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Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy zagrała w Brzesku po 
raz dwudziesty. Udało się zebrać 
73370,16 zł (nie licząc obcej wa-
luty), co jest drugim wynikiem 
w historii naszego miasta. 

Fioletowe szaliki, kolorowe ręka-
wiczki, identyfikatory i oczywiście 
puszki z czerwonym serduszkiem. Po 
tym mogliśmy poznać wolontariuszy 
WOŚP, których w niedzielę 14 stycznia 
wyszło na ulice miasta i gminy Brzesko 
aż 150. Najskuteczniej kwestowali 
w tym roku Szymon Szwarga (2438,28 
zł), Bartłomiej Nawrocki (1811,22 
zł), Aleksandra Dziedzic (1757,04 zł), 
Kamil Strzelec (1688,42 zł) i Zuzanna 
Sowa (1359,10 zł).

Siedziba brzeskiego sztabu WOŚP 
znajdowała się w Regionalnym Cen-
trum Kulturalno- Bibliotecznym. Tam 
też odbywały się licytacje i koncerty. 
Jak co roku na scenie jako pierwsi po-
jawili się wokaliści z MOK pod opieką 
instruktorki Agnieszki Piekarz z pro-
gramem „W świątecznym nastroju”, na 
który składały się kolędy i pastorałki.

Tego roku wyjątkowo na scenie nie 
pojawiła się na scenie Miejska Orkie-
stra Dęta. Zamiast nich publiczność 
miała okazję podziwiać występ mło-
dzieżowej orkiestry Chrushed Sound 
BigBand z Porąbki Uszewskiej. 40 – 
osobowa formacja pod batutą Dariusza 
Sworzowskiego zagrała znane utwory 
muzyki filmowej i rozrywkowej, m.in. 
kompozycje z filmów o Jamesie Bon-
dzie, Mission Impossible, czy utwory 
Hansa Zimmera. Crushed Sounds 
BigBand ma na swoim koncie występy 
m.in. w Europejskim Centrum Muzyki 
Krzysztofa Pendereckiego.

Tradycją brzeskiego finału WOŚP 
są też występy taneczne. Tego zadania 
podjęli się młodzi tancerze ze szkoły 
tańca Thomas Dance Doroty Thomas, 
wielokrotnej zwyciężczyni ogólnopol-
skich turniejów tanecznych. Ich pokaz 
tańca towarzyskiego został entuzja-
stycznie przyjęty przez publiczność.

Kolejnym punktem imprezy był 
„Koncert na cztery głosy – Prosto z ser-
ca” w wykonaniu Katarzyny Szlachty, 
Małgorzaty Nawrot, Aleksandry Kaim 

Jubileuszowy finał
i Krzysztofa Musiała. Tych artystów 
brzeskiej publiczności przedstawiać 
nie trzeba. Wystarczy powiedzieć, 
że całą czwórkę można było ostatnio 
zobaczyć w takich spektaklach jak 
„Draculaland”, czy „Straszny Dwór”.

Główną gwiazdą niedzielnej impre-
zy był zespół „Dzień Dobry” z Bielska-
-Białej. Grupa prócz własnych utworów 
wykonuje we własnych aranżacjach 
kompozycje gwiazd polskiej i świato-
wej muzyki. W 2008 roku zespół wydał 
płytę „Dzień dobry Panie Marku”, 
będącą hołdem dla Marka Grechuty. 
Fascynacja utworami tego artysty 
zaowocowała zdobyciem głównej na-
grody na Grechuta Festival w Świno-
ujściu. „Dzień Dobry” dotarł również 
do półfinału drugiej edycji programu 
Must Be the Music – Tylko Muzyka. 
Na zakończenie zamiast tradycyjnego 
„Światełka do nieba”, w niebo wy-
puszczonych zostało 100 czerwonych 
balonów w kształcie serc, a budynek 
RCKB rozświetliły iluminacje.

Jak co roku pomiędzy koncertami 
odbywały się licytacje przekazanych 
przedmiotów, gadżetów i złotych ser-
duszek. Najdroższe z nich wylicytował 
p. Stypa za 2200 zł.

