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Drodzy mieszkańcy Gminy BrzeskoDrodzy mieszkańcy Gminy Brzesko
Z okazji zbliżających się Świąt Z okazji zbliżających się Świąt 

Bożego Narodzenia, wszystkim Państwu Bożego Narodzenia, wszystkim Państwu 
składam najserdeczniejsze życzenia składam najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia oraz  pomyślności. Miłość zdrowia oraz  pomyślności. Miłość 

i pokój, które przynosi Boża Dziecina i pokój, które przynosi Boża Dziecina 
niech zagoszczą na stałe w Państwa niech zagoszczą na stałe w Państwa 

sercach. Niech te najpiękniejsze w roku sercach. Niech te najpiękniejsze w roku 
święta upłyną w ciepłej i rodzinnej święta upłyną w ciepłej i rodzinnej 
atmosferze. Oby były one pogodne, atmosferze. Oby były one pogodne, 
refleksyjne i szczęśliwe. Nowy 2010 refleksyjne i szczęśliwe. Nowy 2010 

rok niech będzie czasem pokoju oraz rok niech będzie czasem pokoju oraz 
realizacji osobistych zamierzeńrealizacji osobistych zamierzeń

Burmistrz Brzeska Burmistrz Brzeska 
Grzegorz WawrykaGrzegorz Wawryka

Przewodniczący Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof OjczykKrzysztof Ojczyk

Świąt Narodzenia Pańskiego pełnych ciepła, Świąt Narodzenia Pańskiego pełnych ciepła, 
miłości i rodzinnych spotkań. Niechaj Boża miłości i rodzinnych spotkań. Niechaj Boża 

Dziecina błogosławi każdy dzień 2010 roku, niech Dziecina błogosławi każdy dzień 2010 roku, niech 
obdarzy wszystkich szczęściem i pomyślnościąobdarzy wszystkich szczęściem i pomyślnością

Anna i Kazimierz Kuralowie Anna i Kazimierz Kuralowie 
wraz z Pracownikamiwraz z Pracownikami
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Ciepłych, radosnych Świąt Ciepłych, radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia pełnych wiary, Bożego Narodzenia pełnych wiary, 

nadziei i miłości oraz Nowego nadziei i miłości oraz Nowego 
Roku pełnego pomyślności, Roku pełnego pomyślności, 

który będzie czasem realizacji który będzie czasem realizacji 
zrealizowanych marzeńzrealizowanych marzeń

Wszystkim Odbiorcom Ciepła Wszystkim Odbiorcom Ciepła 
życzy Miejskie Przedsiębiorstwo życzy Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej sp.z o.o.Energetyki Cieplnej sp.z o.o.
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MILIONY NA REWITALIZACJĘ

Zarząd Województwa Małopolskie-
go pozytywnie ocenił wniosek gminy 
Brzesko o przyznanie funduszy na re-
witalizację Rynku. Inwestycja koszto-
wać będzie 6,5 miliona złotych, z czego 
1,9 miliona stanowi wkład z budżetu 
gminy. Prace rozpoczną się w pierw-
szej połowie 2010 roku. Renowacji 
poddanych zostanie kilka kamieniczek 
oraz fasada kościoła. Przy okazji prac 
wymienione zostaną sieci gazowa, 
kanalizacyjna i elektryczna. 

-O rewitalizacji Rynku mówi się 
w Brzesku od dawna, dokumentacja 
przygotowana została już trzy lata 

Spokoju, radości i ciepła 

na święta oraz silnej woli 

do spełnienia noworocznych 

postanowień wszystkim 

Czytelnikom Brzeskiego 

Magazynu Informacyjnego 

składa redakcja

temu. Dopiero jednak w tym roku uda-
ło się doprowadzić do sytuacji, kiedy 
mogliśmy sięgnąć po zewnętrze środki 
na ten cel. Jestem bardzo zadowolony, 
że nasz wniosek okazał się dobry i Za-
rząd Wojewódzki mógł przyznać nam 
fundusze z Małopolskiego Programu 
Operacyjnego. To, że wniosek zyskał 
pozytywną opinię, jest zasługą całego 
zespołu pracowników – Biura Fun-
duszy Europejskich. Wydziału Infra-
struktury Technicznej i wielu innych 
– mówi burmistrz Brzeska Grzegorz 
Wawryka. 

Więcej na stronie 18
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Państwo Anna i Kazimierz Kuralo-
wie, właściciele Restauracji Galicyjska 
już po raz kolejny będą organizatorami 
kolacji dla osób starszych, samotnych 
i ubogich. Do stołu zasiądzie około 200 
osób, podopiecznych Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej i Caritasu. Po-
dzielą się opłatkiem z władzami miasta 
i powiatu, a także z nowo powołanym 
biskupem pomocniczym Diecezji Tar-
nowskiej Andrzejem Jeżem. Po wspól-
nej wieczerzy, wszyscy jej uczestnicy 
otrzymają paczki świąteczne, które 
zabiorą do domu. Świąteczne wiktuały 
trafią także do do kilkudziesięciu osób 
chorych, przykutych do łóżek.

-Mimo że tyle już lat minęło od 
czasu organizacji pierwszej wigilii 
dla ubogich, każdego roku czuję małą 
tremę i niezwykle cieszę się z tego, że 
takich niezwykłych ludzi mogę gościć 
u siebie. Cieszę się, że mogę się z nimi 
podzielić opłatkiem i mam nadzieję, że 
choć iskierka nadziei obudzi się w ich 
sercach – mówi Kazimierz Kural.

Jedyne takie spotkanie

Listę gości uczestników wieczerzy 
przygotowuje wspólnie Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej wraz z brze-
skim oddziałem Caritas. 

-To niezwykłe przedsięwzięcie 
– mówi dyrektor MOPS Krystyna 
Put. -Nasi podopieczni czekają na to 
spotkanie, cieszą się, kiedy otrzymują 
zaproszenia, specjalnie się do niego 
przygotowują. Mało jest takich ludzi 
jak pan Kazimierz Kural, którzy do 
swojego stołu zapraszają aż tyle osób. 
Jest to dla niego ogromny wydatek, 
a także duży wysiłek organizacyjny. 
Już od wielu lat obserwuję, jak on 
sam czeka na to spotkanie, przygoto-
wuje wigilijne potrawy, cieszy się, że 
może ugościć u siebie aż tyle osób. To 
wspaniały gest, który doceniają nasi 
podopieczni.

Maria Kucia z brzeskiego Caritasu 
także mówi o wielkich sercach Anny 
i Kazimierza Kuralów.

-Potrafią stworzyć wspaniałą, ser-
deczną i podniosłą atmosferę. Dzielą 

się opłatkiem z każdym uczestnikiem 
spotkania, na stole zawsze znajdują się 
smakowite potrawy, na przyrządzenie 
których nie żałują pieniędzy i czasu. 
To jedyne takie spotkanie w roku, 
w którym aż tyle osób wspólnie zasiada 
do stołu, przekazując sobie życzenia 
– mówi Maria Kucia.

-Od lat ze wzruszeniem biorę 
udział w kolacji u państwa Kuralów 
– mówi burmistrz Grzegorz Wawryka. 
-Zawsze zastanawiam się, ile trzeba 
ciepła, miłości i wielkiego serca, aby ta-
kie spotkanie zorganizować. Państwo 
Kuralowie są wielkimi dobrodziejami 
wielu przedsięwzięć w mieście i gmi-
nie. Pomagają ubogim i potrzebują-
cym, sponsorują wiele imprez, robią 
to z potrzeby serca, realizując na co 
dzień piękną i wzniosłą misję niesienia 
dobra i pomocy potrzebującym.

Od lat gościem na wieczerzy w Re-
stauracji Galicyjska jest biskup Wik-
tor Skworc. Jak mówi, ceni sobie 
gościnność państwa Kuralów i jest 
szczęśliwy, że może brać udział takim 
niecodziennym przedsięwzięciu. 

-Pan Kural to wspaniały człowiek, 
wzór do naśladowania. Biedni i po-
trzebujący zawsze mogą liczyć na jego 
wsparcie – mówi biskup.

Do tej jedynej kolacji w roku pań-
stwo Kuralowie przygotowują się już 
kilka dni przed zaplanowanym termi-
nem. Bo dużo jedzenia trzeba przygoto-
wać, aby ugościć 200 osób, zapakować 
podarunki do domu, przygotować 
paczki dla chorych. Na stole zawsze 
znajdują się tradycyjne świąteczne po-
trawy – barszcz, ryby, pierogi, gołąbki, 
ciasta, kompot z suszu. Towarzyszą 
temu kolędy, świąteczna atmosfera 
i serdeczne życzenia.               ZS

Uśmiechem i piosenka dziękowały 
dzieci z Przedszkola nr 3, znajdują-
cego się przy ulicy Mickiewicza, za 
mikołajkowe prezenty, jakie zanieśli 
im burmistrz Grzegorz Wawryka 
i przewodniczący Zarządu Osiedla 
Stare Miasto Adam Kwaśniak. Z po-
darunków ucieszyły się także panie 
prowadzące przedszkolne zajęcia.

-Dyrektor przedszkola wnioskowa-
ła do Urzędu Miejskiego o przyznanie 
dodatkowych pieniędzy na zakup 
sprzętu, który ułatwiłby prowadze-

Mikołaj w Przedszkolu nr 3 nie zajęć, między innymi z rytmiki. 
Udało się wygospodarować środki 
i przedszkolaki dostały  dwa radiood-
twarzacze – mówi burmistrz Grzegorz 
Wawryka.

-Cieszę się, że kolejna placówka 
na naszym osiedlu doposażona została 
w nowy sprzęt. Będą miały z niego 
pociechę i dzieci i panie wychowawczy-
nie. Zarząd Osiedla stara się pomagać 
znajdującym się na naszym terenie 
placówkom oświatowo-wychowaw-
czym – dodaje przewodniczący Adam 
Kwaśniak. 

red
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Do tej pory Urząd Miejski złożył 
w tym roku dwanaście aplikacyjnych 
wniosków. Trzy z nich zostały rozpatrzo-
ne pozytywnie, co oznacza, że gminna 
kasa wzbogaciła się o finanse, dzięki 
którym można inaczej dysponować te-
gorocznym budżetem. 

W październiku dotarła do Urzędu 
Miejskiego informacja o przyznaniu 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich blisko 40 tysięcy złotych na 
realizację zadania polegającego na urzą-
dzeniu placów zabaw w Jasieniu, Mok-
rzyskach, Szczepanowie i Wokowicach. 
Gmina już przystąpiła do przetargowego 
postępowania, a całkowity koszt tego 
zadania to 96 tysięcy złotych. 

Powody do zadowolenia mogą mieć 
strażacy z jednostki OSP w Jadow-
nikach. Akceptację zyskał wniosek 
o dofinansowanie przebudowy dachu 
tamtejszej remizy. Ta inwestycja to 
wydatek rzędu prawie 90 tysięcy zło-
tych, tymczasem Zarząd Województwa 
Małopolskiego przeznaczył na ten cel 
38,5 tysiąca. 

Władzom gminy udało się też po-
zyskać 100 tysięcy złotych z Programu 
Orlik Plus na modernizację sportowych 
boisk w Buczu i Porębie Spytkowskiej, 
co kosztować ma łącznie 228 tysięcy 
złotych. W tym przypadku część 100-
tysięcznej dotacji pochodzi z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

Ponad 25 milionów złotych – o taką pulę starają się brzescy urzędnicy odpowiedzialni za 
sporządzanie aplikacyjnej dokumentacji wymaganej przy staraniach o dofinansowanie 
inwestycji realizowanych przez gminę Brzesko. Niektóre ze złożonych wniosków już zostały 
pozytywnie zaakceptowane przez instytucje decydujące o przyznaniu dotacji. Część nadal 
czeka na rozpatrzenie i istnieją duże szanse, że i one zostaną pozytywnie ocenione, co 
skutkować będzie pozyskaniem dodatkowych środków z zewnątrz. 

SKUTECZNA APLIKACJA

Duże szanse na pozytywne rozpa-
trzenie ma wniosek złożony w sprawie 
dofinansowania modernizacji i przebu-
dowy Domu Ludowego w Jadownikach. 
Plan zakłada również budowę parkingu 
i utwardzonego placu. Tak zwana kar-
ta projektu, którą urząd przedstawił 
opiniodawcom została bardzo wysoko 
oceniona – otrzymała ponad 90 procent 
maksymalnej liczby punktów. Na pod-
stawie tej oceny gmina została zaproszo-
na do złożenia pełnej dokumentacji.  

Nie mamy zbyt pomyślnych informa-
cji dla mieszkańców Mokrzysk, którzy 
oczekują na modernizację miejscowej 
szkoły i budynku Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, co wpłynąć ma na 
poprawę dostępu do społecznej infra-
struktury. Decydenci z Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
negatywnie ocenili kartę projektu i od-
rzucili projekt. Decyzja wydaje się być 
definitywna, bo Urząd Marszałkowski 
negatywnie zareagował na protest Urzę-
du Miejskiego złożony w tej sprawie. 

Jeszcze kilka miesięcy muszą po-
czekać przedstawiciele władz samo-
rządowych i Poręby Spytkowskiej na 
decyzję z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w sprawie ewentualnej dotacji 
mającej wesprzeć budowę sieci wodocią-
gowej w tej miejscowości. Chodzi między 
innymi o budowę pompowni i hydrofor-
ni. Złożona przez gminę dokumentacja 
aplikacyjna jest aktualnie na etapie 

formalnej oceny, a to już jest dobry pro-
gnostyk na przyszłość. 

Gmina złożyła aż trzy projekty do-
tyczące rewitalizacji miasta Brzeska. 
Dwa z nich zostały ocenione pozytywnie. 
Projekt związany z rewitalizacją rynku 
zyskał 75 procent maksymalnej liczby 
punktów. Chodzi o inwestycję wycenioną 
na ponad 6 milionów złotych, przy czym 
Małopolski Regionalny Program Opera-
cyjny może wyłożyć na ten cel prawie 4,5 
miliona. Projekt został zaakceptowany 
już na dwóch etapach – formalnym 
i technicznym. W najbliższych dniach 
powinna do Brzeska nadejść informacja 
o ty, jaką w województwie podjęto decy-
zję dokonując ostatniej już oceny, zwanej 
strategiczną. Szanse są spore. 

Podobnie rzecz ma się z projektem 
dotyczącym remontu i modernizacji 
Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gim-
nazjum nr 2. Tutaj celem starań jest 
pozyskanie 2,15 mln zł, przy całkowitym 
koszcie wynoszącym 3,12 mln. Karta 
projektu złożona w tej sprawie zdobyła 
58 procent maksymalnej liczby punktów. 
To też jest optymistyczny rezultat. 

Po „zaliczeniu” pierwszego, do dru-
giego etapu oceny zakwalifikowany 
został projekt, którego tematem jest bu-
dowa drogi na osiedle Pomianowski Stok 
wraz z kanalizacją opadową i sanitarną, 
ogrodzeniem oraz zazielenieniem terenu 
pompowni i zasilaniem elektrycznym. 
„Stawka” to prawie 3 miliony złotych, 
które można otrzymać z MRPO, co sta-
nowić ma około 80 procent zakładanych 
kosztów. 

Nie jest jeszcze do końca wyjaśnienia 
kwestia ewentualnego dofinansowania 
remontu ulicy Środkowej w Jadowni-
kach w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. Gnina zło-
żyła wniosek o przyznanie dotacji w wy-
sokości połowy kosztów (które wynieść 
mają 1,2 mln zł. W grupie 114 wniosków 
brzeski projekt zajmuje 39. miejsce. Nie 
jest to pozycja gwarantująca pozytywny 
finał tych starań, ale władze samorządo-
we złożyły już odwołanie kwestionujące 
zasadność oceny przyznanej w pierw-
szych etapach kwalifikacji. 

Podsumowując należy przyznać, że 
zdecydowana większość działań pod-
jętych przez gminę w celu uzyskania 
zewnętrznych środków została przepro-
wadzona z dobrym skutkiem i rok 2009 
można uznać za udany. 

Dobre efekty zanotowaliśmy także 
w 2008 roku. Na 19 wniosków aplikacyj-
nych 8 zyskało akceptację. Trzeba tutaj 
zaznaczyć, że pozostałe 11 zamierzeń 
mimo niekoniecznie pomyślnego finału 
(jeśli chodzi o przyznanie dotacji) zostało 
zrealizowanych w oparciu o własne 
środki.    ZS
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Aż półtora miliona złotych pozyskał 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na 
trzyletni program zatytułowany „Ak-
tywizacja osób bezrobotnych w gminie 
Brzesko”, którego realizacja rozpocznie 
się w marcu przyszłego roku. Jak mówi 
dyrektor MOPS Krystyna Put, dzięki 
temu pomoc uzyska ponad 100 rodzin 
będących pod opieką Ośrodka.

-Program realizowany będzie  w la-
tach 2010 – 2012, każdego roku z po-
mocy skorzysta 30 – 35 osób, głównie 
kobiet, 10 mężczyzn oraz kilkoro dzie-
ci. Szczególny nacisk położony zostanie 
na integrację społeczną, dodatkowo 
każda z osób biorących udział w pro-

Na aktywizację bezrobotnych
gramie ukończy kurs zawodowy, przy 
czym kierunek kursu wybierać będą 
sami zainteresowani – mówi dyrektor 
MOPS Krystyna Put. 

Uczestnicy programu będą mogli 
skorzystać z porad psychologa, doradcy 
zawodowego, MOPS opłaci im wyjazdy 
i wyżywienie, osoby chore będą mogły 
skorzystać z pomocy lekarskiej. Z pro-
gramu będą mogły korzystać kobiety 
w wieku aktywności zawodowej. 

Trzyletni program finansowany 
będzie w Europejskiego Funduszu 
Społecznego, wkład własny MOPS 
wyniósł 218 tysięcy złotych.

 red

Urząd Miejski w Brzesku za-
kupił dokumentację techniczną na 
przydomowe oczyszczalnie ścieków 
opracowaną przez Instytut Ekologii 
Stosowanej. Z dokumentacji tej, za 
darmo skorzystać mogą wszyscy 
mieszkańcy gminy, którzy mieszkają 
na terenach, gdzie nie ma sieci ka-
nalizacyjnej, zainteresowani budową 
przydomowej oczyszczalni. 

W ramach zakupu gmina nabyła 
prawo do wielokrotnego wykorzysta-
nia dokumentacji, którą udostępniać 
będzie mieszkańcom. W pierwszym 
roku od podpisania umowy Instytut 
Ekologii Stosowanej dla wszystkich, 
którzy zechcą realizować u siebie 
inwestycję przygotowywał będzie 
plan zagospodarowania, sprawował 
nadzór nad budową oczyszczalni oraz 
dokonywał ich odbioru.  

-Według szacunków Instytutu 
koszty materiałów potrzebnych do 
jej budowy wynoszą ok. 3000 zł. Ist-
nieje możliwość wykorzystania ist-
niejącego szamba, musi być szczelne,  
wówczas koszty ulegną zmniejsze-
niu. Oczyszczalnia może być wyko-
nana sposobem gospodarczym przez 
zainteresowanych mieszkańców pod 
bezpłatnym nadzorem pracownika 
Instytutu – mówi kierownik refera-
tu ds. ochrony środowiska Henryk 
Piela. 

Szczegółowe informacje na temat 
przedmiotowej oczyszczalni znajdują 
się na stronie internetowej Instytutu 
Ekologii Stosowanej: www.ies.zgora.
pl. Wszyscy  mieszkańcy zaintere-
sowani budową oczyszczalni mogą 
zgłaszać się w Urzędzie Miejskim 
przy ulicy Głowackiego 51,  w pokoju 
nr 111, od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.30 do 15.30. 

red

Dokumentacja 
na oczyszczalnię za darmo

W przyszłym roku nie będzie podwyżek cen za wywóz śmieci. Zarząd Brzeskich Zakładów 
Komunalnych postanowił, że zostaną one utrzymane na poziomie tegorocznym. 

Podwyżek nie będzie

Dwa busy i samochód osobowy 
brały udział w kolizji drogowej do 
której doszło przy ulicy Głowackiego. 
Kierujący renault master nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu kierują-
cemu busem marki volkswagen. Po 
uderzeniu renault przewróciło się na 
samochód marki seat cordoba. Na 
szczęście nikt z uczestników zdarzenia 
nie odniósł żadnych obrażeń. Sprawcę 
kolizji ukarano mandatem karnym. 

1 grudnia na krajowej  „czwórce”,  
w Jasieniu doszło do tragicznego wy-
padku. Kierujący citroenem jadący 
w kierunku Brzeska, z niewyjaśnionych 
przyczyn zjechał na przeciwległy pas 
ruchu i zderzył się czołowo z samocho-
dem ciężarowym. W wyniku zdarzenia 
kierujący citroenem 55-letni mężczyzna 
poniósł śmierć na miejscu. 

W jednym z marketów na terenie 
Brzeska zatrzymany został 47-letni 

mężczyzna przyłapany na kradzieży. 
Mieszkańcowi powiatu bocheńskiego 
udało się niepostrzeżenie wynieść 
ze sklepu butelkę wódki. To, z jaką 
łatwością złodziej nabył alkohol, za-
chęciło go do ponownych „zakupów” 
w tym samym sklepie. Został zatrzy-
many, kiedy po raz drugi usiłował 
wynieść ze sklepu kolejną butelkę 
alkoholu. 

pol

KRONIKA POLICYJNA

-Mimo że wzrosła tak zwana opłata 
środowiskowa, wzrosną także koszty 
składowania śmieci na wysypisku, na 
terenie gminy nie będzie podwyżek 
cen za wywóz odpadów komunalnych, 
utrzymane one zostaną na poziomie 
tegorocznym. W ostatnim roku spółka 
rozwinęła inne kierunki działalności, 
dochód z nich pokryje ewentualne straty. 
Nie podrożeją także worki na odpady 
segregowane, tak  jak do tej pory kosz-
tować będą 2 złotych za sztukę  – mówi 
prezes BZK Janusz Filip.

Odpady z terenu gminy wywożone 
są na wysypisko do Tarnowa i stan ten 
utrzyma się jeszcze około 3 – 4 lata, do 
czasu jego wypełnienia. W wojewódzkim 
planie gospodarki odpadami powiat 
brzeski „przydzielony” jest do wysypiska 
w Tarnowie. Za kilka lat będzie można 
rozważyć możliwość wywożenia śmieci 
do spalarni do Krakowa. O ostatecznym 
rozwiązaniu zadecyduje cena.

-Sukcesywnie wymieniamy także 
inny sprzęt. Kilka miesięcy temu 

zakupiliśmy karawan, a także balda-
chim, który rozstawiany jest w czasie 
pogrzebów, kiedy na przykład pada 
deszcz. W ostatnim czasie zanoto-
waliśmy kilkuprocentowy wzrost 
zainteresowania klientów usługami 
zakładu pogrzebowego. Powoli ale 
systematycznie spółka rozwija się 
a jej działalność przynosi wyższe zyski 
– dodaje prezes Filip. 

Tylko o 2 – 3 procent wzrosną 
w przyszłym roku opłaty za wodę i ście-
ki. Mieszkańcy unikną podwyżek dzię-
ki zaplanowanej w budżecie miasta do-
płaty do Rejonowego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji  w wysokości 
prawie 700 tysięcy złotych. 

-Dokładamy starań, aby w tych 
kryzysowych czasach, mieszkańcy nie 
musieli płacić coraz wyższych rachun-
ków za usługi świadczone przez spółki 
miejskie – mówi burmistrz Grzegorz 
Wawryka. 

red
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Gmina Brzesko czeka na ostateczne zatwierdzenie wniosku złożonego do europejskiego 
funduszu „Spójność” o przyznanie środków na budowę kanalizacji. Jeżeli pieniądze trafią 
do Brzeska wybudowanych zostanie wiele kilometrów kanalizacji w samym mieście, a także 
w Jadownikach i Jasieniu. Wartość planowanych inwestycji wynosi prawie 34 miliony złotych, 
z czego 11 milionów stanowić będzie  wkład własny gminy.

34 miliony na kanalizację

W tym roku blisko 130 tysięcy 
przekazanych zostało gminnym 
jednostkom Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Dodatkowo, z budżetu 
gminy pochodzą także pieniądze 
przekazywane na zakup strażackich 
samochodów. W ciągu ostatniego roku 
zakupiono trzy takie auta, otrzymały 
je jednostki w Jadownikach i Woko-
wicach. 

