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 700 egz.
Zapraszamy do lektury

W Brzesku uroczyście obchodzono Święto Niepodległości. Rocznica ta jest okazją do 
organizacji wielu ciekawych i radosnych imprez. Świętują maluchy w przedszkolach, 
jak i dorośli mieszkańcy. Dla nich zorganizowano wielkie niepodległościowe śpiewa-
nie na Placu Kazimierza Wielkiego, które z roku na rok zyskuje coraz większą liczbę 
zwolenników. O tym, jak Brzesko świętowało przeczytacie Państwo w tekście „Niepod-
ległościowe obchody”.

Już za kilka dni wybory. Wybory, których dokonamy 21 listopada faktycznie będą 
miały wpływ na to, jaka będzie jakość naszego życia w ciągu czterech najbliższych 
lat - jakimi jeździć będziemy drogami, jak wyglądać będą nasze szkoły, przedszkola, 
jak rozdysponowane zostaną pieniądze na kulturę. Dlatego tak ważne jest, aby każdy 
mieszkaniec skorzystał ze swojego prawa i poszedł na wybory. 

Piszemy także o dwóch szkołach z naszego terenu, które  obchodziły swoje jubileusze. 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzesku -25lecia, Gimnazjum w Jadownikach -10-lecia. 
Całe szkolne społeczności włączyły się w organizację obchodów. Wielkiego otwarcia 
dokonano w brzeskim szpitalu, swoje podwoje otworzył dla pacjentów oddział chorób 
płuc. W czasach, gdy służba zdrowia przeżywa zapaść a warunki leczenia pozostawia-
ją wiele do życzenia, miejscowa placówka oferuje chorym świetne warunki. 

Piszemy także o tym, że Brzesko debiutowało na Giełdzie Papierów Wartościowych, 
poruszamy także temat przejęcia przez gminę obiektów Okocimskiego Klubu Sporto-
wego. Przedstawiamy także sylwetki radnych, którzy decydowali o sprawach miasta 
przez ostatnie cztery  lata. Zapraszam do lektury.                               Zofia Sitarz

Brzesko na giełdzie
Gmina Brzesko jako pierwsza w Ma-

łopolsce i 45. w Polsce zadebiutowała na 
Giełdzie Papierów Wartościowych Ca-
talyst. Sprzedaż obligacji rozpoczęła się  
w piątek o godzinie 10.30., poprzedziło ją 
wystąpienie burmistrza Grzegorza Waw-
ryki, który zaprezentował gminę.

-Gmina przeżywa boom inwestycyjny, 
dzięki czemu jej rozwój jest na stale wyso-
kim poziomie. Jestem przekonany, że dy-
namika ta utrzyma się jeszcze przez kilka 
najbliższych lat. Działania inwestycyjne 
są możliwe dzięki środkom unijnym, jakie 
gmina pozyskuje. W ciągu ostatnich dwóch 
lat wydaliśmy około 100 milionów złotych, 
z czego połowa pochodziła z różnych fun-
duszy unijnych – mówił burmistrz.

-To najlepszy, jak do tej pory, debiut 
gminy na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych – mówiła Beata Jarosz z Zarządu 
GPW. –Wystawienie obligacji komunal-

nych jest doskonałym narzędziem pro-
mującym gminę, a także zachętą dla in-
westorów. Gminne notowania ukazywać 
się będą codziennie na giełdzie a także  
w serwisach ekonomicznych.

Więcej na stronie 21
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Minęły cztery lata odkąd wybraliśmy 21 radnych, którzy reprezentowali 
nas w Radzie Miejskiej. Przez ten czas w  mieście i gminie udało się wyko-
nać wiele inwestycji, które poprawiają komfort życia mieszkańców oraz 
ich bezpieczeństwo. To, co chwalą sobie radni ostatniej kadencji w spo-
sób szczególny, to zgoda, z jaką zasiadali do stołu obrad. Większość z nich 
podkreśla, że tylko dzięki temu podjęto wiele ważnych dla gminy decyzji  
i zrealizowano wiele zadań. Poniżej prezentujemy sylwetki wszystkich 
radnych. Większość z nich ponownie ubiega się mandat, czy ich dotych-
czasowe działania sprawiły, że zyskają zaufanie wyborców?

Marek Adamczyk – radny z Mo-
krzysk, przez ostatnie cztery lata pra-
cował w komisjach zdrowia i gospodarki 

komunalnej. 
Był radnym, 
który z wielką 
uwagą i dba-
łością trakto-
wał sprawy 
mieszkańców, 
znany z tego, 
że odwiedzał 
ich w do-
mach. Dowia-

dywał się o ich problemach i bolączkach 
i wspólnie z nimi starał się je rozwią-
zywać.

-Radny jest osobą, która jest łączni-
kiem pomiędzy mieszkańcami a władza-
mi gminy. Problemy moich wyborców 
były dla mnie zawsze priorytetem. Jest 
wiele osób, które z różnych przyczyn 
obawiają się 
czy wstydzą 
upomnieć o 
przys ługu -
jące im pra-
wa. Są lu-
dzie, którzy 
nie potrafią 
sami zała-
twić swoich 
życ iowych , 
codziennych spraw. Radny jest właśnie 
po to, aby im to ułatwić – mówi Marek 
Adamczyk. 

Franciszek Brzyk – radny z Oko-
cimia. Pracował w trzech komisjach: 
oświaty, statutowej i gospodarki finan-
sowej. Pełnił funkcję wiceprzewodni-
czącego Rady Miejskiej. 

Ewa Chmielarz, radna z Mokrzysk 
uważa, że w swojej pracy na rzecz gmi-
ny wykazała się rzetelną i uczciwą pra-
cą. Swoje cele i założenia realizowała 
zawsze z myślą o mieszkańcach. Pra-
cowała w komisjach: zdrowia, oświaty 
oraz statutowej i w każdej z nich wyka-
zywała się dużą aktywnością. Zawsze 
starała się pomagać wszystkim, którzy 

zwrócili się 
do niej po po-
moc. Radna 
C h m i e l a r z 
p o n o w n i e 
ubiega się  
o mandat 
radnej. 

-Już mam 
gotowy plan, 

który realizować będę w przyszłej ka-
dencji. Starać się będę o poprawę sta-
nu dróg gminnych, budowę nowych 
chodników, o poprawę bezpieczeństwa 
poprzez wykonanie brakującego oświe-
tlenia, budowę nowych wiat przystan-
kowych. Podejmę starania o utworzenie 
w gminie domu spokojnej starości, za-
biegać będę o remont szkoły w Mokrzy-
skach. Jeżeli wyborcy obdarzą mnie 
mandatem zaufania, zrobię wszystko, 
aby ich nie zawieść – mówi radna Ewa 
Chmielarz. 

Józef Chruściel – radny od 2006 
roku, pracował w komisjach prawa  
i porządku oraz  gospodarki komunal-
nej. Radny opowiada, że kiedy cztery 
lata temu startował do rady, głównymi 
punktami jego programu wyborczego 
była poprawa stanu bezpieczeństwa  
w gminie poprzez budowę dróg, chod-
ników, montaż nowego oświetlenia. 
Kilkanaście tego typu inwestycji udało 
się  zrealizować, między innymi w Mo-
krzyskach, Sterkowcu, Jadownikach, 
Wokowicach, Szczepanowie –mówi rad-
ny Chruściel.

Jednym z zamierzeń radnego była 
budowa chodnika z Mokrzysk do Szcze-
panowa, który jest już teraz na etapie 
projektowania. Radny Chruściel ma 
nadzieję, że rajcowie następnej kadencji  
w dalszym ciągu realizować będą budo-
wę dróg i chodników. 

Tadeusz Ciurej - radny Rady Miej-
skiej, zarazem przewodniczący Zarządu 
Osiedla Słotwina. 

-W ciągu ostatnich kilku lat na na-
szym osiedlu wykonano wiele znaczą-
cych inwestycji.  Do najważniejszych 

Radni kończą kadencję można zali-
czyć dopro-
w a d z e n i e 
nitki wodo-
ciągowej do 
domów znaj-
dujących się 
przy ulicach: 
Bagiennej , 
W y s p o w e j  
i Mokrej. Wyremontowano wiele dróg  
i chodników, przeprowadzono gruntow-
ną modernizację ulicy Solskiego. Bar-
dzo cieszę się z tego, że rozpoczął się re-
mont dworca PKP. Po latach zaniedbań 
ta część miasta stanie się prawdziwą 
jego wizytówką, przy dworcu powstaną 
parkingi dla podróżnych. Oprócz tego, 
na naszym osiedlu wykonano oświetle-
nie placu przy ul. Ks. Stanisława Pę-
kały, końcowej części ulicy Stawowej  
i częściowe oświetlenie ulicy Oświece-
nia –wymienia radny Tadeusz Ciurej. 

Staraniem przewodniczącego, przy 
poparciu radnych, w budżecie na rok 
2011 uwzględniono środki finansowe 
na wykonanie kanalizacji północnej 
części osiedla (ulice: Stawowa, Młyń-
ska, Słotwińska, Głucha oraz części ulic 
Kopernika i Wodnej) i osiedla Szczepa-
nowskiego (ulice Wakacyjna i Jesien-
na), doprowadzenie nitki wodociągu na 
ulicę Stawową, a także kontynuację bu-

dowy chodni-
ka przy ulicy 
Kopernika.

W Porębie 
Spytkowskiej 
we wrześniu 
tego roku 
nowy rok 
szkolny roz-
począł się  
w wyremon-

towanym budynku. Zakres prac przepro-
wadzonych w szkole był bardzo szeroki. 
W ubiegłym roku na budynku wymienio-
no dach, w tym wymieniono okna, cały 
budynek został ocieplony, położono na 
nim nową elewację. Wielka w tym zasłu-
ga radnego Stanisława Góry.  

-Od dawna staram się wspierać dzia-
łania dyrekcji szkoły i przedszkola. 
Bardzo cieszę się z tego, że w naszej 
wsi oddano do użytku wyremontowane 
boisko, które powstało w  ramach pro-
gramu Orlik Plus. Obiekt służył będzie 
przede wszystkim dzieciom i młodzie-
ży, jednak korzystać z niego będą także 
dorośli -  mówi radny Góra.

Najważniejszą jednak sprawą  
w Porębie jest budowa magistrali wo-
dociągowej. I etap inwestycji już się za-

Marek Adamczyk

Franciszek Brzyk

Ewa Chmielarz

Tadeusz Ciurej

Stanisław Góra
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kończył, kilka tygodni temu rozpoczęto 
realizację etapów II i III. Magistrala 
położona zostanie w centrum wsi oraz 
przy ulicach Tęczowej i Bocheńskiej. 

Budowa wodociągu w Porębie roz-
poczęła się w 2009 roku, kilka miesię-
cy temu gmina otrzymała 2,5miliona 
złotych z Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego, która to kwo-
ta przeznaczona została na ten cel. Re-
alizacja zadania ma się zakończyć wio-
sną 2012 roku, ale radny Góra twierdzi 
optymistycznie, że woda z kranów po-
płynie w dużej części wsi już w roku 
2011. 

Maria Kądziołka przez dwie kaden-
cje była radną powiatową, w ostatniej 
kadencji radna Rady Miejskiej, szefo-
wa Powiatowej Rady Osób Niepełno-

sprawnych. 
Przewodni -
cząca Zarzą-
du Osiedla 
Kościuszki-
O g r o d o w a . 
Jak sama 
mówi, pra-
ca na rzecz 
innych jest 
jej pasją, tak 

w tych dużych sprawach dotyczących 
Brzeska oraz gminy, jak i w sprawach  
drobniejszych dotyczących bezpośred-
nio każdego z mieszkańców.

-Z zakresu kultury i sportu należy 
wspomnieć o takich inwestycjach jak 
budowa Regionalnego Centrum Kul-
turalno-Bibliotecznego, modernizacja 
budynku MOK, modernizacje i przebu-
dowy domów ludowych, wybudowanie 
boiska „Orlik”, modernizacja pływalni 
i kręgielni. Uważam, że inwestycja-
mi, na które miasto od dawna czekało 
jest rewitalizacja rynku i remont placu 
Zwirki-Wigury –mówi radna Maria Ką-
dziołka. 

Bardzo dużą wagę radna Kądziołka 
przywiązuje do rozwiązywania lokal-
nych, osiedlowych problemów związa-
nych z realizacją inwestycji i remontów. 
To ona wnioskowała i pilotowała  reali-
zację remontu drogi wraz z parkingiem 
obok bloków 7 i 11 przy ulicy Ogrodo-
wej. Na Osiedlu „Kościuszki-Ogrodo-
wa”, którego jest przewodniczącą Maria 
Kądziołka  organizuje wiele przedsię-
wzięć kulturalnych i sportowych. Są to 
konkursy, wycieczki, rozgrywki sporto-
we, pikniki, spotkania  i wieczorki, uro-
czystości. -Wszystkie sprawy dotyczące 
społeczności lokalnej są sprawami dla 
mnie bardzo ważnymi. Koncentruję 
się na zwiększaniu bezpieczeństwa na 

terenie naszych osiedli, zabiegam o po-
prawę stanu dróg i chodników, a także 
na budowie i rozbudowie placów zabaw 
oraz miejsc dla aktywnego wypoczynku 
dzieci i młodzieży – dodaje radna. 

Sołtysem Jasienia, jednocześnie rad-
nym miejskim jest Leszek Klimek. 
Ten zapobiegliwy gospodarz od lat dba 
o mieszkańców i ich sprawy. Przed laty 

podjął sku-
teczne dzia-
łania, które 
doprowadziły 
do budowy 
sali gimna-
stycznej przy 
j as i eńsk ie j 
szkole pod-
s t a w o w e j . 
Mieszkańcy 

nie ukrywają zadowolenia z tego, że we 
wsi remontowane są drogi i chodniki. 
Już wkrótce za 5,5miliona złotych bu-
dowana będzie kanalizacja, do której 
podłączone zostaną domy mieszkalne 
przy ulicy Klonowej. W ubiegłym roku 
w Jasieniu przeprowadzony został re-
mont remizy strażackiej, w tym roku 
jednostka OSP wzbogaciła się o samo-
chód bojowy. 

-W ostatnim czasie powstał parking 
przy kościele parafialnym, wyremon-
towane zostały ulice Floriańska i księ-
dza Mazurkiewicza, remontujemy tak-
że chodniki i drogi dojazdowe do pól 
– mówi sołtys Leszek Klimek.

Radna Mieczysława Klimek mówi, 
że swoją działalność w Radzie Miejskiej 
traktowała jako służbę na rzecz lepszej 
przyszłości Brzeska i jego mieszkań-
ców.

-Podejmowałam działania na rzecz 
tych ludzi, którym żyje się najtrudniej 
– ubogich, 
samotnych, 
c h o r y c h . 
Cenię sobie 
swój wkład w 
treść uchwa-
ły RM, na 
mocy której 
osoby niepeł-
nosprawne, 
a także eme-
ryci i renciści mogą korzystać ze znacz-
nych ulg w korzystaniu z komunikacji 
miejskiej. Wiele drobnych w skali mia-
sta problemów, które były ogromnymi 
dla pojedynczych mieszkańców, udało 
się pomyślnie rozwiązać. Kierowanie 
miastem to praca zespołowa radnych, 
burmistrza i urzędników. Myślę, że do-
bra, owocna współpraca na tym polu 

pozwoliła na realizację wielu bardzo 
ważnych dla naszej lokalnej społeczno-
ści zadań – mówi radna Klimek.

Jadwiga Kramer w samorządzie 
g m i n n y m 
pracuje od lat 
i, jak sama 
twierdzi, jest 
to dla niej za-
jęcie pasjonu-
jące, twórcze 
i przyjemne. 
Bardzo po-
ważnie trak-
tuje pracę  

w Społecznej Komisji Mieszkaniowej, 
której jest przewodniczącą. 

-Przez pracę w tej komisji poznaję 
warunki życia wielu mieszkańców na-
szej gminy, zwłaszcza  tych, których 
nie stać na zakup własnego mieszkania 
czy budowę domu. Kurczący się zasób 
gminnych mieszkań daje minimalne 
szanse na przyznanie potrzebującym 
rodzinom własnego lokum. Kolejka do 
przydziału mieszkania jest dramatycz-
nie długa – mówi radna.

Tym bardziej członkowie komisji mu-
szą być ostrożni i obiektywni przy kon-
struowaniu list przydziału, zdają sobie 
bowiem sprawę, że ich praca jest pod 
szczególnym nadzorem opinii publicz-
nej. 

-Przejrzystość i transparentność w tej 
dziedzinie jest szczególnie oczekiwana 
i tak staramy się działać, jak dyktuje 
nam sumienie i potrzeby ludzi. Jest 
to bardzo trudne, choć w odbiorze spo-
łecznym nie zawsze właściwie oceniane 
– dodaje radna Kramer.

Józef Kubas, radny z osiedla Brze-
zowieckie jest przewodniczącym komisji 
oświaty. Zawsze promował podnosze-

nie poziomu 
nauki języ-
ków obcych 
w szkołach. 
U c z n i o w i e  
z terenu 
gminy bio-
rą udział w 
konkursach 
s zko lny ch , 
m i ę d z y s z -

kolnych i kuratoryjnych. Dużo uwagi 
poświęcił radny propagowaniu sportu 
szkolnego. Obiekty sportowe, jakie po-
wstały w gminie, dają uczniom szansę 
na dobry rozwój fizyczny. Radny był 
jednym z pomysłodawców utworzenia 
klas usportowionych, jakie funkcjonują 
w Szkole Podstawowej nr 2 i w Gim-
nazjum nr 2 oraz inicjatorem budowy 

Maria Kądziołka

Leszek Klimek

Mieczysława Klimek

Jadwiga Kramer

Józef Kubas
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Regionalnego Centrum Kulturalno-
Bibliotecznego. Wiele uwagi poświęca 
sprawom ochrony środowiska, czemu 
wielokrotnie daje wyraz podczas swoich 
wystąpień na sesjach Rady Miejskiej.

Maria Kucia jest radną od lat, tak-
że od lat 
pomaga po-
trzebującym, 
d z i a ł a j ą c  
w Caritas 
przy parafii 
świętego  Ja-
kuba, w któ-
rym pełni rolę 
przewodni -
czącej. Motto, 

które przyświeca jej w codziennej pracy 
brzmi: Pomagałam, pomagam i będę 
pomagać potrzebującym. Przedmiotem 
jej szczególnej troski jest i nadal będzie 
jadłodajnia, organizacja wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieży, aktywne 
uczestnictwo w pracach na rzecz osiedla 
Zielonka oraz podejmowanie działań 
prowadzących do rozpoczęcia budowy  
w mieście nowego przedszkola. 

-Na podstawie doświadczeń z mijają-
cych kadencji wierzę, że na drodze dia-
logu można osiągnąć wymierny sukces. 
Chcę wyrazić podziękowanie za kredyt 
zaufania, którym obdarzyli mnie wy-
borcy, proszę także o poparcie w zbliża-
jących się wyborach. Ich wynik będzie 
oceną moich dotychczasowych działań 
– mówi radna Maria Kucia. 

Dzięki działaniom radnego Adama 
Kwaśniaka osiedle Stare Miasto z roku 
na rok pięk-
nieje, realizu-
je się na nim 
wiele inwe-
stycji. Sam 
radny do naj-
ważniejszych 
zalicza  re-
mont budyn-
ku gimna-
zjum, budowę 
parkingów przy Głowackiego i Uczestni-
ków Ruchu Oporu, remont ogródka jor-
danowskiego i rewitalizację placu Żwirki-
Wigury, budowę Regionalnego Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznego. 

-Równie ważna, bo poprawiająca stan 
bezpieczeństwa na osiedlu, jest sprawa 
remontów dróg i ulic. Tych w ostatnim 
czasie powstało dość sporo, przy ulicach 
Głowackiego, Nowej, Zielonej, Jagieł-
ły, Długiej, Chopina. Zawsze staram 
się wspierać działania instytucji, które 
swoją siedzibę mają na terenie osiedla. 
W ostatnim czasie udało się wyposa-

żyć plac zabaw przy Przedszkolu nr 3 
– mówi radny Kwaśniak.

Warto pamiętać, że radny był pomy-
słodawcą zawieszenia tablicy upamięt-
niającej ofiary obozów koncentracyjnych 
zawieszonej na murze cmentarza pa-
rafialnego. Adam Kwaśniak od dawna 
czyni starania o uruchomienie w Brze-
sku muzeum. Ma nadzieję, że swoją 
siedzibę znajdzie ono w budynku starej 
biblioteki przy ulicy Puszkina. Zarząd 
osiedla Stare Miasto organizuje bardzo 
atrakcyjne wycieczki dla mieszkańców, 
byli już oni we Lwowie, Pradze, Zako-
panem, Krynicy. Mieszkańcy osiedla 
zainteresowani są także wyjazdami do 
teatru, operetki i filharmonii oraz lecz-
niczymi wyjazdami do Sarospatak.  