Sponsorami tegorocznego finału 
WOŚP byli: Granit, Zumec, Enter, 
Proster, Cech Rzemieślników oraz 
Małych i Średnich Przedsiębiorców, 

Stacja Paliw „Jaga”, MPEC, biuro po-
dróży „Gosia Tour”, firma p. Edmunda 
Lesia, Euro-Gum. Chemiplast 1, pra-
cownia złotnicza p. Krzysztofa Wrony, 
BUFiX, Mini Market „Pod Dębem”, 
PSS Brzesko, drukarnia BOWA, re-
stauracja-hotel „August”, cukiernia 
pp. Stefków, piekarnia pp. Holików, 
piekarnia „Ziarno” pp. Winiarskich, 
Krakowski Bank Spółdzielczy, i re-
stauracja „Szyszkarnia”.

Przedmioty do licytacji przeka-
zali: Browar Okocim, firma „Jawor”, 
Grzegorz Bach, Starostwo Powiatowe 
w Brzesku, restauracja „Galicyjska”, 
centrum konferencyjno- rozrywkowe 
„Planeta”, SP ZOZ w Brzesku, salon 
RDS Joanny Staszczyk, WTZ Brzesko 
oraz Piotr Lewandowski. Organiza-
torami imprezy byli Miejski Ośrodek 
Kultury i Urząd Miejski w Brzesku. 

MOK serdecznie dziękuje dyrek-
torowi Krakowskiego Banku Spół-
dzielczego - oddział Szczurowa p. 
Andrzejowi Stolińskiemu, którego 
pracownicy bezinteresownie liczyli 
zebrane pieniądze. Byli to Małgorzata 
Zachara, Justyna Batko, Bartłomiej 
Mucek i Mariusz Potok. Dzięki nim 
wszystko przebiegło szybko i sprawnie. 
Pomagali także Katarzyna Pacewicz 
Pyrek i Bartłomiej Nawrocki oraz pra-
cownicy Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Wszystkim, którzy mieli swój wkład 
w organizację imprezy składamy ser-
deczne podziękowania. Najważniejsze, 
że wszyscy byliśmy razem. 

Organizatorzy
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W styczniu
Już po raz 19. zagrała w Brzesku Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Do 
puszek i w czasie licytacji zebrano 80 
tysięcy złotych! Został pobity rekord. 
Mieszkańcy gminy po raz kolejny udo-
wodnili, że są gotowi otworzyć serca. 
Na ulicach miasta kwestowało 160 
wolontariuszy.

W organizowanym po raz piąty po-
chodzie Trzech Króli wzięło udział wielu 
mieszkańców miasta, mimo mroźnej aury. 

Brzescy radni miejscy jednogłośnie 
przyjęli budżet na 2017 rok przygoto-
wany przez burmistrza Grzegorza Waw-
rykę i podległe mu służby. Największą 
pozycję w wydatkach gminy stanowiło 
utrzymanie placówek oświatowych. 
Zaplanowano także wykonanie wielu 
inwestycji, w tym związanych z remon-
tami, budową dróg i chodników oraz 
montowaniem nowego oświetlenia.

Premier Beata Szydło powołała na 
stanowisko wiceministra zdrowia poseł 
Józefę Szczurek-Żelazko, która od wielu 
lat kierowała brzeskim szpitalem.

Styczeń upłynął w klimacie wspól-
nego radosnego kolędowania, spotkań 
opłatkowych, Jasełek, świątecznych 
kiermaszów i wielu koncertów świątecz-
no-noworocznych. W RCKB odbył się XII 
Konkurs Kolęd i Pastorałek o Muszlę 
św. Jakuba. Grand Prix zdobył rodzinny 
zespól „Kilka sów”. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Waw-
ryka spotkał się z najlepszymi spor-
towcami, którzy swoimi sukcesami 
i wybitnymi osiągnięciami w 2016 roku 
godnie reprezentowali naszą gminę nie 
tylko na arenie krajowej, ale także pod-
czas Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw 
Europy i Świata. Uhonorowani zostali 
m.in. Wojciech Wojdak, Nina Skalska, 
Jakub Kuryło, Łukasz Litwora, Ksawe-
ry Masiuk, Łukasz Niemiec, Mateusz 
Ptasiński, młodzi piłkarze z Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 3. 