Zawsze gotowi do akcji
Na terenie gminy 

działa 9 jednostek OSP, 
z których dwie - w Szcze-
panowie i w Jadownikach 
zrzeszone są w Krajowym 
Systemie Ratowniczym, co 
oznacza, że muszą być one 
lepiej wyposażone i prze-
szkolone. One jednak mają 
na ten cel dodatkowe pie-
niądze – od 3 do 5 tysięcy 
złotych rocznie. W każdej 
jednostce OSP służy oko-
ło 30 druhów, z których 
połowa jest odpowiednio 
przeszkolona i może brać 
udział w akcjach gaśni-
czych i ratowniczych. 

-W tym roku, w związku z zagroże-
niem powodziowym, do którego doszło 
w czerwcu, prawie wszystkie jednostki 
zanotowały zwiększoną, czasem nawet 
kilkakrotnie, liczbę wyjazdów – mówi 
inspektor ds. obrony cywilnej Ireneusz 
Węglowski. 

-Pieniądze pochodzące z dotacji 
z Urzędu Miejskiego pozwalają na 
stałe utrzymanie gotowości bojowej 

Oczekiwanie na wodociąg
Zakończył się pierwszy etap budowy 

wodociągu w Porębie Spytkowskiej. 
Za ponad 700 tysięcy złotych położony 
został odcinek magistrali biegnący 
z Brzeska do pierwszej przepompowni 
w Porębie, znajdującej się w sąsiedz-
twie boiska sportowego. W projekcie 
budżetu na 2010 rok na dalszą realizację 
inwestycji zapisano kwotę 2,4 miliona 
złotych, jednocześnie gmina podjęła 
starania o pozyskanie na ten cel fun-
duszy z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. 

-Jeżeli nie udałoby się pozyskać 
wsparcia z PROW, będę podejmował 
działania, aby kwota przewidziana 
w budżecie, jako udział własny gminy, 
została w całości wykorzystana na 
kontynuację budowy wodociągu – mówi 
radny z Poręby Spytkowskiej, Stanisław 
Góra. 

Radny twierdzi, że za 2,4 miliona 
złotych wybudowana zostanie przepom-
pownia oraz położona zostanie główna 
nitka magistrali biegnąca przez wieś. 

-Faktem jest – przyznaje radny 
– że wówczas realizacja większej części 
inwestycji przełożona zostanie na 2011 
rok, jednak są ogromne szanse, że woda 
z kranów w Porębie popłynęłaby już 
w 2011 roku.   red

jednostek. Kupowany jest za to drobny 
sprzęt, paliwo. Każdy strażak ochotnik 
biorący udział w akcji musi mieć specja-
listyczny mundur odporny na wysokie 
temperatury – mówi Marian Czarnik.

Ochotnicy z terenu gminy za udział 
w akcjach i szkoleniach otrzymują 
ekwiwalenty pieniężne. 15 złotych za 
godzinę akcji i 5 złotych za godzinę 
udziału w szkoleniach to, jak przyznają 
strażacy, dobre stawki. 

-To, co warto podkreślić, to fakt, że 
praca jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych opiera się na pracy spo-
łecznej. Chęć niesienia pomocy innym 
płynąca z głębi serca sprawia, że ludzie 
poświęcają tej pracy swój wolny czas 
– dodaje prezes Czarnik. 

-Jednostki OSP działają jako sto-
warzyszenia i każde z nich stara 
się o pozyskanie funduszy na swoją 
działalność. Jednostki OSP nie tylko 
wspierają Państwową Straż Pożarną, 
ale także same inicjują całą gamę zajęć 
dla młodzieży, organizują imprezy re-
kreacyjne i zawody sportowe, pracują 
na rzecz młodzieży. Jednostki OSP 
na terenie gminy stoją na wysokim 
poziomie – mówi burmistrz Grzegorz 
Wawryka. 

red

-W ramach realizacji projektu zapla-
nowano budowę kanalizacji sanitarnej 
dla osiedli Leśna i Kopaliny oraz ulicy 
Wiejskiej, budowę kanalizacji na osiedlu 
Szczepanowskie. Inwestycja obejmie także 
cześć Jadownik – ulice: Staropolską, Środ-
kową, Wschodnią, Starowiejską i Bujaka 
oraz Jasienia, gdzie do kanalizacji dołączo-
ne zostaną budynki stojące przy ulicach 
Klonowej i Klonowej Bocznej. Na potrzeby 
realizacji projektu opracowano dokumen-
tację projektową wraz z kosztorysami 
i specyfikacjami technicznymi – wyjaśnia 
naczelnik Wydziału Infrastruktury Tech-
nicznej Bogdan Dobranowski. 

Warto dodać, że wniosek pomyślnie 
przeszedł już kilka etapów oceny, najpraw-
dopodobniej wczesną wiosną ma szanse 
na zakwalifikowanie do realizacji.

-Gdyby udało się te pieniądze po-
zyskać, wówczas w mieście zostałyby 
rozwiązane najbardziej palące potrze-

by związane z kanalizacją. Mam tu na 
myśli szczególnie budowę kanalizacji 
sanitarnej przy Wiejskiej i przy kilku 
ulicach do niej przyległych – mówi 
burmistrz Grzegorz Wawryka.

Zaplanowano, że jeżeli pieniądze 
trafią do Brzeska budowa kanalizacji 
rozpocznie się w pierwszej połowie 
przyszłego roku. Władze miasta już 
mają ułożony scenariusz na okolicz-
ność, gdyby funduszy ze „Spójności” 
nie udało się pozyskać.

-Czekamy na korzystne dla gminy 
rozstrzygnięcia, jeżeli jednak decyzje 
o ostatecznym zaopiniowaniu wniosku 
będą się przeciągać, wówczas inwesty-
cję rozpoczniemy w oparciu o własne 
środki. 12 milionów złotych pozwoli na 
wykonanie dużej części zadania – do-
daje burmistrz Grzegorz Wawryka. 

red
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Proszę powiedzieć, o jakich 
sprawach zapominamy, bądź nie 
zwracamy na nie uwagi na co dzień, 
mimo że jesteśmy katolikami?

Postawione pytanie nie jest łatwe. 
Jako katolicy,  czyli wyznawcy Chry-
stusa, musimy zawsze mieć w pamięci, 
że naszym drogowskazem w drodze do 
Ojca  jest Dekalog, czyli przykazania  
Boże. I właśnie wgłębiając się w treści 
tych Dziesięciu Słów, łatwiej będzie 
nam uzyskać odpowiedź,  o czym często  
zapominamy,  bądź nie zwracamy na to 
większej uwagi.

Czy wszyscy chrześcijanie  znają 
te przykazania?

Sądzę, że tak, znamy owe Dziesięć 
Słów, są one zapisane w naszych ser-
cach, o czym przypomina każdemu głos 
sumienia. Znamy też największe z nich, 
które mówi: Będziesz miłował Pana 
Boga swego z całego serca, a bliźniego 
swego jak siebie samego.   Ojciec Świę-
ty Jan Paweł II w 1985 roku w Liście  do 
Młodych całego świata Parati semper, 
napisał tak: „Przykazania wyznaczają 
nam zasadnicze zręby postępowania, 
decydują o wartości moralnej naszych 
czynów, i pozostają w ścisłym związ-
ku z naszym powołaniem do życia 
wiecznego, z urzeczywistnieniem się 
Królestwa Bożego w nas i pośród nas”.  
Zaś  Katechizm Kościoła  Katolickiego 
w numerze 2070 podkreśla, że przy-
kazania „Pouczają nas o prawdziwym 
człowieczeństwie człowieka. Podkreślają 
główne obowiązki, a więc pośrednio tak-
że podstawowe prawa, właściwe naturze 
osoby ludzkiej”.    

Wobec tego proszę mi powie-
dzieć, czemu służą te przykaza-
nia? 

Przykazania służą przede wszyst-
kim naszemu dobru i prowadzą nas 
ku jego pełni. Nawet wtedy, gdy Bóg 
mówi nam wprost „nie wolno tak po-
stępować”, pragnie naszego szczęścia, 
pragnie zachować nas od zła, autode-
strukcji i krzywdzenia innych. Muszę 
jednak stwierdzić, że sama znajomość 
przykazań nie czyni nas lepszymi, 
trzeba je wypełniać. Dlatego musimy 
być wierni przykazaniom i żyć według 
nich. Musimy się starać, aby prawo Boże 

– rozmowa z księdzem prałatem, Władysławem Pasiutem, proboszczem parafii w Szczepanowie rozmawiała Zofia Sitarz

uczynić  swoim wewnętrznym kodeksem 
i drogowskazem. Nie możemy też przy-
kazań traktować wybiórczo  oraz dzielić 
ich na „trudne” i „łatwe”.   Nie możemy 
uzależniać  ich  wypełniania  od sytuacji, 
w jakich się znajdujemy. 

O jakie  sytuacje  tutaj chodzi ?
Jest wiele takich sytuacji i zacho-

wań, które świadczą, że nasza postawa 
zaprzecza temu, że jesteśmy chrześci-
janami. Często zapominamy o ciągłej 
obecności Boga w naszym życiu, licząc 
tylko na własne siły. Egoizm nie pozwala 
nam dostrzegać wokół siebie ludzi po-
krzywdzonych, biednych potrzebujących 
pomocy, a przecież z nimi utożsamił się 
Chrystus. Zdarza się, że zapominamy 
o naszych starych może schorowanych 
rodzicach,  pozostawionych samym sobie, 
zepchniętych na margines życia, a prze-
cież  IV Przykazanie mówi  wprost: „czcij 
ojca swego i matkę  swoją”. Deklarujemy, 
że jesteśmy chrześcijanami, ale za tym 
nie idą  czyny, ogarnia nas wszechobecny 
konsumpcjonizm, chcemy więcej „mieć” 
niż „być”. Zafascynowani osiągnięciami 
współczesnej myśli technicznej, nie 
pogłębiamy naszej wiary, ale i wiedzy 
religijnej, mało czytamy, lub w ogóle 
nie czytamy Pisma Świętego, książek 
i prasy religijnej, i np. w konfrontacji ze 
świadkami Jehowy nie umiemy się obro-
nić, bo nasza wiedza religijna często jest 
na poziomie dziecka  przygotowującego 
się do I spowiedzi i Komunii św. Widać to 
i słychać np. w telewizji w czasie różnych 

konkursów. Kiedy pojawia się pytanie 
z religii  uczestnicy na najprostsze 
pytanie nie umieją odpowiedzieć. Za-
tracamy  poczucie sacrum. Popatrzmy, 
co zrobiliśmy z niedzielą? Niedziela  jest  
dniem poświęconym Bogu i człowiekowi. 
Jest również dniem wolnym  od pracy. 
A jak jest w rzeczywistości?  Widzimy, 
że w  niedzielę wielu pracuje, zamiast 
uczestniczyć we mszy świętej, spieszy  
na zakupy do supermarketów. To nie 
tylko problem tych, którzy tam  muszą 
pracować w niedzielę. Nie pracowa-
liby, gdybyśmy tam w niedzielę nie 
szli.  Zapytane dzieci, dlaczego nie 
uczestniczyły w niedzielnej mszy, tłu-
maczą, że były z rodzicami w galerii. 
Zapominamy o pokutnym charakterze 
każdego piątku. Jako chrześcijanie 
wiemy przecież, że piątek jest pa-
miątką męki i śmierci Pana Jezusa na 
krzyżu i z tego względu winniśmy go 
przeżywać w inny sposób, niż pozostałe 
dni tygodnia.  W liście Pasterskim 
na I Niedzielę Adwentu Ks. Biskup 
Ordynariusz Wiktor Skworc, poruszył 
ten problem i przypominał wprost, 
że katolików obowiązuje czwarte 
przykazanie kościelne, które mówi: 
„Zachowywać nakazane posty, 
a w okresach pokuty powstrzymywać 
się od udziału w zabawach. Pamiętając 
o tym, powróćmy do wstrzemięźliwości 
od spożywania pokarmów mięsnych, 
która obowiązuje od ukończenia 14 
roku życia. W piątki nie organizujmy 
zabaw w szkołach - półmetków, stu-
dniówek, dyskotek. W tym miejscu go-
rąco apeluję do nauczycieli i rodziców. 
Pomóżcie młodym zrozumieć i zacho-
wać pokutny klimat każdego piątku!  
Niech hałas zastąpi cisza, czczą ga-
daninę – modlitwa,  a „wyluzowanie” 
– wewnętrzna dyscyplina. Bądźmy 
w tym dniu solidarni z cierpiącymi 
i prześladowanymi za wiarę – niech 
ich ofiara krzyżowa nie będzie zagłu-
szana, ale przypominana ku naszemu 
zawstydzeniu i nawróceniu. Chrystus 
nadal cierpi w naszych braciach 
i siostrach, o czym nam przypomniała 
Niedziela Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym. Pamiętajmy o nich 
w każdy piątek, poszcząc – modląc się 

W nasze życie 
wdziera się ateizm
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– wspierając ubogich oraz wykonując 
rzetelnie swoje zadania.

Coraz częściej słychać głosy, że  
wstydzimy się wyznawać naszą wia-
rę poprzez znaki zewnętrzne, a sam  
znak krzyża jest dziś coraz  częściej  
lekceważony. Uważa ksiądz, że tak 
jest faktycznie?   

Trzeba w związku z tym postawić 
trudne pytania. Czy okazujemy szacu-
nek krzyżowi, kiedy mijamy go w drodze 
do szkoły, zakładu pracy, w drodze do 
domu? Ilu z nas pozdrawia  choćby tylko 
duchowo Ukrzyżowanego, przechodząc 
obok krzyży przydrożnych, kapliczek 
i kościołów? Ilu z nas żegna się codzien-
nie rano i wieczorem, przed i po posiłku, 
przed i po pracy? Czy lekceważenie 
krzyża w naszym codziennym życiu 
nie otwiera drogi fali zła, zabobonu, 
grzechu, nieczystości i pijaństwa? Czy 
usuwając krzyż w cień, nie usuwamy 
sprzed oczu znaczenia i sensu ofiary, 
a także ludzkiego cierpienia, które 
jedynie w blasku Chrystusowego Krzy-
ża nabiera ostatecznej wartości? Czy 
również w osobistej obojętności wobec 
krzyża nie należy szukać przyczyn 
plagi rozwodów i innych rodzinnych 
nieszczęść? Wszak miłość nierozdziel-
nie łączy się z podjęciem krzyża, z bez-
interesownym darem z siebie. Zwrócę 
jeszcze uwagę na nasze pozdrowienia. 
Mamy przecież piękne chrześcijańskie 
pozdrowienia: „Niech będzie pochwa-
lony Jezus Chrystus”, „Szczęść Boże”, 
czy  „Zostańcie z Bogiem”, a ilu z nas 
ich używa. Ateizm praktyczny wdziera 
się w nasze życie, brak nam uśmie-
chu na  twarzy i optymizmu, często 
zapominamy lub zaniedbujemy naszą 
osobistą modlitwę, nie mówiąc już 
o wspólnej, w rodzinie, w domu.

No dobrze,  proszę mi w  takim 
razie podać, jakie zachowania i po-
stawy powinny być  normą wśród  
katolików – chrześcijan? 

Odpowiadając najkrócej, powiem, 
że chrześcijanin powinien być zawsze 
autentyczny w swoim zachowaniu. 
Nie może być aktorem grającym tylko 
katolika,  nie może mieć podwójnej 
moralności. A normą postępowania 
powinien być „Dekalog” i „Przykazanie 
miłości Boga i bliźniego”. Jeśli  w na-
szym życiu, działaniu i postępowaniu 
zabraknie tych drogowskazów, nigdy 
nie będziemy autentycznymi chrześ-
cijanami. Bo przecież miłość do Boga 
i bliźniego wyraża się w wypełnianiu 
przykazań.    
Może wróćmy jeszcze do modlitwy.  
Jak powinna wyglądać prawdziwa 
modlitwa, co zrobić, żeby była ona 
źródłem wzruszeń, spokoju, rado-

ści i drogowskazem w trudnych 
chwilach?

Podobnie jak człowiek nie może 
żyć bez oddychania,  tak wierzący nie 
może żyć bez modlitwy. Kiedy jej za-
braknie, wiara powoli zamiera. Mod-
litwa dla wierzącego jest czymś odru-
chowym i spontanicznym, wyraża po-
dziw i podziękę, prośbę, przebłaganie. 
Tego nie trzeba się uczyć. Modlitwę 
trzeba tylko doskonalić,  bo człowiek 
dorasta i dojrzewa,  a więc z wiekiem 
modlitwa powinna być  bardziej świa-
doma  i bliska życiu. Odpowiadając 
na drugą część pytania spróbujmy 
najpierw zdefiniować, czym jest 
modlitwa? Modlitwa jest spotkaniem 
dwóch osób, Boga i człowieka, które 
się kochają i wzajemnie poszukują. 
Zatem świadomość spotkania, miłość, 
tęsknota, dyspozycyjność wobec Boga 
to podstawowe elementy określające 
chrześcijańską modlitwę. Wiemy, iż 
jest ona konieczna do naszego życia 
duchowego. Warto zatem uświadomić 
sobie argumenty potwierdzające jej 
niezbędność, ale jednocześnie - od 
strony praktycznej - rozważyć, w jaki 
sposób współczesnego  człowieka 
można przekonać do modlitewnego 
spotykania się z Bogiem. Ogólnie 
można stwierdzić, iż modlitwa jest 
konieczna w życiu chrześcijanina, 
gdyż podczas niej jest budowana 
i rozwijana przyjaźń z Jezusem 
Chrystusem. Potrzeba spotykania 
się z Bogiem na modlitwie jest darem 
dla człowieka, wynika z zależności we 
wszystkim od Boga, z Jego ogromnej 
miłości ku człowiekowi, z sytuacji dzi-
siejszego świata oraz - w sposób szcze-
gólny - z nauczania i przykładu życia 
samego Jezusa Chrystusa.    Modlitwa 
obejmuje całego chrześcijanina, który 
uwierzył w Boga i Bogu, i wiarę tę wy-
raża w życiu sakramentalnym, zacho-
wując przykazania i upodabniając się 
do Chrystusa. Ta żywa wiara wpro-
wadza go do życiowego i osobistego 
związku z Bogiem żywym i prawdzi-
wym. Modlitwa jest też budowaniem 
przyjaźni. Spojrzenie na modlitwę 
jako na dar, przywilej i szansę dla 
człowieka, pozwala uniknąć wrażenia 
przymusu.  Modlitwa to przecież  czas 
spotkania z Przyjacielem, budowania 
z Nim coraz silniejszej osobistej więzi. 
Przed jej rozpoczęciem świadomie 
rozbudzamy w sobie tęsknotę za Je-
zusem, za spotkaniem z Nim. Czas na 
modlitwę, nawet gdy z różnych wzglę-
dów przychodzi nam ona z trudem, 
jest dla nas zawsze czymś wyjątkowo 
ważnym, gdyż zdajemy sobie sprawę 
z Kim się spotykamy i jak bardzo to 

spotkanie jest wyrazem wzajemnej 
miłości. Modlitwa – w świetle  słów 
Zbawiciela - jest czymś normalnym, 
potrzebnym do życia, do wypełniania 
woli Bożej. Chrześcijanin bez mod-
litwy to żaden chrześcijanin. Jest 
ona dla jego duszy tak potrzebna, 
jak jedzenie dla ciała, z tą różnicą, 
że człowiek, który nie je, choruje, 
natomiast zaniedbujący modlitwę 
dopiero po długim czasie zauważa 
swoje wewnętrzne rozbicie, pojawiają-
ce się problemy z wiarą, z motywacją 
do zachowania przykazań. Modlitwa 
powinna być szczera, płynąca prosto 
z serca, na  modlitwie  muszę  odkryć 
przed Bogiem swoje  życie, ona ma 
nas wyciszyć , dać radość życia i być, 
jak pani powiedziała drogowskazem 
w trudnych chwilach. Tak!   Modli-
twa jest nieodłącznym elementem 
życia chrześcijanina. Pozwala nam 
osiągnąć spokój i ukojenie, wyraża 
nasze troski, obawy, jest wyrazem 
naszej wdzięczności. Bez niej chyba 
nie moglibyśmy nazywać się chrześci-
janami, ludźmi pobożnymi. Wierzymy 
i doświadczamy, że modlitwa może 
zmieniać naszą rzeczywistość, wpły-
wać na nasze życie. Być może właśnie 
od pokornej modlitwy zaczyna się 
nasza droga z Bogiem.

Co zrobić, aby zbliżające się 
święta były radosne nie z powodu 
prezentów, ale z powodu Małego 
Dzieciątka, które właśnie się naro-
dziło?

Przedświąteczna krzątanina po-
woduje u wielu z nas napięcie, a tak-
że stres choćby o to,  czy  zdążymy 
przygotować potrawy wigilijne, czy 
„gwiazdka” o nikim nie zapomni. 
Gorączka przygotowań przedświą-
tecznych powoduje kłótnie, nawet 
o to gdzie postawić choinkę, czy też 
ile razy zmielić mak. A przecież ten 
szczególny czas warto przeżywać 
w spokojnej rodzinnej atmosferze, 
z dala od złości i nieporozumień. War-
to również cieszyć się tradycją tych 
przygotowań, które cementują rodzinę 
i zbliżają ludzi. Trzeba nam skorzystać 
z sakramentu pokuty i pojednania, 
by z czystym sercem oczekiwać na 
przyjście Zbawiciela świata. Wspólna  
modlitwa,  ubieranie choinki, długie 
rozmowy przy wigilijnym stole, a tak-
że spędzenie wolnych chwil w gronie 
najbliższych spowoduje, że odpocznie-
my i miło spędzimy święta. I wówczas 
nie zatracimy sensu przeżywanych 
świąt, i na pewno dostrzeżemy naj-
ważniejszego gościa -Boga, który na-
rodził się dla nas jako Małe Dzieciątko 
w betlejemskim żłobie.
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Bałwany, mikołaje, owoce, sa-
mochody, samoloty, zwierzęta – ta-
kie kształty przybierają bombki 
świąteczne w zakładzie Daniela 
Dębińskiego „Szklana gwiazda”. 
Trafiają głównie do Stanów 
Zjednoczonych, ale także do 
kilku krajów Europy Zachod-
niej, gdzie przystrajają 
choinkowe drzewka, 
trafiają do kolek-
cjonerów, są ozdobą 
imprez i rodzinnych 
uroczystości. Bombki 
wyczarowane w swo-
im zakładzie Daniel 
dzieli na dwie kate-
gorie – wykonywa-
ne według projektu 
i na zamówienie klientów, tak zwane 
„kształtki” oraz artystyczne. Te drugie 
projektuje i wykonuje sam. 

Projekt szklanego cudeńka trafia 
najpierw w ręce rzeźbiarza, który 
w plastelinie wykonuje główne jego 
zarysy, następnie wykonywany jest 
odlew gipsowy przyszłej bombki, na 
końcu zaś kształt ten utrwalany jest 
w aluminium. Według niego powstaje 
szklana forma, która następnie jest 
zdobiona.

-Bombki wysyłane do USA są 
bardzo kolorowe i bardzo wymyślne 
w kształcie – mówi Daniel. -Wyko-

Szklana gwiazdka 
nie tylko na Święta

nujemy postacie z bajek 
Disneya, ale także wie-
le innych. Amerykanie 
lubią bombki bogato 
dekorowane, bardzo 
kolorowe z dużą iloś-
cią brokatu w kształcie 
mikołajów, bałwanów, 
zwierząt. Inny sposób 
przystrajania drzew-

ka panuje w Euro-
pie Zachodniej. Tam 
zwykle dominuje je-
den kolor, przy czym 
w każdym sezonie 
modna jest inna bar-
wa.

Projekty bombek, 
które Daniel nazywa 

artystycznymi, wykonuje sam, potem 
sam je wydmuchuje i zdobi. W ciągu 
dnia może zrobić ich kilka, a praca ta 
pochłania go bez reszty. Mówi, że ta-
lenty artystyczne, dość późno odkryte, 
bardzo się przy tym przydają. 

-Podoba mi się to, że swój pomysł 
mogę zamienić w szklane cudo. Za każ-
dym razem jest to dla mnie wyzwanie, 
staram się wykonywać coraz trudniej-
sze formy. Bombkę trzeba wydmuchać 
szybko, bowiem rozgrzane szkło bardzo 
szybko zastyga. Wystarczy zagapić się 
o jedną sekundę i cała praca idzie na 
marne – mówi. 

