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Wydarzenia

Święto niepodległości w Brzesku
Tegoroczny program uroczystości 
i imprez z okazji Święta Niepod-
ległości był bardzo różnorodny.  
Już w niedzielę, 8 listopada odbyły się 
Otwarte Zawody Strzeleckie zorgani-
zowane przez brzeski  LOK. W dniu 
10 listopada na krytej pływalni miały 
miejsce XIII Zawody Pływackie o Pu-
char Burmistrza, zorganizowane przez 
BOSiR. W dwóch stylach pływackich: 
klasycznym i dowolnym na dystansie 
25 m i 50 m rywalizowało  ponad 100 
pływaków.  Także we wtorek w kościele 
NMP Matki Kościoła młodzież z PG nr 1 
w Brzesku zaprezentowała program 
religijno-patriotyczny pt. „Ojczyzna jest 
moim domem” . W środę,  11 listopada  
Święto Niepodległości w Jadownikach 
rozpoczęła msza św. w intencji Ojczy-
zny. Liturgii mszy świętej przewodni-
czył ks. Edward Jankowski w asyście 
ks. Franciszka, a słowo Boże wygłosił 
ks. Dariusz. Następnie licznie zgroma-
dzeni uczestnicy uroczystości w towa-
rzystwie pocztów sztandarowych prze-
szli  pod pomnik poległych za Ojczyznę. 
Po odśpiewaniu hymnu państwowego i 
odczytaniu apelu poległych pod pomni-
kiem  delegacje złożyły kwiaty i zapaliły 
znicze. Kwiaty w imieniu mieszkańców 
Jadownik złożył sołtys Jarosław Sorys 
wraz z małżonką w towarzystwie człon-
ków Rady Sołeckiej. Następnie kwiaty 
składali radni Adam Smołucha i Maciej 
Podobiński, delegacja Gimnazjum z 
dyrektorem Tomaszem Wietechą i har-
cerzami, delegacje Szkoły Podstawowej 
nr 1 i nr 2, przedstawiciele Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Jadownickiej.  

W Brzesku uroczystości rozpoczęły

się od przemarszu pocztów sztanda-
rowych, delegacji samorządów, szkół, 
instytucji i stowarzyszeń oraz miesz-
kańców gminy do  kościoła parafialnego 
na mszę świętą w intencji Ojczyzny. 
Mszę koncelebrował Dyrektor Wydzia-
łu Duszpasterstwa Ogólnego Kurii 
Diecezjalnej w Tarnowie ks. prałat 
Zbigniew Pietruszka w asyście  ks. 
dziekana Józefa Drabika i probosz-
cza  ks. Wojciecha Wernera. Po mszy 
barwny korowód na czele z Miejską 
Orkiestrą  Dętą pod batutą Wiesława 
Porwisza przeszedł pod Grób Niezna-
nego Żołnierza. W przemarszu wzięły 
udział poczty sztandarowe: Jednostki 
Strzeleckiej, TG Sokół, harcerzy, Urzę-
du Miejskiego, zakładów pracy, szkół, 
stowarzyszeń, partii politycznych, 
jednostek OSP. Uczestnicy uroczysto-
ści, samorządowcy, uczniowie i miesz-
kańcy gminy Brzesko składali kwiaty 
przed Grobem Nieznanego Żołnierza.  
W imieniu mieszkańców gminy wiązan-

kę złożył burmistrz Grzegorz Wawryka 
wraz z zastępcą Jerzym Tyrkielem i 
sekretarzem gminy Stanisławem Suł-
kiem. Wiązankę złożyła poseł na Sejm 
RP  pani Józefa Szczurek- Żelazko, a w 
imieniu europosła Edwarda Czesaka 
asystent Piotr Gładysz. Kwiaty złożyli 
również radni, na czele z przewod-
niczącym Rady Miejskiej w Brzesku 
Krzysztofem Ojczykiem, przedstawi-
ciele partii politycznych, stowarzyszeń, 
instytucji, zakładów pracy, strażacy 
OSP, komendanci Policji i Państwowej 
Straży Pożarnej, młodzież wszystkich 
szkół z terenu gminy, harcerze oraz 
najmłodsi mieszkańcy czyli przedszko-
laki z Publicznego Przedszkola nr 4 w 
Brzesku. Dalsze radosne i zgodne jak 
zawsze w Brzesku świętowanie rocznicy 
odzyskania niepodległości  przeniosło 
się do RCK-B, gdzie po południu w wy-
pełnionej po brzegi sali widowiskowej 
śpiewano pieśni i piosenki patriotyczne. 
Każdy z obecnych mógł też skosztować 
znakomitej „grochówki  żołnierskiej”. 

Równie radosne spotkanie z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości 
11 Listopada przygotowała Grupa 
Teatralna z parafii pw. Miłosierdzia 
Bożego.  Nastrojowy wieczór poetycko 
– muzyczny poświęcony był tym wszyst-
kim, którym zawdzięczamy wolność i 
niepodległość. Całość wieczoru podsu-
mował gospodarz parafii  ks.  Wojciech 
Werner, który podziękował uczestnikom 
spotkania modlitwą za Ojczyznę oraz 
błogosławieństwem. Nasze miasto po 
raz kolejny zdało egzamin z patrioty-
zmu. Byliśmy zjednoczeni maszerując, 
a także śpiewając.     fot.kolor

Biuro Promocji w Brzesku 

fot. B. Kądziołka

fot. M. Kotfis
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W porównaniu ze średnią krajową 
wstydu nie ma. W powiecie brze-
skim zanotowano frekwencję rzędu 
51,38 procent. Lepsze od nas pod 
tym względem są powiaty wielicki 
((54,99) i bocheński (54,96) oraz 
miasto Tarnów (54,63). Najniższą 
frekwencję stwierdzono w powiecie 
proszowickim (43,65). 

Pod względem zanotowanej 25 
października br. frekwencji jesteśmy 
z wynikiem 53,08 procent drugą 
gminą w powiecie. Lepsza od nas 
jest tylko Iwkowa – 54,18 procent. 
Na przeciwległym biegunie znajduje 
się gmina Szczurowa z frekwencją 
wynoszącą 41,77 procent. Najlepszą 
w całym okręgu jest gmina Żegocina 

Wydawało się, że startujący w tych 
wyborach Grzegorz Przybyło, na co 
dzień sołtys Woli Dębińskiej zyska 
większe poparcie w powiecie brze-
skim, niż miało to miejsce w rzeczy-
wistości. Tymczasem zyskał tylko 
17,89 procent głosów, a więc niewiele 
więcej niż w całym okręgu. Nie zrobił 

Wyborcza frekwencja
Wyborcza frekwencja w kraju w październikowych w wyborach parlamentarnych wyniosła 
50,92  procent. Nieco wyższa odnotowana została w okręgu nr 15, do którego należy 
między innymi powiat brzeski – 51,85 procent. A jak było pod tym względem w gminach 
naszego powiatu? 

(powiat bocheński – 63,10), najmniej 
powodów do dumy mają mieszkańcy 
gminy Bolesław (powiat dąbrowski 
– 37,03). 

W gminie Brzesko najbardziej 
zdyscyplinowani są wyborcy gło-
sujący w obwodzie nr 3 (siedzi-
ba -  MZGM), którzy w sile 60,69 
procent skorzystali z przywileju 
decydowania o podziale poselskich 
mandatów.  Tuż za nimi uplasowali 
się wyborcy z obwodu nr 6 (gimna-
zjum nr 1 – 59,78) i z obwodu nr 7 
(SP 3 Brzesko – 59,21). Obwód nr 3
to – jeśli chodzi o frekwencję – najlep-
szy obwód w powiecie. Najniższą fre-
kwencję w gminie zanotowano w Oko-
cimiu (45,32), Porębie Spytkowskiej 

(45,72) i w brzeskim obwodzie nr 1
(przedszkole nr 4 – 46,19). Dodajmy 
zatem, że najniższą frekwencję w 
całym powiecie odnotowano w Górce 
(gmina Szczurowa), gdzie w lokalu 
wyborczym zameldowało się zale-
dwie 30,71 procent uprawnionych 
do głosowania. Najlepszy w okręgu 
nr 15 jest obwód nr 7 z siedzibą w 
wielickim LO (66,61), a najmniejszy 
odsetek wyborców pofatygował się 
do wyborczych urn w miejscowości 
Glewiec (gmina Koniusza, powiat 
proszowicki – 31,43 procent).  

Wyjaśnić należy, że w powyższych 
informacjach pominęliśmy wyniki 
dotyczące obwodów, w których liczba 
uprawnionych do głosowania była 
znikoma. Na przykład w Domu Pomo-
cy Społecznej w Porąbce Uszewskiej z 
prawa głosowania mogło skorzystać 
26 osób – uczyniło to 25 osób, co daje 
wskaźnik frekwencji wynoszący 96,15 
procent. Na PiS oddano 24 głosy, 
czyli 96 procent. I tutaj ciekawost-
ka – największe poparcie otrzymał 
Józef Rojek, na którego głosowało 15 
osób (60 procent).      EMIL         

senat dla cichonia
W okręgu nr 34 niespodzianki w wyborach do Senatu nie było. Zdecydowane zwycięstwo 
odniósł reprezentujący PiS Zbigniew Cichoń, na którego głosowało 77 459 wyborców 
(54,33 procent). Drugi w tym wyścigu Jan Pająk (PSL) otrzymał 42 110 głosów (29,54 
procent), a Grzegorz Przybyło (Korwin) 22 199 głosów (16,13 procent). Tym razem 
bardziej liczyły się polityczne preferencje niż lokalny patriotyzm. 

też furory w „swojej” gminie Dębno, 
gdzie zyskał 24,69 procent ogółu 
głosów. Wprawdzie wyprzedził Jana 
Pająka, ale w żadnym obwodzie 
nie wywalczył najlepszego wyniku. 
Nawet w Woli Dębińskiej 38,71 pro-
cent głosów (najlepszy procentowy 
wynik w całym powiecie) dało mu 

tylko drugie miejsce. Taką pozycję 
wywalczył ponadto w pięciu innych 
obwodach gminy Dębno, w pozosta-
łych zaś sześciu zajmując trzecią 
lokatę. Grzegorz Przybyło poza gminą 
Dębno tylko w dwóch obwodach ca-
łego powiatu osiągnął drugi wynik. 
Tak było w Uszwi i w Buczu. W tym 
drugim przypadku doszło jednak 
do jedynego w powiecie remisu, bo 
sołtys Woli Dębińskiej i Jan Pająk 
zebrali po 82 głosy.  Paradoksem jest 
to, że w całej gminie Brzesko był to 
najgorszy procentowy wynik Przybyły 
(16,33), podczas gdy w powiecie tym 
najgorszym był rezultat zanotowany 
w Iwkowej (6,86). 

Zbigniew Cichoń najlepszy pro-
centowy wynik w powiecie zanoto-
wał w Wojakowej (78,18), najgorszy 
w Górce (36,21). W gminie Brzesko 
najlepszy w Buczu (67,33), najgorszy 
w obwodzie nr 4 (kręgielnia BOSiR 
– 44,22). 

Jan Pająk najlepszy wynik w po-
wiecie uzyskał w Górce (45,69), jedy-
nym obwodzie, w którym zwyciężył. 
Najgorzej poszło mu w Wojakowej 
(14,35). W gminie Brzesko najbar-
dziej przychylni byli mu wyborcy 
z obwodu nr 4 (38,25), najmniej  - 
w Buczu (16,33).  

W powyższych zestawieniach nie 
uwzględniliśmy danych z czterech 
obwodów, z uwagi na niską liczbę 
głosujących.          EMIL

Podział głosów w gminach powiatu brzeskiego 

Zbigniew Cichoń Jan Pająk Grzegorz Przybyło 

Okręg nr 34 77459 42110 22999
Powiat brzeski 20575 9071 6460
Borzęcin 1829 646 502
Brzesko 7794 3994 2906
Czchów 2377 903 518
Dębno 3116 1396 1479
Gnojnik 2027 620 410
Iwkowa 1741 537 225
Szczurowa 1691 975 420
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Pierwsza dziesiątka pod względem 
ilości otrzymanych głosów przed-
stawia się w gminie następująco: 1. 
Józefa Szczurek-Żelazko (4 447), 2. 
Jan Musiał (1 176, 3. Włodzimierz 
Bernacki (967), 4. Urszula Rusecka 
(618), 5. Artur Gondek (560), 6. 
Władysław Kosiniak-Kamysz (470), 
7. Robert Wardzała (428), 8. Urszula 
Augustyn (399), 9. Norbert Kaczmar-
czyk (384), 10. Krzysztof Stec (342). 

PiS w całej gminie zyskało po-
parcie na poziomie 50,50 procent, 
PO – 17,07 procent, Kukiz 15 – 10,64 
procent, Korwin – 5,71, Nowoczesna – 
5,19, PSL – 4,99, Zjednoczona Lewica 
– 3,20, Partia Razem – 2,11, Kongres 
Nowej Prawicy – 0,34, a Szczęść Boże 
– 0,26 procent. Okazuje się jednak, 
że mieszkańcy obwodów miejskich 
mają jednak nieco inne sympatie 
polityczne, niż wyborcy głosujący w 
brzeskich sołectwach.     
Obwody miejskie

PiS w obwodach miejskich uzy-
skało poparcie w wysokości 45,22 
procent, PO – 21,44, Kukiz 15 – 10,64, 
Nowoczesna – 6,05, Korwin – 5,72, 
Zjednoczona Lewica – 4,41, PSL – 
3,62, Partia Razem – 2,19, Kongres 
Nowej Prawicy – 0,40, a Szczęść 
Boże – 0,31. 

Łatwo domyślić się, że najwię-
cej głosów (1 838) zdobyła Józefa 
Szczurek-Żelazko. Drugi wynik 
osiągnął Jan Musiał (783). Pra-

Tylko w brzeskim powiecie wybor-
cy głosowali tak, że podział manda-
tów jest zgodny z tym, jaki został 
ustalony na szczeblu okręgu – 6 dla 
PiS i po jednym dla PO, Kukiz 15 
oraz PSL. Różnica polega jedynie 
na tym, że nie każdy wybrany w 
okręgu poseł zyskał wystarczające

poparcie w naszym powiecie. 
Podobnego zdania, co mieszkańcy 

okręgu nr 15 i powiatu brzeskiego, są 
wyborcy z gminy Szczurowa. Zdecy-
dowanie największe poparcie zyskała 
formacja PiS w gminach Gnojnik i 
Iwkowa, gdzie przydzielono by im 
aż 8 mandatów, jeden pozostawiając 

dla PSL. Mieszkańcy gmin Czchów i 
Dębno widzieliby w Sejmie 7 miejsc 
dla tarnowskich przedstawicieli PiS – 
w Czchowie po jednym mandacie  by 
przyznano PO i PSL, w Dębnie PO i 
Kukiz 15.    W gminach Borzęcin i Brze-
sko PiS mógłby liczyć na 6 mandatów. 
W Borzęcinie PSL dostałby 2 mandaty, 
a Kukiz 15 jeden. W Brzesku miejsca 
dla PSL nie ma – według mieszkańców 
naszej gminy 2 mandaty należą się PO, 
a jeden formacji Kukiz 15.        WALP 

Zdecydowaną liderką wśród kandyda-
tów reprezentujących w tegorocznych 
wyborach powiat brzeski została 
Józefa Szczurek-Żelazko (PiS), która 
z 15 635 głosami osiągnęła 3. wynik 
w całym okręgu. A oto osiągnięcia po-
zostałych „naszych” kandydatów: 28. 
Jan Musiał (PO) – 2 065, 36. Krzysztof 
Stec (Kukiz 15) – 1 021, 37. Adam 

W powiecie jak w okręgu

jak tam „nasi”? 
Kwaśniak (PSL) – 1 016. Na dalszych 
miejscach uplasowali się: Ewa Cier-
niak-Lambert (PSL) – 694, Katarzyna 
Pacewicz-Pyrek (PO) – 643, Aneta 
Bałabuch (Kukiz 15) – 529, Andrzej 
Rudnik (Nowoczesna) – 493, Sylwia 
Laska (Zjednoczona Lewica) – 456, 
Barbara Szot (Kukiz 15) – 345, Ade-
lina Skupiewska (PO) – 263, Barbara 

Adamczyk (Kukiz 15) – 238, Jakub 
Miziński (Nowoczesna) – 183, Adriana 
Błaszczyk (PSL) – 177, Bogdan Ma-
runiak (Nowoczesna) – 100, Mariusz 
Smoleń (KNP) – 68, Patrycja Żurek 
(Szczęść Boże) – 59, Anna Kuczera 
(Kongres Nowej Prawicy) – 42, Wło-
dzimierz Knurowski (Szczęść Boże) 
– 41, Robert Szeląg (Kongres Nowej 
Prawicy) – 31, Aneta Szczupak (Kon-
gres Nowej Prawicy) – 28 i Łukasz 
Pachota (Szczęść Boże) – 20. PRUD

Wybory w gminie Brzesko
wie we wszystkich obwodach obo-
je kandydaci zajęli dwa pierwsze 
miejsca, zawsze w tej samej kolej-
ności. Wyjątek stanowi obwód nr 11,
gdzie Jana Musiała wyprzedził Wło-
dzimierz Bernacki, który ostatecznie 
w mieście osiągnął trzeci wynik (492). 
Ponadto w pierwszej dziesiątce w 
samym Brzesku znaleźli się: Urszula 
Rusecka (313), Artur Gondek (Kor-
win – 285), Robert Wardzała (247), 
Urszula Augustyn (236), Krzysztof 
Nowak (Nowoczesna – 197), Krzysz-
tof Stec (Kukiz 15 – 188) i Norbert 
Kaczmarczyk (180). 

Władysław Kosiniak-Kamysz 
osiągnął 12. wynik (160 głosów). 
Jeszcze niżej sklasyfikowani zostali 
Anna Czech (20. miejsce – 87 głosów), 
Michał Wojtkiewicz (23. miejsce – 69 
głosów) i Wiesław Krajewski (26. 
miejsce – 50 głosów). 

O ile wysokie pozycje Jana Musia-
ła, czy Roberta Wardzały specjalnie 
nie dziwią, to już zaskakujące są 
wyniki osiągnięte przez Krzysztofa 
Steca, Grzegorza Piątkowskiego i 
Piotra Gładysza. 