Stanisław Milewski w Radzie Miej-
skiej zasiada od lat, od kilku kadencji 

jest też soł-
tysem Bucza, 
jest prezesem 
t a m t e j s z e j 
OSP. Odda-
nie do użytku 
p r z eds zko -
la na blisko 
60 miejsc, 
budowa no-
wej drogi  

w przysiółku Grądzik, montaż nowego 
oświetlenia w całej wsi oraz generalny 
remont boiska na starym stadionie, od-
danie nowego placu zabaw dla dzieci 
– to tylko niektóre z ważnych inwesty-
cji przeprowadzonych w Buczu przy du-
żym wsparciu radnego. Kilka lat temu 
sołtys, wraz z grupą działaczy rozpoczął 
organizację toru motocrossowego, który 
ściąga zawodników i widzów z całej Pol-
ski. Na każde organizowane na nim za-
wody przyjeżdża kilka tysięcy widzów. 

Radny Milewski wraz z Radą Sołecką 
Bucza złożył kilka wniosków do przy-
szłorocznego budżetu.

-Chcielibyśmy, aby na budynku szkoły 
i przedszkola położona została elewacja, 
dla naszych najmłodszych mieszkańców 
chcielibyśmy wybudować boisko do gry 
w koszykówkę. Mieszkańcy czekają na 
budowę parkingu przy szkole oraz na 
chodnik przy drodze prowadzącej od 
kościoła w stronę Mokrzysk –wymienia 
radny Milewski. -W Buczu dobiegają 
końca procedury związane z nadaniem 
we wsi nazw ulic. Rada Miejska podję-
ła już w tej sprawie stosowną uchwałę, 
obecnie zatwierdzane są sprawy zwią-
zane z wymianą dokumentów i nada-
niem numerów posesjom.

Krzysztof Ojczyk - od 16 lat radny, 
a od 2006 roku przewodniczący Rady 

Miejskiej. 
-W tej ka-

dencji zostało 
wiele dobre-
go zrobione 
dla naszych 
mieszkańców 
dzięki dobrej 
współpracy 
burmistrza  
i Rady Miejskiej. Każdy radny ze swo-
jego okręgu eksponuje te zadania, które 
są dla niego istotne. Ja wspomnę tyl-
ko o kilku podjętych decyzjach, które  
w sposób istotny wpływają na nasze 
życie i wizerunek miasta, a są to: usta-
lenie trasy „zachodniej obwodnicy Brze-
ska”, budowa hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 3, kanalizacja północno 
– zachodniej części miasta oraz wodo-
ciągowanie Brzeska, Okocimia i Poręby 
Spytkowskiej, rozpoczęcie procedury 
budowy wielosegmentowego bloku ko-
munalnego, rewitalizacja rynku i budo-
wa Centrum Kulturalno-Bibliotecznego 
Wiem , że nie zmarnowaliśmy tych 4 lat 
i  tak po ludzku bardzo się z tego cie-
szę, a wszystkim tym, którzy się do tego 
przyczynili bardzo serdecznie dziękuję 
– mówi radny Ojczyk.Radną i przewod-
niczącą Zarządu Osiedla Brzezowiec-
kie jest Katarzyna Pacewicz-Pyrek.  
Z dumą opowiada o budowie pełnowy-
miarowej  hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 3. 

-Jest to inwestycja, która sprzyja nie 
tylko rozwojowi osiedla, ale również 

całej gminy,  
z radością 
o g l ą d a m 
prawie każ-
dego dnia 
jak posuwa-
ją się pra-
ce nad tym 
o b i e k t e m . 
Najliczniej-
sza  szkoła 

w mieście doczeka się sali sportowej 
z prawdziwego zdarzenia, skończą 
się lekcje wychowania fizycznego na 
korytarzach szkolnych, a mieszkań-
cy Brzeska i okolic będą mieli nowo-
czesny obiekt, w którym będą mogły 
odbywać  się różnego rodzaju  zajęcia 
sportowe. Sam  czterdziestoletni obiekt 
szkolny również został po wielu latach 
dofinansowany. W minione wakacje 
przeprowadzono w nim niezbędne re-
monty – mówi radna Pacewicz-Pyrek. 

Niedługo zostanie zakończony remont 
ulicy Solskiego. Ta inwestycja została 
przeprowadzona wspólnie z właścicie-

Maria Kucia

Adam Kwaśniak

Stanisław Milewski

Krzysztof Ojczyk

Katarzyna 
Pacewicz-Pyrek
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lem drogi, czyli Zarządem Dróg Woje-
wódzkich, niemniej cały ciężar organiza-
cyjny tej inwestycji spoczywał na gminie 
Brzesko. W ubiegłym roku dokonano 
kolejnego etapu remontu chodnika przy 
ulicy Starowiejskiej. Ulica ta należy do 
Starostwa Powiatowego w Brzesku, ale 
remonty przeprowadzane są dzięki fi-
nansowemu wsparciu z budżetu gminy. 
Jeszcze w tym roku zakończy się rozło-
żony na parę lat remont chodników przy 
ulicy Legionów Piłsudskiego, wraz z bu-
dową zatoczek parkingowych. 

-Zarząd Osiedla od początku swej ka-
dencji dba o wzbogacanie osiedlowych 
placów zabaw w nowoczesne i atesto-
wane  urządzenia. By zapewnić miesz-
kańcom okazje do wspólnych spotkań, 
organizuje liczne wycieczki do teatru, 
filharmonii czy opery. Dla najmłodszych 
atrakcją są wyjazdy do kina, czy kon-
kursy z nagrodami – dodaje radna.

Tadeusz Pasierb - członek komisji 
gospodarki komunalnej, ochrony środo-
wiska i rolnictwa a jednocześnie działacz 

Zarządu Osie-
dla Jagieł-
ły-Kopaliny,  
w samorzą-
dzie pracu-
je od 1998 
roku. Złożył 
kilkadziesiąt 
interpelacji 
i wniosków 
dotyczących 

realizacji zadań na osiedlu, między in-
nymi budowy kanalizacji, parkingu czy 
wodociągu przy ulicy Bagiennej. 

-W ciągu ostatniej kadencji w Radzie 
Miejskiej panowała zgoda i porozumie-
nie. W radzie, w większości pracowali 
ludzie, którzy nie patrząc na politykę, 
starali się rozwiązywać ważne dla miesz-
kańców problemy - mówi radny Tadeusz 
Pasierb.

Radny Pasierb był jednym z inicjato-
rów budowy boiska „Orlik” przy Publicz-
nym Gimnazjum nr 2, remontu i budowy 
chodnika przy ulicach Królowej Jadwigi 
i Okulickiego, wpierał  także pomysł re-
witalizacji rynku i koncepcję Rejonowe-
go Centrum Kulturalno-Bibliotecznego. 

Lech Pikuła w samorządzie pracuje 
już od ponad 20 lat. Jego wiedza i do-
świadczenie w tym względzie sprawiają, 
że reprezentowane przez niego Jadowni-
ki są jedną z najszybciej rozwijających 
się wsi w gminie. Każdego roku zgłasza 
wnioski do budżetu, te dobrze przygo-
towane sprawiają, że w sołectwie re-
alizowanych jest wiele inwestycji. Ale 
jako radny dba także Lech Pikuła o całą 

gminę. Jego 
zdaniem nie-
zwykle przy-
datną dla 
całej lokalnej 
społeczności 
i nwes ty c j ą 
jest budo-
wa Centrum 
Kulturalno-
Bibliotecznego w większości zrealizo-
wana za pieniądze z funduszy unijnych. 
Wśród innych ważnych zadań radny wy-
licza budowę wodociągu Bochnia – Brze-
sko, kanalizację gminy, budowę wodocią-
gu w Porębie Spytkowskiej oraz zadania 
wykonywane w samych Jadownikach, 
na przykład remont Domu Ludowego. 
Najprawdopodobniej w przyszłym roku 
wyremontowane zostaną pomieszcze-
nia wewnątrz budynku. Radny zabiega  
o budowę chodników. Bardzo potrzeb-
nymi inwestycjami w tej miejscowo-
ści są chodniki przy ulicy Podgórskiej, 
Środkowej i Witosa. Te odcinki chodni-
ków znacznie poprawią bezpieczeństwo 
przechodniów korzystających z tej drogi,  
a szczególnie dzieci i młodzieży idącej co-
dziennie do szkół – dodaje radny.  

Adam Smołucha - przewodniczący 
komisji ustawodawczej, członek komisji 
zdrowia. 

-Jako przedstawiciel mieszkańców 
gminy, a w szczególności mojego okręgu 
staram się, aby moje działania i decyzje 
przyczyniały się do zrównoważonego 
rozwoju gminy. Zapewnienie dostępu do 
wody i kanalizacji, poprawa bezpieczeń-
stwa poprzez budowę dróg i chodników, 
zapewnienie dzieciom i młodzieży edu-
kacji w dobrych szkołach oraz dbanie 
o wysoki poziom opieki medycznej były 
motorami moich działań w radzie. Z tymi 
sprawami były związane moje interpela-
cje i zapytania. Ale nieobce są mi także 
sprawy związane z kanalizacją, budową 
chodników na terenach wiejskich, a tak-
że stworzeniem kompleksowego progra-
mu odwodnienia terenów budowlanych.

Zdaniem Adama Smołuchy radnym 
mijającej kadencji udało się osiągnąć 
wiele sukcesów. Było to możliwe dzięki 
panującej w radzie atmosferze zgody 
oraz dobrej współpracy z burmistrzem. 
Do największych sukcesów samorzą-
du zalicza radny budowę Regionalnego 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego, bu-
dowę wodociągu w Porębie Spytkowskiej 
a także inwestycje, jakie zrealizowane 
zostały w samych Jadownikach – remont 
Domu Ludowego, a także ulic Staropol-
skiej, Witosa i Podgórskiej oraz budowę 
kanalizacji przy ulicy Środkowej. 

O remont Domu Ludowego w Jadowni-
kach od dawna zabiegała radna Apolonia 
Warzecha, przewodnicząca komisji zdro-
wia, współautorka strategii polityki pro-
rodzinnej na lata 2009-2013, jedna z au-
torek Gminnego Programu Profilaktyki. 
Jako radna współpracuje z instytucjami 
zajmującymi się osobami niepełnospraw-
nymi – Warsztatem Terapii Zajęciowej, 
Domem Pomocy Społecznej, Środowisko-
wym Domem 
Samopomocy 

-Na terenie 
naszej wsi 
funkcjonuje 
kilka insty-
tucji, które w 
wyremonto-
wanym bu-
dynku będą 
mogły prowa-
dzić swoją działalność. Jestem bardzo za-
dowolona, że kontynuowana jest budowa 
kanalizacji, prowadzone są remonty ulic 
i chodników. Bardzo ważną inwestycją 
przeprowadzoną w ostatnim czasie było 
odwodnienie terenów, które szczególnie 
narażone były na powodzie – wymienia 
radna.

Apolonia Warzecha wspiera także in-
stytucje działające na terenie wsi, pomaga 
w realizacji ich zadań, pomaga im w pozy-
skiwaniu funduszy.

Mirosław Wiśniowski – przewod-
niczący komisji prawa i porządku, wie-
loletni samorządowiec, do swoich naj-
większych osiągnięć zalicza rozpoczęcie 
budowy kanalizacji w północnej części 
Brzeska. Warto przy okazji dodać, że jest 
przewodniczącym  Społecznego Komitetu 
Budowy Kanalizacji północno-zachodniej 
części osiedla Jagiełły-Kopaliny. Radny 
zajmował się także wskazaniem lokaliza-
cji zjazdu z autostrady, a zarazem łącznika  
z drogą krajową nr 75. Podejmował także 
działania, dzięki którym gmina przystąpi-
ła do Lokalnej Grupy Działania „Przedgó-
rze”. Zdaniem radnego, w następnych la-
tach samorząd ma wiele istotnych zadań 
do realizacji.

-Zaliczę do nich przede wszystkim ko-
nieczność budowy i modernizacji dróg  
i chodników po wykonaniu prac kanali-
zacyjnych, a także skuteczny nadzór nad 
spółkami miejskimi w celu utrzymania 
cen usług na obecnym poziomie. Rada 
Miejska współpracować musi z burmi-
strzem w kwestii pozyskiwania inwe-
storów. Zadaniem samorządu będzie 
także skuteczne pozyskiwanie środków 
z funduszy unijnych, które pozwolą na 
kontynuację i rozpoczęcie nowych inwe-
stycji –mówi radny Wiśniowski.      red

Tadeusz Pasierb

Lech Pikuła

Apolonia Warzecha
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Sołtysem Szczepanowa od lat jest Anna 
Lubowiecka. Dzięki jej zapobiegliwości  
i pomysłowości we wsi zrealizowanych zo-
stało wiele niezbędnych inwestycji, zarówno 
w infrastrukturze drogowej, jak i technicz-
nej, wiele uwagi pani sołtys poświęca bez-
pieczeństwu mieszkańców Szczepanowa. 

-Każdego roku 20 tysięcy złotych prze-
znaczamy na utrzymanie naszego piękne-
go rynku, w  bieżącym roku za 15 tysięcy 
złotych przy rynku zamontowany został 
monitoring, dzięki czemu możemy zapo-
biegać aktom wandalizmu – mówi Anna 
Lubowiecka.

Najpoważniejsze remonty dróg, jakie 
przeprowadzone zostały na terenie Szcze-
panowa, to remont ulicy Lubomirskiego 
(128 tysięcy złotych) oraz położenie asfal-
tu na ulicy „Na Wzgórzu” (160 tysięcy), 
wykupywane są działki pod poszerzenie 
ulic, w ostatnim czasie wybudowany został 
rów odprowadzający wody z okolic ulicy 
Łukowej. Pani sołtys dba również o dopo-
sażenie szkoły i przedszkola, dwóch placó-
wek oświatowych działających na terenie 
Szczepanowa. Jest też druhną Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 

Od kilku kadencji sołtysem Wokowic 

jest Marian Czarnik. Wiele pracy i trudu 
wkłada sołtys od miesięcy w budowany we 
wsi odcinek autostrady. Wcześniej, gdy był 
radnym miejskim, pilotował sprawy kana-
lizacji Wokowic. W związku z tym sprawa-
mi poczynił zabiegów, aby mieszkańcom 
przybliżyć i uporządkować problemy zwią-
zane z tymi inwestycjami. 

-W ubiegłym roku nasza jednostka OSP 
wzbogaciła się o samochód bojowy, który 
kosztował 100 tysięcy złotych. Wyremon-
towaliśmy starą remizę, do której dobudo-
waliśmy boks garażowy. Cały plac przed 
remizą został wyasfaltowany – relacjonuje 
sołtys Czarnik.

Przy ulicy Centralnej w Wokowicach po-
wstaje  400 metrów chodnika, na bieżąco 
remontowane są drogi dojazdowe do pól  
i osiedli mieszkaniowych. 90 tysięcy zło-
tych kosztowała regulacja Uszewki, stale 
remontowane i udrażniane są rowy i prze-
pusty. Wokowice, mimo iż są najmniejszym 
sołectwem w gminie, są bardzo dobrze re-
prezentowane dzięki działaniom sołtysa 
Mariana Czarnika.

Sołtysem największego w gminie sołec-

twa –Jadownik jest Jerzy Gawiak. Mimo 
że funkcję tę pełni dopiero pierwszą kaden-
cję, we wsi udało się wiele zrobić, szczegól-
nie jeśli chodzi o remonty, rozbudowę dróg, 
budowę chodników.

-Jeszcze w ubiegłym roku wykonany zo-
stał projekt na rozbudowę ulicy Dylągów-
ka-Kasztanki, razem z wykonanymi praca-
mi kosztowało to 250 tysięcy złotych, przy 
ulicy Witosa wybudowaliśmy chodnik, za 
80 tysięcy położony został asfalt na ulicy 
Szkolnej, blisko 600 tysięcy kosztował re-
mont ulicy Środkowej, 550 tysięcy złotych 
kosztować będzie budowa kanalizacji sani-
tarnej przy ulicach Środkowej i Wschodniej 
– wylicza sołtys Gawiak.

W Jadownikach kończy się remont 

Sołtys na zagrodzie… Domu Ludowego, co kosztować będzie po-
nad 800 tysięcy złotych. Sołtys dba o do-
finansowanie klubów sportowych, stowa-
rzyszeń, montaż tablic i planów sołectwa. 
Dzięki, jak sam stwierdził, wspaniałym 
współpracownikom z Rady Sołeckiej wiele 
spraw jest łatwiejszych i szybciej można  
się z nimi uporać. 

Sołtysem Poręby Spytkowskiej jest  
Wacław Ćwioro. Dzięki jego działa-
niom we wsi udało się zrealizować wiele 

inwestycji, głównie na drogach.
-Mieszkańcy mają już chodnik od szko-

ły do budynku Domu Ludowego, przepro-
wadzony został remont ulicy Szkolnej, na 
bieżąco remontowane są drogi dojazdowe 
do pól i osiedli mieszkaniowych. Złożyliśmy 
kilka wniosków do Rady Miejskiej zamiesz-
czenie w przyszłorocznym budżecie kilku 
kolejnych zadań inwestycyjnych na drogach 
w Porębie – mówi sołtys Wacław Ćwioro. 

Sołtysem Sterkowca jest Józef Witek. 
Gospodarskim okiem patrzy na to, co trzeba 
we wsi zrobić. Sam zresztą własnoręcznie 
wykonuje wiele prac, bowiem jego pasją jest 
stolarstwo. Na wyremontowanym i powięk-
szonym placu zabaw dla dzieci wykonał im-
ponującą altanę, w której dzieci doskonale 
się bawią. Jego dziełem jest także scena, 
którą wykonał na potrzeby szkoły. Sołtys 
każdego roku sam sprząta wieś, w tym 
roku zebrał 22 worki śmieci, zorganizował 
także dla dzieci „Pożegnanie lata”. Sołtys 
podejmuje jeszcze wiele innych inicjatyw, 
wśród których wymienić warto konkurs na 
najładniejsze oczko wodne.

-W ostatnim czasie we wsi wybudowany 
został chodnik przy głównej ulicy –Sosno-
wej, powstał parking przy domu kultury, 
wyasfaltowano ulicę Podleśną, wstępnie 
utwardzono ulicę Dębową, przy której 
mieszkańcy będą budować nowe domy 
– wylicza sołtys Witek.

Sołtysem w Okocimiu jest Grażyna 
Mleczko, w Mokrzyskach zaś Marek Ko-
śmider.Marian Czarnik

Anna Lubowiecka

Jerzy Gawiak

Wacław Ćwiro
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Przewodniczącym Zarządu Osiedla 
Okocimskie jest Krzysztof Stępak.  
W ciągu ostatnich kilkunastu miesię-
cy na osiedlu, ku zadowoleniu miesz-
kańców, zrealizowano wiele inwestycji. 
Wielkim sukcesem przewodniczącego 
Stępaka jest bez wątpienia doprowadze-
nie do remontu zaniedbanego budynku 
kręgielni. Remont pozwolił na poszerze-
nie popularnej na osiedlu świetlicy, któ-
ra działa pod egidą Miejskiego Ośrodka 
Kultury. 

-Świetlica wyposażona została w nowe 
komputery i meble. Dzięki temu dzieci 
i młodzież, które przychodzą na zajęcia 
świetlicowe, mogą spędzić czas w do-
brych warunkach i wybrać zajęcia odpo-
wiednie dla siebie – dodaje przewodni-
czący Stępak.

Długo oczekiwaną przez mieszkań-
ców osiedla Okocimskie inwestycją był 
remont chodnika wzdłuż ogrodzenia 
browaru. Chodnik od lat był zniszczony,  
w ostatnim czasie prawie nie można 
było po nim przejść. Teraz, kiedy remont 
został zakończony, mieszkańcy chwalą 
przewodniczącego za podjęcie interwen-
cji w tej sprawie. 

Wiele ważnych dla mieszkańców in-
westycji powstało także na osiedlu Ja-
giełły-Kopaliny. 

-Wyremontowana została ulica Kró-
lowej Jadwigi, zakończył się I etap bu-
dowy parkingu przy tej samej ulicy. 
Wykonano także termomodernizację bu-
dynku szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Bardzo się cieszymy, że po wielu latach 
oczekiwań budowana jest kanalizacja 
północno-zachodniej części osiedla, za co 
w imieniu mieszkańców dziękuję panu 
burmistrzowi – mówi przewodniczą-
cy Zarządu Osiedla Jagiełły-Kopaliny, 
Edward Knaga.

Wielkim problemem mieszkańców 
osiedla Jagiełły są parkingi. Obecnie, 
jak wylicza przewodniczący, brakuje 
około 350 miejsc parkingowych. Ale i na 
to znajdzie się sposób.

-Jest teren, na którym taki duży par-
king mógłby powstać. Część tych terenów 
należy do gminy, część należy wykupić 
od prywatnych właścicieli. Ze wszyst-
kimi już rozmawialiśmy i nie mają nic 
przeciwko temu, aby ziemię pod budowę 
parkingu odsprzedać – dodaje przewod-

niczący Knaga.
Przewodniczącym Zarządu Osiedla 

Zielonka jest Antoni Staszczyk. Jest 
ojcem wielu inicjatyw i pomysłów, które 
dla dobra mieszkańców osiedla są każ-
dego roku realizowane. Mają one na celu 
nie tylko poprawę jakości życia miesz-
kańców, ale także upiększanie osiedla. 