 R o c z n i e 
w „Szklanej gwieź-
dzie”  powstaje 
około 50-ciu tysię-
cy bombek, przy 
czym, co podkre-
śla jej właściciel, 
nie jest to masowa 
produkcja, bowiem naj-
większa partia liczy zaledwie około 
tysiąca sztuk. Wykonywane są tam 
także bombki dla kolekcjonerów, 
a także przeznaczone do ekskluzyw-
nych sklepów, w których jedna może 
kosztować nawet 650 dolarów. 

-Dla kolekcjonerów wykonujemy 
limitowane serie bombek, które są nu-
merowane i inaczej pakowane. Jedna 
taka seria liczy najwyżej 700 sztuk. 
Co roku produkuję serię bombek, 
kształtem przypominających bajko-
wego dziadka do orzechów. W moim 
zakładzie wykonywałem także posta-
cie z bajek Andersena. Klienci zama-
wiają także eksponaty na wystawy 
oraz takie, które mają zdobić wnętrza. 
Największa bombka jaką wykonałem 
miała 1,2 metra długości, najmniejsza 
zaś w kształcie wymyślnego stworka, 
miała zaledwie1 centymetr średnicy 
– opowiada Daniel. 

Bombka w USA nie jest towarem 
sezonowym. Tam sprzedaje się je przez 
cały rok, przy różnych okazjach. Tak 
więc „Szklana gwiazda” wykonuje 
serduszka na walentynki, zajączki na 
Wielkanoc, samochodziki, misie i lalki 
na Dzień Dziecka, kwiaty na Dzień 
Matki oraz kościotrupy i świecące 
dynie na halloween. 

ZS

10 stycznia 2002 roku w całym 
kraju odbędzie się XVIII Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, który do Brzeska zawi-
ta po raz dwunasty. Tej niedzieli 
w mieście i okolicznych miejsco-
wościach kwestować będzie 170 
wolontariuszy, którzy tradycyjnie 
wywodzą się z brzeskich szkół po-
nadgimnazjalnych i gimnazjów. 

Po raz drugi z rzędu Orkiestra 
zagra na rzecz rozwoju diagnostyki 
onkologicznej małych dzieci. Przy-
pomnijmy, że WOŚP w zeszłym roku 
zebrała około 40 milionów złotych, 
a w samym Brzesku padł nasz lo-
kalny rekord, jeśli chodzi o zebraną 
kwotę. Brzeski Sztab WOŚP mieścić 
się będzie tradycyjnie w siedzibie 
Miejskiego Ośrodka Kultury, a w dniu 
finału w budynku Multimedia SA 

pracownicy PKO BP oraz MOK-u 
skrupulatnie liczyć będą wpływy 
z ulicznej kwesty. 

Tradycyjnie na Placu Kazimierza 
odbywać się będą koncerty muzycz-
ne przygotowywane przez Miejski 
Ośrodek Kultury i Urząd Miejski, 
przedzielane licytacjami przedmiotów 
przekazanych przez sponsorów. 

W programie imprezy przewidzia-
no występy Miejskiej Orkiestry Dętej 
i młodzieży działającej w strukturach 
MOK-u. Na WOŚP-owej scenie zagra-
ją też krakowska kapela One Piece Of 
Sugar oraz zespół Foryś Band.  

One Piece Of Sugar powstał w lu-
tym 2008 roku w Krakowie, gdzie 
do tej pory najczęściej koncertuje. 
Muzycy z tego zespołu poruszają się 
po różnorodnych gatunkach, dlatego 
w ich repertuarze można zauważyć 

wpływy zarówno bluesa jak i heavy 
metalu. Od września tego roku wo-
kalistą grupy jest Jakub „Kostia” 
Lebiecki, znany z występów w kilku 
brzeskich kapelach rockowych. 

Foryś Band to zespół założony 
w 2005 roku przez Zbigniewa Forysia 
– muzyka, który swoją karierę roz-
poczynał grając w znanych nie tylko 
w Polsce formacjach jazzowych. Ten 
pianista i basista przez wiele lat zwią-
zany był z Lombardem, a także grał 
w No To Co. Aktualnie specjalizuje 
się w wykonywaniu coverów polskiej 
i światowej muzyki rockowej.  Z takim 
też repertuarem przybędzie zespół do 
Brzeska. 

Brzeski Finał WOŚP zakończy 
się tradycyjnie pokazem sztucznych 
ogni. 

PRUD

WIELKA ORKIESTRA PO RAZ DWUNASTY
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Przez wiele lat o tym, 
czym Krzysztof Dobrzań-
ski się zajmuje, wiedzieli 
w Brzesku tylko ci, którzy 
podzielają jego zaintere-
sowanie i zamiłowanie do 
owczarków niemieckich. 
Znacznie bardziej znany 
był w „branży” jako ce-
niony hodowca psów tej 
cenionej przez hodowców 
rasy. 

Zaczynał od skromnej 
hodowli utworzonej tylko 
na własne potrzeby. Dość 
szybko jednak zrozumiał, 
że swoim doświadczeniem 
może służyć innym, a przy 
okazji uruchomić działalność, dzięki 
której jego pasja stała się sposobem za-
rabiania na życie. W ten sposób powsta-
ła założona i prowadzona przez niego do 
tej pory hodowla MAVIC, wielokrotnie 

uznawana przez fachowców za najlep-
szą w Polsce i jedną z przodujących na 
świecie. Tak było między innymi w 2004 
roku, kiedy ten tytuł został przyznany 
najpierw przez polskich sędziów na 
wystawie w Białymstoku, a później 
przez niemieckich arbitrów podczas 
dwudniowej wystawy zorganizowanej 
w Brzesku i Czchowie. 

Na te sukcesy składają się nie tylko 
nagrody uzyskiwane na wystawach, ale 
przede wszystkim dobra opinia wśród 
tych, którzy weszli w posiadanie psów 
z hodowli mieszczącej się w Szczepano-
wie, bo tam rezydują owczarki niemie-
ckie Krzysztofa Dobrzańskiego, który 
już przed laty scedował prowadzenie 

działalności swojemu synowi Adrianowi 
i teraz razem zajmują się biznesem. 

Hodowla MAVIC sprawiła, że Brze-
sko stało się miastem znanym w całej 
Europie przez właścicieli wysokiej klasy 
owczarków niemieckich. Dobrzańscy 
wraz z zakopiańskim oddziałem Pol-
skiego Związku Kynologicznego już 
kilkakrotnie zorganizowali w naszym 
mieście wystawy tych psów połączo-
ne z konkursami, podczas których 
owczarki oceniane są przez wytraw-
nych sędziów (m.in. przez Hansa 
Ludgera Goke z Niemiec). Pierwsza 

taka wystawa odbyła się na stadionie 
Okocimskiego i ściągnęła liczne rzesze 
miłośników czworonogów. Drugi raz 
hodowcy spotkali się w parku Goetza 
i w niedalekim Czchowie. Wreszcie 
po raz trzeci udało się zorganizować 
takie pokazy w październiku tego roku, 
a areną spotkania był ponownie park 
Goetza w okolicach hotelu August. Ta-
kie „najazdy” hodowców cieszą innych 
brzeskich przedsiębiorców, bo wiążą się 
ze zwiększonymi obrotami restaurato-
rów i hotelarzy. 

Hodowla MAVIC może pochwalić 
się najwyższej klasy reproduktorami, 
wśród których największym uznaniem 
cieszy się Iso v.d. Magistrale, potomek 
psów uznanych za mistrzów świata, 
czy jego syn Ursus Pa-Bo-Ma. Dlate-
go owczarki niemieckie wyhodowane 
przez Dobrzańskich można spotkać 
w całej Europie, a także za oceanem, 
w Stanach Zjednoczonych i Japonii. 
Hodowcy chętnie przyjeżdżają tutaj po 
suki i szczenięta. Bywają zapaleńcy, 
którzy mieszkają z dala od Brzeska, 
kupują psy i zostawiają je na miejscu 
wiedząc, że tutaj znajdą się pod fa-
chową opieką. Bo MAVIC to nie tylko 
hodowla i sprzedaż psów, ale także 
doradztwo i zaopatrzenie w najlepsze 
karmy i niezbędne psie akcesoria. 

Swoim doświadczeniem dzieli się 
Krzysztof Dobrzański z hodowcami 
na łamach branżowego dwumiesięcz-
nika „Owczarek Niemiecki”, którego 
jest współzałożycielem i redaktorem 
naczelnym. Razem z synem są jedyny-
mi w Polsce dystrybutorami książek 
poświęconych hodowli owczarków 
niemieckich i światowym wystawom 
tych psów.     

Wszystkim zainteresowanym po-
lecamy jego stronę internetową www.
owczarek-niemiecki .com.pl. 

Krzysztof Dobrzański – 
czołowy na świecie hodowca 
owczarków niemieckich

Aż trudno uwierzyć, że ten absolwent krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego 
od połowy lat 80-tych XX wieku z powodzeniem łączy wykonywanie zawodu zgodnego 
z wykształceniem z działalnością będącą kontynuacją jego życiowej pasji. 

TEKST SPONSOROWANY
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Brzeski „Orlik 2012” od po-
czątku istnienia kojarzony jest 
z Pana osobą. Jaką funkcję Pan 
tutaj pełni? Gospodarz obiektu? 
A może dozorca? Cieć, który 
zbiera papierki z boiska? Czy to 
wypada, żeby magister wuefu był 
sprzątaczem? 

Bez względu na to, że od dwóch 
lat jestem na emeryturze, zawsze 
pozostanę wychowawcą młodzieży 
i trenerem. I to nie tylko z powodu 
posiadanych uprawnień, ale w związ-
ku z pasją, która od lat towarzyszy 
moim poczynaniom. Po przejściu na 
emeryturę przez rok faktycznie byłem 
„przykładnym” emerytem. Teraz służę 
swoim doświadczeniem pracując na 
Orliku. Oficjalnie moja funkcja to 
animator sportu. Funkcja wynikająca 
z realizacji ministerialnego projektu 
„Animator – Moje Boisko ORLIK 
2012”. Jest to program finansowany 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
Spełniam po prostu wymagania, jakie 
postawili autorzy projektu przed oso-
bami, które pełnią tę funkcję. Jestem 
z zawodu nauczycielem i posiadam 
wszystkie niezbędne kwalifikacje. 
Przy okazji nadal pracuję z młodzieżą, 
a to zawsze mnie kręciło. Jeśli kiedyś 
zastanie mnie pan zbierającego śmieci, 
to nie widzę w tym nic uwłaczającego 
mojej funkcji. Ktoś to w końcu musi 
robić. Zresztą, do dbania o porządki 
na Orliku angażuję tych młodych 
sportowców, którzy przychodzą tutaj 
pograć w piłkę. To też element pracy 
wychowawczej. 

Czynnie w zawodzie nauczycie-
la przepracował Pan …

… 36 lat. Zanim zacząłem pracę, 
ukończyłem Liceum Pedagogiczne 
w Tarnowie, później w tym samym mie-
ście Studium Nauczycielskie, wreszcie 
krakowską Akademię Wychowania 
Fizycznego. Mogę więc śmiało stwier-
dzić, że do zawodu wkroczyłem w pełni 
przygotowany. Po drodze zaliczyłem 
jeszcze podyplomowe studia z korekcji 
wad postawy. A moim pierwszym miej-
scem pracy była „jedynka”…

… I tutaj zaczął Pan odnosić 
pierwsze sukcesy jako trener 
i łowca talentów w piłce ręcznej. 

Piłka ręczna to moja wielka pasja. 
Jako młody chłopak nie mogłem liczyć 
na jakąś oszałamiającą karierę w tej 
dyscyplinie, bo nie pozwalały mi na 
to warunki fizyczne. Po prostu byłem 
za mały. Ale pokręciłem się trochę po 
halach sportowych i poznałem między 
innymi najwybitniejszego polskiego 
trenera piłki ręcznej, Stanisława 
Majorka. Bardzo wiele się od niego 
nauczyłem.

Czyli postanowił się Pan reali-
zować jako trener?

W „jedynce” wspólnie z nieżyjącym 
już Stanisławem Bartyzelem założy-
łem Miejski Klub Sportowy, w którym 
dyscypliną wiodącą był szczypiorniak. 
Wcześniej z mojej inicjatywy powstała 
klasa sportowa. Wychowaliśmy wielu 
wspaniałych zawodników, którzy 
reprezentowali Polskę jako juniorzy 
młodsi, a później z powodzeniem 
występowali na parkietach pierwszej 
i drugiej ligi. Wystarczy wymienić 
takie nazwiska jak Małgorzata Pajor, 
Urszula Witek, Barbara Kurtyka, 
Stanisław Wołek, Andrzej Żurek. 

W 1985 roku zmienił Pan „bar-
wy klubowe”, a przy okazji prze-
rzucił się na inną dyscyplinę 
sportową.

Tak, kiedy trafiłem do „dwójki”, 
niejako zostałem „zmuszony” do 
zmiany dyscypliny. Z powodu braku 
odpowiedniej bazy do uprawiania pił-
ki ręcznej postawiliśmy na siatkówkę. 
I paradoksalnie właśnie w tej dyscy-
plinie święciłem największe sukcesy 
jako trener. Przy wsparciu ówczes-
nego dyrektora szkoły, Józefa Kacz-
marczyka, który dla rozwoju sportu 
w Brzesku uczynił wiele dobrego, 
założyliśmy klub sportowy MKS Gryf 
Brzesko, działający do dziś i prężnie 
się rozwijający. Pod moją trenerską 
ręką drużyna chłopców czterokrotnie 
wystąpiła w ogólnokrajowych finałach 
w Mistrzostwach Polski. Jeden raz 
ta sztuka udała nam się w czwór-
boju lekkoatletycznym. Jeśli chodzi 
o siatkówkę, to trafiliśmy w „dwójce” 
na optymalne warunki do krzewienia 
tej dyscypliny i na wspaniałych ludzi 
umiejących wykorzystać posiadany 
potencjał. 

Czy po przejściu na emeryturę 
pana przygoda z Gryfem dobiegła 
końca?

Nic podobnego. Z Gryfem związany 
jestem od początku działalności klubu 
i tak już pozostanie. Jeszcze do 2008 
roku pełniłem funkcje członka zarzą-
du i sekretarza klubu. Teraz nadal 
jestem czynnym trenerem. Ten klub 
jest wspaniale poukładany, w czym 
jest też odrobina mojej zasługi. Czuję 
się jeszcze na tyle pełen energii, że ani 
mi w głowie zakładać kapcie i siedzieć 
z pilotem przy telewizorze. 

A polityka? Przez pewien czas 
dzierżył Pan mandat radnego 
miejskiego. 

No cóż? Do polityki to ja się chyba 
nie nadaję. Jestem zbyt niepopraw-
nym idealistą. 

Jak Pan ocenia młodzież dzi-
siejszą w porównaniu z tą, którą 
wychowywał na początku lat 
70-tych?

Teraz praca wychowawcza jest 
o wiele trudniejsza i bardziej stre-
sująca. Zmieniła się obyczajowość 
i oczekiwania młodzieży. Dawniej 
uczniowie byli bardziej posłuszni. Ale 
to nie znaczy, że ta obecna młodzież 
jest gorsza. Jest po prostu inna. Przez 
te 36 lat nauczyłem się, że metody 
wychowawcze należy co jakiś czas 
zmieniać w zależności od zaistniałych 
sytuacji. 

Orlik to teraz Pana drugi 
dom?

Czasami w domu zarzucają mi, 
że to pierwszy dom. Lubię tę pracę, 
poza tym nie tylko ja zauważam, że 
uruchomienie tych boisk to był strzał 
w dziesiątkę. Tutaj nie ma czasu na 
wypoczynek. Wokół Orlika panuje 
wspaniała atmosfera, w czym zasługa 
takich ludzi jak burmistrz Grzegorz 
Wawryka, dyrektor Gimnazjum nr 
2 Elżbiety Wójciak. Świetnie współ-
pracuje mi się także ze Szczepanem 
Smoleniem. 

Rozmawiał PRUD 

KAZIMIERZ SPROSKI w rozmowie: 
Do polityki to ja się nie nadaję. 
Jestem niepoprawnym idealistą
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Dokonując rozliczenia rocznego podatku 
dochodowego od osób fizycznych (do 30 kwiet-
nia) osoby niepełnosprawne lub osoby mające 
na utrzymaniu osoby niepełnosprawne mają 
prawo do skorzystania z tzw. ulgi rehabilitacyj-
nej. Ulga rehabilitacyjna polega na odliczeniu 
od dochodu wydatków poniesionych w roku 
podatkowym w związku z rehabilitacją osoby 
niepełnosprawnej lub w celu ułatwienia takiej 
osobie wykonywania czynności życiowych. 
Podatnik ma prawo do skorzystania z ulgi jeżeli 
na jego utrzymaniu znajdują się następujące 
osoby niepełnosprawne: współmałżonek, 
dzieci własne i przysposobione, dzieci obce 
przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, 
rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, 
macocha, zięciowie i synowe - jeżeli roczne 
dochody osoby niepełnosprawnej nie przekra-
czają kwoty 9120 zł. 

Za niepełnosprawne uznaje się osoby, 
które posiadają: 

• orzeczenie o zakwalifikowaniu przez 
organy orzekające do jednego z trzech stopni 
niepełnosprawności, określonych w odrębnych 
przepisach, lub

• decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowi-
tej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę 
szkoleniową albo rentę socjalną, albo

• orzeczenie o niepełnosprawności osoby, 
która nie ukończyła 16 roku życia, wydane na 
podstawie odrębnych przepisów,

• orzeczenie o niepełnosprawności wydane 
przez właściwy organ na podstawie odrębnych 
przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 
1997 r. 

Wśród katalogu wydatków umożliwiających 
podatnikowi skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej 
ustawodawca wymienia wydatki poniesione 
przez podatnika na zakup leków.  W tym wy-
padku ulga polega na odliczeniu od dochodu 
wydatków poniesionych na leki w danym roku 
podatkowym. Prawo do odliczenia wydatków na 
zakup leków przysługuje w przypadku łącznego 
spełnienia kilku warunków: 

1) Prawo do odliczenia wydatków na leki 
powstanie, gdy w danym miesiącu koszt z tego 
tytułu przekroczy 100 zł. 

2) Konieczność zażywania leków musi 
stwierdzić lekarz specjalista. Jednakże wydaje 

się iż nie ma przeszkód, by podatnik, który po-
siada zaświadczenie lekarza specjalisty, odliczał 
wydatki na leki przepisywane przez lekarza 
rodzinnego, który prowadzi dalsze leczenie. 

3) Poniesione przez podatnika wydatki na 
leki nie mogą być  sfinansowane z funduszy 
wspierających osoby niepełnosprawne ani też 
nie mogą być zwrócone w jakiejkolwiek innej 
formie. 

4) Podatnik powinien posiadać dokumenty 
potwierdzające poniesienie wydatków na leki 
z własnych środków.  Istotne jest, aby oprócz 
przedmiotu i wartości transakcji dowód zakupu 
wskazywał również strony transakcji. Dowo-
dem stwierdzającym poniesienie wydatku, 
który spełnia te wymogi, jest np. faktura lub 
rachunek. W praktyce zakupy leków są często 
dokumentowane paragonami fiskalnymi. Jednak 
w treści tych dowodów brak jest określenia 
osoby nabywcy, co uniemożliwia podatnikowi 
wykazanie, że to on poniósł wydatek. Dla po-
datnika będzie to oznaczać, iż nie będzie mógł 
skorzystać z ulgi. Gdy podatnik nie ma możliwo-
ści uzyskania faktury lub rachunku, wydaje się iż 
warto dokonać płatności kartą płatniczą (kredy-
tową). Wówczas poniesienie wydatku na zakup 
leków można będzie dowieść, przedkładając 
wyciąg bankowy. Jednakże należy podkreślić, 
iż jest to rozwiązanie ryzykowne gdyż Urzędy 
Skarbowe konsekwentnie stoją na stanowisku 
(niesłusznie w opinii autora), iż przedłożenie 
wyciągu bankowego z paragonem fiskalnym jest 
niewystarczające by skorzystać z ulgi. Dlatego 
też rozwiązaniem najbardziej dogodnym dla 
podatnika jest posiadanie faktury (lub rachunku) 
potwierdzającej zakup leków.

W przypadku spełnienia wszystkich powyż-
szych warunków podatnik w rocznym zeznaniu 
podatkowym będzie mógł pomniejszyć dochód 
(nie podatek) o sumę kwot stanowiących nad-
wyżkę ponad 100 zł faktycznie poniesionych 
wydatków na leki w poszczególnych miesią-
cach roku podatkowego. Poniesione wydatki 
uwzględnia się w kwocie brutto. 

Przykład

Jan  będący osobą niepełnosprawną (posia-
da stosowne orzeczenie o niepełnosprawności), 
w związku z terapią zaleconą przez lekarza 
specjalistę przyjmuje w ciągu roku  określo-

ne leki. Na zakup leków Jan ponosi wydatki 
w kwocie 230 zł brutto miesięcznie. Wydatki są 
udokumentowane fakturami. 

Miesięczna kwota podlegająca odliczeniu:   
230 zł – 100 zł = 130 zł

Roczna kwota podlegająca odliczeniu:         
130 zł x 12 miesięcy = 1560 zł

Grzegorz Gniadek
TaxLand

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

Niepełnosprawność często łączy się z koniecznością stałego lub okresowego przyjmowania leków. Ustawodawca przewiduje możliwość 

skorzystania w tym zakresie z ulgi podatkowej, w związku z ponoszonymi na ich zakup kosztami.

ŁATWE PODATKI:

PIOSENKI DLA MAI
Tuż przed świętami Bożego 

Narodzenia, 21 grudnia, w Auli 
Chrystusa Króla o godzinie 18.30 
rozpocznie się szczególny koncert 
muzyczny, w którym wystąpią 
instruktorzy Miejskiego Ośrodka 
Kultury i sympatycy tej placówki. 
Będzie to powtórzenie występu, 
który odbył się na początku listo-
pada w sali wystawowej MOK-u. 
Podczas imprezy, która przebiegać 
będzie pod hasłem „Piosenki dla 
Mai” prowadzona będzie kwesta, 
z której dochód przekazany zostanie 
na pomoc dla mieszkającej w Oko-
cimiu dziewczynki, która wymaga 
całodobowej opieki i kosztownego 
leczenia. Uczestnicy tego koncertu 
liczą na to, że do Auli przybędzie 
wiele osób otwartego serca, które 
zechcą bezinteresownie wspomóc 
rodziców Mai. 

Koncertowi patronuje burmistrz 
Brzeska Grzegorz Wawryka, a przy-
świeca mu motto zaczerpnięte 
z Sienkiewicza: „dobroć serca jest 
tym, czym ciepło słońca: ona daje 
życie”.   PRUD  

Ulga rehabilitacyjna z tytułu wydatków na leki? (6)
www.taxland.info.pl)
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Realizatorzy programu „Sprawied-
liwi i świat” trafili do brzeskiej szkoły 
dzięki staraniom uczącej w tej placów-
ce historii Agnieszki Dudek-Janickiej. 
To ona sprawiła, że w „mechaniku” 
odbyły się trzy spotkania z przedsta-
wicielami Instytutu Studiów Strate-
gicznych, podczas których młodzież 
mogła w niekonwencjonalny sposób 
zapoznać się z faktami dotyczącymi 
wydarzeń II wojny światowej. Na 
ostatnie spotkanie zaproszono panią 
Annę Sikorę, córkę Franciszka Bana-
sia uhonorowanego medalem i dyplo-
mem „Sprawiedliwy wśród Narodów 
Świata”. Była to okazja, aby dowie-
dzieć się, na czym polegała działalność 
AK-owskich wywiadowców na terenie 
żydowskiego getta w Krakowie. 