Najlepszy procentowy wynik  w 
mieście uzyskało PiS w obwodzie nr 3
(MZGM – 49,03), najgorszy w obwo-
dzie nr 2 (dawny ratusz – 42,18). PO  
najlepiej wypadło w obwodzie nr 2 
(24,04), najgorzej w obwodzie nr 11 
(PG 2 Brzesko – 17,57). Kukiz 15 
odpowiednio: w obwodzie nr 8 (SP 3 

Brzesko – 13,13)  i w obwodzie nr 10 
(SP 2 Brzesko – 9,22). PSL: w obwo-
dzie nr 3 (5,12) oraz w obwodach nr 5
(RPWiK) i nr  8 – po 2,92. Dane nie 
uwzględniają wyników o obwodach 
nr 25 i 26.
Obwody wiejskie 

Procentowe poparcie w wiejskich 
obwodach przedstawia się następu-
jąco: PiS – 55,74, PO – 12,65, Kukiz 
15 – 10,70, PSL – 6,35, Korwin – 5,74, 
Nowoczesna – 4,31, Partia Razem – 
2,05, Zjednoczona Lewica – 1,96, Kon-
gres Nowej Prawicy – 0,28 i Szczęść 
Boże – 0,22. 

I tutaj zdecydowaną liderką zo-
stała Józefa Szczurek-Żelazko (2 587 
głosów). Drugie miejsce zajął jednak 
nie Jan Musiał, a Włodzimierz Ber-
nacki (468). Były poseł PO uplasował 
się na trzeciej pozycji z wynikiem 391 
głosów. Pozostałe miejsca w pierwszej 
dziesiątce zajęli: 4. Władysław Ko-
siniak-Kamysz, 5. Urszula Rusecka 
(303), 6. Artur Gondek (275), 7. Nor-
bert Kaczmarczyk (204), 8. Grzegorz 
Kukiz (185), 9. Robert Wardzała 
(181), 10. Piotr Gładysz (161). 

Mieszkańcy sołectw gminy Brze-
sko 9 mandatów rozdzieliliby między 
Józefę Szczurek-Żelazko, Włodzimie-
rza Bernackiego, Urszulę Rusecką, 
Piotra Gładysza, Józefa Rojka, Annę 
Czech i Grzegorza Piątkowskiego z 
PiS, Jana Musiała z PO i Norberta 
Kaczmarczyka z Kukiz 15. 

I tutaj spore poparcie zyskał 
Grzegorz Piątkowski, imponujący jest 
również wynik Artura Gondka, który 
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w kilku obwodach klasyfikował się 
nawet na drugim miejscu.

Najlepszy procentowy wynik 
w sołectwach PiS uzyskało w Bu-

Liczba głosów w miejskich obwodach gminy Brzesko  
Obwód 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ogółem

PiS 259 286 354 237 357 303 402 366 273 294 277 3408
PO 133 163 138 131 175 136 212 155 139 133 101 1616

Kukiz 74 66 67 52 95 72 98 99 60 58 61 802
Petru 21 50 48 36 32 54 57 35 42 42 39 456

Korwin 37 42 34 22 44 38 59 37 34 39 45 431
ZL 37 30 25 34 33 42 46 18 30 21 16 332

PSL 27 21 37 22 23 28 30 22 25 21 17 273
Razem 13 15 11 12 21 14 9 16 22 16 16 165
Sz. B. 3 3 4 0 2 0 1 3 2 4 1 23
KNP 2 2 4 2 6 0 7 3 1 1 2 30

Ogółem 606 678 722 548 788 687 921 754 628 629 575 7536

Liczba głosów w obwodach wiejskich
Obwód 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Ogółem
PiS 111 610 341 379 354 346 318 422 460 156 302 208 108 4115
PO 24 112 42 121 94 87 127 78 71 46 70 37 25 934
Kukiz 30 120 58 59 75 64 92 91 82 28 38 37 16 790
Korwin 23 47 25 34 53 30 39 35 55 24 26 25 8 424
PSL 11 46 13 29 52 32 34 57 56 19 48 53 19 469
Petru 8 99 9 27 35 15 26 28 28 7 17 15 4 318
Razem 4 13 7 11 15 12 31 21 22 3 4 7 1 151
ZL 2 38 7 12 8 10 21 11 15 3 7 8 3 145
Sz. B. 0 1 1 0 1 2 0 6 2 0 1 2 0 16
KNP 0 1 0 1 1 1 2 1 2 0 0 11 1 21
Ogółem 213 1087 503 673 688 599 690 750 793 286 513 403 185 7383

czu (67,79), najgorszy w Okocimiu 
(46,09). PO – najlepszy w Okocimiu 
(18,41), najgorszy w Buczu (8,35). 
Kukiz 15 – najlepszy w Jasieniu 

(14,08), najgorszy w Szczepanowie 
(7,41). PSL – najlepszy w Sterkowcu 
(13,15), najgorszy w Buczu (2,58). 

  Waldemar Pączek

Po transformacji ustrojowej wiele ulic 
w Brzesku zmieniło swoje nazwy. Na 
próżno szukać na planie miasta na 
przykład ulicy Bohaterów Stalingra-
du czy placu Karola Świerczewskiego, 
które kiedyś w poprzedniej rzeczywi-
stości istniały. Jakimś cudem ostała 
się licząca zaledwie kilka numerów 
ulica Armii Ludowej. Do 9 listopada 
br., bowiem tego dnia radni miejscy 
podjęli uchwałę o zmianie - 

6 listopada 30 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i nr 2
w Brzesku oddało 13,5 litra krwi w stacji krwiodawstwa Szpitala 
Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu.
Wieloletniej tradycji stało się zadość. Wyjazd był możliwy dzięki 
Cechowi Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
oraz restauracji „Galicyjska” p.p. Kuralów.
Organizator akcji, nauczyciel z ZSP 2 Wiesław Gibes dziękuje 
nauczycielom z ZSP 1, p. Annie Gibes oraz ks. Przemysławowi 
Podobińskiemu za pomoc w przeprowadzeniu akcji. Następny 
wyjazd jest planowany w lutym 2016r.              W.G.

rotmistrz zamiast armii 

Krwiodawcy w akcji

ich decyzją (niejednogłośną) teraz
będzie to ulica Rotmistrza Witolda 
Pileckiego. 

Temat zmiany nazwy tej ulicy 
przewijał się już kilkakrotnie w po-
przednich kadencjach Rady Miejskiej, 
jednak zawsze upadał, bo sami jej 
mieszkańcy nie byli taką zmianą 
zainteresowani. Do tematu powrócił 
radny, a zarazem przewodniczący 
Zarządu Osiedla Brzezowieckie 

Grzegorz Kolbusz, który złożył w tej 
sprawie interpelację podczas sesji 30 
września br. Minęło niewiele ponad 
miesiąc i sprawa została definitywnie 
rozwiązana. 

Uchwała została podjęta decyzją 
14 głosów za przy sześciu wstrzy-
mujących się. Przed jej podjęciem 
do Rady Miejskiej wpłynął sprzeciw 
w tej sprawie podpisany przez 18 
mieszkańców tej ulicy (w tym 4 dzia-
łających tam przedsiębiorców). Zain-
teresowani zapowiadają zaskarżenie 
tej uchwały. 

fot. arch.
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Napływ uchodźców z krajów arab-
skich i Afryki Północnej do Europy 
oraz decyzja Polskiego Rządu o 
przyjęciu tych uchodźców w na-
szym kraju, wywołują niepokój u 
wielu Polaków. Niejako reakcją 
mediów na taki stan rzeczy było 
równoległe poruszenie innego 
problemu związanego z imigra-
cją. Chodzi o naszych rodaków ze 
Wschodu, którzy chcieliby powró-
cić do rodzinnych stron swoich 
lub ich przodków. Tylko nieliczne 
gminy przystąpiły do rządowego 
programu pomocowego polegają-
cego na przyznawaniu lokali miesz-
kalnych dla repatriantów.

Podczas wrześniowej Rady Miejskiej 
sesji Adam Smołucha złożył interpelację 
w sprawie przystąpienia gminy Brzesko 
do programu repatriacji Polaków ze 
Wschodu.  

„Ustawa o repatriacji z dnia 9 
listopada 2000 roku miała umożliwić 
osiedlenie się w Polsce ponad 2 milio-
nom naszych rodaków, którzy w wyniku 
deportacji i innych prześladowań zna-
leźli się na terytorium dawnego ZSRR, a 
którzy do tej pory nie mogli powrócić do 
kraju. Ustawa zakłada, że w Polsce osie-
dlić się będą mogły te osoby narodowości 
polskiej posiadające wizy repatriacyj-
ne, którym zostaną przyznane lokale 
mieszkalne przez samorządy. Budżet 
państwa ma uczestniczyć w kosztach 
utrzymania tych mieszkań oraz w 
kosztach podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych czy stworzenia stanowisk 
pracy dla repatriantów” - przypomina 
w swojej interpelacji radny Smołucha, 
który zwrócił się do burmistrza oraz do 

Krwiodawcy w akcji

interpelacja w sprawie repatriantów
innych radnych z apelem o rozpoczęcie 
odpowiednich działań i w konsekwencji 
podjęcia uchwały o przyznaniu lokalu 
mieszkalnego dla repatriantów, co 
umożliwi osiedlenie się w Brzesku 
naszym rodakom ze Wschodu, którzy 
z przyznanymi już wizami oczekują na 
tę możliwość. 

Na problem związany z repatriacją 
Polaków ze Wschodu media zwracały 
uwagę już wielokrotnie, nie tylko w 
związku z ostatnimi wydarzeniami w 
Europie. Oskar Górzyński piszący na ła-
mach portalu Wirtualna Polska w lipcu 
br. określił ten problem jako „wstyd dla 
III RP”, cytując przy tym Aleksandrę 
Ślusarek, prezes Związku Repatriantów 
RP, która powiedziała: „- Nic się w tej 
sprawie nie dzieje, bo po prostu nie ma 
politycznej woli”.

Burmistrz Grzegorz Wawryka 
przypomina, że w nieodległej przeszłości 
zetknął się z tym problemem.

Zdarzyło się w poprzedniej kadencji, 
że zgłosili się do mnie repatrianci, którzy 
wyrażali chęć osiedlenia się u nas wraz 
ze swoimi rodzinami, licząc na naszą 
pomoc. Temat przedstawiany był na 
komisjach, jednak nie znalazł szerszego 
odzewu, a przecież takie decyzje muszą 
zostać podjęte na podstawie odpowied-
nich uchwał. Przyjęcie repatriantów 
przez gminę to nie tylko przydzielenie 
mieszkania, zapewnienie pracy ale cały 
szereg postępujących później po sobie 
działań pomocowych. Wsparcie ze stro-
ny państwa jest stosunkowo niewielkie 
– mówi burmistrz.
Jak podaje cytowany już tutaj Oskar 
Górzyński ustawowe zapewnienie, 
że gminy przyjmujące repatriantów 

mogą otrzymać z tego tytułu z budżetu 
państwa zwrot poniesionych na ten 
cel kosztów, bardzo często okazywał 
się tylko teorią, bo w praktyce było 
zupełnie odwrotnie. Z dotychczasowych 
obserwacji wynika, że na zaproszenie 
od gmin mogą liczyć przede wszystkim 
repatrianci o wysokich kwalifikacjach 
zawodowych, czyli tacy, którzy będą 
wyraźnie tym gminom przydatni. W 
opracowanym w 2013 roku raporcie 
Biura Analiz Sejmowych pojawia się 
zapis mówiący o tym, że przypadki 
zaproszeń motywowanych rzeczywistą 
chęcią pomocy rodakom ze wschodu 
należą do rzadkości. Od 2007 roku 
do Polski trafiało rocznie średnio nie-
całe 250 repatriantów, w pierwszej 
połowie tego roku – tylko 85. Według 
NIK winę za taki stan rzeczy ponoszą 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
oraz Ministerstwo Pracy i Polityki So-
cjalnej, ze strony których brak jest w tej 
kwestii odpowiedniego zaangażowania, 
mimo że w rządowej rezerwie budżeto-
wej zapisano na ten cel w tym roku 9 
miliardów złotych (kwota ta jest co roku 
systematycznie obniżana).

Obecnie trwają prace nad obywatel-
skim projektem nowej ustawy w spra-
wie repatriacji Polaków ze Wschodu. 
Być może nowy Rząd rozwiąże wreszcie 
ten problem.  
Jeśli ze strony Rządu padną wreszcie 
poparte konkretami propozycje, na 
pewno i nasza gmina przyłączy się do 
tego projektu. Uważam, że powinniśmy 
przyjąć przynajmniej jedną rodzinę – 
kwituje Grzegorz Wawryka. 
  Waldemar Pączek 

Przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w 
Brzesku powstało tzw. „aktywne przejście dla 
pieszych”. Jest ono specjalnie oznakowane, 
by było z daleka widoczne dla uczestników 
ruchu. Posiada czujniki,  które wykrywają 
pieszych i przy pomocy diod LED informują 
kierowców o podwyższonym niebezpieczeń-
stwie. Przed przejściem znajdują się maty an-
typoślizgowe, skracające drogę hamowania.

Budowy ruszyły dzięki akcji Fundacji 
PZU „Stop wariatom drogowym”. Gmina 
Brzesko zgłosiła do niej cztery potencjalne 
lokalizacje dla nowego przejścia, spośród 
których w drodze internetowego głosowania 
wybrano to najbardziej odpowiednie. Wartość 
inwestycji to ok 50 tys. zł.         red.

aktywne przejście

fot. B. Kądziołka
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inwestycje drogowe w Gminie Brzesko
Na ukończeniu są już prace remonto-
we i modernizacyjne na drogach gmi-
ny Brzesko. W roku bieżącym  dzięki 
staraniu burmistrza, przychylności 
radnych oraz dużemu zaangażowa-
niu i pracy urzędników brzeskiego 
magistratu wykonano nowe nakładki 
oraz nawierzchnie z kostki bruko-
wej. Również nie bez znaczenia dla 
poprawy infrastruktury drogowej 
i komunikacyjnej gminy miały ne-
gocjacje i bardzo dobra współpraca 
z inwestorami przebudowy linii 
kolejowej oraz łącznika drogi woje-
wódzkiej. Dzięki temu powstały nowe 
ciągi komunikacyjne tak przydatne 
mieszkańcom gminy Brzesko. - To 
był bardzo udany rok jeśli cho-
dzi o remonty i budowę nowych 
dróg - mówi burmistrz Brzeska, 
Grzegorz Wawryka. - Bez wąt-
pienia poprawi się komfort ich 

Jadowniki ul. Bernackiego, ul. Podmiejska 
1450m2, 
Jasień ulice: Kasprowicza 6800m2, Wiśniowa, Wie-
deńska, k/Biela-970m2, ul. Klonowa Boczna 1560m2 
oraz nowe odcinki wraz z chodnikami na ul. Jagodo-
wej i ul. Torowej oraz parking przy stacji kolejowej,  
ul. Strażacka Boczna 310m2.
Okocim ul. Zagrody-1720m2,ul. Zalesie 2350m2,
Bucze - ulice: Okulicka, Podlesie. Pagórek, Skot-
nik –ok. 2000m2, 
Mokrzyska – ul. Trakt Królewski  1450m2, ul. 
Stolarska 190m2, ul. Boczna św. Faustyny 160m2

Szczepanów ul. Ks.Koseckiego-370m2, ul. Na 
Podlesie 160m2

Brzesko - parking na Placu Targowym 1000m2., 
ulice: Bagienna, Bujaka, Mokra, Wyspowa,, 
Szczepanowska-9500m2,ul. Kusocińskiego 1250m2, 
ul. Mickiewicza 850m2,.chodniki na ul.19 Stycz-
nia/300m/, Kusocińskiego-na dl. ok. 400m, ul. 
Browarna- boczna 350m2, plac na ul. ks., Pę-
kały 800m2 parking na.os.Ogrodowa6 700m2, 
ul. Piastowska 860m2, także droga równoległe 
do linii kolejowej od wiaduktu kolejowego do 
ul. Łączyskiej wraz z chodnikiem, ul. Kossaka 
2100m2,drogi na os. Słotwina 1-ok.2000m2

Poręba Spytkowska ulice: Jodłowa, Bursztyno-
wa 2200m2, os. Urocze 210m2.
Wokowice - chodnik na ul. Centralnej  o dł. ok. 
400m,
Sterkowiec -parking przy stacji kolejowej /do 
realizacji jeszcze w br./.
Szacunkowa wartość wykonanych zadań  przekra-
cza kwotę 6mln.zł.
Niezależnie od powyższego wykonano remonty cząst-
kowe emulsją bitumiczną oraz masą asfaltową czy 
też kruszywem kamiennym na drogach gminnych  
i wewnętrznych za kwotę przekraczającą wartość 
350 tys. zł.

fot. kolor

ul. Kosseckiego-Szczepanów
fot. M. Kotfis

Sterkowiec-parking-PKP

Trakt Królewski

użytkowników, zarówno kierow-
ców, jak i pieszych. Inwestycje 

drogowe wykonano w następujących 
miejscowościach:
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inwestycje drogowe w Gminie Brzesko

Ruszyła trzecia edycja rankingu 
„Turniej Miast Zumi”, którego celem 
jest wyłonienie najpopularniejszego 
miasta w Polsce. Miasta, które zaj-
mą najwyższe miejsca na podium, 

zagłosuj na Brzesko!
otrzymają 99% rabat na kampanie 
promocyjną o wartości kolejno 200, 
100 i 50 tys. zł w serwisach Zumi.
pl i Onet.pl. Głosy oddawać można 
również w kategoriach: bezpieczne 

miasto, miasto ekologiczne, miasto 
przyjazne turystom oraz miasto ak-
tywne biznesowo.

Udział w konkursie bierze udział 
również Brzesko. Głosowanie trwa 
do 24 listopada na stronie www.
turniejmiast.zumi.pl.

