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Wydarzenia

110 lecie związku nauczycielstwa Polskiego
14 listopada 2015 roku brzeski Oddział 
Związku Nauczycielstwa Polskiego 
obchodził 110 lecie powstania. Było to 
przepiękne święto, okazja do przypo-
mnienia historii, tradycji i dokonań 
Związku. Na uroczystość, która odbyła 
w Regionalnym Centrum Kulturalno 
– Bibliotecznym w Brzesku przybyli: 
wiceprezes Zarządu Okręgu w Krako-
wie Barbara Bohosiewicz, prezesi Od-
działów w gminie i powiecie brzeskim, 
władze samorządowe z terenu gminy i 
powiatu brzeskiego, a także dyrektorzy 
placówek oświatowych, członkowie i 
sympatycy ZNP. Hymnem Związkowym 
rozpoczęto uroczystość. Prezes ZNP w 
Brzesku Helena Jewuła przedstawiła 
historię brzeskiego Oddziału, a film 
autorstwa Natalii Zając ukazał szerokie 
spektrum działania organizacji. Bardzo 
ważnym elementem było uhonorowanie 
odznaczeniami za 50 – lecie przynależ-
ności do ZNP Helenę Gładki, Teresę 
Karpiel, Władysławę Kubalę oraz dłu-
goletnią prezes Powiatowego Oddziału 
ZNP Teresę Przepiórkę i Czesławę 
Szydłowską, która od szeregu lat pro-
wadzi kronikę Związku. Złote odznaki 
za szczególne osiągnięcia w działalności 
związkowej otrzymała z oddziału  Brze-
sko  Helena  Jewuła, Elżbieta Fitrzyk, 
Małgorzata Mleczko oraz z oddziału 
Borzęcin Agnieszka Pabian, Agnieszka 
Kwaśniak - Wiśniowska. Podziękowa-
nia zostały skierowane do członków  
Zarządu oraz Prezesów Ognisk. 

Przy okazji 110 lecia ZNP wspo-
mniano także osobę Prezesa Tadeusza 
Wałęgi, który był inicjatorem 
budowy Powiatowego Domu Na-
uczyciela w Brzesku. Dokładnie 60 
lat temu, czyli w 1955 roku wraz 
z Zarządem opracował wszystkie 
szczegóły tej inwestycji, łącznie ze 
sposobem gromadzenia funduszy 
na ten cel. Wielu pedagogów od-
dawało swoje wynagrodzenie za 
godziny ponadwymiarowe, naby-
wało cegiełki, aby jak najszybciej 
zdobyć środki na budowę. Trzy lata 
od podjęcia inicjatywy 29 listopada 
1958 roku oddano Powiatowy Dom 
Nauczyciela, który służy do dnia 
dzisiejszego. 

Występ młodzieży ze Szkoły 
Muzycznej, a także tańce Zespołu 
Regionalnego Krakowiacy Ziemi 
Brzeskiej ubogaciły jubileuszowe 
spotkanie. Zaproszeni goście, 
związkowcy  – nauczyciele czyn-
ni  zawodowo i emeryci mieli 
czas na wspomnienia, rozmowy, 
oglądanie wystawy fotograficznej 
z działalności Związku, która 
powstała na podstawie kronik 
prowadzonych od szeregu lat. 
Uroczystość została zarejestrowa-
na przez młodych kamerzystów 
z Publicznego Gimnazjum nr 2 
w Brzesku. 

Organizatorzy dziękują jesz-
cze raz wszystkim gościom oraz 

tym, którzy pomogli w zorganizowa-
niu tej uroczystości.          ZNP

fot. K. Wójcik
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inwestycje drogowe

W przyszłym roku otwarcie hali

Dobiegający powoli do końca rok 
upłynął w gminie Brzesko pod zna-
kiem wielu znaczących inwestycji 
drogowych. W samym mieście jak 
i w każdym z dziewięciu sołectw 
wchodzących w skład gminy wyko-
nywane były remonty lub budowy 
nowych odcinków dróg i chodników. 
Burmistrz Grzegorz Wawryka zapo-
wiada, że w następnych latach będą 
kontynuowane dalsze działania w 
zakresie rozbudowy infrastruktury 
drogowej. Poniżej przedstawiamy 
przegląd prac zrealizowanych w 
2015 roku. 

Sporo prac wykonano w samym 
Brzesku. Nie tak dawno wyremonto-
wany został parking na placu Targowym. 
Wcześniej remontom poddano ulice Ba-
gienną, Bujaka, Kusocińskiego, Mickiewi-
cza, Mokrą, Szczepanowską i Wyspową. 
W tym samym czasie pojawiły się nowe 
chodniki przy ulicach Browarnej, Kuso-
cińskiego i 19 Stycznia. Zrealizowano też 

Jeszcze nieco ponad pół roku pozo-
stało do zakończenia budowy hali 
sportowej przy Szkole Podstawo-
wej nr 3 w Brzesku – największego 
tego typu obiektu administro-
wanego przez gminny samorząd. 
Aktualnie prowadzone prace mają 
charakter wielotorowy.

Budowany aktualnie obiekt koszto-
wać będzie około 5 milionów zł,  w tym 1,5 
mln. zł pochodzi z dotacji UKFiS. Płyta 
boiska będzie mieć wymiary 44m x 24 m. 
Zarówno te parametry jak i wysokość 
budowli zostały tak zaprojektowane, aby 
spełnione były wszystkie wymogi zawar-
te w przepisach dotyczących wszystkich 
halowych dyscyplin sportowych.  Każdą 
imprezę sportową będzie można oglądać 
z widowni o 220 miejscach.     

Budynek jest już ocieplony, nieba-
wem rozpocznie się montaż zewnętrz-
nych płyt elewacyjnych. Wykonane 
zostały też wszelkie instalacje, wkrótce 

prace przy placu przylegającym do ulicy 
ks. Pękały oraz na jednym z parkingów 
należących do osiedla Ogrodowa. Powsta-
ły też nowe drogi na ulicach Kossaka, 
Łączyńskiej (wraz z chodnikiem) oraz na 
kilku jeszcze szlakach wchodzących w 
skład osiedla Słotwina. 

Inwestycje drogowe wykonano także 
na ulicach Okulickiej, Pagórek, Podlesie 
i Skotnik w Buczu, na ulicach Bernac-
kiego i Podmiejskiej w Jadownikach 
oraz na ulicach Jagodowej, Kasprowicza, 
Klonowej Bocznej, Strażackiej Bocznej, 
Torowej, Wiedeńskiej i Wiśniowej w 
Jasieniu, w którym także wybudowano 
parking przy stacji kolejowej. 

W Mokrzyskach wyremon-
towane zostały ulice Boczna, Stolar-
ska, św. Faustyny i Trakt Królewski.   
W Okocimiu – ulice Zagrody i Zalesie. W 
Porębie Spytkowskiej – ulice Burszty-
nowa, Jodłowa i osiedle Urocze. W Sterkow-
cu dobiegają końca prace związane z budo-
wą ronda i parkingu przy stacji kolejowej.  

W Szczepanowie wyremontowane 
zostały ulice ks. Koseckiego i Na Podlesie, 
a w Wokowicach – chodnik przy ulicy 
Centralnej. 

Szacunkowa wartość tych prac za-
mknęła się kwotą przekraczającą 6 
milionów złotych. Dodatkowe 350 tysięcy 
wydał samorząd na cząstkowe remonty 
dróg gminnych i wewnętrznych związa-
ne z użyciem emulsji bitumicznej, masy 
asfaltowej, bądź kamiennego kruszywa. 

Władze gminy zaangażowane były 
też w modernizację dróg powiatowych 
przebiegających przez nasz teren. Takie 
prace były współfinansowane przez gmi-
nę w Mokrzyskach (wartość robót – 170 
tysięcy złotych), w ciągu drogi Brzesko-O-
kocim-Jadowniki (przebudowa chodnika 
– 100 tys. zł, budowa kanalizacji odwad-
niającej pas drogowy), w Jadownikach 
(400 tys. zł). Do tego doliczyć jeszcze na-
leży remont chodnika przy ulicy Prokopa 
w Jadownikach i przebudowę przepustu 
pod drogą Brzesko-Okocim-Jadowniki 
(150 tys. zł). Każda z tych inwestycji reali-
zowanych we współpracy ze Starostwem 
była dofinansowana przez Urząd Miejski 
w 50 procentach.          EMIL

dobrane zostaną płytki i flizy, po których 
położeniu rozpocznie się tzw. biały mon-
taż oraz montaż osprzętu elektrycznego.

Płyta boiska zostanie pokryte pla-
stikową wykładziną, oczywiście odpo-
wiadającą wymogom stawianym przez 
poszczególne związki sportowe. Przygo-
towywany jest teren, przez który prze-
biegać będą drogi wewnętrzne i trakty 
komunikacyjne. Obecnie przygotowywa-
ne jest ukształtowanie terenu, wiosną 
ruszą prace związane z podbudową i 
samą nawierzchnią drogową. Chwilowo 
wstrzymano się z budową drogi pożaro-
wej. Ponieważ niedawno zmieniły się 
przepisy przeciwpożarowe, inwestor od 
razu przystąpił do przeprojektowania 
tej drogi, aby dostosować ją do aktualnie 
obowiązujących wytycznych.

Od samego początku budowa tej hali 
wywoływała szereg dyskusji. Najpierw 
krytykowano żółwie tempo prowadzo-
nych prac. Jak pamiętamy winę za taki 

Brzesku niepotrzebny jest taki obiekt. 
Burmistrz Grzegorz Wawryka jest prze-
konany, że po  oddaniu do użytku hala 
obroni się sama. 

Inwestowanie w sport jest na każ-
dym jego szczeblu uzasadnione. Będzie-
my mieć pierwszy w pełni wymiarowy 
obiekt  w mieście (administrowany przez 
gminę), który służyć będzie nie tylko 
uczniom „trójki”, ale  też pozaszkolnym 
sekcjom sportowym i innym zaintere-
sowanym. Nie trzeba nikogo specjalnie 
przekonywać do tezy, że bez pływalni nie 
doczekalibyśmy się sportowców tej mia-
ry, co Wojciech Wojdak, Krystian Bała-
buch, czy Sergiusz Sorys, a przecież stoi 
za nimi cała armia równie uzdolnionej 
młodzieży. Bez zainwestowania w mo-
dernizację kręgielni nie byłoby sukcesów 
w tej dyscyplinie sportowej. Zarówno 
pływacy jak i kręglarze zaczynali swoją 
przygodę sportową jako dzieci. dzięki 
stworzonym im do tego możliwościom. 
Kręgielnia i pływalnia służą poza tym 
wszystkim, którzy uprawiają te dyscypli-
ny amatorsko. Również pięściarze BKN 
Magic Boxing Brzesko, po udostępnieniu 
im pomieszczeń przy Szkole Podsta-
wowej nr 2, zaczęli osiągać znacznie 
więcej sukcesów. Takich przykładów 
można mnożyć więcej. Przypomnę też, 
że w ostatnich latach poczyniliśmy wiele 
inwestycji w infrastrukturę sportową 
także w naszych sołectwach – Buczu, 
Mokrzyskach, Jasieniu, Szczepanowie 
– mówi burmistrz.                      PRUD

fot. M. Kotfis

stan rzeczy ponosił 
opieszały wykonaw-
ca, w związku z czym 
zaistniała koniecz-
ność rozwiązania 
umowy i wybrania 
nowego wykonaw-
cy. Po wznowieniu 
prac gdzieniegdzie 
pojawiły się głosy, że 
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O budżecie i nie tylko
rozmowa z burmistrzem Grzegorzem Wawryką

Zbliżają się święta. Zapewne myśla-
mi jest Pan już bardziej przy wigilij-
nym stole. Grudzień to pewnie mie-
siąc, kiedy przedstawiciele władzy 
zwalniają nieco tempo pracy.  

Okres przedświąteczny to czas 
bardziej wytężonej pracy, niż zwykle. 
Rozwiązujemy bieżące problemy, dodat-
kowo musimy zamknąć finansowy rok, 
a jednocześnie opracować nowy budżet, 
co wymaga wielu dyskusji, narad, nego-
cjacji, bo ograniczają nas przecież ramy 
finansowe. Praca nad budżetem to czas 
mierzenia się z możliwościami, analiza 
potrzeb i sztuka wypracowania kompro-
misowych rozwiązań.   

W tym roku uruchomiony został 
budżet obywatelski, a  to zupełna 
nowość w zarządzaniu naszą gminą.

Każdego roku przed przystąpieniem 
do prac nad konstruowaniem budżetu 
przeprowadzamy społeczne konsultacje. 
Czynią to przewodniczący osiedli i soł-
tysi oraz radni wsłuchujący się w głosy 
mieszkańców. Wszystkie propozycje 
omawiamy na posiedzeniach poszcze-
gólnych komisji. Kierujemy się przy tym 
przepisami prawa, mając na uwadze 
równomierny rozwój gminy. Zdarza się, 
że w danym roku więcej inwestujemy 
w niektóre obszary, inne pozostawiając 
niejako „odłogiem”. W następnym roku 
przenosimy ciężar realizowanych zadań 
w inne rejony. Wynika to z kosztów i 
aktualnych potrzeb. Czasami dochodzi 
do sytuacji, że niektóre – nazwijmy je – 
niecierpliwe środowiska zarzucają nam, 
że traktujemy je „ po macoszemu”. Bywa, 

mechanizmy, jakie rządzą konstru-
owaniem finansowego planu. To spraw-
dzian, które środowiska są bardziej 
zaangażowane, zdolne do większej 
integracji

Czy ten dobiegający końca rok 
może uznać Pan za udany? 

Dzięki dobrze skonstruowanemu 
budżetowi, przychylności radnych i 
zaangażowaniu pracowników Urzędu 
Miejskiego udało nam się w pełni zreali-
zować postawione sobie zadania. To był 
rok wielu inwestycji drogowych. Mam tu 
na myśli remonty i budowy dróg gmin-
nych wraz z infrastrukturą, a także 
prace prowadzone wspólnie z powiatem, 
czy województwem. Cieszy mnie, że 
mieliśmy duży wpływ na kształt nowych 
szlaków komunikacyjnych, prowadząc 
rozmowy z inwestorami prowadzącymi 
przebudowę  linii kolejowej, czy budowę 
łącznika drogi wojewódzkiej. Zaowo-
cowały doświadczenia nabyte podczas 
budowy autostrady, kiedy to wiele 
naszych propozycji zostało uwzględnio-
nych w planach. Myślę, że mieszkańcy 
dostrzegają, że zdecydowanie poprawił 
się komfort komunikacyjny zarówno 
dla zmotoryzowanych jak i pieszych 
użytkowników dróg.

Jeszcze nie zaczął się nowy rok, 
a już nadchodzą pomyślne wieści 
dla mieszkańców. Podatki  pozo-
stają na dotychczasowym poziomie, 
nie wzrosną również opłaty za wodę 
i ścieki. 

Jeśli przyjrzeć się podatkom czy 
innym opłatom na przestrzeni choćby 

kilku ostatnich lat, to zauważyć można, 
że nawet, gdy dochodziło do ich wzrostu, 
były to podwyżki minimalne, wynikające 
jedynie z bieżących realiów ekonomicz-
nych. Podejmując decyzje w sprawach 
podatków, kierujemy się przede wszyst-
kim tym, aby zapewnić mieszkańcom 
finansową stabilizację. Każdy, kto ma do 
czynienia z domowym budżetem łatwiej 
zmierzy się z minimalną podwyżką, niż z 
gwałtownym skokiem cen utrzymanych, 
wbrew ekonomicznemu rozsądkowi, na 
tym samym poziomie. W niektórych 
mediach pojawiły się opinie, że rzekomo 
forsowałem podwyżkę podatkowych 
stawek. Złożyłem taką propozycję, ale 
chodziło o 2 grosze, i to nie w każdej 
pozycji. W trakcie dyskusji na sesji 
Rady Miejskiej  zaproponowałem pozo-
stawienie stawek na dotychczasowym 
poziomie.

Jeśli chodzi o ceny wody i ście-
ków, to one pozostają w gestii RPWiK. 
Oczywiście mamy pewien wpływ na 
podejmowane przez przedsiębiorstwo 
decyzje, choćby poprzez członkostwo 
naszych przedstawicieli w Międzygmin-
nym Związku ds. Wody i Kanalizacji, 
czy też poprzez  wspólnie finansowane 
inwestycje. Przyznam, że skorzystałem 
z takiej możliwości, usiadłem z zarządem 
RPWiK do rozmów, a ich efektem jest 
właśnie pozostawienie opłat na niezmie-
nionym poziomie..

Na łamach Gazety Krakowskiej 
pewien pan, nie będący mieszkań-
cem gminy straszy ogłoszeniem 
referendum.

Życzę temu panu wszystkiego naj-
lepszego w nowym roku i takiej pokory, 
z jaką ja podchodzę do powierzonych mi 
obowiązków. To ja panu przytoczę jeszcze 
jeden cytat z tego tekstu: „Dla mnie ten 
pierwszy rok był dobrym. Burmistrz 
kontynuuje to, co robił do tej pory. To 
spokojne, zrównoważone działania”. 
Powiedział to radny Jarosław Sorys, 
który jest przewodniczącym komisji 
finansów Rady Miejskiej. Staram się jak 
najlepiej współpracować z radnymi dla 
dobra nas wszystkich, bo zarówno mnie 
jak i radnym przyświeca ten sam cel – 
dobro mieszkańców. Tak się złożyło, że 
podczas mojej dotychczasowej pracy na 
tym stanowisku przeżyłem wiele chwil, 
kiedy odbierałem znaczące, prestiżowe 
nagrody i wyróżnienia, przyznawane nie 
tylko mnie osobiście, ale i całej gminie. 
To przede wszystkim zasługa  radnych 
kilku ostatnich kadencji i podległych mi 
pracowników. Nieskromnie dodam, że 
i moja, bo zawsze staram się rzetelnie 
wywiązać się z powierzonych mi przez 
radnych zadań i sprostać oczekiwaniom  
mieszkańców. 

    Rozmawiał Waldemar Pączek

fot. M. Kotfis

rOzmOWa

że ci, którzy upomina-
ją się „o swoje” zapo-
minają, że na przy-
kład w poprzednim 
roku budżetowym 
akurat zainwesto-
waliśmy nieco więcej 
w realizację ich wła-
śnie potrzeb. Budżet 
obywatelski służyć 
ma większej trans-
parentności. Dajemy 
mieszkańcom szansę 
wypowiedzenia się 
w taki sposób, aby 
mieli świadomość, że 
współtworzą z nami 
plan zadań. Budżet 
obywatelski to także 
edukacja, mieszkańcy 
mają okazję poznać 
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Nie będzie zmian wysokości opłat targo-
wych w nowym roku. Radni podejmując 
30 listopada br. uchwałę w tej sprawie 
postanowili, że kupcy prowadzący 
działalność na brzeskim placu targo-
wym będą ponosić opłaty w wysokości 
obowiązującej dotychczas. Tym samym 
utrzymane zostały stawki ustalone w 
październiku 2009 roku. 

Status quo utrzymane zostało 
także w kwestii inkasenta pobiera-
jącego te opłaty. Będzie nim nadal 

Podczas listopadowej sesji radni 
podjęli uchwałę w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych. 
Nowa uchwała tym różni się od 
poprzedniej, podjętej w listopa-
dzie 2013 roku, że nie uwzględnia 
zróżnicowania tych stawek ze 
względu na rok produkcji opo-
datkowanych pojazdów. 

Obowiązująca aktualnie ustawa 
o podatkach i opłatach lokalnych 
stanowi, że jeśli wskaźnik wzrostu 
kursu euro na pierwszy roboczy 
dzień października danego roku w 
stosunku do analogicznego okresu 
ubiegłego jest niższy niż 5 procent, 
to minimalne stawki podatku od 
środków transportowych nie ulegają 
zmianie. Ponieważ w tym roku kurs 
euro wzrósł tylko o 1,54 procent, te 
minimalne stawki w przyszłym roku 
pozostaną na tym samym poziomie, 
co dotychczas. Natomiast maksymal-
ne stawki podatku reguluje obecnie 

Plan gospodarki niskoemisyjnej 
dla Miasta i Gminy Brzesko to 
niezbędny dokument, który może 
mieć istotne znaczenie w pozyski-
waniu finansowania inwestycji (na 
przykład w zakresie termomoder-
nizacji budynków czy wdrażania 
OZE (Odnawialne Źródła Energii). 
Zasady jego tworzenia przedstawił 
radnym podczas listopadowej sesji 
Henryk Piela, kierownik Referatu 
Gospodarki Komunalnej.

Opracowanie skutecznego planu 
poprzedzone musi być działaniami, 
które ułatwią jego sporządzenie. Jego 

na targu bez zmian

Opodatkowany transport 

Gospodarka niskoemisyjna

Andrzej Kowalczyk prowadzący firmę 
handlowo-usługową KOWAN, a jego 
wynagrodzenie wynosić będzie 15 
procent pobranych i odprowadzonych 
terminowo kwot. 