- Żaden nauczyciel nie jest w sta-
nie tak zaciekawić uczniów historią, 
jak czynią to osoby bezpośrednio 
zainteresowane tymi wydarzeniami. 
Ci ludzie opowiadają emocjami, bo 
dotyczy to ich samych lub członków 
ich rodzin. I młodzież z zaintereso-
waniem słucha tych opowieści. Od lat 
staramy się w naszej szkole podejmo-
wać działania przybliżające naszym 
uczniom historię XX wieku, dlatego 
zaraz po zakończeniu uczestnictwa 
w programie „Sprawiedliwi i świat” 

Od trzech lat krakowski Instytut Studiów Strategicznych realizuje program „Sprawiedliwi i świat” skierowany do uczniów szkół średnich 
województwa małopolskiego. Celem tego programu jest przybliżenie młodym ludziom wydarzeń związanych z wydarzeniami II wojny 
światowej, a szczególnie z prześladowaniami Żydów. Jedną z placówek, która przystąpiła do realizacji tego projektu, jest Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku. 

Sprawiedliwi i świat
przystąpimy do kolejnych działań 
wybiegających poza szkolny program 
– mówi Agnieszka Dudek-Janicka. 

Anna Sikora w istocie z dużym 
przejęciem opowiedziała słuchaczom 
o niebezpiecznej misji, jakiej wykona-
nia podjął się jej ojciec. W spotkaniu 
wspomagał ją reprezentujący Instytut 
Studiów Strategicznych Michał Bu-
rek, który wprawdzie nie jest zawodo-
wym historykiem, ale dla niego prze-
kazywanie wiedzy na temat II wojny 
światowej to olbrzymia pasja, którą 
potrafi zarazić innych. Ponieważ sami 
uczestniczyliśmy w spotkaniu z Anną 
Sikorą, pozwalamy sobie pokrótce 
przedstawić sylwetkę jej ojca.   

Stuprocentowy policjant 
Urodzony w 1901 roku Franciszek 
Banaś jako młody mężczyzna wstąpił 
do Samodzielnego Oddziału Saperów, 
w którym spędził sześć lat biorąc 
udział między innymi w wojnie pol-
sko-bolszewickiej. Później wstąpił 
do krakowskiej policji rzecznej, a do 
pracy jako funkcjonariusz państwowy 
przygotował się bardzo starannie. 
Ukończył prawo karne, szkołę wy-
wiadu i żeglugę śródlądową w Gdyni. 
Numer ewidencyjny 32, który mu 
przydzielono, świadczy o tym, że był 

jednym z pierwszych funkcjonariuszy 
utworzonej w 1919 roku Policji Pań-
stwowej. Już wtedy miał w swoim 
dorobku kilka znaczących czynów, za 
które odznaczany był resortowymi 
medalami. 

Wydarzenia kampanii wrześniowej 
zagnały go aż do Łucka, skąd po ka-
pitulacji, narażając życie, przedostał 
się do rodzinnego Krakowa. Wiedział, 
czym ryzykuje, bo i do niego docierały 
informacje o aresztowaniach polskich 
oficerów. W listopadzie w cywilnym 
ubraniu dotarł do grodu Kraka. Już 
wtedy obowiązywało niemieckie roz-
porządzenie, według którego każdy 
międzywojenny funkcjonariusz miał 
obowiązek zgłosić się do Policji Gra-
natowej pod groźbą surowych kar. 
Przywdział więc granatowy mundur 
przekonany, jak większość Polaków, 
że ta wojna potrwa zaledwie kilka 
miesięcy. 

W 1940 roku wstąpił do Związku 
Walki Zbrojnej przemianowanego 
14 lutego 1942 na Armię Krajową. 
Tak więc był dwukrotnie zaprzysię-
żony. Wstępując do ZWZ otrzymał 
pseudonim „Stefan”, był żołnierzem 
zgrupowania Żelbet liczącego ponad 
5 tysięcy żołnierzy. 

W konspiracji działał jako wy-
wiadowca. Wykorzystując znajomość 
z zaprzyjaźnioną sprzątaczką prze-
kazywał informacje dotyczące planów 
Niemców związanych z funkcjonowa-
niem obozów koncentracyjnych i ży-
dowskich gett. To między innymi jemu 
dowództwo ZWZ poleciło przeniknię-
cie do policyjnych służb działających 
na terenie krakowskiego getta, aby 
tam w miarę możliwości nieść pomoc 
Żydom. 

- Do tej pory obraz granatowych 
policjantów jest w polskiej historii 



17 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYgrudzień 2009 WOKÓŁ NAS

przekłamywany. Wśród nich wielu 
było dobrych, prawych ludzi, którzy 
z narażeniem życia nieśli pomoc 
innym. Pamięć o polskiej policji 
jest sponiewierana. A była to jedna 
z najlepszych policji na świecie, orga-
nizacyjnie wzorowana na angielskiej 
– mówi Anna Sikora. 

W getcie Banaś nawiązał współ-
pracę z żydowskimi, sprawdzonymi 
informatorami. Musiał być bardzo 
ostrożny, bo i wśród Żydów nie brak 
było kolaborujących z Niemcami 
konfidentów, przez których zginęło 
wielu ludzi. Miał dostęp do tajnych 
informacji, toteż niejednokrotnie 
w porę ostrzegał o planowanych 
przez Niemców akcjach. Do jego za-
dań należało też realizowanie recept 
i dostarczanie leków chorym Żydom. 
Po służbie roznosił też za mury getta 
korespondencję. Ponieważ miał dobry 
kontakt z dyrektorem krakowskiej 
Poczty Polskiej, przechwytywał 
donosy do niemieckich urzędów, 
dzięki czemu zagrożeni zostawali 
ostrzeżeni, a niektórzy autorzy tych 
donosów byli ustalani przez specjalne 
komórki AK

. 
Odnaleziony rękopis
- Dla mojego taty to była ciężka i wy-
czerpująca praca. Zarówno fizycznie 
jak i psychicznie. Niejednokrotnie 
bezradnie i bezsilnie musiał przyglą-
dać się ulicznym egzekucjom dokony-
wanym na niewinnych i bezbronnych 
ludziach. Najbardziej cierpiał, gdy 
na jego oczach ginęły dzieci. Nieraz 
wysłuchiwał próśb wycieńczonych 
ludzi, aby ich dobił. Dowiedziałam się 
tego od niego już po wojnie. W czasie 
wojny tych dramatów na jego twarzy 
w domu widać nie było. O tym, co ro-
bił, wiedziała mama, która najpierw 
tylko domyślała się roli ojca, a później 

została wtajemniczona – wspomina 
pani Anna. 

Każdego dnia getto było patro-
lowane przez Niemców bladym świ-
tem. Banaś jeszcze przed pierwszym 
patrolem na kilka minut otwierał 
główną bramę, przez którą na krótko 
wjeżdżał wóz z żywnością zbieraną 
dla Żydów przez mieszkańców Krako-
wa i okolic. Takie akcje musiały odby-
wać się błyskawicznie, z reguły mniej 
niż pięć minut. Kiedyś o jednej takiej 
nielegalnej dostawie dowiedział się 
komendant getta, co skończyło się dla 
Banasia ciężkim pobiciem. 

Anna Sikora opowiadała o tym, 
jak jej ojciec dostał polecenie od-
zyskania rękopisu pracy napisanej 
przez profesora Henryka Rowida, 
wybitnego metodyka, inicjatora 
nowatorskich form kształcenia na-
uczycieli szkół powszechnych. Ręko-
pis ten jakimś sposobem znalazł się 
w rękach Niemców. Banaś wywiązał 
się z tego zadania. Domyślamy się, że 
był to rękopis opublikowanej w 1946 
roku pracy „Podstawy i zasady wy-
chowania”, już po śmierci profesora, 
który zginął męczeńsko w obozie 
w Oświęcimiu. 

Sam Franciszek Banaś cudem 
uniknął śmierci. Pewnego dnia 
1944 roku nastąpiło masowe aresz-
towanie policjantów wcielonych do 
AK, wraz z dowódcami. Ostrzeżony 
o niemieckiej akcji nie powrócił do 
komisariatu z patrolu. Od tej pory do 

Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata to najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne 
przyznawane przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem osobom 
innej niż żydowska narodowości. Medal, który wręczany jest wraz z dyplomem, ustanowiony 
został przez Kneset dekretem z 1953 roku. Na medalu widniej zaczerpnięty z Talmudu napis” 
Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat”. Otrzymują go osoby, które z narażeniem własnego 
życia ratowały Żydów przed hitlerowską zagładą. Są trzy ważne kryteria brane pod uwagę przy 
przyznawaniu Medalu: 1. Uratowany musi być Żydem, a wybawca nie może być narodowości 
żydowskiej; 2. Z uratowaniem życia nie mogła wiązać się żadna gratyfikacja; 3. Pomoc wiązała 
się z ryzykiem dla życia lub wolności wybawiciela. 

Do tej pory Medal otrzymało 22 765 osób. Najwięcej wśród odznaczonych jest Polaków, 
bo ponad 6 500 (28 procent). Jest to tym bardziej godne uwagi, że tylko w Polsce za pomoc 
Żydom groziła kara śmierci, podczas gdy na przykład we Francji za ten sam czyn karano 
najwyżej więzieniem

„Moje wspomnienia” to blisko 200-stronicowa książka napisana przez Franciszka Bana-
sia, a wydana przez Instytut Pamięci Narodowej (do nabycia tylko w oddziałach IPN). 
Książka składa się z dwóch części. W pierwszej autor opisał przebieg swojej służby w krakowskiej 
policji rzecznej w dwudziestoleciu międzywojennym. W drugiej części przedstawiona jest wojna 
obronna 1939 roku i lata okupacji, podczas których autor pełnił służbę w Policji Granatowej 
w Krakowie działając jednocześnie w krakowskim zgrupowaniu AK Żelbet.

końca wojny się ukrywał. A Niemcy 
rozstrzelali wielu jego kolegów. 

- Zamordowano wtedy mnóstwo 
granatowych policjantów. Naszej 
policji do dziś jakoś to specjalnie nie 
interesuje – ubolewa Anna Sikora. 

To był altruista
Trudno ustalić, ilu Żydom pomógł 
Franciszek Banaś wydostać się z get-
ta, dzięki czemu szczęśliwie przeżyli 
wojnę. On sam nigdy nie kontakto-
wał się z tymi, których ocalił. Jego 
potomni znają dwanaście nazwisk 
uratowanych Żydów. Wśród nich była 
między Róża Jakubowicz, która dzię-
ki Banasiowi wydostała się z getta 
wraz z synem. To także czteroosobo-
wa rodzina Hoffmanów. To również 
rabin Menasze Lewartow. Była też 
trzyletnia wówczas Miriam Schein. 
Były dwie siostry Dortheimer.

Anna Sikora opowiada o tym, jak 
jej ojciec sprowadzał księdza Ferdy-
nanda Machaja do aresztowanych 
Żydówek (musiało to być jeszcze 
w 1940 roku, bo w tym roku ksiądz 
został przez Niemców zamordowany), 
które były chrzczone, a następnie 
potajemnie przerzucane poza mury 
getta. Dzięki pomocy strażników 
rzecznych uciekinierki trafiały pod 
bezpieczne adresy. Później Banaś 
sam w Urzędzie Meldunkowym na 
Grodzkiej załatwiał im fałszywe 
kenkarty, dzięki którym trafiały na 
roboty do Niemiec. To pozwalało im 
bezpiecznie przeżyć wojnę. 

Franciszek Banaś zmarł w 1985  
roku. Pięć lat wcześniej, 5 maja 1980 
roku został uhonorowany medalem 
Sprawiedliwy wśród Narodów Świa-
ta. Ceremonia odbyła się na terenie 
holenderskiej ambasady. On sam 
nie czuł się na siłach, by osobiście 
odebrać odznaczenie, uczynił to za 
niego brat. 

- To był altruista w pełnym tego 
słowa znaczeniu. Nigdy nie oczekiwał 
żadnego wynagrodzenia za swoją 
pomoc Żydom. Nigdy też ani on, ani 
nikt z naszej rodziny, nie zabiegał 
o nadanie mu tego odznaczenia. Pa-
miętali o nim uratowani Żydzi – mówi 
Anna Sikora. 

PRUD



18

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY grudzień 2009

Jaki był rok 2009
-Cieszy fakt, że wszystkie prace, 

począwszy od fazy planowania prze-
biegają zgodnie z założonym przez 
nas harmonogramem. To oznacza, 
że na pewno w 2011 roku będziemy 
mogli oddać do użytku Centrum, które 
spełniać będzie wiele ważnych funkcji. 
Tutaj mieścić się będzie nowa siedzi-
ba Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, część pomieszczeń służyć 
będzie realizacji zadań stawianych 
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury. W sali 
audytoryjnej mogącej pomieścić 250 
osób organizowane będą między inny-
mi konferencje, projekcje i wystawy. 
Centrum multimedialne zostanie wy-
posażone w 45 stanowisk komputero-
wych z dostępem do Internetu – mówi 
burmistrz Grzegorz Wawryka. 

Niemniej ważnym zadaniem jest 
budowa wodociągowej magistrali 
Bochnia-Brzesko. Inwestycja pochło-
nąć ma około 7 milionów złotych przy 
blisko 5-milionowym dofinansowaniu 
z unijnych środków. Zadanie o tyle 
istotne dla poprawy życia mieszkań-
ców naszej gminy, że przy okazji jej 
realizacji uda się dokończyć budowę 
sieci wodociągowej w Okocimiu, a tak-
że rozbudować odcinek sieci między 
ulicą Torową w Jasieniu a Mickiewicza 
w Brzesku.  

Burmistrz Wawryka na równi 
z magistralą Bochnia-Brzesko stawia 
rozpoczętą niedawno, a z takim utęsk-
nieniem wyczekiwaną przez mieszkań-
ców Poręby Spytkowskiej budowę sieci 
wodociągowej w tej miejscowości. 

-To jest jedno z najważniejszych 
zadań, jakie stawiałem sobie ubiegając 
się o stanowisko burmistrza. Pierwszy 
etap prac rozpoczęliśmy w oparciu 
o pieniądze pochodzące z gminnej kasy. 
Ponieważ jednak całkowity koszt tej 
inwestycji wyniesie grubo ponad 10 
milionów złotych, zabiegamy o to, aby 
następne etapy były już realizowane 
przy wsparciu unijnych funduszy. 
Jest duża szansa na to, aby te zabiegi 
zakończyły się stuprocentowym powo-
dzeniem – zapewnia burmistrz. 

Warto przypomnieć, że zakończo-
ny w tym roku remont ulic Królowej 
Jadwigi i Okulickiego stanowiących 
niejako jeden ciąg to również efekt 

Przechodząc obok starego Placu Targowego nie sposób nie zauważyć olbrzymiego rozmachu prac związanych z budową Regionalnego 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego. Ta inwestycja realizowana jest między innymi dzięki pozyskaniu aż 10 milionów złotych z puli 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Gmina wyłożyła na ten cel 4 miliony. 

skuteczności działań zmie-
rzających do pozyskania 
środków z zewnątrz. W tym 
przypadku gminę wsparł 
Narodowy Program Prze-
budowy Dróg Lokalnych, 
z którego udało się pozyskać 
połowę poniesionych na to 
zadanie kosztów, czyli około 
750 tysięcy złotych. 

-Zakres prac był bar-
dzo szeroki, a ich efektem 
jest zdecydowana poprawa 
bezpieczeństwa osób użyt-
kujących te drogi. Mam tu 
na myśli zarówno zmotory-
zowanych, jak i pieszych, 
szczególnie dzieci i młodzież 
uczęszczającą do Szkoły Pod-
stawowej nr 2 – komentuje Grzegorz 
Wawryka. 

Mieszkańcy Brzeska i okolicznych 
miejscowości zapewne zauważyli, że 
w żadnej z poprzednich kadencji nie 
wykonano tak wielu prac związanych 
z budową i remontami chodników, jak 
to miało miejsce obecnie, a zwłaszcza 
w tym roku. Burmistrz zapowiada, że 
i przyszły rok pod tym względem bę-
dzie bardzo wydajny. Już teraz gotowe 
są dokumentacje dotyczące kolejnych 
inwestycji w tym zakresie. W inwesty-
cyjnych planach gminy znajdują się 
między innymi Jadowniki, Mokrzyska, 
Szczepanów, Bucze i Poręba Spytkow-
ska. Tylko w tym roku prace drogowe 
(w tym budowy chodników) pochłonęły 
kilka milionów złotych.

Przypomnijmy zatem, że wiele 
dzieje się też, jeśli chodzi o rozbudowę 
infrastruktury sportowej. Najlepszym 
tego przykładem jest  uruchomiony 
w ubiegłym roku kompleks sportowych 
boisk Orlik 2012. To był pierwszy 
tego typu obiekt w województwie ma-
łopolskim, a władze naszego miasta 
nie cofnęły się przed realizacją tego 
zadania, nawet wtedy, gdy okazało 
się, że koszty budowy kompleksu 
będą wyższe od tych, które zapowia-
dało Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
Ostatecznie wydano na ten cel ponad 
półtora miliona złotych, ze czego 40 
procent to dofinansowanie ze strony 
MSiT oraz władz województwa.  

To tylko niektóre z wybranych in-
westycji wspartych przez zewnętrzne 
fundusze, których realizacja miała 
decydujący pływ na decyzję komisji 
przyznającej naszej gminie tytuł 
lidera w plebiscycie Euro Gmina 
2008/2009. 

Tak więc, nie jest przypadkiem, że 
jednym z największych osiągnięć sa-
morządu obecnej kadencji jest zdobycie 
prestiżowego tytułu lidera w dziedzi-
nie pozyskiwania środków unijnych 
w plebiscycie Euro Gmina 2008/2009. 
To efekt skutecznych działań w kie-
runku realizacji lokalnych inwestycji 
w oparciu o środku własne, dobrze 
skonstruowane projekty i zewnętrzne 
finanse. Dzięki tym działaniom do 
kasy gminnej wpłynęło w stosunkowo 
krótkim czasie około 20 milionów zło-
tych przeznaczonych na wykonanie 
wytyczonych przez radnych i burmi-
strza zadań. 

Władze gminy Brzesko przystąpiły 
do plebiscytu Euro Gmina 2008/2009 
świadome sporych szans na odniesie-
nie sukcesu. Ta świadomość wynikała 
z faktu, iż w dziedzinie gospodarki 
i przedsiębiorczości można pochwalić 
się znaczącymi osiągnięciami. Na po-
zycję lidera zapracowała gmina umie-
jętnymi staraniami o dofinansowanie 
inwestycji, których realizację udało się 
wdrożyć w zaplanowanych terminach 
dzięki unijnym środkom. 

ZS

Z ŻYCIA GMINY
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W ramach rewitalizacji Rynku 
odnowione zostaną znajdujące się 
przy nim budynki, łącznie z kościołem 
pod wezwaniem świętego Jakuba, 
wymieniona zostanie nawierzchnia 
znajdujących się wokół niego dróg. 
W centralnym punkcie Plant wybudo-
wana zostanie fontanna, wymienione 
zostaną lampy, kosze na śmieci i łańcu-
chy odgradzające uliczki od głównego 
placu Rynku. Po zakończeniu prac, 
Rynek i otaczające go uliczki częściowo 
wyłączone zostaną z ruchu kołowego.  

-O rewitalizacji Rynku mówi się 
w Brzesku od dawna, dokumentacja 
przygotowana została już trzy lata 
temu. Dopiero jednak w tym roku uda-
ło się doprowadzić do sytuacji, kiedy 
mogliśmy sięgnąć po zewnętrze środki 
na ten cel. Jestem bardzo zadowolony, 
że nasz wniosek okazał się dobry i Za-
rząd Wojewódzki mógł przyznać nam 
fundusze z Małopolskiego Programu 
Operacyjnego. To, że wniosek zyskał 
pozytywną opinię, jest zasługą całego 
zespołu pracowników – Biura Fun-
duszy Europejskich. Wydziału Infra-
struktury Technicznej i wielu innych 
– mówi burmistrz Brzeska Grzegorz 
Wawryka.

-Jako że układ urbanistyczny brze-
skiego Rynku wpisany jest do rejestru 

zabytków, tak więc przed przygoto-
waniem dokumentacji technicznej 
teren Plant poddany został badaniom 
archeologicznym. W ich trakcie zloka-
lizowano położenie dawnego ratusza. 
Element ten zostanie w szczególny 
sposób zaznaczony na nowej płycie 
Rynku, zostanie on otoczony i specjalnie 
podświetlony. W południowej pierzei 
Rynku zlokalizowany zostanie taras, 
który zostanie oddany pod działalność 
komercyjną, zaplanowano, że mieścić 
się tam będą sklepiki i kawiarnie. 
Cały plac wyłożony zostanie granitową 
kostką, zostanie na nim ustawiona 
scena, gdzie odbywać się będą cykliczne 
imprezy kulturalne – mówi naczelnik 
Wydziału Infrastruktury Technicznej 
Bogdan Dobranowski.  

Do planu rewitalizacji wpisany zo-
stał także kościół świętego Jakuba.

-Cała bryła kościoła zyska nowy 
wygląd, renowacji poddany także zo-
stanie mur otaczający budowlę. Myślę, 
że dobrym pomysłem byłoby odsłonięcie 
części elewacji starej części kościoła, 
po to, aby mieszkańcy mieli pogląd, 
jak wyglądała ona dawniej – mówi 
proboszcz parafii świętego  Jakuba 
Józef Drabik. 

Historyk sztuki Jerzy Wyczesany 
przypomina, że obecny wygląd płyty 

Rynku to pozostałość z lat 40-tych 
ubiegłego wieku. 

-Jeszcze przed założeniem miasta 
Rynek już istniał, było to miejsce spot-
kań i handlu mieszkańców Brzeska. 
Rynkowi należy przywrócić jego pier-
wotne funkcje i wygląd. Moim zdaniem 
drzewostan znajdujący się na Rynku 
powinien być o wiele niższy po to, aby 
nie zasłaniać detali architektonicznych 
zdobiących piękne kamieniczki. W cza-
sie prac ze szczególną starannością 
należy potraktować, między innymi, 
wymianę drzwi i okien, które utrzy-
mane powinny być w stylu, w jakim 
wybudowano kamienice – mówi Jerzy 
Wyczesany. 

-Mam nadzieję, że projekt przy-
czyni się do zwiększenia zatrudnienia 
w sektorze usług, przede wszystkim 
turystyce i gastronomii. Rewitalizacja 
przyczyni się do polepszenia i utrwale-
nia walorów historycznych, estetycz-
nych i użytkowych centrum. Realizacja 
projektu  przyczyni się do pobudzenia 
przedsiębiorczości części mieszkańców 
Brzeska, będzie zachętą do zakładania 
lub rozwijania działalności usługowej, 
odnawiania elewacji kamienic i popra-
wiania estetyki całego miejskiego cen-
trum – dodaje Grzegorz Wawryka. 

red

Zarząd Województwa Małopolskiego pozytywnie ocenił wniosek gminy Brzesko o przyznanie funduszy na rewitalizację Rynku. Inwestycja 
kosztować będzie 6,5 miliona złotych, z czego 1,9 miliona stanowi wkład z budżetu gminy. Prace rozpoczną się w pierwszej połowie 
2010 roku. Renowacji poddanych zostanie kilka kamieniczek oraz fasada kościoła. Przy okazji prac wymienione zostaną sieci gazowa, 
kanalizacyjna i elektryczna. 

Miliony na rewitalizację Rynku
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Fundacja Banku Zachodniego 
WBK, działająca od 1997 r.,  koncen-
truje się na pomocy dzieciom  znajdu-
jącym się pod opieką różnych placówek 
opiekuńczych i wychowawczych, 
stowarzyszeń i fundacji. Strategia ta 
stawia dziecko i jego potrzeby w cen-
trum swoich działań i podejmowanych 
przedsięwzięć.

-Wierzymy, że działania charyta-
tywne Fundacji BZ WBK przyczynią 
się do zmiany sytuacji socjalnej dzieci, 
a dodatkowo niejednokrotnie wywołają 
na ich buziach szczery uśmiech – mówi 
Grażyna Kramer dyrektor brzeskiego 
oddziału WBK.

1 Oddział Banku Zachodniego 
WBK S.A. w Brzesku w ramach dzia-
łań Fundacji opracował już kilka pro-
jektów, i ma jeszcze wiele pomysłów, 
jak można pomagać dzieciom.