Mokrzyska
ul. Bagienna

ul. Szczepanowska -Brzesko

ul Kasprowicza-JasieńWokowice - rondo

fot. M. Kotfis

fot. M. Kotfis

ul.Kossaka-Brzesko



10

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY LIstopad 2015inFormacje

Mieszkańcy Brzeska mogą decy-
dować i wskazywać zadania oraz 
projekty, które zostaną  zrealizo-
wane w ramach budżetu obywa-
telskiego. W tym roku na realiza-
cję propozycji zgłoszonych przez 
mieszkańców, w budżecie gminy 
została zabezpieczona kwota 300 
tysięcy złotych.

Warto podkreślić, że budżet 
obywatelski jest inicjatywą, która 
angażuje i aktywizuje społecz-
ność lokalną, wzmacnia postawy 
obywatelskie oraz uczy gospodar-
ności i współodpowiedzialności za 
miasto. Umożliwia mieszkańcom 
włączenie się do dyskusji i de-
cydowanie na jaki cel zostanie 
przeznaczona część środków z  
gminnego budżetu.

Jak zapewnia burmistrz Brze-
ska Grzegorz Wawryka: „każdego 
roku w budżecie gminy wyzna-
czona będzie pewna kwota, za którą 
realizowane będą pomysły zgłoszone 
przez mieszkańców. -Każdy, kto inte-
resuje się życiem miasta i gminy ma 
na pewno pomysły, które jego zdaniem 

mieszkańcy Brzeska zdecydują

powinny zostać zrealizowane. Gorąco 
zapraszam mieszkańców do udziału 
w projektowaniu budżetu obywatel-
skiego. Projekty do sfinansowania w 
ramach tego budżetu mogą dotyczyć 

wszystkich dziedzin życia – edukacji, 
sportu, infrastruktury, ekologii, kultu-

ry i zdrowia.
Do 23 listopada na stronie 

www.budzet.brzesko.pl każdy 
może zgłosić projekt, który jego 
zdaniem powinien zostać zrealizo-
wany w 2016 roku. Od 23 listopada 
do 4 grudnia nastąpi weryfikacja 
zgłoszonych zadań i  ustalenie 
ostatecznej listy projektów, na któ-
re będzie można oddać swój głos. 
Zgłaszający propozycje będą mieli 
czas na promocję swoich pomysłów 
wśród znajomych i sąsiadów. Od 5 
do 20 grudnia trwać będzie głoso-
wanie na wybrany projekt poprzez 
stronę www.budzet.brzesko.pl  
Głosować będzie można także w tra-
dycyjny sposób przy pomocy kart, 
które dostępne będą w Urzędzie 
Miejskim. Lista projektów, które 
otrzymają dofinansowanie z bu-
dżetu obywatelskiego w 2016 roku 
ogłoszona zostanie po 20 grudnia.
Chcesz coś zmienić w swojej miej-

scowości? Masz pomysł na projekt? 
Wejdź na www.budzet.brzesko.pl i 
zgłoś go. Twój głos się liczy!

źródło Biuro Promocji UM

Wraz z rozpoczęciem nowego se-
zonu grzewczego Miejskie Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej 
w Brzesku rozpoczęło kilka mie-
sięcy temu akcję polegającą na 
oprowadzaniu szkolnych wycie-
czek po firmie. Główne cele tego 
przedsięwzięcia to zapoznanie 
dzieci i młodzieży ze specyfiką 
działalności zakładu, a także pro-
ekologiczna edukacja. 

Z nowej, oryginalnej oferty, 
w pierwszej kolejności skorzystała 
dyrekcja Szkoły Podstawowej w Szcze-
panowie. W MPEC gościły już cztery 
grupy, a więc wszyscy uczniowie tej 
placówki. W kolejce ustawiają się 
już inne szkoły, między innymi od-
wiedzeniem MPEC-u zainteresowani 
są nauczyciele i uczniowie Liceum 
Katolickiego w Brzesku.

Uczestnicy wycieczek mają niepo-
wtarzalną okazję zapoznania się z pro-
cesami wytwarzania, przesyłu i dys-
trybucji energii cieplnej, a wszystko 
podane jest w przystępny sposób 
przez odpowiednio przygotowanych do 
tego przewodników. Nieprzypadkowo 
wycieczki przyjmowane są w okresie 
grzewczym, a nie na przykład podczas 

mpec zaprasza szkoły
przerwy eksploatacyjnej, podczas któ-
rej dokonywane są niezbędne remonty 
i konserwatorskie prace. 

- Tylko w takich warunkach, kiedy 
wszystkie urządzenia są uruchomione, 
możemy  zaprezentować wszystkie 
etapy produkcji, począwszy od potrzeb-
nego do wytworzenia ciepła paliwa aż 
po gotowy produkt, jakim jest energia 
cieplna i ciepła woda – mówi Paweł 
Majewski, wiceprezes zarządu spółki. 

W ofercie znajdują się także ele-
menty edukacji dotyczącej ochrony 
środowiska naturalnego, z naciskiem 
na ograniczenie poziomu zanieczysz-
czenia spowodowanego tak zwaną 
niską emisją. Przedstawione zostaną 
korzyści wynikające z likwidacji ni-

skiej emisji powstałej na skutek na 
przykład wadliwych urządzeń grzew-
czych (o niskiej sprawności), spalania 
złej jakości paliw (w tym śmieci), czy 
też złego stanu technicznego urządzeń 
i instalacji grzewczych. Wiceprezes 
Majewski zapewnia, że przewodnicy 
grup przygotowani są do odpowiedzi 
na każde zadane przez uczestników 
pytania.

W programie każdej wycieczki za-
warte są prezentacje multimedialne, 
udział w laboratoryjnych doświad-
czeniach oraz zabawy i konkursy 
dostosowane do każdego wieku zwie-
dzających. Chęć udziału w zwiedzaniu 
MPEC można składać telefonicznie, 
dzwoniąc po numer 662 505 230. Ze 
względów bezpieczeństwa zorganizo-
wane grupy mogą liczyć maksymalnie 
30 osób.          EMIL

fot. arch.
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21 października w Dąbrowskim 
Domu Kultury w Dąbrowie Tar-
nowskiej odbył się finał VIII Mię-
dzypowiatowego Turnieju Sztuki 
Recytatorskiej „Poszukiwania”. 
Przesłuchania odbywały się w trzech 
kategoriach wiekowych (szkoły 
podstawowe, gimnazja, szkoły po-
nadgimnazjalne). Udział w finale 
wzięło 35 uczestników. Poniżej pre-
zentujemy listę zwycięzców: 

RECYTACJA: Szkoły podsta-
wowe: I – Marcin Minor (PSP nr 1 w 
Dąbrowie Tarnowskiej), Magdalena 
Dudek (PSP nr 1 w Brzesku), II  – 
Anna Zych (PSP nr 3 w Brzesku), 
Paweł Migoń (PSP w Łętowicach), 
III – Roksana Podraza (PSP w Siera-
dzy), Bartłomiej Kuboń (PSP w Łęto-
wicach). Gimnazja: I – Dawid Rodak 
(PG nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej), 
II – Klementyna Policht (PG w Za-
borowie), III – Karolina Padło (PG 
w Żabnie). Szkoły ponadgimna-
zjalne: I  – Eliza Komęza (ZSP nr1 

Palą się znicze…
Przypominają,
Że ktoś odchodzi,
Inni zostają.
Pośród cmentarzy
Cichych uliczek
Jak wierna pamięć –
Palą się znicze…
Ryszard Przymus „Znicze”

pamiętamy o tych, którzy odeszli

poszukiwania 2015 – Brzesko z medalami

w Brzesku), II – Karolina Motyka 
(ZSP nr1 w Dąbrowie Tarnowskiej).

POEZJA ŚPIEWANA: Gimna-
zja: I – Franciszek Podłęcki (PG nr 
1 w Brzesku), II – Karolina Płaneta 
(PG w Woli Dębińskiej), III – Dawid 

Sowa (PG nr 2 w Dąbrowie Tarnow-
skiej) , Patrycja Mytnik (PG w Woli 
Dębińskiej). Szkoły ponadgimna-
zjalne: I – Paweł Bryniak  (ZSP w 
Czchowie), II  – Karolina Bodek (ZSP 
w Czchowie).             red.

Do tradycji naszej szkoły weszła or-
ganizowana corocznie w przededniu 
Wszystkich Świętych akcja „Pa-
miętamy o zmarłych”. Tym razem 
w przedsięwzięciu zainicjowanym 
przez opiekunów Szkolnego Koła 
PCK, wzięła udział niemal cała 
społeczność „Trójki”.
W ostatnim tygodniu października

uczniowie pod opieką wychowawców 
udali się na brzeski cmentarz wojen-
ny. Uporządkowali nekropolię oraz 
postawili znicze na grobach żołnie-
rzy. Modlitwą oraz chwilą zadumy 
młodzież uczciła pamięć o poległych 
w czasie I wojny światowej.  

Magdalena Głowacka - Zastawnik

fot. arch. PSP 3 w Brzesku

fot. arch. PSP 3 w Brzesku
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Dziadek Krzysiu był odkąd pamiętam 
bardzo szczęśliwym człowiekiem ce-
niącym wartość rodziny. Babcia opo-
wiadała, że nie miał swojej, wychowy-
wał się w Domu Dziecka. Chciał mieć 
własną, jednolitą rodzinę. Udało mu 
się, miał żonę i dzieci. Dwóch synów 
i córkę, marzenie każdego mężczyzny. 
Babcia często opowiadała mi różne 
ciekawostki z ich życia. O dziadku, 
który zawsze wypełniał sobie czas. 
Pracował z zapałem przy kościele, 
a po pracy przebywał z młodzieżą 
grając   z nimi w piłkę nożną. Mówiła, 
że mimo wszystko starał się znaleźć 
czas dla niej i dla swoich dzieci. Ja 
poznałam dziadka, kiedy się urodzi-
łam, on tak samo jak wszyscy doznał 
szoku, kiedy dowiedział się, że jego 
pierwsza wnuczka będzie z wadą ge-
netyczną. Wiem to z opowiadań mojej 
babci. Największą pasją dziadka było 
szycie, zawsze po powrocie z kościoła 
pomagał szyć, skracać i przerabiać 
ubrania. Skończył szkołę zawodową 
w Krakowie na kierunku krawieckim. 
Lubił  podróżować, jeździł z nami nad 
morze i do miast z bogatą historią. 
Lubił też swoje wnuki z Krakowa 
i Torunia, z czego najdłużej znał Ad-
riana od wujka Janusza i Filipa od 
wujka Witka (Janusz i Witek to jego 
synowie). Przyznaję, że ja też na tym 
korzystałam. Drugą pasję jaką miał 

Na cichym cmentarzu
Na cichym cmentarzu, w grobie położony, 

ciemność nagła Tobą zawładnęła 
i skuła snem żelaznym Twe powieki.

Serca nasze ściśnięte złowrogą pustką po Tobie, 
Pełno nas a jakoby nikogo nie było, 
nikt z nas nie usłyszy Twych słów, 

nie ujrzymy już Ciebie.
Na cichym cmentarzu, w głuchej ciszy 
słychać tylko nasze rozpaczliwe szepty, 

a w kwiatach na nagrobku ukryte zostały 
morza łez płynące z naszych oczu.

Na cichym cmentarzu, żalem przykryty 
jak płatkami róż białych i równie niebezpiecznych.
Na cichym cmentarzu, Matka Boska Częstochowska

ciepłem łez światłości dziękuje 
za lat tyle najświętszej posługi. 

Na cichym cmentarzu-ja  wierzę, 
że bez powodu nie zabrał Cię sam Bóg, 
że tam na górze było to przewidziane 

widząc  na przełomie naszych ziemskich lat 
Twoją ciężką pracę przy Jego świątyni.

Karolina Kluz

Życie
Z tych ust słowa nie wyfruną już, 

te oczy już mgłą wieczną pokryją się, 
o, gdzie życia gwiazdy?! 

Najprostsze słowa „nie żyje” 
palą serca płomieniem-ból żywy!

Oddech zamarł w piersi  bez tchnienia, 
łzy płoną w oczach szczerze.

O Boże, Czemuś człowieka szczodrego, 
z sercem ze szlachetnego szkła zrobionym 

zabrał do Twego żywota wiecznego?!
Gdy zadrżą serca gorące palącymi łzami ogrzane, 
płomień świecy w sercach-serca żywcem rozrywa!!

W sercach naszych nie umarłeś, 
duchem jesteś z nami, łzami żalu otoczony, 

u boku Ojca jedynego oręduj za nami.
Choć za chwilę do grobu Cię włożą, 

to duch Twój nad nami będzie czuwać po wsze czasy, 
jedyny  taki i  wspaniały  Mąż, Tata, Teść  i Dziadek…

W ciemnym i chłodnym grobie położony, 
a tak naprawdę w prawdzie i w szczęściu skąpany przy Jezusie.

Choć swojego wnuka nie zobaczysz nigdy, 
to Twoje serce będzie ciągle przy Nim. 

Karolina Kluz

złote serce-człowiek wierności
czyli wspomnienia wnuczki o długoletnim organiście 
na słotwinie-Krzysztofie zalewskim.

to rower, najbardziej lubił przewozić 
swoje młodsze wnuki. Czyli Zuzię, 
Hanię i Maję. Na rowerze lubił też 
jeździć do kościoła, dzień w dzień rano 
przed świtem i późno w nocy. Kupo-
wał drewniane klocki, w swojej szafce 
trzymał cukierki, bawił się z nami, 
najlepszy dziadek jakiego mogliśmy 
mieć. Jeśli chodzi o mnie, to razem 
z dziadkiem mieliśmy swoją tajem-

nicę. Oboje byliśmy fanami placków 
ziemniaczanych, kiedy brakowało 
podkradaliśmy sobie z talerza. Teraz 
wszystko zostało, klocki zostały dla 
Wojtka, jedynego wnuka, którego 
nie zdążył poznać. Została niezwy-
kła babcia, został wujek Witek, syn 
wykształcony na sławnego organi-
stę-żywe wspomnienie i wizerunek 
dziadka. Został wspaniały wujek 
Janusz i moja kochana mama Mag-
da-jedyna córka jaką miał, kochał ją 
na równi ze swoimi synami. Zostało 
prawie wszystko, pokój dziadka do-
stała  „w spadku” moja siostra.

Karolina Kluz

Wspomnienia

fot. arch. prywatne
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Stało się już tradycją, że w niedzielę 
poprzedzającą dzień Wszystkich 
Świętych poświęcane są odnowione 
w danym roku nagrobki na starym 
cmentarzu parafialnym w Brzesku. W 
niedzielę 25 października ks. Marian 
Kostrzewa poświęcił 2 odnowione w 
2015 roku nagrobki. Jednym z nich był 
nagrobek ks. Macieja Pająka (1818 – 
1903), który był rezydentem  brzeskiej 
parafii w latach 1877 – 1903. Był opie-
kunem drewnianego jeszcze kościółka 
św. Ducha. Nagrobek, który był w 
olbrzymiej destrukcji odnowiony zo-
stał ze środków Parafii św. Jakuba i 
Matki kościoła w roku 2015. Figura 

odnowione nagrobki

Matki Boskiej z Dzieciątkiem wyko-
nana z piaskowca ciężkowickiego. 
Znajduje się tuż przy głównej bramie.

Drugi z odnowionych nagrobków 
to neogotycki kamienny nagrobek 
Józefa Rybickiego (1837- 1898) i jego 
córki Franciszki (1868 – 1884). Jeden 
z najciekawszych nagrobków wykona-
ny z piaskowca i wapienia. W środko-
wej części w niszy znajduje się rzeźba 
Jezusa Nazareńskiego. Nagrobek 
został wykonany z końcem XIX w. 
w pracowni Wojciecha Samka w Boch-
ni. Konserwacja została sfinansowa-
na przez Komitet Ochrony i Troski 
o Cmentarz Parafialny w Brzesku ze 
środków zebranych na kweście w roku 
2014. Przeprowadził ją Wojciech Siek  
– konserwator dzieł sztuki.

Komitet Ochrony i Troski o Cmen-
tarz Parafialny w Brzesku składa 
serdeczne podziękowanie za datki 
składane na cmentarzach w dniu 
Wszystkich Świętych.

Cecylia Jabłońska

listopad
Listopad to miesiąc zadumy. Przepeł-
niony nostalgią, spokojem i melan-
cholią. Dzień robi się coraz krótszy. 
Na zewnątrz jest coraz chłodniej, 
coraz bardziej szaro. Mimo iż na 
drzewach powiewają jeszcze ostat-
nie kolorowe liście, widać, że jesień 
zbliża się ku końcowi. Powietrze 
przepełnione jest zimą. Na każdym 
kroku czuć, że jest blisko. Oprócz za-
pachu traw i gałęzi wszędzie unoszą 
się pierwsze dymy z kominów, nada-
jące temu czasowi bardzo szczególny 
charakter. Listopad to pora, która 

przypomina nam o przemijaniu. 
Uroczystość Wszystkich Świętych 
rozpoczyna okres modlitwy za zmar-
łych. Cmentarze pełne są kolorowych 
zniczy, kwiatów, czy świec, co two-
rzy niezapomniany klimat, jeden 
jedyny w swoim rodzaju. Wszystko 
najpiękniej wygląda nocą. Miliony 
kolorowych światełek błyszczących 
w jednym miejscu, tworzących za-
pierającą dech w piersiach całość. 
Jednak nie o przepych tu chodzi, a 
o to, co dzieje się w naszym sercu. 
Listopad to wspaniały czas na to, aby 
zastanowić się nad swoim życiem. 
Jego kruchością, przemijalnością, 

ale także niepowtarzalnością. Ważne 
jest też, aby nie zapominać o tych, 
których już z nami nie ma. Aby 
pomyśleć czasem o nich, pomodlić 
się, czy zapalić świecę. W ciągłym 
zabieganiu tak często o tym zapo-
minamy. Może warto więc zatrzymać 
się, pomyśleć, uspokoić. Może teraz 
kiedy na dworze cichutko powiewa 
zimowy wiaterek nadchodzi chwila 
na refleksję nad swoim życiem.  
Listopad wbrew pozorom jest wyjąt-
kowy. Mimo deszczu, mgły i ogólnej 
szarości, to czas, który pomaga roz-
jaśnić mrok w naszym sercu. 