-Tylko w tym roku wykonano kanali-
zację sanitarną przy ulicy Okocimskiej. 
Przy Świerkowej został powiększony 
plac zabaw dla dzieci, dodatkowo zo-
stał on wyposażony w nowe urządzenia. 
Wyremontowano także kilka odcinków 
chodnika, między innymi przy ulicach 
Czecha, Marusarzówny i Piastowskiej. 

Osiedla własnym głosem Każdego roku organizujemy dla dzieci 
wycieczki i spotkania okolicznościowe 
– wymienia przewodniczący Staszczyk.

Ponadto w każdym roku  wykonywane 
są drobne prace na terenie osiedla zwią-
zane z bieżącym remontem nawierzch-
ni dróg i chodników, budową nowych 
punktów oświetlenia ulicznego, uzu-
pełnianiem koszy na śmieci, oraz prace 
związane z usuwaniem drzew blokują-
cych przepływ wody w korycie Uszwicy. 
Mieszkańcy uczestniczą również w co-
rocznej akcji „Sprzątanie świata”. 

-Na przyszły rok budżetowy zgłosiłem 
następne zadania, które chcielibyśmy 
zrealizować na naszym osiedlu. Sprawą 
bardzo pilną jest wykonanie  kanalizacji 
odwadniającej – odcinka od istniejącej 
kanalizacji w ulicy Bolesława Chro-
brego i Mieszka I do istniejącego rowu 
przy ul. Piastowskiej, a także położenie  
asfaltu  na ulicy Rzeźniczej. Dziękuję 
burmistrzowi Grzegorzowi Wawryce 
za pomoc w realizacji zadań, dziękuję 
także mieszkańcom osiedla za ofiarną 
i bezinteresowną pomoc przy realizacji 
wielu akcji osiedlowych – dodaje prze-
wodniczący Staszczyk. 

Krzysztof Stępak

Antoni Staszczyk

Edward Knaga

W Gimnazjum w Jadownikach rozegrane 
zostały Mistrzostwa Gminy szkół podstawo-
wych w tenisie stołowym. Do rywalizacji przy-
stąpiło 58 młodych pingpongistów reprezen-
tujących 8 placówek. W kategorii dziewcząt 
zwyciężyła Kinga Chyl (SP 2 Brzesko), która 
w finale pokonała 3:0 Aleksandrę Pytel (SP 
2 Jadowniki). Bardzo dramatyczny przebieg 
miał mecz o trzecie miejsce, w którym Emi-
lia Legutko (SP Sterkowiec) po wyrównanym 
pojedynku wygrała 3:2 z Wiktorią Obrzut (SP 
1 Jadowniki). Piąte miejsce zajęła Aleksandra 
Musiał (SP Bucze), a szóste Paulina Pytel (SP 
2 Jadowniki). 

W rywalizacji chłopców triumfował Be-
niamin Stolarz (SP Bucze), który w finale 
pokonał swojego szkolnego kolegę Oskara Ry-
siewicza. Dalsza kolejność: 3. Kamil Kacper,  
4. Kamil Przeklasa, 5. Dawid Lizak, 6. Adrian 
Sowiźrak (wszyscy SP 1 Jadowniki).

Obie szóstki wywalczyły awans do Mi-
strzostw Powiatu Brzeskiego.
Wyniki zawodów drużynowych
Dziewczęta: 1. SP 2 Brzesko, 2. SP Bucze,  
3. SP 2 Jadowniki, 4. SP 1 Jadowniki, 5. SP Ja-
sień. 
Chłopcy: 1. SP Bucze, 2. SP 1 Jadowniki,  
3. SP 2 Jadowniki, 4. SP 2 Brzesko, 5. SP Sterko-
wiec, 6. SP Jasień.                              PRUD 

Tenisowe 
mistrzostwa
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-Ostateczny termin oddania obiektu 
do użytku to koniec maja 2011 roku. Do 
tego czasu wykonane zostaną wszystkie 
prace związane z meblowaniem i urzą-
dzaniem pomieszczeń, a także z zago-
spodarowaniem otoczenia budynku 
– budowa parkingów i chodników oraz 
zasadzenie roślinności. Przy okazji za-
gospodarowana zostanie część ogródka 
jordanowskiego, znajdująca się w bez-
pośrednim sąsiedztwie centrum – mówi 
Antoni Staszczyk.

O konieczności budowy nowej biblio-
teki mówiło się w Brzesku od wielu lat. 
Stary budynek znajduje się w fatalnym 
stanie technicznym, nie mieści całego 
księgozbioru, w bibliotece nie ma czy-
telni z prawdziwego zdarzenia, a drew-
niane stropy z powodu nadmiernych 

obciążeń, są zagroże-
niem dla pracowni-
ków książnicy i czy-
telników. 

-Kiedy gmina roz-
poczęła starania o po-
zyskanie finansów na 
budowę biblioteki, po-
jawiła się możliwość 
realizacji obiektu  
o szerszym przezna-
czeniu –na działal-
ność biblioteczną,  
a także na kultu-
ralną i edukacyjną. 
Postanowiliśmy tę 
szansę wykorzystać  

i w taki właśnie sposób narodził się po-
mysł budowy Regionalnego Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznego –dodaje An-
toni Staszczyk.

-Ogólny koszt bu-
dowy zamknie się 
kwotą 14,5 miliona 
złotych, z czego 74 
procent stanowią 
fundusze unijne  
z Małopolskiego Re-
gionalnego Progra-
mu Operacyjnego – 
wyjaśnia burmistrz 
Brzeska Grzegorz 
Wawryka.

Kubatura obiektu 
wynosi 21 tysięcy 
metrów sześcien-

Centrum na finiszu
Dobiegają końca prace przy budowie Regionalnego Centrum Kultural-

no-Bibliotecznego, obecnie trwają ostatnie roboty związane z wykończe-
niem wnętrz. Rozpoczęły się także prace mające na celu zagospodarowy-
wanie placu, na którym stoi obiekt. Jak mówi główny specjalista Referatu 
ds. Budownictwa i Inwestycji, Antoni Staszczyk, prace wykonane zostały 
o kilka miesięcy wcześniej niż planowano.

nych,  jego budowa, co podkreślają za-
równo inwestorzy, jak i wykonawcy, 
była bardzo trudna. Usadowiony jest 
na podmokłym terenie, budynek stanął 
na 231 żelbetowych palach, każdy o wy-
sokości 16 metrów. Ponadto, jak dodaje 
Antoni Staszczyk, w obiekcie znajduje 
się mnóstwo różnych sieci – wentyla-
cyjna, klimatyzacyjna, wielkiej uwagi  
i staranności wymagał montaż instala-
cji elektrycznej i teletechnicznej. Głów-
ne wejście do obiektu znajduje się od 
strony placu Żwirki-Wigury, już roz-
strzygnięty został przetarg na wyko-
nanie szerokiej alejki, która od strony 
palcu prowadzić będzie do centrum. 

-Do nowego obiektu przeniesiona zo-
stanie Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna, część swojej działalności 
przeniesie tam Miejski Ośrodek Kul-
tury. W budynku mieścić się  będzie 
sala audytoryjna na 250 miejsc, gdzie 
odbywać się będą konferencje, spotka-
nia, projekcje filmów,  itp. Biblioteka 
wyposażona będzie w czytelnię multi-
medialną oraz centrum multimedialne 
z 45 stanowiskami komputerowymi. 
Cały obiekt dostosowany zostanie do 
potrzeb niepełnosprawnych – mówi 
burmistrz Grzegorz Wawryka. 
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Wzorowi uczniowie, laureaci olim-
piad i konkursów, zawodów sporto-
wych otrzymali stypendia ufundowane 
przez burmistrza Grzegorz Wawrykę. 
Uroczystość odbyła się w czasie ostat-
niej sesji Rady Miejskiej. 

-Tradycja wręczania stypendiów wy-
różniającym się uczniom liczy sobie już 
kilka lat. Każdego roku ze wszystkich 
szkół znajdujących się w gminie Brze-
sko staramy się wyłonić grupę najlep-
szych, przy czym nie znaczy to, że na 
takie wyróżnienie mogą liczyć tylko 
uczniowie, którzy mają same szóst-
ki. Honorujemy także młodych spor-
towców i artystów, którzy poszczycić 

się mogą osiągnięciami w uprawianej 
przez siebie dyscyplinie – wyjaśnia 
naczelnik Wydziału Edukacji, Józef 
Cierniak. 

-Nasza młodzież poszczycić się może 
wieloma sukcesami w olimpiadach na 
szczeblu krajowym, a nawet między-
narodowym. Świadczy to o poziomie 
szkół, do których chodzą, ale także  
o ich chęci do nauki i zdobywania wie-
dzy. To dla mnie wielki zaszczyt, że 
mogę wręczyć te skromne wyróżnie-
nia młodym, zdolnym ludziom. Mam 
nadzieję, że będzie to dla nich zachę-
ta do dalszej wytężonej pracy – mówi 
burmistrz Grzegorz Wawryka.

Stypendia od burmistrza

29 września tego roku odbyło się po-
siedzenie komisji oświaty Rady Miej-
skiej. Komisja liczy sobie sześć osób  
i tyle też osób figuruje na liście obec-
ności (nie licząc zaproszonych gości). 
Na tejże liście obecności widnieje sześć 
podpisów. Problem w tym, że na sali ob-
rad spośród tych sześciu osób obecnych 
było tylko pięć. Istnieje podejrzenie, że 
jeden radny próbował wyłudzić część 
diety. Część, którą odejmuje się za nie-
obecność, a która – jak wykazuje lista 
obecności – jest nieobecnością.  

Fakty są takie. Radny Franciszek 
Brzyk, który nie jest szeregowym rad-
nym, a rady wiceprzewodniczącym, 
człowiek wysoce wykształcony i do-
świadczony w dyrektorskim fachu, za-
chował się jak lekkomyślny uczniak. 
Przed rzeczonym posiedzeniem komi-
sji pojawił się na chwilę w urzędzie, 
aby u przewodniczącego komisji Józe-
fa Kubasa usprawiedliwić planowa-
ną nieobecność. Absencja jest rzeczą 
ludzką, dlatego przewidziano jej skutki  
w uchwale nr XXXV (250)/2008 z 29 
grudnia 2008 roku. Żeby było śmiesz-
nie, pod tą uchwałą podpisany jest 
sam bohater tej opowieści. Śmiesznie 
jest dlatego, że pan Brzyk nieobecność 
zgłosił, ale na liście obecności parafkę 
postawił. Czyli tak, jakby był obecny. 
Czyli tak, jakby mu się należała całość 
miesięcznej diety, nie pomniejszona  
o tę jedną nieobecność. 

Dlaczego radny się podpisał? W tele-
fonicznej rozmowie nie potrafił tego lo-
gicznie wyjaśnić. Tłumaczyć próbował, 

że prawdopodobnie rozmawiał z kimś 
przez telefon stojąc nad zapraszającą do 
podpisu listą, a w rękach nieszczęśliwie 
trzymał długopis. No i stało się. Obu-
rzony całą sprawą był przewodniczący 
Kubas, który o całej sprawie dowiedział 
się grubo po fakcie, w biurze rady, kie-
dy okazało się, że na konto pana Fran-
ciszka przelano dietę w nienaruszonej 
całości. To wielka porażka pedagogicz-
na pana Kubasa, bo w przeszłości był 
nauczycielem niesfornego radnego. 

Kolejny nielogiczny krok wykonał 
radny Brzyk, kiedy sprawa stała się po-
wszechnie znana, ale jeszcze nienagło-
śniona. Wykonał oto pisemne wyjaśnie-
nie, w którym tłumaczył, iż podpisując 
się na liście nieobecności był przekona-
ny, że potwierdza swoją nieobecność.  
W swoich dziwnych wyjaśnieniach brnął 
dalej, bo nagła fantazja nakazała mu zło-
żyć deklarację, że niesłusznie przyznaną 
mu część diety raczy zwrócić, a nawet  
w przypływie uczuć wyższych przekazać 
może na jakiś charytatywny cel. 

Śpieszymy zatem wyjaśnić panu 
Brzykowi kilka kwestii. Każda lista 
obecności jest listą obecności, bo po 
prostu nie istnieje coś takiego jak lista 
nieobecności, o czym człowiek, który  
z racji wykonywanego niegdyś zawodu 
niejeden dziennik zajęć uczniowskich 
miał w rękach, wiedzieć powinien. 
Czyli tego raczej wyjaśniać radnemu 
nie powinniśmy. Jeśli chodzi o ewen-
tualne przekazanie części diety na cha-
rytatywny cel, to uważamy, że jest to 
wielce niemożliwe. Przecież byłoby to 

Lista nieobecności
ewidentne przestępstwo, które na su-
cho nie uszłoby nawet Robin Hoodowi. 
Jak można bezkarnie obdarować kogoś 
pieniędzmi, które w pewnym sensie zo-
stały wyłudzone? Ale skoro pan Franci-
szek jest gotów działać charytatywnie, 
to przecież może ustanowić darowiznę 
z pieniędzy, które mu się słusznie na-
leżą. Wtedy będziemy mogli mówić  
o tym, że radny ma gest. 

To bardzo ważne, bo przecież pan 
Franciszek nadal zamierza pełnić funk-
cje publiczne. Piszemy to ku przestro-
dze, żeby już nigdy w przyszłości „nie 
potwierdzał swojej nieobecności”.    

                                              PRUD

Dwóch najlepszych uczniów otrzy-
mało stypendia po 1500 złotych, kolej-
nych ośmiu po 900 złotych, pozostali 
po 300 złotych. Ogółem na ten cel gmi-
na wydała prawie 16 tysięcy złotych. 

Lista stypendystów: Krystian Bała-
buch, Bożena Bawół, Jakub Bączek, 
Karolina Bocian, Kamil Całka, Kinga 
Chyl, Mateusz Czyżyki, Jakub Ćwik, 
Anna Dziaduła, Klaudia Guzy, Klau-
dia Habryło, Paweł Jemioło, Monika 
Klecka, Julia Kraj, Marcin Migda, 
Tomasz Mika, Daniel Ogiela, Paulina 
Okas, Sonia Pająk, Kornelia Ropek, 
Patrycja Syty, Maria Szydłowska, 
Anna Topolska, Maciej Topolski, So-
nia Wargacka, Monika Wiecha, We-
ronika Wieczorek, Wojciech Wojdak, 
Monika Żytniewska. 
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„Ślubuję Tobie Ojczyzno być dobrym 
Polakiem. Będę dbał o dobre imię swej 
klasy i szkoły. Będę się w szkole uczył 
jak kochać swoją Ojczyznę i – jak dla 
Niej pracować, kiedy dorosnę” tymi 
słowami w dniu 17 września 1985 
roku złożyli ślubowanie uczniowie klas 
pierwszych. Pierwsi absolwenci szko-
ły – klasy ósme – opuściły jej mury  
w czerwcu 1986 roku. Najzdolniejsi  
z nich zostali uhonorowani przez za-

sadzenie własnego drzewa – świerka -  
w „Alejce najlepszych”. W ten sposób zo-
stała zapoczątkowana tradycja wyróż-
nienia i nagrodzenia uczniów z najlep-
szymi wynikami w nauce i zachowaniu. 
Z czasem drzewka zostały zastąpione 
odznakami Łukasiewiczowskimi „wzo-
rowy uczeń”: złotą, srebrną i brązową.  

W 1988 roku patronem szkoły został 
Ignacy Łukasiewicz wybitny Polak, 
wielki patriota,  filantrop oraz prekur-

25 lat brzeskiej „dwójki”
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzesku obchodzi w tym roku 

jubileusz 25-lecia istnienia. Jest to okazja do wspomnień, które zawsze 
pozostają w pamięci i przez dźwięk dzwonka zostają przywołane ponow-
nie. Powróćmy do początków szkoły. Pomysł zbudowania 10-latki poja-
wił się w 1974 roku, prace budowlane rozpoczęły się trzy lata później. 
Budowę szkoły zakończono w roku 1985. Pierwszym jej gospodarzem był 
Józef Kaczmarczyk - inspektor szkolny, który z racji swojej funkcji nad-
zorował jej budowę. Nowy dyrektor niezwłocznie rozpoczął zatrudnianie 
nauczycieli (w liczbie 51) i pracowników obsługi. Do lepszej koordynacji 
działalności dydaktyczno-wychowawczej powołał swoich zastępców – Mi-
rosławę Skokoń oraz Stanisławę Jeleń.

sor przemysłu naftowego na świecie. 
W wyborze patrona szkołę wspierali  
jej sojusznicy: załoga Zakładów Na-
prawczych Taboru Samochodowego  
i Sprzętu oraz Stowarzyszenie Nauko-
wo-Techniczne Inżynierów i Techników 
Przemysłu Naftowego i Gazowego oraz 
Dyrekcja Polskiego Górnictwa Naftow-
nictwa i Gazownictwa, którzy pomagają 
placówce do dziś. W 1990 roku „dwójka” 
otrzymała sztandar od Rady Rodziców. 
Od tego momentu uświetniał on swoją 
obecnością wszystkie ważne uroczysto-
ści i wydarzenia szkolne, na sztandar 
uczniowie klas pierwszych składali ślu-
bowanie. W szkole od samego początku 
jej istnienia działa Związek Harcerstwa 
Polskiego. Placówka posiada Szczep 
Drużyn ZHP, który od 1989 roku nosi 
imię „Bohaterów Września”.  

W wyniku reformy oświaty w 1999 
roku placówka zmieniła organizację 
i stała się 6-letnią szkołą podstawo-
wą, a część pomieszczeń przeznaczono 
na nowo utworzone Gimnazjum nr 2. 
W roku szkolnym 2002/2003 podjęte 
zostało zupełnie nowe wyzwanie, po 
długich przygotowaniach zaczął funk-
cjonować pierwszy oddział integra-
cyjny. Dzisiaj mury szkoły opuściły 
już trzy roczniki klas integracyjnych,  
a placówka stawiana jest za przykład 
właściwie realizowanej integracji.  
W roku szkolnym 2009/2010 utworzo-
no klasę sportową o specjalności piłka 
siatkowa. Młodzi sportowcy już zdo-
bywają laury na szczeblu centralnym. 
„Dwójka” może poszczycić się wieloma 
działaniami, które zagościły na stałe 
w kalendarzu szkolnym. Należy w tym 
miejscu wymienić między innymi: or-
ganizację zielonej szkoły, udział w wie-
lu konkursach na różnych szczeblach, 
jako zaszczyt uczniowie poczytują sobie 
udział w corocznych spotkaniach  szkół 
Łukasiewiczowskich. Szkoła jest współ-
organizatorem Powiatowego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, 
organizuje „Maraton czytania”, reali-
zuje wiele programów, jak: „Sieciaki”, 
Edukacja globalna, Pierwsze uczniow-
skie doświadczenia drogą do wiedzy, 
Przyjaciele Zippiego, Diament, Brzesko 
czysta Gmina, dzieci uczą się oszczędza-
nia w działającym również 25 lat SKO, 
zdobywając czołowe lokaty w konkur-
sach organizowanych przez PKO, reda-
gują gazetkę szkolną „Bliżej siebie”.  

Od początku istnienia szkoły nauczycie-
le mają okazję pracować z uczniami zdol-
nymi, którzy wykazują zainteresowanie 
przedmiotami przyrodniczo-matematycz-
nymi, humanistycznymi, artystycznymi, 
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sportowymi i rozwijają swoje zdolności 
na lekcjach oraz na zajęciach pozalekcyj-
nych. Chlubą szkoły są liczne osiągnię-
cia dydaktyczne na szczeblu gminnym, 
powiatowym, wojewódzkim, centralnym. 
W szkole pamiętają również o uczniach 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
Placówka ma  im do zaoferowania wiele 
dodatkowych zajęć specjalistycznych do-
stosowanych do ich potrzeb i oczekiwań. 
Do sukcesów uczniowskich przyczyniają 
się także nauczyciele kształcenia zinte-
growanego, edukacji wczesnoszkolnej, 
ponieważ już od początku rozbudzają  
u wychowanków zainteresowania, uczą 
współdziałania, inspirują. Zachęcają do 
współzawodnictwa poprzez udział we 
wszystkich konkursach na terenie szko-
ły i miasta. Za pozytywne efekty swych 
działań w 2004 r. szkoła otrzymała ważne 
wyróżnienie – tytuł „Szkoły z klasą”. Dy-
rekcja i wychowawcy są dumni z ponad  
4 tysięcy absolwentów, wśród których jest 
wielu aktywnych i kreatywnych uczest-
ników życia społeczno- gospodarczego nie 
tylko w naszym regionie, ale także w kraju  
i za granicą. 

-Szkoła nasza uczy wartości takich 
jak: patriotyzm, wrażliwość społeczna, 
tolerancja, odpowiedzialność, posza-
nowanie godności drugiego człowieka. 
Pragnę przywołać pamięć tych, którzy 
przeprowadzili już ostatnią lekcję: Sa-
binę Cupał, Zofię Ciszewską, Danutę 
Spyrkę i Jana Włodarczyka. Odeszli, 
ale pozostawili niezatarte wspomnienia 
w sercach swoich wychowanków i na-
szych. Szkoła miała tę szczególną okazję 
współpracy z rodzicami, którzy zawsze 
doceniali trud i zaangażowanie nauczy-
cieli oraz sami włączali się aktywnie 
do działań na rzecz placówki, a przede 
wszystkim naszych wspólnych uczniów 
– dzieci – mówiła w czasie uroczystości 
dyrektor szkoły Urszula Białka. 