-Rozpoczęliśmy projektem Zabawy 
Dla Przyjaciół – „Tobie Chcę Pokazać 
Świat”, którego celem jest włączenie 
do wspólnej zabawy dzieci zdrowe 
i niepełnosprawne oraz  wprowadze-
nie nowej formuły obchodów „Dnia 
Dziecka” w powiecie brzeskim – za-
bawa organizowana przez dzieci dla 
dzieci. Na potrzeby projektu opraco-
waliśmy regulamin konkursu, który 
zaprezentowany zostanie w szkołach 
powiatu brzeskiego. W konkursie 
mogą brać udział, powołane zespoły 
organizacyjne i artystyczne młodzieży 
ze wszystkich szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
z powiatu brzeskiego. Każda szkoła 
może wytypować dowolną liczbę ze-
społów  do udziału w eliminacjach 
– dodaje Grażyna Kramer.

Warto być razem

Fundacja Banku Zachodniego WBK, działająca od 1997 r., koncentruje się na pomocy 
dzieciom  znajdującym się pod opieką różnych placówek opiekuńczych i wychowawczych, 
stowarzyszeń i fundacji. Strategia ta stawia dziecko i jego potrzeby w centrum swoich 
działań i podejmowanych przedsięwzięć.

Prezentacje będą 
oceniane w dwóch ka-
tegoriach: zajęcia inte-
gracyjne: opracowanie 
formuły zabawy, kon-
kursu, zajęć artystycz-
nych, zajęć sportowych, 
w których udział mogą 
wziąć dzieci i młodzież 
niepełnosprawna ra-
zem ze zdrowymi ró-
wieśnikami; oprawa 
artystyczna: przygoto-
wanie krótkich form 
artystycznych, które 

wzbogacą repertuar imprezy, a formą 
będą dostosowane do odbioru uczestni-
ków. Przy ocenie będą brane pod uwagę: 
dobór repertuaru pod kątem możliwości 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych, 
opracowanie logistyczne, walory inte-
gracyjne, ogólny wyraz artystyczny. 
Konkurs składa się z trzech etapów 
odbywających się w terminach: I etap 
eliminacji – 26 marca 2010, termin nad-
syłania aplikacji z opracowanymi pro-
jektami. II etap eliminacji- 20 kwietnia 
2010, prezentacja projektów przed  jury 
powołanym przez organizatora. III etap 
prezentacje finałowe 1 czerwca 2010 
podczas imprezy plenerowej z okazji 
Dnia Dziecka

-Postrzegamy ten projekt jako szan-
sę nie tylko dla dzieci pokrzywdzonych 
przez los, ale także jako dużą szansę  
na budowanie właściwych postaw spo-
łecznych wśród młodzieży, rozbudzanie 
wrażliwości na drugiego człowieka 
oraz upowszechnianie kultury wśród 
młodzieży, kształtowanie zachowań 
prozdrowotnych i opiekuńczych, roz-
wijanie wyobraźni oraz umiejętności 
wypowiedzi artystycznej,wymianę 
doświadczeń, integrację środowiska 
szkolnego. Bardzo istotnym aspek-
tem będzie także rozwój umiejętności 
organizacyjnych, rozwój komunikacji 
w działaniu poprzez pracę zespołową 

w grupach przygotowujących projekty 
– wyjaśnia Grażyna Kramer.

Projekt rozpoczęła  impreza inte-
gracyjna, która odbyła się 15 września 
2009 r. na zamku w Dębnie. W ramach 
cyklu „Tobie Chcę Pokazać Świat” 
w tym roku pokazaliśmy dzieciom 
„Świat bajek”. W programie przy-
gotowano szereg atrakcji dla dzieci 
i młodzieży - teatrzyk, zabawy ple-
nerowe, wspólne malowanie obrazu, 
przejażdżki konne,  konkursy bajkowe, 
dmuchane zabawki, ściankę do wspi-
naczki i wiele innych. 

Zadeklarowana pomoc w organiza-
cji tej imprezy przez firmy i instytucje 
jest dowodem na gotowość środowiska 
biznesowego w naszym powiecie do 
współorganizacji tego rodzaju inicja-
tyw.  Zaufanie tych osób, potwier-
dzone przystąpieniem do realizacji 
proponowanego przedsięwzięcia to dla 
Fundacji ogromny zaszczyt. 

Następna impreza w ramach  
projektu „Tobie Chcę Pokazać Świat” 
odbędzie się 1 czerwca 2010 r. w „Dzień 
Dziecka” na zamku w Dębnie. Tym 
razem działacze Fundacji chcą po-
kazać „Świat innych kultur”. Zaraz 
po nowym roku rozesłane zostaną do 
szkół regulaminy konkursu. 

Kolejnym zadaniem, którego pod-
jął się 1 Oddział Banku Zachodniego 
WBK  w Brzesku, jest remont dwóch 
pokoi w Domu Dziecka w Jasieniu. 

-Podczas realizacji tego projektu 
spotkała nas ogromna niespodzianka: 
do akcji przyłączyła się Restauracja 
AGAWA z Dębna, która ufundowała 
dzieciom słodycze, Małopolska Wy-
twórnia Maszyn Brzesko - Serwis sp. 
z o.o. , która ufundowała wykładzinę 
do remontowanych pokoi, pomoc w wy-
konaniu remontu otrzymaliśmy z War-
sztatów Terapii Zajęciowej z Zawady 
Uszewskiej. Współpracowali z nami 
podopieczni z WTZ Mirosław Mazur-
kiewicz, Jacek Niemiec, Paweł Gołąb 
i Jarosław Nosek wraz z instruktorami 
Markiem Zychem i Łukaszem Migdą. 
To wartość nieoceniona i wzór do na-
śladowania, z ich pomocą pokonaliśmy 
bowiem wszelkie bariery. Bardzo dzię-
kuję za zaufanie, dziękuję także Panu 
Marianowi Piechowi, kierownikowi 
WTZ za deklarację współpracy i jej 
zorganizowanie. Myślę, że dzieci się 
ucieszą z takiego prezentu mikołajko-
wego – opowiada Grażyna Kramer.

Fundacja Banku Zachodniego 
WBK ufundowała również komputery 
dla Świetlicy Profilaktyczno – Wy-
chowawczej przy parafii św. Jakuba 
w Brzesku oraz dwie wycieczki dla jej 
podopiecznych. 

TEKST SPONSOROWANY
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Na Wigilię, na Święta, na Rok Nowy
życzenia szczęścia znów nad światem mkną.

Niech moc truchleje, a nadziei płomyk

Niechaj ogrzeje ciepłem swym Wasz dom.

A. R. Dziedzic
Brzeska Oficyna Wydawnicza
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Wieki Laur Książnicy Polskiej 
to wyróżnienie od lat przyznawane 
przez nestorów Międzynarodowej 
Galicyjskiej Jesieni Literackiej, repre-
zentujących różne środowiska litera-
ckie w kraju i za granicą. Otrzymują 
go  osoby upowszechniające kulturę 
i czytelnictwo, dbające o kondycję 
bibliotek.  

W 2009 roku Kapituła Lauru 
w składzie: Marek Wawrzkiewicz, 
Lech Konopiński, Stefan Jurkowski, 
Kazimierz Burnat i Andrzej Grabow-
ski - dyrektor organizacyjny Między-
narodowej Galicyjskiej Jesieni Litera-
ckiej , a zarazem prezes krakowskiego 
oddziału Związku Literatów Polskich 
przyznała Wielkie Laury Bibliotekom 
Publicznym: w Brzesku, Dębicy, Ra-
domsku, Sierakowie i Starym Sączu. 

Wielki Laur 
dla brzeskiej biblioteki

Maria Marek dyrektor Powiato-
wej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Brzesku odebrała Wielki Laur z rąk 
burmistrza Grzegorza Wawryki i An-
drzeja Grabowskiego.

-To dzięki pani dyrektor Marii Ma-
rek Jesień Literacka gości w naszym 
mieście. To ona w swojej codziennej 
pracy przyczynia się do upowszech-
niania czytelnictwa i wartości książki 
wśród dzieci i młodzieży – mówi bur-
mistrz Grzegorz Wawryka.

Andrzej Grabowski uczestniczył 
w dwóch spotkaniach autorskich 
w Szkole Podstawowej w Okocimiu 
i w Bibliotece Publicznej w Mokrzy-
skach. Na zdjęciu spotkanie autora 
z wychowankami szkoły w Okocimiu. 

red

Szkoła Podstawowa imienia Ta-
deusza Kościuszki w Mokrzyskach 
jest jedną z 1900 placówek w Polsce, 
które przyłączyły się do akcji UNICEF 
„Szkoła z prawami dziecka”. Założe-
niem przedsięwzięcia było zapoznanie 
uczniów z działalnością UNICEF oraz 
postanowieniami płynącymi z Kon-
wencji o Prawach Dziecka, która przy 
dużej współpracy UNICEF została 
opracowana 20 lat temu. Jednym 
z założeń akcji było przeprowadzenie 
w klasach lekcji wychowawczych na 
temat praw dziecka. Koordynatorka-
mi przedsięwzięcia były: Agnieszka 
Cichońska, Monika Legutko i Anna 
Fitrzyk-Szpil.

Punktem kulminacyjnym realizacji 
projektu była akademia, w której wzięli 
odział wszyscy wychowankowie szkoły. 
Uczniowie z klasy Vb zaprezentowali 
przedstawienie zatytułowane „Przytul 
mnie”, w którym w sposób niezwykle 
obrazowy przedstawili relacje między 
dziećmi a dorosłymi. Niektórzy młodzi 
aktorzy przebrani w pluszowe misie 
wywołali żywe zainteresowanie pub-
liczności, która w sposób spontaniczny  
reagowała na ich występ.  Uczniowie 
z klasy IVb  przeczytali główne posta-
nowienia Konwencji, a były w śród 
nich: prawo do edukacji, prawo do 
własnego zdania, prawo do własnej 
tożsamości i inne.

Na zakończenie wszyscy wspólnie 
odśpiewali piosenkę „Wszystkie dzieci 
nasze są”, podczas której wzniesiono 
w górę białe i niebieskie baloniki, 
będące symbolem przyłączenia się do 
akcji UNICEF.  

red
 

Szkoła 
z prawami dziecka

Z ŻYCIA GMINY
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R o k  t e m u 
doczekała się 
swojej pierwszej 
w życiu autor-
skiej wystawy 

prac plastycznych. Wkrótce na polskim 
rynku wydawniczym ukaże się jej de-
biutancki tomik poezji. Nieobce jej są 
metaloplastyka, dramaturgia, krótki 
formy prozatorskie i publicystyka. 
Nade wszystko jednak uwielbia pisać 
wiersze, których zebrało się już kilka 
tysięcy. O jej artystycznych zainte-
resowaniach zadecydowało zapewne 
sąsiedztwo Zbyszka Ważydrąga, ja-
sieńskiego rzeźbiarza, malarza i poety. 
W kierunku sztuki na pewno pchnął 
ją talent, który dostrzegają nie tylko 
rzesze internetowych czytelników, 
ale i profesjonalni wydawcy. Nie-
dawno znalazła mecenasa w osobach 
burmistrza Brzeska i pracowników 
Biura Promocji, dzięki pomocy któ-
rych światło dzienne ujrzą jej poezje 
tym razem opublikowane w wydaniu 
książkowym.

Agata Olejnik mieszka przy ulicy 
Kasprowicza w Jasieniu, skąd dojeż-
dża do pracy w jednej z krakowskich 
drukarni, bo z zawodu i z zamiłowania 
jest poligrafem. Trudno to sobie wy-
obrazić, ale jest również technikiem 
kolejarzem. Na szczęście jednak w tym 
zawodzie nigdy nie pracowała i praco-
wać nie będzie. Na szczęście, bo kiedy 
kończyła technikum o tym kierunku, 
stanowczo zabronił jej pracy na kolei 
szkolny wychowawca. 

- Jeśli kiedyś z gazet dowiem się, że 
gdzieś w kraju zderzyły się dwa pocią-
gi, to zrozumiem, że niestety pracujesz 
w tym zawodzie – stanowczo zdefinio-
wał jej przydatność do kolejarskiego 
fachu podczas rozdawania dyplomów, 
a Agata z rozbawieniem wspomina tę 
krótką tyradę. 

Pogodę ducha, charakterystyczną 
dla niej od wczesnego dzieciństwa, 
zachowała do dziś, i nie utraciła jej 
nawet wtedy, gdy w maju tego roku na 
tyle uszkodziła nogę w kolanie, że od 
ponad pół roku porusza się o kulach. 
Będąc na zwolnieniu lekarskim ani 
przez chwilę nie próżnuje. Zajmuje się 
domem i synem, pisze wiersze i kompo-
nuje coraz to nowe obrazy i inne formy 
plastyczne. Kiedy skończy się jej choro-
bowe, codziennie wyjeżdżać będzie do 
Krakowa na 15 godzin, by w wolnych 
chwilach zajmować się tym, co kocha 
najbardziej. Zresztą, jak sam powta-

PRZED DEBIUTANCKIM TOMIKIEM
rza, dla niej każda chwila jest wolna, 
bo zarówno w pracy jak i w domu robi 
to, co sprawia jej przyjemność. 

Od zawsze
Niedawno wiersze Agaty po raz 
pierwszy przeczytała jej polonistka 
z podstawówki, Krystyna Rudnik. 
Bardzo się ucieszyła, bo to chyba ona 
pierwsza odkryła u swojej uczennicy 
ponadprzeciętny talent literacki. 

- Na każdym etapie nauki miałam 
szczęście do polonistek. One pozwalały 
mi się rozwijać. Podczas nauki w Kra-
kowie mogłam często odwiedzać teatry, 
stąd moje zamiłowanie do tej sztuki. 
Uwielbiam też operetkę. Nawet nie 
pamiętam, od kiedy piszę wiersze. 
Wydaje mi się, że od zawsze. W dzieciń-
stwie pasjami czytałam książki. I chy-
ba równolegle zajmowałam się własną 
twórczością – wspomina Agata.

Zaczynało się to wszystko nader 
skromnie. Ot, koleżanki zauważywszy, 
że Agacie pisanie idzie z łatwością, 
prosiły ją, żeby za nie korespondowała 
z ich chłopakami. A ponieważ posiada 
też niebanalne zdolności plastyczne, 
tworzyła okolicznościowe kartki, głów-
nie w okolicach świąt. Ale cały czas, 
niczym pamiętnik, z dnia na dzień 
tworzyła wiersze. Oczywiście, jak 
każdy, początkowo skrzętnie skrywała 
je w szufladzie. Sama zaczytywała 
się w poezji Marii Jasnorzewskiej-
Pawlikowskiej i Marii Konopnickiej. 
W szkole zawsze denerwowało ją 
zmuszanie do odpowiedzi na nie-
zrozumiałe pytanie: co autor miał 
na myśli? Teraz często staje przed 
podobnym pytaniem, ale dotyczącym 
tego, co sama napisała.  

- Ja piszę głównie emocjami, 
choć wcześniej świta mi w głowie 
jakiś pomysł. Nieważne, co ja 
miałam na myśli, pisząc. Ważne, 
co odbiorca ma na myśli, czyta-
jąc. Ja czytelników po prostu 
inspiruję. A lubię być w swoich 
wierszach przekorna. Kiedy 
skończę wiersz, staram się go 
nie czytać, nie poprawiać tego, 
co napisałam pchana jakimś 
impulsem – wyjaśnia.

Aż trudno uwierzyć,  ale 
o tym, że Agata pisze wiersze, jej 
rodzina dowiedziała się dopiero 
rok temu. Wcześniej wiedzieli 
o tym nieliczni. Po raz pierwszy 
upubliczniła swoją twórczość 
pięć lat temu, a namówi ją do 

tego kolega, który stwierdził wprost: 
- Będziesz skończoną egoistką, jeśli 
zostawisz te wiersze dla siebie. Wtedy 
to założyła swój pierwszy blog. 

- Towarzyszył temu ogromny stres, 
bo nie bardzo wiedziałam, jak odbiorą 
to czytelnicy. Bo jest to coś w rodzaju 
obnażenia przed innymi. Ale życzliwy 
odbiór i liczba komentarzy i korespon-
dencji sprawiły, że poczułam się pew-
niej. Teraz mam na całym świecie setki 
przyjaciół, z którymi systematycznie 
prowadzę korespondencję. Ponieważ 
często uaktualniam swoją stronę, 
niemal codziennie zamieszczając na 
niej nowy wiersz, niektórzy traktują 
to jako mój osobisty pamiętnik. Dla 
niektórych moja poezja to niemal 
instrukcja, jak postępować – mówi ze 
śmiechem. 

agusia2603.blog.onet.pl
Wiersze Agaty można znaleźć w In-
ternecie na wielu stronach. Adres jej 
portalu podajemy w powyższym śród-
tytule. Ale publikują ją również mię-
dzy innymi brzesko.ws, brzesko.pl czy 
kobieta.pl.   Częstotliwość powstawa-
nia nowych wierszy jest różna. Bywa, 
że jednego dnia Agata tworzy ich wiele, 
jeden po drugim. Ale zdarzają się całe 
tygodnie twórczego milczenia. 

- Różnie z tym bywa. Zdarza się, że 
przychodzi mi jakaś myśl, na przykład 
przy … wieszaniu firanek. Szybko tę 
myśl zapisuję, a później rozwijam na 
papierze, albo od razu w głowie. Często 
jest tak, że tekst, który tworzę, nie 
ma nic wspólnego z tym, co aktualnie 
robię. Czyli najczęściej jest tak, że nie 
są to opisy aktualnych wydarzeń czy 

Agata Olejnik – Między jawą a snem

Odgarniasz włosy z mojej twarzy.
A może tylko o tym śniłam?

Lecz ty powoli zmierzasz dalej, 
Opuszkiem palców mnie odkrywasz.

Brwi, nos, policzki, wreszcie usta. 
Tak delikatnie, tak zmysłowo.

Jak wosk ze szczęścia się rozpływam. 
Jest tak wspaniale, wyjątkowo.

Tuż w ślad za dłonią gonią usta
Znacząc gorący ślad pragnienia, 
Wiodąc nas drogą do rozkoszy. 

W krainę szczęścia świat się zmienia. 
                                      22.11.2009

WOKÓŁ NAS
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sytuacji. Mogę na przykład oglądając 
walkę Gołoty napisać … erotyk. 

Agata lubi wyzwania, toteż nie 
ogranicza się tylko do wierszy, choć te 
tworzyć lubi najbardziej. 

- Wiersze pisze się najszybciej, 
można więc łatwo przedstawić ak-
tualny stan ducha. Ale próbowałam 
też swoich sił w pisaniu mini sztuk 
teatralnych. Mam w szufladzie dwie 
takie sztuki i jedną groteskę, na ra-
zie ich nie upubliczniam. Jednak to 
była wspaniała przygoda zmierzyć się 
z trudną sztuką tworzenia dialogów, 
akcji, didaskaliów. Takie nowe do-
świadczenie. 

W dorobku poetki z Jasienia jest 
też blisko pięćdziesiąt tekstów piose-
nek. Muzykę do wszystkich skompono-
wał na gitarę Darek Masłowski, on też 
sam je wykonuje. Agata zajmuje się też 
publicystyką, a jej artykuły najczęściej 
pojawiają się na stronie redagowanej 
w dalekim Chicago przez Zbigniewa 
Stósa. Jest jeszcze jedna pasja, której 
się poświęca. To sztuki plastyczne. 
Wprawdzie rzadziej niż poezję, ale 
z mozołem i oddaniem tworzy figur-
ki z masy solnej, kartki świąteczne 
z wykorzystaniem aluminium, maluje 
i komponuje obrazy z … wydzieranek. 
Trzeba zobaczyć wykonaną przez nią 
wydzierankę, żeby pojąć jak nieogra-

niczoną ma wyobraźnię i wyczucie 
barw. 

„Morderca” z radia
 Nie jest rzadkością, że zwracają się do 
niej różni ludzie z prośbą o zezwolenie 
na wykorzystanie jej wierszy. A moty-
wy są doprawdy różne. 

- Kiedyś napisała do mnie dziewczy-
na z pytaniem, czy może wykorzystać 
mój wiersz w swojej pracy maturalnej. 
No jak miałam odmówić? A jeden 
mężczyzna zapragnął wygłosić jeden 
z moich wierszy podczas przedślubnej 
mowy. Chętnie bym to usłyszała. Nie 
miałam jeszcze wieczoru autorskiego, 
ale gdyby do takiego doszło, to wolała-
bym, żeby moje wiersze czytali ci, co to 
potrafią. Byle nie był to pewien człowiek 
z lokalnej rozgłośni radiowej, który na 
antenie czytając fragment mojego bar-
dzo pogodnego wiersza, uczynił to z tak 
sztucznym patosem, że go po prostu 
„zamordował”. 

Pisanie do Internetu sprawiło, że 
Agata już dawno wyszła z ukrycia, 
ale wszystko wskazuje na to, że jej 
artystyczny byt będzie jeszcze bardziej 
zauważalny. Rok temu wystawę jej prac 
zorganizowała bocheńska biblioteka. Po 
ekspozycji wszystkie zostały sprzedane, 
a dochód trafił na konto Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Agata w ogóle 

uwielbia udzielać się w charytatywnych 
akcjach, więc często odstępuje efekt swo-
jej twórczości na różne szczytne cele. 

Na początku tego roku wysłała 
próbki swoich wierszy do czterech 
wydawnictw. Aż trzy z nich wyraziły 
gotowość opublikowania ich w formie 
książkowej. Ostatecznie zdecydowała 
się na podpisanie umowy z jedną z war-
szawskich oficyn. Zgodnie z umową, 
część kosztów musiałaby pokryć sama. 
Który z poetów ma za dużo pieniędzy? 
Pewnie nic z tej propozycji by nie wyszło, 
gdyby nie pomoc zadeklarowana prze 
brzeski Urząd Miejski. Teraz trzeba 
czekać tylko na sfinalizowanie przed-
sięwzięcia. Jakie w tomiku znajdą się 
wiersze? O tym zadecydować ma sam 
wydawca. Zapoznaliśmy się z częścią 
twórczości Agaty i wiemy, że spodziewać 
się można satyry, bajek, liryków i bardzo 
osobistych erotyków. 

- Ten tomik to kolejna możliwość 
sprawdzenia się, być może przed nowym 
odbiorcą. To także odpowiedź na częste 
zapytania od moich czytelników, którzy 
dociekają, gdzie to można kupić. A co 
później? Czas pokaże – zamyśla się Aga-
ta. Ona sama oprócz poezji czyta chętnie 
literaturę faktu, biograficzne powieści 
i fantastykę. I pomyśleć, że w dzieciń-
stwie chciała zostać krawcową. 

PRUD

W tym roku szkolnym przygoda 
zapukała do naszych drzwi, najbardziej 
niezwykła ze wszystkich harcerskich 
przygód. Czekają nas obchody 100-lecia 
ZHP. Minął cały wiek, cała epoka. Har-
cerstwo stało się stylem na życie licznych 
pokoleń. Służbą Bogu i  Polsce. Hart du-
cha ,pogoda, jasny wzrok, ta sama idea 
łączy nas, dzisiejszych harcerzy z tymi, 
którzy w 1910 roku tworzyli pierwsze 
zastępy. Obchody tej rocznicy odbywają 
się w całej Polsce.

Częścią obchodów 100-lecia harcer-
stwa w Brzesku był Jesienny Turniej 
Zuchów i Harcerzy. Wiodącym hasłem 
była treść 10 punktu Prawa Harcerskie-
go: ,, Harcerz  jest czysty w myśli, mowie 
i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije na-
pojów alkoholowych’’.Uczestniczyli w nim: 
- szóstki z GZ: Leśne Ludki z Czchowa, 
Leśne Ludki  z Okocimia; zastępy z DH: 
im. mjr Sucharskiego i im. Starzyńskiego 
z PSP Nr 2 w Brzesku, Promieniści z Oko-
cimia, Wiślanie z Wokowic, im. I. Krasi-
ckiego z Czchowa; zastępy z DST:1DST 
Fatamorgana z PG Nr2 w Brzesku, 3 DST 
z PG w Jadownikach, 4 DST Zaborowskie 
Dęby PG w Zaborowie. 

Drużyną sztabową Turnieju była 
Próbna Drużyna Wędrownicza ,,Cuda 
na Kiju’’, która przygotowała dla szóstek 
i zastępów zadania turniejowe. Podczas 
zmagań zuchy musiały wykazać się 
nie lada odwagą i sprytem w czasie 
pokonywania toru sprawnościowego, 
prezentowały dwie piosenki, układały 
z rozsypanki Obietnice i Prawo Zucha, 
malowały plakaty „Jesienne krajo-
brazy”, „Nałogi szkodzą zdrowiu”. Na 
wystawce zaprezentowały kosz darów 
jesieni oraz latawiec.