         Katarzyna Gawenda

fot. M. Kotfis
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Chór Gaudium działający przy pa-
rafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku 
w czasie tegorocznych wakacji uczest-
niczył w festiwalu „Balkan Folk Fest” 
w Bułgarii. Impreza odbywała się już 
po raz dziewiąty. Tym razem areną 
zmagań 227 zespołów z 17 krajów był 
popularny kurort Złote Piaski. Wystę-
powały chóry, zespoły folklorystyczne 
oraz orkiestry.

Był to pierwszy w historii brze-
skiego chóru występ na scenie mię-
dzynarodowej. Debiut można uznać 
za niezwykle udany – 24 września 
zespół otrzymał dyplom „The Best of 
the Best”, przyznawany tym, którzy 
najbardziej oczarowali jury. Opiekunka 
grupy – Iwona Mikołajek wspomina 
wyjazd bardzo miło: „Próby miały 
miejsce w znajdującym się przy hotelu 
amfiteatrze, gdzie mogliśmy znaleźć 
odrobinę cienia. Koncerty odbywały 
się codziennie wieczorem na scenie 
nad morzem. Poprzedzał je przemarsz 
zespołów nadmorskim pasażem, z ho-
telu, w którym mieszkaliśmy do przy-
pominającego starą fortecę amfiteatru”. 
W czasie festiwalu „Gaudium” wystę-
pował trzy razy, za każdym razem pre-
zentując piętnastominutowy program.

Prócz muzycznej pracy, pobyt w Buł-
garii był okazją do wakacyjnego wypo-
czynku i turystyki. Po próbach i wystę-
pach starczyło czasu na wylegiwanie się 
na plaży oraz zwiedzenie Warny i stare-

24 października w sali widowiskowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury odbył 
się recital dyplomowy Agnieszki 
Piekarz. Każdy utwór prezentowany 
przez młodą wokalistkę ukazywał 
zgromadzonej publiczności różne ob-
licze kobiety. Przez scenę przewinęły 
się m.in rusałka Wilia z operetki 
Lehára, młoda Indianka Mulan ze 
świata Disneya, czy ślicznotka pełna 
„sex-appealu” znana z popularnego 
szlagieru.

Gaudium znaczy radość

go Nessebar. Wakacyjny klimat wpłynął 
pozytywnie na samopoczucie członków 
chóru. Występom towarzyszyło mniej 
nerwów, choć jak podkreśla pani Iwona 
nie da pozbyć się ich całkowicie. Wszyst-
kie zespoły z Polski czuły się jak jedna 
drużyna, przez co rywalizacja zeszła na 
dalszy plan. Nad grupami czuwała też 
wyznaczona przez organizatorów osoba. 
Specjalne podziękowania chór Gaudium 
kieruje do księdza proboszcza Wojciecha 
Wernera i pana burmistrza Grzegorza 
Wawryki, którzy pomogli w organizacji 

wyjazdu. Na pomysł zgłoszenia chóru 
do konkursu wpadła pani Iwona. Jak 
sama później przyznała, okazało się to 
strzałem w dziesiątkę. Pytana, o wa-
runki jakie trzeba spełnić, by śpiewać 
w chórze odpowiada, że niezbędny jest 
jedynie słuch muzyczny. No i wiek. Mi-
nimum liceum. Chór powstał w 2011r. 
Aktualnie zrzesza blisko 30 osób. Pro-
wadzą go Iwona Mikołajek i Andrzej 
Gicala. Akompaniatorem i pianistą jest 
Krzysztof Musiał.     Konrad

    fot.kolor

MOK ZAPRASZA

18 listopada – Wernisaż wystawy rzeźby i rysunku Sebastiana Nowaka. RCKB, godz. 18:00.
19 listopada – Spotkanie z Jerzym Skarżyńskim, dziennikarzem muzycznym radia Kraków i Dziennika Pol-
skiego. Tym razem zaprezentowana zostanie pierwsza część legendarnego koncertu LIVE AID 1985, w którym 
wystąpili m.in. Dire Straits, Ultravox, Queen i U2. Piwnica Brzeska, godz. 18:00.
19 listopada – Bezpieczny Senior – konferencja w trosce o bezpieczeństwo osób starszych. RCKB, godz. 18:00.
20 listopada – Największe Przeboje Anny Jantar – recital Katarzyny Radwańskiej. RCKB, godz. 19:00. 
Bilety w cenie 20 zł do nabycia w kasie MOK.
27 listopada – „Zimny drań” – koncert piosenek Eugeniusza Bodo.  Wykonanie: Krzysztof Bigaj – śpiew, 
Mateusz Zastawny – klawisze. RCKB, godz.18:00. Bilety w cenie 10zł do nabycia w kasie MOK.
3 grudnia – Koncert w ramach Małopolskiego Festiwalu im. Adolpha Saxa, RCKB, godz. 18:00. 
4 grudnia – Wyjazd do Teatru Ludowego w Krakowie na spektakl „Jak zostać sex guru w 247 łatwych 
krokach”. Sztuka Wolfganga Weinbergera. W roli głównej Tomasz Kot. Informacje i zapisy w sekretariacie 
MOK – tel. 14 68-49-660
13 grudnia – Występ Kabaretu Sprawa Drugorzędna działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku. 
W repertuarze teksty Andrzeja Waligórskiego oraz piosenki Jana Kaczmarka. RCKB.

oblicza Kobiety Występ podzielony był na dwie 
części. Pierwsza – akustyczna w to-
warzystwie Brzeskich Smyczków pro-
wadzonych przez Zbigniewa Kawalca. 
Oprawą muzyczną drugiej części zajął 
się mąż występującej – Rafał Piekarz  
oraz ich wspólni przyjaciele: Karoli-
na Dudek, Monika Mytych, Wiktor 
Łęczek, Kornel Łęczek, Krzysztof Ko-
niarz i Krzysztof Szydłowski. Recital 
prowadził Kamil Dudek.

Występ dał Agnieszce tytuł ma-
gistra w klasie śpiewu w Szkole 
Wokalno – Aktorskiej w Krakowie.           

             red.

fot. arch. GAUDIUM

fot. K. Wójcik
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23 października 2015r. odbyło 
się w Krakowie sympozjum „Wy 
jesteście moją nadzieją, św. Jan 
Paweł II Ojciec Młodzieży”. Sym-
pozjum zorganizowała Biblioteka 
Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II w Krakowie. Wydarzenie 
było również wyrazem duchowego 
przygotowania do przyszłorocznych 
XXXI Światowych Dni Młodzieży. 
Trwało ono od godz. 15.00 do 21.00. 
Uczestnicy zastanawiali się nad spu-
ścizną Jana Pawła II.

Grupa Teatralna GT z parafii 
pw. Miłosierdzia Bożego w Brze-
sku została zaproszona na to nie-
zwykłe wydarzenie. Odegrała w nim 
też istotną rolę. Jej przywiązanie do 
naszego Ojca Świętego oraz propa-
gowanie kultu Jana Pawła II jest 
powszechnie znane w okolicy. Dotarło 
nawet do Krakowa i do samej pani 
prezydentowej Agaty Kornhau-
ser – Dudy, która swą wdzięczność 
dla GT wyraziła w okolicznościowym 
liście kierowanym na ręce uczestni-
ków sympozjum. Na Uniwersytecie 
Papieskim młodzi artyści – amatorzy 
byli po raz drugi, zaś ich animatorka 
już trzeci raz.

W tym roku młodzież z GT za-
prezentowała montaż słowno – mu-
zycznego pt. „Co ze mną, co z nami 
Janie Pawle II?”, oparty na poezji 
Agaty Podłęckiej oraz muzyce Piotra 
Rubika, Grzegorza Turnaua, Piwnicy 
pod Baranami i kompozycji własnej 
uczestnika GT Damiana Witkowskie-
go. Młodzież złożyła w ten sposób hołd 
Janowi Pawłowi II. Występ spotkał 
się z wielkim aplauzem i zaprocento-
wał licznymi zaproszeniami związa-
nymi z przyszłorocznymi obchodami 
Światowych Dni Młodych, m.in. przez 
ojca Jana Górę i dyrektora ŚDM ks. 
Alberta Wołkiewicza. 

Dodatkowo moderatorem całego 
sympozjum była Agata Podłęcka.

Grupie Teatralnej towarzyszyli 
też ks. proboszcz Wojciech Wer-
ner, opiekun duchowy ks. Ra-
dosław Olejarz i opiekun Piotr 
Podłęcki. 

Aula Biblioteki Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II po brzegi 
wypełniona była młodzieżą z Krako-
wa, Rzeszowa, Limanowej, Nowego 
Targu i szkół powiatu brzeskiego 
oraz dorosłymi dostojnymi gośćmi. 
Na zaproszenie odpowiedziała m.in. 
pani dyrektor Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Brzesku Ma-

sympozjum „Wy jesteście moją nadzieją”
ria Marek, plastyczka wspierająca 
GT pani Anna Serwin.

Do udziału w dyskusji zaproszono 
znakomitych gości : 

- Wandę Gawrońską  - siostrze-
nicę bł.  Piera Giorgio Frassatiego, 
która specjalnie przyleciała z Rzymu; 
przypominała, że to św. Jan Paweł II 
w młodości stawiał Frassatiego sobie 
za wzór, nazywał go nawet człowie-
kiem ośmiu błogosławieństw; on też 
wyniósł go do chwały ołtarzy i ogłosił 
patronem młodzieży; jego szczątki 
przyjadą do Krakowa na Światowe 
Dni Młodzieży; 

- ojca Jana Górę,  doktora teo-
logii, dominikanina zaprzyjaźnionego 
ze św. Janem Pawłem II, skupiają-
cego przy sobie rzesze młodzieży na 
lednickich polach, podkreślającego, że 
papież „nie bał się być autorytetem 
dla młodych”; 

- ks. dr. hab. Roberta Nęcka 
– rzecznika prasowego Archidiecezji 
Krakowskiej, wykładowcę Wydziału 
Nauk Społecznych UP JPII w Krako-
wie, który przedstawił Ojca Świętego 
jako człowieka docierającego do mło-
dzieży poprzez humor;

- brzeszczankę Zuzannę Peters 
–Musiał, która opowiadała o przy-
jaźni, jaka łączyła Karola Wojtyłę 
z Jerzym Klugerem i jej ojcem Jerzym 
Petersem; przez skype rozmawiała 
z Karolem Hagenhuberem, 
synem właściciela wado-
wickiej cukierni, do której 
przyszły papież chodził na 
słynne kremówki;

- Adama Bujaka – foto-
grafa, który cały pontyfikat 
towarzyszył z aparatem fo-
tograficznym Janowi Paw-
łowi II, nawet w najbardziej 
osobistych momentach jego 
życia;

- ks. Artura Ważnego 
– dyrektora Wydziału ds. 
Nowej Ewangelizacji Diece-
zji Tarnowskiej, egzorcystę, 
który podzielił się postrze-
ganiem młodzieży oczyma 
św. Jana Pawła II.

Ogromnym przeżyciem 
dla młodych była wideokon-
ferencja z Floribeth Morą 
Diaz - cudownie uzdrowioną 
za wstawiennictwem Jana 
Pawła II. Kostarykańska 
prawniczka z pomocą tłu-
macza ks. Franciszka Filara 
opowiadała o swojej choro-

bie i niewytłumaczalnym z punktu 
widzenia medycyny uzdrowieniu, 
udziale w kanonizacji Ojca Świętego 
oraz o tym jak dziś dzieli się swoim 
świadectwem. Rozmowę z nią prowa-
dziła Agata Podłęcka.

Wydarzeniu towarzyszyła wysta-
wa rodzinnych pamiątek państwa 
Peters, związanych z Karolem Woj-
tyłą – Janem Pawłem II i wystawa 
dotycząca życia bł. Piotra Jerzego 
Frassatiego – patrona młodzieży.

Nasi artyści z GT mieli okazję 
osobiście rozmawiać z prelegentami, 
zbierali autografy, robili pamiątkowe 
zdjęcia. Wszyscy zostali przez organi-
zatorów serdecznie ugoszczeni, a na 
koniec otrzymali drobne upominki. 
Na ręce animatorki Agaty Podłęckej 
pani dyrektor Biblioteki UP Magda-
lena Nagięć przekazała GT oficjalny 
list z podziękowaniami za przedsta-
wienie spektaklu. Animatorka zaś 
otrzymała okolicznościowy medal 
kanonizacyjny JPII.

Tak niezwykłe przeżycia nie 
byłyby możliwe bez zaangażowania 
w organizację sympozjum i wyjazdu 
młodzieży do Krakowa brzeszczanki, 
pracownika Biblioteki UP JPII pani 
Beaty Wieczorek, której Grupa 
Teatralna GT składa wyrazy wielkiej 
wdzięczności.   Agata Podłęcka

   fot. kolor

MOK ZAPRASZA

18 listopada – Wernisaż wystawy rzeźby i rysunku Sebastiana Nowaka. RCKB, godz. 18:00.
19 listopada – Spotkanie z Jerzym Skarżyńskim, dziennikarzem muzycznym radia Kraków i Dziennika Pol-
skiego. Tym razem zaprezentowana zostanie pierwsza część legendarnego koncertu LIVE AID 1985, w którym 
wystąpili m.in. Dire Straits, Ultravox, Queen i U2. Piwnica Brzeska, godz. 18:00.
19 listopada – Bezpieczny Senior – konferencja w trosce o bezpieczeństwo osób starszych. RCKB, godz. 18:00.
20 listopada – Największe Przeboje Anny Jantar – recital Katarzyny Radwańskiej. RCKB, godz. 19:00. 
Bilety w cenie 20 zł do nabycia w kasie MOK.
27 listopada – „Zimny drań” – koncert piosenek Eugeniusza Bodo.  Wykonanie: Krzysztof Bigaj – śpiew, 
Mateusz Zastawny – klawisze. RCKB, godz.18:00. Bilety w cenie 10zł do nabycia w kasie MOK.
3 grudnia – Koncert w ramach Małopolskiego Festiwalu im. Adolpha Saxa, RCKB, godz. 18:00. 
4 grudnia – Wyjazd do Teatru Ludowego w Krakowie na spektakl „Jak zostać sex guru w 247 łatwych 
krokach”. Sztuka Wolfganga Weinbergera. W roli głównej Tomasz Kot. Informacje i zapisy w sekretariacie 
MOK – tel. 14 68-49-660
13 grudnia – Występ Kabaretu Sprawa Drugorzędna działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku. 
W repertuarze teksty Andrzeja Waligórskiego oraz piosenki Jana Kaczmarka. RCKB.
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W tym roku 50 par z gminy Brzesko 
obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego. Wśród nich była para z 
Mokrzysk  -  Państwo Maria i Stanisław 
Kołodziejowie, którzy świętowali 60. 
rocznicę ślubu. Tradycyjnie jubileuszo-
we uroczystości odbyły się w sali obrad 
Urzędu Miejskiego. Szacowni jubilaci 
otrzymali listy gratulacyjne od Prezy-
denta RP Andrzeja Dudy. Były także oko-
licznościowe medale, kwiaty, prezenty i 
życzenia od władz miasta, rodziny i przy-
jaciół. Uroczystość uświetniły występy 
artystyczne Zespołu Krakowiacy Ziemi 
Brzeskiej, uczniów ze Szkoły Muzycznej 
I Stopnia oraz  młodzieży działającej w 
Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku. 
10 i 17 października złote i diamentowe 
gody świętowały pary:
Mokrzyska: Zofia i Władysław Ba-
niakowie, Stanisław i Franciszka Ciso-
niowie, Barbara i Czesław Jaroszowie, 
Elżbieta i Edward Pluskwowie, Zofia i 

złote i diamentowe gody
Henryk Tlałkowie, Maria i Władysław 
Wójcikowie, Maria i Stanisław Koło-
dziejowie
Bucze: Maria i Roman Barnasiowie, 
Zofia i Józef Lisowie
Szczepanów: Helena i Władysław 
Kozubowie, Barbara i Czesław Wejma-
nowie
Okocim: Krystyna i Adam Nowakowie
Osiedle Brzezowieckie: Maria i Jan 
Czerneccy, Genowefa i Marian Totowie, 
Irena i Kazimierz Ropkowie
Osiedle Kościuszki – Ogrodowa: 
Aleksandra i Marian Golcowie, Kazimie-
ra i Feliks Mendelowie, Janina i Antoni 
Wójtowiczowie, Stanisława i Władysław 
Wronowie
Osiedle Słotwina: Maria i Kazimierz 
Kusiakowie, Zofia i Kazimierz Mala-
gowie
Osiedle Stare Miasto: Barbara i 
Janusz Biernaccy, Bronisława i Józef 
Rosowie

„To tylko przetrwa, co z wdzięczno-
ścią pamięć ludzka dosięgnie.”
Odzew osób - odwiedzających w dniu 1 li-
stopada 2015 roku cmentarze parafialny 
i komunalny -  na apel Komitetu Odnowy 
i Troski o Cmentarz Parafialny w Brze-
sku przeszedł najśmielsze oczekiwania 
organizatorów.

Widać, że nasze dotychczasowe 
działania zyskały Państwa uznanie, 
czego wynikiem było zebranie przez 
kwestujących 9246, 84 zł, 4 euro i 50 
zł (starych - moneta). WSZYSTKIM 
P.T. OFIARODAWCOM staropolskie 
„Bóg zapłać!”

Odpowiedzią na prośbę o udział 
w kwestowaniu była znacznie liczniejsza 
niż w latach poprzednich liczba osób zbie-
rających datki. W tym miejscu chcemy 
bardzo serdecznie podziękować Grupie 
Teatralnej przy kościele pw. Miłosierdzia 
Bożego, młodzieży z Gimnazjum i Li-
ceum Katolickiego, członkom Szkolnego 
Koła Wolontariuszy z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1, uczniom 
„cywilnym” i harcerzom z Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2, młodzieży 
reprezentującej Cech Rzemiosł Różnych 
oraz wszystkim pozostałym P.T. WO-
LONTARIUSZOM.