Tradycyjnie w Mokrzyskach odbył 
się już po raz XIV Memoriał Szachowy 
im. Stanisława Migdała.
W lutym
Rozstrzygnięto organizowany przez 
Gazetę Krakowską plebiscyt pt. „Oso-
bowość Roku 2016”. W kategorii Samo-
rząd i Społeczeństwo Lokalne zwyciężył 
burmistrz Grzegorz Wawryka, którego 
doceniono za inicjowanie wielu działań 
służących rozwojowi powiatu i gminy. 
Podkreślony został m.in. jego wkład 
w rozbudowę i modernizację szpitala po-
wiatowego, a także obiektów sportowych, 

szkolnych i kulturalno-oświatowych.
Podczas lutowej sesji Rady Miej-

skiej podjęta została m.in. uchwała 
dotycząca projektu dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów do no-
wego systemu szkolnego. Podjęto także 
uchwałę w sprawie budowy chodników 
m.in w Brzesku, Porębie Spytkowskiej, 
Mokrzyskach i Sterkowcu. 

Liceum Ogólnokształcące w Brzesku 
świętowało z udziałem wielu znamieni-
tych gości i absolwentów, jubileusz 106. 
rocznicy powstania oraz 44. rocznicę 
nadania szkole im. Mikołaja Kopernika.

W Jadownikach odbył się już po 
raz drugi  Bieg Tropem Wilczym - Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych. Blisko 200 
zawodników wzięło udział w biegu na 
dystansach 1963 m i 10 km.

W marcu
Już po raz piąty w poszczególnych sołec-
twach naszej gminy obchodzono Dzień 
Kobiet. Wszystkie panie otrzymały z rąk 
gospodarza miasta symboliczny kwiatek 
i życzenia, a paniom szczególnie zasłużo-
nym dla lokalnych społeczności wręczono 
statuetki „Siłaczki”. 

W Urzędzie Miejskim w Brzesku 
odbyło się uroczyste wręczenie nagród 
uczestnikom I edycji konkursu „Znamy 
wasze imiona”, dotyczącego historii brze-
skich Żydów. Inicjatorką konkursu była 
Anna Brzyska, a organizatorami Urząd 
Miejski i Miejski Ośrodek Kultury.

Odbyła się VI sesja Młodzieżowej 
Rady Gminy Brzeska. Podczas obrad 
młodzi radni przedstawiali sprawozda-
nia z działalności poszczególnych zespo-
łów problemowych oraz wyznaczyli nowe 
cele do realizacji.

Uroczyście obchodzono Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

25-lecie działalności świętował Ze-
spół Pieśni i Tańca Porębianie. Z tej 
okazji w RCKB odbyły się dwa koncerty 
galowe Zespołu, który na stałe wpisał się 
w historię ziemi brzeskiej.

W MOK odbył się finał pierwszego 
etapu projektu,,Inni, ale tacy sami” po-

łączony z wręczeniem nagród laureatom 
konkursu plastycznego, muzycznego 
i recytatorskiego, a także koncertem 
Witolda Zalewskiego w brzeskiej farze. 
MOK był także organizatorem wieczoru 
autorskiego pochodzącego z Brzeska 
Szymona Jakubowskiego. Spotkanie po-
łączone było z promocją książki „Napad”.
W kwietniu
Gmina Brzesko pozyskała blisko 3,5 
mln zł dotacji na termomodernizację 
kilku budynków użyteczności publicznej. 
Pieniądze pochodzące z Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
zostały przeznaczone m.in. na przepro-
wadzenie termomodernizacji siedziby 
urzędu miejskiego i powiatowego oraz 
budynków PSP w Mokrzyskach, PSP 3 
w Brzesku, PSP w Buczu, PSP w Jadow-

nikach, PSP w Jasie-
niu, PSP w Szcze-
panowie. Inwestycje 
wykonane zostaną do 
2020 roku.

W  s i e d z i b i e 
Urzędu Miejskiego 
w Brzesku odbyło się 
spotkanie dotyczą-
ce przebudowy drogi 
krajowej nr 75 kla-
sy GP na odcinku 
Brzesko-Nowy Sącz. 
Jak przewiduje Gene-
ralna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Auto-

strad za około 2,5 roku rozpoczną się pra-
ce związane z remontem „sądeczanki”. 

Motocykliści zrzeszeni w klubie 
Honorowych Dawców Krwi „Moto-Ja-
downiki” zorganizowali na wzgórzu 
Bocheniec w Jadownikach wspaniałą 
imprezę charytatywną połączoną z akcją 
oddawania krwi oraz rozpoczęciem sezo-
nu motocyklowego. Atrakcją wydarzenia 
był m.in. koncert Marka Piekarczyka. 