Harcerze mieli również ciężkie zada-
nia do pokonania, musieli wykazać się 
znajomością historii harcerstwa, rozszy-
frować Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie, 
zaśpiewać dwie piosenki harcerskie, za-
liczyć samarytankę, pionierkę obozową, 
zaprezentować kosz z darami jesieni, 
latawiec, namalować dwa plakaty.

Po zliczeniu wszystkich punktów 
patrolowych, komisja dokonała oceny
i przyznała Puchary Komendanta za 
I miejsca: w pionie zuchów: GZ Leśne 
Ludki z Czchowa, w pionie harcerzy: DH 
im. I. Krasickiego z Czchowa, w pionie 
harcerzy starszych : 4 DST Zaborowskie 

Dęby z Zaborowa. W turnieju uczestni-
czyło ponad 100 osób, puchary dla zwy-
cięzców ufundował burmistrz Grzegorz 
Wawryka.

Drużyny harcerskie przez cały 
rok  biorą udział w świętach i uroczy-
stościach państwowych. Opiekują się 
miejscami pamięci narodowej, pełnią 
warty, składają wieńce i palą znicze. 
Nie zabrakło ich w obchodach 70-dzi-
siątej rocznicy wybuch drugiej wojny 
światowej, w dniu Wszystkich Świętych 
oraz obchodach Święta Niepodległości. 
W drużynach zaczęły się prace nad prze-
glądaniem i porządkowaniem kronik, 
pisaniem wspomnień, poszukiwaniem 
korzeni drużyn, bo to jedne z wielu za-
dań pod hasłem „Działali przed nami”, 
„Harcerstwo naszej szkole”. 

Komenda Hufca Brzesko organizuje 
w ramach obchodów 100-lecia ZHP 
konkurs literacki „Moje harcerskie 
wspomnienia” dla byłych instruktorów, 
seniorów, harcerzy. Prace konkurso-
we należy przesyłać do marca 2010r. 
na adres Komendy .Zapraszamy do 
udziału. 

hm Maria Motyka

JESIENNY TURNIEJ ZUCHÓW I HARCERZY

PORADNIK
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Zawody strzeleckie z okazji „Dni 
Honorowego Dawcy Krwi”, które 
odbyły się     na strzelnicy Komendy 
Powiatowej Policji w Brzesku cieszyły 
się dużym zainteresowaniem, wzięło 
w nich udział 40 osób. W zmaganiach 
tych mogli uczestniczyć tylko honorowi 
dawcy krwi, dlatego puchary, dyplo-
my oraz amunicję ufundował prezes 

Zawody strzeleckie dla krwiodawców

Zarządu Rejonowego PCK w Brzesku 
Krzysztof Olchawa. 

Zawody rozegrane zostały w czte-
rech kategoriach. W kategorii mężczyzn 
zwyciężył Jarosław Marek, na drugim 
miejscu uplasował się Mariusz Słonina, 
natomiast trzecie miejsce zajął Piotr 
Gnela. Pierwsze miejsce wśród kobiet 
zdobyła Małgorzata Serwatka, drugie 

Urszula Kępa, natomiast trzecie Anna 
Gibes. Najlepszym strzelcem w ka-
tegorii młodzieżowej został Fryderyk 
Olchawa, który wyprzedził Bartłomieja 
Dudę. Najwięcej emocji dostarczyła kla-
syfikacja drużynowa, gdzie zwyciężyła 
drużyna HDK przy KPP Brzesko, na 
drugim miejscu uplasowała się drużyna 
HDK „Krakus” Łysa Góra, natomiast 
trzecie miejsce zajęła drużyna HDK 
przy KP PSP Brzesko. 

Warto dodać, że policyjni krwio-
dawcy zorganizowali takie zawody już 
w ubiegłym roku, jak obiecuje współ-
organizator mł.asp. Grzegorz Matura, 
który pełni funkcję przewodniczącego 
Rejonowej Rady HDK Brzesko zosta-
ną wpisane w kalendarz imprez na 
kolejne lata. 

-Zawody te miały na celu integra-
cję środowiska krwiodawców, dlatego 
też organizatorzy  postarali się o do-
datkową atrakcję, jaką było ognisko 
w miejscowości Szczepanów, które przy-
gotowali st. kpt Piotr Słowiak, st. kpt 
Wojciech Podleś, obydwaj z Komendy 
Straży Pożarnej oraz mł.asp Mirosław 
Ramian z Komendy Powiatowej Policji 
– mówi Grzegorz Matura.            red

PAMIĘTAJ:

- w czasie intensywnych opadów 
śniegu, jeśli możesz, pozostań w domu,

- podczas poruszania się zwracaj 
uwagę na zwisające sople i nawisy 
śnieżne na budynkach,

- usuwaj śnieg i lód z dachu Twojego 
budynku, rynien, gzymsów oraz z przy-
legającego do posesji chodnika,

- przygotuj swój samochód do zimy 
(opony zimowe, sprawny akumulator, 
odmrażacz, łańcuchy na koła, skrobacz-
ka do szyb itp.),

- jeśli planujesz dłuższą podróż, miej 
w swoim samochodzie koniecznie śpiwór 
lub koc, małą łopatkę, kamizelkę odbla-
skową, latarkę, przewody do rozruchu 
silnika, podręczne narzędzia, utrzymuj 
też co najmniej połowę pojemności zbior-
nika paliwa,

- w trudnych warunkach drogowych 
staraj się korzystać z komunikacji 
zbiorowej,

- ekstremalne warunki zimowe mogą 
spowodować zakłócenia w dostawie 

Zbliża się zima. Bądź przygotowany na wystąpienie 
śnieżyc, zawiei, zamieci i niskich temperatur!

energii elektrycznej. Przygotuj latar-
kę, alternatywne źródło ogrzewania, 
wybierz jeden pokój taki, w którym 
może mieszkać cała rodzina, najlepiej 
słoneczny,

- w domach z ogrzewaniem gazowym 
otwory wentylacyjne oczyszczaj ze śnie-
gu i lodu,

- stosuj w budynku sprawdzone, 
dopuszczone do użytku urządzenia 
i systemy grzewcze,

- nie składuj materiałów palnych 
obok pieca,

- nie rozpalaj kominka przy użyciu 
cieczy łatwopalnych,

- przewody dymowe, spalinowe 
i wentylacyjne poddawaj systematycznej 
kontroli,

- aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla 
nie stosuj do ogrzewania przenośnych 
gazowych urządzeń promiennikowych 
i kuchenek, nie zatykaj kratek wentylacyj-
nych, nie pozostawiaj bez nadzoru potraw 
na włączonej kuchence, wyposaż swój dom 
w gaśnicę proszkową, bateryjne czujniki 
dymu, tlenku węgla oraz gazu.

Przydatne numery telefonów:
Straż Pożarna, tel. 998 lub 112
Pogotowie Ratunkowe, tel. 999
Policja, tel. 997
Pogotowie Gazowe, tel. 992
Pogotowie wod. – kan., tel. 994
Pogotowie MPEC, tel. 1468-62-625 

lub 1468-62-505
Pogotowie energetyczne, tel. 991
Powiatowe Centrum Zarządzania 

Kryzysowego, tel. 1468-65-010 lub 998
Informacje o przejezdności dróg 

krajowych, tel. 12-412-16-44 lub 600-
800-610

Przydatne strony internetowe:
Informacje o sytuacji na drogach:

www.traxelektronik.krakow.pl, www.
krakow.gddkia.gov.pl, www.zdw.kra-
kow.pl

Informacje pogodowe: www.imgw.pl, 
www.pogodynka.pl

Opracował: Ireneusz Węglowski 
– insp. ds. Zarządzania Kryzysowego 
i Obrony Cywilnej UM w Brzesku
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Wybierany co dwa lata zarząd Stowarzyszenia stanowią: 
Kazimierz Piwowarski – prezes (na stanowisku już piątą 
kadencję),  Aleksandra Dziedzic i Marian Tomala – wice-
prezesi, oraz Halina Mrówka i Tadeusz Klisiewicz. W skład 
organizacji wchodzi 35 przedsiębiorców, reprezentujących 
praktycznie cały przekrój działalności gospodarczej – handel, 
budownictwo, transport i wiele innych. Stowarzyszenie jest 
absolutnie apolityczne.

-Jednym z naszych znamienitszych członków jest Jan 
Musiał, wcześniej burmistrz, teraz poseł. Mimo wielu obowiąz-
ków, nigdy nie zaprzestał działalności w naszej organizacji. 
Z naszego  środowiska wywodzi się także drugi z naszych 
posłów, Edward Czesak. Od początku istnienia Stowarzysze-
nie utrzymuje bliskie kontakty z władzami samorządowymi. 
Informujemy ich i niepokojących nas sygnałach, zawsze 
odbywa się to z korzyścią dla obydwu stron – mówi prezes 
Kazimierz Piwowarski. -Dlatego właśnie Janowi Musiałowi 
i Edwardowi Czesakowi Stowarzyszenie postanowiło wręczyć 
honorowe tytuły. Te wyróżnienia przyznaliśmy także posłom 
Aleksandrowi Gradowi i Wiesławowi Wodzie.

 red

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Brzeskich obchodziło jubileusz 15-lecia, była to znakomita okazja do wręczenia honorowych tytułów 
zasłużonym działaczom, a także do zabawy, która odbyła się w Restauracji Galicyjska. 

Przedsiębiorcy świętowali
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Pociąg już dawno zniknął w odda-
li, a on jeszcze długo wpatrywał się 
w rozmywający się w powietrzu dym, 
jakby licząc na to, że z tej niknącej 
smugi wyłoni się coś, co pozwoliłoby 
mu jeszcze przed północą wrócić 
do domu. Postał tak jeszcze przez 
chwilę, po czym leniwie powlókł się 
w kierunku, z którego niedawno 
przybył pokonując drogę długimi 
susami. Z popołudniowego zapału 
pozostało już tylko wspomnienie. 
Przemierzał nadzwyczaj długo zna-
ne na pamięć uliczki zastanawiając 
się, co począć ze sobą i co spotka go 
nazajutrz w domu. 

Kiedy dotarł do cyrku, szapito 
było już prawie niewidoczne, a ciem-
nawy odcień brezentu zlał się w jedno 
z otaczającym go zewsząd mrokiem. 
Namiot, na widok którego zawsze 
szybciej biło mu serce, teraz wydał 
mu się dziwnie obcy. Potykając się 
o zakryte ciemnością przedmioty 
dotarł do miejsca, z którego jeszcze 
kilka godzin temu przyglądał się 
sposobiącemu się do występu atlecie. 
Cały cyrk już właściwie spał. Jeszcze 
tylko w oknach niektórych wozów 
paliło się blade światło, ale widać 
było, że wszyscy szykują się już do 
zasłużonego odpoczynku. Cóż począć, 
pozbierał do kupy kilka stojących 
niedaleko siebie skrzyń i sam zaczął 
układać się do snu, który mimo nie-
codziennej sytuacji przyszedł nad-
spodziewanie szybko. Pawłowi nie 
przeszkadzały ani ciche rżenie koni, 
ani ściszone rozmowy cyrkowców, 
którzy w małych grupkach analizo-
wali swój niedawny występ. 

Sen nadszedł niespokojny. A w nim 
młody niedoszły cyrkowiec po raz 
pierwszy stanął na środku areny ze 
strachem w oczach. Ileż to razy śnił 
o takiej chwili, ale zawsze były to 
miraże pełne wspaniałych gimna-
stycznych popisów. Tym razem był 
najwyraźniej spięty, bo w pierwszym 
rzędzie widowni wypatrzył dobrze 
mu znaną twarz zasępionego ojca, 
który raczej nie wyglądał na zadowo-
lonego. Orkiestra zagrała tusz, a on 
wprawnymi ruchami zaczął wspinać 
się po sprężystej linie pod samą ko-
pułę, pod którą złowieszczo, niczym 
wahadło starego zegara, chybotał tra-
pez. Nawet kiedy był już na samym 
szczycie, wszystkie twarze wpatrzo-
nych w niego widzów były zwyczajnie 
rozmyte, anonimowe. Tylko jedno 

zasępione oblicze wydawało się być 
nadnaturalnie dobrze widoczne. To 
ojciec z pasem w prawej ręce zdawał 
się czekać, kiedy syn znajdzie się 
z powrotem na dole. Zaczął więc swój 
śniony wielekroć występ, ale tym 
razem trapez wyjątkowo nie chciał 
go słuchać. Kołysał się tak, jakby 
nigdy nie miał wyczucia taktu. Ten 
występ na pewno nie był udany, bo 
publiczność dziwnie bez znanej jego 
snom spontaniczności prawie w ogóle 
nie reagowała. Nadszedł wreszcie 
moment krytyczny, kiedy widzowie 
zamarli w przerażeniu, bo oto kiedy 
frunął w powietrzu wykonując swoje 
popisowe śnione tyle razy podwójne 
salto już miał chwytać poprzeczny 
drążek trapezu, wstał ze swojego 
miejsca ojciec i złowrogim głosem 
zawołał: - Złaź natychmiast na zie-
mię, już ja ci gnaty porachuję! Gdzie 
ty się włóczysz po nocach? Dam ja ci 
na więcej razy cyrk! 

Ten krzyk zakłócił ruchy Pawła 
na tyle, że kiedy prawa ręka już 
prawie chwytała za drążek, lewa 
gdzieś nadnaturalnie się skrzywiła 
i zamiast złapać trapez przeszyła 
z jękiem powietrze. Ku przerażeniu 
publiczności i siebie samego Paweł 
runął w dół. Kulista arena zaczęła się 
zbliżać przeraźliwie szybko, wyrzucił 
więc z siebie krzyk charakterystycz-
ny każdemu, kto nie wie jak wyjść 
z opresji. Twarz już prawie dotykała 
ziemi, kiedy spocony zerwał się ze 
służących mu za posłanie skrzyń. Ro-
zejrzał się nieco zdziwiony dookoła, 
chcąc przypomnieć sobie, skąd wziął 
się w tym dziwnym, choć dobrze mu 
znanym miejscu. Ach tak, wczoraj 
wieczorem spóźnił się na ostatni 

pociąg. Zrzucił z siebie koc, który nie 
wiedzieć czemu okrywał go w nocy. 
Domyślił się, że pewnie ulitował się 
nad nim jakiś cyrkowiec widząc go 
śpiącego bez żadnego okrycia. Świta-
ło już, ale cyrk wciąż trwał w ciszy. 
Wstał, przetarł nerwowo oczy, zarzu-
cił na ramię teczkę z książkami i tak 
samo powoli jak wieczorem ruszył 
w kierunku dworca. Przechodząc 
obok ratusza, podobnie jak wczoraj 
rzucił okiem na wieżę, popatrzył na 
zegar i pomyślał: „Do najbliższego 
pociągu mam jeszcze ponad godzinę. 
Ciekawe, co wydarzy się w domu?”

***
Jeszcze kogut nie zdążył zapiać, 

kiedy stary Syweńki zaczął przecią-
gać się w łóżku po koszmarnym śnie, 
w którym widział jak jego najuko-
chańszy syn Paweł wbiega na lwow-
ski peron i goniąc pociąg potyka się 
nagle, po czym niesiony siłą rozpędu 
wpada pod ostatni wagon. Ten sen 
przychodził tej nocy wiele razy i ury-
wa się za każdym razem, kiedy śnią-
cy Syweńki zrywał się strwożony na 
równe nogi. Teraz też chyba zbudził 
go ten koszmar, ale skołowany sam 
już nie wiedział, czy to sen nakazał 
mu wstać, czy troska o syna, czy też 
obowiązek sprawienia mu lania, jak 
tylko cały i zdrowy („Niech Bóg da!) 
wróci do domu. 

Na wszelki wypadek zajrzał do 
pokoju, w którym powinny w kom-
plecie spać wszystkie dzieci, ale 
jedno łóżko ku jego zaniepokojeniu 
było nadal puste, a pościel nawet 
nietknięta. 

- Niech Bóg da, żeby się gównia-
rzowi nic złego nie przytrafiło. A jak 
wróci, to już ja mu przemówię do 
rozsądku – cicho, żeby nikogo nie 
budzić, wyszeptał do siebie. 

Wszedł do kuchni, zaparzył her-
batę i po raz pierwszy od niepamięt-
nych czasów zapomniał o zwykłych 
codziennych obowiązkach. 

***
Dochodziła dziesiąta, kiedy Sy-

weńkiego oderwał od pracy donośny, 
ale pełen radości krzyk żony.

- Pawełek wraca! Cały i zdrowy! 
Dzięki Bogu! – darła się w niebogło-
sy kobieta, widząc jak na podwórze 
wkraczał jej marnotrawny (przynaj-
mniej ostatniej nocy) syn. 

Krzyk niósł się daleko poza domo-
stwo, toteż nie tylko rodzina Syweń-
kich wyległa w komplecie przed dom, 
ale i w drzwiach sąsiednich budyn-
ków pojawiły się twarze zdziwionych 
tym zaskakujących alarmem ludzi. 
Widownia, można powiedzieć, tak 

AURELI
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liczna, jakby miało się zacząć przed-
stawienie samego cyrku „Światowid” 
Truszkowskich. Paweł strachliwie 
rozejrzał się dookoła wypatrując, 
z której strony dopaść może go tata. 
Oj wiedział on dobrze, jakiego przed-
stawienia może się spodziewać. Tata 
był najukochańszym człowiekiem na 
świecie, ale nikt chyba tak jak on nie 
umiał wymierzać sprawiedliwości. 
Właśnie biegł od domu wymachując 
złowieszczo co dopiero odpiętym od 
spodni pasem. „Co robić? Co robić?” 
– powtarzał nerwowo w myślach 
Paweł i niemal w ostatniej chwi-
li skierował wzrok na najwyższą 
w ogrodzie czereśnię. W okamgnieniu 
znalazł się na samym jej szczycie. 
Dla tak wytrawnego akrobaty nie 
było to nic trudnego. A drzewo było 
na tyle wysokie, że ręka ojcowskiej 
sprawiedliwości nie miała szans go 
dosięgnąć. 

Warte wielu wspomnień było to 
widowisko, kiedy cała rodzina zgro-
madziła się pod czereśnią oczekując 
dalszego ciągu wydarzeń. Paweł 
z pewną ulgą zauważył, że to, co mia-
ło się za chwilę wydarzyć, przygnało 
pod drzewo też babcię Syweńką, jego 
ostatnią instancję. Nie było czasu na 
zastanawianie się, co będzie, bo ojciec 
darł się już w niebogłosy.  

- Złaź natychmiast na ziemię, już 
ja ci gnaty porachuję! Gdzie ty się 
włóczysz po nocach? Pewnieś znowu 
był w cyrku! Dam ja ci na więcej razy 
cyrk! – krzyczał papa Syweńki, a cały 
czas wymachiwał przy tym pasem, 
jakby chciał sobie dodać więcej sę-
dziowskiego majestatu. 

- Nie zejdę tato, nie zejdę! Ostatni 
pociąg mi uciekł, tatusiu. To nie moja 
wina – próbował się wytłumaczyć 
Paweł. 

- Radzę ci po dobroci, złaź! – prze-
rwał mu tata.

- Jakie po dobroci? Jak po dobroci, 
to po co ci ten pas? – udawał chłopiec 
zdziwienie. 

- Pozwól mu zejść i rozejdźcie się 
do swoich prac – wtrąciła się babcia 
– Ciesz się, że nic mu się nie stało. 

Ale ojciec nie słuchał w ogóle star-
szej kobiety, tylko zaczął rozglądać 
się nerwowo po podwórzu. Rozglądał 
się, rozglądał i wreszcie dojrzał to, 
co znaleźć nakazywała mu potrzeba 
chwili. Tuż przy frontowej ścianie 
domu spoczywała siekiera. Podbiegł, 
chwycił oburącz narzędzie i kiedy 
zaczął zbliżać się z nim do drzewa 
wszyscy sąsiedzi, którzy do tej pory 
obserwowali sytuację z ukrycia, 
wylegli przed swoje domy ciekawi, 

co też u Syweńkich jeszcze się przed 
południem wydarzy. A Syweńki już 
spod samej czereśni ponowił zapro-
szenie:

- Powtarzam, zejdź, pókim dobry, 
to nic złego ci nie zrobię.

A ponieważ reakcji żadnej się nie 
doczekał, podniósł siekierę obiema 
rękami nad głowę, zamachnął się 
i wszyscy z przerażeniem zaczęli 
oczekiwać, co też jeszcze u Syweńkich 
wydarzyć się może. I nagle stało się 
jasne, że pierwszy odruch ojcowskiej 
sprawiedliwości dosięgnąć miał Bogu 
ducha winną czereśnię, którą ojciec 
Pawła zaczął zaciekle okładać. Po 
pierwszym uderzeniu drzewem 
mocno zatrzęsło, ale nie na tyle, by 
chłopiec miał z niego spaść niczym 
przejrzały owoc. Wszyscy wokoło 
zrozumieli jednak, że w działaniu 
rozsierdzonego Syweńkiego jest 
metoda. Skoro bowiem, niepokorny 
młodzieniec sam dobrowolnie na 
ziemię zejść nie zamierzał, to stary 
postanowił sprowadzić go na dół, 
unicestwiając najpierw wybujałą 
nad podziw roślinę. Tłukł więc me-
todycznie i tłukłby tak pewnie aż do 
skutku, gdyby do akcji nie wkroczyła 
stanowczo i zdecydowanie najstar-
sza z rodu Syweńkich.

- A cóż co to biedne drzewko 
zawiniło? – zakrzyknęła – A z czego 
twoja kochana żona ugotuje ci kom-
pot i zrobi soki na zimę? – lamen-
towała – I co też temu biednemu 
chłopcu chcesz uczynić? Czyż nie 
raduje cię, że cały i zdrów na czubku 
tej drzewiny siedzi. Pewnie głodny 
i zmęczony. Odłóż siekierę, pozwól 
mu zejść i zakończ to nieszczęsne 
przedstawienie.

Stary zamarł wpierw bez ruchu, 
powoli opuścił siekierę, rzucił ją pod 
nogi i spokojnie rozejrzał się dooko-
ła. I nie wiadomo, czy ten jego spokój 
wlał się w duszę na dźwięk lamentu 
kobiety, czy też był to najzwyklej-
szy efekt zmęczenia wywołanego 
zaciekłym rąbaniem, choć przyznać 
trzeba, że drzewo ten zamach zniosło 
z godnością i prawie bez szwanku 
trwało dalej na swoim stanowisku. 
Zadarł w końcu Syweńki głowę do 
góry, innym już niż uprzednio spoj-
rzeniem obrzucił trzęsącego się ze 
strachu i zimna syna i scenicznym, 
acz nigdy nie ćwiczonym szeptem, 
rzucił w stronę czubka korony drze-
wa, co usłyszeli nawet ci z najodle-
glejszych domostw: - Złaź!

- A nie obijesz mnie, tato? – na 
wszelki wypadek zapytał już mniej 
przelękniony chłopiec. 

- Nie ubiję, daję słowo, tylko 
powiedz mi, co się z tobą, diable 
wcielony działo. 

- W cyrku byłem tato. Musiałem, 
bo to było pierwsze tej wiosny wi-
dowisko. Musiałem – przekonywał 
Paweł i zaraz zaczął opowieść pełną 
żonglerów, akrobatów, klaunów, 
woltyżerów, połykaczy ogni i tego 
wszystkiego, co ojciec do tej pory 
znał tylko z synowskich opowiadań. 
A opowieść musiała być barwna, bo 
ojciec nie tylko porzucił marsowe 
spojrzenie, ale zupełnie niewymu-
szenie okrasił twarz coraz bardziej 
jaśniejącym uśmiechem. Zasępił się 
tylko na chwilę, kiedy usłyszał o od-
jeżdżającym z peronu pociągu, który 
w jego sennym koszmarze miał tyle 
krzywdy wyrządzić synowi. Dużo 
bardziej bolesnej niż ojcowski pas. 
No właśnie:

- Zejdę tato, tylko proszę cię, od-
daj ten pas babci – postawił Paweł 
ultimatum wiedząc, że pas w rękach 
wezwanej na pomoc babci na pewno 
w niecnym celu użyty nie będzie. 