Dwadzieścia pięć lat działalności to 
również zmiany w budynku szkoły. 
Dzięki przychylności władz miasta, 
sponsorom i przyjaciołom szkoły uda-
ło się wykonać wiele remontów. Wi-
zerunek szkoły to także ogrom pracy 
pracowników administracji i obsługi, 
którzy dokładają wszelkich starań, 
aby szkoła była miejscem, do którego 
uczniowie przychodzą chętnie, i w któ-
rym czują się bezpiecznie. 

-Gorąco dziękuję wszystkim naszym 
Przyjaciołom, którzy przez 25 lat istnie-
nia szkoły, niestrudzenie wspierali jej 
działania w tworzeniu dobrych i godnych 
warunków do pracy i nauki, do wszech-
stronnego rozwoju naszych uczniów. To 
również dzięki ich zaangażowaniu dwój-

ka jest szkołą przyjazną dla uczniów 
– dodawała Urszula Białka. 

W Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesku 
obchodzone były gminne uroczystości 
związane z Dniem Edukacji Narodowej. 
Burmistrz Grzegorz Wawryka wręczył 
ufundowane przez siebie nagrody dla 
wyróżniających się nauczycieli szkół  
i przedszkoli z terenu gminy. Otrzymali 
je: Małgorzata Góra, Dorota Kwaśniak 
(obydwie z Gimnazjumnr1), Marek Kos-
soń (Gimnazjum nr 2), Urszula Białka 
(SP nr2 Brzesko), Marzena Rzenno (SP 
nr 3), Alicja Pikulska, Dorota Węglarz 
(obydwie ze SP Mokrzyska), Bożena 
Martyna i Ewa Wojas (SP Sterkowiec), 
Ewa Kraj (SP nr 2 Jadowniki), Ewa 
Starsiak (SP Szczepanów), Maria Pa-
ter (SP Jasień), Renata Zawadzka (SP 
Poręba Spytkowska), Dorota Kusiak 
(Przedszkole nr 4), Katarzyna Gaździk 
(Przedszkole nr 7), Bernada Machnio 
(Przedszkole nr 10), Marzena Babicz 
(Przedszkole Szczepanów). 

Nauczycielami mianowanymi zostali: 
Regina Baja i Edyta Stempak (SP nr 
2 Brzesko), Anna Cebula, 
Marta Surowiec i Agniesz-
ka Tryba (Gimnazjum nr 
2), Julita Chrabąszcz, Mo-
nika Dudek i Iwona Sta-
choń (SP nr 3), Alina Jarek 
(SP Mokrzyska), Grażyna 
Kania (Przedszkole nr 1), 
Agnieszka Lazar, Beata 
Przeklasa i Jakub Szpil 
(Gimnazjum Jadowniki), 
Katarzyna Rozwadowska 
i Joanna Węgrzyn (Gimna-
zjum nr 1), Natalia Sambor 
(SP Okocim), Małgorzata 
Sułek (Gimnazjum nr 1), 
Robert Kozioł (SP Sterko-

wiec), Michał Wojnowski (SP nr 1 Ja-
downiki).

Lista osób wyróżnionych medalem 625 
lecia Brzeska: Agata Basaraba, Urszula 
Białka, Danuta Cabała, Janina Cehak, 
Józef Cierniak, Anna Czernecka, Bog-
dan Dobranowski, Helena Gładka, Maria 
Góra, Józef Kaczmarczyk,  Maria Kieć, 
Bogusława Klecka, Zofia Knaga, Elżbie-
ta Krzyżak, Bernada Machnio, Krysty-
na Malec, Maria Bruśnik, Zofia Pawli-
kiewicz, Kazimiera Pleśniarska, Teresa 
Przepiórka, Henryk Rdzawski, Zbigniew 
Skórnóg, Grażyna Skrzekucka, Zofia Stós, 
Ewa Tomana, Zbigniew Turlej, Tomasz 
Wietecha, Anna Witek, Maria Wolnik, 
Elżbieta Wójciak, Adam Zydroń, Stani-
sława Jeleń. Medalami wyróżnieni zostali 
także nauczyciele Liceum Ogólnokształcą-
cego: Janina Błoniarczyk, Czesław Żółtek, 
Józef Kubas, Wanda Jarzębska, Bożena 
Kalinowska, Bogumiła Put, Weronika 
Ormiańska, Elżbieta Pajor, Ryszard Za-
czyński, Maria Tyka, Kazimiera Humen, 
Maria Rubacha – pośmiertnie, Ryszard 
Cuber – pośmiertnie.                           red
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Czas to wielkość fizyczna, niepowta-
rzalny ciąg występujących po sobie chwil. 
Czas mija, pędzi, upływa… tworzy histo-
rię. Swoją historię ma Publiczne Gimna-
zjum w Jadownikach, które w tym roku 
obchodzi jubileusz 10-lecia. Uroczystości 
jubileuszowe przypadły na 16 paździer-
nika 2010r. Dzień wcześniej w kościele 
parafialnym odbyła się koncelebrowana 
msza św. w intencji społeczności szkol-
nej. W tym ważnym i podniosłym dniu 
w murach gimnazjum zgromadzili się 
zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie, 
rodzice, przyjaciele szkoły, którzy przez 
minione dziesięć lat wspierali społeczność 
szkolną. Wśród obecnych znaleźli się po-
słowie, przedstawiciele władz samorzą-
dowych, oświatowych, między innymi:  
poseł Edward Czesak, poseł Jan Musiał, 
burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, 
starosta Ryszard Ożóg, wizytator Lidia 
Głowacka, naczelnik Józef Cierniak, pro-
boszcz parafii Jadowniki Tadeusz Górka 
oraz dyrektorzy szkół i instytucji kultu-
ralnych, a także prezesi brzeskich spółek. 
W uroczystej atmosferze, którą uświet-
niły występy młodzieży zasłużonym pra-
cownikom gimnazjum burmistrz wręczył 
medale 625-lecia Brzeska. W ten sposób 
doceniono wieloletni wysiłek pracow-
ników dydaktycznych: Marty Gardziel, 
Michaliny Jakubowskiej, Małgorzaty Ko-
koszki, Danuty Turlej oraz woźnej Małgo-
rzaty Faron. Z kolei dyrektor gimnazjum 
Tomasz Wietecha wyróżnił swoimi nagro-
dami nauczycieli, którzy w ubiegłym roku 
szkolnym aktywnie uczestniczyli w reali-
zacji zadań dydaktyczno-wychowawczych 
i opiekuńczych.

Do tej podniosłej uroczystości przygo-
towywała się cała społeczność szkolna. 
Efekty- także i dzisiaj  może zobaczyć 
każdy, kto przekroczy próg szkoły: dyplo-
my świadczące o osiągnięciach uczniów, 
prace plastyczne, malarskie, gazetki 
tematyczne podsumowujące 10-letnią 
działalność gimnazjum. Z tej też okazji 
w Galerii- Czytelni biblioteki gimnazjum 
została zorganizowana wystawa prac pla-
stycznych oraz fotograficznych nauczycie-
li, uczniów i absolwentów  szkoły nosząca 
tytuł ,,W poszukiwaniu piękna”. Swoje  
dzieła zaprezentowali: Iwona Grochola, 
Marta Gardziel oraz Joanna Maderska,  
a także Paweł  Pitek, Dorota Iwaniec, Ja-
cek Świerczek, Joanna Faron i Jadwiga 
Legutko. Warto wspomnieć, że jest to już 
trzynasta wystawa, jaką zorganizowano 

w Galerii- Czytelni od początku istnienia 
szkoły.

Jubileusz to okazja do podsumowań, 
gratulacji, podziękowań i wspomnień. Po-
wspominajmy więc … .

Historia szkoły  
Wszystko rozpoczęło się 29 marca 2000 
roku, kiedy to Rada Miejska w Brzesku 
podjęła uchwałę założenia nowego gimna-
zjum w Jadownikach, a akt założycielski 
podpisał ówczesny burmistrz Brzeska Jan 
Musiał. 1 września 2000 roku rozpoczęła 
działalność szkoła, której dyrektorem 
został Tomasz Wietecha. Dziewięćdzie-
sięciu dziewięciu uczniów podjęło naukę  
w wynajętych od PSP nr 2 w Jadowni-
kach salach lekcyjnych. 14 październi-
ka tego samego roku na miejscu, gdzie 
wznoszona była nowa szkoła, wmurowa-
no kamień węgielny. W uroczystościach 
wziął udział burmistrz Jan Musiał, ów-
czesny starosta Grzegorz Wawryka, 
księża, sołtys Jadownik oraz mieszkańcy 

wsi. Od tego momentu prace budowlane 
postępowały w imponującym tempie, na 
efekty nie trzeba było długo czekać, gdyż  
w kolejnym roku szkolnym uczniowie mo-
gli rozpocząć naukę w nowym budynku. 
1 września 2001 roku z radością i dumą 
przekraczali progi nowej szkoły zarówno 
nauczyciele i uczniowie – absolwenci ob-
wodowych szkół podstawowych z Jadow-
nik, Sterkowca, Szczepanowa i Wokowic. 
Oficjalnego otwarcia szkoły dokonał Mało-
polski Kurator Oświaty Jerzy Lackowski, 
uroczystość miała miejsce 14 październi-
ka 2001 roku w Dniu Święta Edukacji 
Narodowej. Obiekt poświęcił ks. biskup 
Jan Styrna. Okazja ta zgromadziła wielu 
gości, którzy mogli obejrzeć szkołę, doce-
nić walory nowoczesnej placówki. 

Nauka, codzienne obowiązki, radości, 
sukcesy, porażki, tak mijały miesiące  
w nowej szkole. W tym czasie szukaliśmy 
wzoru do naśladowania, drogowskazu, 
który pokazywałby, jak żyć. Znaleźliśmy 
go w osobie papieża Polaka, który został 
patronem gimnazjum. Uchwałą Rady 
Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 
2002 roku nadano Publicznemu Gimna-
zjum w Jadownikach imię Jana Pawła II. 
Dokument podpisał Przewodniczący Rady 
Miejskiej Edward Czesak. Oficjalne nada-
nie imienia odbyło się 18 maja 2002 roku.  
Wtedy to, cytat z przemówienia Papieża 
,,Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby 
inni od was nie wymagali”  był   mottem 
uroczystości. Słowa te, jakże  trudne gdy 
przyjdzie wprowadzać je w życie, stały 
się dla uczniów i nauczycieli gimnazjum 
myślą przewodnią, programem do nie-
ustannej realizacji. Od momentu przyję-
cia imienia największego z Polaków, co 
roku obchodzone są w szkole uroczystości 
związane z osobą Patrona. 

Dziesięć lat istnienia Publicznego Gim-

Jubileusz 10–lecia Publicznego Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Jadownikach
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nazjum im. Jana Pawła II to czas, który 
pokazał, że szkoła dobrze spełnia swoją 
rolę. Mówią o tym wyniki egzaminów 
gimnazjalnych, osiągnięcia uczniów, ty-
tuły laureatów i finalistów konkursów, 
wyniki sportowe.  Ale nie tylko nauka jest 
ważna, wśród wielu różnych zadań, któ-
re szkoła podejmuje są  przedsięwzięcia 
charytatywne jak akcje Szkolnego Koła 
Caritas,  budowanie żywego pomnika 
Jana Pawła II – czyli zbiórka na fundusz 
stypendialny Dzieło Nowego Tysiącle-
cia, kiermasze świąteczne organizowane 
przez świetlicę…

… a dziś
Obecnie w szkole w piętnastu oddzia-
łach uczy się ponad trzystu uczniów. 
Do czerwca 2010 jej mury opuściło 869 
uczniów. Od dwóch lat młodzież ma 
możliwość rozwijania swoich umiejętno-
ści i sprawności w klasach sportowych. 
Nad tym, aby zadania oświatowo-wy-
chowawcze realizowane były zgodnie  
z procedurami, aby przynosiły zaplano-
wane efekty, czuwa grono pedagogiczne 
liczące trzydziestu ośmiu nauczycieli. 
Stroną administracyjną i obsługową 
zajmuje się 17 pracowników. Dyrekto-
rem szkoły od początków jej istnienia 
jest Tomasz Wietecha.

Jubileusze skłaniają do refleksji, war-
to wówczas obejrzeć się za siebie i ocenić 
– czy to, co za nami udało się? Patrząc 
na dziesięć lat działalności gimnazjum 
w Jadownikach z całą pewnością można 
stwierdzić, że kadra placówki zrobiła wie-
le dobrego. Wszak zasady pracy dydak-
tycznej i wychowawczej szkoły zgodne są 
z zasadami zawartymi w nauczaniu Pa-
trona Jana Pawła II:

,,W wychowaniu chodzi właśnie o to, 
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej 
człowiekiem, o to, ażeby bardziej był,  
a nie tylko więcej miał, aby poprzez wszyst-
ko, co ma, co posiada, umiał bardziej być 
człowiekiem, to znaczy ażeby umiał być 
nie tylko z drugim, ale i dla drugich”. 

                       Maria Mrówka- Strąk

Jak Pan wspomina po-
czątki funkcjonowania 
szkoły?
To był trudny, ale tak-
że wspaniały okres. Czas 
trudny, bo nie mając do-
świadczenia w kierowaniu 
szkołą musiałem zrobić 

wszystko, co konieczne, aby gimnazjum 
mogło rozpocząć pracę 1 września 2000 
roku. Na szczęście miałem pomoc w oso-
bach dyrektorów brzeskich gimnazjów 
i naczelnika wydziału oświaty, którzy 
swoim doświadczeniem wspierali mnie 
w tym zadaniu. Pamiętam, że od chwi-
li powierzenia mi stanowiska dyrektora 
odbyłem blisko 70 rozmów ze wszystki-
mi nauczycielami, którzy zgłosili chęć do 
pracy w nowej szkole. Z tej grupy wyło-
nili się wspaniali pedagodzy, z których 
wielu pracuje w naszej szkole po dzień 
dzisiejszy. (…) udało nam się stworzyć 
szkołę, która dzisiaj, pod względem pra-
cy dydaktycznej i wychowawczej, jest  
w gronie najlepszych w Małopolsce.

Jakie są największe, Pana zdaniem, 
sukcesy naszego gimnazjum?
Na to pytanie mógłbym opowiadać wie-
le: o naszych sukcesach w pracy dy-
daktycznej, o laureatach i finalistach 
konkursów, o bardzo dobrych wynikach 
egzaminów gimnazjalnych, o świetnych 
wynikach w sporcie… Jednak najwięk-
szym, moim zdaniem sukcesem, jest 
efekt naszej wspólnej z rodzicami pra-
cy wychowawczej. To dzięki tej pracy 
mamy uczniów i absolwentów, którzy 
w ogromnej większości starają się kie-

rować zasadami wskazywanymi przez 
patrona naszej szkoły. Mamy młodzież, 
która chętnie pomaga potrzebującym  
i dla której słowa wypisane na naszym 
sztandarze- „Bóg, Honor, Ojczyzna” 
będą, mam nadzieję, w ich dorosłym ży-
ciu najważniejszymi wartościami.

Jak Pan ocenia  10 lat funkcjonowa-
nia szkoły?
Nawet nie wiem kiedy ten czas upły-
nął, tak szybko mija… To był bardzo 
pracowity i owocny okres w historii 
naszego gimnazjum. Rozpoczynaliśmy 
w sąsiadującej z nami szkole podsta-
wowej, aby po roku rozpocząć naukę 
w nowym budynku. Nie minął kolejny 
rok, a nadano nam imię największego  
w historii Polaka, którego nauczanie jest 
dla całej społeczności szkoły wykładnią 
naszej pracy, a opieka odczuwana przez 
wszystkich, którzy o nią proszą. To 
owocny okres realizacji wielu pięknych 
projektów i przedsięwzięć, ale potrzeba 
nam ciągle doskonalić swoją pracę, aby 
„wyżej sięgać”, aby lepiej nauczać i wię-
cej się uczyć, aby jeszcze więcej dawać 
od siebie innym. Fragment wywiadu, 
który ukazał się w gazecie wydawa-
nej w Gimnazjum w Jadownikach 
„Gimzecie”

W naszej szkole 
wywiad z dyrektorem PG Jadownikach, Tomaszem Wietechą

W czasie obchodów 10-lecia Gim-
nazjum w Jadownikach burmistrz 
Grzegorz Wawryka wręczył me-
dale 625 –lecia Brzeska kilku 
pracownikom szkoły. Otrzymali 
je: Małgorzata Faron, Marta Gar-
dziel, Michalina Jakubowska, Mał-
gorzata Kokoszka, Danuta Turlej.
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Uroczystą sesją Rady Miejskiej rozpo-
częły się w mieście obchody Święta Nie-
podległości.

-Przeżyjmy to święto w zadumie i ra-
dości. W zadumie wspomnijmy trudne 
czasy przed odzyskaniem niepodległości, 
z radością pomyślmy o tym, że żyjemy  
w wolnym kraju – mówił burmistrz Grze-
gorz Wawryka.

W czasie uroczystej sesji, która była 
ostatnią tej kadencji Rady Miejskiej, bur-
mistrz wręczył medale 625-lecia Brzeska. 
Otrzymali je kombatanci, działacze spo-
łeczni, honorowi krwiodawcy, zasłużeni 
samorządowcy, posłowie. 

-Medale te są wyrazem uznania za 
pracę i służbę  na rzecz naszej małej oj-
czyzny. Uhonorowane Medalem osoby to 
też reprezentanci  środowisk, zakładów 
pracy oraz stowarzyszeń, które swoją 
działalnością zasłużyły na wyróżnienie  
w dniu Święta Niepodległości –mówił 
burmistrz.

Medale otrzymali: kpt. rez. Włady-
sław  Skalski - prezes Zarządu Od-
działu Brzeskiego Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej, kpt. rez. 
Andrzej  Kowalski- prezes Zarządu 
Oddziału Związku Kombatantów RP  
i byłych Więźniów Politycznych, mł. in-
spektor Roman Gurgul- zastępca kom. 
powiatowego policji, podinspektor Zbi-
gniew  Baruś- naczelnik Wydziału Ru-
chu Drogowego Komendy Powiatowej. 
Policji, podinspektor  Bogusław Chmie-
larz – naczelnik Wydziału Dochodze-
niowo-Śledczego KPP.

Burmistrz Brzeska Pan Grzegorz 
Wawryka nadał medale 625-lecia Brze-
ska przedstawicielom odrodzonego sa-
morządu III Rzeczpospolitej, w gronie 
uhonorowanych znaleźli się: Edward 
Krężołek – sekretarz gminy w latach 
1990-1998, działacz społeczny, Lech Pi-
kuła- burmistrz Brzeska w latach 1990-
1997, Tadeusz Babicz –przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w latach 1990-1994, 
Bogusław Tolasz –burmistrz Brzeska  
w latach 1997-1998. Ponadto medale 
otrzymali: poseł Jan Musiał- burmistrz 
Brzeska w latach 1998- 2007, poseł 
Edward  Czesak – przewodniczący Rady 
Miejskiej w latach 1998-2002, Krzysztof  
Ojczyk- przewodniczący Rady Miejskiej 
w latach 2006-2010, radny Sejmiku Wo-
jewództwa Małopolskiego w latach 2006 
-2010 Adam Kwaśniak oraz wieloletni 
sołtys Bucza, prezes OSP Stanisław Mi-
lewski.

Burmistrz Brzeska uhonorował rów-

nież osoby, które ratują zdrowie i życie 
innych oddając krew. Medale 625-lecia 
Brzeska otrzymują reprezentujący  hono-
rowych dawców krwi: Paweł  Drab oraz 
Grzegorz Matura. 

Uznając i wysoko ceniąc działalność na 
rzecz potrzebujących pomocy i wsparcia 
nie tylko duchowego, ale i materialnego, 
doceniając trud i wartość posługi kapłań-
skiej, burmistrz nadał medale księżom: 
ks. Tadeuszowi Górce- proboszczowi pa-
rafii p.w. św. Prokopa Opata w Jadowni-
kach  oraz  ks. Władysławowi  Pasiutowi- 
kustoszowi Sanktuarium św. Stanisława 
BM w Szczepanowie.

W gronie wyróżnionych znaleźli się 
również znani i cenieni pedagodzy, 
wychowawcy wielu pokoleń brzeskiej 
młodzieży: Maria Kociołek – wieloletni 
wychowawca, psycholog, członkini Sto-
warzyszenia „Wzrastanie”, Kazimiera 
Krzywicka-nauczycielka fizyki w Katolic-
kim Gimnazjum i Liceum Ogólnokształ-
cącym w Brzesku, pedagog z 40 letnim 
doświadczeniem zawodowym, Tadeusz 
Luszowski - nauczyciel historii, inspektor 
oświaty, obecnie prezes Ogródków Dział-
kowych „ Pod Dębem”.

Burmistrz, doceniając pasję i zaanga-
żowanie osób działających społecznie, 
wspierających stowarzyszenia sportowe 
i kulturalne naszej gminy, nadał medal  
625 –lecia Marii i Ignacowi  Lisom- miesz-
kańcom Bucza, przedsiębiorcom pro-
wadzącym działalność w Mokrzyskach, 
Józefowi  Pabianowi- wielkiemu duchem 
i sercem społecznikowi, przewodniczące-
mu Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga.  