Odnowione na „starym cmentarzu” 
nagrobki (wraz z ich opisem) mogli Pań-
stwo zobaczyć na pięknych „cegiełkach” 
wykonanych bezinteresownie przez 
Oficynę Wydawniczą A. i R. Dziedziców, 

Kwestowaliśmy na odnowę zabytkowych nagrobków

Sterkowiec: Janina i Franciszek Bier-
natowie
Poręba Spytkowska: Maria i Maciej 
Totowie
Jadowniki: Alicja i Stanisław Dadejo-
wie, Anna i Stanisław Cebulowie, Józefa 
i Kazimierz Dadejowie, Maria i Marian 
Grodny, Anna i Stanisław Hojnowscy, 
Maria i Marian Hreśkowie, Zofia i Józef 
Mól, Stefania i Józef Niemcowie, Elżbie-
ta i Jan Nowakowie, Cecylia i Stanisław 
Prokopowie, Stanisława i Stanisław So-
wowie, Maria i Kazimierz Wielgoszowie
Jasień: Krystyna i Jan Gajewscy, Maria 
i Zbigniew Pukalowie, Teresa i Józef 
Szydłowscy, Julia i Jan Waliccy
Osiedle Okocimskie: Janina i Euge-
niusz Biesiadowie, Krystyna i Stanisław 
Bołdowie, Barbara i Roman Kukułkowie, 
Zofia i Jan Pajorowie, Stanisława i Józef 
Pencakowie
Osiedle Kopaliny – Jagiełły: Danuta 
i Stefan Kapowie, Maria i Kazimierz 
Szydkowie, Wanda i Zbigniew Wasyłko-
wie, Krystyna i Jan Janasowie
Osiedle Zielonka: Janina i Kazimierz 
Kargólowie     fot. kolor

którym po raz kolejny bardzo dziękuje-
my, podobnie jak Firmom CAN-PACK 
S.A. i Macland, kwiaciarni „Elżbieta”, 
Brzeskiej Pracowni Cukierniczej Jacek 
Glonek, Restauracji Galicyjska, Firmie 
Handlowej Stanisław Kozdrój - za różne 
formy pomocy oraz księdzu proboszczowi 
Wojciechowi Wernerowi, który ponow-
nie udzielił nam gościny w kawiarence 
„Makarios”. Również słowa wielkiej 
wdzięczności kierujemy pod adresem 
tych wszystkich, których wyżej nie 
wymieniliśmy, a którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do zorganizowania 
tegorocznej kwesty.

Do tej pory ze środków zebranych

w kwestach prowadzonych przez Ko-
mitet Odnowy i Troski o Cmentarz 
Parafialny w Brzesku od 2012 roku odre-
staurowano trzy pomniki, ale z radością 
stwierdzamy, że za naszym przykładem 
poszli inni i obecnie na „starym cmen-
tarzu” jest już ich łącznie osiem. Mamy 
nadzieję, że w najbliższej przyszłości ich 
liczba wzrośnie. Liczymy także na to, 
że uda się pozyskać środki finansowe 
pozwalające na wykonanie innych prac 
ratujących tę ponad dwustuletnią brze-
ską nekropolię.

Za Komitet Odnowy i Troski 
o Cmentarz Parafialny w Brzesku

Jacek Filip   fot.kolor

fot. J. Filip
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Kwestowaliśmy na odnowę zabytków
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W Bibliotece
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Choroby serca stanowią  główny 
problem zdrowotny w Polsce. Są 
przyczyną prawie połowy zgonów, zaś 
w wieku aktywności zawodowej  (20-
64 lata) − 28%.  Wśród około 18 mln 
Polaków z  podwyższonym stężeniem 
cholesterolu w krwi,  aż 10,8 mln nie 
jest świadoma tego faktu! 

Serce Polaka zaczyna się starzeć 
wcześniej, około 30. roku życia, ale 
proces ten przebiega stopniowo, 
podobnie jak stopniowo następuje 
spadek męskiego hormonu płciowe-
go − testosteronu. Serce 35−latka ma 
czterdzieści lat, pięćdziesięciolatka 
− 60−65 lat, a siedemdziesięciolatka − 
80 lat.  U kobiet, po sześćdziesiątce  
serce starzeje się  szybciej niż u męż-
czyzn. Serce 70−letniej Polki ma już 95 
lat. Poprawa stanu zdrowia polskiego 
społeczeństwa zależy przede wszyst-
kim od działań profilaktycznych i 
promocji zdrowia. Pierwszoplanową 
rolę w zapobieganiu chorobom serca 
ma sposób odżywiania się i jakość  
żywności.

Jesienią br ukazała się w Stanach 
Zjednoczonych książka o żywieniu 
i żywności pt. “Nutraceuticals and 
Functional Foods in Human Health 
and Disease Prevention”. Zaproszono 
mnie do grupy ekspertów i napisania  
rozdziału  dotyczącego  żywienia w 
profilaktyce chorób  cywilizacyjnych 
– otyłości, miażdżycy i cukrzycy typ 2. 

Wybrane  standardy dotyczącej  
tej problematyki  przedstawiam  
poniżej.
1. Przygotowywanie żywności do 
konsumpcji

Należy spożywać jak najwięcej 
żywności w stanie surowym lub mi-
nimalnie przetworzonej. W trakcie 
smażenie, wędzenia, peklowania 
powstają różne związki chemiczne 
nie tylko miażdżycorodne, ale także 
rakotwórcze. Podczas smażenia na 
tłuszczach, zwłaszcza  zawierających 
wielonienasycone kwasy tłuszczowe 
(WNKT) omega − 6  np. na oleju 
słonecznikowym, powstają wolne 
rodniki. Ich kumulacja w komórce 
wywołuje „stres tlenowy”, a w kon-
sekwencji uszkodzenie materiału 
genetycznego, rozwój miażdżycy i 
przyspieszenie procesów starzenia 
się organizmu. W trakcie smażenia 
na tłuszczach  powstają także  izo-
mery trans WNKT, które zwiększają  
stężenie cholesterolu „złego” LDL, 

prof. dr hab. med. paulin moszczyński
476 osób dziennie umiera z powodu chorób serca!

triglicerydów i obni-
żają stężenie cho-
lesterolu „dobrego” 
HDL w krwi. Należy 
spożywać żywność 
świeżą również dla-
tego, że  zawiera 
mniej glukotoksyn  
powodujących roz-
wój  miażdżycy i 
cukrzycy typ 2.  Za-
wartość glukotoksyn 
w produktach spo-
żywczych jest pro-
porcjonalna do okre-
su przechowywania 
żywności, czasu i 
temperatury obrób-
ki termicznej oraz 
stopnia odwodnienia 
potraw. Glukotok-
syny występujące w 
produktach spożyw-
czych bogatych w 
tłuszcze zwierzęce 
oraz w mniejszym 
stopniu w rybach i 
jajach. Natomiast 
produkty pełnoziar-
niste, jarzyny i owo-
ce zawierają niewiel-
kie ilości tych związków.
2. Węglowodany, owoce, warzy-
wa

Trend żywieniowy, w którym 
ograniczono − ze względu na szko-
dliwość − konsumpcję produktów 
o wyższej zawartości tłuszczów i 
cholesterolu, spowodował zwięk-
szone spożycie produktów zawiera-
jących duże ilości  węglowodanów. 
Szczególnie niekorzystne w tym 
względzie jest zwiększone spoży-
cie żywności  zawierającej   cukry 
proste:  glukozę, fruktozę  czy 
sacharozę (cukier kuchenny). Naj-
większe ilości glukozy i fruktozy w 
stosunku 1:1 są w miodzie, owocach 
i jarzynach. Poważne zagrożenie 
zdrowotne stwarza konsumpcja 
glukozy i fruktozy  użytych do sło-
dzenia napojów. Sztuczne  napoje  
słodzone  glukozą i fruktozą,  uzna-
ne  są za główny powód nadwagi i 
otyłości wśród dzieci i młodzieży. 
Chociaż zasada konsumpcji kilku  
porcji dziennie jarzyn lub owoców jest 
nadal aktualna, to zaleca się obecnie 
więcej spożywać jarzyn niż owoców, 
ze względu na mniejszą ilość kalorii. 

Więcej substancji prozdrowotnych po-
siadają produkty koloru pomarańczo-
wego  czy czerwonego np. pomidory, 
marchew, dynia, melon. Spożywanie 
soków owocowych nie powinno być 
uważane za wypełnienie zaleceń 
dietetycznych w zakresie konsumpcji 
warzyw i owoców, sugeruje się ogra-
niczanie spożycia soków, zwłaszcza 
sztucznie dosładzanych.
3. Oliwki i oliwa

Niekwestionowane właściwości 
prozdrowotne posiadają WNKT ome-
ga − 9 (oliwa). Intensywny smak oliwy 
extra−virgin  (z pierwszego tłoczenia 
na zimno) wynika z zawartych w 
niej znacznych ilości polifenolowych 
antyoksydantów, które zapobiegają 
utlenianiu cholesterolu LDL („cho-
lesterol zły”). Cholesterol utleniony 
znacznie przyśpiesza rozwój miaż-
dżycy. Głównym przedstawicielem 
WNKT  omega − 9  jest kwas oleinowy 
obecny w oleju oliwkowym, rzepako-
wym oraz arachidynowym. Oliwa jest 
podstawowym tłuszczem stosowanym 
w diecie śródziemnomorskiej.  Omega 
− 9   obniżają stężenie LDL i podnoszą 
poziom HDL w krwi.  Kardioprotek-
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cyjne  właściwości oliwy wiążą się nie 
tylko z korzystnym wpływem na pro-
fil lipidowy, lecz także z obniżaniem 
ciśnienia tętniczego. Oleje zawiera-
jące te kwasy omega – 9  nadają się 
do smażenia, gdyż mając tylko jedno 
podwójne wiązanie nie są podatne 
na utlenianie w takim stopniu, jak 
olej słonecznikowy, sojowy bądź ku-
kurydziany.
4. WNKT  omega − 3 i ryby 

Kwasy tłuszczowe omega − 3  
zmniejszają ryzyko wystąpienia 
choroby niedokrwiennej serca  po-
przez  zapobieganie  tworzenia  się 
zakrzepów w tętnicach, regulację 
rytmu serca oraz  redukcję stężenia 
triglicerydów w surowicy. W  omega 
− 3 bogaty  jest olej lniany oraz rzepa-
kowy,  a w szczególności ryby morskie 
i inne produkty morza. Niestety, część 
ryb zawiera spore dawki toksycznie 
metali ciężkich, na przykład rtęci. Do 
roślinnych źródeł  WNKT omega − 3 
należą niektóre rośliny strączkowe, 
takie jak soja i fasola, a także pory, 
orzechy i siemię lniane. 
5. Błonnik

Kluczem do zdrowego żywienia 
są także „dobre” węglowodany o ni-
skim wskaźniku glikemicznym  czyli  
błonnik. Wskaźniku glikemiczny 
albo index glikemiczny  informuje 
jak szybko po spożyciu danej potra-
wy podnosi się, a następnie opada 
poziom glukozy w krwi.  Dochodzi 
wówczas do gwałtownego wydziela-
nia insuliny oraz szybkiego zmniej-

szenia się stężenia glukozy we krwi, 
co skutkuje zwiększonym apetytem. 
Wysoki, czyli niezdrowy wskaźnik  
glikemiczny posiadają: cukier, bia-
ły ryż, białe pieczywo, gotowane 
ziemniaki, chipsy, frytki. Bogate w 
błonnik produkty  posiadają niski 
wskaźnik -  są to otręby, mąka 
razowa, kasze, marchew, ogórki, 
pomidory, groszek, brokuły, kapusta, 
gruszki, truskawki i jabłka.
Kontrowersje dotyczące żywienia

Co 5 lat organizacje rządowe Sta-
nów Zjednoczonych wydają Dietary 
Guidelines for Americans zawiera-
jący wskazówki dotyczące żywienia. 
W marcu br. opublikowano raport, na 
podstawie którego zostaną zmienione 
niektóre wytyczne żywieniowe. Prof. 
Naber z Ohio State University już w 
1976 r. twierdził, że konsumpcja 2 jaj 
kurzych dziennie nie zaburza rów-
nowagi cholesterolowej organizmu, 
ponieważ mniejsza jest wówczas kom-
pensacyjna  produkcja tego związku 
w wątrobie. W 2013 r. greccy badacze 
wykazali, że w jajach kurzych znaj-
duje się substancja hamująca rozwój 
miażdżycy.  Dla opinii publicznej 
zaskakującym będzie skreślenie cho-
lesterolu z „czarnej listy” produktów 
żywieniowych. Decyzja ta ma swoje 
poparcie  w najnowszych badaniach 
naukowych i weryfikacji starych. Nie 
potwierdzają one związku cholestero-
lu w diecie z zapadalnością na choroby 
sercowo−naczyniowe i cukrzycę typ 2. 
Zmieniony będzie  górny limit całko-

witej dziennej konsumpcji tłuszczów 
zwierzęcych. Stwierdzono, iż obniża-
nie spożycia tłuszczów nie zmniejsza 
ryzyka zapadalności na choroby 
układu krążenia i cukrzycę typ 2. W 
przeprowadzonych badaniach istnieją 
nawet dowody na pozytywny wpływ 
nasyconych tłuszczów ( masło, mleko, 
smalec) na stężenie cholesterolu HDL 
„dobrego” i triglicerydów. Najnowsze 
propozycje nie zalecają  zatem diety w 
prewencji chorób serca z tak restryk-
cyjnym ograniczeniem tłuszczów jak 
dotychczas.
Alkohol

Do niedawna uważano, że spo-
żywanie niewielkich ilości alkoholu 
(do jednego drinka dziennie  przez 
kobiety  i do dwóch  przez mężczyzn) 
powoduje  mniejsze ryzyko  wystą-
pienia chorób serca.  W najnowszych 
badaniach wykazano, że szczyt 
działania protekcyjnego alkoholu na  
układ  sercowo − naczyniowy przy-
pada na minimalne ilości alkoholu,  
dawkę mniejszą niż 6 g etanolu  u 
mężczyzn i 5 g u kobiet dziennie.

Od pewnego czasu wśród przewoźni-
ków, jak również pasażerów „busów” 
krążą pogłoski o zmianach w przepi-
sach dotyczących transportu zbioro-
wego. Pojawiły się obawy, że znikną 
bilety ulgowe. Starostwo uspokaja: 
Zmiany będą, ale dopiero od 2017 
roku i nie dotkną pasażerów.

Jak tłumaczy pani Ewa Skurnóg, 
dyrektor Wydziału Komunikacji i 
Transportu Starostwa Powiatowego w 
Brzesku, Ustawa o publicznym trans-
porcie zbiorowym jest aktem już obowią-
zującym. W praktyce jednak zezwolenia 
wydane przewoźnikom na starych 
zasadach wygasną dopiero 31 grudnia 
2016 roku. Po tej dacie będą musieli oni 
wystąpić do Wydziału Komunikacji o 
tzw. potwierdzenie zgłoszenia przewozu, 
które zastąpi dawne zezwolenie.

Zmiany spowodują głownie wzrost 
uprawnień, ale też obowiązków staro-
stwa. - Starosta będzie mógł  wpływać 

Busowa rewolucja
na kształt transportu w powiecie pod 
warunkiem, że będzie organizatorem 
tego transportu – mówi pani Skurnóg 
– Będzie on miał możliwość wyzna-
czania tzw. linii strategicznych, na 
których Starostwo będzie się zajmo-
wać m.in ustalaniem rozkładu jazdy 
i dystrybucją biletów. (Szczegółowe 
obowiązki organizatora transportu 
określa art. 15 Ustawy o publicznym 
transporcie zbiorowym)  

Czy jednak „busiarzom” będzie 
się opłacało jeździć pod dyktando 
urzędników? -  Wszystko opiera się 
na zasadzie, że przedsiębiorcy nale-
ży się rozsądny zysk. Jeśli chodzi o 
przewozy na liniach strategicznych 
będziemy zawierać indywidualne 
umowy z przewoźnikami wyłoniony-
mi na drodze przetargu. 

Tak będzie oczywiście pod warun-
kiem, że Rada Powiatu uchwali plan 
transportowy, a w nim wyznaczy linie 

o charakterze użyteczności publicz-
nej. W przeciwnym wypadku, oraz na 
liniach innych niż linie strategiczne 
przewozy będą się odbywać na zasa-
dach wolnej konkurencji. Również 
obawy o bilety ulgowe są zdaniem 
pani dyrektor nieuzasadnione: - Do 
tej pory przewoźnicy, którzy spełniali 
wymogi określone w przepisach mogli 
złożyć do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa wniosek o dopłaty z 
tytułu stosowanych ulg. Teraz ana-
logiczny wniosek będą składać do 
Starostwa Powiatowego.

O ile jednak pasażerowie mają 
nie ucierpieć w wyniku zmian, o tyle 
starostwa czeka prawdziwa rewolu-
cja. Czeka je wzrost ilości obowiązków 
związanych z przygotowaniem infor-
macji dla pasażerów, odpowiedniej 
infrastruktury (przystanki, dworce), 
czy dystrybucją biletów. Przewozy, 
które odbywają się na terenie więcej 
niż jednego powiatu pozostaną w 
gestii Urzędu Marszałkowskiego.   
    Grzegorz Heród 

WoKÓŁ nas
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14 października 2015 r. w Powiatowym 
Centrum Edukacji odbyło się uroczyste 
spotkanie z okazji 50-lecia Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w 
Brzesku (więcej na: www.edukacja.
powiatbrzeski.pl). W związku z tym 
wydarzeniem chcielibyśmy przybliżyć 
bogatą historię naszej placówki. 