I kiedy rzeczony pas powędrował 
do rąk wyzwolicielki chłopca, ten 
niczym wytrawny akrobata zeskoczył 
z samego czubka drzewa na ziemię, 
aż wszystkich obserwatorów kończą-
cego się przedstawienia przeszedł 
krótki dreszcz grozy i nieco dłuższy 
jęk podziwu. Tylko, że młody Pawełek 
nigdy jednak tym wymarzonym przez 
siebie cyrkowym akrobatą nie został. 
Choć jeszcze wtedy nie wiedział, 
że z cyrkiem tak wiele będzie mieć 
wspólnego. 

***
„Tak, tak, nigdy nie spełniło 

się moje dziecięce marzenie. Za-
miast akrobatą, jestem kontrolerem 
w fabryce piwa” – uśmiechnął się 
do swoich myśli dorosły już Paweł 
Syweńki cały czas wpatrując się 
w smukłą sylwetkę dziewczyny, która 
majaczyła mu przed oczami nawet 
wtedy, gdy znikała na zapleczu i po-
zostawała tylko w jego wyobraźni. 
Trudno już teraz ustalić, czy wtedy 
właśnie poprzysiągł sobie, że poślubi 
piękną Helenkę. Jeśli nawet jednak 
tak sobie pomyślał, to na pewno nie 
mógł przewidzieć, że zanim zostanie 
mężem młodziutkiej jeszcze Jawor-
skiej, przyjdzie mu udawać jej brata, 
a nieco później, już po ślubie cyrk 
odegra w jego życiu bardzo znaczącą 
rolę, choć z przyszłym potomkiem 
w pierwszym planie. C.d.n.

PRUD      
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Uchwalając budżet gminy na 
2009 rok mówił Pan, że jest to plan 
bardzo ambitny, dający gminie 
szansę na realizację wielu potrzeb-
nych inwestycji. Czy tak stało się 
faktycznie?

Pod koniec 2008 roku Rada Miej-
ska  jednomyślnie uchwaliła budżet 
na rok następny.  Szybkie uchwalenie 
planu finansowego pozwoliło urzędowi 
i jednostkom organizacyjnym dobrze 
i spokojnie przygotować się do zapi-
sanych w budżecie zadań, zwłaszcza 
w obszarze planowanych inwestycji 
i remontów. Burmistrz miał czas, środki 
i narzędzia, aby dobrze przygotowywać 
dokumentacje projektowe, rozpisywać 
przetargi i skutecznie aplikować po 
środki unijne. W ten sposób weszliśmy 
w rok 2009 płynnie i bez większych 
problemów. Plan na 2009 rok był 
niewątpliwie bardzo ambitny, gdyż 
większość zadań uwarunkowana była 
od pozyskanych środków unijnych. Do 
najważniejszych zadań należały, między 
innymi: budowa regionalnego centrum 
kulturalno – bibliotecznego, gruntowne 
modernizacje nawierzchni drogowych 
w mieście i sołectwach, budowa i re-
monty chodników oraz budowa nowych 
miejsc parkingowych w celu poprawy 
bezpieczeństwa pieszych, w tym dzieci 
na drogach najbardziej ruchliwych, przy 
szkołach i przedszkolach, zwłaszcza na 
wsiach: w Jadownikach, Mokrzyskach, 
Jasieniu, czy Sterkowcu. W planie była 
także budowa wodociągu dla Poręby 
Spytkowskiej i dokończenie wodocią-
gowania Okocimia, uzbrajanie stoku 
Pomiatowskiego w części biznesowej 
i w części przeznaczonej pod budowni-
ctwo jednorodzinne, budowa przedszko-
la w Buczu. Niemal wszystkie te zadania 
zostały zrealizowane, bądź są w trakcie 
wykonywania. 

Co uważa Pan za największy 
sukces Rady Miejskiej w mijającym 
roku?

Myślę, że dobra strona pracy tej 
rady i radnych jest aktywne włączanie 
się w rozwiązywanie problemów nawet 
pojedynczych mieszkańców. Zarówno 
radni jak i komisje są otwarte dla miesz-
kańców, na bieżąco wyjeżdżają w teren 
i pomagają rozwiązywać indywidualne 
ich sprawy. Szybko reagują na wnioski 
składane przez zainteresowane strony, 
a ostatecznie Rada miejska potwierdza 
to swoimi uchwałami, jeżeli leży to w jej 

Budżet to nasz wspólny sukces -
kompetencji.  Takim małym sukcesem 
może być wywołana dyskusja na temat 
spółki RPWiK, w kwestii zasadności 
proponowanych podwyżek cen za usługi 
wodno-kanalizacyjne. Rada zleciła bur-
mistrzowi dokonanie w spółce kontroli 
kosztów i sprawdzenie, czy stawki nie 
są zawyżone. Generalnie radni wzięli 
pod lupę spółki gminne, aby wymóc na 
nich większą efektywność działania. 
Skutkiem tych działań jest wstrzyma-
nie i zracjonalizowanie podwyżek przez 
spółki. 

Jakie, Pana zdaniem uchwały 
zaliczyć można do tych najważ-
niejszych?

Na uwagę zasługuje fakt, iż wszyst-
kie akty prawne tworzone przez Radę 
Miejską zostały pozytywnie zweryfiko-
wane przez nadzór prawny Wojewody 
Małopolskiego. Spośród wielu aktów 
prawa miejscowego uchwalonego przez 
Radę Miejską, do tych ważniejszych 
należy zaliczyć uchwalenie  nowych 
statutów sołectw. Zostały one przyjęte 
po konsultacjach z mieszkańcami tych 
sołectw, a zaproponowane rozwiązania 
znalazły aprobatę wśród społeczności 
lokalnej. Rada wprowadziła regulamin 
korzystania z placów zabaw oraz tere-
nów rekreacyjnych w granicach admi-
nistracyjnych gminy, co jest niezwykle 
cenne w kontekście tworzonych placów 
zabaw i terenów rekreacyjnych ich czy-
stości i bezpieczeństwa dzieci korzysta-
jących z tych obiektów.  Wśród podjętych 
aktów prawnych należy wymienić także 
nowelizację statutu Brzeskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, która miała na celu 
dostosowanie tej instytucji do poszerze-
nia działalności i przejęcia w admini-
strowanie takich obiektów jak: zespół 
boisk „Orlik”, budynku kręgielni oraz 
budynków będących w posiadaniu Oko-
cimskiego Klubu Sportowego. Chcemy 
scalić istniejącą bazę sportową, w pełni 
ją wykorzystać i tak dofinansować, aby 
w pełni służyła mieszkańcom. 

Czy Rada Miejska podejmuje 
działania mające na celu rozwój 
gospodarczy gminy?

Staramy się, w ramach obowiązują-
cego prawa, sprzyjać osobom i spółkom 
prowadzącym działalność gospodarczą 
na terenie naszej gminy. Nasza rola 
sprowadza się do kształtowania planów 
przestrzennego zagospodarowania, 
wprowadzania zwolnień od podatków 
lokalnych dla osób tworzących nowe 

miejsca pracy, 
zabezpieczania środków dla tworzenia 
infrastruktury pod rozwój działalności, 
utrzymywanie  oraz kreowania właś-
ciwej polityki podatkowej na szczeblu 
lokalnym. Staramy się, aby szczególnie 
teraz w okresie kryzysu maksymalnie 
iść „na rękę” naszym przedsiębiorcom, 
kupcom i rzemieślnikom. Myślę, że 
dobrym przykładem jest uchwalenie 
nowego regulaminu i nowych niższych 
opłat dla podmiotów gospodarczych, któ-
re wynajmują powierzchnie handlowe 
na terenie targowiska miejskiego.

Opracowywany jest budżet na 
2010 rok, realizacji jakich zadań 
można się spodziewać?

W roku następnym dla Brzeska 
otwierają się nowe możliwości. Co praw-
da budżet na rok 2010 nie jest jeszcze 
uchwalony, niemniej mogę powiedzieć, 
że takie inwestycje jak  rozpoczęcie 
budowy kanalizacji części północno 
zachodniej części miasta i gminy Brze-
sko,  rewitalizacja Rynku, kontynuacja 
budowy wodociągów czy rozpoczęcie 
budowy pełnowymiarowej hali sportowej 
dla szkoły nr 3 w Brzesku wydają się 
być  nie zagrożone. Podsumowanie roku 
jest dobrym czasem, aby podziękować 
wszystkim osobom, które współpraco-
wały z Radą Miejską w Brzesku. Chcę 
podziękować mieszkańcom, za wszystkie 
uwagi , te krytyczne, jak i pozytywne. 
Dziękuję radom sołeckim, sołtysom, 
zarządom osiedli za cierpliwość, zrozu-
mienie i za dobrą dotychczasową współ-
pracę. Chciałem podziękować wszystkim 
radnym, a przede wszystkim przewodni-
czącym komisji. Osobiście też dziękuję  
radnemu Markowi Adamczykowi za 
duże zaangażowanie i pracę na rzecz 
mieszkańców wsi Mokrzyska. Wiele 
cennych zadań i środków zostało prze-
kazanych dzięki jego ciągle wnoszonym 
inicjatywom. Jest takie powiedzenie, że: 
„dobre rzeczy same się obronią” i nie 
potrzeba ich chwalić. Niemniej podsu-
mowując ten rok gratulacje i wyrazy 
uznania należą się burmistrzowi Brze-
ska Grzegorzowi Wawryce i jego pracow-
nikom, za dotychczasowe osiągnięcia, 
za pozyskiwanie dużej ilości środków 
unijnych i dobrze realizowany budżet 
na rok 2009. Chciałbym też podziękować 
za mądrą i konstruktywną współpracę, 
a w szczególności za życzliwe podejście 
do naszych mieszkańców i ich spraw, 
z którymi przychodzą do urzędu.

z Krzysztofem Ojczykiem, przewodniczącym Rady Miejskiej rozmawiała Zofia Sitarz
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-To ważne wydarzenie w historii na-
szej szkoły – mówi rektor MSzW Stani-
sław Lis. -Mam nadzieję, że współpraca 
ta będzie owocna i przyczyni się głównie 
naszym studentom.   red

Małopolska Szkoła Wyższa pod-
pisała umowę o współpracy z Biało-
cerkiewskim Instytutem Ekonomiki 
i Zarządzania Wyższego Zakładu Na-
ukowego „Otwarty Międzynarodowy 
Uniwersytet Rozwoju Społeczeństwa 
Ukraina”. Władze uczelni nie ukrywa-
ją zadowolenia z podpisania umowy,  
wiele sobie po tej współpracy obiecują, 
zwłaszcza w zakresie wymiany stu-
dentów i kadry wykładowczej, a także 
działalności wydawniczej. 

-Umowa szczegółowo określa zasa-
dy wzajemnej aktywności w zakresie 
rozwoju kształcenia, wymiany studen-
tów i wykładowców, pracy naukowej, 
organizacji przedsięwzięć kulturalno-
oświatowych i prozdrowotnych. Będzie-
my organizować wspólne olimpiady, 
wykłady i konferencje wymieniać 
doświadczenia w zakresie organizacji 
procesu naukowo-wychowawczego 
– wyjaśnia kanclerz Małopolskiej Szko-
ły Wyższej Bożena Szołtysek.

Otwarty Międzynarodowy Uniwer-
sytet Rozwoju Społeczeństwa Ukraina 
kształci blisko 1500 studentów, jego 

Konrad Moszczyński – Gimnazjum 
Katolickie, Maciej Jaworki – Liceum Ka-
tolickie, Maria Legutko, Camillo Hudy, 
Magdalena Borowska, Jakub Pacura, 
Anna Okas – Gimnazjum nr 1, Natalia 
Grząbel, Paulina Piekarz, Anna Chruś-
ciel, Dawid Czosnek, Sylwester Bryndal, 
Dawid Gurgul i Krasowski Marcin – ZSP 
nr 2, Tomasz Wietecha, Maria Pabian, 
Damian Wielgosz – Gimnazjum Jadow-
niki, Anna Biernat, Gabriela Bujak, Jan 
Kurek, Paulina Miś, Sonia Wargacka, 

ROZPOCZĘLI KADENCJĘ

Sebastian Wawryka – Gimnazjum nr 
2 – to lista osób, które w gimnazjach 
i szkołach średnich zostały wybrane do 
Młodzieżowej Rady Gminy III kadencji. 
Przewodniczącą MRG wybrana została 
Anna Biernat.

Wybory do Młodzieżowej Rady 
Gminy odbyły się 19 października i prze-
prowadzone zostały w sześciu okręgach 
wyborczych. Spośród 2700 uczniów 
uprawnionych do głosowania, do urn 
przyszło ponad 70 procent z nich.

UMOWA PODPISANA

Młodych radnych powitał burmistrz 
Grzegorz Wawryka.

-Mam nadzieję, że będziecie mieć 
dobre pomysły i podejmować będziecie 
uchwały, które służyć będą waszym 
kolegom – mówił burmistrz w czasie 
pierwszego posiedzenia MRG.

-Życzę młodym radnym trafnych de-
cyzji i zrozumienia wśród rówieśników 
– mówiła radna Mieczysława Klimek. 

red

działalność skupia się w Kijowie oraz 
w 25 miastach wojewódzkich. Kadra 
wykładowcza to ponad 200 osób, które 
kształcą studentów w kilku specjalnoś-
ciach, między innymi finanse i prawo. 
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Od początku wiedziałem, że pomysł 
zaproszenia Jana Jakuba Należytego 
do Brzeska jest w pełni trafiony. Nieco 
powątpiewałem, kiedy dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury Małgorzata 
Cuber zaproponowała, aby recital tego 
wspaniałego artysty odbył się w Pawi-
lonie. Na szczęście myliłem się, a w do-
datku już na miejscu mogłem przekonać 
się, że w naszym mieście nie brakuje 
ludzi, którzy chcą i lubią wsłuchiwać 
się w piosenki z tekstem, śpiewane 
mocnym męskim głosem, pełne refleksji, 
a przy okazji okraszone profesjonalnym 
akompaniamentem. Znakomity Jakub 
Ryba „rozdarty” między kontrabasem 
a akustyczną gitarą, dyskretny akorde-
onista Sławek Ratajczak i wreszcie 
ona – Dorota Wasilewska, główna siła 
napędowa tej orkiestry, która nie tylko 
po mistrzowsku gra na pianie, ale też 
znakomicie śpiewa. Można żałować, że 

Po kilku latach przerwy brzeski Zajazd Okocim zwany popularnie Pawilonem znowu stał się areną znaczącego wydarzenia artystycznego. 
W dawnym teatrze wystąpił Jan Jakub Należyty z zespołem, który udowodnił, że miano najlepszego polskiego interpretatora francuskiej 
piosenki w pełni mu się należy. 

NALEŻYTY W PAWILONIE

w Pawilonie zaśpiewała tylko w „antrak-
tach”, ale warto było choćby posłuchać 
jej „Gdyby drzewa mogły śpiewać” do 
słów Dariusza Wasilewskiego. Być może 
w przyszłości nadejdzie taki wieczór, 
kiedy to ona w Brzesku wystąpi w roli 
głównej, jednak jeśli kto niecierpliwy, to 
polecam jej album „Wniebogłosy”. 

Jeśli pisać o samym Należytym, to 
muszę przyznać, że nieco obawiałem 
się o odbiór jego piosenek, bo takie re-
citale w Brzesku to rzadkość. On sam 
potwierdził moje obawy w kuluarowej 
rozmowie już po koncercie. – Byłem 
nieco w strachu, ale już w połowie trze-
ciego utworu wiedziałem, że trafiłem na 
wspaniałą publiczność – mówił z entu-
zjazmem i nie było w jego wypowiedzi 
nic z kokieterii…

…bo znakomitym uzupełnieniem 
tego wieczoru była wspaniała brzeska 
publiczność, która w Pawilonie stawiła 

się w komplecie, a nawet – powiedział-
bym – w nadkomplecie. I znakomicie 
reagowała na poszczególne piosenki 
znane  jej wcześniej z archiwalnych 
wykonań ich oryginalnych interpreta-
torów – Brassensa, Brela, Aznavoura. 
Słuchacze mogli też poznać autorskie 
piosenki samego Należytego, ale i wysłu-
chać utworu „Esmeralda” pochodzącego 
z musicalu „Dzwonnik z Notre Dame”. 

Jan Jakub Należyty obiecał, że do 
Brzeska jeszcze powróci. Być może nie 
osobiście, ale będzie obecny w swoich 
monodramach wykonywanych przez 
znanych polskich aktorów. Małgorzata 
Cuber potwierdza, że jest zaintereso-
wana kolejnymi propozycjami ze strony 
artysty. Pozostaje nam trzymać ich oboje 
za słowo i niecierpliwie oczekiwać na 
ciąg dalszy. Ja już gorąco wszystkim ten 
ciąg dalszy polecam. 

ENTUZJASTA

Niecodzienna impreza odbyła 
się w Świetlicy Wiejskiej w Po-
rębie Spytkowskiej działającej 
w strukturach Miejskiego Ośrod-
ka Kultury. W ostatnią niedzielę 
listopada zorganizowano tutaj 
Wieczór Etniczny „Dzieci Połu-
dnia” będący zwieńczeniem kon-
kursu, w którym uczestniczyli 
młodzi ludzie biorący wcześniej 
udział w warsztatach, podczas 
których uczyli się wykonywania 
prac plastycznych techniką zwaną 
decoupage.  

Program wieczoru był doprawdy 
imponujący. Uczestnicy imprezy mogli 
obejrzeć wystawę, na której znalazły 
się między innymi fotografie wykonane 
przez Mariana Pajdaka, afrykańskie 
rzeźby z kolekcji Biura Turystycznego 
Gosia-TOUR oraz prace wykonane 
techniką decoupage i z wykorzysta-
niem sizalowego sznurka.  

Marian Pajdak to prezes Stowarzy-
szenia „Polska Sahara”, którego nad-
rzędnym celem jest ratowanie przed 
degradacją Pustyni Błędowskiej. Sto-
warzyszenie każdego roku organizuje 
na terenie Pustyni plenerowe imprezy, 
a sam prezes uważa, że w przyszłości 
po wykonaniu odpowiednich prac na 

ETNICZNY WIECZÓR W PORĘBIE
tym terenie będzie można zaobserwo-
wać zjawisko fatamorgany polegające 
na powstaniu pozornego obrazu odle-
głego przedmiotu poprzez współdzia-
łanie różnych współczynników światła 
w warstwach powietrza o różnej tem-
peraturze i różnej gęstości.

Gosia-TOUR to niedawno urucho-
mione Biuro Turystyczne, założone 
przez Małgorzatę Robak, która z za-
miłowaniem kolekcjonuje afrykańskie 
rzeźby. Jej kolekcja była jedną z atrak-
cji przygotowanej na czas wieczoru 
wystawy. 

Decoupage to plastyczna technika 
polegająca na zdobieniu przedmiotów 
wzorami wyciętymi z papieru lub pa-
pierowej serwetki. Można w ten sposób 
ozdobić każdą powierzchnię (na przy-
kład drewno, metal, szkło, tkaninę, 
plastik czy szkło) po odpowiednim jej 
spreparowaniu. Klasyczny decoupage 
to naklejanie wzoru i pokrywanie go 
wieloma warstwami lakieru w ten 
sposób, aby całkowicie wtopił się 
w ozdabianą powierzchnię i nie był 
wyczuwalny przy dotykaniu. W Po-
rębie Spytkowskiej prace wykonane 
tą techniką prezentowali uczestnicy 
warsztatów zorganizowanych dzięki 
wsparciu Instytutu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w świetlicach w Jadowni-
kach, Mokrzyskach, Sterkowcu i Po-
rębie Spytkowskiej. 

Uczestnicy spotkania mogli też 
wziąć udział we wspólnym wykonaniu 
plakatu o tytule „Kraje rozwijające 
się w oczach dziecka”. Najlepsi mło-
dzi artyści otrzymali nagrody, które 
wręczała dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Kultury Małgorzata Cuber. Było 
też wiele innych konkursów, a także 
zabawa przy etnicznej muzyce. Odbył 
się też pokaz filmu „Karawana”. 

Entuzjastycznie przyjęty został 
przez publiczność koncert muzyki 
etnicznej w wykonaniu zespołu TAM-
TAMITUTU, którego liderem jest 
Marcin Urzędowski. Zafascynowany 
egzotycznymi instrumentami arty-
sta stworzył grupę łączącą w swoich 
występach muzykę, taniec i tzw. body 
painting. 

Przynajmniej namiastkę atmosfery 
towarzyszącej Wieczorowi Etnicznemu 
w Porębie Spytkowskiej będzie można 
przeżyć w Miejskim Ośrodku Kultu-
ry, do którego przeniesiona zostanie 
wystawa zaprezentowana podczas 
imprezy. 

PRUD
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Firma Carlsberg Polska otrzyma-
ła wyróżnienie w prestiżowym kon-
kursie „Panteon Polskiej Ekologii” 
w kategorii przedsiębiorstwo, za duży 
wkład w proekologiczne modernizacje 
poszczególnych browarów, aktywną 
współpracę w branży piwowarskiej 
na rzecz ochrony środowiska oraz 
edukację ekologiczną pracowników 
i konsumentów. Dzisiaj odbyło się 
wręczenie nagród w Poznaniu pod-
czas Międzynarodowych Targów Eko-
logicznych POLEKO ‘2009. Działania 
ekologiczne stanowią istotny element 
odpowiedzialnej polityki firmy, doce-
nianej przez branżowe organizacje, 
o czym świadczy fakt, iż to już trzecia 
nagroda przyznana w tym roku za 
prośrodowiskową aktywność firmy 
Carlsberg Polska.  

Carlsberg Polska od lat prowadzi 
kompleksowe działania w zakre-
sie ochrony środowiska, zarówno 

w sferze inwestycji oraz poszano-
wania energii i wody, jak i edukacji.  
Carlsberg Polska znalazła się w gro-
nie dwudziestu firm, które otrzy-
mały nagrody i wyróżnienia, przy 
czym do konkursu Panteon Polskiej 
Ekologii zgłoszonych było blisko sto 
projektów.

W ramach realizacji polityki ekolo-
gicznej firmy przeprowadzono m.in.:
-modernizację i rozbudowę przemy-

słowo – komunalnej oczyszczalni 
ścieków obsługującej Browar Oko-
cim i miasto Brzesko, 

- budowę oczyszczalni ścieków w Bro-
warze Bosman w Szczecinie, 

- instalację kotłowni gazowej w Bro-
warze Okocim, 

- modernizację maszynowni chłod-
niczych w Browarach Okocim 
i Kasztelan, 

- instalację zbiorników neutralizują-
cych ścieki z Browaru Kasztelan,

- oraz montaż we wszystkich trzech 
browarach instalacji zintegrowa-
nych z procesami produkcyjnymi 
w zakresie odzysku wody i energii. 

Od 2005 roku Carlsberg Polska 
wydała na wszystkie te inwestycje - 
modernizujące technologię produkcji 
w browarach w zakresie poszanowa-
nia wody i energii, zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, poprawy 
gospodarki odpadami i gospodarki 
ściekowej oraz ochrony przed hałasem 
- ponad 40 milionów złotych.

-To bardzo satysfakcjonujące wy-
różnienie, które potwierdza, iż wysił-
ki, jakie podejmujemy w trosce o oto-
czenie, są doceniane przez uznanych 
w Polsce środowiskowych ekspertów. 
Mamy też nadzieję, że i mieszkańcy 
Brzeska doceniają nasze starania. 
Wyróżnienie w konkursie cieszy tym 
bardziej, że to już druga ekologiczna 
nagroda w tym roku dla Browaru 
Okocim - mówi Tomasz Malec, dyrek-
tor Browaru Okocim. 

ok

Gabinet Weterynaryjny „Zwierzaki” lek. Wet. Grzegorz Tobiasz Brzesko ul. Długa 6
Tel: (788)886 540. Profilaktyka i leczenie zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Wizyty domowe.

