuje ten zespół dopiero 
na jedenastym miejscu. Najlepszym 
blokiem defensywnym mogą pochwa-
lić się Bruk-Bet Nieciecza, Start 
Otwock, Resovia Rzeszów i Wigry 

Suwałki (po 13 stra-
conych goli – średnia 
0,76). Aż 12 bramek 
stracili obrońcy Oko-
cimskiego w pierwszych 
trzydziestu minutach, 
co świadczyć może o 
tym, że zawodnicy wy-
chodzą na boisko nie w 
pełni skoncentrowani. 
Dla porównania w tym 
samym czasie gry zdo-
byli tylko sześć bramek. 
Na usprawiedliwienie 
podopiecznych Krzysz-
tofa Łętochy przemawia 
fakt, że jego bramkarzy 
jesienią nękały kontu-
zje, stąd na tej pozycji 
dochodziło do częstych 
roszad. 

Solidni u siebie
Postawa Okocimskiego jest klasycznym 
potwierdzeniem znanego powiedzenia, 
że wszędzie dobrze, ale w domu najle-
piej. W ośmiu rozegranych „u siebie” 
meczach „Piwosze” odnieśli pięć zwy-
cięstw i trzykrotnie remisowali (bilans 
bramkowy – 12:6). Daje to naszym pił-
karzom piąte miejsce – lepsze są tylko 
Bruk-Bet Nieciecza, Resovia Rzeszów, 
Ruch Wysokie Mazowiecki i Świt Nowy 
Dwór Mazowiecki. Bruk-Bet i Ruch, 
podobnie jak Okocimski, są na własnym 
boisku niepokonani. W tym gronie są 
jeszcze tylko Wigry Suwałki. 

Brzeska drużyna nie zwykła na wy-
jazdach remisować. Bilans dziewięciu 
wyjazdowych spotkań to cztery wygra-
ne i pięć porażek (stosunek bramek 
– 12:19). Martwić może to, że w czterech 
przegranych meczach Okocimski stracił 
przynajmniej po trzy bramki, co z kolei 
sugerować może, że na boiskach prze-
ciwników brak zawodnikom z Brzeska 
wiary w końcowy sukces. Tej tezie za-
przecza jednak fakt, że były też cztery 
wyjazdowe zwycięstwa i to z przeciw-
nikami uważanymi w większości za 
faworytów. Pod względem wyjazdowych 
dokonań Okocimski zajmuje szóste 
miejsce, najlepszy jest Start Otwock 
z aż siedmioma zwycięstwami i tylko 
jedna porażką. 

Zespół z Okocimskiej dobrze radził 
sobie z drużynami z czołówki tabeli, co 
odzwierciedlają wyjazdowe wygrane ze 
Startem Otwock i Kolejarzem Stróże, 
zwycięstwo u siebie z Ruchem Wyso-
kie Mazowieckie i remis „w domu” ze 
Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Psują 
ten wizerunek wysokie porażki na wy-
jazdach z Bruk-Betem i Resovią. Żal 
też straconych punktów z teoretycznie 
słabszymi Pelikanem Łowicz (aż 0:4!), 
Concordią Piotrków Trybunalski i OKS 
1945 Olsztyn. Jeśli jednak zważymy, 
że w pięciu przypadkach o większym 
dorobku punktowym Okocimskiego 
decydowały niemal końcowe sekundy 
meczów, to narzekanie byłoby tutaj co 
najmniej niestosowne. 

Frekwencja
Trudno stwierdzić, że Okocimski ma 
liczną rzeszę kibiców. Osiem spotkań 

Zwycięstwem nad Olimpią Elbląg piłkarze Okocimskiego Brzesko zakończyli rundę jesienną sezonu 2009/2010. Była 
to udana jesień dla podopiecznych Krzysztofa Łętochy, którzy przed rewanżami zajmowali wysokie siódme miejsce. 
Sławomir Jagła i spółka w siedemnastu meczach odnieśli dziewięć zwycięstw przy pięciu porażkach i trzech remisach. 
Takiego obrotu spraw nie spodziewali się chyba najwięksi optymiści. 