Pierwsza Powiatowa Poradnia 
Wychowawczo – Zawodowa w powie-
cie brzeskim powstała 01.09.1965 r. 
Początki były trudne, bo nie miała 
przydzielonego lokalu przez pierwsze 
dwa miesiące, a otrzymany po tym 
czasie pokój nie był ogrzewany do 
15.11.1966 roku. Jak wynika z kroniki 
poradni od 09.05.1966 r. do 01.09.1966 
r. placówka została zamknięta z po-
wodu choroby kierownika i jedynego 
wówczas pracownika Tadeusza Piasec-
kiego – pedagoga, wcześniej zastępcy 
kierownika Szkoły nr 1 w Brzesku. 
Dopiero od dnia 01.01.1967 roku Wy-
dział Oświaty i Kultury w Brzesku za-
trudnił psychologa – Cecylię Praschill, 
jednak pracowała ona tylko miesiąc. 
Od 10.04.1967 roku zaczęła w poradni 
pracować psycholog Marta Chłopicka 
– była wtedy prawdopodobnie jedy-
nym psychologiem w mieście i całym 
ówczesnym powiecie. Od 01.04.1968 
roku zatrudniono drugiego psychologa 
Marię Muchę i zespół już w trzyoso-
bowym składzie pracował w jednym 
pokoju w Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej. Takie jak losy kraju, takie 
były i losy poradni. W październiku 
1968 roku pracownicy uczestniczyli w 
konferencji: „Praca wychowawcy klaso-
wego w świetle tez na V Zjazd PZPR”, 
a Wydział Oświaty i Kultury PRN w 
Brzesku odmówił zorganizowania kon-
ferencji dla wychowawców klas VIII. 
Ale rodzice coraz chętniej korzystali 
z pomocy poradni i jak odnotowano 
w kronice „zadania naszej poradni 
i Poradni Zdrowia Psychicznego po-
wstałej 01.01.1969 roku zaczynają być 
właściwie rozumiane”. W lutym 1970 
roku poradnia dostała etat sekretar-
ki, którą do 2004 roku była Lucyna 
Chuchro. W 1971 roku przydzielono 
poradni lokal dwupokojowy. Dwa lata 
później pierwszy dyrektor poradni mgr 
Tadeusz Piasecki odszedł na emerytu-
rę, a dyrektorem została mgr Maria 
Nalepa. Od 1974 roku zaczęło przyby-
wać pracowników – we wrześniu 1977 

„Przeszłość można medytować, przyszłość trzeba tworzyć.” 
 Albert Einstein

50 lat poradni psychologiczno - 
pedagogicznej w Brzesku

roku zaczęła pracować w poradni mgr 
Barbara Kusiak, pedagog, pracujący 
w naszej placówce do dziś. Kolejnym 
dyrektorem w 1980 roku została mgr 
Danuta Pikor i pełniła tę funkcję do 
2002 roku.

W 1975 roku w związku z likwida-
cją powiatów została zmieniona nazwa 
poradni – usunięto słowo „powiatowa” 
i została Poradnia Wychowawczo – Za-
wodowa. Po kolejnej zmianie przepisów 
w 1993 roku uzyskała obecną nazwę 
Poradnia Psychologiczno – Pedago-
giczna. Poradnia w swoim rejonie 
nadal miała gminy Wojnicz i Zakli-
czyn. Staraniem ówczesnej dyrektor 
Danuty Pikor utworzono od 01.01.1991 
roku filię naszej poradni w Wojniczu. 
Jej pierwszym kierownikiem została 
pracująca w Brzesku od 1984 roku 
psycholog Małgorzata Szczepańska. 

Kolejne „spotkanie” z PZPR miała 
Poradnia Brzeska już po rozwiązaniu 
partii, kiedy wreszcie uzyskała pierw-
szy większy lokal w budynku byłego 
„Domu Partii”, choć na skutek zmian 
ustrojowych szybko też musiała go opu-
ścić. W byłej siedzibie PZPR ulokowano 
„Telefony Brzeskie”, a poradnia prze-
niesiona została do budynku Urzędu 
Miasta przy ul. Mickiewicza 33.  

Zmiany polityczne spowodowały też 
następną przeprowadzkę, gdy utwo-
rzono powiaty. Poradnię przeniesiono 
do obecnego lokalu – najlepszego od 
czasu powstania, ale straciliśmy filię 
w Wojniczu, która po reformie admi-
nistracyjnej znalazła się w powiecie 
tarnowskim. W ciągu ostatnich 30 
lat kadra placówki wzrosła trzykrot-
nie. Pracowało też u nas wiele osób 
„przejściowo” z powodu zastępstw lub 
wybierając inną drogę zawodową, albo 
też awansując na różne stanowiska. 
Wszystkie one wzbogaciły naszą histo-
rię, a też – mamy taką nadzieję, opuści-
ły nas bogatsze o nowe doświadczenia. 
Od czasu powstania poradnia miała 4 
dyrektorów: † Tadeusz Piasecki  (1965 
– 1973), Maria Nalepa  (1973 – 1980), 
Danuta Pikor  (1980 – 2002), Krystyna 
Czernecka – Sosin (2002 – nadal). 

Obecni i niektórzy byli pracownicy 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicz-
nej w Brzesku 

wraz z dyrektorką Wydziału Edu-
kacji na obchodach 50-lecia Poradni w 
dniu 14.10.2015 r.

Obecnie Poradnia Psychologiczno 
– Pedagogiczna w Brzesku jest jedyną 
taką poradnią w powiecie i obejmuje 
opieką wszystkie gminy należące do po-
wiatu: Brzesko, Borzęcin, Czchów, Dęb-
no, Gnojnik, Iwkowa, Szczurowa. Na 
terenie działania naszej poradni znaj-
duje się 131 placówek oświatowych: 
przedszkoli, szkół podstawowych, gim-
nazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz 
Dom Dziecka w Jasieniu, Młodzieżowy 
Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze, 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Złotej, a także Dom Pomocy 
Społecznej w Brzesku. Poradnia mieści 
się na ul. Piastowskiej 2B w Brzesku. 
Nasze warunki lokalowe systematycz-
nie zmieniały się na lepsze. Obecnie 
mamy do dyspozycji 11 pomieszczeń, 
w tym: gabinety do diagnozy i tera-
pii psychologicznej, pedagogicznej i 
logopedycznej oraz do terapii metodą 
EEG-Biofeedback. Zatrudnionych jest 
15 pracowników pedagogicznych oraz 
3 osoby z administracji i obsługi. 

Naszą ofertę kierujemy do rodzi-
ców, nauczycieli, a przede wszystkim 
do uczniów z powiatu brzeskiego. 
Oferujemy: diagnozę indywidualną 
dzieci i młodzieży (psychologiczną, 
pedagogiczną i logopedyczną): z opóź-
nieniami w rozwoju psychoruchowym 
i w rozwoju mowy, z trudnościami w 
rozwoju emocjonalnym i społecznym, 
z trudnościami w nauce szkolnej, z 
trudnościami w czytaniu i pisaniu, 
z wadami słuchu i wzroku oraz pod 
kątem wyboru zawodu; spotkania te-
rapeutyczne indywidualne i grupowe 
dla dzieci i młodzieży: z zaburzeniami 
emocjonalnymi, z zaburzeniami w 
funkcjonowaniu społecznym, z trudno-
ściami wychowawczymi, z trudnościa-
mi w pisaniu i czytaniu oraz terapię 
z surdopedagogiem, tyflopedagogiem, 
oligofrenopedagogiem, zajęcia rewali-
dacyjne dla dzieci z zespołem Downa, 
terapię logopedyczną, logorytmikę, gru-
py socjoterapeutyczne, terapię metodą 
EEG-Biofeedback, terapię metodą VIT 
(Wideotrening Komunikacji), a także 
systemową terapię rodzin; wspieranie 
rodziców i nauczycieli: program 
„Szkoła dla Rodziców i Wychowaw-
ców”, zajęcia warsztatowe dla rodzi-
ców i nauczycieli, stałą współpracę 
z przedszkolami, szkołami i innymi 
placówkami, szkolenia, spotkania, 
prelekcje, warsztaty, dyżury pracow-
ników na terenie gmin, wyjazdy do 
dzieci leżących, współpracę z innymi 
ośrodkami pomocowymi, jednostkami 
samorządu terytorialnego, organiza-
cjami i stowarzyszeniami. Serdecznie 
zapraszamy!      fot. kolor

Pracownicy Poradni

UroczyŚcie
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W ramach obchodów tegorocznego 
Miesiąca Papieskiego, organizowane-
go już po raz czwarty, przez Powiatową 
i Miejską Bibliotekę Publiczną tra-
dycyjnie zaprezentowała się kolejna 
szkoła z powiatu brzeskiego nosząca 
imię Jana Pawła II. 9 października na 
scenie Regionalnego Centrum Kultu-
ralno-Bibliotecznego w Brzesku można 
było obejrzeć młodzież z Gimnazjum 
w Borzęcinie w przedstawieniu „My, 
Jana Pawła uczniowie”. 11 październi-
ka odbył się spektakl „Przed sklepem 
jubilera” - na podstawie sztuki Karola 
Wojtyły.  Przedstawienie Grupy 25+, 
działającej przy Parafii Miłosierdzia 
Bożego w Brzesku uświetnił występ 
Chóru Gaudium, prowadzony przez 
Iwonę Mikołajek i Andrzeja Gicalę.  

Kolejnym wydarzeniem było spo-
tkanie z ojcem Leonem Knabitem, 
które odbyło się w poniedziałkowy 
wieczór 12 października. Ojciec Leon 
przybliżył zgromadzonym postać św. 
Jana Pawła II przede wszystkim w 
kontekście kultury i nauki. 

Nie mogło również zabraknąć 
kilku słów o książkach i bibliotekach. 

miesiąc papieski w pimBp
miejsce: Karolina Iwaniec  (Publicz-
ne Gimnazjum w Przyborowie), II 
miejsce: Weronika Wieczorek (PG nr 
1 w Brzesku), III miejsce (ex aequo): 
Zuzanna Pawlik (PG nr 2 w Brzesku), 
Aneta Wesołowska (PG w Borzęcinie). 
Przyznano także pięć wyróżnień, które 
otrzymali: Patrycja Wieczorek (PG 
nr 1 w Brzesku), Julia Janik (Pu-
bliczne Gimnazjum nr 1 w Brzesku), 
Urszula Latuszek (PG w Zaborowie), 
Karolina Sieniatecka (PG nr 2 w 
Brzesku) oraz Patrycja Niedojadło 
(PG nr 1 w Brzesku). W kategorii: 
szkoły ponadgimnazjalne Komisja 
wyłoniła następujących zwycięzców: 
I miejsce: Kamila Gagatek (ZSP nr 1 
w Brzesku), II miejsce: Karolina Rzeź-
nik (ZSP nr 1 w Brzesku), III miejsce:  
Weronika Szymacha (ZSP nr 1 w 
Brzesku). Przyznano także 2 wyróż-
nienia, które otrzymali: Aneta Rudnik 
(Katolickie LO w Brzesku) i Karolina 
Golonka (Zespół Szkół w Szczurowej). 
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody 
rzeczowe ufundowane przez sponso-
rów Miesiąca Papieskiego. 

Podsumowaniem Miesiąca Papie-
skiego był koncert zespołu Krakow-
skie Przedmieście, który odbył się 
28 października. W programie „Tak 
Niewidzialny, że jest” zaprezentowa-
no utwory do tekstów m.in. ks. Jana 
Twardowskiego, św. Jana Pawła II, 
ks. Janusza Pasierba i ks. Jerzego 
Szymika. Na zakończenie koncertu 
wszyscy zebrani zaśpiewali wraz z ze-
społem refren piosenki Ernesta Brylla 
„Bądźmy dla siebie bliscy”.

Dziękujemy uczestnikom wszyst-
kich wydarzeń, patronom honorowym 
i medialnym oraz sponsorom za liczne 
dowody życzliwości i sympatii dla 
naszych działań. 

Patronat honorowy nad Miesiącem 
Papieskim objęli: Grzegorz Waw-
ryka – burmistrz Brzeska, Andrzej 
Potępa – starosta brzeski, ks. Józef 
Drabik – proboszcz parafii pw. NMP 
Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła 
w Brzesku. Patronat medialny: Gość 
Niedzielny, BIM Brzeski Magazyn In-
formacyjny. Sponsorzy: Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół” w Brzesku, 
Bank Spółdzielczy w Brzesku, Grze-
gorz Bach - Biuro Partner, Studio-
Masters, Stanisława Sadlej – Grupa 
Fachowiec, Dorota Król – Cukiernia 
Królewska, Granit, Proster. 

Eko lekcja w Bibliotece
Podczas lekcji bibliotecznej, która 

odbyła się 22 października młodzież 

z Publicznego Gimnazjum nr 1 wyko-
rzystując grę i zabawę zapoznała się z 
tematyką ekologiczną i wyrobiła sobie 
własną opinię na temat ochrony śro-
dowiska, zanieczyszczeń i globalnego 
ocieplenia. Stało się to możliwe dzięki 
udziałowi Biblioteki w ogólnopolskim 
projekcie „Zielone gry”, w ramach 
którego biblioteka otrzymała gry o 
tematyce ekologicznej (planszowe i 
internetowe). W trakcie interaktyw-
nych zajęć młodzież dowiedziała się, 
że zasoby naturalne, które mamy do 
dyspozycji są ograniczone, a ich nad-
mierne wykorzystanie prowadzi do 
wielu problemów, które mogą dotknąć 
nas wszystkich. Podsumowaniem 
lekcji był interaktywny quiz podczas, 
którego młodzież mogła sprawdzić 
wiedzę, którą zdobyła w trakcie zajęć, 
a także dowiedzieć się wielu cieka-
wych rzeczy z dziedziny ekologii. Ta 
część była zdecydowanie najbardziej 
emocjonująca. 

Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy od listopada do biblioteki 
na gry planszowe: Ropa z Catanu i 
Władcy Doliny.

Waldemar Smaszcz gościem 
Oddziału dla Dzieci

Z okazji 100 rocznicy urodzin 
„Jana od biedronki” w brzeskiej Bi-
bliotece odbyło się spotkanie autorskie 
z Waldemarem Smaszczem – histo-
rykiem literatury, krytykiem, eseistą, 
tłumaczem poezji. Uczestnikami spo-
tkania byli uczniowie klas IV z PSP 
nr 3 wraz z nauczycielami.

Pana Waldemara łączyła z księ-
dzem Janem Twardowskim ponad 
dwudziestoletnia znajomość, a potem 
przyjaźń. Zaowocowało to wieloma 
utworami i publikacjami o księ-
dzu Twardowskim i jego wierszach. 
Wszystkie napisane zostały z myślą 
o dorosłych.

Z myślą natomiast o najmłodszych 
Waldemar Smaszcz napisał książkę Z 
Ave spacer dzieci wśród słów księ-
dza i poety Jana Twardowskiego. 
Autor zabrał uczestników spotkania 
na „spacer po Janowych wierszach”. 
Przysiadając z nimi na siedmiu ła-
weczkach, opowiedział, co ksiądz Jan 
myślał o Bożym Narodzeniu, rodzinie, 
aniołach i świętych. Dzieci dowiedzia-
ły się także, dlaczego Jan Twardowski 
lubił wakacje, kochał przyrodę, czemu 
przekonywał, że w kościele należy się 
uśmiechać i co wspólnego ma grzech 
pychy ze smakowitymi lodami.

Na koniec spotkania dzieci zada-
wały mnóstwo pytań. Miały też moż-
liwość zdobycia autografu autora na 
wcześniej zakupionej książce.

  PiMBP  fot.kolor

Wszyscy chętni po spotkaniu mogli 
nabyć książki ojca Leona wraz z jego 
podpisem. 

W środę, 21 października odbył 
się Powiatowy Konkurs Recytatorski 
poezji Jana Pawła II „Promień słońca 
niechaj pada w serca…”. Konkurs, 
którego głównym celem była popula-
ryzacja poezji Jana Pawła II, został 
zorganizowany dla uczniów szkół 
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjal-
nych. Do konkursu zgłoszono łącznie 
31 uczestników, którzy prezentowali 
swoje umiejętności recytatorskie. W 
kategorii szkoły gimnazjalne Komisja 
wyłoniła następujących laureatów: I 

fot. arch. PiMBP
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Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Porębie Spytkowskiej została 
wyróżniona Wojewódzkim Cer-
tyfikatem Szkoły Promującej 
Zdrowie. Przedstawiciele szkoły 
odebrali certyfikat z rąk Urszuli 
Augustyn – pełnomocnika Rządu 
ds. bezpieczeństwa w szkołach 

Wciąż trwają prace nad projektem I 
LOVE TO PLAY MATHS – Erasmus+, 
w który zaangażowana jest Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Porębie Spyt-
kowskiej (o czym informowaliśmy w 
wakacyjnym wydaniu BIM). Tym razem 
jej przedstawiciele gościli w Estonii.

W dniach 12 – 17 października 
dyrektor Piotr Tota, nauczyciele Mo-

Od września w PSP w Porębie 
Spytkowskiej realizowany jest 
program „Mały Mistrz” wspoma-
gany finansowo przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki oraz samorządy 
wojewódzkie i gminne. W ramach 
programu uczniowie mają zdobywać 

szkoła z certyfikatem
oraz Aleksandra Palczewskiego – 
Małopolskiego Kuratora Oświaty. 
Ceremonia odbyła się 23 paździer-
nika w Auli Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego Delegatura Urzędu 
w Tarnowie podczas Wojewódzkiej 
Konferencji pt. „Żywienie w szkołach 
wg nowych przepisów prawa”.

Uczestnicy konferencji mieli 
okazję wysłuchać ciekawych wy-
kładów dotyczących zdrowej żyw-
ności, zaburzenia odżywiania oraz 
zgubnego wpływu otyłości. Jak 
przyznają władze szkoły, otrzymanie 
certyfikatu jest nie tylko nagrodą i 
wyróżnieniem, ale przede wszyst-
kim zobowiązaniem do podniesienia 
poprzeczki oraz dalszej pracy na 
polu zdrowego odżywiania dzieci 
i młodzieży. 

            red.