DANIEC 
W GALICYJSKIEJ

Miłośnicy sztuki kabaretowej 
na pewno ucieszą się z informacji, 
że ponownie w Brzesku i znowu w 
Restauracji „Galicyjskiej” wystąpi 
jeden czołowych polskich satyry-
ków. Występ Marcina Dańca za-
planowano na 15 stycznia (godzina 
18.00). Już teraz warto pomyśleć 
o zaopatrzeniu się w bilety, które 
sprzedawane są w cenie 40 złotych 
za sztukę. Poprzednio, kiedy Da-
niec występował w Brzesku, bilety 
rozeszły się w okamgnieniu – po-
dobnie powinno być i tym razem.  
    PRUD

Carlsberg w panteonie polskiej ekologii

FILIP PTASIŃSKI BRĄZOWYM MEDALISTĄ PUCHARU POLSKI

-Brzeski Klub Bokserski Magic Boxing swoją mocną pozycję zaznaczył w czasie Fina-
łu Pucharu Polski Kadetów w Boksie imienia Jana Pawlaka, który odbył się w Rydzynie 
k/Leszna. Walczyło w nim 99 zawodników z 61 klubów. Poziom ringowych zmagań – jak 
podkreśla opiekun Bogic Boxing Edmund Kubisiak – był zróżnicowany. 

-Nasz klub reprezentował Filip Ptasiński, który wywalczył brązowy medal. W walce 
ćwierćfinałowej zwyciężył z Tomaszem Januszkiewiczem 3:0, a w zmaganiach półfinało-
wych  uległ nieznacznie Damianowi Fałeckiemu 1:2. Dziękujemy za wsparcie życzliwym 
sympatykom oraz sponsorom, bez których udział w zawodach nie byłby możliwy – mówi 
Edmund Kubisiak.    red
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Niemal zaraz po ostatnim ligowym 
meczu z Ruchem Wysokie Mazowie-
ckie na stadionie przy Okocimskiej 
pojawili się piłkarze, którzy wyrażają 
chęć gry w drużynie „Piwoszy” już na 
wiosnę przyszłego roku. Trener Łęto-
cha mógł sprawdzić ich ewentualną 
przydatność w sparingu z Kolejarzem 
Stróże. W meczu, który obserwowała 
garstka kibiców, na boisku w barwach 
Okocimskiego wystąpili bramkarz 
Bartłomiej Dydo (Wisłoka Dębica), 
pomocnicy Mateusz Borek (Górnik 
Mysłowice), Paweł Kępa (Bocheński), 
Kamil Lubiński (MKS Dębica) i Mar-

cin Trojanowski (Śląsk Wrocław) oraz 
napastnik Grzegorz Bierzyński (Stal 
Mielec). Ten ostatni swoje snajper-
skie umiejętności zaprezentował już 
w 8. minucie spotkania, kiedy po jego 
strzale brzeska drużyna objęła pro-
wadzenie. Mecz ostatecznie zakończył 
się zwycięstwem „Piwoszy”, którzy 
pokonali czwartą drużynę II-ligowej 
tabeli 2:1. 

Cała szóstka ponownie testowana 
była w kolejnym meczu kontrolnym, 
tym razem przegranym 1:2 z Przebo-
jem Wolbrom. Jaką decyzję w sprawie 
ewentualnych ruchów personalnych 

podejmą działacze i trener Okocim-
skiego, okaże się zapewne dopiero po 
okresie przygotowawczym do rundy 
wiosennej.  

Zanim brzescy piłkarze zawiesili 
buty na kołkach, wystąpili jeszcze 
w turnieju halowej piłki nożnej w Pleś-
nej, tym razem już bez „nowych twa-
rzy”. W silnie obsadzonych zawodach 
zajęli czwarte miejsce. W składzie 
zespołu zabrakło czołowego strzelca 
„Piwoszy” Łukasza Popieli, który 
z kolei przebywa na testach w Piaście 
Gliwice. 

PRUD

Spokojnych i pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia.Spokojnych i pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia.
Optymizmu, wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów Optymizmu, wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów 

zawodowych i osobistych w nadchodzącym Nowym 2010 Rokuzawodowych i osobistych w nadchodzącym Nowym 2010 Roku

życzążyczą
Dyrekcja Dyrekcja 

i pracownicy MOKi pracownicy MOK  

OKOCIMSKI 
PRZED ODPOCZYNKIEM

Jeszcze przed zasłużonym urlopem piłkarze Okocimskiego po zakończeniu jesiennych zmagań II-ligowych pozostali 
na pewien czas do dyspozycji Krzysztofa Łętochy, który zajął się nie tylko roztrenowaniem zespołu, ale także 
poświęcił ostatnich kilka tygodni na sprawdzenie zawodników, którzy ewentualnie wzmocnią drużynę w trakcie 
zimowej przerwy. 

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 
pełnych radości i rodzinnego ciepła, pełnych radości i rodzinnego ciepła, 
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w 
2010 roku wszystkim mieszkańcom 2010 roku wszystkim mieszkańcom 

powiatu brzeskiego życzą powiatu brzeskiego życzą 

starostwa Ryszard Ożóg starostwa Ryszard Ożóg 

i przewodniczący Rady Powiatu i przewodniczący Rady Powiatu 
Sławomir PaterSławomir Pater
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Po sześciu kolejkach na czele ligo-
wej tabeli znajdowała się rewelacyjna 
drużyna BJ Club, która do tej pory 
doznała tylko jednej porażki, pozo-
stałe cztery spotkania wygrywając. 
Tym jedynym pogromcą lidera, jak na 
razie, okazał się zawsze groźny Meb-
lux. Należy jednak pamiętać, że przed 
BJ Clubem jeszcze mecze z dwoma 
najgroźniejszymi rywalami – Lesiem 
i CSF Akropol. Leś był 6 grudnia 
jedynym pierwszoligowcem, który nie 
zaznał jeszcze goryczy porażki, tracąc 
tylko dwa punkty w meczu z Arak Ja-
niną szczęśliwie zremisowanym 1:1. Ta 
jedna bramka strzelona Lesiom przez 
Arak to jedyny do tej pory gol stra-
cony przez obrońców mistrzowskiego 
tytułu. Na trzecim miejscu w ligowej 
tabeli znajdował się CSF Akropol, 

SIÓDMY SEZON LIGI
który podobnie jak lider, jeden mecz 
przegrał, a stało się to w pojedynku 
z Małopolską Wytwórnią Maszyn. 
Wspomniany tutaj Arak Janina to 
ciekawy zespół, który jednak zajmuje 
pozycję na pewno poniżej oczekiwań. 
Solidną ekipą jest też Turaczy, o czym 
mógł przekonać się Meblux. Ligową ta-
belę bez punktowej zdobyczy zamykają 
Domin Meble/Klimaty oraz Oknolux 
i dopiero bezpośredni mecz pomiędzy 
tymi drużynami zadecyduje, kto po 
pierwszej rundzie zajmować będzie 
pozycję czerwonej latarni. 

Bardzo wyrównana jest czołówka 
drugiej ligi, w której po siedmiu kolej-
kach nie ma już drużyny bez choćby 
jednej porażki. 6 grudnia na prowadze-
niu był Swallows wyprzedzający o trzy 
punkty Wajs i Oknodrewal Uszew. Co 

ciekawe, Swallows swój jedyny mecz 
przegrał na inaugurację rozgrywek, 
kiedy to został rozgromiony 6:2 przez 
Restaurację Grecja. Pięć punktów 
do lidera traciła Restauracja Grecja. 
Ciekawa walka toczy się w środkowej 
strefie II-ligowej tabeli, którą tworzy 
aż sześć zespołów – Can-Pack, FC 
Sprzedam Mecz i Ogrodowa (po 10 
punktów), Skorpion Bochnia (9 punk-
tów) oraz Defibrylator i ZUBR (po 8 
punktów). Walka o utrzymanie na 
tym froncie rozgrywek powinna toczyć 
się pomiędzy Wajs-sk a Myrlandem, 
który jedyne trzy punkty wywalczył 
w dramatycznym meczu z ZUBR-em 
wygranym 3:2. 

W trzeciej lidze brylują dwie ekipy, 
które w sześciu meczach zdobyły po 
komplecie punktów. Są to Konsoland 
i Igloo Bochnia. Na trzecim miejscu 6 
grudnia znajdował się Pagen, który 
doznał jednej porażki, i to dotkliwej, bo 
uległ aż 1:5 ekipie Igloo Bochnia.

 PRUD

Chociaż Powiatowa Liga Halowej Piłki Nożnej weszła już w siódmy sezon, jej popularność nadal rośnie, o czym świadczy powiększająca się 
z toku na rok liczba drużyn chcących rywalizować w tych rozgrywkach. Budujące jest również to, że różnica poziomów poszczególnych zespołów 
jest coraz mniejsza, co sprawia, że walka o czołowe lokaty na wszystkich trzech frontach jest coraz bardziej interesująca. My przystąpiliśmy 
do podsumowania dotychczasowego przebiegu rozgrywek w niedzielę 6 grudnia.

Po raz drugi w Tarnowie rozegrano 
Mistrzostwa Polski Pracowników Sa-
morządowych w tenisie. Organizatorem 
był Urząd Miasta Tarnowa, współorga-
nizatorem Związek Miast Polskich oraz 
Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Honorowy patronat sprawował Prezes 
Związku Miast Polskich -  Ryszard 
Grobelny. Uroczystego otwarcia turnieju 
dokonał Prezydent Tarnowa Ryszard 
Ścigała, który parę minut później roze-
grał pierwszy mecz w kategorii VIP-ów 
z Prezydentem Konina Kazimierzem 
Pałaszem. Po wyrównanej walce zwycię-
stwo odniósł reprezentant Wielkopolski 
7:6 i 6:3. Równolegle na pozostałych 
kortach obywały się mecze pozostałych 
uczestników    startujących w trzech 
kategoriach wiekowych. W grupie 
zawodników powyżej 55 lat samorząd 
brzeski reprezentowało 3 zawodników. 
Najwyższe miejsce uzyskał Zdzisław 
Grzegorzek, który dotarł do finału 
turnieju. Zmierzył się w nim z Janem 
Buczkiem, Sekretarzem UM w Ustrzy-
kach Dolnych. Miał to być rewanż za 
ostatnie spotkanie na mistrzostwach 
Polski. Mimo przegranego spotka-
nia tytuł wicemistrza Polski naszego 
reprezentanta należy uznać za duży 
sukces. Trzecie miejsce i brązowy medal 

w tej kategorii zdobył Michał Kostecki, 
pracownik Wydziału Edukacji Kultury 
i Sporu UM Brzesko. Debiutantem na 
tej imprezie był Marek Kotfis, który 
musiał zadowolić się 5 miejscem. Naj-
liczniej obsadzoną kategorią była grupa 
zawodników do lat 45. W finale spotkali 
się Łukasz Judek (Poznań) i Artur Żuk 
(Nowy Dwór Mazowiecki). Po wyrówna-
nym pojedynku zwyciężył Żuk 6:2,7:5. 
W kategorii do lat 55 mistrzem Polski 
został Wiesław Kęski (Świdnik), który 
w finale pokonał Piotra Kaczmarczyka 
(Świdnica) 6;1, 6;2. 

Po oficjalnym zakończeniu turnieju, 
odebraniu cennych nagród przez wszyst-
kich uczestników, rozegrano turniej 
bowlinga, w którym niekwestionowa-
nym liderem został Burmistrz Konina, 
wyprzedzając minimalnie naszego re-
prezentanta Michała Kosteckiego.

Okazją do rewanżów będą następne 
mistrzostwa, które w  czerwcu 2100 roku 
zostaną rozegrane w Koninie.

Sprawne przeprowadzenie zawodów 
zapewnił zespół sędziowski z sędzią 
głównym Włodzimierzem Pajorem (Tar-
nów).  MK

SAMORZĄDOWCY Z BRZESKA W CZOŁÓWCE KRAJOWEJ
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Głównym daniem kręglarskiej 
uczty był międzynarodowy mężczyzn, 
w którym zmierzyli się zawodnicy go-
spodarzy i Slavoja Velky Saris, którego 
reprezentanci od wielu lat spotykają się 
z brzeskimi kręglarzami. Wyniki tych 
potyczek są różne – raz korzystne dla 
brzeszczan, innym razem dla ich sym-
patycznych przeciwników. W tym roku 
po zwycięstwo sięgnęła ekipa Sokoła, 
która wysoko pokonała Slavoj. Wynik 
7:1 nie odzwierciedla jednak emocji, 
jakie towarzyszyły tej potyczce,  bo róż-
nica 44 małych punktów jest doprawdy 
niewielka i świadczy o wyrównanej for-
mie zawodników obu drużyn.  Ozdobą 
meczu był występ ulubieńca słowackich 
kibiców kręgli, Mile Vuletica. Serbski 
internacjonał potwierdził, że zasłużenie 
wygrywa w lokalnych plebiscytach na 
najpopularniejszego sportowca. Vu-
letic uzyskał najlepszy indywidualny 
wynik w meczu, dzięki czemu Słowacy 
zdobyli honorowy punkt. Mariusz 
Szuba, który przegrał ten pojedynek, 
może mówić tylko o pechu, że trafił na 

Po rocznej przerwie powrócił do kalendarza imprez organizowanych przez 
TKKF Sokół Brzesko tradycyjny Międzynarodowy Turniej Kręglarski im. 
Władysława Piotrowskiego, któremu patronowali starosta brzeski Ryszard 
Ożóg i burmistrz Grzegorz Wawryka. W trwających trzy dni zawodach wzięło 
udział 70 kręglarzy z Velkego Sarisa (Słowacja), Tarnowa i Brzeska.   

Ze słowakami na remis 
XXIII Memoriał Władysława Piotrowskiego

tak świetnie dysponowanego rywala. 
Mimo to, gwiazdą numer jeden turnieju 
okazał się inny Słowak – Radoslav 
Muller uzyskał 518 punktów, tak 
więc można stwierdzić, że polsko-sło-
wacka konfrontacja zakończyła się 
remisem.  W meczu drużyn górą byli 
gospodarze, w rywalizacji indywidual-
nej lepiej wypadli goście. Mowa, rzecz 
jasna, o wynikach osiągniętych przez 
zawodników posiadających kręglarskie 
licencje. Wśród pań w tej kategorii 
o palmę pierwszeństwa rywalizowały 
reprezentantki Sokoła sponsorowa-
ne przez Wacława Jawora, dzięki 
czemu mogą na co dzień występować 
w ligowych rozgrywkach. Tutaj wysokie 
możliwości potwierdziła faworyzowana 
Joanna Smaga. 

Niesamowitych emocji dostarczyli 
kibicom i samym sobie panowie bez 
licencji. Mało kto przypuszczał, że 
zajmujący po rundzie eliminacyjnej 
dopiero piąte miejsce Antoni Baniak 
rozegra mistrzowską partię w finałach 
i sięgnie po końcowe zwycięstwo. Tak 

samo zaskoczeniem była dopiero szósta 
lokata Stanisława Tomczyka, który 
po eliminacjach wraz ze Szczepa-
nem Zydroniem był współliderem. 
Regularnie rzucający Czesław Bro-
żek zakończył zmagania na trzecim 
miejscu, a wspomniany już tutaj Zy-
droń wyprzedził go zaledwie jednym 
punktem. 

Największy podziw wzbudziła 
startująca wśród pań bez licencji Mał-
gorzata Biel, która nie dość, że wy-
grała to jeszcze uzyskała wynik lepszy 
o 19 punktów od Baniaka. Nad drugą 
w końcowej klasyfikacji Ireną Curyło 
uzyskała przewagę 102 punktów. 

Osobny rozdział należy poświę-
cić rywalizacji naszych lokalnych 
VIP-ów. Długo na prowadzeniu w tej 
dramatycznej walce utrzymywał się 
Grzegorz Wawryka, który jako je-
dyny przekroczył granicę 80 punktów. 
Kiedy już organizatorzy sposobili się 
do dekoracji najlepszych, do kręgielni 
wkroczył Krzysztof Ojczyk, który po 
krótkiej naradzie został warunkowo 
dopuszczony do zawodów i uzyskał wy-
nik o cztery oczka lepszy od osiągnięcia 
burmistrza. Trzecie miejsce wywalczy-
ła Katarzyna Pacewicz-Pyrek, czyli 
dominacja brzeskich samorządowców 
nie podlegała żadnej dyskusji. 

Szkoda tylko, że momentami 
organizacyjny chaos wprowadzał Bo-
gumił Kulka, główny sędzia zawodów. 
Ofiarą tego chaosu padła na przykład 
Bogumiła Góra, która po sobotnich 
eliminacjach (a uzyskała w nich drugi 
rezultat) opuściła kręgielnię przekona-
na, że finały odbędą się – jak zawsze 
– w niedzielę. Pan Kulka pozbawił jej 
możliwości walki o najwyższe trofea, 
bo nagle podjął decyzję o rozegraniu 
finałów jeszcze sobotniego wieczora. 
Najgorsze, że nikt mu w podjęciu tej 
krzywdzącej decyzji nie przeszkodził. 
Szkoda, bo pani Bogumiła to jedna 
z najwierniejszych Sokołowi zawod-
niczek, uczestnicząca we wszystkich 
organizowanych tu imprezach. 

Tegoroczny Memoriał tradycyjnie 
zaszczyciła swoją obecnością Jadwiga 
Piotrowska, wdowa po byłym dyrek-
torze Browaru Okocim. Sponsorami 
imprezy w tym roku byli: Urząd Miej-
ski, Starostwo Powiatowe, poseł Jan 
Musiał, poseł Edward Czesak, gmina 
Szczurowa, firma Jawor, Krakowski 
Bank Spółdzielczy o/Szczurowa, Mie-
czysław Mietła, firma Proster, restau-
racja August, restauracja Galicyjska, 
Małopolska Wytwórnia Maszyn, Mini-
sterstwo Sportu oraz ZG TKKF.  

PRUD  

WYNIKI
Dziewczęta 10-12 lat: 1. Emilia Legutko 116, 2. Natalia Dubie 97, 3. Antonina Serwin 50.
Chłopcy 10-12 lat: 1. Jakub Tomczyk 168, 2. Maciej Sakowicz 121, 3. Borys Pacewicz-Pyrek 101, 

4. Karol Dobrzański 82, 5. Błażej Małek 60, 6. Florian Smulski 43. 
Młodziczki: 1. Agnieszka Dubiel 164, 2. Paulina Góral 58.
Młodzicy: 1. Dariusz Świątkowski 160, 2. Amadeusz Gaborek 149, 3. Michał Robak 97. 
Juniorzy młodsi: 1. Amadeusz Haluch 218, 2. Piotr Rabjasz 193, 3. Marcin Skrzyński 185.
Kobiety: 1. Małgorzata Biel 664, 2. Irena Curyło 566, 3. Agnieszka Brożek 551, 4. Halina Trela 

539, 5. Ewa Szlachtowska 462, 6. Bogumiła Kośmider 444, 7. Katarzyna Pacewicz-Pyrek 407, 8. 
Bogumiła Góra 302, 9. Jolanta Góral 208.

Mężczyźni: 1. Antoni Baniak 645, 2. Szczepan Zydroń 640, 3. Czesław Brożek 639, 4. Wojciech 
Szczupak 635, 5. Krzysztof Szuba 634, 6. Stanisław Tomczyk 630, 7. Tomasz Zachara 624, 8. 
Edward Szuba 594. 9. Maciej Szydłowski 307, 10. Roman Pawełek 294, 11. Stanisław Fortkowski 
293, 12. Adrian Kośmider 249, 13. Krzysztof Ojczyk 181. 

Kobiety (licencja): 1. Joanna Smaga 484, 2. Jadwiga Baran 449, 3. Katarzyna Kozub 439, 4. Joanna 
Morawiec 410, 5. Joanna Woźniak 408.

Mężczyźni (licencja): 1. Radoslav Muller 518, 2. Mile Vuletic 508, 3. Piotr Cichostępski 495, 4. 
Rastislav Beran 493, 5. Bartłomiej Szosta 492, 6. Damian Haluch 488, 7. Krzysztof Zuzia 479, 8. 
Bogumił Kulka 478, 9. Marek Szczupak 476, 10. Mariusz Szuba 468, 11. Vojtech Vitkovic 466, 12. 
Stanislav Kovacs 464, 13-14. Milan Balicky i Marek Kociołek po 463, 15. Richard Varga 437, 16. 
Josef Olejnak 418.

Kobiety drużynowo: 1. Pogórze Tarnów 785, 2. Urząd Miejski 715, 3. Olimp Brzesko 702.
Mężczyźni drużynowo: 1. Browar Okocim 989, 2. Małopolska Wytwórnia Maszyn 971, 3. Szuba 

Team 943, 4. PDM Brzesko 913.     
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Świąt Bożego Narodzenia pełnych wiary, nadziei Świąt Bożego Narodzenia pełnych wiary, nadziei 
i miłości oraz Nowego Roku obfi tującego i miłości oraz Nowego Roku obfi tującego 

w pomyślność, zdrowie i radość. w pomyślność, zdrowie i radość. 

Tego swoim klientom życzą Tego swoim klientom życzą 
Brzeskie Zakłady KomunalneBrzeskie Zakłady Komunalne

Niech spełnią się marzenia i nadzieje, Niech spełnią się marzenia i nadzieje, 
a Święta Bożego Narodzenia będą czasem a Święta Bożego Narodzenia będą czasem 
rodzinnego spokoju i szczęścia. Nowy Rok rodzinnego spokoju i szczęścia. Nowy Rok 
niech będzie czasem wszelkiej pomyślnościniech będzie czasem wszelkiej pomyślności

Prezes i Zarząd Rejonowego Prezes i Zarząd Rejonowego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji w Brzeskui Kanalizacji w Brzesku
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Pięknych, spokojnych Świąt Bożego Pięknych, spokojnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz wytrwałości w Narodzenia oraz wytrwałości w 

spełnianiu noworocznych postanowień spełnianiu noworocznych postanowień 
wszystkim swoim klientom życzą wszystkim swoim klientom życzą 
pracownicy oraz Rada Nadzorcza pracownicy oraz Rada Nadzorcza 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacji w BrzeskuKomunikacji w Brzesku

Smakowitych i pachnących Świąt Bożego Smakowitych i pachnących Świąt Bożego 
Narodzenia pełnych pięknych spotkań Narodzenia pełnych pięknych spotkań 

z najbliższymi oraz wszelkiej pomyślności z najbliższymi oraz wszelkiej pomyślności 
w Nowym Roku życzą Rada Nadzorcza, Zarząd w Nowym Roku życzą Rada Nadzorcza, Zarząd 

i Pracownicy PSS ,,Społem” Brzesko.i Pracownicy PSS ,,Społem” Brzesko.
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ZETO S.A. ul. Solskiego 9, 32-800 Brzesko, tel. 0-14 663 16 64
Godziny otwarcia: pn-pt: 8:00 - 16:00, sobota: 8:00 - 12:00

Spokojnych i Radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz Pomyślności i Sukcesów
w Nowym 2010 Roku

życzą pracownicy 
ZETO S.A. Tarnów

Cyfrowa lustrzanka 
Canon EOS 1000D
Matryca: 10,1 mln pikseli
Przekątna LCD: 2,5 cali

cena:
1579 zł

cena:
142 zł

ESET NOD32 
Antyvirus
Licencja na 1 stanowisko 
na okres 1 roku.
Zapewnia skuteczną ochronę 
komputera przed zagrożeniami.

Pendrive Kingston 
32GB GEN2
Pojemność pamięci: 32 GB
Szybkość zapisu: 10 MB/s
Szybkość odczytu:10 MB/s

cena:
241 zł

Targus Notepac Plus - 
Atmosphere Range

cena:
 147 zł

Rozmiar notebooka: 
15,4 cali, 15,6 cali, 16 cali
Głowna przegroda z pianki.  
Dodatkowe przegródki na dokumenty, 
wizytówki, długopisy, telefon komórkowy.

Telewizor 
LCD LG 42” FULL HD 

  Przekątna ekranu: 42" Format 16:9
   Jasność: 500 cd/m2
   Kontrast: 50 000:1
   Kąt oglądania: 178 st.
   Rozdzielczość: 1920x1080 pikseli
   Czas reakcji: 5ms
   Moc RMS: 10W + 10W - niewidoczne głośniki

   System Surround SRS TruSurround XT
   Złącza z boku obudowy: wyjście słuchawkowe, 
   AV-wejście, HDMI, CI
   Złącza z tyłu: RF-antenowe, 
   Component + audio, Scart Full/Half, 
   HDMI/HDCP 2 - 1 Port PC Mode, 
   Cyfrowe wyjście audio 1, 
   RGB D-sub (15pin), PC audio, 
   RS-232C 1,USB 2.0 

cena:
 2555 zł

Model 42LH3000