W Mokrzyskach na Folwarku św. 
Fiakriusza odbył się po raz pierwszy 
festiwal historyczny. Były turnieje rycer-
skie, łucznicze, oszczepnicze, a najwięk-
szą atrakcją była „bitwa o Mokrzeskę”. 

W Domu Ludowym w Jadownikach 
odbyły się powiatowe eliminacje XXX 
Małopolskiego Festiwalu Form Muzycz-
nych i Tanecznych „Talenty Małopolski 
2017”. Do finału wojewódzkiego zakwa-
lifikowali się m.in.: Katarzyna Gawenda, 
Daria Reczek - ZSP nr 1 w Brzesku 
i zespoły taneczne HOP Junior i HOP 
Dance reprezentujące brzeską Akademię 
Ruchu LIBRA.

W RCKB rozstrzygnięto organizowa-
ny już po raz czwarty przez Miejski Ośro-
dek Kultury i Urząd Miejski w Brzesku 
IV Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. 
Z. Noskowskiego.

Minął rok 2017

fot. MOK
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Podczas Mistrzostw Polski w Toma-
szowie Mazowieckim młodzi kręglarze 
z brzeskiego BOSiR-u zdobyli dwa 
cenne tytuły: mistrza oraz wicemistrza 
Polski. Łukasz Łazowski wywalczył 
tytuł mistrza Polski 2017 z sumą 1091 
zbitych kręgli, a Igor Szydłowski zdobył 
tytuł wicemistrza Polski z wynikiem 
1086 kręgli.

Wojciech Wojdak zdobył dwa złote 
medale na zawodach „Swim Open” 
w Sztokholmie, na swoich koronnych dy-
stansach 400 i 1500 m stylem dowolnym.    
W maju
Gmina Brzesko otrzymała tytuł „Gmina 
na 5!” w rankingu przygotowanym przez 
Studenckie Koło Naukowe Akceleracji 
działające przy Instytucie Przedsię-
biorstwa Kolegium Nauk o Przedsię-
biorstwie Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie. Nagrodzono samorządy 
charakteryzujące się najwyższą jakością 
obsługi interesantów. 

Mieszkańcy Brzeska i okolic licznie 
włączyli się w bogaty program obchodów 
Świąt Majowych. 

Z całej Polski do Jadownik przyjecha-
li na XXX Ogólnopolski Zjazd Rodziny 
Szkół im. Jana Pawła II przedstawiciele 
55 szkół, które noszą imię Jana Pawła 
II. Gospodarzem dwudniowego spotka-
nia był dyrektor Tomasz Wietecha oraz 
nauczyciele i uczniowie jadownickiego 
gimnazjum. Podczas zjazdu obecny był 
metropolita lwowski, arcybiskup Mie-
czysław Mokrzycki, wieloletni sekretarz 
papieża Jana Pawła II.

Druhowie z OSP Jasień obchodzili 
95-lecie założenia jednostki. Jubileusz 
był okazją do uroczystego apelu, podczas 
którego odczytano akt nadania przez 
Prezydenta RP wyróżnionym druhom 
Brązowych Krzyży Zasługi oraz nadania 
złotych i srebrnych Medali Za Zasługi dla 
Pożarnictwa.

W RCKB odbyła się gala podsumo-
wująca Plebiscyt na Sportowca, Trenera, 
Drużynę oraz Mecenasa Sportu Gminy 
Brzesko. Plebiscyt cieszył się ogromną 
popularnością, oddano w nim ponad 19 
tysięcy głosów. 

W MOK odbyła się premiera spekta-
klu „Straszny dwór” na podstawie opery 
Stanisława Moniuszki w reżyserii Ewe-
liny Stępień. W przedsięwzięciu brała 
udział 20-osobowa orkiestra złożona 
ze studentów krakowskiej Akademii 
Muzycznej.

Niemal czterysta prac uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brze-
sku można było podziwiać i wylicytować 
podczas XV aukcji zorganizowanej 
w RCKB. 

MOK był organizatorem już VI edy-
cji konkursu plastycznego pt. Portret 

Mamy. Nagrody wręczała osobiście 
Barbara Kaczmarowska-Hamilton i bur-
mistrz Brzeska.