Niepodległościowe obchody W gronie uhonorowanych są również: 
Jerzy Majdyś- były prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej oraz radny wojewódzki, 
z zamiłowania spółdzielca i społecznik, 
Maria Nawrocka- długoletnia pracowni-
ca Brzeskich Zakładów Komunalnych, 
kierowniczka Zakładu Oczyszczania Mia-
sta i Eksploatacji, Antoni Skurnóg- były 
naczelnik gminy, dyrektor Banku PKO 
S.A. wspierający wydarzenia kulturalne 
organizowane w naszym mieście.

Po sesji, wszyscy jej uczestnicy w uro-
czystym pochodzie udali się do kościoła 
świętego Jakuba, gdzie wzięli udział we 
mszy odprawionej w intencji ojczyzny. 
Później złożone zostały kwiaty pod Po-
mnikiem Nieznanego Żołnierza, składa-
li je przedstawiciele samorządu, szkół, 
instytucji i organizacji działających na 
terenie gminy. 

Po południu, na Placu Kazimierza 
Wielkiego odbyło się wspólne śpiewa-
nie pieśni patriotycznych. Urząd Miej-
ski ufundował śpiewniki, które rozdano 
przybyłym na plac. Zabawa była zna-
komita, tym bardziej, że we wspólnym 
śpiewaniu wzięło udział około 2 tysięcy 
uczestników. Z biesiadą doskonale kom-
ponowały się kiełbaski z grilla serwowa-
ne uczestnikom imprezy.

W ramach obchodów Święta Niepod-
ległości odbyło się także kilka innych 
imprez towarzyszących. 9 listopada  
w MOK odbył się koncert muzyki pol-
skiej w wykonaniu tria kameralnego  
z Filharmonii Świętokrzyskiej połączony 
ze spotkaniem z poetką Agatą Olejnik. 
10 listopada w kościele świętego Jakuba 
młodzież z Gimnazjum nr 1 przedstawi-
ła program artystyczny zatytułowany 
„Ucisz serce”.                                       ZS





Niepodległościowe obchody
Fotorelacja
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-Gmina przeżywa boom inwestycyj-
ny, dzięki czemu jej rozwój jest na stale 
wysokim poziomie. Jestem przekona-
ny, że dynamika ta utrzyma się jeszcze 
przez kilka najbliższych lat. Działania 
inwestycyjne są możliwe dzięki środ-
kom unijnym, jakie gmina pozyskuje. 
W ciągu ostatnich dwóch lat wydaliśmy 
około 100 milionów złotych, z czego po-
łowa pochodziła z różnych funduszy 
unijnych – mówił burmistrz.

-To najlepszy, jak do tej pory, debiut 
gminy na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych – mówiła Beata Jarosz z Zarządu 
GPW. –Wystawienie obligacji komu-

nalnych jest doskonałym narzędziem 
promującym gminę, a także zachętą dla 
inwestorów. Gminne notowania ukazy-
wać się będą codziennie na giełdzie,  
a także w serwisach ekonomicznych.

Do zorganizowanego systemu obrotu 
Catalyst wprowadzone zostały obliga-
cje gminy Brzesko serii C09 w liczbie 
3.500 sztuk o wartości nominalnej 1000 
złotych każda, na łączną kwotę 3,5 
miliona złotych, które wyemitowane 
zostały w 2009 roku. Ogółem w  2009 
roku gmina wyemitowała obligacje na 
10,5 miliona złotych, które w przewa-
żającej części przeznaczone zostały na  

pokrycie wydat-
ków inwestycyj-
nych związanych 
z infrastrukturą 
techniczną i ko-
munalną, budową 
i modernizacją 
obiektów oświa-
towych, kultural-
nych, sportowych 
i użyteczności pu-
blicznej, poprawę 
bezpieczeństwa 
na terenie gminy. 
Nabycie obligacji 
komunalnych na 
Giełdzie Papierów 
Wartośc iowych 

Brzesko na Giełdzie Papierów 
Wartościowych

Gmina Brzesko jako pierwsza w Małopolsce i 45. w Polsce zadebiuto-
wała na Giełdzie Papierów Wartościowych Catalyst. Sprzedaż obligacji 
rozpoczęła się w piątek o godzinie 10.30., poprzedziło ją wystąpienie bur-
mistrza Grzegorza Wawryki, który zaprezentował gminę.

daje pewność ich nabywcom, że do-
pełnione zostaną wszelkie wymagane 
prawem procedury związane z wypła-
tą należnych obligatariuszom odsetek. 
Po wprowadzeniu obligacji gminnych 
na Giełdę Papierów Wartościowych, 
oprocentowanie wypłacane będzie 
nabywcom obligacji, a więc również 
mieszkańcom gminy Brzesko, którzy 
zdecydują się na ich zakup. Jak zapew-
niają fachowcy, jest to sposób na dobrą 
lokatę pieniędzy. Podstawowa stawka 
oprocentowania obligacji to obecnie  
podstawowa stawka WIBOR-6M (opro-
centowanie 4-5 procent) i marża w wy-
sokości 2 procent. Odsetki mogą być 
wypłacane w okresach półrocznych. 

Debiutowi giełdowemu towarzyszyli 
przedstawiciele samorządu miejskie-
go oraz posłowie Ziemi Tarnowskiej: 
Edward Czesak i Józef Rojek z Pra-
wa i Sprawiedliwości oraz Jan Musiał 
z PO. Wśród gości był także Ryszard 
Półtorak, wiceprezes Zarządu Can-
Pack Group. Nie mogło zabraknąć 
także radnych miejskich: Krzysztofa 
Ojczyka, Marii Kądziołki, Tadeusza 
Pasierba i Stanisława Milewskiego. 
Ekipie towarzyszył znany brzeski 
restaurator Kazimierz Kural, który 
przygotował wspaniały poczęstunek 
składający się z regionalnych potraw. 
Te wyśmienicie komponowały się ze 
znanym lokalnym specjałem pocho-
dzącym z firmy Carlsberg SA. Całości 
dopełniła ekspozycja obrazów pędzla 
Zbigniewa Ważydrąga. 

- Chciałbym podziękować wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego, że gmina 
wystawiła swoje obligacje na giełdzie. 
Dziękuję Zarządowi Giełdy, bankowi 
PKO BP SA, a także swoim współ-
pracownikom z Urzędu Miejskiego  
w Brzesku – podkreśla burmistrz Grze-
gorz Wawryka.                            (red)
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Kolejny miesiąc naszej podróży obfituje 
w nowe doświadczenia. W Quito po raz ko-
lejny spotykamy się z Izą i Kamilem, którzy 
jadą przez świat na motorach. Tym razem 
proponują nam wspólną przejażdżkę na 
wybrzeże. Zabierają nas na swoje „rumaki” 
i razem spędzamy kolejne 10 dni przemie-
rzając dzikie zakątki Ekwa-
doru. Pierwsze dwa przy-
stanki robimy w wioskach, 
w których posługują polscy 
misjonarze. Podobnie jak  
w Argentynie tak i tutaj wy-
słuchujemy niekończących 
się opowieści o życiu w tej 
części świata i problemach 
dotykających społeczność. 
Księża zabierają nas także 
na wycieczkę na bananerę, 
czyli na plantację bananów. 
Obserwujemy cały proces, 
jaki przechodzi guinea, czy-
li popularny u nas banan, 
od momentu zasadzenia 
drzewa bananowego, aż do 
chwili załadowania paczki na ciężarówkę, 
która zabierze je do portu, skąd udadzą się 
w dalszą podróż przez Atlantyk, by wylądo-
wać na naszym stole.

Następnie jedziemy do Montecristo, czyli 
miejsca, gdzie powstały pierwsze kapelusze 
panamskie. W przeciwieństwie do tych z Cu-
enki, gdzie część procesu jest zautomatyzo-
wana, tutaj cały produkcja odbywa się ręcz-
nie. Dalej na naszej trasie znajduje się kilka 
nadmorskich wiosek. Na kilka dni zatrzy-
mujemy się w Puerto Lopez, gdzie dołącza 

do nas druga para polskich motocyklistów 
– Marta i Bartek (http://byledalej.waw.pl). 
I taką wesołą gromadką relaksujemy się na 
plaży, pływamy w oceanie i objadamy owo-
cami morza i przepysznymi rybami. Raj dla 
podniebienia. Po tej rozpuście udajemy się  
w dalszą drogę. Szutrówkami przejeż-

dżamy przez Park Narodowy Machalilla, 
gdzie nie brakuje ciekawych drzew, licz-
nych strumyków i kurzu… Dojeżdżamy 
do wioski Santa Ana. Tam w dzikim wo-
dospadzie zmywamy z siebie całodniowy 
brud, a potem przy ognisku śpiewamy 
polskie szlagiery. Nawet na drugim koń-
cu świata można czasem poczuć się jak  
w domu.

Kolejny dzień spędzamy w sąsiedztwie 
wulkanów. Mijając Chimborazo, Cotopaxi 
i Sumaco i dojeżdżamy do Saquisili – wio-
ski, w której w każdy czwartek odbywa się 
targ zwierzęcy. Wstajemy wcześnie rano po 
to, by przypatrzeć się hodowcom i kupcom 

List z Ameryki dobijającym interesów. Nie brakuje owiec, 
krów, świń, a nawet lam. Niestety na mo-
torach brakuje już miejsca dla kolejnych 
pasażerów, więc żadne z tych stworzeń nie 
staje się naszą własnością. Co więcej, nad-
chodzi czas pożegnania się z naszymi moto-
cyklowymi kompanami. Z łezką w oku roz-
stajemy się nie tylko z czwórką przyjaciół, 
ale także z motorami. Był to bowiem nie-
zapomniany dla nas czas, kiedy mogłyśmy 
doświadczyć zupełnie innego typu podróży. 

Zdałyśmy sobie sprawę jak 
wspaniale jest móc decydo-
wać, gdzie się chce jechać nie 
patrząc tylko na rozkład au-
tobusów. Może to inspiracja 
na kolejną podróż?

Znów tylko we dwie wraca-
my do Quito, które położone 
jest w bliskiej odległości od 
równika. W muzeum Intiñan 
znajdującym się dokładnie 
na szerokości geograficznej 
00°00’00’’ przeprowadza-
my eksperymenty dowo-
dzące różnic zachodzących 
na dwóch półkulach. Tym 
też sposobem wracamy na 
półkulę północną. Paname-

rikaną podążamy w kierunku granicy  
z Kolumbią. Kolejna pieczątka w paszporcie  
i kolejne zaciekawienie: co nowego czeka 
na nas w tym kraju.

Na początek zatrzymujemy się w ślicz-
nym kolonialnym miasteczku Popayan, 
gdzie wszystkie domy są wybielone, co 
sprawia, że miasto ma swój urok. Stąd 
przez góry przedostajemy się do San 
Agustin – spokojnej mieścinki, w okoli-
cy której znajdują się liczne wykopaliska 
archeologiczne. W dzień podziwiamy set-
ki kamiennych posągów pochodzących  
z czasów prekolumbijskich, a wieczorem 
uczestniczymy w fieście muzyczno-tanecz-

W Parku Narodowym Machalilla

Na równiku Puerto Lopez
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nej. Ale to dopiero przedsmak zabawy. 
Kolejnym punktem naszej podróży jest 
bowiem Cali, czyli światowa stolica salsy. 
Ciekawe jesteśmy, czy miasto to faktycz-
nie zauroczy nas swoją magią, o której tyle 
słyszałyśmy. Pierwsze wrażenie nie jest 
jednak powalające. Cali jawi się nam jako 
wielkie miasto, gdzie sporo czasu zajmu-
je przedostanie się z miejsca na miejsce. 
Architektonicznie też nie zachwyca. Ale 
jak się później przekonujemy, miasto to 
faktycznie ma swoją ukrytą magię, która 
ujawnia się nocą. Spacerujemy przez San 
Antonio, czyli dzielnicę bohemy, w której 
nie brakuje grajków i muzyki. W powie-
trzu unosi się pozytywna energia, ciepło  
i miłość płynące z serc Kolumbijczyków. Są 
to bowiem ludzie niezwykle przyjaźni, któ-
rzy bezinteresownie obdarzają wszystkich 
wokół swoją dobrocią. Mamy okazję dobit-
nie się o tym przekonać w ciągu kolejnych 
dni, kiedy zamieszkujemy w domu typowej 
latynoskiej rodziny. Ich gościnność nie zna 
granic. Z dnia na dzień pokochujemy ich 
coraz bardziej, bo serdeczność jaką mają 
wobec siebie i nas kradnie nasze serca. To 
niesamowite, jak pięknie można cieszyć się 
życiem każdego dnia. Myślę, że powinni-
śmy się tego od nich uczyć. Może to muzy-

ka, która nie przestaje tutaj rozbrzmiewać 
,łagodzi obyczaje, a może przyjazny klimat 
wpływa na ten pozytywny stan ducha. Jed-
no jest pewne, od tej pory Cali będzie mi się 
kojarzyło ze szczęściem, uśmiechem, salsą, 
muzyką, tańcem, radością i … plastiko-
wym biustem. Tutaj bowiem też wykonuje 
się niezliczone ilości operacji plastycznych. 
Można nawet wykupić sobie cały pakiet,  
w który wliczony jest przelot, hotel i 500 ml 
silikonu… Nie skusiłam się. W zamian za 

to porywa nas muzyka i taniec, czyli rum-
ba. Weekend to czas, kiedy wszyscy starzy 
czy młodzi wychodzą na parkiet, by kręcić 
piruety i rozkoszować się wspólną zabawą. 
Atmosfera hipnotyzuje.

Z bólem serca i wielkim niedowierzaniem 
opuszczamy Cali. Jedziemy do Salento 
– małej wioski znajdującej się w tzw. Strefie 
Kawowej (Zona Cafetera), aby przy filiżance 
kawy móc ochłonąć z wrażeń ostatnich dni. 
A potem Bogota.            Gabriela Grabarz

KORESPONDENCJA WŁASNA

Międzynarodowa Rada Naukowców 
Amerykańskiego Instytutu Biograficzne-
go zdecydowała o uhonorowaniu Bożeny 
Szołtysek – Kanclerz MSzW w Brzesku 
tytułem Kobiety Roku 2009 w Polsce. Ta 
nagroda podkreśla znaczenie i aktualność 
podejmowanych przedsięwzięć przez nomi-
nowaną do tytułu. Międzynarodowa Rada 
Naukowa Instytutu zdecydowała o nomi-
nacji Bożeny Szołtysek doceniając jej indy-
widualny wpływ na działania o znaczeniu 
globalnym. Instytut już od 42 lat nagradza 
i publikuje biografie wybitnych osób. Rada 
często odkrywa unikalne i wybitne osoby  
w kontaktach z uniwersytetami, wydaw-

cami, biznesem i organizacjami na całym 
świecie. Przedstawiciela na dany kraj wy-
biera się spośród setek osób, których dzia-
łania wpływają na życie innych osób. 

 Mgr inż. Bożena Szołtysek urodziła się 
24 lipca 1955 r. w Tarnowie. W 1979 r. 
ukończyła z wyróżnieniem studia na Wy-
dziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w 
Krakowie. Ma dwoje dzieci córkę Karolinę 
– adwokat w Krakowie i syna Przemysła-
wa – architekt w Zürichu. W latach 1979 
– 1987 pracowała w Wojewódzkim Związku 
Spółdzielni Ogrodniczych w Tarnowie. Od 
roku 1988 jest współwłaścicielem Garden 
sp. z o.o. w Tarnowie oraz przewodniczącą 
Rady Nadzorczej tego przedsiębiorstwa. Po 
ukończeniu Oxford Academy w Wielkiej 
Brytanii i zdaniu egzaminów University of 
Cambridge pracowała w szkolnictwie jako 
nauczyciel języka angielskiego. Od 1995 do 
2003 r. pracowała w Małopolskiej Wyższej 
Szkole Ekonomicznej w Tarnowie na stano-
wisku dyrektora administracyjnego. Dzięki 
jej staraniom i zaangażowaniu stworzone 
zostały prawno – administracyjne i ma-
terialne podstawy uczelni. W tym czasie 
ukończyła studia podyplomowe w Uniwer-
sytecie Jagiellońskim w dziedzinie zarzą-
dzania firmą oraz w zakresie zarządzania 

Kobieta Roku 2009 szkołą wyższą. W Szkole Głównej Han-
dlowej,  ukończyła studia doktoranckie. 
Posiada duże doświadczenie w kierowaniu 
szkołą wyższą zarówno od strony admini-
stracyjnej jak i dydaktycznej oraz  w zakre-
sie szeroko rozumianego public relations, 
w tym przygotowywanie i negocjowanie 
umów o współpracy z uniwersytetami i in-
stytucjami szkolącymi w kraju i za granicą, 
organizacji konferencji naukowych, współ-
pracy ze środowiskiem akademickim Tar-
nowa oraz z organizacjami studenckimi. 

Odznaczona medalem „Bene Merito” 
Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
w Tarnowie będącym „wyrazem uznania 
dla (...) (niej) jako wybitnej osobowości, któ-
ra swoim autorytetem i nieustającą pasją 
i osobistym zaangażowaniem przyczynia 
się do rozwoju (...) Alma Mater”. W 2002 
r. odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi 
za wybitne zasługi dla powstania i rozwoju 
Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicz-
nej w Tarnowie, a także szkolnictwa wyż-
szego w mieście Tarnowie. Aktualnie pełni 
funkcję Prezesa Zarządu Tarnowskiego 
Centrum Edukacji sp. z o.o. w Tarnowie 
założyciela Małopolskiej Szkoły Wyższej 
w Brzesku, w której  wykonuje obowiązki 
kanclerza uczelni. W Szkole Głównej Han-
dlowej w Warszawie przygotowuje rozpra-
wę doktorską nt. „Determinanty konkuren-
cyjności szkolnictwa wyższego w Polsce”.

Motorami przez Park Narodowy Machalilla
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22.10.2010 roku wolontariusze wzięli  
udział w podsumowaniu etapu rejonowe-
go. Otrzymali dyplom dla szkoły, dyrekto-
ra, opiekunów Szkolnego Koła Wolonta-
riuszy oraz upominki dla wolontariuszy 
zaangażowanych w realizację działań IV 
edycji projektu.

Projekt ten  jest odpowiedzią na prze-
słanie Ojca Świętego Jana Pawła II 
apelującego, byśmy „dawali świadectwo 
miłosierdzia” i nieśli pomoc ludziom po-
trzebującym. Projekt ten jest kontynuacją, 
rozpoczętego w 2003 roku, wieloletniego 
działania wychowawczego zainicjowa-
nego przez Zarząd Województwa Mało-
polskiego mającego na celu rozbudzenie 
w młodzieży zainteresowania postacią 
Małopolanina wszech czasów i jego na-
uką oraz zaszczepienia i utrwalenia war-
tości wychowawczych, które wynikają  
z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego 
Jana Pawła II. Dotychczas zrealizowane 
od 2007 roku trzy edycje Małopolskiego 
Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, 
w których uczestniczyło 8333 uczniów  
z nauczycielami z gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych z całej Małopolski, po-
kazały, że młodzież bardzo chętnie anga-
żuje się w pomoc drugiemu człowiekowi 
- musi jednak być inspirowana do tych 
działań przez nauczycieli - opiekunów.

Projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” 
jest działaniem skierowanym w roku 
2010, tak jak w poprzednim, do uczniów 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 
które ma przyczynić się do pobudzania 
inicjatyw wychowawczych w szkołach, 
promowania wśród młodzieży wartości 
uniwersalnych, a także umożliwiać upo-
wszechnianie dobrych praktyk wypra-
cowanych przez uczestników Projektu. 
Projekt ma również służyć tworzeniu  
w szkołach województwa małopolskiego 
podstaw trwałego wolontariatu. 

Wolontariusze Szkolnego Koła Wolon-
tariuszy działającego  w PG Nr1 biorą 
udział  w w/w projekcie już po raz czwar-
ty. W  roku szkolnym 2006/2007 wzięli 
udział w I edycji Małopolskiego Projektu 
przygotowującego uczniów gimnazjów do 
niesienia pomocy potrzebującym i zosta-
li laureatami projektu wojewódzkiego.  
W  roku szkolnym 2007/2008 również 
wzięli udział w konkursie i  projekt „JE-
STEM Z TOBĄ” otrzymał wyróżnienie. 
W ubiegłym roku szkolnym ich  kolejny 
projekt „JESTEŚMY BY POMAGAĆ” 
otrzymał wyróżnienie. 