OKOCIMSKI NA PÓŁMETKU

Wyniki jesiennych meczów 
Bruk-Bet Nieciecza – Okocimski Brzesko 3:0
Okocimski Brzesko – Ruch Wysokie Mazowieckie 3:2
Pelikan Łowicz – Okocimski Brzesko 4:0
Okocimski Brzesko – Przebój Wolbrom 1:0
Kolejarz Stróże – Okocimski Brzesko 1:2
Okocimski Brzesko – Jeziorak Iława 0:0
Start Otwock – Okocimski Brzesko 1:3
Okocimski Brzesko – Stal Rzeszów 2:1
GKS Jastrzębie – Okocimski Brzesko 0:2
Okocimski Brzesko – Sokół Aleksandrów Łódzki 0:0
Concordia Piotrków Trybunalski – Okocimski Brzesko 
1:0
Hetman Zamość – Okocimski Brzesko 3:4
Okocimski – Wigry Suwałki 2:1
OKS 1945 Olsztyn – Okocimski Brzesko 3:1
Okocimski Brzesko – Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1:1
Resovia Brzesko – Okocimski Brzesko 3:0
Okocimski Brzesko – Olimpia Elbląg 3:1
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w Brzesku obejrzało zaledwie 
3 800 kibiców (średnio na 
mecz – 475). W tej klasy-
fikacji zajmujemy dopiero 
piętnaste miejsce w tabeli. 
Najwięcej kibiców obser-
wowało mecz z udziałem 
Okocimskiego na wyjeździe 
z Bruk-Betem Niecieczą 
(1 400 widzów). Na stadionie 
przy Okocimskiej rekord fre-
kwencji (700 kibiców) padł 
podczas spotkania ze Stalą 
Rzeszów. Ciekawostką jest 
fakt, że w Olsztynie, gdzie zdarzała 
się frekwencja rzędu 3 tysięcy widzów, 
mecz Okocimskiego obserwowała 
zaledwie 400-osobowa garstka. Inna 
sprawa, że tak mała liczba widzów wy-
nikała niewątpliwie z rozczarowania 
kibiców spowodowanego mierną po-
stawa olsztynian, których mecz z pro-
wadzącym w tabeli Świtem obejrzało 
już tylko dwustu sympatyków piłki 
nożnej. Trudno jednak zrozumieć, dla-
czego spotkanie w Brzesku z liderem 
ściągnęło na trybuny też tylko dwustu 
kibiców. Przecież Okocimski przed 
tym spotkaniem spisywał się bardzo 

dobrze, a i fakt goszczenia w Brzesku 
lidera powinien być dla kibiców wy-
starczającym magnesem. Czyżby fre-
kwencja na naszym stadionie wiązała 
się ściśle z warunkami pogodowymi? 
Najwierniejszych kibiców ma Reso-
via, której mecze ściągają na trybuny 
średnio po 1 589 widzów. Lepszym 
wynikiem mógłby pochwalić się OKS 
1945 Olsztyn (średnia – 1 425), gdyby 
nie postawa odbiegająca od oczekiwań 
widzów. Na brak frekwencji nie może 
narzekać Stal Rzeszów, której mecze 
ogląda średnio 1 06 kibiców. Bardzo 
dobrze jest też w Iławie – 1 300 fanów. 
Dziwić może brak zainteresowania ze 
strony kibiców na meczach ligowych 
tuzów – Świtu Nowy Dwór Mazowiecki 
(611 widzów), Startu Otwock (513) 
i Kolejarza Stróże (500). Dla porówna-
nia ostatni w tabeli Przebój Wolbrom 
może liczyć średnio na 789 miejsc 
zajętych na trybunach przez kibiców. 
Mecze naszego sąsiada zza miedzy 
– Bruk-Betu Nieciecza – obserwowane 
są przez średnio 844 fanów. Rekord 

frekwencji padł podczas 
derbów Rzeszowa, kiedy to 
na meczu Resovii ze Stalą na 
trybunach zasiadło 3 500 wi-
dzów. Zdecydowanymi outsi-
derami pod tym względem są 
Concordia Piotrków Trybu-
nalski (206), Ruch Wysokie 
Mazowieckie (244 - ?) i Sokół 
Aleksandrów Łódzki (313). 
Bywało, że w Piotrkowie 
mecze były rozgrywane przy 
50-osobowej frekwencji. 

Podsumowując można 
stwierdzić, że pod względem sporto-
wym Okocimski prezentował się jesie-
nią bardzo dobrze. Na tyle dobrze, żeby 
na trybunach gromadziło się znacznie 
więcej kibiców. Ta drużyna na większe 
zainteresowanie zapracowała sobie 
postawa na boisku.