Cennik opłat targowych jest dość 
obszerny, dlatego trudno na naszych 
łamach podać wysokość wszystkich 
stawek. Ponieważ jednak zbliżają się 
święta, podajemy obowiązujące aktual-
nie stawki dla kupców, którzy nie posia-
dają rezerwacji, a chcieliby prowadzić 

obowiązujący wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług – z komunikatu Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego wynika, że aktualnie nastąpił 
spadek tych cen o 1,2 procent. 

Zgodnie z tą samą ustawą w 
przypadku samochodów ciężarowych 
i innych pojazdów tego typu (w tym 
także autobusów)o dopuszczalnej 
masie całkowitej poniżej 12 ton Rada 
Miejska ma możliwość zróżnicowania 
wysokości stawek, biorąc przede 
wszystkim pod uwagę wpływ danego 
środka transportu na środowisko 
naturalne, rok produkcji albo liczbę 
miejsc do siedzenia. 

W latach 2012-2013 radni ustalali 
stawki podatku dla tych pojazdów 
w zależności od  roku produkcji, 
wychodząc z założenia, że „młodsze” 
dwuślady są mniej od „starszych” 
uciążliwe dla środowiska. W myśl 
tej zasady właściciele samochodów 
wyprodukowanych po 2000 roku 
płacili o 25 procent mniej, niż wyno-

sprzedaż okolicznościową artykułów z 
okazji świąt. Za stoisko o powierzchni 
do 7,5 metra kwadratowego, na którym 
sprzedawać się będzie choinki i ryby 
z basenów inkasent pobierać będzie 
opłatę w wysokości 30 złotych. Każdy 
dodatkowy metr kwadratowy kosztować 
będzie kolejne 5 złotych. Sprzedawcy 
gałązek choinkowych, zniczy i kwiatów 
za stoisko o powierzchni do 2,5 metra 
kwadratowego zapłacą 10 złotych, a 
za każdy następny metr – 5 złotych. 
Stoisko z materiałami pirotechnicznymi 
o powierzchni do 3 metrów kwadrato-
wych kosztuje 30 złotych, ale każdy 
następny metr już 14 złotych.   WALP 

siła obowiązująca wówczas stawka. 
W tym roku radni postanowili, aby 
nie różnicować wysokości stawek 
podatku od środków transporto-
wych.  W uzasadnieniu do podjętej 
właśnie uchwały czytamy: „Zasto-
sowanie stawki preferencyjnej dla 
roku produkcji np. 2010 i później 
oznaczałoby, iż opodatkowane prefe-
rencyjną stawką byłyby 3 pojazdy na 
80 ogółem pojazdów opodatkowanych 
w gminie. Ponadto różnicowanie 
stawek podatku jest traktowane 
przez Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów jako pomoc publiczna, 
której stosowanie jest obwarowane 
przepisami szczególnymi dotyczącymi 
pomocy publicznej, w tym wytycznymi 
Komisji UE”.   

Od nowego roku zmienia się 
przepis różnicujący wysokość maksy-
malnych stawek dla autobusów w za-
leżności od liczby miejsc siedzących. 
Do tej pory obowiązywały przedziały 
o liczbie mniejszej niż 30 miejsc i rów-
nej lub wyższej niż 30. Teraz cezurą 
różnicującą wysokość stawek będzie 
liczba 22 miejsc.          EMIL

konstruowanie rozpoczyna się od 
organizacji spotkań informacyjnych 
dla mieszkańców oraz szkolenia dla 
pracowników Urzędu Miejskiego. 
Kolejnym etapem jest tak zwana an-
kietyzacja mieszkańców (formularze 
ankiet można znaleźć na stronie inter-
netowej www.brzesko.pl w zakładce 
„Środowisko”). W oparciu o te ankiety 
będzie można stworzyć bazę danych 
służących do opracowania planu, 
którego jak najszybsze wdrożenie jest 
o tyle ważne, że może przynieść nie 
tylko poprawę jakości otaczającego nas 
powietrza, ale także wpłynąć na spore 

oszczędności, także w indywidualnych 
gospodarstwach. 

Dane opracowane przez ekologów 
-specjalistów są alarmujące. Małopol-
ska zajmuje 10. miejsce pod względem 
udziału odnawialnych źródeł energii 
(OZE) w produkcji energii elektrycz-
nej, co w 2012 roku wyrażało się liczbą 
886GWh. Zdecydowana większość 
producentów wykorzystuje paliwa 
konwencjonalne, wśród których do-
minuje węgiel kamienny. W naszym 
województwie, jak już informowaliśmy 
w jednym z ostatnich wydań BIM-u, 
występuje jedno z najwyższych w 
kraju stężeń pyłów typu PM 10 i PM 
2,5. Tymczasem tempo naprawczych 
działań w stosunku do potrzeb jest 
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mniejszy podatek rolny

Parking zamiast złomowiska?

Właściciele gospodarstw rolnych za-
mieszkujący gminę Brzesko w 2016 
roku będą płacić podatek rolny w 
wysokości 134,38 złotych za każdy 
hektar przeliczeniowy. W porównaniu 
z obecnie obowiązującym będzie niższy 
o 19,05 złotych. Stanie się tak dlatego, 
że spadła cena skupu żyta, którego 
kwintal kosztuje aktualnie 53,75 zł (o 
12,41 procent mniej niż poprzednio). 
Zmniejszyła się także stawka podatku 
od tzw. hektara fizycznego dla gruntów 
niestanowiących gospodarstwa rolnego. 
W 2016 roku wynosić będzie 268,75 zł 
(obniżka o 38,10 zł). 

Podstawą opodatkowania podat-
kiem rolnym dla gruntów gospodarstw 
rolnych jest liczba hektarów przeli-
czeniowych, która ustalana jest na 
podstawie powierzchni, rodzajów i 

zbyt niskie. Największe efekty przy-
nosiły działania związane z likwidacją 
starych źródeł spalania i wymianą na 
nowe niskoemisyjne oraz w zakresie 
podniesienia efektywności energetycz-
nej budynków (termomodernizacja to 
nie tylko oszczędności finansowe, ale 
także zmniejszenie emisji szkodliwych 
dla środowiska substancji).

Najczęściej wybieranymi produk-
tami OZE służącymi ograniczeniu 
emisji dwutlenku węgla są:  kotły na 
drewno kawałkowe, kotły na pellet, 
kondensacyjne kotły gazowe, pompy 
ciepła, fotoogniwa i kolektory słoneczne. 
Każde z tych urządzeń posiada wiele 
zalet, spośród których najważniejsze 
to łatwość obsługi, szybki zwrot ponie-
sionych kosztów i czystsze powietrze. 

Szacunkowy koszt kotła na drewno 
kawałkowe wynosi od 6 do 8 tysięcy zło-
tych, w zależności od pojemności. Zakup 

kotła biomasowego na pellet to wydatek 
od 7,5 do 11,9 tysiąca złotych. Porów-
najmy zatem szacunkowe roczne koszty 
poszczególnych paliw używanych w 
naszych gospodarstwach. Węgiel –  
3 tys. zł, olej, 9,7 tys. zł, LPG – 9,2 tys. 
zł, gaz sieciowy – 5 tys. zł. Tymczasem 
użytkownicy kotłów na drewno kawał-
kowe rocznie wydadzą na paliwo zale-
dwie 1,8 tys. zł. Pellet jest wprawdzie 
nieco droższy od węgla, bo jego roczne 
zużycie kosztować będzie 3,2 tys. zł, 
ale ma niezaprzeczalne zalety. Cóż to 
takiego ten pellet? Otóż jest to paliwo 
z biomasy zaliczane do najbardziej 
efektywnych źródeł energii. Podczas 
jego spalania emisja dwutlenku węgla 
równa jest jego ilości pochłoniętej przez 
drzewo podczas wzrostu. Do wyobraźni 
powinna przemawiać też niewielka 
ilość popiołu wytwarzana podczas spa-
lania pelletu (około 5 procent), a popiół 

ten świetnie nadaje się jako nawóz. W 
Europie Zachodniej pellet jest coraz 
bardziej popularny. 

Alternatywnymi źródłami energii 
mogą być też pompy ciepła przekształ-
cające energię z naturalnych źródeł 
ciepła. Pompa ciepła solanka-woda 
kosztuje (wraz z montażem) od 11,2 do 
11,8 tysiąca złotych. Podobnie kształ-
tują się ceny w przypadku pomp typu 
powietrze-woda. Do wyboru pozostają 
jeszcze ogniwa fotogalwaiczne i kolek-
tory słoneczne. Cena zakupu pakietu 
fotowoltaicznego waha się od 5 do 6,5 
tysiąca złotych, a kolektorów słonecz-
nych od 3,7 do 13 tysięcy złotych. 

Gmina Brzesko jest w stanie przy-
stąpić do finansowanych przez środki 
unijne programów wdrażających syste-
my wykorzystujące odnawialne źródła 
energii. Warto więc zainteresować się 
tym zagadnieniem.           EMIL

klas użytków rolnych wynikających z 
ewidencji gruntów oraz zaliczenia do 
danego okręgu podatkowego. W naszym 
okręgu podatkowym właściciel gruntu 
rolnego płaci za jeden hektar równowar-
tość ceny 2,5 kwintala żyta. 

Historia zmian podatku rolnego 
wskazuje, że różne były sposoby jego 
naliczania. W latach 2002-2007 radni 
miejscy ustalali jego wysokość w oparciu 
o średnią cenę skupu żyta podawaną 
przez Główny Urząd Statystyczny. 
Cena ta wahała się dość znacznie – 
przykładowo w 2002 roku wynosiła 
około 37 złotych, a w 2006 roku niecałe 
28 złotych. W latach 2008-2009 Rada 
Miejska podejmowała w tej sprawie 
uchwałę, na mocy której obniżano cenę 
1 kwintala żyta w stosunku do tej, którą 
wskazywał komunikat GUS.  Podykto-

wane to zostało zapewne tym, że w 2008 
roku cena żyta gwałtownie wzrosła. 
Przypomnijmy zatem, że w 2008 roku 
właściciel gospodarstwa rolnego w gmi-
nie Brzesko płacił podatek w wysokości 
117,25 zł za hektar. Gdyby radni przyjęli 
obowiązującą wtedy średnią cenę skupu 
żyta ogłoszoną przez GUS, to podatnik 
płaciłby aż 145,73 zł. 

Podobnie było w latach 2012-2014, 
kiedy znowu notowano systematyczny 
wzrost ceny żyta. Przykładowo w roku 
2012 ten wzrost wyniósł 97 procent. 
Tymczasem radni wprowadzili podwyż-
kę wynoszącą tylko 19,5 procent, dzięki 
czemu jeden hektar wyceniony został 
na 112 zł (według stawki GUS wynieść 
miał 185,45 zł. 

W ostatnich dwóch latach cena 
kwintala żyta uległa obniżeniu, dlate-
go obowiązują stawki przeliczeniowe 
ustalone przez Główny Urząd Staty-
styczny.            EMIL

Mieszkańcy osiedla Słotwina żywo 
zainteresowani są ewentualnym usu-
nięciem z otaczającego ich krajobrazu 
skupu złomu, który mieści się przy ulicy 
Dworcowej. Interpelację w tej w sprawie 
złożył podczas listopadowej sesji Rady 
Miejskiej reprezentujący ich Marcin 
Ciurej, który podkreśla, że przyjął w tej 
sprawie wiele interwencji od samych 
zainteresowanych. Jak twierdzi, temat 
ten pojawia się w rozmowach z miesz-
kańcami co kilka miesięcy. 

„Zmodernizowana trasa kolejowa, 
nowy budynek dworca kolejowego i całe 

jego otoczenie, to jest perony, parking i 
inne, będą rażąco kontrastować z wido-
kiem wielkich hałd złomu gromadzonych 
w skupie. Otoczenie dworca kolejowego 
jest świadectwem nie tylko dla osiedla 
Słotwina, ale także dla całego miasta i 
gminy Brzesko” - stwierdza w uzasadnie-
niu swojej interpelacji radny Ciurej. Przy 
okazji sugeruje, aby w miejscu zlikwido-
wanego skupu usytuować nowe miejsca 
parkingowe dla osób korzystających z 
usług Polskich Kolei Państwowych, bo 
obecnie funkcjonujący parking ma zbyt 
małą powierzchnię, aby pomieściły się 

na nim wszystkie pojazdy, przez co ich 
właściciele pozostawiają je wzdłuż ulicy 
Dworcowej, znacznie utrudniając ruch, 
zarówno zmotoryzowanym jak i pieszym. 

Marcin Ciurej jest przekonany, że 
akurat teraz powstaje szansa, aby kwe-
stię usunięcia skupu złomu definitywnie 
rozwiązać zgodnie z wolą mieszkańców. 
Tę szansę stwarza trwająca aktualnie 
modernizacja linii kolejowej Krakó-
w-Rzeszów. Dlatego złożył wniosek, aby 
burmistrz Grzegorz Wawryka podjął w 
tej sprawie rozmowy z dyrekcją Polskich 
Kolei Państwowych. Deklaruje też, że 
członkowie Zarządu Osiedla Słotwina 
gotowi są wziąć udział w takich rozmo-
wach.           PRUD
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Rozbudowa placu 
do ćwiczeń na wol-

nym powietrzu

Zagospodarowanie 
placu wokół Domu 

Ludowego

Zielonka

Okocim

19300

49200

Projekt ma na celu rozbudowę istniejącego już placu do ćwiczeń 
na wolnym powietrzu w cztery dodatkowe urządzenia, które 
posłużą do poprawy kondycji i zdrowia oraz zagospodarowania 

wolnego czasu.

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i remont 
ogrodzenia.

lista projektów zgłoszonych w ramach budżetu 
obywatelskiego w 2016 r.

W Brzesku po raz pierwszy mieszkańcy mogą decydować, na co chcą wydać gminne pieniądze. Samorząd przeznaczył 
na to 300 tysięcy złotych. O tym, które projekty będą realizowane, zdecyduje głosowanie. Na wybrany projekt głosować 
można od 5 do 20 grudnia, poprzez stronę www.budzet.brzesko.pl  lub w tradycyjny sposób przy pomocy kart, które do-

stępne są w Urzędzie Miejskim. Lista projektów, które otrzymają dofinansowanie z budżetu obywatelskiego w 2016 roku 
ogłoszona zostanie po 20 grudnia.

L.P.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sołectwo
/Osiedle

Szacunkowy 
koszt 

realizacji

Nazwa 
projektu

Nowoczesny 
plac 

rekreacyjny

Street 
Workout

Zakup umun-
durowania dla 

członków orkiestry 
dętej

Zajęcia rozwijające 
uzdolnienia dzieci: chór, 
szkółka piłki nożnej

Zagospodarowanie 
otoczenia Stawu 

Wolnego w Brzesku 
na osiedlu Słotwina

Remont drogi

Altana z grillem 
na Zielonce na 
terenie Starego 

Basenu

Kurs samoobrony 
dla kobiet

Obiekt rekreacyj-
no-zabawowy

Remont i moder-
nizacja chodników

Poręba 
Spytkowska

Stare Miasto

Stare Miasto

Jadowniki

Słotwina

Szczepanów

Zielonka

Kopaliny-
Jagiełły

Wokowice

Kościuszki-
Ogrodowa

48690,8

25000

24900

50000

43944,03

49316

28000

4680

49870

49999,5

Krótki opis

Prezentujemy Państwu projekt nowoczesnego i szeroko 
rozbudowanego miejsca do aktywnego wypoczynku dla 
najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Sprawmy by 

stał się on faktem i powodem do radości.

Projekt ma na celu doprowadzenie do budowy pierwszego 
street workout parku na terenie miasta Brzesko. Przynie-
sie to korzyści dla osób w każdym wieku, poprzez rozwija-

nie swojej siły fizycznej.

MOD podczas występów reprezentuje wszystkich miesz-
kańców gminy. Stare mundury mają ponad 20 lat i należy 
je wymienić na nowe.MOD podlega pod MOK Brzesko i 

ma swoją siedzibę w RCK-B, Plac Targowy 10.

Chór-rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, kształtowanie 
głosu, prezentowanie własnego talentu na uroczystościach

Zakup 8 betonowych ław i jednego zestawu ława + stół i 
ich montaż przy wsch., półn. i połdn. brzegu stawu. Wyko-
nanie ścieżek z kruszywa, miejsca na ognisko, tablicy inf. 

oraz korekta ogrodzenia.

W pierwszej budżetu edycji pośród wielu propozycji, droga 
nasza osiedlowa, którą czas wyremontować. Wybierzcie 

więc nasze zadanie, kiedy ruszy głosowanie.

Mieszkańcy Brzeska w różnym wieku przychodzą na spa-
cery Osiedle Zielonka Brakuje tu miejsca na odpoczynek 
rodzinny, w gronie przyjaciół. Proponuję zbudowanie na 

terenie starego basenu ALTANY Z GRILLEM

Kurs jest rodzajem specjalistycznego treningu dla kobiet. Po-
zwala on wszystkim uczestniczkom zajęć w sposób prosty i 
naturalny opanować strach wywołany brutalnością napadu

Proponujemy budowę i wyposażenie nowego placu zabaw 
,który będzie miejscem aktywnego wypoczynku zarówno 
dla dzieci jak i dorosłych mieszkańców.Zostanie wybudowa-

ny na działce numer 313/4 w Wokowicach.

Modernizacja chodników: - przy ul. Ogrodowej od nr 6 w 
kierunku skrzyżowania z ul. Kr. Jadwigi - od bloku nr 42 do 
sklepu” Groszek” - wykonanie prawoskrętu z ul. Ogrodowej 

w ul. Kr. Jadwigi
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26
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27
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20

Sołectwo
/Osiedle

Szacunkowy 
koszt 

realizacji

Nazwa 
projektu

Letnia szkoła języ-
ka angielskiego z 

Native Speakerem

Modernizacja 
placów zabaw

Mini centrum 
rekreacji rodzinnej

Remont chodników 
przy blokach nr 7 i 8

Plac rekreacyjno-za-
bawowy z siłownią 

zewnętrzną

Remont wewnętrz-
nej drogi osiedlowej 

oraz chodników

Osiedlowa kraina 
zabaw

Urządzenie-zagospo-
darowanie terenów 

zieleni wiejskiej

Błękitna energia
-sportowy park 

rozrywki

Strefa zdro-
wia-plenerowa 

siłownia

Remont 
chodnika

Nowoczesny 
senior

Miasteczko rowero-
we wraz z placem 
sprawnościowym 

przy obiekcie BOSiR

Poznajemy stolicę 
naszej Ojczyzny

Ścianka wspinacz-
kowa

Brzezowieckie

Kościuszki-
Ogrodowa

Wokowice

Kościuszki-
Ogrodowa

Jadowniki

Kościuszki-
Ogrodowa

Kopaliny-
Jagiełły

Mokrzyska

Sterkowiec

Okocimskie

Jasień

Stare Miasto

Kopaliny-
Jagiełły

Razem

Jadowniki

Bucze

50000

50000

50000

50000

49987

50000

49956,45

44800

46900

43566,7

48750

25100

50000

1 134 028,50

32068

50000

Krótki opis

Czterotygodniowe zajęcia wakacyjne dla klas I-VI szkoły 
podstawowej i I-III gimnazjum oparte na treningach ję-
zykowych, nawiązywaniu konwersacji w sytuacjach typo-

wych, grach i zabawach językowych

MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW NA OSIEDLU „KO-
ŚCIUSZKI – OGRODOWA” – „OD JUNIORA DO SENIORA”

Budowa mini Centrum Rekreacji Rodzinnej w Wokowicach.

REMONT CHODNIKÓW PRZY BLOKACH NR 7 I 8 
NA OS. OGRODOWA

Plac Rekreacyjno-Zabawowy jako uzupełnienie oferty spędze-
nia wolnego czasu dla dzieci i dorosłych, zlokalizowany w Ja-
downikach w sąsiedztwie Domu Ludowego i Jednostki OSP.

REMONT WEWNĘTRZNEJ DROGI OSIEDLOWEJ ORAZ 
CHODNIKÓW PRZY BLOKACH NR 67, 69A, 689B I 69 NA 

OS. KOŚCIUSZKI

Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw dla mieszkań-
ców mieszczącego się pomiędzy blokami nr. 6i7 .Konieczna i 
niezbędna wymiana urządzeń da gwarancję bezpieczeństwa-

,poprawi estetykę i atrakcyjność

Zagospodarowanie i urządzenie terenów zielonych przy 
Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach w 

tym rozbudowa i doposażenie placu zabaw.

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do rekreacji 
obok boiska sportowego w Sterkowcu. To obiekt znajdu-
jący się w dogodnej lokalizacji, pozwalający na aktywne 

spędzenie wolnego czasu mieszkańcom.