Już po raz IX w brzeskiej „dwójce” 
zorganizowany został Wielki Maraton 
Czytania. 

Podczas Mistrzostw Świata w krę-
glach klasycznych młodzików w nie-
mieckim mieście Dettenheim zawodnik 
BOSiR Jakub Kuryło zdobył drugie 
miejsce i tytuł wicemistrza świata. 

Wojciech Wojdak po raz kolejny udo-
wodnił mistrzowską klasę. W Lublinie, 
płynąc na dystansie 1500 metrów stylem 
dowolnym, wypełnił minimum i zakwali-
fikował się do udziału w mistrzostwach 
świata w Budapeszcie.
W czerwcu 
Radni miejscy jednogłośnie podjęli 
uchwałę o udzieleniu absolutorium 
dla burmistrza Grzegorza Wawryki za 
wykonanie budżetu gminy za 2016 rok.

Uroczyście otwarto brzeskie Mu-
zeum Regionalne, kolejną placówkę 
kulturalną w naszym mieście. Do 
utworzenia muzeum doprowadziły 
starania burmistrza 
Grzegorza Wawryki. 
Dzięki współpracy 
z dyrekcją Muzeum 
Okręgowego w Tar-
nowie udało się pozy-
skać do Brzeska na 
czas remontu zabyt-
kowego dworu w Do-
łędze zbiory należące 
do tej placówki. Na 
otwarcie muzeum 
przygotowano też 
ekspozycję busol na-
leżących niegdyś do 
pochodzącego z Przy-
borowa Johanna Rittera von Bezarda 
oraz wystawę prac plastycznych Je-
rzego Petersa i pamiątek dotyczących 
jego życia. Zwiedzający mogli także 
zobaczyć prace plastyczne Zbigniewa 
„Bruno” Szulca oraz kolekcję dokumen-
tów, map i zdjęć związanych z historią 
miasta i okolic. 

Z okazji Dnia Dziecka przygotowano 
dla najmłodszych wiele ciekawych im-
prez, konkursów i wydarzeń, które odby-
wały się m.in. na stadionie Okocimskiego 
Klubu Sportowego, na placu Kazimierza 
Wielkiego, w MOK i brzeskiej Bibliotece. 

W tegorocznym programie Dni 
Brzeska znalazły się liczne koncerty, 
występy, pokazy, konkursy, wystawy. 
Do tańca, śpiewu i wesołej zabawy po-
rwali wszystkich mieszkańców i gości 
m.in.: Jula, Stefano Terrazzino i zespół 
Coma. W obchody Dni Brzeska wpisał 
się także Bieg nocny o beczkę barona 
Jana Goetza

PiMBP już po raz drugi włączyła się 
w ogólnopolską akcję – Noc Bibliotek. 
Tym razem odbyła się ona pod hasłem 
„Czytanie porusza”. 

Na Placu Kazimierza Wielkiego od-
było się już po raz trzeci organizowane 
w Brzesku Międzynarodowe Grand Prix 
Małopolski w boksie.

Po zwycięstwie w mistrzostwach 
powiatowych reprezentacja chłopców 
z PSP nr 3 z Brzeska przystąpiła 
do rywalizacji o trofea wojewódzkie 
w drużynowych biegach przełajowych, 
zdobywając tytuł mistrzów województwa 
małopolskiego.
W lipcu
W Tarnowie, w obecności marszałka 
Stanisława Sorysa, odbyło się uroczyste 
przekazanie umowy na dofinansowanie 
czwartego, ostatniego odcinka wodocią-
gu w Porębie Spytkowskiej. Inwestycja 
zakończona zostanie w kwietniu 2019 
roku i kosztować będzie 3,5 miliona 
złotych. Z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich gmina dostanie 1,8 miliona, 
resztę dołoży z własnego budżetu. 

Z okazji święta patrona miasta – św. 
Jakuba zorganizowano na placu Ka-
zimierza Wielkiego Piknik Jakubowy. 
Obchodom święta towarzyszyły koncer-
ty, konkursy i wspólna zabawa.

Podczas wakacji Muzeum Regional-
ne było organizatorem cyklicznych wyda-
rzeń muzycznych pt. Muzyczny Balkon. 
W niedzielne popołudnia rozbrzmiewała 
muzyka i śpiew młodych utalentowa-
nych wokalistów, którzy zasiadali na 
muzealnym balkonie. 