***

W dwóch meczach rundy wiosen-
nej rozegranej awansem Okocimski 
zdobył 4 punkty - to wynik remisu 1:1 
z Bruk-Betem Niecieczą i wygranej 2:1 
z Ruchem Wysokie Mazowieckie.

PRUD

Strzelcy bramek
6 – Łukasz Popiela
4 – Maciej Kisiel, Tomasz Ogar
2 – Sławomir Jagła 
1 – Rafał Cegliński, Daniel Jarosz, Tomasz 
Kozieł, Paweł Piotrowicz, Daniel Policht, 
Łukasz Rupa, Wojciech Wojcieszyński.

Msc. Drużyna Mecze Zwyc. Remisy Przegrane Pkt Bramki
  1 Świt Nowy Dwór Maz. 17 11 3   3 36 32:20
  2 Bruk-Bet Nieciecza 17 11 3   3 36 34:13
  3 Start Otwock 17 10 4   3 34 23:13
  4 Kolejarz Stróże 17   9 4   4 31 26:17
  5 Resovia Rzeszów 17   8 6   3 30 31:13
  6 Ruch Wysokie Maz. 17   8 6   3 30 30:19
  7 Okocimski Brzesko 17   9 3   5 30 24:26
  8 Wigry Suwałki 17   7 7   3 28 24:13
  9 Jeziorak Iława 17   6 8   3 26 19:14
10 Pelikan Łowicz 17   5 6   6 21 20:18
11 OKS 1945 Olsztyn 17   5 6   6 21 23:27
12 Sokół Aleksandrów Ł. 17   5 5   7 20 13:20
13 Olimpia Elbląg 17   5 1 11 16 29:38
14 Stal Rzeszów 17   3 5   9 14 17:28
15 Concordia Piotrków Tryb. 17   3 4 10 13 15:32
16 Hetman Zamość 17   3 3 11 12 16:36
17 GKS Jastrzębie 17   3 3 11 12 22:34
18 Przebój Wolbrom 17   2 3 12   9 18:36

SPROSTOWANIE
W październikowym BIM 

podaliśmy błędną informację w 
tekście ,,Przewodniczący nagro-
dzeni”. Obydwaj panowie zajęli 
równorzędne trzecie miejsca. 

Przepraszamy
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Spadkowicz z Jadownik rozpoczął 
nowy sezon od mocnego uderzenia, 
jednak gładkie 3:0 w wyjazdowym spot-
kaniu z Porębą Spytkowska pozostawiło 
u kibiców z Jadownik pewien niedosyt 
i zasiało pewien niepokój o rzeczywistą 
formę drużyny, bo ta pierwsza wygrana 
powinna być o wiele bardziej okazała. 
Sympatyków Jadowniczanka szczegól-
nie zdenerwowała niewykorzystana 
przez Piotra Krawczyka „jedenast-
ka”. Dobrze, że przykład, jak strzelać, 
dał kolegom Krawczyk, który pięknym 
strzałem natchnął jeszcze Dariusza 
Gejzę i Krzysztofa Zuzię. 

Skromne 2:1 z zawsze groźną Ivą 
Iwkowa było cenniejsze niż wynik 
z meczu otwarcia, bo okazało się, że gra-
jący trener Robert Sakowicz udanie 
skonstruował zespół, który powalczyć 
ma o szybki powrót do wyższej klasy 
rozgrywkowej. Bohaterem tego meczu 
był Tomasz Rydz, strzelec obu bramek 
dla Jadowniczanki.  

Pierwszy pojedynek przed własną 
publicznością trzymał kibiców w niepew-
ności przez całą pierwszą, bezbramkową 
połowę. Andaluzja padła przed ciosami 
dopiero po przerwie, a „liczona” była 
czterokrotnie – po razach zadanych 
przez Dariusza Gejzę, Daniela Ko-
tarbę, Grzegorza Górę i Jakuba 
Wronę. 

W następnej rundzie Jadowniczan-
ka podejmowała u siebie rewelacyjny 
Kłos Łysa Góra z siejącym postrach 
bramkarzy Bogumiłem Szafrańskim. 
To był pierwszy poważny sprawdzian 
możliwości piłkarzy z Jadownik, a eg-
zamin został zdany na szóstkę. Kibice 
przecierali oczy ze zdumienia, kiedy go-
spodarze z łatwością ogrywali przeciw-
ników. Tomasz Rydz, Daniel Kotarba 
i Bartłomiej Kurek sprawili, że jeszcze 
przed przerwą znany był zwycięzca tej 
nierównej potyczki. Marcin Nowacki 
na dziesięć minut przed końcowym 
gwizdkiem tylko potwierdził dominację 
gospodarzy. 