Na terenie naszego miasta funkcjo-
nuje Dom Pomocy Społecznej, z którym 
wolontariusze współpracują już od paru 
lat. Współpraca ta  polega na wizytach 

Szkolne Koło Wolontariuszy
Działające przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Brzesku Szkolne Koło 

Wolontariuszy zaproszone zostało do prezentacji projektu „Idziemy ra-
zem” realizowanego w ramach IV edycji małopolskiego projektu „Mieć 
wyobraźnię miłosierdzia”. Zaproszenie do udziału w prezentacjach rejo-
nowych w Tarnowie jest dla wolontariuszy dużym wyróżnieniem, gdyż 
na 52 szkoły do prezentacji poproszono 24 zespoły. Z tego wyłonionych 
zostanie 5  szkół, które wezmą udział w prezentacjach wojewódzkich.

uczniów klas 2 wraz z katechetami  
w placówce, które mają na celu zapozna-
nie uczniów z funkcjonowaniem domu   
i życiem codziennym niepełnosprawnych 
kolegów. Uczą przy tym szacunku i to-
lerancji, a także radości z tego co sami  
otrzymaliśmy, co mamy i czym możemy 
dzielić się z innym człowiekiem. Inną 
formą współpracy z DPS są systema-
tyczne wizyty wolontariuszy  czyli zaba-
wa, śpiew, tańce słowem miło spędzony 
wspólnie czas. Adresatem działań wo-
lontariuszy jest też niepełnospraw-
ny kolega Krzyś,  ich „oczko w głowie”.  
Wolontariusze uczestniczą we wszyst-
kich ważnych wydarzeniach w życiu ro-
dziny Krzysia. Często bywają również 
bez okazji, chcąc pobyć razem z chłopcem 
i jego najbliższymi. Pomagają innym, 
chorym dzieciom  - organizują kierma-
sze dla rodziców, a zebrane w ten sposób 
fundusze przekazują potrzebującym po-
mocy i wsparcia rodzinom chorych dzieci. 
Koło Wolontariuszy przystąpiło do Akcji 
„Dzieci zdrowe – dzieciom chorym” 
prowadzonej przez Zespół Specjalnych 
Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie. Akcja 
polegała na zbiórce artykułów papierni-
czych, które przekazano na ręce inicjato-
rów akcji. To ze szczerego serca płynący 
dar dzieci zdrowych dla dzieci chorych. 
Akcja „ Pomóż innym” - to zbiórka arty-
kułów żywnościowych prowadzona przez  
Koło przed Świętami Wielkanocnymi. 
Zebrane artykuły żywnościowe i słody-
cze przekazywane są do Caritas” przy 
Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. 
Jakuba w Brzesku z przeznaczeniem dla 
najbardziej potrzebujących. 

Należy podkreślić, że żadne z podejmo-
wanych przez wolontariuszy  działań nie 
byłoby możliwe, a przede wszystkim sku-
teczne i efektywne bez pomocy innych 
– sponsorów, partnerów, sojuszników. 
Chodzi tutaj zarówno o pomoc finanso-
wą i wsparcie „moralne”, a więc infor-
macje zwrotne potwierdzające, że to co 
młodzi ludzie robią ma sens, jest ważne 
i potrzebne. Największym sojusznikiem 
w tym względzie jest dla wolontariuszy 
dyrekcja szkoły, która wspiera działal-
ność Koła już od początku jego istnienia. 
W swoich  działaniach mogą również 
polegać na nauczycielach i pracowni-
kach szkoły, którzy biorą aktywny udział 
w akcjach, kiermaszach, zbiórkach. 
Opiekunowie Koła dziękują serdecznie 
wszystkim wolontariuszom, bez których 
nie byłoby Koła i pracy na rzecz innych. 
Wszystkim dedykują słowa: „Bądź dobry. 
Każdy kogo spotykasz Prowadzi ciężki 
bój”. Opiekunowie Szkolnego Koła 
Wolontariuszy
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Medale Komisji Edukacji Narodowej 
otrzymali: Jolanta Kącka - mistrz fryzjer-
stwa, Wacław Jawor –właściciel firmy bu-
dowlanej, Eugeniusz Kopacz – właściciel 
firmy elektroinstalacyjnej oraz Władysław 
Wojnicki – właściciel firmy kamieniarskiej. 

Jolanta Kącka szkoli uczniów od 1995 
roku, do tej pory wyszkoliła około 30 osób, 
z których wiele założyło własne zakłady 
fryzjerskie, kilka z powodzeniem uprawia 
swój fach za granicą. 

-Bierzemy udział w konkursach fryzjer-
skich, na których moi uczniowie zdobywa-
ją nagrody i wyróżnienia. Medal Komisji 
Edukacji Narodowej to dla mnie ogromny 
zaszczyt, podsumowanie mojej dotych-
czasowej pracy. Potrzeba dużej odpowie-
dzialności i zaangażowania, aby szkolić 
młodych ludzi. Zawsze pamiętam o tym, 
że będą mnie oni reprezentować w innych 
zakładach, będą dawać świadectwo o po-
ziomie kształcenia, jakie u mnie otrzy-
mali. Jednego ucznia szkolę trzy lata,  
z reguły jestem z nim zaprzyjaźniona, 
traktuję go niemal jak własne dziecko 
–mówi Jolanta Kącka.

W czasie uroczystości wręczono także 
medale przyznane przez Związek Rzemio-
sła Polskiego. Platynowy medal imienia 
Jana Kilińskiego otrzymał Kazimierz Ku-
ral – Starszy Cechu, znany działacz samo-
rządu rzemieślniczego kierujący pracami 

na rzecz rzemiosła i przedsiębiorczości na 
terenie działania Cechu. Złoty medal za 
zasługi dla rzemiosła polskiego wręczono 
Zygmuntowi Czyżyckiemu – to długoletni 
rzemieślnik chętnie przekazujący młodym 
tajniki swojej pracy zawodowej. Znany  
z tego, że wprowadza nowe oferty w firmie, 
przez co potrafi sobie zdobyć nawet najbar-
dziej wybrednych klientów. Srebrnym me-
dalem za zasługi dla rzemiosła odznaczony 
został Andrzej Święch – stolarz z Gnojni-
ka, który swoją  wiedzę zawodową zdobył 
u swojego ojca, teraz przekazuje ją swoim 
synom. Jest działaczem brzeskiego Cechu. 

Ponadto Srebrne Odznaki Mistrza za 
szkolenie w rzemiośle otrzymali: Sta-
nisław Kobyłecki, Mieczysław Hebda  
i Bolesław Kołodziej. Pierwszy z nich to 
mistrz w zawodzie elektryk, cieszący się 
dużym uznaniem wśród młodzieży, wybit-
ny fachowiec,  wzorowy pedagog. Posiada 
ogromne zasługi na polu działalności cha-
rytatywnej. Mieczysław Hebda – mistrz  
w zawodach związanych z mechaniką po-
jazdów samochodowych, członek Państwo-
wej Komisji Egzaminacyjnej przy Izbie 
Rzemieślniczej w Tarnowie. Bolesław Ko-
łodziej – mistrz w zawodzie posadzkarz, 
jest znanym rzemieślnikiem.

Każdego roku u rzemieślników skupio-
nych w brzeskim Cechu szkoli się około 
400 młodocianych pracowników.          ZS

Medale dla zasłużonych 
rzemieślników

Henryk Bach (100) - Brzesko
Jadwiga Czechowska (59) - Jadowniki
Henryk Dziedzic (70) - Brzesko
Józef Grzebieniarz (44) - Jadowniki
Janina Jarosz (94) - Brzesko
Leszek Jeziorek (45) - Poręba Spytkowska
Julian Kielan (58) - Mokrzyska
Anna Kulig (82) - Poręba Spytkowska
Antoni Machowski (89) - Jasień
Władysław Małek (76) - Jadowniki
Józef Mleczko (79) - Brzesko
Grzegorz Mrozik (64) - Brzesko
Tadeusz Mrówka (57) - Jadowniki
Maria Osmęda (87) - Brzesko
Helena Pabian (86) - Jadowniki
Antoni Plewa (66) - Brzesko
Aleksandra Romuzga (84) - Okocim
Kazimierz Szkodny (77) - Brzesko
Adam Woda (68) - Brzesko
Józef Zachara (65) - Mokrzyska 

ODESZLI
w październiku

W brzeskim Cechu Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców 
uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Kilku mistrzów zajmują-
cych się szkoleniem młodocianych pracowników wyróżnionych zostało meda-
lami Komisji Edukacji, co w gronie nauczycieli traktowane jest jak ogromny 
zaszczyt. Uroczystość uświetnili swoją obecnością, między innymi wicemar-
szałek województwa małopolskiego Roman Ciepiela, dyrektor tarnowskiej 
delegatury Kuratoriom Oświaty w Krakowie, Urszula Blicharz oraz dyrektor 
Centrum Edukacji Pracy i Młodzieży OHP w Tarnowie, Adam Potempa.

Rzemieślnicy odznaczeni Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej:
Jolanta Kącka – członek Państwo-
wej Komisji Egzaminacyjnej przy Izbie 
Rzemieślniczej w Tarnowie, aktywnie 
uczestniczy w targach fryzjerskich, 
które organizowane są przez Izbę 
Rzemieślniczą w Tarnowie. Posiada 
dużą wiedzę zawodową, umiejętność  
i otwartość na drugiego człowieka.
Wacław Jawor – w ogromnym stop-
niu przyczynił się do remontu i adapta-
cji mieszkania zajmowanego obecnie 
przez rodzinę brzeskich pięcioraczków. 
Zatrudnia ponad 100 pracowników 
najemnych, uczynny i szczery, wspo-
magający potrzebujących i ubogich.
Eugeniusz Kopacz – członek Pań-
stwowej Komisji Egzaminacyjnej przy 
Izbie Rzemieślniczej w Tarnowie w za-
wodzie elektroinstalator. Podstarszy 
brzeskiego Cechu, współorganizator 
bali charytatywnych, a także uroczy-
stości Diecezjalnego Święta Chleba.
Władysław Wojnicki – Wykonawca 
tablic pamiątkowych pomordowanych 
brzeszczan w czasie II wojny świato-
wej, tablicy ku czci Żydów zamordo-
wanych przez hitlerowców w Brzesku 
i okolicy w latach 1939-1945. Jest rów-
nież wykonawcą tablicy na kościele 
parafialnym w Zaborowie, poświęconej 
ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem, 
której odsłonięcie odbyło się 11.11.
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-Przyjęta kilka lat temu strategia roz-
woju placówki zakłada jej zrównoważo-
ny rozwój na wszystkich płaszczyznach. 
Aby to zadanie realizować, sięgamy po 
środki unijne, w ciągu czterech ostatnich 
lat na inwestycje wydaliśmy 11,5 milio-
na złotych oraz 6,5 miliona złotych na 
sprzęt medyczny. Już wkrótce rozpocz-
nie się remont Szpitalnego Oddziału Ra-
tunkowego, co kosztować będzie ponad  
4 miliony złotych, wdrażany także bę-
dzie program e-pacjent – mówi dyrektor 
SP ZOZ, Józefa Szczurek-Żelazko. 

Otwarcie nowego oddziału jest, jak 
mówi dyrekcja szpitala, odpowiedzią 
na stale powiększający się problem 
zapadalności na choroby górnych dróg 
oddechowych. Oddział chorób płuc mie-
ścił się w starym szpitalu, po przepro-
wadzce zajął część III piętra w nowym 
budynku, jednak z góry wiadomo było, 
że nie będzie to lokalizacja docelowa. 
Zarządzający placówką już od dawna 
starali się o pozyskanie funduszy na to, 
aby oddział pulmonologiczny otworzyć 
w budynku starej pralni, który od lat 
stał niewykorzystany. 

-Bardzo poważnym problemem jest  
w dalszym ciągu gruźlica płuc. Statysty-
ki pokazują, że zapadalność na tę cho-
robę jest znacznie wyższa niż w wielu 
innych krajach europejskich. Myślę, że 
minie jeszcze wiele lat, zanim problem 
ten zostanie całkowicie wyeliminowany. 
Najpoważniejszym jednak zagrożeniem 
jest rak płuc, który obecnie jest przy-
czyną największej ilości zgonów wśród 

mężczyzn. Cichym zabójcą jest prze-
wlekła obturacyjna choroba płuc. Dla-
tego właśnie sprawne funkcjonowanie 
oddziału pulmonologii jest tak ważne, 
tu właśnie leczyć będziemy wszystkie 
te dolegliwości. To, że znajdujemy się 
dzisiaj w tym miejscu, jest wyłączną 
zasługą dyrekcji szpitala, która od daw-
na czyniła starania, aby oddział został 
przeniesiony do nowej siedziby – mówił 
w czasie otwarcia ordynator Oddziału 
Chorób Płuc, Paweł Piotrowicz. 

Medale dla zasłużonych 
Otwarcie oddziału było doskonałą okazją 
do wręczenia przez burmistrza Grzegorz 
Wawrykę medali 625-lecia Brzeska dla za-
służonych pracowników służby zdrowia.

Oddział otwarty
W brzeskim szpitalu otwarty został Oddział Chorób Płuc oraz Poradnia 

Chorób Płuc w zaadaptowanym na ten cel wolnostojącym budynku sta-
rej pralni. Koszt inwestycji wyniósł 2 miliony złotych, które szpitalowi 
udało się pozyskać z funduszy unijnych. Ordynatorem oddziału jest Pa-
weł Piotrowicz. Na oddziale pracuje doskonale przygotowany personel –  
6 lekarzy, 16 pielęgniarek, rehabilitant i 7 salowych.

-Wszyscy doskonale zdajemy sobie 
sprawę, jak ważne i cenne jest na-
sze zdrowie. W uznaniu zasług leka-
rzy, doceniając ich wieloletnią  pracę  
w służbie zdrowia oraz wzorową i pełną 
poświęcenia służbę na rzecz pacjentów 
postanowiłem ich wyróżnić okoliczno-
ściowymi medalami, bitymi z okazji 
625-lecia lokacji Brzeska – mówi bur-
mistrz Grzegorz Wawryka. 

Medale otrzymali: Ewa Adamczyk 
–pielęgniarka z wieloletnim stażem 
zawodowym, zdobywczyni I miejsca  
w konkursie  Pielęgniarka Roku 2009; 
Halina Brzęk – 35 lat pracy w służ-
bie zdrowia. Pielęgniarka oddziało-
wa Oddziału Chorób Wewnętrznych  
i Intensywnego Nadzoru Medycznego; 
Ewa  Chmielarz –położna oddziałowa 
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. 
Założycielka Stowarzyszenia Rozwoju 
Ginekologii i Ratownictwa w Brzesku; 
Elżbieta Cieśla – pracuje w brzeskiej 
służbie zdrowia od ponad 30 lat. Wie-
loletnia pielęgniarka oddziałowa Od-
działu Intensywnej Opieki Medycznej, 
obecnie funkcję tę pełni w Oddziale Ane-
stezjologii i Intensywnej Terapii; Julia 
Kilian – w ZOZ Brzesko przepracowała 
35 lat. Pracowała jako instrumenta-
riuszka, a później jako pielęgniarka 
oddziałowa Bloku Operacyjnego; Józef  
Janusz – lekarz, przepracował 39 lat 
w służbie zdrowia, był kierownikiem 
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gnoj-
niku. Członek Polskiego Towarzystwa 
Lekarskiego; Piotr Kalicki- lekarz, 
długoletni pracownik SP ZOZ, pio-
nier brzeskiej pediatrii.  Przez blisko 
40 lat pełnił funkcję Ordynatora Od-
działu Dziecięcego. Pracował w porad-
niach dziecięcych, gminnych ośrodkach 
zdrowia, wiejskich ośrodkach zdrowia  
i punktach lekarskich  działających na 
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terenie całego powiatu brzeskiego; Sta-
nisław Kumelowski –lekarz, 37 lat pracy 
w służbie zdrowia. Pełnił m.in. funkcję 
ordynatora Oddziału Chirurgicznego,  
a także dyrektora Szpitala Powiatowe-
go w Brzesku; Krzysztof Mączka –le-
karz,  długoletni pracownik brzeskiej 
służby zdrowia. Pracował jako kierow-
nik Działu Pomocy Doraźnej, kierownik 
Poradni Pulmonologicznej dla Dzieci,  
p.o dyrektora SP ZOZ Brzesko, kierow-
nik przychodni specjalistycznych; Jan 

Nowicki- lekarz, wielo-
letni pracownik służby 
zdrowia. Pracował jako 
kierownik Wydziału 
Zdrowia Urzędu Powia-
towego w Brzesku, był 
kierownikiem  Działu 
Metodyczno- Organiza-
cyjnego oraz  Poradni 
Laryngologicznej. Je-
den z inicjatorów budo-
wy szpitala; Zdzisław 
Opach- lekarz  Długo-
letni pracownik służby 
zdrowia –posiada bli-

sko 30-letni staż pracy w ZOZ  Brzesko   
w Oddziale Chirurgii. Obecnie jest or-
dynatorem Oddziału Chirurgii Ogólnej 
z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej; Barbara Palczewska- 
Samson- lekarka. Długoletnia pra-
cownica SP ZOZ Brzesko- główne  
w lecznictwie podstawowym, jako le-
karz pierwszego kontaktu. Niezwykle 
pracowita, lubiana i ceniona przez pa-
cjentów; Cecylia Puła- lekarka, długo-
letnia pracownica SP ZOZ, specjalistka 

II st. z zakresu chorób wewnętrznych. 
W okresie zatrudnienia pracowała  
w Oddziale Chorób Wewnętrznych,  
a aktualnie jest kierownikiem  Przy-
chodni Rejonowej Poradni Ogólnej; Zyg-
munt  Rojek- lekarz, 46 lat pracy w służ-
bie zdrowia, Był lekarzem Przychodni 
Rejonowej w Brzesku, kierownikiem 
Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Uszwi, 
w którym mimo przejścia na emerytu-
rę służy nadal ludziom opieką; Irena 
Mitko- pielęgniarka o 40 letnim stażu 
pracy w brzeskim szpitalu. Niezwykle 
lubiana zarówno przez pacjentów jak 
i współpracowników; Anna Perkowska  
- długoletni pracownik  Zespołu-Opieki 
Zdrowotnej, zatrudniona jest na sta-
nowisku  położnej. Współzałożycielka  
i prekursorka działającej na terenie 
szpitala Szkoły Rodzenia.  Jest pierwszą 
i wieloletnią przewodniczącą Zakłado-
wej Organizacji Związkowej  Pielęgnia-
rek i Położnych. przy SP ZOZ; Krzysztof 
Rembiasz, lekarz, chirurg, były wicedy-
rektor ZOZ Brzesko; Andrzej Skórzyń-
ski – lekarz, doktor nauk medycznych, 
były ordynator oddziału chirurgii; Ade-
lina Skupiewska – lekarka, ordynator 
Oddziału Ratunkowego; Krystyna Szy-
dłowska - w brzeskiej służbie zdrowia 
pracowała od 1966 roku, jako pierwsza 
higienistka. Obejmowała opieką wszyst-
kie placówki szkolno-wychowawcze na 
terenie miasta.  Od 1976 r. do 1999 r. 
pełniła funkcję starszej higienistki, 
nadzorującej pracę w higienie szkolnej  
 i przedszkolnej na terenie całego po-
wiatu brzeskiego; Józefa Szczurek- Że-
lazko - dyrektorka SP ZOZ w Brzesku; 
Helena Wąsik- w SP ZOZ w Brzesku 
przepracowała 35 lat, pełniąc m.in. pie-
lęgniarki w Gminnym Ośrodku Zdro-
wia w Czchowie, pielęgniarki Odcinka 
Intensywnej Opieki Medycznej czy pie-
lęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób 
Wewnętrznych.                                ZS
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Ekolodzy z ZSP nr 1

W Bochni rozgrywane były zawody z cy-
klu Grand Prix Puchar Polski. W zawodach 
startowała cała polska czołówka - Paweł 
Korzeniowski, Przemysław Stańczyk czy 
Radosław Kawęcki. Ponadto uczestniczy-
ły w nich reprezentacje Hiszpanii i Czech. 
Wśród tak znakomitych zawodników zna-
lazło się dwóch pływaków BOSIR Brzesko. 

W swojej kategorii wiekowej dwukrot-
nie najlepszy okazał się Wojtek Wojdak 
wygrywając na dystansie 800 i 400 m 
stylem dowolnym, natomiast na dystan-
sie 200 m stylem dowolnym zajął drugie 
miejsce. Świetnie spisał się także Krystian 

Bałabuch zajmując miejsce pierwsze na 
100 m, drugie na 200 m oraz trzecie na 
400 m stylem zmiennym. Brzeszczanie po 
raz pierwszy w swojej karierze startowali  
w tak doborowym towarzystwie w senior-
skich zawodach. 

Najlepszym zawodnikiem zmagań pły-
wackich został Paweł Korzeniowski przed 
Radosławem Kawęckim, natomiast wśród 
pań wygrała Aleksandra Urbańczyk.

Sponsorami zawodów byli: BOSiR, Urząd 
Miejski, OKNOLUX, SKOK Jaworzno, Lu-
mada - Bet Betoniarnia, MARK, Pizzeria 
Corleone, MT Gurgul – Ubezpieczenia.

Pływacy z Brzeska wśród najlepszych

Od dawna wiadomo, że istnieje ścisły 
związek miedzy nauczaniem, wychowa-
niem a rozwojem człowieka. Dlatego mło-
dzieży uczącej się w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 w Brzesku stwarza 
się możliwość uczestnictwa w różnych 
konkursach, projektach,  zawodach szkol-
nych i pozaszkolnych. 16. osobowa grupa 
pod kierunkiem Krystyny Pawłowskiej 
uczestniczyła w projekcie „Młodzi i odpo-
wiedzialni –uczymy się rozmawiać i dzia-
łać na rzecz środowiska”.