Plenerowa siłownia na osiedlu Browarna to idealny po-
mysł na aktywne spędzenie czasu przez dzieci, młodzież 
i dorosłych. Bezpłatnych porad ćwiczącym udzielą lekarze 

specjaliści z przychodni CenterMed

Projekt zakłada remont chodnika na długości ok. 300 m. 
w ciągu ul. Warszawskiej od wysokości skrzyżowania z ul. 

Ks. Mazurkiewicza w kierunku ul. M. Konopnickiej.

Nowoczesny senior to projekt zakładający kształtowanie 
wśród seniorów nawyków do kreatywnego spędzania cza-
su wolnego, rozwoju wiedzy i umiejętności oraz dostosowa-

nia się do realiów obecnego świata

Ogólnodostępne „Miasteczko Rowerowe” (18 metrów x 9 me-
trów),wyposażone w urządzenia bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego wraz z placem sprawnościowym (17 m. x 6 m.) przy 

budynku BOSIR (ul.Wiejska 12).

Kulturalno-poznawczy wyjazd do Warszawy w celu za-
poznania się z historią, kulturą, sztuką i tradycją mia-
sta. Wyjazd będzie żywą lekcją w kształtowaniu postaw 

patriotycznych i obywatelskich.

Projekt stanowi sztuczna ściana wspinaczkowa o bardzo 
ciekawej formie „bramy” imitującej naturalną postać ska-
ły. Stanowi ona świetną bazę do rozwoju sprawności dzieci, 

młodzieży jak również dorosłych.

budżet ObyWatelski
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Podatkowy raj? 
Podczas listopadowej sesji Rady 
Miejskiej podjęta została uchwała, 
w myśl której stawki podatków od 
nieruchomości w gminie Brzesko 
pozostaną na dotychczasowym po-
ziomie, chociaż pierwotny projekt 
tej uchwały, opracowany przez 
burmistrza w porozumieniu z pra-
cownikami Wydziału Podatków i 
Opłat Lokalnych zakładał 2-groszo-
wą podwyżkę. 

Jeden metr kwadratowy budynku 
mieszkalnego będzie zatem kosztować 
brzeskiego podatnika nadal 55 groszy, 
metr kwadratowy budynku związanego 
z prowadzeniem działalności gospodar-
czej – 17,47 zł, w przypadku działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym – 10,04 
zł, w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 4,65 zł (mniej o 5 groszy 
niż dotychczas), a od pozostałych budyn-
ków – 3,12 zł.

W przypadku gruntów związanych 
z prowadzeniem działalności gospodar-
czej – 75 groszy, a od pozostałych grun-
tów – 16 groszy, natomiast od budowli 
związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej – 2 procent wartości tej 
budowli.
Mniej niż ministerialne stawki
Maksymalne stawki podatków w 2016 
roku, jakie mogą gminy wprowadzić na 
swoim terenie, określił Minister Finan-
sów, w oparciu o komunikat Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego do-
tyczący wskaźnika cen towarów i usług  
w I półroczu 2015 roku w stosunku do  
I półrocza ubiegłego roku. Z tego komu-
nikatu wynika, że zanotowany został 
spadek cen o 1,2 procent. Gminy z reguły 
wprowadzają w większości (stawka dla 
każdego podmiotu opodatkowania usta-
lana jest osobno) stawki niższe od propo-
nowanych przez ministra. Przykładowo 
– maksymalna stawka podatku za jeden 
metr kwadratowy gruntu związanego z 
prowadzeniem działalności gospodarczej 
wynosi 89 groszy, a w naszej gminie 75 
groszy (84 procent). W przypadku podat-
ku od budynków mieszkalnych stawka 
ustalona przez radnych stanowi 75 pro-
cent ministerialnej stawki maksymalnej. 

Przyglądając się historii zmian wyso-
kości poszczególnych podatków od nieru-
chomości w naszej gminie, można dojść 
do wniosku, iż nasz samorząd zawsze był 
i jest w tej kwestii liberalny. Problem w 
tym, że ten liberalizm może w przyszłości 
doprowadzić do sytuacji, kiedy lokalna 
władza (niezależnie od tego, kto ją będzie 
sprawować) stanie przed koniecznością 

drastycznego podniesienia wysokości 
tych opłat, czego już teraz doświadczyli 
mieszkańcy tych gmin, w których podat-
ki były zamrażane na wiele lat. W gminie 
Brzesko taką sytuację mieliśmy w latach 
2004-2008, kiedy to stawki podatków od 
nieruchomości w większości przypad-
ków utrzymywały się na takim samym 
poziomie, choć maksymalne stawki 
ministerialne z roku na rok wzrastały. 
Przyznać jednak należy, że nawet w 2009 
roku, kiedy to ówczesna Rada Miejska 
podjęła decyzję o wzroście tych stawek, 
podwyżka wyniosła średnio 15 groszy 
(wzrost o 3,93 procent). Proponowana te-
raz przez burmistrza podwyżka wynieść 
miała średnio 6 groszy (2,05 procent). 
W dwóch przypadkach miała sięgnąć 2 
groszy, w jednym 5 groszy, w jednym 1 
grosz, a w dwóch innych przypadkach 
miała pozostać na dotychczasowym 
poziomie. Tylko w przypadku budynków 
związanych z działalnością w zakresie 
obrotu materiałem siewnym wzrost 
miał wynieść 46 groszy. Natomiast w 
przypadku usług zdrowotnych burmistrz 
zaproponował 5-groszową obniżkę, co 
zostało przez radnych zaakceptowane.
Małą łyżką, ...
- Lepiej podnosić stawki podatku o nie-
wielki stopień każdego roku, niż utrzy-
mywać je na niezmienionym poziomie 
przez kilka lat, by później gwałtownie 
je podnieść. Dopiero wtedy mieszkańcy 
boleśnie mogą odczuć skutki takiej 
podwyżki. My takich sytuacji staramy 
się unikać – mówi Marzena Zacher, 
naczelnik Wydziału Podatków i Opłat 
Lokalnych.

Najlepszym przykładem jest tutaj 
historia sprzed kilku lat, kiedy to radni 
miejscy zmuszeni byli w drastyczny 
sposób podnieść wysokość stawek opłat 
za przedszkola, które przez długi czas 
utrzymywały się na niezmienionym 
poziomie, zbyt niskim w stosunku do 
realnych kosztów utrzymania tych 
placówek. Była to decyzja konieczna, 
wręcz nieunikniona, a jednak wywołała 
społeczne niezadowolenie. Gdyby te 
opłaty były systematycznie podnoszone 
w niewielkim stopniu, takiej sytuacji 
udałoby się uniknąć.

Porównajmy wysokość niektórych 
stawek podatku od nieruchomości w 
naszej gminie ze stawkami wprowadzo-
nymi przez inne samorządy.

W gminie Brzesko podatek od bu-
dynków mieszkalnych lub ich części 
utrzymany został na obecnym poziomie 
i wynosi 55 groszy za metr kwadratowy. 
W gminie Tarnów ta stawka jest o jeden 

grosz niższa, ale już w gminie Bochnia, 
gdzie przez cztery poprzednie lata po-
datek ten pozostawał niezmieniony i 
wynosił też 55 groszy, a teraz wzrośnie 
aż o 10 groszy, co na pewno w wymierny 
sposób odczują mieszkańcy.

Podobnie jest z podatkiem od bu-
dynków, w których prowadzona jest 
działalność gospodarcza. U nas metr 
kwadratowy takiego budynku został 
wyceniony na 17,47 zł, podczas gdy w 
gminie Bochnia od 2011 roku kosztował 
podatnika 17,50 zł, a teraz będzie o 10 
groszy droższy. W gminie Tarnów stawka 
wynosi 18,84 zł, a w mieście Tarnowie 
aż 20,60 zł.

Tak samo rzecz ma się z podatkiem 
od gruntów związanych z działalnością 
gospodarczą. W naszej gminie wynosi 
aktualnie 75 groszy za metr kwadratowy 
(tyle samo, co przed rokiem), w gminie 
Bochnia podatnicy za taki metr płacili 
przez cztery lata po 70 groszy, teraz 
zafundowano im 10-groszowy wzrost 
tej stawki.

Jeśli porównamy wysokości stawek 
podatku od pozostałych gruntów, to 
zauważymy, że w gminie Brzesko jest 
ona stosunkowo niska – wynosi 16 gro-
szy za metr kwadratowy, podczas gdy 
w mieście Bochni 17 groszy, w gminie 
Bochnia 30 groszy (było 20 groszy), w 
gminie Tarnów 24 grosze, a w mieście 
Tarnowie 18 groszy.
… a stale
Utrzymanie niektórych stawek podat-
ku na dotychczasowym poziomie lub 
niewielki ich wzrost w kilku innych 
pozycjach na pewno ucieszy podatników 
z gminy Brzesko. Pytanie tylko, czy nie 
odbije się czkawką za kilka lat, kiedy to 
znowu przyjdzie radnym podjąć niepo-
pularną decyzję o znacznej podwyżce.

Marzena Zacher, która jest zwolen-
niczką systematycznych, acz niewielkich 
wzrostów stawek podatku, wyjaśnia 
to w ten sposób: - Podatki stanowią 
część dochodów do budżetu gminnego, 
które wykorzystywane są przy realizacji 
planowanych inwestycji. Oddalając się 
zbyt znacznie od ministerialnych stawek 
maksymalnych, narażamy się na to, że 
otrzymywać będziemy mniejsze wpływy, 
a subwencje wyrównawcze wyliczane są 
w oparciu o stawki maksymalne. Zbyt 
długie zamrażanie stawek podatku jest 
dla gmin niekorzystne. Truizmem jest 
twierdzenie, że niższe stawki podatku 
skutkować mają zachęceniem przed-
siębiorców do inwestowania w takim 
„podatkowym raju”. Doświadczenia 
wskazują, że nie jest to dla inwestorów 
żaden istotny bodziec, bo dla firm są to w 
ogólnym rozrachunku niewielkie kwoty 
kosztowe. Większą szkodą dla wszystkich 
mieszkańców będzie gwałtowny wzrost 
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skokowy, a taka sytuacja grozi zawsze 
wtedy, kiedy stawki podatku przez dłuż-
szy okres pozostają niezmienione. Jestem 
przekonana, że mieszkańcy chętnie 
zgodzą się z 2-groszowymi podwyżka-
mi, mając świadomość, że te podwyżki 
powrócą do nich w postaci poczynionych 

inwestycji. Inwestorów bardziej przycią-
gnąć może rozbudowana infrastruktura 
niż iluzoryczne, bo niskie podatki.

Zarówno pani naczelnik jak i bur-
mistrz Grzegorz Wawryka stoją na 
stanowisku, że planując wysokość po-
datkowych stawek należy wystrzegać 

się skokowych wzrostów i nie patrzeć 
na polityczną sytuację. Zrównoważona 
gospodarka podatkowa zapewnia wysoki 
wskaźnik ściągalności podatków, a ta – o 
czym wielokrotnie pisaliśmy na naszych 
łamach – jest w gminie Brzesko bardzo 
wysoka.                   Waldemar Pączek

status Quo w rPWik

listy do redakcji  

Jeśli ktokolwiek z mieszkańców 
gminy Brzesko obawiał się, że od 
lutego przyszłego roku będzie płacić 
więcej za wodę i ścieki, może spać 
spokojnie. Jak poinformował nas 
Jerzy Wolnik, wiceprezes Rejono-
wego Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji do końca stycznia 
2017 roku ceny utrzymane zostaną 
na dotychczasowym poziomie.

Wiceprezes Wolnik przyznaje, że za-
mrożenie stawek tych cen przynajmniej 
na najbliższy rok to efekt wspólnych 
działań burmistrza Grzegorza Wawryki 
i zarządu RPWiK. Sukcesem zakończyły 
się między innymi negocjacje burmistrza 
z dyrekcją Browaru Okocim, których 
celem było przekonanie właściciela 
oczyszczalni ścieków (na naszym rynku 
monopolisty), aby nie podnosił wysoko-
ści opłat za korzystanie z jej usług. Na 
tym nie koniec – burmistrz wspólnie 
z przedstawicielami RPWiK wysto-
sowali do Międzygminnego Związku 
ds. Wodociągów i Kanalizacji, aby ten 
przystał na propozycje przedłużenia 
obecnie obowiązujących taryf na kolej-
ne dwanaście miesięcy. Oznacza to, że 
mieszkańcy gminy nadal będą płacić za 
metr sześcienny wody 4,51 zł, a ścieków 
– 7,64 zł. Przyznać należy, że są to ceny 

Szanowna Redakcjo. Kieruję ten list 
na Wasz adres, bo chociaż dotyczy za-
chowań i wypowiedzi publikowanych 
na łamach innych mediów, to łatwiej 
jest mi przedstawić swoją opinię za 
Waszym pośrednictwem.

W Gazecie Krakowskiej (27 listopada 
2015) w artykule „Oceniamy pana bur-
mistrza” można przeczytać wypowiedź 
pana, który w bezpretensjonalny sposób 
pozwala sobie na krytykę burmistrza 
Brzeska. Nie miałabym nic przeciwko, 
gdyby był on mieszkańcem Brzeska, ale 
– jak wiadomo – jest tarnowianinem (nie-
rodowitym), więc raczej nie ma prawa do 
wypowiadania się w tej kwestii. Uczynił 
to jednak nie po raz pierwszy.

Pozwolę więc sobie przypomnieć, 
że ów pan to ten sam człowiek, który 
zostawił nasz Okocimski Klub Sportowy 

mieszczące się na średnim poziomie w 
Małopolsce. Dodajmy przy okazji, że na 
przykład w Krakowie od nowego roku 
cena za metr sześcienny wody wzrośnie 
o 27 groszy. Stolica Małopolski już teraz 
zajmuje siódme miejsce w kraju, jeśli 
chodzi o wysokość opłat za dostarczanie 
wody i odprowadzanie ścieków.  
Gmina wspólnie z RPWiK
Przypomnijmy, że nie tak dawno RPWiK 
przy wsparciu brzeskich władz samorzą-
dowych zrealizowało kosztowny projekt 
(współfinansowany też przez unijny 
Fundusz Spójności), w ramach którego 
wybudowano blisko 30 kilometrów sieci 

non stop monitorowane, a zastosowane 
w nich urządzenia pozwalają na kon-
tynuację prac nawet w przypadkach 
zaniku prądu. Zmodernizowana została 
też przepompownia przy ulicy Browarnej 
oraz sieci kanalizacyjne przy ulicach 
Czarnowiejskiej i Okulickiego. 

Jak zapewnia Jerzy Wolnik, od-
biorcy wody dostarczanej przez RPWiK 
mogą być pewni, że ma ona najlepszą 
jakość. Ponadto mogą być spokojni, że 
tej wody nie zabraknie nawet podczas 
długotrwałych susz. Gwarantem tego 
jest dywersyfikacja dostaw z Dunajca i 
Raby. Pod tym względem gmina Brzesko 
jest jedną z nielicznych w Polsce, które są 
tak dobrze zabezpieczone.            WALP

bez pieniędzy na 2013 rok, w dodatku 
ze sporymi długami. Przypomnę mu też 
klapę, jaka poniósł jako organizator kon-
certu Dody, który miał rzekomo przynieść 
dodatkową gotówkę do klubu, a okazał się 
finansowym i organizacyjnym nieporozu-
mieniem. Na koncercie liczba widzów była 
porównywalna do ilości rozstawionych 
na stadionie toi-toi-ów. Oczywiście winą 
za to obarczył brzeski magistrat, który 
zgodnie z przepisami nie pozwolił mu 
sprzedawać na obiekcie. Prawda była 
taka, że żaden prezes klubu sportowego 
w tym kraju nie zorganizowałby takiego 
koncertu w terminie pokrywającym się 
z finałem Ligi Mistrzów. On postanowił 
jednak rywalizować z Bayernem Mona-
chium i Chelsea i wyszło jak wyszło. Ten 
sam pan za nic miał ustawę o organizacji 
imprez masowych i na pucharowy mecz 
ze Śląskiem Wrocław wpuścił większą 
od dopuszczalnej liczbę kibiców, za co 

został ukarany przez sad prawomocnym 
wyrokiem., I tutaj jednak znalazł win-
nego, którym – w jego mniemaniu – był 
ówczesny komendant policji, zwany przez 
niego „brzeskim szeryfem”. 

Człowiek ten uparł się po prostu, że 
na temat Brzeska powinien wypowiadać 
się tarnowianin, któremu przecież bliżej 
do innej gminy – gminy, z której się wywo-
dzi. Teraz nawet obiecuje, że zorganizuje 
nam referendum.

Proponuję zatem temu  panu, aby 
zorganizował pan referendum w jakiejś 
innej gminie. Na przykład w takiej, w 
której nie ma ani metra kanalizacji, 
gdzie dług w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca jest dwukrotnie wyższy niż 
u nas, gdzie największą inwestycją jest 
remont remizy, a ludziom opowiada się 
bajki o jachtowych przystaniach i fermach 
pełnych wiatraków.

Imię i nazwisko znane redakcji

kanalizacyjnej. Na inwestycji 
skorzystali przede wszystkim 
mieszkańcy Brzeska, Jadow-
nik i Jasienia, łącznie 4 tysią-
ce użytkowników. Koszt tej 
inwestycji wyniósł prawie 38 
milionów złotych, a dofinan-
sowanie ze strony brzeskiego 
Urzędu Miejskiego zamknęło 
się kwotą 9 milionów. 

W międzyczasie udosko-
nalone zostały dwie najwięk-
sze przepompownie ścieków 
funkcjonujące na terenie 
Brzeska – przy ulicach Jasnej 
i Solskiego. Obie są aktualnie 

fot. M. Kotfis
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Drogi Czytelniku. Jeżeli urodziłeś 
się w czwartek 22 kwietnia 1963 
roku w Warszawie, a więc jesteś 
zodiakalnym Bykiem, a z zawodu 
prawnikiem, względnie ekono-
mistą, na imię masz Krzysztof 
(ewentualnie Marek lub Piotr), 
to żałuj, że nie wystartowałeś w 
tegorocznych wyborach parla-
mentarnych, bo według naszych 
– prowadzonych pół żartem, pół 
serio – obliczeń miałeś sporą szan-
sę dostać się na najbliższe cztery 
lata na ulicę Wiejską. Kto wie, 
a może w przyszłości nawet do 
Brukseli? Jeśli znajdziesz chwilę 
wolnego czasu podczas przed-
świątecznej krzątaniny, zapoznaj 
się z wynikami naszych badań na 
temat kryteriów, jakie powinien 
spełniać idealny poseł. 

Oczywiście cały ten tekst należy 
traktować w kategoriach żartu, jed-
nak zadaliśmy sobie trud, aby zajrzeć 
dokładnie w dossier każdego nowo 
wybranego posła. I co naprawdę z 
tego wynika? Otóż to, że żaden z 460 
posłów nie spełnia naraz wszystkich 
postawionych we wstępie warunków, 
które są wypadkową naszych skrupu-
latnych obliczeń. 

Najbliżej spełnienia tych wa-
runków są dwie posłanki z Prawa i 
Sprawiedliwości. Ze względu na płeć 
wiadomo jednak, że żadna z nich nie 
ma na imię Krzysztof, Marek, czy 
choćby Piotr. Ale imię mają to samo – 
Beata. Pierwsza z nich to Beata Szy-
dło, która wprawdzie urodziła się w 
czwartek, w kwietniu 1963 roku, ale 
równy tydzień za wcześnie, 15-tego. 
W dodatku w Oświęcimiu, a z zawodu 
jest … parlamentarzystką. O pechu 
może mówić Beata Mateusiak-Pie-
lucha, bo urodziła się jeden dzień po 
ustalonej przez nas dacie. Żeby tego 
było mało, na świat przyszła w Wie-
luniu, a w rubryce „zawód” napisała 
„pracownik samorządowy”. Ewentu-
alnie moglibyśmy wziąć pod uwagę 
Pawła Kukiza, bo akurat urodził się 
w 1963 roku, ale 24 czerwca i do tego 
w Paczkowie, a z zawodu jest muzy-
kiem. Oprócz niego muzykiem jest 
jeszcze jego kolega partyjny, niejaki 
Liroy. Ciekawostką jest fakt, że ani 
jeden poseł Nowoczesnej Ryszarda 
Petru nie urodził się w 1963 roku.

Mówiąc już zupełnie poważnie, 
Beacie Szydło mandat poselski na-
leży się jak nikomu innemu. Wszak 

raptularz sejmowy 
jej procentowy wynik wyborczy jest 
wprost porażający – ona sama zdo-
była w okręgu nr 12 (Chrzanów) 35,4 
procent, tylko nieco mniej niż PiS w 
skali kraju (37,58 procent). Pod tym 
względem na dalszych miejscach w 
pierwszej piątce znaleźli się Ewa 
Kopacz (21,08), Jarosław Kaczyński 
(18,48), Małgorzata Kidawa-Błońska 
(16,48) i Izabela Kloc (15,05). Aż 
trudno uwierzyć, że w Sejmie zasiada 
więcej mężczyzn, niż kobiet.