Czas wakacji przebiegał także pod 
znakiem koncertów, plenerowych fe-
stynów i pikników organizowanych 
w sołectwach lub na osiedlach. 

Reprezentujący barwy BOSiR Brze-
sko Wojciech Wojdak wywalczył w Bu-
dapeszcie srebrny medal Mistrzostw 
Świata na dystansie 800 metrów, 
ustanawiając przy okazji rekord Polski. 
Wojtek po raz kolejny zapisał się złotymi 
zgłoskami w historii sportu.

fot. M. Kotfis
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W sierpniu
W Jadownikach uroczyście obchodzono 
130-lecie założenia Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Jubileusz był okazją do uczest-
nictwa we mszy św., uroczystego apelu, 
podziękowań i wspomnień. Zasłużonym 
druhom wręczono odznaczenia i medale 
m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi i Brązowy 
Krzyż Zasługi, Medale za Zasługi dla 
Pożarnictwa, Krzyż Zasługi Orderu 
św. Floriana oraz Odznaki Zasłużony 
dla OSP.

W Domu Ludowym w Jadownikach 
odbyła się uroczystość wręczenia Me-
dalu Za Zasługi dla Kultury Polskiej 
przyznanego przez ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Piotra Gliń-
skiego Towarzystwu Miłośników Ziemi 
Jadownickiej. Medal wręczył burmistrz 
Brzeska Grzegorz Wawryka.

W RCKB odbyło się uroczyste powi-
tanie Wojtka Wojdaka, srebrnego meda-
listy na 800 metrów stylem dowolnym 
budapeszteńskich Mistrzostw Świata 
oraz jego trenera Marcina Kacera. 

Odbywające się w Krakowie 41. Mię-
dzynarodowe Targi Sztuki Ludowej były 
okazją do zaprezentowania się naszych 
rodzimych twórców ludowych i zespołów 
folklorystycznych z terenu gminy Brze-
sko: z Jadownik, Mokrzysk, Jadownik, 
Sterkowca oraz Miejskiej Orkiestry Dę-
tej, zespołu Krakowiacy Ziemi Brzeskiej. 
Prezentację rozpoczął Lajkonik, który 
poprowadził barwny korowód zespołów 
wokół Rynku.

W Ogródku Jordanowskim odbył 
się tradycyjnie piknik rodzinny. Wśród 
atrakcji znalazły się gry, zabawy,  kon-
certy oraz seans kina plenerowego.

Podczas XV już Pikniku Country 
zorganizowanego w westernowym kli-
macie na ranczu Pasja jak zwykle nie 
zabrakło atrakcji przygotowanych przez 
MOK. Były konkursy, pokazy, tańce przy 
muzyce i śpiewie zaproszonych zespołów 
oraz utalentowanych wokalistów.

Na wspaniałą ucztę duchową do pa-
łacu Goetzów Okocimskich zostali zapro-
szeni wszyscy, którzy chcieli posłuchać 
koncertu Huberta Zapióra, śpiewaka 
operowego z Brzeska, który dostał się na 
studia do nowojorskiej Juilliard School, 
jednej z najbardziej prestiżowych uczelni 
muzycznych na świecie. 

Już po raz piąty w Brzesku rozegra-
ny został turniej Domers Brzesko Street 
Game. W zawodach wzięło udział wiele 
drużyn z całej Małopolski.
We wrześniu 
Po raz szesnasty Brzesko gościło uczest-
ników Diecezjalnego Święta Chleba or-
ganizowanego przez burmistrza Brzeska 
Grzegorza Wawrykę, Cech Rzemieśl-
ników oraz Małych i Średnich Przed-

siębiorców, a także przez parafię NMP 
Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła. 
Po raz pierwszy w historii tego ważnego 
dla całej diecezji wydarzenia swój odręb-
ny punkt programu mieli pszczelarze. 
Brzesko stało się polską stolicą miodu. 
W Brzesku gościliśmy delegacje z za-
przyjaźnionych z Brzeskiem miast – Lan-
genenslingen (Niemcy), Szazhalombatty 
(Węgry), Sovaty (Rumunia). 20. rocznica 
podpisania współpracy z samorządami 
tych trzech miast, została upamiętniona 
zasadzeniem „dębów przyjaźni” przed 
budynkiem RCKB. Podpisane zostały 
też intencyjne listy o dalszej współpracy, 
a parafowali je burmistrz Szazhalombat-
ty, wiceburmistrz Langenenslingen oraz 
burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka. 
Podpisanie listów nastąpiło w obecności 
biskupa Andrzeja Jeża, proboszczów 
brzeskich parafii, cechowych braci z całej 
diecezji, radnych, przedstawicieli służb 
mundurowych i licznie zgromadzonych 
mieszkańców Brzeska. 