W ramach realizacji projektu odbyły 
się dwie ekologiczne debaty oxfordzkie. 
Po burzliwej dyskusji na temat działań, 
jakie podjąć można na rzecz ochrony 
środowiska, młodzież postanowiła obsa-
dzić drzewkami ozdobnymi teren wokół 
własnej szkoły. Uczniowie stwierdzili, 
że będzie mieć to wymiar estetyczny, 
społeczny i zdrowotny. Akcja sadzenia 
drzew odbędzie się wiosną przyszłego 
roku, a pieniądze na zakup sadzonek 
młodzież już pozyskała z działalności 
Lokalnego Klubu Ekologa.             red

Kampania trwa, więc widokiem nor-
malnym stały się plakaty, ulotki i banery 
kandydatów, którzy zawieszają je w każ-
dym dozwolonym miejscu. Niektórzy, naj-
prawdopodobniej w ramach oszczędności, 
wystawiają swoje podobizny w miejscach 
niedozwolonych, a co odnotowania  warte, 
są podobizny całkiem pokaźnych rozmia-
rów. 

Tak było właśnie w przypadku kan-
dydata na burmistrza Zbigniewa Ma-
stalerza, którego ogromny portret, wraz  
z listą kandydatów do Rady Miejskiej  
z jego ugrupowania, wystawiony został na 

remontowanym właśnie placu rynkowym 
w dniu 10 listopada. Sekretarz Gminy 
Stanisław Sułek zaapelował do kandyda-
ta o przestawienie rollbanera w dozwolo-
ne miejsce. 

-Pan Mastalerz przyznał, że faktycznie 
swoją reklamę ustawił bez pozwolenia 
właściciela terenu. Zwróciłem się do nie-
go, aby przestawił ją w miejsce bardziej 
do tego przystosowane i przede wszyst-
kim, zalegalizowane. Zobowiązał się, że 
w ciągu godziny baner zniknie z placu  
i faktycznie tak się stało. Kandydat na 
burmistrza zapytał mnie również czy 

Wozem Drzymały po Brzesku może ustawić przyczepę na Placu Kazi-
mierza. Wyjaśniłem, że może, ale dopiero 
po złożeniu wniosku o dzierżawę części 
placu. Mimo tego, mając świadomość że 
będzie to niezgodne z przepisami, ustawił 
w godzinach wieczornych przyczepę na 
wspomnianym placu. Pełnomocnik jego 
sztabu wyborczego zgłosił się do urzędu 
około godziny dziewiątej następnego dnia 
i dopełnił formalności. Do tego czasu ba-
ner stanowił jednak nielegalną reklamę 
wyborczą – wyjaśniał Stanisław Sułek. 

Wyborcy nie wiedzą o tym, jakie bane-
ry stoją i wiszą w miejscach dozwolonych,  
a które w niedozwolonych. Czy jednak 
kandydat na taki poważny urząd powi-
nien wykorzystywać tę niewiedzę?     red
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Jak podsumowałby Pan kończącą się 
kadencję Rady Miejskiej? 
Kończąca się kadencja niewątpliwie wy-
różnia się na tle tych wcześniejszych 
po roku 1990. Miała ona różne oblicza  
i można ją oceniać na wielu płaszczyznach.  
Z punktu widzenia zaplanowanych i zreali-
zowanych zadań mogę powiedzieć, że był to 
bardzo pracowity i bardzo ważny okres dla 
mieszkańców gminy. Był to czas realizacji 
wielu inwestycji, czas powstawania nowej 
infrastruktury, zarówno technicznej jak  
i społecznej, ale to był także czas inwesto-
wania w przyszłość naszych dzieci i mło-
dzieży. Jako samorząd ciężko pracowali-
śmy, aby złożyć jak najwięcej wniosków  
i pozyskać jak największe środki z Unii Eu-
ropejskiej na zaplanowane przedsięwzię-
cia. Na inwestycje w ciągu 2 lat wydaliśmy 
ponad 100 milionów złotych. 

Jakie zadania inwestycyjne zaliczył-
by Pan do najważniejszych? 
Inwestowaliśmy w drogi, wodociągi, kana-
lizacje, porządkowaliśmy i odnawialiśmy 
przestrzeń publiczną, intensywnie budo-
waliśmy infrastrukturę sportową i edu-
kacyjną. Zainwestowaliśmy w uzbrajanie 
terenów przemysłowych, w rozwój  budow-
nictwa komunalnego, poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców oraz w ochronę osób 
najsłabszych i najuboższych. Największy-
mi i najważniejszym przedsięwzięciami 
w tej kadencji są wodociągowanie Poręby 
Spytkowskiej, Okocimia, a także części 
północnej miasta Brzeska, budowa kanali-

zacji północno-zachodniej części miasta, 
uzbrojenie Pomianowskiego Stoku, mo-
dernizacja głównych ciągów komunika-
cyjnych i budowa parkingów, rozpoczęcie 
procesu inwestycyjnego budowy mieszkań 
komunalnych, rewitalizacja rynku, budo-
wa centrum biblioteczno – kulturalnego, 
budowa i modernizacja placów zabaw dla 
dzieci, rozpoczęcie budowy pełnowymiaro-
wej hali sportowej z  zapleczem dla Szko-
ły Podstawowej  nr 3 oraz budowa boisk 
sportowych na terenie całej gminy.

Kierował Pan pracą Rady Miejskiej, 
ile uchwał radni podjęli w ciągu czte-
rech ostatnich lat?
W ciągu tej kadencji odbyły się 63 posiedze-
nia Rady Miejskiej, w tym 2 wyjazdowe, 
na których podjęto w sumie 430 uchwał, 
zgłoszono ponad 200 interpelacji, radni 
zgłosili ponad 520 wniosków i zapytań. 
Wszystkie one były przekazywane burmi-
strzowi do realizacji. Ponadto w sprawach 
najważniejszych dla gminy radni, poza 
trybem sesyjnym, wielokrotnie spotykali 
się i wizytowali różne miejsca celem wy-
pracowania określonego stanowiska lub 
dokonania wyboru. W ten sposób rozwią-
zano ciągnący się od lat problem wyboru 
łącznika autostradowego, omawiano pro-
blemy modernizacji dróg i chodników, 
czy też konsultowano kierunki działań  
w sferze budownictwa komunalnego. 
Poza tym radni pracowali w komisjach 
merytorycznych, które zbierały się ponad 
330 razy. Duża część tych spotkań komisji 
miała także charakter wyjazdowy. Jest to 
bardzo charakterystyczne dla tej kaden-
cji i odróżnia ją od innych. Uznaliśmy, że   
w tej kadencji samorządu nie będziemy 
działać „zza biurka”, lecz będziemy otwar-
ci i aktywnie włączymy się w rozwiązywa-
nie problemów naszych mieszkańców. 

Radni reprezentują różne grupy inte-
resów, komitety wyborcze, a ponadto 
zajmują się sprawami swoich miesz-
kańców, osiedli i sołectw. Czy podzia-
ły te nie przeszkadzały w pracy rady? 
W mijającej kadencji, mimo różnych opcji 

politycznych, nie dyskutowaliśmy o poli-
tyce i nie kłóciliśmy się o nią. W Ra-
dzie Miejskiej oddzieliliśmy te spo-
ry „na górze” od tego, co ma służyć 
mieszkańcom. Bez uprawiania poli-
tyki pracowaliśmy dla dobra miesz-
kańców i to uważam za jeden z naj-

Cztery lata minęły
- rozmowa z przewodniczącym Rady Miejskiej, Krzysztofem Ojczykiem

większych sukcesów tej kadencji. Dzięki 
takiej postawie zrealizowaliśmy tak wiele 
inwestycji i nie zmarnowaliśmy danego 
nam czasu. Jaka była ta kadencja, każdy 
widzi. Po pierwszym roku jej trwania mie-
liśmy dodatkowe wybory na burmistrza, 
kiedy Jan Musiał został posłem. Nie jest 
żadną tajemnicą, że współpraca Jana Mu-
siała z Radą Miejską nie układała się zbyt 
dobrze. Zmiana relacji pomiędzy burmi-
strzem, a radą nastąpiła dopiero wówczas, 
gdy został nim Grzegorz Wawryka. Wyda-
je mi się, że dzięki tej zmianie udało się 
nam  wspólnie zrealizować wiele ważnych 
celów, co jest powodem do satysfakcji.  
Z perspektywy moich 16 lat doświadczeń 
pełnienia funkcji radnego, nie umniejsza-
jąc niczyich zasług, uważam, że Grzegorz 
Wawryka jest najlepszym burmistrzem  
Brzeska po roku 1990. Należy podkreślić 
jego skuteczność w pozyskiwaniu środ-
ków unijnych, wolę dialogu i chęć osiąga-
nia konsensusu z radnymi oraz uczciwe 
i mądre kierowanie całą gminą. Efekty 
tej owocnej współpracy są dziś na pewno 
widoczne. Mam również świadomość, że 
wszystkich oczekiwań mieszkańców nie 
udało się nam zrealizować. Chciałbym jed-
nakże powiedzieć, że są i będą one najważ-
niejszym bodźcem do dalszej intensywnej 
pracy na rzecz całej społeczności lokalnej, 
a szczególne miejsce w mojej działalno-
ści zawsze będzie miała praca dla dobra 
dzieci i młodzieży oraz osób najuboższych  
w każdej możliwej formie.

Kadencja ta wplata się również  
w ciąg innych wydarzeń, które na 
stałe zapisały się już na kartach na-
szej brzeskiej historii, a także w ser-
cach wielu mieszkańców. 
Wspomnieć należy obchody 625-le-
cia miasta Brzeska, w ramach których  
z oficjalną wizytą gościł u nas, tuż przed 
samą katastrofą smoleńską, Prezydent 
RP Lech Kaczyński. Ponadto 625-lecie 
naszego miasta wspaniale się wpisało 
w uroczystości jubileuszowe 100-lecia 
Związku Harcerstwa Polskiego, 30-lecia 
Solidarności, czy 600-lecia Krakowskiej 
Kongregacji Kupieckiej. Z tej okazji wiele 
wspaniałych i zasłużonych osób nie tylko 
z naszej gminy otrzymało z rąk burmi-
strza okolicznościowe medale. W czasie 
tej kadencji Rada Miejska nadała także 
9 tytułów honorowych i zasłużonych oby-
wateli miasta. W sposób bardzo doniosły 
z rąk biskupa Wiktora Skworca otrzyma-
liśmy akt nadania patrona - św. Jakuba 
Starszego Apostoła. Ciekawym wydarze-
niem był udany debiut gminy na Giełdzie 
Papierów  Wartościowych w Warszawie.  
                                       Rozmawiała ZS
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W Miejskim Ośrodku Kultury odbyła 
się uroczystość Inauguracji VII Roku dzia-
łalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
w Brzesku. Ta szczególna Wszechnica 
działa pod patronatem Jagiellońskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Specjal-
nym gościem uroczystości był profesor 
Franciszek Ziejka, w okresie, kiedy był 
rektorem UJ, powołany został UTW. Swoją 
obecnością spotkanie uświetnili burmistrz 
Grzegorz Wawryka, przedstawiciele Rady 
Programowej Jagiellońskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku – Kinga Szablewska  
i Janusz Janas, a także studenci UTW, jego 

sympatycy oraz młodzież brzeskich szkół. 
Po wysłuchaniu Gaude Mater w wy-

konaniu chóru z parafii Matki Boskiej 
Częstochowskiej ze Słotwiny prezes 
UTW Cecylia Jabłońska przedstawiła 
krótką charakterystykę i działalność 
placówki. Podkreśliła znaczenie usta-
wicznego kształcenia osób dorosłych, 
zwróciła uwagę na znaczenie legityma-
cji studenckiej UTW jako symbolu – dla 
jednych jest wspomnieniem młodości, 
dla innych realizacją niespełnionych 
marzeń, dla wszystkich zaś możliwością 
dalszego rozwoju swoich zainteresowań 

Inauguracja po raz siódmy

IV miejsce w organizowanym przez 
Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów 
konkursie na najlepszego sołtysa Ma-
łopolski zajął Marian Czarnik. Ogółem  
w konkursie wystartowało 2400 gospoda-
rzy wsi, tylko 40 z nich zakwalifikowało 

się do ścisłej czołówki. Spośród nich wyło-
niono sołtysów, którzy zajęli 1,2,3 i 4 miej-
sce, pozostałych 36 dostało wyróżnienia.

Co trzeba zrobić dla wsi, aby zostać lau-
reatem konkursu? 

-Trzeba dużo pracować i podejmować 
działania, które służą mieszkańcom – od-
powiada sołtys Wokowic Marian Czarnik. 

W czasie mijającej kadencji Mariana 
Czarnika w Wokowicach wykonanych 
zostało wiele inwestycji, które poprawiły 
wizerunek wsi i sprawiły, że ludziom żyje 
się we wsi łatwiej i bezpieczniej. Po latach 
starań zakończono sprawę wprowadzenia 
nazw ulic i uporządkowania numeracji 
domów. Dzięki temu w Wokowicach prze-
stały się już gubić karetki pogotowia oraz 
przyjezdni. 

-Kolejne ważne zadania zrealizowane 
we wsi to budowa chodników, regulacja 
rzeki Uszew, zakup wozu strażackiego, 
rozbudowa Domu Strażaka, remont dróg 
dojazdowych do pól. We wsi wybudowa-

Sołtys roku AD 2009

odłożonych niejednokrotnie czasie.
-Dzięki udziałowi z zajęciach Uniwer-

sytetu Trzeciego Wieku robimy wspólnie 
to, co pojedynczo byłoby dla wielu niemoż-
liwe. Kto indywidualnie miałby możli-
wość słuchać wykładów w cudownej auli 
Collegium Novum UJ, poznawać muzea 
nie tylko Krakowa, stanąć na górze Bony  
w Krzemieńcu i mówić o Słowackim, być 
na Kalenbergu i podziwiać wiktorię wie-
deńską, słuchać Chopina w Żelazowej 
Woli i pokłonić się nad jego grobem na 
cmentarzu Pere Lachaise w Paryżu, po-
znać Polaków na Bukowinie Rumuńskiej, 
w Kamieńcu Podolskim, a na Krymie 
czytać Sonety Krymskie Mickiewicza? Te 
możliwości daje Uniwersytet Trzeciego 
Wieku – mówiła pani prezes.

Cecylia Jabłońska dziękowała za pomoc 
i stwarzaniu warunków pracy burmistrzo-
wi Grzegorzowi Wawryce , dyrektor MOK 
Małgorzacie Cuber oraz Polskiemu Towa-
rzystwu Turystyczno Krajoznawczemu 
za realizację programu krajoznawczego. 
Grupa studentów odebrała z rąk profeso-
ra Franciszka Ziejki legitymacje studenc-
kie UTW. Następnie Damian Szydłowski 
student II roku Akademii Muzycznej  
w Krakowie wychowanek MOK zagrał na 
fortepianie dwie etiudy Fryderyka Cho-
pina, wprowadzając w klimat wykładu 
Franciszka Ziejki zatytułowanego „Po-
kolenie Fryderyka Chopina”. Burmistrz 
uhonorował profesora medalem 625 lat 
Brzeska.                                               red

liśmy plac zabaw dla dzieci, na bieżąco 
czyszczone są rowy i przepusty – wylicza 
sołtys Czarnik.

Jak podkreśla, najważniejsze jest to, że 
jego działania zostały zauważone i doce-
nione. 

-Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że 
znalazłem się w gronie najlepszych z ca-
łej Małopolski. Chcę podziękować w tym 
miejscu wszystkim, którzy mnie w mojej 
pracy wspierają – mieszkańcom Wokowic, 
a także pracownikom Urzędu Miejskiego 
– mówi sołtys. 

Działania sołtysów chwalą włodarze 
gminy.

-Prawie każdego roku w konkursie na 
najlepszego sołtysa zostaje nagradzany 
bądź wyróżniany sołtys z terenu naszej 
gminy. Świadczy to o tym, że mieszkańcy 
doskonale wiedzą, w czyje ręce powierzyć 
tę odpowiedzialną funkcję. To staraniem 
sołtysów na wsiach realizowana jest 
większość inwestycji, to oni są łączni-
kiem pomiędzy mieszkańcami a Urzę-
dem Miejskim – mówi wiceburmistrz Je-
rzy Tyrkiel.                                         ZS



cą całej parafialnej społeczności. 
Pośmiertnie tytuł Honorowego Obywa-

tela Miasta otrzymał ksiądz Stanisław 
Marek. Były proboszcz parafii pw. Matki 
Bożej Częstochowskiej.  

Ks. Stanisław swoją posługę kapłań-
ską na urzędzie proboszcza  w  parafii pod 
wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej  
w Brzesku sprawował przez 16 lat od 28 lip-
ca 1994 roku do 21 marca 2010 roku. Swoją 
pracę duszpasterską wykonywał z niezwy-
kłą gorliwością i przejęciem, dał się poznać 
jako doskonały gospodarz i organizator. Za 
Jego kadencji powstało kilka organizacji 
przykościelnych, m.in. Caritas, Akcja Kato-
licka czy Dziewczęca Służba Maryjna. 

Warto również wspomnieć, że ksiądz 
Stanisław aktywnie pełnił funkcję człon-
ka zarządu w Katolickim Stowarzyszeniu 
Dziennikarzy.

Ks. Stanisław miał „wielkie serce”, był 
wrażliwym, nieprzeciętnym duszpaste-
rzem, otwartym na drugiego człowieka. 
Otaczał opieką wszystkich parafian oraz 
osoby, które potrzebowały pomocy ducho-
wej i materialnej. 

Pozostanie w pamięci mieszkańców 
Brzeska, jako wielki człowiek, duszpa-
sterz skromny i pracowity.
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W 1985 roku Wiesław Smulski został 
dyrektorem ówczesnej Fabryki Opako-
wań Blaszanych w Brzesku, trzy lata 
później został dyrektorem Naczelnego 
Przedsiębiorstwa Opakowań Blaszanych 
„Opakomet” w Krakowie. Jego dążenia do 
utworzenia w Polsce nowoczesnego, kon-
kurencyjnego przemysłu opakowaniowego 
doprowadziły do nawiązania współpracy  
z amerykańską korporacją Can Corpora-
tion of American, co zaowocowało utwo-
rzeniem w Brzesku jednego z najwięk-
szych na świecie zakładów produkujących 
opakowania blaszane. 

-Dobrze się stało, że spółka Pol-Am-
Pack powstała właśnie w naszym mieście. 
Następne inwestycje czynione w firmie 
doprowadziły do utworzenia grupy Can-
Pack S.A., w której od 1994 roku Pan Wie-
sław Smulski stoi na czele zarządu. Je-
stem dumny, że w naszym Brzesku, które 
w tym roku świętuje 625. rocznicę nada-
nia praw miejskich, pracują ludzie światli 

i przedsiębiorczy, którzy 
nie boją się wyzwań o za-
sięgu światowym - uza-
sadnia burmistrz Grze-
gorz Wawryka. 

W 1999 roku Wiesław 
Smulski z rąk Prezyden-
ta RP Aleksandra Kwa-
śniewskiego otrzymał 
Krzyż Kawalerski Or-
deru Odrodzenia Polski 
za wybitne zasługi dla 
rozwoju przemysłu opa-
kowaniowego. Can-Pack 
S.A. od lat wspiera Oko-
cimski Klub Sportowy,  

a także wiele lokalnych imprez i przedsię-
wzięć kulturalnych, sportowych i rozryw-
kowych. Podkreślić należy, że realizowane 
przez spółkę inwestycje prowadzone są 
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochro-
ny środowiska. 

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta 
otrzymał ksiądz Józef Mularz, proboszcz 
parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bo-
żego w Brzesku. 

Ks. Józef swoją posługę kapłańską na 
urzędzie proboszcza  w parafii pod we-
zwaniem Miłosierdzia Bożego w Brzesku 
sprawuje od 16 lipca 1993 roku.  W tym 
czasie dał się On poznać jako doskonały 
gospodarz i organizator. Jego ogromny 
trud i determinacja doprowadziły do tego, 
że w 1999 roku, po pięciu latach budowy, 
parafianie weszli do nowej świątyni. 

Dzięki staraniom księdza Józefa przy 
parafii utworzono teatr ewangelizacyjny 
oraz chóry – dziecięcy i młodzieżowy, po-
wstało także przedszkole integracyjne oraz 

świetlica profilaktyczno-
wychowawcza. Najbar-
dziej potrzebujący para-
fianie mogą korzystać  
z pomocy Caritasu. Ksiądz 
Józef  jest wielkim przy-
jacielem młodzieży, bar-
dzo angażuje się w życie 
świetlicy profilaktycznej, 
uczestniczy w corocznych 
pielgrzymkach do Czę-
stochowy. Swoją pracę 
duszpasterską wykonuje 
z niezwykłą gorliwością  
i przejęciem, służy pomo-

Honorowi obywatele
Burmistrz wraz z Radą Miejską wystąpił z wnioskiem o przyznanie tytułu 

Honorowy Obywatel Miasta Brzeska dla Wiesława Smulskiego - prezesa Za-
rządu Can-Pack SA w Brzesku. W uzasadnieniu wniosku czytamy, że „zwią-
zany od lat z miejscową firmą, przyczynia się do jej rozwoju, a co za tym 
idzie do tworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców gminy”.