Pora jednak wyjaśnić, w jaki spo-
sób doszliśmy do tej odkrywczej tezy 
odnośnie idealnych warunków, jaki 
powinien spełniać poseł.
Imię

Najpopularniejszymi imionami 
wśród posłów obecnej kadencji są 
Krzysztof (18) oraz Marek i Piotr 
(po 17). Razem stanowią 11 procent 
wszystkich imion, a jest ich w sumie 
118. Wśród nich tak egzotycznie 
brzmiące jak Bożenna (przez dwa 
„n”), Maks, Waldy, czy Killion. W 
tym ostatnim przypadku nie ma się 
co dziwić – takie imię nosi poseł PO 
Munyama, polski ekonomista urodzo-
ny w Federacji Rodezji i Niasy, ale 
pochodzenia zambijskiego (Federację 
utworzono w 1953 roku, ale 10 lat 
później ją rozwiązano).
Data i miejsce urodzin
Z naszych obliczeń wynika, że aż 23 
posłów urodziło się w 22 dniu różne-
go miesiąca. Popularne są również 
11, 3 i 8. Najrzadziej występuje 29. 
Najpopularniejszym miesiącem jest 
kwiecień (49), zaraz potem grudzień 
(44) i sierpień (41). Najmniej posłów 
urodziło się w październiku (29). Naj-
częstszy dzień tygodnia to czwartek 
(74), ale tuż za nim jest wtorek (63). 
Jeśli ktoś urodził się w sobotę  (53), 
to jego szanse na wyborczy sukces są 
znikome. Kończąc te dywagacje dodaj-
my, że tylko dwóch posłów urodziło się 
22 kwietnia. Obaj startowali z listy 
PO, jednak urodzona w 1955 roku w 
Gdańsku Elżbieta Geller jest z zawodu 
menadżerem, a urodzony w 1985 roku 
w Jaworznie Wojciech Król jest samo-
rządowcem. Najpopularniejsze wśród 
posłów znaki Zodiaku to Byk i Lew. 
Najwięcej posłów urodziło się w War-
szawie (41), niestety – ani jeden w 
Brzesku, za to dwóch w Bochni. Są to 
53-letni Krzysztof Gadowski, który 
startował w okręgu nr 30 (Rybnik) 
i wywołujący spore kontrowersje z 
powodu swojej prokuratorskiej prze-

szłości, również 53-letni Stanisław 
Piotrowicz, który startował w okręgu 
nr 22 (Krosno).
Wiek i staż
Najstarszym posłem obecnej kadencji 
nie jest wcale Kornel Morawiecki, 
który został przez prezydenta An-
drzeja Dudę wyznaczony na marszał-
ka seniora Sejmu VIII kadencji. Tak 
naprawdę ten liczący 74 lata znany 
opozycjonista jest młodszy o 3 lata 
od Andrzeja Smirnowa (PiS) i o 4 
miesiące od Iwony Śledzińskiej-Ka-
tarasińskiej (PO). 

Najmłodszym posłem jest 23-let-
ni Łukasz Rzepecki (PiS). O 2 lata 
są starsi od niego Jakub Kulesza 
(Kukiz 15), Krzysztof Truskolaski 
(Nowoczesna), Kinga Gajewska (PO) 
i Adam Andruszkiewicz (Kukiz 15). 
Najwięcej w Sejmie jest 52-latków 
(23), jednak średnia wieku posła 
obecnej kadencji wynosi dokładnie 
49 lat i 135 dni, z tym że 49-latków 
jest zaledwie ośmiu. 

Jeśli chodzi o parlamentarny staż, 
to najwięcej w Sejmie VIII kadencji 
jest debiutantów – 203 ogółu posłów, 
czyli 44 procent. O ile jednak w PiS, 
PO i PSL stanowią oni część parla-
mentarzystów z tych ugrupowań, o 
tyle Kukiz 15 i Nowoczesna Ryszarda 
Petru składają się w całości z sejmo-
wych nowicjuszy. Tylko jedna osoba w 
Sejmie zasiada w nim nieprzerwanie 
od pierwszej kadencji do dziś – jest 
nią Iwona Śledzińska-Katarasińska.
Zawód
Jak łatwo się domyślić, najliczniejszą 
grupę zawodową stanowią w Sejmie 
zawodowi parlamentarzyści – jest 
ich ogółem 70 (15 procent). W ławach 
przeznaczonych dla posłów PiS za-
siada ich 42, w PO – 25, w PSL – 3. 
Oczywiście nie znajdziemy takiego 
zawodu wśród posłów Kukiz 15 i No-
woczesnej. Popularnymi zawodami są 
też prawnik – 46 i ekonomista – 44. 
Do grupy egzotycznych zawodów 
zaliczamy archeologa,   i kierowcę 
autobusu. Obaj reprezentują PiS, to 
same ugrupowanie, do którego należy 
Marek Zagórski podający w rubryce 
„zawód” słowo „prezes”. Sprawdzili-
śmy – Zagórski faktycznie był preze-
sem zarządu Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Wsi. Funkcji tej nie pełni od 
2006 roku, ale – jak widać – bardzo 
się do niej przywiązał. W PO mamy 
emerytkę, sekretarza stanu, trenera 
piłkarskiego, mechanika budowy 
statków  i okrętów, a także Małgorzatę 
Kidawę-Błońską, która podaje się za 
producenta filmowego, choć już dawno 
żadnego filmu nie wyprodukowała.

Waldemar Pączek

inFOrmacje
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W bibliotece
13 listopada 2015 roku w obecności 
dyrektor biblioteki - Marii Marek, bur-
mistrza Brzeska - Grzegorza Wawryki, 
rodziny i przyjaciół Halina Biernat 
– brzeska poetka, przekazała do Bi-
blioteki swój dotychczasowy dorobek 
literacki. W Czytelni Działu Dorosłych 
można obejrzeć pamiątkową tablicę po-
święconą życiu i twórczości Pani Haliny. 

18 listopada 2015 r. młodzież z 
Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brze-
sku wyruszyła na quest - „wyprawę 
odkrywców”, by poznać historię Jana 
Goetza i jego potomków, dzieje Browaru 
oraz Pałacu. Dzięki tej nietypowej lekcji 
bibliotecznej uczniowie odkryli dziedzic-
two Goetzów Okocimskich i poznali 
ważną część historii Brzeska.

Do bieguna zimna – pod takim 
tytułem 2 grudnia 2015 r. o godz. 18.00 
odbyło się spotkanie z Jackiem Pałkie-
wiczem - reporterem, eksploratorem, 
powszechnie uznawanym autorytetem 
w dziedzinie przetrwania, który od 40 
lat przemierza peryferie świata. Jacek 
Pałkiewicz opowiadał o zimie na Sybe-
rii, gdzie temperatura sięga minus 60 
stopni, wyprawach przez dżunglę i o 
poszukiwaniach źródeł Amazonki. 
A w Oddziale dla Dzieci…

20 i 26 listopada świętowano Świa-
towy Dzień Pluszowego Misia.  W 
tych dniach Bibliotekę, która zamieniła 
się „Misiolandię”, odwiedziły dzieci z 
Przedszkola nr 9 (20.11) i z Przedszkola 

nr 3 (26.11) razem ze swoimi przeróż-
nymi pluszowymi misiami. Głównym 
bohaterem spotkań był Kubuś Pu-
chatek – najbardziej znany miś na 
świecie. Przedszkolaki zapoznały się z 
historią pochodzenia pluszowego misia, 
z uwagą wysłuchały fragmentu Kubusia 
Puchatka, był również czas na wspólną 
zabawę przy muzyce i misiowe zagadki. 
Na pamiątkę spotkania dzieci otrzy-
mały Certyfikaty Przyjaciela Kubusia 
Puchatka, kolorowanki z Kubusiem i 
wesołe odblaski.

Z kolei piątkowy wieczór 27 listopada 
był okazją do spotkania się czytelników 
Oddziału dla Dzieci na Andrzejkowym 
Wieczorze Wróżb. W specjalnie ude-
korowanej bibliotece na uczestników 
„bibliotecznego wróżenia” czekało 
wiele rozmaitych wróżb. Była wróżba z 

wiśniowymi gałązkami i z sercem. Wró-
żono za pomocą butów i obierzyn jabłek. 
Na zakończenie „magicznego” wieczoru 
odbyło się tradycyjne lanie wosku przez 
ucho od klucza i wesoła zabawa z odczy-
tywania woskowych kształtów. Było we-
soło i tajemniczo, a całości dopełnił słodki 
poczęstunek.      PiMBP

fot. arch. PiMBP
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Xi Plener 
malarski

„dom na Wschodniej”
udany debiut sabiny jakubowskiej

marcin luter w dębnie

7 grudnia w Miejskim Ośrodku Kul-
tury odbyło się wręczenie nagród dla 
uczestników XI Pleneru Malarskiego, 
który miał miejsce 1 października br. 
Tym razem areną zmagań był rejon 
Szkoły Katolickiej, Pawilonu i Browaru 
w Brzesku. Nagrodzeni zostali: I– Ga-

25 listopada nakładem Grupy Wydawni-
czej Relacja na sklepowych półkach poja-
wiła się książka „Dom na Wschodniej”, 
autorstwa naszej redakcyjnej koleżanki 
Sabiny Jakubowskiej.

„Ta książka ma wszystko, co powin-
na mieć powieść dla młodzieży. Jest tu 
przyjaźń, pierwsza miłość, tajemnica, 
sporo trudnych tematów i wartka, wcią-
gająca akcja. Ta książka ma także to, co 
powinna mieć po prostu dobra powieść: 
precyzyjną kompozycję, która zgrabnie 
splata wszystkie wątki, i ujmującą 
plejadę niebanalnych bohaterów”. Tak 
jury konkursu Promotorzy Debiu-
tów Instytutu Książki i Fundacji 
Tygodnika Powszechnego, uzasad-
niło przyznanie Nagrody Głównej dla 
„Domu na Wschodniej”.

W Krakowie zakończyły się zdjęcia 
do filmu biograficznego o słynnym re-
formatorze Kościoła Marcinie Lutrze. 
Brytyjsko-amerykańska produkcja 
powstaje na zlecenie amerykańskiej 
publicznej stacji telewizyjnej PBS.

Premiera „Marcina Lutra. Idei, 
która zmieniła świat” (ang. „Martin 
Luther. The idea that changed the 
world) odbędzie się prawdopodobnie 
pod koniec przyszłego roku. 

Głównym bohaterem opowieści jest 
Doro, który wraz z matką i młodszą 
siostrą przeprowadza się z rodzinnego 
Krakowa do… Jadownik! Tytułowy 
dom na Wschodniej zamieszkuje pani 
Emma oraz jej ekscentryczna rodzina. To 
właśnie spotkanie z nimi przyniesie Doro 
największą przygodę życia. Jakie drzwi 
otwiera stary klucz? Jaką tajemnice 
kryje w sobie sznur korali? Jak bardzo 
zmieni się podejście Teodora nie tylko 
do nowego miejsca zamieszkania, ale i 
do życia?

Książka jeszcze przed premierą 
zyskała przychylne opinie krytyków i re-
cenzentów. Ta zawarta na 330 stronach 
niecodzienna historia, doceniona została 
również za bardzo prosty, codzienny 
język (czego ostatnio brakuje polskim 

„Film w reż. Brytyjczyka Davida 
Batty’ego będzie pełnometrażowym 
dokumentem fabularyzowanym” - 
powiedziała PAP Marta Habior z No 
Sugar Films, które jest producentem 
wykonawczym filmu w Polsce. 

Jak dodała, zdjęcia do „Marcina 
Lutra” powstają tylko na terenie 
Polski. „Przyciągnęły mnie do Polski 
przepiękne miejsca, ale znalazłam 
tu o wiele więcej: fantastyczną ekipę, 

skim. W Krakowie filmowcy realizują 
zdjęcia głównie w miejscach, w których 
są architektoniczne zabytki sakralne - 
m.in. w opactwach w Mogile i Tyńcu. W 
mieście filmowcy pozostaną do końca 
tygodnia, później pojadą do Torunia. 

W roli główniej występuje Irland-
czyk Padraic Delaney, znany m.in z 
dramatu wojennego „Wiatr buszujący 
w jęczmieniu” w reż. Kena Loacha 
oraz z serialu telewizyjnego „Dynastia 
Tudorów”. 

Oprócz reżysera, producentów 
i autora zdjęć, ekipa składa się w 
całości z polskich twórców i realiza-
torów. O szczegóły średniowiecznej 
scenografii dba scenografka Elwira 
Pluta („Body/Ciało”, „Nieulotne”), a 
charakteryzacją zajmuje się Klau-
dyna Góralska („Hycel”, „Aazaan”). 
Kostiumy przygotowała Zuzanna 
Markiewicz („Nie ten człowiek”, „De-
kalog 89+”). 

Producentami filmu są Big Book 
Media z Wielkiej Brytanii oraz Boett-
cher+Trinklein Inc. z USA.

briela Kuziel, Remigiusz Mietła, Anna 
Zych. II– Julia Licak, Karolina Klimek, 
Hildegarda Szyc. III– Małgorzata Gaj-

da, Bartłomiej Kózka, Rebeka Sowa. 
Wyróżnienia: Faustyna Ostruszka, Filip 
Palej, Zofia Strąk, Julia Zych.       red.

autorom) i wciągającą, wielowymiaro-
wą fabułę. Choć w katalogach „Dom 
na Wschodniej” widnieje jako powieść 
dla młodzieży, starsi czytelnicy również 
znajdą w niej coś dla siebie.           red.

fot. P. Duda

fot. Michalina Rodzińska

sprzęt, kostiumy pierw-
szej klasy i wszystko w 
ramach mojego budże-
tu” - powiedziała produ-
centka filmu Hannah 
Holloway. 

Ekipa filmowa pra-
cowała już w takich 
zakątkach Małopolski 
jak Bochnia, Dębno, ale 
także w Wiślicy w woje-
wództwie świętokrzy-
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charytatywny maraton

motomikołaje

7 listopada w Szkole Podstawowej nr 3 w 
Brzesku im. Mikołaja Kopernika odbył się 
charytatywny maraton Zumba& Fitness, 
którego organizatorami byli: Osiedle Brze-
zowieckie, Brzeska Akademia Ruchu oraz 
Zdrowo i Kolorowo. Mimo iż pogoda nie 
sprzyjała wychodzeniu z domu, frekwencja 
była zadowalająca. Maraton zgromadził 61 
osób dorosłych i 52 dzieci.

Andrzej Urban, Katarzyna Pytka, Mał-
gorzata Łaczek-Wójtowicz, Kinga Puk, Mi-
chał Jagiencarz i Patrycja Litwin - instruk-
torzy Brzeskiej Akademii Ruchu zagrzewali 
do wytężonego wysiłku, proponując różne 
rodzaje aktywności fizycznej min. Latino – 
Dance Aerobik, pilates, TBC, Joga, Zumba 
junior, Zumba. W trakcie maratonu odbył 
się również specjalny pokaz grupy tanecznej 
HOP DANCE, która zaprezentowała swoje 
umiejętności. Było wiele radości, zabawy, a 
instruktorom prowadzącym zajęcia udało 
się z każdego uczestnika maratonu wy-
krzesać niezliczone pokłady energii i zaan-
gażowania, za co serdecznie im dziękujemy.

Bardzo dziękujemy sponsorom na-
gród, dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 za 

Motomikołaje jak co roku nie zawiedli. W 
niedzielę 6 grudnia kilkudziesięciu człon-
ków grupy Motocykliści Brzesko odwiedziło 
Dom Dziecka w Jasieniu. Jak podkreślają, 
prócz prezentów i słodyczy dzieci otrzy-
mały przede wszystkim dużo uśmiechu i 
dobrej zabawy. Jak zwykle największymi 

udostępnienie sali gimnastycznej, osobom 
zaangażowanym w zorganizowanie impre-
zy (NATURHOUSE Brzesko za rzetelne 
pomiary, Pani Agacie Paprockiej za dyżur 
pielęgniarski, Pani Ani Cebuli za przepysz-
ne ciasta, oraz Pani Elwirze Gorzelańskiej 
-Buchowicz za smaczne i zdrowe jabłka), ale 
przede wszystkim uczestnikom maratonu 
bo to dzięki nim udało się zebrać pieniądze.

W wyniku przeprowadzonej zbiórki 
publicznej podczas maratonu zgromadzono 
środki finansowe w kwocie 2206,00zł. Cał-

jest Gabrysia BPH 15 1060 0076 0000 3310 
0018 2615

Partnerzy maratonu: Zarząd Osiedla 
Brzezowieckie, Brzeska Akademia Ruchu, 
Firma Zdrowo i Kolorowo, Pani Sabina Ką-
dziołka Studio Fryzur Impuls, Pani Agniesz-
ka Tomczyk Gabinet Kosmetyczny „SHE” 
,Tarnowski Teatr im. Ludwika Solskiego w 
Tarnowie ,Kwiaciarnia Eufloria, Państwo 
Tomasz i Agnieszka Plichta, Pani Karolina 
Starsiak oraz Pani Magdalena Potaczek.  
                    ZO

atrakcjami były dla dzieciaków przejażdżki 
na motocyklach, quadach i w terenowych 
samochodach. Po odwiedzinach w domu 
dziecka, motocykliści udali się na brzeski 
rynek. Tam rozdawali przechodniom sło-
dycze, a dla kierowców samochodów mieli 
rózgi (mają one przypominać kierowcom o 
przestrzeganiu przepisów). Brzescy moto-
cykliści zapewniają, że to nie ostatnia taka 
akcja w ich wykonaniu.

Organizatorzy wyrazy szczególnej 
wdzięczności kierują do Mateusza i 
Pauliny Turskich, Małgorzaty Latuszek, 
Dawida Szuby i Czesława Serwy oraz do 
wszystkich grup, które wsparły akcję (Mo-
toJadowniki, Mototygrysy Niepołomice, 
grupa offroadowa 4×4 Brzesko, Wyższe 
Seminarium Misyjne Księży Sercanów 
w Stadnikach, Zbóje z Gór, Wataha Tar-
nów).                            red.

kowity dochód ze sprzedaży cegiełek 
został przekazany na pomoc dla Ani 
i Gabrysi. Zgromadzone środki fi-
nansowe zostały podzielone na dwie 
równe kwoty (1103,00zł) i wpłacone 
w dniu 13.11.2015 na następujące 
konta bankowe:

CARITAS DIECEZJI TAR-
NOWSKIEJ przy ul. Prostopadłej 
9a 33-100 Tarnów, której podopiecz-
ną jest Ania 71-1020-4955-0000-
7302-0097-4683,

FUNDACJI DZIECIOM „Zdą-
żyć z Pomocą”, której podopieczną  

fot. K. Bigaj

fot. P. Duda
fot. G. Kolbusz
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szukam ciebie… w listopadowy wieczór
Niedziela , 15 listopada. Deszczowe, 
pochmurne, szare i mokre popołudnie. 
Komu w taki czas chciałoby się wycho-
dzić z domu, zwłaszcza z dziećmi? A 
jednak takich osób znalazło się w Brze-
sku nadspodziewanie wiele. Więcej niż 
mogła pomieścić tego dnia gościnna aula 
brzeskiego Regionalnego Centrum Kul-
turalno – Bibliotecznego. Zajęte były 
nie tylko dostawki, ale i schody z 
miejscami stojącymi i siedzącymi. 
Wszyscy, którzy tu się zmieścili, już na 
wejściu nie byli zawiedzeni, gdyż sala 
jaśniała słonecznymi barwami lata i 
ciepłem wakacyjnych wspomnień. To 
całe „zamieszanie”, tę kolorową radość 
na scenie RCKB, sprawiły dzieci z Para-
fialnej Scholi Ziarenka Nadziei kon-
certem promującym ich najnowszą 
a czwartą w historii zespołu,  płytę 
„SZUKAM CIEBIE…”. Swoim śpie-
wem Ziarenka dziękowały dzisiaj 
dobrodziejom, którzy wsparli ich 
wyjazd na tegoroczne letnie warsztaty 

muzyczne w Jastrzębiej Górze oraz po-
mogli wydać płytę. Ci ludzie o otwartych 
sercach robią to – jak określiła pani 
Celina z jednej ze sponsorujących firm 