Wizyta w estonii

mały mistrz sprawności w sześciu kategoriach: 
rowerzysty-turysty, lekkoatlety, gim-
nastyka, piłkarza, narciarza oraz 
pływaka-wodniaka. Osiągnięcia będą 
odnotowywane w specjalnej legityma-
cji. Jeśli zapełni się ona symbolami 
wszystkich sprawności, jej właściciel 
otrzymuje tytuł „Małego Mistrza”. 
Główne cele programu to poprawa 
stanu zdrowia, sprawności fizycznej i 

umiejętności ruchowych uczniów klas 
I-III oraz wsparcie nauczycieli edu-
kacji wczesnoszkolnej i promowanie 
nowych, atrakcyjnych form zajęć ru-
chowych. PSP w Porębie Spytkowskiej 
jest jedyną placówką w gminie która 
bierze udział w projekcie. W związku z 
jego realizacją szkoła otrzymała nowy 
sprzęt sportowy. Realizacja programu 
przewidziana jest na trzy lata.    red.

nika Brzezina–Adamczyk i Agnieszka 
Semczyszak oraz uczniowie Emanuel 
Sowa i Konrad Krzywda, wyjechali 
do estońskiego miasta Sindi, aby tam 
poznać kolejnych uczestników projektu 
Erasmus+. Pobyt był dla nich okazją 
do obserwacji wspólnej pracy nauczy-
cieli i uczniów. Wzięli również udział 
w tradycyjnej lekcji bibliotecznej oraz 

w spotkaniu z ambasadorem Wielkiej 
Brytanii, na którym poruszany był 
m.in. temat relacji Estonii z północą 
Europy. Dla uczniów zagraniczne lekcje 
z rówieśnikami były okazją nie tylko 
do „podszlifowania” języka angielskie-
go, ale również do poznania zwrotów 
estońskich i rosyjskich. Nie zabrakło 
również czasu na zwiedzanie (m.in. 
miasta Tallin). Nauczyciele i uczniowie 
nawiązali podczas pobytu w Estonii cie-
kawe znajomości, które mają nadzieję 
utrzymywać przez lata.             red.

fot. arch. PSP Poręba Spytkowska
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Przygotowania społeczności PSP nr 1 
w Jadownikach do tak szczególnego 
dnia trwały długo. Od pomysłu do 
realizacji minęło kilka lat. Wciąż były 
plany, zamysły, aż doszło do finalizacji 
projektu. Cel został osiągnięty!

20 października 2015 roku spo-
łeczność uczniowska Publicznej Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Jadownikach 
otrzymała sztandar. Jego fundato-
rami byli rodzice, sponsorzy i orga-
nizatorzy imprez mających na celu 
pozyskiwanie środków finansowych. 
Nad całością projektu czuwała Rada 
Rodziców działająca przy szkole. 
Uroczystość rozpoczęła Msza Święta 
sprawowana przez szkolonego kate-
chetę – ks. Edwarda Janikowskiego 
w asyście księży z parafii i byłych 
katechetów. Podczas nabożeństwa 
dokonano poświęcenia sztandaru. 

sztandar dla psp nr 1 w jadownikach

Dalsze uroczystości odbywały się 
w szkole. Swoją obecnością zaszczy-
cili nas zaproszeni goście. Znaleźli 
się wśród nich przedstawiciele 
władz na czele z burmistrzem Brze-
ska Grzegorzem Wawryką, miejscy 
i powiatowi radni, przedstawiciele 
organizacji i środowisk lokalnych, 
emerytowani nauczyciele, absol-
wenci, rodzice.

Uroczystość przebiegła zgod-
nie z ustalonym ceremoniałem. 
Przedstawiciele Rady Rodziców 
przekazali sztandar dyrektorowi 
szkoły – Zenonowi Kubali. Następ-
nie dyrektor ofiarował go reprezen-
tantom społeczności uczniowskiej. 
Wtedy wszyscy uczniowie wzięli 
udział w uroczystym ślubowaniu. 
Po dokonaniu prezentacji sztan-

daru (przedstawieniu jego awersu 
i rewersu) odbyła się część arty-
styczna. Nie obeszło się także bez 
krótkich wystąpień, podziękowań, 
gratulacji, życzeń i upominków od 
zaproszonych gości.

Po oficjalnych uroczystościach 
przedstawiciele Rady Rodziców za-
prosili zebranych na poczęstunek. 
Nie zapomniano o uczniach, którzy 
otrzymali słodkie niespodzianki.

Dyrektor, pracownicy szkoły 
i uczniowie składają serdeczne 
podziękowania wszystkim osobom 
zaangażowanym w realizację pro-
jektu, jak i zaproszonym gościom 
za udział w uroczystości.  

PSP1 Jadowniki fot. arch. PSP 1 Jadowniki

fot. arch. PSP 1 Jadowniki
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Nauczyciele języka polskiego odpo-
wiedzieli na ofertę edukacyjną Fun-
dacji Beksiński i w ZSP nr 2 w Brze-
sku odbył się multimedialny wykład 
biograficzny „Zdzisław Beksiński w 
Twojej szkole”, połączony z prezen-
tacją 26 obrazów, wypożyczonych z 
Muzeum Historycznego w Sanoku. 
Wzięło w nim udział 276 uczniów  z 
12 klas: 2TGs, 3TGs, 4TGs, 2TMe, 
3TMe, 4TMe, 3TB, 4TB, 3TE, 4TE, 

W dniu  26 października 2015 roku 
w Miejskim Ośrodku Kultury w 
Nowym Sączu odbyło się uroczy-
ste podsumowanie Małopolskiego 
Współzawodnictwa Sportowego 
Dzieci i Młodzieży Szkolnej za 
rok szkolny 2014/2015. W tym 
uroczystym dniu w podsumowaniu 
udział wzięli zaproszeni goście - m. 
in. Vice Wojewoda Małopolski Woj-
ciech Szczepanik, Vice Kurator 
Oświaty w Krakowie Grzegorz 

spotkanie ze sztuką w zsp nr 2

4TI, 3 TGe. Spotkanie ze sztuką było 
okazją do pogłębienia znajomości 
polskiej sztuki współczesnej oraz 
doskonalenia umiejętności czytania 
współczesnych tekstów kultury, które 
jest wymagane podczas egzaminu 
maturalnego z j. polskiego. Wykład 
prowadziła Ewa Barycka, prezes 
fundacji. Słowo wzbogaciła elemen-
tami filmu biograficznego o malarzu 
i wywiadem z nim oraz fragmentami 

podsumowanie współzawodnictwa sportowego
Baran, Przewodnicząca Rady Mia-
sta Nowego Sącza Bożena Jawor. 
Uroczystego otwarcia podsumowa-
nia dokonał Prezes Małopolskiego 
Szkolnego Związku Sportowego w 
Krakowie Waldemar Gramek oraz 
prowadzący całą uroczystość Vice 
Prezes MSZS w Krakowie Feliks Pi-
wowar. Następnie nagradzane zo-
stały szkoły, które w punktacji szkół 
zajęły od 1-12 miejsca w Wojewódz-
twie Małopolskim. Nagradzane zo-

nauczyciele, działacze oraz osoby, 
które swoim zaangażowaniem, po-
mocą, doświadczeniem, wsparciem 
i radą działają na rzecz dzieci i roz-
woju sportu szkolnego. W przerwach 
między rozdawaniem poszczegól-
nych wyróżnień, swoje programy 
zaprezentowały zespoły taneczne 
Katcharsis oraz Jump Step Crew, 
które swoimi występami uświetniły 
i uatrakcyjniły naszą uroczystość.

Miło nam jest poinformować, że 
za rok szkolny 2014/2015 dwie szkoły 
z powiatu brzeskiego znalazły się 
na wysokich lokatach w małopol-
skim rankingu. W kategorii szkół 
podstawowych - Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Brzesku 
wywalczyła 7. pozycję, a Publicz-
ne Gimnazjum nr 2 w Brzesku 
zdobyło 8. miejsce. Wyróżnionymi 
przez MSZS Kraków nauczycielami 
wychowania fizycznego w/w szkół zo-
stali mgr Szczepan Smoleń, mgr 
Marcin Gromadzki (PSP nr 2) oraz 
mgr Renata Hamielec (PG nr 2).

Marcin Gromadzki

filmu Tomasza Bagińskiego ,,Kate-
dra’’. Powstał on –jak wiemy - z inspi-
racji sztuką Beksińskiego. Młodzież 
dowiedziała się o dwóch okresach w 
twórczości artysty: fantastycznym 
1960-1990 i warszawskim, gdy ma-
larz przeprowadził się z Sanoka do 
Warszawy. Poznała też szczegóły, 
charakterystyczne dla jego dzieł. 
Twórca nie tytułował swoich obra-
zów, malował na płycie pilśniowej, 
farbami olejnymi. Jego sztuka jest 
mroczna, ale intrygująca, przykuwa 
uwagę i zmusza do zastanowienia. 
Wykład spotkał się z dużym zainte-
resowaniem uczniów, którzy odbie-
rali przekaz w skupieniu, chętnie 
dopytywali o niezrozumiałe treści 
i podejmowali próby samodzielnej 
interpretacji oglądanych obrazów. 
Poloniści postanowili wykorzystać to 
zainteresowanie i zorganizowali kon-
kurs na recenzję „Zdzisław Beksiński 
w Twojej szkole”. W nagrodzonej pra-
cy, autorka Aleksandra Rabiasz z kl. 
4TGs napisała: „Można przypuszczać, 
że dzięki tej lekcji artysta zyskał 
grono wielbicieli swojej twórczości”. 
Pozwala to z optymizmem patrzyć w 
przyszłość, że  uczniowie zechcą być 
aktywnymi odbiorcami współczesnej 
kultury i będzie to zasługa szkoły, do 
której chodzą.

Anna Skoczek

stały szkoły 
w kategorii 
rocznikowej 
Igrzysk Mło-
dzieży Szkol-
nej  (szkoły 
podstawowe), 
Gimanzjady i 
Licealiady w 
Małopolsce. 
W następnej 
k o l e j n o ś c i 
podsumowa-
nia wyróżnie-
nia otrzymali 

fot. arch. ZSP 2 w Brzesku

fot. arch. PSP 2 w Brzesku
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22 października  w Schronisku Mło-
dzieżowym w Brzesku odbyła się 
uroczystość wręczenia nagród 62. 
edycji Międzynarodowego Konkursu 
„Europa w Szkole”, organizowanego 
przez Stowarzyszenie Europa - Union 
w Niemczech pod patronatem Rady 
Europy, Komisji Europejskiej, Par-
lamentu Europejskiego i Prezydenta 
Republiki Niemiec, przy współpracy 
Starostwa Powiatowego w Brzesku i 
w Tarnowie. Konkurs ten kierowany 
jest do uczniów wszystkich typów szkół 
z krajów europejskich.  Jego celem jest 
poszerzenie i pogłębienie wiedzy dzieci 
i młodzieży na temat wspólnej Europy.

Uczniowie tegorocznej edycji  zmie-
rzyli się w różnych kategoriach wie-
kowych z tematami związanymi z 
ogólnym mottem konkursu „Europa 
pomaga – czy Europa pomoże?” 

Uroczystość rozpoczął dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Brzesku Jerzy Soska, witając 
zaproszonych gości: Manfreda Däu-
wela, przewodniczącego organizacji 
Europa-Union Rheinland-Pfalz wraz 
z małżonką Rosemarie Däuwel–Türk, 
starostę powiatu brzeskiego Andrzeja 
Potępę, dyrektor Wydziału Edukacji 
Janinę Motak, dyrektor ZSP w Zakli-
czynie Annę Olszańską oraz nauczy-
cieli i młodzież.

Następnie uczennica klasy 1 TME 
Dominika Leszczyńska zagrała hymn 

pierwsi w europie

Unii Europejskiej „Odę do radości”, a 
potem laureatki konkursu, które w 
nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca 
wzięły udział w tygodniowym spotka-
niu młodzieży z różnych krajów w Öt-
zenhausen w Niemczech, przedstawiły 
prezentację multimedialną, dzieląc się 
wrażeniami z pobytu.

Nagrody z rąk Manfreda Däuwela 
i Andrzeja Potępy otrzymali: Joanna 
Hebda (kl. 4TB), Bartłomiej Bułatowicz 
(kl. 2zm) i Krzysztof Piotr (kl. 3TI) za 
prace na temat „70 lat pokoju – nigdy 
więcej wojny?”, Mieszko Mastalerz (kl. 
2TME) za pracę: „Woda jest życiem” i 
Karolina Toboła z kl. 2TGe za opra-

cowanie: „Twierdza Europa”. Oprócz 
młodzieży  z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 w Brzesku nagrodzeni 
zostali także uczniowie z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Paleśnicy, 
Szkoły Podstawowej w Bogumiłowi-
cach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Olszynach oraz z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie.

Podczas spotkania Manfred Däu-
wel zachęcił zebranych do wzięcia 
udziału w następnej edycji konkursu 
pod hasłem „Żyjmy wspólnie w poko-
ju”. Zwycięzcom serdecznie gratulu-
jemy.  

      Marta Aleksiewicz

Sporo ważnych wydarzeń miało 
ostatnio miejsce w codziennym 
życiu uczestników zajęć prowa-
dzonych przez instruktorów Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy 
w Brzesku, tzw. domowników. 
Najpierw byli współorganizatorami 
IV Przeglądu Teatralnego, który 
odbył się w połowie października 
w Regionalnym Centrum Kultural-
no-Bibliotecznym, a dwa tygodnie 
później wzięli udział w tradycyjnej 
Zachariaszadzie w Zielonkach – 
sportowej imprezie integracyjnej. 

Współorganizatorem Przeglądu 
Teatralnego było Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrze-
bujących Pomocy „Nadzieja”, a patronat 
nad wydarzeniem sprawowało brzeskie 
Starostwo Powiatowe. Jury w składzie: 
Kinga Białek, Agata Podłęcka i Ewelina 
Stępień oraz publiczność obejrzeli 11 
różnorodnych w formie i treści przed-
stawień, a każde z nich nagrodzone 
zostało gromkimi, w pełni zasłużonymi 
brawami. Jak powiedziała podczas 

październik w Śds
ogłaszania werdyktu Agata Podłęcka, 
właściwie każdy występ zasłużył na 
osobne uhonorowanie, każdy bowiem 
niósł w sobie inne, niepowtarzalne 
wartości, jednak konkursy rządzą się 
swoimi prawami – musi zostać podjęta 
decyzja uwzględniająca regulaminową 
kolejność miejsc. Tę pierwszą nagrodę 
w tym roku otrzymał ŚDS z Muchów-
ki za pantomimiczną sztukę  „Homo 
sum” - sceniczną przypowieść o ludzkiej 
kondycji z pierwszoplanową narratora 
, w którego rolę wcieliła się terapeutka 
Maria Paprota. Narratorka przyznała 
później w kuluarach, że wystąpiła w za-
stępstwie „etatowego” narratora, którego 
na kilka dni przed przeglądem zmogła 
choroba. Drugie miejsce przypadło wq 
udziale ŚDS-owi z Bochni, który zapre-
zentował spektakl „Dwóch plotkarzy” 
oparty na wierszu Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego, w wykonaniu zespołu 
teatralnego „Przyjaźń”. Trzecie miejsce 
otrzymali gospodarze, czyli grupa te-
atralna „Tacy Sami” ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Brzesku, która 

tym razem zaproponowała przedstawie-
nie zatytułowane „Warto być?”. Spektakl 
przygotowały Agnieszka Kolbusz i Anna 
Rosiek, które wykorzystały kilka technik 
scenicznych, począwszy od teatru cieni 
po klasyczną formę przekazu. Wyróżnio-
ny został też Warsztat Terapii Zajęciowej 
MADA z Nowego Sącza. Indywidualną 
nagrodę otrzymała Patrycja Wójcik z 
SOSW w Złotej, odtwórczyni głównej 
roli w przedstawieniu „Brzydkie ka-
czątko”, będącego oryginalną parafrazą 
baśni Hansa Christiana Andersena. 
Patrycja podczas jednej z przerw ujęła 
publicznością swoimi nieprzeciętnymi 
umiejętnościami wokalnymi. 

W Zachariaszadzie uczestniczyła 
16-osobowa reprezentacja brzeskiego 
ŚDS w składzie: Marcelina Bratek, 
Agata Ćwioro, Beata Hachaj, Agata Kli-
mek, Anna Kondziołka, Barbara Policht, 
Sebastian Ćwioro, Marcin Grochola, 
Dariusz Kicka, Wojciech Kowalczyk, 
Jacek Mitko, Krzysztof Mrożek, Roman 
Ogonek, Grzegorz Pietruszka, Janusz 
Wawryka. Wioletta Kukla uczestniczyła 
w konkursie plastycznym, a reprezenta-
cja ŚDS zajęła drugie miejsce w turnieju 
przeciągania liny. 

        PRUD 

fot. arch. ZSP 2 w Brzesku
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W dniach 25-29.10 2015 r. już po raz 
drugi uczniowie Publicznego Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Jadowni-
kach (Wiktoria Pajor, Martyna Pajor, 
Patrycja Kubala, Patrycja Grochola, 
Wiktoria Czernecka i Eliza Milew-
ska) pod opieką nauczycielki języka 
angielskiego Kornelii Jakubowskie-
j-Żółty, wraz z uczniami Publicznego 
Gimnazjum im. Kardynała Wyszyń-
skiego w Woli Dębińskiej pod opieką 
nauczycielki języka angielskiego 
Magdaleny Ogar-Kieraś i nauczyciela 
informatyki Lucjana Barana, ruszyli 
w podróż na obóz językowo- szkolenio-
wy na Ziemi Kłodzkiej do malowniczo 
położonej górskiej miejscowości Dłu-
gopole Zdrój. 

Obóz jest organizowany przez Euro-
pejskie Forum Młodzieży i współpracuje 
z wolontariuszami z całego świata. Or-
ganizatorzy zapewniają, że 50 % zajęć 
odbywa się w języku angielskim, ale 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jadowni-
kach po raz czwarty przystąpiła do 
konkursu „Odblaskowa szkoła”. Jest 
to już V edycja konkursu, którego  
organizatorami są: Małopolska Woje-
wódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego w Krakowie, Wydział Ruchu 
Drogowego Komendy Wojewódzkiej Po-
licji, Małopolskie Kuratorium Oświaty, 
Małopolski Urząd Wojewódzki i Mało-
polski Urząd Marszałkowski

Celem konkursu jest zwiększenie 
bezpieczeństwa dzieci w ruchu dro-
gowym, zwrócenie uwagi nauczycieli 
a także rodziców i opiekunów na ko-
nieczność egzekwowania obowiązku 
noszenia przez dzieci do lat 15 elemen-

euroWeek

śmiało można stwierdzić, że jest to 100% 
aktywności językowej. Obóz obejmuje 
cztery bloki tematyczne: „Praca w gru-
pie”, „Kierowanie”, „Praca” i „Europa”. 
Wolontariusze, z którymi współpraco-
wali nasi uczniowie to: Pinar (Indo-
nezja), Alberto (Włochy), Memo 
(Meksyk), Zanis (Łotwa), Patric 
(Kenia), Prim (Indie), Page (Łotwa), 
Indra (Turcja), Guseppe (Włochy), 
Hugo (Francja), Diana (Mołdawia), 
Nicolas (Polinezja Francuska), Cho 
(Chiny), Eva (Łotwa).