Ogłoszenie
Brzeskie Zakłady Komunalne  
w Brzesku, ulica Słowackiego 1 in-
formują, że rozpoczną likwidację 
grobów, które nie zostały opłacone 
po upływie 20-tu lat, są zaniedbane 
i opuszczone przez rodzinę. Wszel-
kie informacje udzielane są pod nu-
merem telefonu: 14 66 310 04

W imieniu ks. S. Marka medal odebrała jego siostrzenica

W imieniu W. Smulskiego medal 
odebrał Ryszard Półtorak

Ks. J. Mularz - po prawej
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Pod koniec października Stowarzy-
szenie Borzęcińsko-Radłowska Grupa 
Działania Przedgórze zmieniło nazwę 
na Stowarzyszenie  „Kwartet na Przed-
górzu”. Zmiana to efekt jego poszerze-
nia o dwie kolejne gminy - Brzesko  
i Dębno. W związku z tym wprowadzono 
także zmiany w dokumentach Stowarzy-
szenia –w jego regulaminie, statucie i wie-
lu innych.

– Gminy Brzesko i Dębno weszły do 
grupy w sierpniu i współpraca z nimi co-
raz lepiej się układa. Mam nadzieję, że 
przyniesie ona wymierne korzyści dla nas 
wszystkich. 15 listopada odbyło się walne 
zebranie członków, które przyjęło Lokalną 
Strategię Rozwoju. Do końca listopada 
złożymy wniosek do samorządu woje-
wódzkiego dotyczący funkcjonowania Sto-
warzyszenia do roku 2015 – mówi Piotr 
Kania, prezes Stowarzyszenia „Kwartet 
na Przedgórzu”.

Zadaniem Stowarzyszenia jest po-
zyskiwanie funduszy unijnych, co od-
bywać się będzie w czterech głównych 
obszarach: małe projekty, odnowa  
i rozwój wsi, różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej oraz tworzenie 
małych przedsiębiorstw. Prezes Kania za-

pewnia, że już w ciągu kilku najbliższych 
tygodni będzie można składać wnioski  
o przyznanie środków na działalność w 
wyznaczonych dziedzinach. 

Jeżeli chodzi o małe projekty, to umożli-
wią one mieszkańcom realizację projektów 
przyczyniających się do rozwoju Przedgó-
rza- przede wszystkim do poprawy jakości 
życia, zachowania i wykorzystania zaso-
bów dziedzictwa przyrody i kultury oraz 
wzmocnienia lokalnego kapitału społecz-
nego. W tym zakresie pomoc finansową 
będą mogły uzyskać podmioty organi-
zujące imprezy kulturalne, promocyjne  
i rekreacyjne, szkolenia, a także zajmu-
jące się rozwijaniem aktywności społecz-
ności lokalnej czy rozwijaniem turystyki.  
Celem działania w zakresie odnowa  
i rozwój wsi będzie poprawa jakości 
życia na obszarach wiejskich przez 
zaspokojenie potrzeb społecznych  
i kulturalnych mieszkańców wsi oraz 
promowanie obszarów wiejskich, w tym 
zachowanie dziedzictwa kulturowego  
i wpłynięcie na wzrost atrakcyjności tury-
stycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.  
W obszarze tworzenie i rozwój przed-
siębiorstw pomoc finansową udzielana 
będzie podmiotom z tytułu inwestycji 

Kwartet na Przedgórzu

Jako jedno z nielicznych miast Brze-
sko nie posiada własnego muzeum. 
Myślę, że  najwyższy czas, aby taka 
placówka została w pojawiła się w na-
szym mieście. Rok 2010 jest rokiem 625 
– lecia powstania miasta. Rocznica ta 
powinna zdopingować do tego, aby po-
wstało Muzeum Ziemi Brzeskiej. Akt 
lokacji Brzeska nadany przez Królową 
Jadwigę Spytkowi z Melsztyna znajduje 
się w muzeum w Bochni i nadszedł już 
najwyższy czas, aby wrócił do Brzeska. 

Zajmuję się tą sprawą już od wielu lat. 
Mam nadzieję, że nowo wybrane wła-
dze miasta i nowa Rada Miejska będą 
przychylne temu projektowi. W połowie 
przyszłego roku zwolni się miejsce po 
bibliotece miejskiej, która przeniesie 
się do nowej reprezentacyjnej siedziby. 
Budynek przy ulicy Puszkina będzie 
odpowiednim miejscem dla brzeskiego 
muzeum.

Już teraz wiele osób zadeklarowało 
przekazanie eksponatów na rzecz nowej 
placówki. Dzięki bogatej historii Brze-
sko może wyeksponować przedmioty 

pochodzące z epoki neolitu. W muzeum 
znajdą swoje miejsce również eksponaty 
z czasów średniowiecza. Bogato repre-
zentowany będzie także okres zaborów 
i powstań narodowych. Przypomnimy  
historię Brzeska z dwudziestego wieku,  
a więc obie wojny, odzyskanie niepod-
ległości, ruch oporu podczas II wojny 
światowej, a także mroczne czasy ko-
munizmu i walki z tym nieludzkim sys-
temem. W muzeum znajdzie się rów-
nież miejsce na eksponowanie historii 
brzeskich zakładów pracy, a zwłaszcza 
browaru, którego istnienie związane 
jest nierozłącznie z tą ziemią. Wiele do-
kumentów, mebli, obrazów, fotografii, 
militariów i przedmiotów codziennego 
użytku, które do tej pory znajdują się  
w różnego rodzaju instytucjach w in-
nych miastach i prywatnych zbiorach 
będzie można pokazać w Brzesku. Bo-
gata historia brzeskich klubów i sto-
warzyszeń sportowych także znajdzie 
swoje miejsce w tej instytucji.

Na pewno poprawi  atrakcyjność tu-
rystyczną naszego miasta. Zwiększy się 

Czy miasto doczeka się muzeum?

związanych z tworzeniem lub rozwojem 
mikroprzedsiębiorstw, działających w za-
kresie: usług dla gospodarstw rolnych lub 
leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży 
hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rę-
kodzielnictwa, robót i usług budowlanych 
oraz instalacyjnych, usług turystycznych 
oraz związanych ze sportem, rekreacją  
i wypoczynkiem, usług transportowych, 
komunalnych, przetwórstwa produktów 
rolnych lub jadalnych produktów leśnych 
i innych. Celem działania Stowarzyszenia 
„Kwartet na Przedgórzu” jest także różni-
cowanie działalności rolniczej w kierunku 
podejmowania lub rozwijania przez rolni-
ków, działalności nierolniczej lub związanej  
z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie 
pozarolniczych źródeł dochodów oraz 
promocję zatrudnienia poza rolnictwem 
na obszarach wiejskich. Pomoc finan-
sowa w tym zakresie  udzielana będzie 
na podjęcie lub rozwijanie działalności  
w tym zakresie. 

-Pierwsze wnioski mieszkańcy na-
szej gminy będą mogli składać już na 
początku przyszłego roku. Mam nadzie-
ję, że atrakcyjność i różnorodność ofer-
ty przyczyni się do tego, że liczba osób  
z niej korzystająca będzie duża – mówi 
wiceburmistrz Jerzy Tyrkiel.              red

Więcej informacji na temat Stowarzy-
szenia na: www.lgdprzedgorze.pl

oferta edukacyjna. Pomoże w prowadze-
niu lekcji muzealnych. Będzie łatwiej 
dbać o prawdę historyczną z okresu II 
wojny światowej i lat powojennych. 

Muzeum Ziemi Brzeskiej to inicjaty-
wa, która narodziła się z miłości do na-
szej małej ojczyzny. Jest szansą na zna-
lezienie godnego miejsca dla pamiątek 
i zbiorów po przodkach. Jest to inicja-
tywa, która będzie uczyć przyszłe poko-
lenia brzeszczan miłości i szacunku do 
rodzinnego miasta. Adam Kwaśniak

Adam Kwaśniak
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Wśród wyróżnionych medalem 625-
lecia Brzeska znalazł się Adam Kwa-
śniak, radny Sejmiku Województwa 
Małopolskiego, w którym pracował 
jako przewodniczący komisji rolnictwa 
i modernizacji terenów wiejskich oraz 
jako wiceprzewodniczący komisji ochro-
ny środowiska. Jak mówi burmistrz 
Grzegorz Wawryka, medal przyznano 
Adamowi Kwaśniakowi za wspieranie  
w województwie brzeskich inicjatyw. 
To, między innymi, dzięki jego wsparciu 
realizacji doczekało się kilka inwestycji 
i zadań w gminie, to radni wojewódzcy 
decydowali o przyznaniu na nie fundu-
szy. Adam Kwaśniak ponownie ubiega 
się wsparcie wyborców kandydując do 
Sejmiku na następną kadencję. 

-Najbliższe lata, są niezmiernie waż-
ne, z uwagi na możliwość dalszego 

Ludzie stąd

Gmina Brzesko może się pochwalić do-
brą skutecznością w walce o środki euro-
pejskie w edycji 2007 – 2013. W zasadzie 
każdy z projektów infrastrukturalnych 
kwalifikował się do ścisłego finału konkur-
sów w ramach Małopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego. Większość 
wniosków została rozpatrzona pozytywnie 
i dlatego w mieście realizowane są takie 
projekty jak: Budowa Regionalnego Cen-
trum Kulturalno – Biblioteczne, rewitali-
zacja rynku, uzbrojenie strefy ekonomicz-
nej na Pomianowskim Stoku, czy budowa 
magistrali wodociągowej Bochnia – Brze-
sko i sieci wodociągowej w Okocimiu. 

Dzięki wsparciu z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, realizowana jest bu-
dowa wodociągu w Porębie Spytkowskiej. 
Wszystko wskazuje na to, że całość sieci 
powstanie dużo szybciej niż pierwotnie 
zakładano. Projekt, którego realizacja do-
piero się rozpoczyna, to realizowana przez 
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji budowa sieci kanalizacyj-
nej na terenie gminy dofinansowana  
z Funduszu Spójności w ramach priorytetu 
„Infrastruktura i Środowisko”. W ramach 
tego projektu w ciągu kilkunastu miesięcy 
powstanie sieć kanalizacyjna na odcinku  
o długości 29 kilometrów, podłączonych zo-
stanie do niej około 4 tysięcy nowych użyt-
kowników.

Wsparcie na gminne inwestycje to nie 
tylko środki europejskie. Z funduszy mini-
sterialnych zostały wyremontowane ulice 

Królowej Jadwigi i Okulickiego, natomiast 
przy pomocy finansowej Wojewódz-
twa Małopolskiego modernizowana jest  
ul. Solskiego. Niemal w 100% ze środków 
PKP zostanie wyremontowany dworzec 
kolejowy w Brzesku. 

Do aktywności samorządu dostosowali 
się też przedsiębiorcy. Dynamicznie postę-
puje renowacja Pałacu Goetzów, na ukoń-
czeniu jest budowa obiektu przy stacji BP, 
gdzie mieścić się będą, między innymi 
hotel i kino. Wkrótce rozpocznie się budo-
wa nowego dworca autobusowego, którą 
to inwestycję realizować będzie lokalny 
przedsiębiorca. 

Wydaje się, że najważniejsze rozdania 
środków europejskich na lata 2007-13 
mamy już za sobą. Jednak każde woje-
wództwo walczy o krajowy prymat w wyko-
rzystaniu funduszy UE po to, by otrzymać 
w nagrodę dodatkowe środki do dyspozycji. 
Dlatego do końca tej edycji należy spodzie-

Pozyskane miliony

korzystania z ogromnych środków fi-
nansowych pochodzących z funduszy 
unijnych. Trzeba je właściwie wydać  
i dobrze zagospodarować w taki spo-
sób, aby zapewnić ciągły rozwój regionu 
w ciągu następnych lat – mówi Adam 
Kwaśniak.  

Radny deklaruje, że wspierać będzie 
modernizację i budowę dróg wojewódz-
kich w szczególności komunikacyjnie 
związanych z autostradą i międzynarodo-
wą trasą A -4, renowację i modernizację 
małopolskich zabytków, zabiegał także 
będzie o  rozwój bazy ośrodków wspie-
rających osoby starsze, niepełnosprawne  
i przewlekle chore, upowszechnianie kul-
tury fizycznej , sportu i rekreacji. 

Inni kandydaci do Sejmiku Wojewódz-
twa Małopolskiego to, między innymi, 
Jerzy Tyrkiel – wiceburmistrz Brzeska  
wywodzący się ze Wspólnoty Samorzą-
dowej oraz sekretarz UM Stanisław Su-
łek z PIS.                                         red 

wać się aktywności samorządu wojewódz-
kiego w rozpisywaniu konkursów i samo-
rządów gminnych w aplikowaniu o nie. 
Należy jednak pamiętać, że każdy projekt 
realizowany ze środków europejskich wy-
maga współudziału finansowego w posta-
ci tzw. wkładu własnego i dlatego udział  
w każdym konkursie należy rozpatrywać 
indywidualnie i z należytą rozwagą

W najbliższych miesiącach rozpoczną 
się negocjacje w sprawie budżetu UE na 
lata 2014-2020. Nie wiadomo jeszcze, 
jakie środki trafią do Polski. Mówi się  
o kwotach od 65 do 110 mld euro. Na 
pewno należy spodziewać się zmian  
w sposobie przydzielania tych środków, 
jednak już dziś mówi się, że najwięk-
sze zmiany będą dotyczyć funduszy dla 
przedsiębiorców. Wg planów rządowych 
dotychczasowe dotacje dla firm zostaną 
w większości zastąpione preferencyjnymi 
kredytami. Ma to sprawić, że pieniądze 
europejskie staną się bardziej dostępne 
dla przedsiębiorców, ale też będą bar-
dziej przez nich szanowane.             red
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Gmina już wkrótce przejmie nieru-
chomości należące do Okocimskiego 
Klubu Sportowego. Wyceniony na pra-
wie 9 milionów złotych majątek klubu 
stanie się własnością gminy. Po co taki 
zabieg zostanie przeprowadzony?

-Od dawna zastanawialiśmy się nad 
możliwością doinwestowania klubu, 
szczególnie nad poprawieniem zaplecza, 
jego zmodernizowaniem dostosowaniem 
do obecnych standardów. Przejęcie ma-
jątku klubu sprawia, że gmina będąc 
jego właścicielem będzie mogła w niego 

inwestować. Klub nie ma takich możli-
wości, a warunki na stadionie mają być 
coraz lepsze, zarówno dla sportowców, 
jak i kibiców, ma być na nim bezpiecz-
nie. Stadion, po remoncie służył będzie 
nie tylko jako miejsce rozgrywek spor-
towych, ale także plenerowych imprez 
kulturalnych i koncertów muzycznych 
– mówi burmistrz Grzegorz Wawryka.

Klub dokonał już inwentaryzacji swo-
ich obiektów, zostały one wycenione  
i, jak mówi prezes Okocimskiego Klu-
bu Sportowego Józef  Gawenda, teraz 

obydwie zainte-
resowane sprawą 
strony poszukują 
ścieżki formalno-
prawnej, która 
pozwoli na sfi-
nalizowanie za-
mierzeń. W skład 
O k o c i m s k i e g o 
Klubu Sporto-
wego wchodzą: 
stadion sportowy 
- boisko, bieżnia, 
budynek przy uli-
cy Okocimskiej 
oraz budynek 
starego basenu.  

W tym ostatnim mieszczą się szatnie 
dla piłkarzy i zaplecze kortów teniso-
wych. W skład klubu wchodzą także 
korty. Całość stoi na działce należącej 
do gminy. Operat szacunkowy wskazu-
je, że wartość obiektów OKS kosztuje 
8,9 miliona złotych. 

W ramach klubu działa kilka sekcji 
sportowych: piłki nożnej, tenisa ziemnego 
i piłki siatkowej. Najbardziej rozbudowa-
na jest pierwsza z nich, w jej skład wcho-
dzi sześć grup szkoleniowych oraz dru-
goligowa drużyna piłkarska. Doskonale 
rozpoznawalna jest drużyna „Orlików”. 

-W pierwszej kolejności należałoby 
wyremontować budynek starego ba-
senu, który jest w najgorszym stanie 
technicznym. Jego ciekawe rozwiązania 
techniczne dają spore możliwości roz-
budowy. Docelowo cały obiekt powinien 
zostać zmodernizowany, oświetlony, na 
trybunach zaś będzie około 2 tysięcy 
miejsc siedzących. Po remontach będzie 
to miejsce przyjazne, bezpieczne, gdzie 
ludzie będą chętnie przychodzić  – mówi 
prezes Gawenda.

-Nie ma jeszcze żadnych konkretnych 
terminów przejęcia obiektów OKS-u 
przez gminę, ale nie będzie to perspek-
tywa odległa. Myślę, że w ciągu kilku 
najbliższych lat powinny one zostać 
gruntowanie zmodernizowane – dodaje 
burmistrz Wawryka.                  PRUD

SPORT

Bardzo udanie rozpoczęli nowy sezon 
siatkarski uczniowie usportowionej klasy 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzesku, któ-
rzy na co dzień reprezentują także Miejski 
Klub Sportowy Gryf Brzesko. 

Pierwsze odnotowane w tym roku 
szkolnym sukcesy to jeszcze kontynu-
acja wydarzeń sprzed tegorocznych wa-
kacji. Przypomnijmy więc, że trzy zespo-
ły Gryfu wywalczyły wcześniej awans 
do finałów Mistrzostw Polski w Mini-
siatkówce „Kinder+ Sport”, które roze-
grane zostały w Zabrzu. Najlepiej za-
prezentowała się drużyna występująca  
w składzie: Karol Gdowski, Adrian Heb-
da, Radosław Kraj, która wywalczyła 10. 
miejsce. Kalina Gucwa, Karolina Maj-
murek i Laura Szuba zajęły 12. miejsce, 
a Krzysztof Król, Jakub Rosa i Przemy-
sław Stąsiek zakończyli finałowe zma-
gania na 18. miejscu. Jeśli zważyć, że  
w całej imprezie wzięło udział kilka se-
tek siatkarskich „dwójek”, to na pewno 
te wyniki należy traktować jako olbrzy-
mie sukcesy brzeskiego klubu. Szkole-

niem wymienionych wyżej grup są Ur-
szula Kural i Szczepan Smoleń. 

Znaczące sukcesy zanotowali nasze 
młode siatkarki podczas XVII Ogólnopol-
skiego Turnieju rozegranego w Wielicz-
ce. Kalina Gucwa, Karolina Majmurek  
i Laura Szuba sięgnęły w tych zawodach 
po zwycięstwo, a Mariola Gazda, Paulina 
Socha i Katarzyna Sosnowska zajęły 5. 
miejsce, zaś Paulina Kliszcz, Gabriela Ku-
rek, Karolina Spyrka i Oliwia Zawadzka 
sklasyfikowane zostały na 7. pozycji. 

Gucwa, Majmurek i Szuba, do których 
dołączyła jeszcze Barbara Dziełak, dołoży-
ły do zwycięstwa w Wieliczce jeszcze jeden 
znaczący sukces, tym razem odniesiony  
w Głuchołazach, gdzie od szesnastu lat 
rozgrywany jest tradycyjny turniej o Pu-
char Szefa Banderozy. Podopieczne Ur-
szuli Kural bez problemów „zgarnęły” 
główną nagrodę w tym turnieju. W kate-
gorii „czwórek” Anna Brożyna, Anna Gór-
ska, Karolina Owca, Magdalena Kumor, 
Oliwia Miterka i Magdalena Modrzewska 
wywalczyły 13. miejsce. Najlepszą zawod-
niczką turnieju w swojej kategorii wieko-
wej uznana została Kalina Gucwa. W tych 
samych zawodach walczyli także chłopcy. 

Kinder+ Sport Karol Gdowski, Adrian Hebda, Krzysz-
tof Król i Grzegorz Osiecki wywalczyli  
2. miejsce, a ulegli tylko ekipie z Łodzi. Fi-
lip Halik, Jakub Rosa, Przemysław Stą-
siek i Mateusz Stós zajęli 5. miejsce. 

Warte podkreślenia jest to, że rozwój mło-
dzieżowej siatkówki w Brzesku już od kilku 
lat nabiera coraz większego rozpędu dzięki 
zaangażowaniu dwóch panów mocno zwią-
zanych z Gryfem Brzesko, pełniących waż-
ne funkcje w zarządzie klubu. To Paweł 
Mardoń i Kazimierz Sproski, którzy 
wychowali już wiele pokoleń znakomitych 
sportowców. Spod ich ręki między innymi 
wyszła na  szerokie siatkarskie wody Pau-
lina Pająk, która aktualnie jest zawodnicz-
ką Stali Mielec. W związku z tym mamy dla 
sympatyków siatkówki interesująca wiado-
mość. Otóż 27 listopada o godzinie 15.00 
w hali sortowej przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku 
rozpocznie się pokazowy mecz piłki 
siatkowej pomiędzy Stalą Mielec i Tu-
ron MKS Dąbrowa Górnicza (czołowa 
drużyna ekstraklasy). To efekt klauzuli 
w kontrakcie i dżentelmeńskiej umowy, 
którą z zainteresowanymi klubami zawarli 
Mardoń i Sproski.                              PRUD

Okocimski dla miasta

W ramach klubu działa drugoligowa drużyna piłkarska



Chroń rodzinę. Dbaj o majątek.
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Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA
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