-  postępując  w myśl bardzo prostej 
zasady – „Posiadanie czegokolwiek, nie 
tylko w sensie materialnym, ma sens 
jedynie wtedy, gdy można się tym dzielić 
z innymi”. - To jest szczęście - dodała z 
uśmiechem.
DOBRODZIEJE nowej płyty:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo
-Transportowe „Edmund Leś” - Teresa 
i Edmund Leś, Firma Proster - Zofia i 
Wiesław Pukal, Kobyłecki Elektroin-
stalacje - Mariola i Wojciech Kobyłeccy, 
Anna i Wiesław Dziedzic, Dorota i 
Ryszard Majka.
DOBRODZIEJE letnich warsz-
tatów muzycznych, na których 
powstała płyta:
Firma Apex, Hotel i Gospoda Pod 
Kamieniem, Firma Inox Instal, Firma 
Granit, APstone Kamieniarstwo, Firma 
MEGAMOT, Betoniarnia – Jerzy Miko-
łajek, Firma BUMAT, Restauracja Ga-
licyjska, Bank Spółdzielczy w Brzesku, 
Edward Milewski – mat. Budowlane, 
Biuro Ubezpieczeń pLUS, Cichoński 
F.P.H.U. – produkcja mebli.
W zamian za pomoc i wsparcie dzieci 
dzielą się przy różnych okazjach i w róż-
nych miejscach swoją pracą, talentami, 
radością i  - jak to określił ks. Wojciech 
– świeżością wiary - ze wszystkimi, 
którzy zechcą posłuchać ich śpiewu i 
obejrzeć realizowane projekty. Dzisiaj 
podzieliły się z całą widownią utwora-
mi zawierającymi mądre teksty z 
przepięknymi, ujmującymi, chociaż 
według osób z  publiczności – niełatwy-
mi – melodiami, zamieszczonymi na 
nowym krążku. Treść piosenek nawią-
zuje do fragmentów Ewangelii. Są one 
dziecięca interpretacją Słowa Bożego, 
która zadziwia dojrzałością i ujmu-
je prostotą. W tekstach pojawiają się 
pytania, a wśród nich najważniejsze: 
„Wśród tysięcy małych dróżek, którą 

Panie wybrać mam?” i poszukiwanie 
odpowiedzi na nie: „Już wiem, że to 
Boży Syn, (…) że On zbawił mnie”. 
Jest SZUKANIE BOGA i szukanie dróg 
życia przez wyrażanie pragnień i próśb: 
„Weź, Panie Jezu to, co mam…”, „nie 
chcę żyć jak uczy świat, chcę by każdy 
był jak brat”,  „potrzebuję Ciebie, abyś 
mnie uzdrowił”, „Nakarm mnie proszę 
Cię, życia chleb mi daj”  i wiele innych 
przemyśleń, które warto było poznać 
słuchając dzisiejszych wykonań na żywo  
lub  z promowanej i rozprowadzanej 
przez małych artystów płyty.
Dodatkowo na krążku znalazły się 
utwory „Chodźcie jeść” oraz „Dziękuje-
my, Panie”, którymi dzieci się modliły 
podczas warsztatów letnich przed i 
po posiłku, a których wspólną naukę 
i śpiew zaproponował dzisiaj widzom 
pan Andrzej, w odpowiedzi na bardzo 
gorące i niemilknące brawa na zakoń-
czenie koncertu. Wezwanie  - chodźcie 
jeść – nie było gołosłowne, bo w tym 
czasie dzieci częstowały publiczność 
pysznym ciastem drożdżowym.  Nie-
dzielny Ziarenkowy występ, oprócz 
strawy duchowej przyniósł więc i coś 
dla ciała, dlatego „dziękując Panie za 
to, cośmy zjedli” życzyliśmy sobie w ślad 
za panem Andrzejem, „żebyśmy przy 
tym stole jeszcze raz (a raczej nie jeden 
raz) usiedli”.
Kilkanaście piosenek z płyty „SZU-
KAM CIEBIE”, wyśpiewanych dzisiaj 
w RCKB wielkimi głosami przez małe 
solistki, przeplatane było humorystycz-
nymi wspomnieniami z tegorocznego 
wakacyjnego wyjazdu Scholi nad morze. 
Były to rymowane opowieści autorstwa 
uczestników, zilustrowane dodatkowo 
zdjęciami z warsztatów. Dowiedzieliśmy 
się z nich o wspólnym spędzaniu czasu 
w Jastrzębiej Górze i wycieczkach po 
okolicy, Eucharystii i modlitwie, po-

ziarenka nadziei

fot. D. Cichoński
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mikołajkowa noc w ruchu

siłkach wraz z deserami, nagraniach 
i śpiewaniu, plażowaniu i porządkach, 
słowem  o pracy twórczej  małego ar-
tysty na warsztatach muzycznych pod 
kierunkiem oraz troskliwym okiem 
opiekunów.
Wreszcie Ich wszystkich,  wywołanych 
przez księdza Wojciecha,  mogliśmy 
zobaczyć dzisiaj na scenie, a są to: pani 
Nina, Marta, Ania, pan Andrzej, pan 
Daniel, Gabryś oraz  ksiądz Przemysław 
– i podziękować im brawami za wielką 
pracę i serce dla dzieci.
Za „strawę duchową” małym arty-
stom i ich opiekunom oraz rodzicom 

przeżytymi wiosnami. Organizatorzy 
dołożyli wszelkich starań, by dzieci 
czuły się dobrze i bezpiecznie oraz, 
żeby świetnie się bawiły. Do rana 
dotrzymało 99% uczestników, jeden 
musiał przed północą z honorem ustą-
pić pola - z powodu bólu zęba. Byli i 
tacy, którzy ociągali się z wyjściem ze 
szkoły, kiedy Rodzice przyszli ich ode-
brać o 8.00 rano. Pytali, co będziemy 
jeszcze robić i czy mamy jakieś zajecie 
dla nich. Nawet sprzątanie sali nie 
działało odstraszająco. „Mikołajkową 
noc z UKS Trójeczka Brzesko w ru-
chu” wsparli: Gmina Brzesko, Zarząd 
Osiedla Brzezowieckie, Sklep SPAR- 
Firma Handlowo Usługowa „ Artis” ul. 
Partyzantów 22 – 22 A, Brzesko oraz 
Rodzice z brzeskiej „Trójki”.

W nocy z 4 na 5 grudnia 2015 r. w 
Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 
w Brzesku odbyła się pierwsza „Mi-
kołajkowa noc z UKS Trójeczka 
Brzesko w ruchu” pod hasłem „W 
zdrowym ciele zdrowy duch, podnoś 
sprawność poprzez ruch”. W progra-
mie „Mikołajkowej nocy ...” znalazły 
się zajęcia rekreacyjno- sportowe z 
elementami profilaktyki, turniej, gry 
i zabawy, wspólna kolacja oraz spo-
tkanie ze Św. Mikołajem dla ponad 
75 dzieci zrzeszonych w „Trójeczce”. 
Organizatorami akcji byli: zarząd 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Trójeczka” Brzesko, dyrekcja Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w 

Brzesku oraz trenerzy sekcji UKS 
„Trójeczka” Brzesko, którzy pragnęli, 
aby mali sportowcy aktywnie spędzili 
czas wolny, zdobyli wiedzę na temat 
zachowań prozdrowotnych, w tym 
poznali zasady zdrowego odżywiania 
oraz umieli dokonywać właściwych 
wyborów dotyczących form zabawy. 
Ich celem było także przeciwdziałanie 
zagrożeniom związanym z uzależnie-
niem od komputera.

Z nietypowej formy czekania na 
św. Mikołaja skorzystało 65 dzieci. 
Natomiast w mikołajkowych zajęciach 
wzięło udział 75 dzieciaków. Najmłod-
szy uczestnik miał skończone 4 lata, 
najstarszy mógł się pochwalić 10 

za powierzenie dzieci podziękował 
proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego  
ks. Wojciech Werner, który przypomniał, 
że w przyszłym – 2016 roku – Ziaren-
ka Nadziei będą już dorosłe, będą 
miały 18 lat! 
- „Chylę czoła przed księdzem Prałatem 
za Jego pomysł, odwagę i wizję. To Jego 
zasługa, że ten zespół powstał” – pod-
kreślił ks. Wojciech.
Ziarenka koncertowały już w wielu 
miejscach Polski. Warto tutaj przypo-
mnieć chociażby tylko ostatnie dwa lata 
ich działalności. 
I tak w roku 2014:
- Koncert z okazji kanonizacji Jana 
Pawła II 
- Kraków, Uniwersytet Papieski im. 
Jana Pawła II (aula biblioteczna)
- Koncert pt. Jan Paweł II - X słów

- Oprawa muzyczna Mszy św. pod 
przewodnictwem Kardynała Kazimie-
rza Nycza w parafii pw. św. Antoniego 
Zaccarii w Warszawie
- Koncert upamiętniający 70 rocznicę 
Powstania Warszawskiego - Władysła-
wowo, Brzesko
- Koncert bożonarodzeniowy „Zanim 
przyjdzie Bóg” 
- Koncert w parafii pw. Św. Jacka w 
Opolu
- Koncert charytatywny Dla Igi Hudyki
A w 2015:
- Koncert podczas III Orszaku Trzech 
Króli
- Koncert podczas dekanalnego opłatka 
Akcji Katolickiej (Gość Honorowy bp. 
Andrzej Jeż)
- Krakowiacy i Ziarenka w programie 
„Z tańcem i śpiewem”
- Stary Sącz, Koncert kolęd i pastorałek 
„Zanim przyjdzie Bóg”
- Koncert pt. „Bo Świat To My” w ra-
mach obchodów Dnia Dziecka
- Szczawnica, Parafia pw. Św. Wojciecha 
Oprawa muzyczna Mszy św. i wieczorny 
koncert pt. „Matce Miłosierdzia”
- Koncert z okazji VII Diecezjalnego 
Marszu Dla Życia i Rodziny       MT

WOkół nas

fot. D. Cichoński

fot. G. Kolbusz



20

Grudzień 2015

Wernisaż wystawy sebastiana nowaka
18 listopada w RCKB odbył się wer-
nisaż rzeźby i rysunku Sebastiana 
Nowaka - tegorocznego absolwenta 
wydziału rzeźby Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie. Prace artysty jak on 
sam podkreśla są swoistym efektem 
jego edukacji. Na wystawie możemy nie 
tylko zobaczyć realizację czysto akade-
mickie, mam tu na myśli realistyczne 
portrety ale abstrakcyjne grafiki, które 
uświadomiły mi, że artysta oscyluje 
pomiędzy dwoma zupełnie skrajnymi 
granicami sztuki. Kilka razy w życiu 
miałam okazję tak mocno uczestni-
czyć w wystawie gdzie od początku 
byłam świadkiem samej kompozycji i 
rozmieszczenia prac a następnie wer-
nisażu i idącej z tym obserwacji reakcji 
otoczenia.

Dziadek jest doskonałym przykła-
dem na realistyczny portret. Odważna 
czerwona patyna i sam wyraz twarzy 
starca podkreśla, że wizerunek z któ-
rym mamy do czynienia jest poniekąd 
osobistym przeżyciem i doświadczeniem 
życia z którym artysta identyfikuje się. 
Jednak – na co warto zwrócić uwagę; 

w tym portrecie największe wrażenie 
zrobiły na mnie oczy mężczyzny. Które 
wydają się zamglone, zmęczone jednak 
patrzące na nas z pewną ciekawością i 
radą jednocześnie starające się uchronić 
nas od przeżytej rzeczywistości, niekie-
dy brutalnej i zbyt dosłownej. Portret 
w moim odczuciu jest ciepłym poucze-
niem nas samych, bowiem uzmysławia 
każdemu proces niekiedy przykrego 
przemijania.

Kolejne portrety w większości uka-
zują kobiety zupełnie rożne od wcześniej 
opisywanego dzieła. Owe wizerunki 
posiadają nader wyraźne rysy twarzy 
i zgeometryzowanie formy w pewnych 
partiach ciała. We wszystkich dostrze-
gam pewne zainteresowanie artysty 
do prądu lat 30 XX wieku zwanego 
kubizmem.

Szereg rysunków oraz grafik prze-
jawia się znacznym uproszczeniem 
doszukiwać się można tego  w palecie 
barw, która do wyszukanych nie należy, 
choć niewątpliwie działa na wyobraźnię 
ostrością kolorystyki, budując wrażenie 
marzenia sennego. Tematyka prac jest 

różnorodna począwszy od ciała ludzkie-
go kończąc na tegorocznych zmaganiach 
z pojęciem krystalizacji i efektem tego 
procesu przejawiającego się w różno-
rodności minerałów. Mimo różnorodnej 
tematyki prace wydają się spójne i uka-
zują nam pewną drogę, którą artysta 
poprzez doświadczenie i eksperymenty 
związane z technologią musiał przejść 
aby uzyskać zamierzony efekt.

Wystawa będzie czynna do stycznia 
2016.               Kaja Pilch

fot. B. Kądziołka

fot. B. Kądziołka

Przeboje anny jantar w wykonaniu katarzyny radwańskiej

Piosenki eugeniusza bodo śpiewał krzysztof bigaj

fot. B. Kądziołka
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stypendyści 
2015
30 listopada podczas uroczystej sesji 
Rady Miejskiej uczniowie z gimnazjów 
i szkół podstawowych gminy Brzesko 
otrzymali z rąk burmistrza Grzegorza 
Wawryki stypendia za specjalne osią-
gnięcia. Byli to laureaci konkursów i 
olimpiad przedmiotowych oraz najlepsi 
sportowcy. W tym roku wyróżniono 58 
osób. Pula pieniędzy przeznaczonych 
na stypendia dla zdolnej młodzieży z 
roku na rok jest coraz większa.
Stypendyści 2015:
PSP nr 2 w Brzesku: Mateusz Bo-
lek, Damian Boroń, Kacper Cierniak, 
Bartłomiej Ciuruś, Dawid Hebda, 
Igor Karecki, Oliwier Klimczak, Jan 
Lewandowski, Mateusz Łanocha, 
Remigiusz Mietła, Piotr Owca, Jakub 
Widła, Wojciech Zachara, Gabriela 
Zastawnik, Jakub Żurawski.
PSP nr 3 w Brzesku: Mikołaja 
Kopernika Brzesko: Zuzanna Pa-
tulska, Julia Plewa, Otylia Styrna, 
Bartłomiej Tota, Emilia Zdebska. 
PSP w Mokrzyskach: Jakub Kuryło. 
PSP nr 2 w Jadownikach: Eliza 
Milewska, Aleksandra Pytel. PG w 
Jadownikach: Natalia Cebula, Filip 
Chrabąszcz, Krystian Chrabąszcz, 
Karol Kokoszka, Aleksandra Nizioł, 
Kacper Put, Martyna Zemanek. PG 
nr 1 w Brzesku: Agnieszka Baniak, 
Alina Ciuruś, Patryk Duda, Julia 
Janik, Sara Pietrusińska, Franciszek 
Podłęcki, Bartosz Pośladek, Filip 
Rosa, Damian Świerczek, Agnieszka 
Wolsza. PG nr 2 w Brzesku: Ka-
rolina Klimek, Weronika Brachucy, 
Kinga Chyl, Patrycja Kłuś, Emilia 
Gawenda, Natalia Gutowicz, Malwina 
Jemioło, Ewa Jędryka, Izabela Klecka, 
Karolina Kopacz, Oliwia Sowa, Igor 

Szydłowski, Dariusz Salamon, Anna 
Lesiewicz, Antonina Serwin, Michał 

Łanocha, Patrycja Skalska, Aleksan-
der Małek.                                   red.

fot. P. Duda

styPendyści 2015
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mikołaj na ulicach brzeska
W piątkowy, słoneczny dzień, na ulicach 
Brzeska zagościł Mikołaj, który często-
wał napotkane osoby słodyczami i wrę-
czał drobne upominki. Mikołaj  poprosił 
również  o ocenę  jak się żyje i pracuje 
w naszej gminie, jakie są oczekiwania i 
życzenia. Cieszy  w tej krótkiej mikoła-
jowej sondzie, że wszyscy zapytani, bez 
względu czy tu mieszkają czy pracują, 
wyrażali się pozytywnie o Brzesku i 
jego mieszkańcach. Podkreślali, że jest 
tutaj ogromna liczba ludzi życzliwych, 
że miasto i sołectwa pięknieją, cieszą 
ich nowe drogi, zjazdy z autostrady 
i różnorodność pozytywnych zmian. 

A jakie są oczekiwania napotkanych 
przez Mikołaja osób? Każdy pracujący 
chciałby więcej zarabiać, prawie wszy-
scy mówili o konieczności pielęgnowania 
życzliwości międzyludzkiej. Zapytani o 
to co chcieliby poprawić w wizerunku 
Brzeska, w zdecydowanej większości 
odpowiadali, że  pozytywne zmiany 
widać na każdym kroku. Trzy osoby 
podkreśliły konieczność zwiększenia 
ukwiecenia wjazdów do miasta. Jedna 
z pań chciałaby wyposażenia Domu 
Ludowego w Porębie Spytkowskiej w 
sprzęt do ćwiczeń ogólnorozwojowych, 
a dwie zmotoryzowane respondentki 

chciałyby więcej bezpłatnych miejsc 
do parkowania. Szczególnie ucieszyły 
Mikołaja życzenia od respondentów 
dla wszystkich mieszkańców gminy 
Brzesko, do których z wielką radością 
przyłącza się i on sam.
W mikołajowej sondzie wzięli udział: 
Agnieszka i Patrycja z Jadownik, 
Barbara z Jadownik, Ola z Borzęcina, 
Bogdan z Brzeska, Marcin i Franciszek 
– Radni Rady Miejskiej w Brzesku, 
Maria z Brzeska, Barbara z Poręby 
Spytkowskiej, Ludwik z Brzeska, Mag-
da z córką z Brzeska, Antoni z Dębna, 
Marija z Ukrainy – mieszka w Brzesku, 
Krzysztof i Paweł z Brzeska, Ewa z 
Brzeska, Krystyna z Brzeska, Ola z 
Bochni.                          fot. M. Kotfis

Agnieszka i Patrycja z Jadownik

Bogdan z Brzeska Ewa z Brzeska Krzysztof i Paweł z Brzeska

Krystyna z Brzeska Ludwik z Brzeska
Marcin i Franciszek-Radni RM 

Brzeska

Agnieszka z córką z Brzeska Antoni z Dębna Barbara z Jadownik
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mała wielka szkoła
Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie 
Spytkowskiej liczy 130 uczniów. Zatrud-
nia 18 nauczycieli. Ma wszystkie cechy 
małej, wiejskiej szkoły: wszyscy się znają 
(przynajmniej z widzenia), jest  spokojnie,  
przytulnie i kolorowo. Na półpiętrze całą 
ścianę pokrywa wielka mapa Europy wy-
konana przez uczniów. W jej centrum jest 
kontur Polski z kropeczką symbolizującą 
położenie Poręby Spytkowskiej. Od tego 
punktu  we wszystkie strony rozchodzą 
się liczne linie. Docierają one do Turcji, 
Grecji, Włoch, Estonii, Walii, Ukrainy, 
Hiszpanii, Belgii, Łotwy, Norwegii, Sło-
wacji, Węgier, Bułgarii, Rumunii, Anglii, 
Niemiec – To miejsca, w których już by-
liśmy, w niektórych kilkakrotnie – mówi 
dyrektor placówki Piotr Tota – razem 16 
państw.
Podróże

Okazuje się, że nie tylko wielkie 
szkoły mogą realizować wielkie projekty. 
Nauczyciele i uczniowie z porębskiej pod-
stawówki już od dziesięciu lat poznają 
kulturę, oświatę i styl życia mieszkańców 
Europy. Wszystko zaczęło się w roku 
2005 od projektu Socrates Comenius 
finansowanego ze środków unijnych. 
Jego celem było m.in. rozszerzanie współ-
pracy europejskiej w dziedzinie edukacji 
i rozwijanie poczucia jedności w Europie. 
Nauczyciele z Poręby stworzyli więc pro-
jekt, wpisujący się w te ramy. Początki 
były bardzo trudne. Nie było podobnych 
programów, na których można by się 
wzorować. We wspomnieniach dyrektor 
szczególnie podkreśla rolę pani wizytator 
KO w Krakowie Lidii Głowackiej, którą 
nazywa motorem napędowym i dobrym 
duchem całego przedsięwzięcia. Plan 
został zaakceptowany. Szkoła została 
koordynatorem projektu, otrzymując 
na jego realizację pieniądze oraz sprzęt 
o wartości blisko 80 tys. zł. W działania 
zaangażowane były również Włochy, 
Hiszpania, Turcja, Słowacja i Łotwa. W 
szkołach organizowano turnieje państw, 

w ramach których uczniowie musieli 
wcielać się w rolę rówieśników z innych 
krajów. Poznawali dzięki temu ich 
zwyczaje, historię i kulturę. Ta wiedza 
pomocna okazywała się podczas zagra-
nicznych wizyt u przedstawicieli szkół 
partnerskich. Na pierwszy ogień poszła 
szkoła we włoskim Sasso di Castalda. 
Projekt zakładał również wymianę 
przygotowanych przez uczniów i ich 
rodziców lalek ubranych w stroje ludo-
we odpowiednie dla regionu, w którym 
znajduje się dana szkoła. Do dziś w dużej 
gablocie obok wspomnianej już mapy 
Europy wystawione są lalki z Turcji, 
Włoch czy Hiszpanii.