Wreszcie w piątej kolejce doszło do 
konfrontacji Jadowniczanki z liderem, 
LKS Uszew, który wyprzedzał graczy 
Sakowicza lepszym bilansem bramko-

Dwanaście zwycięstw, dwie porażki i ani jednego remisu. Piłkarze Jadowniczanki na boisku unikają kompromisowych 
rozwiązań i na szczęście – dla swoich kibiców – najczęściej wygrywają. Jesienna postawa zespołu pozwala wierzyć, 
że już po roku w Jadownikach będą święcić powrót do VI ligi. 

wym. Jeśli kibice mieli przed tym me-
czem obawy o końcowy wynik, to szybko 
uspokoił ich Marcin Nowacki, który 
już w 12. min. wyprowadził swój zespół 
na prowadzenie. Jadowniczanie od tego 
momentu jeszcze bardziej przycisnęli, 
ale gola zdobyli gospodarze tego spot-
kania. Dopiero teraz widzowie poznali 
prawdziwe oblicze Jadowniczanki. Jesz-
cze przed zmianą stron Jadowniczanka 
po strzale Daniela Kotarby ponownie 
objęła prowadzenie. Ten sam Kotarba na 
25 minut przed końcem meczu precyzyj-
nym strzałem ustalił wynik spotkania. 
To był mecz z podtekstem, bo naprzeciw 
siebie stanęli dwaj byli koledzy z boiska, 
grający niegdyś w Okocimskim. Z kon-
frontacji z Marcinem Manelskim górą 
wyszedł Robert Sakowicz. 

Pierwszy raz gorycz porażki poczuli 
zawodnicy z Jadownik w meczu z wyma-
gającym Sokołem Borzęcin. To było spot-
kanie, w którym w głównej roli wystąpił 
sędzia „sprawiedliwie” krzywdzący obie 
ze stron. Borzęcin okazał się lepszy o jed-
ną (jedyną w tym meczu) bramkę, kiedy 
to fatalny błąd popełnił skądinąd dobrze 
spisujący się Bartek Cebula.

„Nerwówkę” zaserwowali swoim 
kibicom jadowniczanie w wyjazdowym 
spotkaniu z Koroną Niedzieliska. Zespół 
już od 18. minuty grał w osłabieniu, 
kiedy to czerwoną kartkę ujrzał Mate-

usz Kleśny. Mimo to Jadowniczanka 
potrafiła dyktować warunki na tyle 
mądrze, by zapewnić sobie zwycięstwo 
po jedynym celnym trafieniu Dariusza 
Gejzy. 

Kiedy Jadowniczanka pokonała 
pewnie u siebie Victorię Porąbka Uszew-
ska, wydawało się, że chwilowy kryzys 
drużyna ma już za sobą. Jednak kolejny 
zimny prysznic sprawił jadowniczanom 
Dunajec Mikołajowice. Przegraną 0:2 
po części usprawiedliwia absencja 
kontuzjowanych lub chorych Daniela 
Kotarby, Marcina Nowackiego i Sła-
womira Rydza. 

Sporo emocji dostarczyła kibicom 
konfrontacja ze Strażakiem Mokrzyska. 
Do przerwy padła tylko jedna bramka. 
Prowadziła Jadowniczanka po błędzie 
bramkarza bezlitośnie wykorzystanym 
przez Dariusza Gejzę. I chociaż w dru-
giej odsłonie Strażacy mocno natarli, to 
jednak kibice odetchnęli z ulgą, kiedy 
Jakub Wrona z karnego podwyższył 
na 2:0. Kiedy Dariusz Gejza strzelił 
kolejną bramkę, wydawało się, że jest 
już po meczu. Tymczasem gospodarze 
zgotowali swoim kibicom horror, bo 
Mokrzyska zdobyły dwa gole i skończy-
ło się na szczęśliwym zwycięstwie 3:2. 
Szczęśliwym, bo  goście nie wykorzystali 
karnego, przyznanego – zdaniem wielu 
obserwatorów – zbyt pochopnie. 