Wolontariusze nie tylko oferowali 
konwersacje w języku angielskim, 
ale także w swoich rodzimych języ-
kach. Spotkania z nimi były fanta-
styczne, a emocje, które wzbudzali 
wśród uczniów, pozostaną na zawsze 
w ich pamięci. Wolontariusze i orga-
nizator obozu językowego zapraszali 
również uczniów i nauczycieli do 
współpracy w przyszłych latach 
i pracy w zakresie programu ERA-
SMUS+. 

     Kornelia Jakubowska Żółty

„odblaskowa szkoła” w jadownikach
tów odblaskowych. Cała społeczność 
szkolna podobnie jak w latach ubiegłych 
przeprowadziła w tym zakresie  wiele 
działań. Wszyscy uczniowie z naszej 
szkoły zostali wyposażeni w kamizel-
ki i elementy odblaskowe, z których 
korzystają każdego dnia w drodze do 
szkoły i do domu oraz podczas wycieczek 
szkolnych.  

Bezpieczeństwo również można pro-
mować poprzez działania artystyczne, 
dlatego w naszej szkole zorganizowano 
konkurs plastyczny pod hasłem „Bez-
pieczni na drodze”. Z prac utworzona 
została wystawa, którą mogli obejrzeć 
rodzice i goście przebywający w pla-
cówce. Ponadto każda klasa wykonała 

gazetkę o tematyce bezpieczeństwa 
w ruchu ulicznym. 

W ramach działań „Odblaskowej 
szkoły” zorganizowano spotkania z poli-
cjantem, lekarzem, strażakiem, a także 
z ratownikiem medycznym.

Uczniowie klasy piątej odbyli od-
blaskowy rajd rowerowy do Dębna, 
gdzie zwiedzali zamek, a następnie 
doskonalili praktyczne umiejętności 
w miasteczku ruchu drogowego.

Atrakcyjną formą promującą bezpie-
czeństwo dzieci na drodze było spotkanie 
z Tomaszem Kuzakiem, srebrnym meda-
listą Mistrzostw Polski w trialu. Podczas 
spotkania na sztucznym torze sportowiec 
opowiadał o dyscyplinie, w której odno-
si wspaniałe sukcesu, demonstrował 
technikę poruszania się na rowerze 
oraz motorze. Tomasz Kuzak promował 
również akcję „Nie bądź obojętny – daj 
szansę pieszemu” – mówił jak ważne jest 
noszenie elementów odblaskowych, by 
być widocznym na drodze.

Wszystkie działania, które podjęła 
nasza szkoła w ramach konkursu miały 
na celu wyposażyć uczniów w wiedzę, 
umiejętności i nawyki niezbędne do 
bezpiecznego poruszania sie po drogach. 
Uczestnictwo w turnieju dowiodło, że 
nasza szkoła nie tylko uczy, ale również 
troszczy się o bezpieczeństwo swoich 
wychowanków.       PSP 2 Jadowniki

fot. PG Jadowniki

fot. PSP 2 Jadowniki



fot. PG Jadowniki
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Wraz z nadejściem jesieni i niskich 
temperatur małopolskie miasta zo-
stały zasnute smogiem. W najgorszej 
sytuacji znaleźli się mieszkańcy Kra-
kowa, którzy coraz chętniej zakładają 
maseczki chroniące drogi oddechowe. 
Należy jednak zauważyć, że z proble-
mem zanieczyszczonego powietrza 
walczy cały region. W okresie jesien-
no- zimowym czystego powietrza na 
próżno szukać nawet w beskidzkich 
uzdrowiskach. Czy w związku z tym 
brzeszczanie mają powody do niepo-
koju?

Pod koniec października w pobli-
skiej Bochni Polski Alarm Smogowy 
we współpracy z Radiem Kraków 
badał jakość powietrza. Wyniki pomia-
rów prowadzonych przez 11 dni nie 
napawają optymizmem. Przez cały ten 
okres tylko jednego dnia stężenie pyłu 
PM 10 nie przekroczyło granic dopusz-
czalnych. W pozostałe dni normy były 
przekraczane o 200 %, a najgorszym 
wypadku o 300 %. Kolejne badania 
prowadzone w uzdrowiskowej Szczaw-
nicy również wykazały poważne 
przekroczenia stężeń dopuszczalnych. 
Nie ulega wątpliwości, że w Brzesku 
lepiej nie jest. Dodatkowo przewaga 
wiatrów zachodnich w Polsce powo-
duje, że zanieczyszczenia z Krakowa 
napływają w naszą stronę. Obserwacje 
te dowodzą, iż z problemem smogu nie 
zmagają się tylko i wyłącznie wielkie, 
uprzemysłowione metropolie.

Analizę sytuacji rozpocznijmy od 
stolicy Małopolski. Sytuacja Krakowa 
jest bowiem bardziej skomplikowana, 
niż może się wydawać. Po pierwsze 
miasto jest położone w niecce, co 
sprzyja osiadaniu tam chmury za-
nieczyszczeń. Po drugie ogromnym 
błędem Krakowa było zabudowanie 
wysokim budownictwem korytarzy 
powietrznych, które wentylowały 
miasto. Nie lada zadanie stoi przed 
urzędnikami specjalistami walczą-
cymi o dobre powietrze w Krakowie. 
Ci, którzy podają ograniczenie ruchu 

czym oddychamy?
samochodowego w centrum miasta i 
zakaz wjazdu dla samochodów powy-
żej 3,5 t jako receptę na pozbycie się 
smogu nie mają racji. Wprowadzenie 
takich przepisów oczywiście ograniczy 
stężenie szkodliwych substancji, ale 
tylko w minimalnym stopniu. 

Jakie są zatem główne źródła za-
nieczyszczeń? Jak wynika z danych 
Krajowego Ośrodka Bilansowania i 
Zarządzania Emisjami ponad połowa 
emitowanego pyłu PM 10 jest spo-
wodowana przez tak zwaną „niską 
emisję”. Pod tym pojęciem rozumie 
się zanieczyszczenia emitowane przez 
ogrzewanie domów węglem niskiej 
jakości. Tak więc za jakość powietrza 
odpowiadają głównie sami mieszkań-
cy. Węgiel niskiej jakości jest zarazem 
mniej kaloryczny, co oznacza, że aby 
ogrzać dom trzeba go zużyć znacznie 
więcej niż węgla wysoko kaloryczne-
go. W naszym kraju do ogrzewania 
stosuje się również silnie zasiarczone 
odpady węglowe jak muł węglowy lub 
miał. Jest to ewenement, gdyż w więk-
szości państw sprzedaż tych paliw na 
cele ogrzewnictwa jest zakazana, ze 
względu na ich zanieczyszczenie. Nie-
stety głównie przez aspekt finansowy 
wręcz niemożliwe wydaje się, aby 
namówić ludzi do bardziej przyjaznego 
dla środowiska sposobu ogrzewania. 
Ponad wszelką krytyką pozostaje 
prawnie zabronione spalanie śmieci, 
a i z takim procederem mamy często 
do czynienia. Jako kolejne źródła pyłu 
PM 10 KOBiZE wymienia przemysł 
(17%) i transport drogowy (10%). 
Wprowadzane konsekwentnie od 
lat przez Unię Europejską przepisy 
o ograniczeniu emisji substancji 
szkodliwych, wymusiły na zakładach 
przemysłowych modernizację swoich 
systemów oczyszczania spalin. Dzięki 
temu zanieczyszczenia pochodzące z 
przemysłu nie stanowią już takiego 
zagrożenia jak jeszcze kilkanaście i 
kilkadziesiąt lat temu. Niepokojące są 
także stężenia benzo(a)pirenu, którego 

wartości dopuszczalne były ostatnio 
przekraczane nawet 8- krotnie. Ben-
zo(a)piren jest substancją organiczną 
z grupy wielopierścieniowych węglo-
wodorów aromatycznych (WWA). Jest 
to substancja silnie rakotwórcza i 
mutagenna. W przypadku tej substan-
cji głównym źródłem jest ponownie 
„niska emisja” (aż 87%).

Często nie zdajemy sobie sprawy 
jak poważny wpływ na nasze zdrowie 
ma to, czym oddychamy. W szczególno-
ści narażone są nasze drogi oddechowe 
i układ krwionośny. Złe powietrze to 
także ogromne niebezpieczeństwo dla 
kobiet w ciąży. Pył PM 10 zawiera 
cząsteczki o średnicy poniżej 10 mikro-
metrów. Mogą one bez trudu docierać 
do naszych płuc i dróg oddechowych. 
Jeszcze groźniejszy jest pył PM 2,5 
o średnicy do 2,5 mikrometrów. Te 
cząstki mogą wnikać nawet do krwi, 
dlatego kiedy dopuszczalne stęże-
nia substancji szkodliwych zostają 
przekroczone lepiej zrezygnować ze 
spacerów i aktywności fizycznej

Nieprzypadkowo problemy z jako-
ścią powietrza zaczynają się wraz z 
nadejściem sezonu grzewczego. Na do-
wód ponownie posłużę się przykładem 
Krakowa. W lecie stężenia badanych 
substancji są w normie. Czy zatem w 
lecie po Krakowie jeździ mniej samo-
chodów? Nie. Czy zakłady przemy-
słowe produkują mniej? Również nie. 
Zatem wniosek jest prosty. Aby popra-
wić jakość powietrza należy przede 
wszystkim zrezygnować z ogrzewa-
nia domów węglem niskiej jakości. 
W Londynie już od kilkudziesięciu lat 
obowiązuje zakaz spalanie paliw sta-
łych. Przyniosło to wymierne korzyści. 
Jeśli weźmiemy pod uwagę pył PM 10 
i benzo(a)piren Londyn jest miastem 
nieporównywalnie czystszym od 
Krakowa. Dlatego logiczne wydaje 
się forsowanie przez krakowski 
magistrat wymiany starych pieców 
na nowsze spełniające normy emi-
syjne. Nie zapominajmy jednak, że w 
Brzesku także musimy walczyć o po-
lepszenie jakości powietrza. Bądźmy 
świadomymi obywatelami, dbającymi 
o dobro wspólne, by żyło się lepiej. 
Wszystkim.       

Klaudiusz Turek

Odeszli w październiku:
Barbara Budzyn (52) – Brzesko
Bronisława Węgrzyn (92) – Brzesko
Jerzy Ćwik (72) – Brzesko
Tadeusz Paliński (89) – Brzesko
Jadwiga Radecka (51) – Brzesko

Waldemar Kostecki (63) – Brzesko
Stanisława Zawartka (85) – Brzesko
Helena Jermak (85) – Brzesko
Maria Dziadowiec (61) – Brzesko
Maria Jedynak (92) – Brzesko
Maria Barnaś (101) – Bucze
Józef Baniak (81) – Bucze

Władysław Wydro (78) – Jasień
Jolanta Małochleb-Pamuła (54) – Mokrzyska
Stanisław Kwolek (76) – Mokrzyska
Kazimiera Wróblewska (92) – Wokowice
Barbara Styrna (79) – Szczepanów
Stanisław Dadej (94) – Jadowniki
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Blisko 50 pięściarzy z 13 klubów 
przybyło w sobotę, 17 października 
br., do Gnojnika, by wziąć udział 
w turnieju rozegranym w ramach 
cyklu Grand Prix Małopolski. Za-
wody zorganizowane zostały przez 
Małopolski Związek Bokserski (na 
czele z prezesem Edmundem Ku-
bisiakiem), wójta gminy Gnojnik 
Sławomira Paterka oraz Centrum 
Kultury w Gnojniku, a patronatem 
objęła imprezę Józefa Szczure-
k-Żelazko, jeszcze wówczas radna 
wojewódzka. Spory sukces odniósł 
wychowanek BKB Macicf Boxing 
Brzesko Jakub Ropek. 

Najlepszą walkę w kategorii mło-
dzików stoczył Maciej Basta (PTB Ti-
ger Tarnów), który pokonał przez TKO 
w trzeciej rundzie Wiktora Hazę (UKS 
EVAN Nowy Sącz). W kategorii kade-
tów najwyżej oceniona została walka, 
w której Jakub Ropek (BKB Magic 

Podczas październikowej sesji 
Rady Powiatu dokonano podsumo-
wania rywalizacji szkół w Powiato-
wym Systemie Współzawodnictwa 
Sportowego Dzieci i Młodzieży za 
rok szkolny 2014/2015. Po trzy naj-
lepsze placówki w każdej z trzech 
kategorii wiekowych otrzymały 
pamiątkowe statuetki i dyplomy. 

W kategorii szkół podstawowych 
pierwsze miejsce zajęła SP 2 Brzesko, 
która wyprzedziła SP Łysa Góra oraz 
SP Borzęcin i SP Kąty. Wśród gimna-
zjów brylowało PG 2 Brzesko, drugie 
miejsce zajęło PG Jadowniki, a trzecie 
PG Borzęcin. Rywalizację szkół ponad-

sukces jakuba ropka

sport szkolny

Boxing Brzesko) stosunkiem głosów 
2:1 wygrał z Adrianem Grodowskim 
(KS Górnik Wieliczka). Najlepszym 
juniorem został uznany Aleks Tokar-
czyk (Superfighter Nowy Sącz), który 
jednogłośnie na punkty zwyciężył Al 
Nasera Adnana (Champion Myśleni-
ce). Z kolei najlepszy senior to Bartosz 
Zuzela (Champion Myślenice), który 
nagrodę odebrał za zwycięstwo stosun-
kiem głosów 2:1 nad Patrykiem Opoką 
(BKB Magic Boxing Brzesko). 

Spośród podopiecznych Edmunda 
Kubisiaka w ringu stanął jeszcze 
Jakub Kawa. Jego przeciwnikiem był 
Oleg Lewczenkow (Grappling Kraków). 
Pierwszą rundę sędziowie wypunk-
towali na korzyść Jakuba, który od 
początku walki ruszył do frontalnego 
ataku. Ta taktyka okazała się zgubna, 
bo w drugiej rundzie zawodnik BKB 
Magic Boxing wyraźnie opadł z sił i 
po dwóch kolejnych liczeniach został 

odesłany do narożnika.  
W hali sportowej Publicznego 

Gimnazjum w Gnojniku w roli sekun-
dantów wystąpili między innymi Wła-
dysław Ćwierz z Wieliczki (pierwszy 
trener Artura Szpilki), Andrzej Rżany z 
Dębicy (brązowy medalista Mistrzostw 
Świata i Europy, trzykrotny uczestnik 
Igrzysk Olimpijskich – Barcelona, 
Sydney i Ateny). Przypomnijmy za-
tem, że w poprzednich organizowa-
nych w Gnojniku turniejach czynnie 
jako szkoleniowiec uczestniczył także 
Mariusz Wach, który do tej pory na 
ringu zawodowym stoczył 32 walki, 
przegrywając tylko jedną, z samym 
Władimirem Kliczko. Pięściarz z Nowej 
Huty zapewne i tym razem zawitałby 
w Gnojniku, jednak w tym czasie 
przygotowywał się do pojedynku z 
Aleksandrem Powietkinem. 

Podczas turnieju prezes MZB Ed-
mund Kubisiak wręczył okolicznościo-
we puchary za wkład i zaangażowanie 
w rozwój pięściarstwa. Otrzymali je 
radna wojewódzka Józefa Szczurek-Że-
lazko, dyrektor Centrum Kultury w 
Gnojniku Ewa Świerczek, Władysław 
Gałęziowski i wójt Sławomir Paterek. 

Sponsorami turnieju w Gnojniku 
byli wójt Sławomir Paterek, starosta 
brzeski Andrzej Potępa, Józefa Szczu-
rek-Żelazko, Andrzej Sromek – Serwis 
Opon Puma, Piotr Czyżycki – CMC, 
Dominik Hamioło – Pagen, Paweł 
Klecki – Oknodrewal, Krzysztof Wójs 
– firma Groszek, firma Bionova, firma 
Kingspan, Andrzej Zelek – Blachar-
stwo Samochodowe, Paweł Klecki 
– Klec Bud, Czesław Kargol – firma 
Marpol, firma Premed, firma Enter, 
Tadeusz Chmura – Gospoda i Hotel, 
Władysław Gałęziowski – Eko Wyroby 
Regionalne oraz firma K and Recykling 
System.                WALP 

gimnazjalnych wygrał ZSP 1 Brzesko, 
za którym na podium uplasowały się 
ZSP 2 Brzesko i ZSP Czchów. Poprzedni 
sezon został podsumowany, a już na do-
bre rozpoczął się nowy, w którym znów 
z dobrej strony prezentują się uczniowie 
brzeskich placówek oświatowych. 

W Szczurowej o pierwsze punkty w 
klasyfikacji gimnazjów walczyli specja-
liści (i specjalistki) od unihokeja. Gminę 
Brzesko reprezentowały drużyny z PG 
Jadowniki. W konkurencji chłopców 
zawodnicy z Jadownik zajęli drugie 
miejsce ulegając PG Borzęcin, a wyprze-
dzając PG Zaborów. Nieco gorzej spisały 
się ich szkolne koleżanki, które zajęły 5. 
miejsce (zwyciężyło PG Borzęcin). 

Również w Szczurowej odbył się 
powiatowy turniej halowej piłki nożnej 
szkół podstawowych, w którym zna-

komicie spisała się ekipa SP Okocim, 
wygrywając wszystkie mecze i tracąc 
tylko jedna bramkę. Młodzi piłkarze 
z Okocimia pokonali kolejno 3:0 Uście 
Solne, 4:1 Szczurową, 1:0 Jurków (w 
fazie grupowej) i 4:0 Przyborów (w pół-
finale). W finale ponownie spotkali się 
z Jurkowem, z którym znowu wygrali 
1:0, ale tym razem po dogrywce. 

W Czchowie w powiatowym turnieju 
halowej piłki nożnej rywalizowali gim-
nazjaliści. Tutaj zwyciężyli reprezen-
tanci PG Jadowniki. W eliminacjach 
wygrali 1:0 z Czchowem i 2:0 z Gnojni-
kiem oraz zremisowali 1:1 z Tymową. 
W półfinale zremisowali bezbramkowo 
ze Szczurową, ale w rzutach karnych 
wygrali 3:1. W finale przyszło im znowu 
walczyć z Tymową, którą pokonali tym 
razem 1:0.              WALP

fot. arch.
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