Projekt zakończył się po trzech la-
tach. Skorzystało z niego 66 uczniów i 
18 nauczycieli. Po nim przyszedł czas na 
„Teaching English – Wakacje z językiem 
angielskim i nie tylko”. W ramach tego 
projektu były prowadzone dodatkowe za-
jęcia pozalekcyjne z języka angielskiego, 
zorganizowano półkolonię oraz wyjazd 
do szkoły partnerskiej w Kamieńcu 
Podolskim na Ukrainie. Kolejne ważne 
przedsięwzięcie, które koordynowała 
szkoła z Poręby to inicjatywa „Symbole 
narodowe i lokalne wspierają europejską 
przyjaźń”. Udział brały w nim Polska, 
Grecja, Bułgaria, Włochy, Hiszpania, 
Walia i Turcja. Przed wejściem do szko-
ły wciąż rosną „drzewka przyjaźni”, 
które po zakończeniu działań posadzili 
przedstawiciele wszystkich szkół part-
nerskich. W latach 2014-2015 wspólnie  
z Norwegią realizowany był projekt 
„Jesteśmy aktywni”, promujący zdrowe 
odżywianie i aktywny tryb życia. Duży 
nacisk kładziony był też na patriotyzm. 
Dzieci przedstawiły swoim rówieśnikom 
program artystyczny z okazji uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Z kolei program 
„Health nutrition in primary school” dał 
szkole Europejski Certyfikat Jakości. Od 
2014r. trwa też projekt „Erasmus+ I love 
to play maths” (szczegółowo został on już 

opisany w wydaniu BIM z października 
br.).uczniowie i nauczyciele odwiedzili w 
jego ramach już Turcję, Estonię i włoską 
Sycylię. W lutym czeka na nich Belgia, a 
podsumowanie projektu odbędzie się w 
maju w Ankarze. 
Korzyści

Wszystkie spotkania odbywają się 
w języku angielskim. Korzyści językowe 
są więc oczywiste. Przez wszystkie lata 
trwania projektów w wyjazdach zagra-
nicznych uczestniczyło więcej uczniów, 
niż uczęszcza obecnie do szkoły. Dyrektor 
jest przekonany, że dzięki temu będą 
w dorosłym życiu bardziej tolerancyjni, 
otwarci na świat,  ich myślenie nie 
będzie skupiało się tylko na rodzinnej 
miejscowości. – To nie tylko wyjazdy, ale 
wymiana doświadczeń – dodaje. Kilka 
lat temu dzieci przygotowywały dania 
typowe dla kuchni danego państwa. 
Była hiszpańska tortilla, turecki pudding 
ryżowy, słowackie haluszki, estońska ka-
pusta i inne. W okresie świątecznym przy 
współpracy z zespołem „Mali Porębianie” 
wystawiono w szkole tradycyjne jasełka. 
Zostały one nagrane, a płyty z zapisem 
tego wydarzenia rozesłano do wszystkich 
szkół partnerskich. Nawet o rodzinnej 
Porębie Spytkowskiej uczniowie wiedzą 
teraz więcej, gdyż wszyscy uczestnicy 
projektu musieli przygotować dla rówie-
śników obszerne prezentacje na temat 
swego pochodzenia. Musiały znaleźć się 
w nich informacje o historii, demografii, 
zabytkach… Podczas wyjazdów dzieci 
nocują u rodzin uczniów biorących udział 
w projekcie. Nauczyciele w hotelach, 
choć nie wszyscy, bo np. Norwegowie, 
przyjeżdżając do Poręby zgodzili się na 
te same warunki, co ich podopieczni. Ro-
dzi to przyjaźnie, które trwają całe lata. 
Szkoły wymieniają się doświadczeniami 
za pośrednictwem maili. Uczniowie po-
zostają w kontakcie poprzez serwisy 
społecznościowe, a niedawno na krótkie 
wakacje przyjechała do Poręby jedna z 
sycylijskich rodzin.
Zmiany

Ostatnimi czasy obraz Polskiej szko-
ły bardzo szybko się zmienia. Dostoso-

szkOła W POrębie sPytkOWskiej

fot. arch. PSP Poręba Spytkowska
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dzień życzliwości i Pozdrowień

wujemy się do standardów europejskich, 
co jednym się podoba, drugim wręcz 
przeciwnie. Pojawiają się komputery i 
tablety, a po starych tablicach zostaje 
tylko trochę kredowego pyłu gdzieś w 
kącie sali. Z jednej strony Ministerstwo 
Sportu i Turystyki organizuje projekty 
typu „Mały Mistrz” mające na celu odcią-
gnięcie dzieci od komputerów. Z drugiej 
organizowane są pozalekcyjne zajęcia na 
komputerach, a zamiast podręczników i 
zeszytów dajemy uczniom do rąk tablety. 
Zapytałem dyrektora Totę, czy wierzy że 
kiedyś całkiem znikną zeszyty, pióra i 
tablice. – Co do tablicy jestem spokojny. 
Wiele rzeczy trzeba narysować, wytłu-

W ramach rządowego programu 
Bezpieczna i przyjazna szkoła w 
Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 
w Brzesku realizowany jest projekt 
pod hasłem Łączy nas wspólny cel, 
objęty patronatem Wojewody Mało-
polskiego oraz Burmistrza Brzeska. 

Jednym z działań wchodzących 
w skład przedsięwzięcia był Dzień 
Życzliwości i Pozdrowień, który miał 
miejsce 23 listopada.

Tego dnia każdy uczeń wchodzący 
do szkoły witany był przez uśmiech-
niętych zuchów oraz członków Sa-
morządu Uczniowskiego, od których 
otrzymywał plakietkę z uśmiechnię-
tą buzią oraz owocowy poczęstunek.

Kolorem tego dnia był żółty - bar-
wa słońca, która symbolizuje dobry 
humor i optymizm. Uczniowie, dzięki 
„życzliwej poczcie”, mogli przekazać 
pozdrowienia swoim kolegom i ko-
leżankom . Nie zapomnieli również 
o nauczycielach i pracownikach 
obsługi. 

Ponadto każda klasa miała przy-
gotować gazetkę ścienną pod hasłem  
Bezpieczna, przyjazna i życzliwa 

maczyć. Tablica będzie istniała zawsze, 
choć z pewnością zmieni swoją formę. 
Kredy używa się już coraz rzadziej, coraz 
popularniejsze są tablice multimedialne. 
Jako odpowiedź na e-booki , tablety i 
wszechobecną komputeryzację mamy nie 
tylko „Małego Mistrza”, ale np. szachy, 
które są u nas bardzo popularne. Wszyst-
kie zmiany są do przyjęcia, jeżeli się nad 
nimi pracuje.

W całym kraju ze szkolnych sklepi-
ków zniknęły drożdżówki i słodycze, a 
zupy na stołówkach nie są już doprawiane 
tak jak do tej pory. Dochodzi do tego, że 
w wielu szkołach dzieci przemycają w 
plecakach własną sól i pieprz, aby do-

prawić potrawy. Również w tym temacie 
pan dyrektor wyraża się bardzo ostrożnie 
– Może te stołówki to lekka przesada. 
Jeżeli jednak ma to odciągnąć młodych 
od złych nawyków to możemy spróbować. 
Jeszcze kilkanaście lat wcześniej nikomu 
nie przyszłoby do głowy, aby wycofywać 
drożdżówki. Ale czasy się zmieniły, życie 
wygląda inaczej. Dzieci nie chcą się 
ruszać, a rodzice też nie „wypychają” ich 
na pole. Szkoła edukuje również sześcio-
latków, a gdy będzie trzeba uruchomione 
zostaną również klasy siódme i ósme. Bu-
dynek „pamięta” jeszcze ósmoklasistów. 
Jeżeli zajdzie taka potrzeba przyjmie ich 
ponownie.         Konrad Wójcik

szkoła. Pierwsze miejsca przyznano 
klasie 1 e i 5 a. 

W tym szczególnym dniu niezwy-
kłe były także przerwy – „przerwy 
pełne uśmiechu”. Na każdej z nich 
uczniów czekała niespodzianka w 
postaci zadania konkursowego. Był 
więc taniec radości, wspólna zabawa 
na korytarzu czy też liczenie uśmie-
chających się osób. 

Na zakończenie dnia odbyła się 
zabawa taneczna, którą poprowadzi-
ła pani Lilla Sztyler i pan Mariusz 
Niedziałkowski. Dla uczniów przy-
gotowano także różnorodne wróżby 
andrzejkowe oraz stanowisko malo-
wania twarzy. Korytarze zapełniły 
się kolorowymi przebierańcami, a 
każdy uczestnik zabawy, także 
rodzice przybywający na zebrania 
wywiadowcze, otrzymali zdrowy 
poczęstunek w postaci owoców oraz 
materiały promocyjne, czyli kalen-
darze na 2016 rok.

Ten dzień przyniósł uczniom wie-
le radości, był okazją do stworzenia 
życzliwej i przyjaznej atmosfery w 
szkole, szansą na utrwalenie na-

wyków bezpiecznej, radosnej nauki 
oraz zabawy.

Edyta Szczepanek

fot. G. Kolbusz

WOkół nas
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Dwa lata temu, klasa 1b z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w 
Brzesku po raz pierwszy odwiedziła 
cmentarz wojenny nr 277,  na skraju 
parku pałacowego Goetzów w Brzesku
-Okocimiu przy drodze krajowej nr 75 
Brzesko-Nowy Sącz (na wprost boiska 
sportowego, nieopodal popadającej 
w ruinę hali sportowej). Znajduje się 
tam mały pomnik wybudowany przez 
Oddział Grobów Wojennych C. i K. Ko-
mendantury Wojskowej w Krakowie. 
Na jego froncie można zobaczyć skrzy-
żowany liść palmy oraz bagnet, poniżej 
znajduje się  tekst :„Pamięci dziewięciu 
walecznych poległych za ojczyznę w 
bitwie pod Okocimiem w listopadzie 
1914”. Na pozostałych ścianach znajdu-
ją się imiona i nazwiska pochowanych 
tam żołnierzy, którzy zginęli w bitwie 
pod Okocimiem w dniach 20-21 listopa-
da 1914 roku: Kucy Anton, Iwanyszyl 
Wasyl, Weber Franz, Prochaska Fred, 
Fedyk Michael, Steigel Max, Zarem-
bicki Josef, Łopatka Gregor. Niestety 
trudno znaleźć bardziej szczegółowe 
informacje o tej bitwie, jak i o samej 
mogile. Widząc w jakim znajduje się 
stanie, postanowiliśmy uprzątnąć te-
ren. Zebraliśmy 2 worki pełne śmieci. 
Na mogile pozostawiliśmy kwiaty i 
znicz. Nasze zainteresowanie wzbudził 
zły stan nekropolii oraz to, że nie ist-
nieje ona w powszechnej świadomości 
mieszkańców Brzeska. W kolejnym 
roku wypadała 100 rocznica wybuchu 
I wojny światowej, postanowiliśmy 
więc odwiedzić to miejsce. W 2014 roku 
już jako 2b spróbowaliśmy rozgłosić 

Od września do listopada bieżącego roku 
uczniowie z województwa małopolskiego 
mogli  sprawdzić swoje umiejętności z 
zakresu ortografii, biorąc udział w III 
Małopolskim Dyktandzie Niepodległo-
ściowym „Po polsku o historii”. Konkurs 
został zorganizowany przez Małopolskie-
go Kuratora Oświaty, Fundację „Zawsze 
Warto” oraz Stowarzyszenie Polonistów.  
Jego głównym celem było doskonalenie 
poprawnej pisowni  polskiej, z uwzględ-
nieniem nazw własnych związanych z 
historią odzyskiwania niepodległości 
przez Polskę (1914/1918 – 1989). 

W konkursie, który składał się z 
trzech etapów,  wzięli również uczniowie 
z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 
w Brzesku.

zapomniana mogiła
jego istnienie oraz zainteresować nim 
władze miasta Brzeska, napisaliśmy 
list otwarty, który następnie został 
odczytany i wręczony burmistrzowi. 
20 listopada 2014 roku, dokładnie 
w 100- rocznicę bitwy, po raz drugi 
odwiedziliśmy zapomnianą mogiłę. I 
znowu okazało się, że ludzie przycho-

dzą tam tylko, aby wyrzucać śmieci. Na 
nagrobku nadal znajdowało się to, co 
zostawiliśmy tam poprzednim razem, 
po kolejnym oczyszczeniu terenu zo-
stały tam świeże kwiaty i nowy znicz. 

17 listopada 2015 roku klasa 3zm 
pod opieką wychowawczyni dr Anny 
Skoczek po raz ostatni udała się w to 
miejsce (po raz ostatni, gdyż w tym 

roku szkolnym kończymy naukę w ZSZ 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Brzesku).

Już trzeci raz  zastaliśmy tam za-
niedbany i zarośnięty krzakami teren, 
pełen śmieci. Choć trzeba przyznać, że 
ktoś położył tam chryzantemę, były też 
wypalone  znicze. Na biało-czerwonej 
wstążce, zdobiącej kwiaty zostawiliśmy 
napis: „W hołdzie poległym w 1914 
r. – kl. 3zm, ZSP nr 2 w Brzesku”. 
Następnie wykonaliśmy kilka pamiąt-

kowych zdjęć, zastanawiając się czy w 
kolejnych latach ktoś podtrzyma naszą 
małą tradycję, aby pamięć o tym miej-
scu trwała. Dziś, Czytelnikom BIM-u 
przypominamy nasze, 3 lata trwające 
spotkania z historią, z nadzieją, że 
znajdą się następcy. 

Bartłomiej Gabryel 
kl. 3zm ZSP nr 2 w Brzesku

małopolskie dyktando historyczne
Spośród 23 uczestników etapu szkol-

nego do zmagań na szczeblu rejonowym 
dostało się troje uczniów, którzy uzyskali 
co najmniej 89 punktów na 100. Byli to:  
Oliwia Olchawa (kl. VI A), Julia Sienia-
tecka (kl. VI B) i Jakub Kwaśniak (kl. VI 
B). Kolejnym etapem konkursu był finał 
na szczeblu wojewódzkim, do którego 
zakwalifikowano 39 uczniów z małopol-
skich szkół podstawowych. Wśród nich 
znalazły się Oliwia i Julia, które tym 
samym uzyskały tytuł finalisty.

Ostatni etap konkursu odbył się 28 
października w Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej w Krakowie. Po napisaniu 
dyktanda na wszystkich finalistów i ich 
opiekunów czekały ciekawe atrakcje  - 
zwiedzanie Galerii Sztuki XIX wieku 

w Sukiennicach i Muzeum Klasztoru 
Ojców Karmelitów na Piasku.

Uczestników etapu rejonowego i 
wojewódzkiego przygotowały polonistki: 
Edyta Szczepanek i Magdalena Głowac-
ka - Zastawnik.
 Magdalena Głowacka - Zastawnik

fot. arch. ZSP 2 w Brzesku

fot. PSP 3 w Brzesku
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1 grudnia w Sali Białej Pałacu Króla 
Jana III w Wilanowie odbyła się uroczy-
sta gala zorganizowana przez Fundację 
Świętego Mikołaja, na której wyróżniono 
i nagrodzono szkoły najaktywniej za-
angażowane w pozyskiwanie funduszy 
na stypendia dla zdolnych i aktywnych 
uczniów. Placówki, które zgromadziły 
najwięcej środków na swoich subkontach 
stypendialnych, zostały uhonorowane 
tytułem „Solidarna Szkoła 2015” oraz 
atrakcyjnymi nagrodami. Uczniowie 
ZSP w Czchowie od kilku lat są stypen-
dystami fundacji, otrzymują stypendia 
za wyniki w nauce oraz zaangażowanie 
społeczne. Na gali odbyła się także pre-
miera projektu kolędowego, w którym 
wzięli udział czchowscy uczniowie- Ka-
rolina Bodek i Jakub Gagatek. Wspólnie 

WOkół nas

uroczysta
gala

z zespołem Pectus i orkiestrą smyczkową 
w studio nagraniowym Polskiego Radia 
w październiku nagrali kolędę świą-
teczną. Efekt pracy braci Szczepaników, 
naszych wokalistów i profesjonalistów z 
Polskiego Radia jest niesamowity! Ko-
lędę można pobrać ze strony Fundacji, 
wkleić swoje zdjęcie, napisać życzenia i 
za niewielką opłatą wysłać do jednej lub 

nawet kilkunastu osób. Dochód z projek-
tu kolędowego będzie przeznaczony na 
stypendia dla uczniów. Nad całością 
uroczystości patronat honorowy 
objęła Małżonka Prezydenta RP 
Agata Kornhauser – Duda, która 
była obecna podczas gali, wręczała 
nagrody oraz gratulowała efektów 
pracy uczniom.    ZSP w Czchowie

sprostowaniezwykłe życie w cieniu  
Wielkiej historii W październikowym wydaniu BIM w 

rubryce „odeszli we wrześniu” opubli-
kowaliśmy zamiast nazwiska śp. Zyty 
Lech nazwisko Jej syna Pana Andrzeja 
Lecha. Zgłosił się on do redakcji i nie-
zamierzona z naszej strony pomyłka 
została wyjaśniona. Przy okazji spotka-
nia w redakcji okazało się, iż historia 
życia Pani Zyty Lech mogłaby posłużyć 
do napisania ciekawej książki. Poniżej 
prezentujemy krótkie wspomnienie 
syna o swojej mamie. Redakcja BIM

Trudno zamknąć życie człowieka w 
krótkim tekście. Życie osoby naj-
bliższej, najbardziej kochanej. Żony, 
Mamy, Babci, Prababci, Pani Zeni 
sąsiadki.

Moja mama Zyta Lech z domu 
Okulicka urodziła się 05.09.1929 
roku w Wokowicach. W wieku dwóch 
lat straciła matkę. Ojciec Jakub Oku-
licki był przedwojennym Policjantem 
i przez całą okupację musiał się 
ukrywać, bo nie chciał służyć w policji 
okupanta. Nie bez znaczenia było też 
to, że był bratem Generała Leopolda 
Okulickiego znienawidzonego tak 
przez Niemców jak i przez sowietów. 
Wojna również przerwała kształcenie 
mamy jako młodej dziewczyny na 
poziomie gimnazjum (tzw. Mała ma-
tura). W czasie wojny mama uniknęła 
dwukrotnie śmierci z rąk okupanta. 
Po wojnie zaczęła pracę zawodową. 
Przypadek sprawił, że nawiązała 
korespondencję z Generałową Wła-
dysławą Okulicką, której mąż a 
jednocześnie Stryj mojej mamy - Ge-
nerał Leopold Okulicki był ostatnim 
Dowódcą Armii Krajowej. Podstępnie 
zwabiony przez sowietów do Moskwy 
został tam (wg zeznań współwięź-
niów) zamordowany. Korespondencja 
była bardzo osobista i opisywała tru-
dy jakie musiała ponieść Generałowa 

w walce o dojście do prawdy o losach 
męża i o jego dobre imię. Niestety po 
wojnie nie miała żadnej pomocy tak 
ze strony ówczesnych władz Polski 
jak i rządów krajów alianckich, w tym 
angielskiego, na którego terenie zmu-
szona była zamieszkać. W proteście 
odmówiła przyjęcia od władz angiel-
skich renty po Generale i pracowała, 
szlifując kamienie szlachetne, za co 
zapłaciła utratą wzroku. To był los 
wielu wspaniałych Polaków. Prowa-
dzenie korespondencji z Generałową 
nie było łatwe ze względu na wszech-
obecną wówczas cenzurę. Ważniejsze 
listy były przewożone przez osoby 
przyjeżdżające z Anglii.

Pamiętam, że jako dziecko cze-
kałem na listy od „cioci z Anglii”. 

Mama, moja mama, cicha, spo-
kojna, ciepła, kochająca osoba. 
Uczynna i sprawiedliwa. 

Bardzo mi Ciebie brakuje 
mamo.

Zyta Lech - zmarła 03.09.2015 w 
domu rodzinnym w Wokowicach.

 Andrzej Lech
To było jak wieści 
z innego, lepszego 
świata. Siadaliśmy 
z bratem i mama 
czytała, oczywiście 
to co mogła. Była 
swego rodzaju po-
wierniczką dla kobie-
ty, którą los okrutnie 
doświadczył. Kobiety, 
która straciła męża i 
jedyne dziecko, syna 
Zbyszka, który zginął 
pod Monte Casino. 

fot. arch. ZSP w Czchowie

Pani Zyta Lech w towarzystwie syna 
Andrzeja, wnuczki Pauliny i prawnuczki 

Martynki, fot. arch. prywatne.
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18 listopada w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 2 w Brzesku odbył 
się Zjazd Zwykły Hufca ZHP Brze-
sko im. Mikołaja Kopernika. Celem 
Zjazdu było podsumowanie działalności 
Hufca w okresie 26.X.2011 – 18.XI.2015, 
wybór nowych władz Hufca i przyjęcie 
Programu Rozwoju na lata 2015 -2019. 
Na Zjazd przybyli przedstawiciele 
Komendy Chorągwi Krakowskiej im. 
Tadeusza Kościuszki, w której skład 
wchodzi Hufiec Brzesko: komendant 
Chorągwi hm. Mariusz Siudek i z-ca 
komendanta oraz skarbnik Chorągwi 
phm. Artur Walkowiak. Obecni rów-
nież byli dyrektorzy szkół, w których 
działają drużyny harcerskie, Dorota 
Wójcik z PSP nr 3 w Brzesku i Tomasz 
Wietecha z PG Jadowniki oraz prawie 
wszyscy instruktorzy Hufca Brzesko. 
Przewodniczącym obrad został wybrany 
hm. Adam Zydroń.