Kolejne pięć meczów to mniej lub 
bardziej przekonujące zwycięstwa Ja-
downiczanki, a ponieważ najgroźniejsi 
rywale pogubili punkty, to właśnie pod-
opieczni Roberta Sakowicza skończą 
jesienną rywalizację na pozycji lidera 
z wielkimi szansami na awans. 

PRUD

BEZKOMPROMISOWA 
JADOWNICZANKA

NALEŻYTY W BRZESKU
3 grudnia o godz. 19.00 w Restauracji „Pawilon” wystąpi z recitalem Jan Ja-

kub Należyty, najlepszy w Polsce interpretator piosenek legendarnego Jacquesa 
Brassensa. W programie usłyszymy nie tylko utwory tego francuskiego barda, 
ale i innych ikon paryskiej piosenki – Jacquesa Brela i Charlesa Aznavoura. 
Zaśpiewa też kilka utworów własnego autorstwa. 

Jan Jakub Należyty to nie tylko pieśniarz, ale przede wszystkim znakomity 
autor tekstów, pisarz i dramaturg. W Brzesku występował stosunkowo niedawno 
– w Restauracji Galicyjska dał się poznać jako wykonawca kabaretowy. Tym 
razem zaprezentuje się od strony najbardziej mu bliskiej – literackiej piosenki, 
w której czuje się najlepiej. 

Być może wizyta Należytego w Brzesku zaowocuje bardziej ścisłą współpra-
cą, bo jest to artysta mogący zaoferować sztukę bardzo zróżnicowaną. Właśnie 
w warszawskim teatrze Kamienica na początku listopada odbyła się premiera 
monodramu „Ta cisza to ja” jego autorstwa. Jest to sztuka, w której Jacek 
Kawalec wciela się w postać aktora dotkniętego alkoholowym problemem. Jak 
zapowiedziała dyrektor MOK-u Małgorzata Cuber, czynione będą starania, aby 
spektakl przenieść do Brzeska.      PRUD
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Możliwość zakupu w systemie ratalnym AIG BANK. Oferta handlowa ważna do wyczerpania zapasów.

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

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

PROMOCJA POGADAJ I POSERFUJ

cena:
652 zł

TomTom GO 630
IQ Routes Europe 26
Wyświetlacz: 4,3 cali
Dodatkowo: USB, Bluetooth,
czytnik kart SD, MP3, przeglądarka 
zdjęć JPG, nadajnik FM

Drukarka HP 
LaserJet P2035
Szybkość druku (mono): 30 str./min.
W zestawie: toner startowy BLACK 
na 1000 stron, instrukcja instalacji, 
oprogramowanie i sterowniki 
na CD, kabel zasilający

cena:
816 zł

Linksys Wireless 802.11g 
Compact Router

cena:
 149 zł

Porty WAN: 1x 10/100BaseTX (RJ45)
Porty LAN: 4x 10/100BaseTX (RJ45)
W zestawie: zasilacz, kabel krosowy 
RJ45, UTP, oprogramowanie na CD

 

Dysk WD My Passport 
Essential, 2.5'', 320GB
Format szerokości: 2,5 cali
Pojemność dysku: 320 GB
Złącze: USB 2.0
Dysk nie wymaga dodatkowego 
zasilania

 

cena:
 293 zł

Rozwiązania dla biznesu

Notebook ThinkPad SL500 
15.4'' WXGA LED C2D T5870
Core 2 Duo T5870 2GHz, 
HDD 250 GB, 2GB DDR2,
Graphics Media Accelerator 
4500MHD,czytnik kart pamięci.
W zestawie: MS Win XP Pro PL
oraz MS Win Vista Business RDVD

cena:

2473 zł

Torba do notebooka 15"/15.4''
Dicota TopTraveler Advanced 
Przegrody z pianki, oddzielna komora 
na drukarkę, ergonomiczny pasek 
na ramię, kieszeń na dokumenty A4,
kieszeń na zasilacz do notebooka 
i kable, przegroda do notebooka 
zamykana na blokadę

cena:

 184 zł

Telefon komórkowy
Nokia E66 Grey Silver 
Wbudowana pamięć: 111 MB
Obsługiwane karty: microSD 
Aparat cyfrowy (3 MP, 2048x1536 px)
Odtwarzacz MP3 
Odtwarzacz MPEG4
W zestawie: karta microSD 2GB  

cena:

 1256 zł