Zjazd rozpoczął się uroczystym 
wprowadzeniem Sztandaru Hufca i 
odśpiewaniem Hymnu ZHP. Po części 
oficjalnej nastąpiło Przyrzeczenie Har-
cerskie, które złożyło sześć druhen. Trzy 
z nich prowadzą już gromady zuchowe i 
drużynę harcerską, a pozostałe przygo-
towują się do tej roli. Przyrzeczenie od 
druhen odebrał komendant Chorągwi 
hm. Mariusz Siudek i komendantka 
Hufca, hm. Maria Tyka.

Następnie komendantka Hufca, 
hm. Maria Tyka podziękowała pa-
miątkowymi dyplomami członkom 
odchodzącej Komendy oraz wszystkim 
instruktorom za 4 lata wspólnej pracy. 
Pamiątkowe dyplomy otrzymali rów-
nież dyrektorzy szkół, w których dzia-
łają gromady i drużyny harcerskie oraz 
przedstawiciele władz samorządowych: 
Burmistrz Brzeska, Grzegorz Wawryka, 
Burmistrz Czchowa, Marek Chudoba, 
Wójt Szczurowej, Marian Zalewski i 

zjazd zwykły hufca zhP 
im. m. kopernika w brzesku.

Starosta Brzeski, Andrzej Potępa oraz 
Komendant Chorągwi Krakowskiej. 
Komendant Chorągwi również po-
dziękował pamiątkowymi dyplomami 
wszystkim członkom Komendy Hufca, a 
hm. Maria Motyka otrzymała z jego rąk 
Złoty Krzyż za Zasługi dla ZHP.

Po tej uroczystej części rozpoczęły 
się faktyczne obrady. Komendantka 
Maria Tyka przedstawiła sprawoz-
danie z działalności Hufca za lata 
2011-15. W swoim wystąpieniu mówiła 
m.in. o aktywności gromad i drużyn 
oraz zadaniach, akcjach, projektach i 
przedsięwzięciach realizowanych przez 
brzeski Hufiec. Wśród nich wymienione 
zostały: akcja Harcerski Kalendarz, 
Betlejemskie Światło Pokoju, Dzień 
Myśli Braterskiej, Dzień Flagi Rze-
czypospolitej, wypoczynek harcerski, 
biwaki, rajdy, obchody świąt i rocznic 
państwowych oraz zadania związane z 
35 - leciem powstania Ośrodka Harcer-
skiego w Piaskach Drużkowie. Potem 
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
Hufca, phm. Maria Rudnik odczytała 
sprawozdanie prowadzonej przez sie-
bie komisji, a komendant Chorągwi 
w swoim wystąpieniu odniósł się do 
działań Hufca w kończącej się kaden-
cji. Następnie odbyło się głosowanie za 
przyjęciem absolutorium dla wszystkich 
członków Komendy Hufca.  Zjazd udzie-
lił absolutorium! Komendantka Hufca 
przedstawiła również projekt Programu 
Rozwoju Hufca na lata 2015-19, nad 
którym rozgorzała dyskusja związana 
głównie z Ośrodkiem Harcerskim w 
Piaskach Drużkowie. Projekt został 
jednogłośnie przyjęty.

W głosowaniu jawnym wybrano 
nowe władze. Komendantem Hufca 
Brzesko został pwd. Bartłomiej Tur-
lej, dotychczasowy drużynowy 3 DST 
Jadowici działającej w Publicznym 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ja-
downikach. Wybrano także Hufcową 
Komisję Rewizyjną w składzie: phm 
Maria Rudnik – przewodnicząca, pwd 
Barbara Stachowicz i pwd Ewa Wojas – 
członkowie. Nowo wybrany Komendant 
podziękował za zaufanie, zaproponował 
skład Komendy Hufca na najbliższe 
cztery lata, który Zjazd zaakceptował 
jednogłośnie.

Nowy skład Komendy Hufca ZHP 
Brzesko im. Mikołaja Kopernika: 
pwd. Bartłomiej Turlej- komendant, 
hm. Maria Tyka- z-ca komendanta i 
skarbnik, phm. Renata Rożkowicz- z-ca 
komendanta ds. programowych, phm. 
Piotr Krawczyk- z-ca komendanta ds. 
kształcenia, hm. Maria Motyka- członek 
komendy, hm. Adam Zydroń- członek 
komendy, hm. Kazimierz Kordecki- 
członek komendy.

Wspólnym kręgiem i piosenką 
,,Bratnie słowo sobie dajem’’ Zjazd 
został zakończony,  a ponad 360 –oso-
bowa rodzina harcerska Hufca Brzesko 
już następnego dnia zabrała się do 
realizacji kolejnych zadań – pierwsze 
z nich to Zbiórka Publiczna do puszek 
ph. ,,Wesprzyj nasze działania II’’. Ze-
brane pieniądze będą przeznaczone na 
działalność programową Hufca. Każdy 
darczyńca otrzyma Harcerski Kalen-
darz na rok 2016.

ZHP Brzesko

fot. arch. ZHP Brzesko

fot. arch. ZHP Brzesko
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„Przysięga kadetów”

brzescy kręglarze w Gostyniu

Już po raz czwarty w Małopolsce 
Kadeci z Liceum Akademickiego Kor-
pusu Kadetów w Łysej Górze składali 
ślubowanie pierwszego rocznika. Przed 
paru laty przysięgę złożyli na Zamku 
w Dębnie, rok później po mszy świętej 
w katedrze na Rynku w Tarnowie, w 
ubiegłym roku na Zamku w Nowym 
Wiśniczu, by w tym roku stanąć do przy-
sięgi w Krakowie. Przed uroczystością 
Korpus Kadetów, kombatanci i żołnierze 
zebrali się na Cmentarzu Rakowickim, 
gdzie odbył się apel poległych. Na grobie 
16 letniego kadeta Karola Chodkiewi-
cza, który zginął pod Górą Św. Anny 
w powstaniu śląskim złożyli wiązankę 
kwiatów. Msza św. W  intencji hetma-
nów, kadetów, obrońców ojczyzny w 394 
rocznicę zwycięstwa pod Chocimiem 
miała miejsce w Kościele Mariackim.  
Dalsza część uroczystości podniesionej 
do rangi święta wojskowego przebiegała 
zgodnie z ceremoniałem służb mundu-
rowych na Rynku Krakowskim. Oprócz 

Między 18 a 22 listopada br. na 
kręgielni w Gostyniu odbył się XIV 

Korpusu Kadetów, zaproszonych gości 
w uroczystości uczestniczyła kompania 
honorowa i orkiestra 6 Brygady Po-
wietrznodesantowej w Krakowie oraz 
strzelcy z Krakowa. Kadeci pierwszego 
rocznika złożyli ślubowanie na histo-
ryczny sztandar Liceum Akademickiego 
Korpusu Kadetów. Po przysiędze obo-
wiązki dowódcy Korpusu Kadetów od 
Sebastiana Rysia przejął uczeń drugiej 
klasy, Patryk Trojanowski pochodzący 
z Bielska-Białej. Po tej doniosłej chwili 
ks. płk dr Marek Wesołowski dyrektor 
Liceum Akademickiego Korpusu Kade-
tów w Łysej Górze odznaczył Krzyżem 
Kadeckim gen. Adama Joksa dowódcę 6 
Brygady Powietrznodesantowej, Leszka 
Kota ze Światowego Związku Kadetów 
w Londynie i dotychczasowego dowódcę 
korpusu kadeta Sebastiana Rysia. W 
przemówieniu ks. płk dr Marek Weso-
łowski przypomniał, że liceum przejęło 
chlubną tradycję Szkoły Rycerskiej, 
Korpusów Kadetów II Rzeczypospo-

litej, oraz Junackiej Szkoły Kadetów 
gen. Władysława Andersa z Palestyny 
i Londynu. Inicjatorem powstania 
Liceum byli: gen. Franciszek Gągor 
szef sztabu generalnego oraz biskup 
polowy gen. prof. Tadeusz Płoski. Tak 
jak powstała przed 250 laty szkoła ry-
cerska, jak  również szkoły kadetów we 
Lwowie, Rawiczu, Modlinie, Krakowie 
i Chełmnie  były ośrodkami tworzenia 
najwyższych ideałów patriotycznych, 
moralnych, i obywatelskich. Szkoły 
kadetów wychowywały i kształtowały 
postawy patriotyczne w duchu służby 
i odpowiedzialności za losy ojczyzny. 
W dalszej części wystąpienia dyrektor 
Liceum, były kapelan Biura Ochrony 
Rządu przypomniał, że w tym miejscu 
na Krakowskim Rynku, przysięgę 
całemu narodowi składał Tadeusz 
Kościuszko, jeden z najwybitniejszych 
kadetów. Ślubowanie, które wówczas 
złożył wypełnił w całości, tak jak jego 
następcy, Karol Chodkiewicz, mjr Hen-
ryk Dobrzański „Hubal”, czy też żołnierz 
wyklęty płk Łukasz Ciepliński. Dlatego 
w obliczu szczególnej tradycji wielu po-
koleń kadetów, Liceum stawia sobie za 
cel wychowanie młodego pokolenia, aby 
kadet był dzielny, światły, ofiarny, zdol-
ny do poświecenia się służbie ludziom i 
ojczyźnie. Uczeń i kadet musi być dziś 
dumny, z tego że od niego więcej się 
wymaga, bo on musi być zawsze silny, 
gotowy do wierności i poświęcenia w 
obronie drugiego człowieka i ojczyzny, 
ponieważ kadet nigdy się nie poddaje. 
Uroczystość ślubowania i przejęcia do-
wództwa w Korpusie Kadetów zakoń-
czyła się pokazem musztry paradnej 
oraz koncertem orkiestry reprezen-
tacyjnej 6 Brygady Powietrznodesan-
towej. Obserwowali te uroczystości i 
wystąpienia licznie zaproszeni goście, 
krakowianie i turyści zgromadzeni na 
Krakowskim Rynku.

Roman Głowacki

Memoriał Józefa Zybera i Jarosła-
wa Sobierajskiego. Jest to znana w 

środowisku kręglarskim impreza, 
która każdego roku przyciąga wielu 
zawodników. W zawodach wzięła 
również udział sześcioosobowa dru-
żyna reprezentantów Brzeskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Byli to 
Jakub Kuryło i Tadeusz Łazowski w 
kategorii młodzików (zajęli kolejno 4 
i 5 miejsce), Natalia Cebula w kat. 
juniorek młodszych (miejsce 24) oraz 
Igor Szydłowski, Jakub Tomczyk i 
Łukasz Łazowski w kat. juniorów 
młodszych (kolejno 4, 5 i 27 miejsce). 
Przedstawiciele BOSiR-u podkreślają, 
że poziom turnieju jest bardzo wysoki, 
więc tegoroczne wyniki bez wahania 
uznać można za duży sukces.        red.

fot. arch. BOSiR



31 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYGrudzień 2015

dwa finały Wojdaka

mistrzowie piątego seta

Z nowym rekordem Polski powrócił 
Wojciech Wojdak z izraelskiej Netan-
ji. W rozegranych tam Mistrzostwach 
Europy w pływaniu na krótkim ba-
senie wychowanek BOSiR Brzesko 
(aktualnie zawodnik Unii Oświęcim) 
wystartował w dwóch finałach – na 
400 i 1500 metrów stylem dowolnym. 
W tym pierwszym otarł się o podium, 
tracąc do brązowego medalisty 0,35 
sekundy. 

Nasz eksportowy pływak rozpoczął 
mistrzowskie zmagania od eliminacji 
na swoim koronnym dystansie – 400 
metrów. Do finału awansował dość 
pewnie, z siódmym czasem. W finale 
niespodzianki nie było – zwyciężył 
faworyzowany Węgier Peter Bernek, 
który wyprzedził Paula Biedermanna 
(Niemcy) i Gabriele Dettiego (Włochy). 
Szybszy od Polaka był jeszcze Henrik 

Mistrzami piątego seta nazywa-
ni byli niegdyś polscy siatkarze 
prowadzeni przez legendarnego 
Huberta Wagnera. Przydomek 
ten przylgnął do nich po pamięt-
nych Igrzyskach Olimpijskich w 
Montrealu (1976), kiedy to Polacy 
sięgnęli po złoty medal wygrywa-
jąc cztery z sześciu spotkań w sto-
sunku 3:2 (w tym finałowy mecz 
z ZSRR). Teraz można by obda-
rzyć tym przydomkiem siatkarzy 
Gryfu Brzesko występujących w 
rozgrywkach III ligi (Małopolska). 

Wprawdzie to nie ta ranga rozgry-
wek i nie ta klasa zawodników, ale 
jednak faktem jest, że debiutujący w 
rozgrywkach seniorskich siatkarze 
Gryfu Brzesko aż w czterech meczach 
udowodnili, że odporność psychiczna 
to ich mocna strona. Po 9 kolejkach 

Christiansen z Norwegii. Wojciech Woj-
dak w charakterystycznym dla siebie 
stylu od samego początku decydującej 
rozgrywki narzucił ostre tempo. Do 
połowy dystansu prowadził, a na 50 
metrów przed metą jeszcze znajdował 
się na drugiej pozycji. W końcówce dał 
się jednak wyprzedzić dwóm rywalom, 
do brązowego medalu brakło mu bardzo 
niewiele, a mimo to ustanowił rekord 
Polski – 3:37,57.

Eliminacje na dystansie 1500 me-
trów ukończył Wojdak na trzecim 
miejscu, co rozbudziło nadzieje na 
medal. Pewnie tak by się stało, gdyby 
Polak inaczej rozłożył siły. Zaczął jednak 
tradycyjnie i pomknął za aktualnym 
rekordzistą Europy, Włochem Gregorio 
Paltrinierim, utrzymując drugie miejsce 
do 700. metra. Walka o zwycięstwo i – jak 
się później okazało – nowy rekord świata 

kosztowała go jednak sporo wysiłku, bo 
ostatecznie zawody ukończył na piątym 
miejscu z czasem 14:38,90. Paltrinieri 
tempa nie zwolnił ani na chwilę, dzięki 
czemu mógł święcić kosmiczny rekord 
świata (14;08,06). Dotychczasowe naj-
lepsze osiągnięcie poprawiło ponad 
dwie sekundy, a swój dotychczasowy 
rekord życiowy aż o osiem sekund. Być 
może, gdyby Wojdak skoncentrował 
się tylko na obronie drugiego miejsca, 
zachowałby więcej sił na finisz, co skut-
kowałoby medalem Mistrzostw Europy. 
Z reporterskiego obowiązku dodajmy, że 
drugie miejsce wywalczył Gabriele Detti, 
trzecie – Henrik Christiansen, a czwarte 
Jan Micka (Czechy).

Start Wojciecha Wojdaka w Netanji 
należy ocenić jako udany, bo nowy re-
kord krajowy ma swoją wymowę. Nasz 
pływak jeszcze we wrześniu przechodził 
niezbędny zabieg chirurgiczny, który na 
pewien czas wykluczył go z treningów, 
a to na pewno miało wpływ na jego 
aktualną formę.         PRUD

(stan na 5 grudnia br.) zajmowali 5. 
miejsce w grupie B, mając na swoim 
koncie 6 zwycięstw i 3 przegrane. To 
bardzo dobry wynik, jeśli zważyć, że 
jest to  ich pierwszy sezon na tym 
szczeblu siatkarskiej rywalizacji.

Wyniki z pierwszych trzech kolejek 
tegorocznego sezonu nie napawały 
optymizmem. Zaczęło się od przegra-
nej 0:3 (-12, -13, -16) w wyjazdowym 
meczu z Kłosem Olkusz. W pierwszym 
meczu u siebie przyszło brzeszczanom 
uznać wyższość siatkarzy KKS Hutnik 
Dobry Wynik, którym ulegli 1:3 (-17, 
22, -20, -19). Kolejną gorzką pigułkę 
przełknęli w Kętach, gdzie przegrali 
z miejscowym UMKS Kęczanin 0:3 
(-32, - 18, -19). Już pierwszy set tego 
spotkania pokazał, że brzescy siatka-
rze wcale nie muszą być chłopcami 
do bicia. I rzeczywiście, w następnych 

sześciu meczach odnieśli sami zwy-
cięstwa, udowadniając, że frycowe 
spłacili już z nawiązką. Cztery z tych 
sześciu potyczek rozstrzygnęli po pię-
ciosetowych bataliach. Najpierw jed-
nak gładko rozprawili się z UKS Zalew 
Świnna Poręba, których pokonali 3:0 
(27, 22, 22). Później przyszła trudna 
wyjazdowa przeprawa z Grunwaldem 
Chełmek, zakończona zwycięstwem 
3:2 (23, -22, -14, 21, 13). Kolejne zwy-
cięstwo to przyznany im walkower za 
nieodbyty mecz z Aktywnymi Łopusz-
na, którzy nie dotarli na mecz. Potem 
przyszła seria trzech pięciosetowych 
pojedynków, wszystkich zakończonych 
happy endem. W stosunku 3:2 ograli 
kolejno SMS Dalin Myślenice, LKS 
Orzeł 1848 Bębło i MKS Andrychów. 
Ta ostatnia wygrana daje powody do 
szczególnej satysfakcji. Zawodnicy 
Gryfu pokonali bowiem lidera roz-
grywek, który do meczu w Brzesku 
prowadził z kompletem zwycięstw, 
notując po stronie strat tylko jeden 
przegrany set. Ci, którzy zjawili się 
w brzeskiej hali 5 grudnia, na pewno 
opuszczali ją z poczuciem, że obejrzeli 
siatkówkę na solidnym poziomie.

Gryf Brzesko to nie tylko III liga 
seniorów, ale także drużyny młodzie-
żowe. W obecnym sezonie najlepiej 
spośród nich spisują się kadeci, którzy 
zajmują drugie miejsce w grupie A roz-
grywek na szczeblu Małopolski. Do tej 
pory przegrali tylko jedno spotkanie, 
z prowadzącym w tabeli Dunajcem 
Nowy Sącz. Poza tym zanotowali same 
zwycięstwa.         PRUD

Kadeci Gryfu swoją postawą gwarantują, że brzeska siatkówka w przyszłości 
będzie się mieć dobrze - fot. arch. Gryf Brzesko

sPOrt
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świąteczny czas
Świąteczne porządki, zakupy, choin-
ka, to tylko jedne z mnóstwa naszych 
problemów tego świątecznego sezonu. 
Toniemy w morzu kolorowych światełek 
oraz miejskich, nocnych neonów. Nawał-
nica spraw, jaka spada na nas co roku, 
sprawia, że zapominamy o prawdziwym 
znaczeniu świąt. Ten świąteczny czas 
uczy nas przygotowania innego rodzaju. 
Bardziej większego i głębszego, w gronie 
rodziny z towarzyszącym blaskiem świec 
na wigilijnym stole. Nawet nie chodzi tu 
o brak śniegu i mrozu, bo to jak wiemy, 
nie zależy od nas. Chodzi o coś więcej, 
bardziej tajemniczego, nieobjętego na-
szą ludzką wyobraźnią. To trudne, by 
w czasach planowania wszystkiego i 
robienia kosztorysów, zrobić cokolwiek 
spontanicznie, współpracując z rodziną, 

przyjaciółmi, znajomymi. Święta Bożego 
Narodzenia to również czas wartości ro-
dziny, przyjaźni i miłości. Jednoczą ludzi 
ze sobą, godzą zwaśnionych sąsiadów.  To 
najważniejszy moment w życiu każdego 
człowieka od samego naszego urodzenia. 
Niestety jak to momenty szybko przy-
chodzą i równie szybko ulatują. Dlatego 
należy  je pielęgnować, zachować jak 
najdłużej, oczywiście nie w sensie fizycz-
nym, to niemożliwe, tylko zatrzymać je 
w sercu. Te wspomnienia mają w sobie 
ukrytą siłę, chociaż, tego nie odczuwamy. 
Odczuwalna jest bliskość rodziny, a z 
biegiem lat odczuwamy jedynie znie-
czulenie. Kiedy byłam dzieckiem (po 96’) 
święta były przeżywane inaczej. Ludzi 
pod koniec dwudziestego wieku cenili 
jedynie wartości i każdego człowieka 

mogły one wesprzeć w niełatwych cza-
sach. Porównując te czasy z tamtymi, 
to życie pełne miodu, a jednak brakuje 
nam chociaż odrobiny ludzkiej bliskości. 
Jak to powiedział kiedyś Hemingway 
„Nikt nie rodzi się samotną wyspą”. 
Jako zwykły człowiek zauważyłam, że 
ludzie próbują dążyć do  rodzinnych 
świąt w jedności. Mam też wrażenie, 
że człowiek pomimo bycia w rodzinnym 
gronie, odczuwa samotność. Może to 
powód rodzinnej tajemnicy, rozmaitych 
problemów, rozwijanych cały rok i prze-
milczanych w święta. Albo też wywiera-
ne presje, ambicje po cichu puszczające 
korzenie. Wigilia Bożego Narodzenia to 
również święta szczerości i wybaczenia. 
Dla nas to trudne, ale jednocześnie to  
prawdziwe przeżycie świąt i pełnych lat 
życia. Najprawdziwsze święta Bożego 
Narodzenia to te, które nigdy się nie 
kończą w naszym sercu. 
          Karolina Kluz

MOK ZAPRASZA

27 grudnia – Wieczór kolęd i pastorałek „Maryjo, czy Ty wiesz?” w wykonaniu Scholi Dziecięcej Ziarenka 
Nadziei. RCKB, godz. 16:00 i 18:00. Bilety w cenie 10zł do nabycia w kasie MOK.
9 stycznia  – Betlejemski Dar – spektakl bożonarodzeniowy w wykonaniu Grupy Teatralnej działającej przy 
parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku. RCKB, godz. 18:00.
10 stycznia – Koncert Krakowskiej Orkiestry Salonowej w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  
Zespół muzyczny pod dyrekcją Marka Muchy po raz kolejny wprowadzi publiczność w zaczarowany świat operetki. 
Szczegóły wkrótce.
21 stycznia – Wieczór Kultury Żydowskiej – Nostalgiczna i żywiołowa podróż na Kresy w wykonaniu Olgi Avigail 
Mieleszczuk z Izraela przy akompaniamencie skrzypiec, cymbałów, akordeonu i kontrabasu. RCKB, godz. 18:00.
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Piotr tracz nominowany do nagrody PaP

bezpieczny senior

Od pięciu lat Polska Agencja Prasowa 
przyznaje Nagrodę im. Ryszarda Kapu-
ścińskiego. Laureaci wyłaniani są w czte-
rech kategoriach – tekst, dźwięk, wideo, 
fotografia. Wśród nominowanych do tej 
ostatniej znalazł się brzeszczanin Piotr 
Tracz za fotoreportaż „Jerzy Bogusz. Wię-

W dniu 19 listopada 2015 roku w 
Regionalnym Centrum Kulturalno
-Bibliotecznym w Brzesku odbyła się 
konferencja pod hasłem „Bezpieczny 
Senior”. Spotkanie zostało zorganizo-
wane przez Komendę Powiatową Policji 
w Brzesku, Urząd Miasta Brzeska, 
Spółdzielnię Mieszkaniową oraz Miejski 
Ośrodek Kultury w  Brzesku, a wiodącą 
ideą była w troska o bezpieczeństwo 
osób starszych.

Zaproszonym Seniorom policjanci 
wręczali przygotowane zakładki do 
książek z informacjami, jak powinni 
się zachowywać, gdy ktoś podając się 
za członka rodziny lub w inny sposób 
zwraca się z prośbą o pieniądze lub w 
inny sposób usiłuje dokonać oszustwa. 
Zakładki zostały ufundowane ze środ-
ków Urzędu Miasta Brzeska i będą wrę-
czane również przy okazji następnych 
spotkań policjantów – dzielnicowych – z 
Seniorami.

Podczas spotkania policjanci uświa-
damiali zebranych, jakie zagrożenia 
mogą ich spotkać w codziennym życiu. 
Przygotowana przez policjantów prezen-
tacja multimedialna i wykład zawierały 
podstawowe wskazówki i zasady bez-
piecznego zachowania:
1) NIE należy wpuszczać do mieszkania 
osób obcych, zwłaszcza jeśli ich wizyta 
wiąże się z jakimś interesem majątko-
wym, np. podpisaniem umowy, sprze-
dażą lub oferowaniem jakiejkolwiek 
pomocy finansowej. W ciągu dnia nie 
wolno ani na chwilę zostawiać otwarte-
go mieszkania. Jeżeli ktoś nieznajomy 
prosi Cię o szklankę wody, kartkę pa-
pieru lub inną rzecz, bądź w stosunku 

zień nr 61” opublikowany w sierpniowym 
Przeglądzie Regionalnym. Pan Jerzy to 
jeden z ostatnich wciąż żyjących więźniów 
obozu KL Auschwitz, przewiezionych tam 
pierwszym transportem 14 czerwca 1940 
roku. Zdjęcia przedstawiają jego powrót 
do tego miejsca po 75 latach. Należy 

dodać, że Piotr Tracz jest osobistym foto-
grafem premier Beaty Szydło, oraz lau-
reatem wielu ogólnopolskich konkursów 
fotograficznych. Materiał „Jerzy Bogusz. 
Więzień nr 61” został nagrodzony również 
w prestiżowym konkursie BZ WBK Press 
Foto.                     red.

do tej osoby nieufny, nie wpuszczaj tej 
osoby do mieszkania, solidnie zamykaj 
za sobą drzwi. Gdy ktoś prosi o poka-
zanie odcinka renty/emerytury, kartkę 
papieru, rozmienienie pieniędzy, to za-
pewne robi to w celu ujawnienia, gdzie 
przechowywane są cenne przedmioty 
czy pieniądze.
2) NIE wolno podawać żadnych infor-
macji o sobie i rodzinie osobom  nieznajo-
mym, np. przez telefon, oszuści dzwonią 
w większości na telefony stacjonarne.
3) NIGDY nie należy podpisywać do-
kumentów podsuniętych przez osobę 
obcą, niespodziewanie odwiedzającą nas 
w domu. Daj sobie czas aby przeczytać 
umowę i podjąć decyzję po konsultacji z 
rodziną, przyjacielem a nawet zapytaj o 
zdanie w sąsiedztwie. 
4) NIE NALEŻY UFAĆ osobom, które 
chcą wejść do twojego mieszkania a po-
dają się za urzędników lub przedstawi-
cieli innych instytucji np. pracowników 
„gazowni” lub „zakładu energetycz-
nego”, „ZUS-u” a nawet policjantów. 
Wizyty takich osób zawsze weryfikuj 
telefonicznie w danej instytucji. Jeżeli 
nie ufasz umów się na spotkanie na 
kolejny dzień i poproś członka rodziny, 
znajomego aby był obecny podczas tej 
wizyty.  
5) Pamiętajmy! Funkcjonariusze Policji, 
CBŚP (Centralne Biuro Śledcze Policji) 
nigdy nie proszą o pieniądze, żaden 
policjant nie ma prawa żądać pienię-
dzy w ramach prowadzonego śledztwa. 
Policjanci nie żądają pieniędzy „na 
załatwienie sprawy”.
6) Urzędy Państwowe nie wysyłają 
pracowników do domu aby podnieść 

Państwa emeryturę, rentę czy aby 
przyznać Państwu dodatkowe środki 
pieniężne. Nie należy bezkrytycznie ufać 
osobom podającym się za urzędników 
państwowych, przedstawicieli Unii Eu-
ropejskiej którzy przychodzą do twojego 
domu. Prawdziwi Urzędnicy skontaktu-
ją się pisemnie, a nie za pomocą wizyty 
urzędnika w domu. 
7) Zachowaj wyjątkową ostrożność i 
czujność, jeśli ktoś z rodziny prosi Cię 
telefonicznie o pieniądze - takie prośby 
zawsze należy sprawdzać! Dla własnego 
dobra musisz założyć, że każda taka 
telefoniczna prośba to próba oszustwa. 
8) Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom 
nieznajomym, nawet jeśli powołują się 
one na znajomość z członkami Twojej 
rodziny i wzbudzają zaufanie. 
9) Nie trzymaj w domu znacznej go-
tówki.
Spotkanie uświetnił program arty-
styczny „Śpiewaj i Tańcz” z Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Brzesku. Wystą-
piły wokalistki przygotowane przez 
Ewelinę Stępień oraz tancerze z grupy 
tanecznej Bogusławy Frankowicz i 
z grupy prowadzonej przez Dorotę 
Thomas. 
  asp. szt. Bogumił Machaj

Odeszli w listopadzie:
Helena Cisak (89) – Brzesko
Irena Kotra (86) – Brzesko
Stanisława Chwastek (74) – Brzesko
Stanisława Tomczyk (94) – Brzesko
Mieczysław Kasprzyk (73) – Brzesko
Barbara Klimas (90) – Brzesko

Stanisława Opioła (68) – Brzesko
Jan Frankowicz (60) – Brzesko
Bogdan Jarzembski (67) – Brzesko
Julian Kaźmierczyk (79) – Brzesko
Helena Kołek (92) – Brzesko
Zofia Duśko (76) – Brzesko
Antoni Gurgul (74)– Jadowniki
Stanisław Hudy (64) – Jadowniki
Helena Hudy (94) – Jadowniki

Michał Kuciel (63) – Wokowice
Ludwik Duda (84) – Jasień
Antoni Nita (95) – Jasień
Stanisława Duda (77) – Jasień
Józef Koczwara (65) – Mokrzyska
Tadeusz Gzyl (73) – Mokrzyska
Janina Wower (85) – Okocim
Józefa Piwowarska (86) – Bucze
Maria Gicala (83) – Poręba Spytkowska

WOkół nas
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mistrzostwa Gminy brzesko w kręglach 
klasycznych
13 listopada na obiekcie Kręgielni BOSiR Brzesko odbyły się I 
Nocne Mistrzostwa Gminy Brzesko w kręglach klasycznych. Była 
to druga impreza kręglarska w ramach cyklu Grand Prix. Rywalizacja 
toczyła się w dwóch kategoriach: Seniorka i Senior. Patronat honorowy 
nad turniejem objął burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka. Do sportowej 
rywalizacji na torach kręglarskich oświetlonych tylko przez światła LED 
przystąpiło łącznie 35 zawodników (4 zawodniczki i 31 zawodników).

Organizatorem zawodów był Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Brzesku, a głównym sponsorem był Pan Michał Zydroń

W trakcie turnieju odbył się „turniej VIP”, w którym wzięli udział: 
Grzegorz Wawryka – burmistrz Brzeska, Marek Dadej - dyrektor BO-
SiR, Krzysztof Ojczyk – przewodniczący Rady Miejskiej oraz Michał 
Zydroń – prezes MTM budownictwo. Bezkonkurencyjny okazał się 
Pan Burmistrz.

Zawody zakończyliśmy dekoracją najlepszych kręglarzy tuż przed 3 
nad ranem, a najlepszymi okazali się: w kategorii Seniorka: 1. Jadwiga 
Baran (677 pkt.), 2. Iwona Zając (574 pkt.), 3. Katarzyna Pacewicz-Pyrek 
(555 pkt.), 4. Agata Pałka (334 pkt.). 

W kategorii SENIOR: 1. Marek Serwin (720 pkt.), 2. Ryszard Kotra 
(709 pkt.), 3. Krzysztof Soból (697 pkt.), 4. Tomasz Soból (695 pkt.).

Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
liczny udział i stworzenie wspaniałej sportowej atmosfery oraz zapra-
szamy na kolejne zawody kręglarskie na naszym obiekcie. Z kręglarskim 
pozdrowieniem: DOBRY RZUT!      BOSiR

sPOrt

fot. arch. BOSiR
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W jadownikach
założono 
akademię
Jej genezą była wizyta w 2014 roku 
jednego z rodziców, Tomasza Reczka, 
u dyrektora Publicznego Gimnazjum 
w Jadownikach – Tomasza Wietechy. 
Chodziło o użyczenie tamtejszej sali 
sportowej dla dziewcząt chcących tre-
nować piłkę ręczną. Dyrektor nie dał się 
długo prosić i tak narodziła się sekcja 
piłki ręcznej dziewcząt w Międzyszkol-
nym Uczniowskim Klubie Sportowym 
„Aslan” w Jadownikach. Dziewczęta, 
obecnie jest ich 18, grają w Małopolskiej 
Lidze Juniorek Młodszych. Ich trene-
rem jest Jakub Pach, kierownikiem 
drużyny Tomasz Reczek, a prezesem 
Klubu Tomasz Wietecha.

piórniaka zapewne pamiętają mistrzo-
stwa świata w 2009 roku w Chorwacji 
i rzut Siódmaka do norweskiej bramki 
na 5 sekund przed zakończeniem me-
czu, dający nam półfinał. 
Oprócz propagowania gry w piłkę 
ręczną celem Fundacji jest  wzbu-
dzenie wśród dzieci zainteresowania 
sportem i pasji do jego uprawiania. 
Przeprowadzone badania pokazały, że 
ze zdrowiem naszych dzieci i młodzieży 
nie jest najlepiej, a zaradzić temu może 
m.in. aktywność fizyczna. Ćwiczące 
z innymi dziecko nie tylko rozwija w 
sobie pozytywne emocje, ale uczy się 
również pracy w zespole, zasad sporto-
wych, zdrowej rywalizacji, integracji z 
rówieśnikami.
W ramach realizowanego przy wspar-
ciu Ministerstwa Sportu i Turystyki 
Projektu Narodowego PGNiG Akade-
mia Małych Mistrzów „Najmłodsi będą 
mieli możliwość spotkań z Arturem 
Siódmiakiem oraz innymi wspaniałymi 
polskimi sportowcami, którzy podzielą 
się z nimi swoim doświadczeniem. Ich 
zadaniem będzie inspirować i wskazy-
wać najmłodszym drogę do sportowego 
sukcesu, która prowadzi przez ciężką 
pracę, wyrzeczenia i regularny trening.”
Zajęcia prowadzone innowacyjnymi 
metodami przez wykwalifikowanych 
trenerów są realizowane w grupach 
wiekowych, a mianowicie dla klas 
0 – 3 oraz 4 – 6, dwa razy w tygodniu. 

W Jadownikach, w sali sportowej przy 
tamtejszym Gimnazjum, grupa młod-
sza ćwiczy od godziny 16.00 do 17.00, 
natomiast grupa starsza od 17.00 do 
18.00. Obie grupy w każdy wtorek i 
czwartek.
Właśnie we wtorek, 17 listopada 2015 
roku, miałem okazję zobaczyć, jak 
wygląda taki trening. Tym razem obie 
grupy ćwiczyły razem, gdyż zajęciom 
chcieli się przyjrzeć Stanisław Majorek 
– znakomity trener piłki ręcznej, pod 
wodzą którego reprezentacja Polski 
zdobyła w 1976 roku brązowy medal 
na Olimpiadzie w Montrealu, oraz szef 
Akademii - Artur Siódmiak.
Prowadzonemu treningowi towarzyszy 
rytmiczna muzyka. Dzieci zostały po-
dzielone na kilka grup. Każda z nich, 
pod okiem trenera, wykonuje inne 
ćwiczenia. Stosowanie różnorodnych 
ćwiczeń jest możliwe m.in. dzięki 
„pomocom naukowym” dostarczonym 
przez Akademię. Grupa młodsza liczy 
12 dzieci, starsza 10. Trenerzy mają 
nadzieję, że wkrótce obie grupy będą 
mieć optymalne składy, czyli po 25 
ćwiczących. Jak poinformował mnie dy-
rektor Wietecha, nabór do jadownickiej 
Akademii Małych Mistrzów zaczął się 
dość późno, stąd na razie stosunkowo 
nieduża liczba uczestników zajęć.
Na jednej ze ścian sali został nieprzy-
padkowo umieszczony napis: „Stop 
zwolnieniom z wf-u”. Chyba nikomu nie 

Od lewej: Artur Siódmiak, Stanisław  
Majorek i Tomasz Reczek.

Drużyna juniorek młodszych MUKS „Aslan” Jadowniki z trenerem Jakubem 
Pachem (pierwszy z prawej) i kierownikiem drużyny Tomaszem Reczkiem.

Ponieważ do każdej drużyny potrzebny 
jest tak zwany dopływ świeżej krwi, 
trener Pach zaproponował nawią-
zanie kontaktu z Akademią Małych 
Mistrzów, którą prowadzi Fundacja 
Akademia Sportu Artura Siódmiaka 
– byłego, znakomitego reprezentanta 
Polski w piłce ręcznej. Miłośnicy szczy-

sPOrt
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turniej kręglarski 
kupców 

Drużyna juniorek młodszych MUKS „Aslan” Jadowniki z trenerem Jakubem 
Pachem (pierwszy z prawej) i kierownikiem drużyny Tomaszem Reczkiem.

trzeba udowadniać słuszności tego ha-
sła.Tomasz Wietecha: „Ligę już mamy. 
W drużynie grają dziewczęta z Brzeska, 
Rzezawy, Bochni i Jadownik. Trenuje-
my tutaj, w Jadownikach, ale mecze, 
dzięki uprzejmości pani dyrektor Marii 
Góry i Zarządu powiatu brzeskiego, 
rozgrywamy w hali sportowej przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
1 w Brzesku. Pomimo przychylności 
Burmistrza Brzeska, a także dużej 
pomocy uzyskanej dla naszego projektu 
od Fundacji Tauron, nadal największą 
naszą troską jest brak sponsorów, któ-
rzy zechcieliby zainwestować w sport 
młodzieżowy, tym bardziej, że w przy-
szłości zamierzamy zgłosić do rozgry-
wek także drużynę juniorów. Bardzo 
pomagają nam rodzice, którzy widzą 
szansę rozwoju swoich dzieci poprzez 

15 listopada na kręgielni BOSiR w Brze-
sku odbył się XV Jubileuszowy Turniej 
Kręglarski Kupców o Puchar Prezesa 
Krakowskiej Kongregacji  Kupieckiej. 
Przed rozpoczęciem zawodów minutą 
ciszy uczczono ofiary zamachów we 
Francji oraz zmarłego syna Jerzego Ko-
tali Zastępcy Prezesa KKK.  Honorowy 
patronat sprawował Burmistrz Brzeska 
Grzegorz Wawryka. W zawodach starto-
wało ponad 100 uczestników. Fundato-
rem pucharów był Burmistrz Brzeska i 
Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupiec-
kiej Wiesława Jopek. 
W kategorii dzieci najlepszy wynik 
uzyskał Patryk Kicka, II miejsce Anna 
Babraj, III Jakub Kuryło.
W kategorii kobiet: I miejsce Iwona 
Sumara, II miejsce - Katarzyna Pace-
wicz-Pyrek, III Krystyna Śmierciak. W 
kategorii mężczyzn: I miejsce Bartosz 
Pośladek, II miejsce Tomasz Śmierciak, 
III Mirosława Zoń. 
W rywalizacji drużynowej I miejsce 
wywalczyło Brzesko. Najlepszy wynik 

ogólnie pojęty sport, a szczególnie 
przez piłkę ręczną.” Część końcowa 
dzisiejszego treningu ma charakter 
wspólnej zabawy, gdyż Artur Siódmiak 
zaprasza do przeciągania liny także 
rodziców ćwiczących dzieci. Emocji nie 
brakuje, wynik rywalizacji jest sprawą 
drugorzędną, najważniejsza jest dobra 
zabawa.
Kolej na zajęcia teoretyczne. Wszyscy 
siadają w półkolu przed rozwieszonym 
ekranem, żeby posłuchać Marcina Ko-
chanowskiego, psychologa Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego, współpracują-
cego także z Reprezentacją Polski Piłki 
Ręcznej Mężczyzn.
„Jak sport, w tym przypadku piłka ręcz-
na, spełnia marzenia?” – to tytuł bardzo 
ciekawie prowadzonego mini wykładu, 
wspartego prezentacją audiowizualną i 

małym quizem. Do wysłuchania tego, 
co Marcin Kochanowski ma do powie-
dzenia zostali przez Artura Siódmiaka 
zaproszeni także rodzice, bez których 
nie byłoby Akademii.
Wtorkowe zajęcia Akademii Małych 
Mistrzów w Jadownikach dobiegły 
końca. 
Z kronikarskiego obowiązku pozwolę 
sobie przypomnieć, że w latach 1961 
– 1971 istniała sekcja piłki ręcznej w 
Okocimskim Klubie Sportowym. Jed-
nym z głównych powodów likwidacji tej 
sekcji był brak pełnowymiarowej sali do 
treningów i rozgrywania meczów, kiedy 
zapadły centralne decyzje, że spotkania 
w ramach lig prowadzonych przez 
ZPRP mogą być rozgrywane wyłącznie 
„pod dachem”.                          
       Tekst i fot. Jacek Filip

uzyskał Bartosz 
Pośladek 120 
punktów, a naj-
młodszym uczest-
nikiem zawodów 
była Antonina 
Wojtas z Lima-
nowej.
Sponsorami byli: 
Urząd Gminy 
Brzesko, Restau-
racja Klimaty, 
Kwiaciarnia Ba-
zar, Mini market 
„Pod dębem”.  
Organizatorzy 
dziękują sponso-
rom oraz Annie i 
Adrianowi Nowak 
oraz Borysowi Pa-
cewicz-Pyrek za 
pomoc w organi-
zacji turnieju.
             Bogdan 
          Baranek

sPOrt
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