Uroczyście świętowano jubileusz 
125-lecia istnienia brzeskiego Towarzy-
stwa Gimnastycznego Sokół. W obcho-
dach wzięli udział przedstawiciele Par-
lamentu, władz samorządowych powiatu 
i gminy oraz szkół i instytucji, a także 
reprezentacje wielu Gniazd Sokolich 
z Małopolski i Podkarpacia. Głównymi 
punktami progra-
mu uroczystości 
były: odsłonięcie 
tablicy upamięt-
niającej członków 
brzeskiego Sokoła 
poległych w latach 
1914-1945 w wal-
kach o wolną i nie-
podległą Polskę 
oraz odznaczenie 
sztandaru Sokoła 
Złotym Krzyżem 
Legii Honorowej 
nadanym przez 
Radę Odnowionego Sokolstwa Polskiego. 

Gmina wystartowała w programie 
„Przedszkole bez granic”, co pozwoliło 
pozyskać blisko 650 tysięcy złotych dota-
cji. Z kasy gminnej dołożono 100 tysięcy 
zł. i ta łączna kwota pozwoliła na uru-
chomienie przedszkola przy Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 2 dla 60 dzieci, 
w tym kilkorga niepełnosprawnych.

W Muzeum Regionalnym otwarto 
wystawę zatytułowaną „Trzy pokolenia 
Goetzów Okocimskich 1815 – 1962”. 

Już po raz trzeci w naszym mieście 
zorganizowany został Marsz Pamięci 
w 75 rocznicę likwidacji brzeskiego 
getta. Na cmentarzu żydowskim bur-
mistrz Grzegorz Wawryka i Dov Landau 
odsłonili pomnik poświęcony ofiarom 

Holocaustu. W muzeum otwarta została 
wystawa poświęcona pamięci brzeskich 
Żydów. 

Blisko 200 osób zostało wpisanych 
do rejestru Fundacji DKMS dzięki akcji 
zorganizowanej w Brzesku. Na placu Ka-
zimierza ustawiony został charaktery-
styczny czerwony namiot z logo fundacji 
DKMS, gdzie chętni mogli zarejestrować 
się jako potencjalni dawcy szpiku.

Już po raz piąty odbył się Turniej 
Sołectw i Osiedli Gminy Brzesko. Miesz-
kańcy całej gminy i zawodnicy repre-
zentujący wszystkie sołectwa i osiedla 
spotkali się w Mokrzyskach. 

Brzeska Biblioteka po raz kolejny 
zaprosiła na ogólnopolską akcję Naro-
dowego Czytania.
W październiku
W Okocimiu odbyły się uroczystości po-
grzebowe śp. barona Antoniego Jana Go-
etza Okocimskiego, trzeciego i ostatniego 
z rodu Goetzów właściciela Browaru Oko-
cim oraz pałacu. To historyczne i podnio-
słe wydarzenie z udziałem rodziny, wielu 
gości i mieszkańców stało się możliwe 
dzięki staraniom Stowarzyszenia Miło-
śników Ziemi Okocimskiej. Po 78. latach 
tułaczki i 55 lat od śmierci ostatni z rodu 
Goetzów powrócił w rodzinne strony i zo-
stał z należytymi honorami pochowany 
w krypcie okocimskiego kościoła.

Rozstrzygnięty został organizowany 
przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
Małopolski oraz redakcję Gazety Kra-
kowskiej plebiscyt na najpopularniej-
szego wójta i burmistrza województwa 
małopolskiego. Podczas uroczystej gali 
w Krakowie wręczono Kapelusze Wi-
tosowe dziesięciu wójtom i Honorowe 
Insygnia pięciu burmistrzom. Wśród 
laureatów znalazł się również burmistrz 
Brzeska Grzegorz Wawryka. 

Burmistrz Brzeska podpisał w sie-
dzibie tarnowskiego Ratusza umowę, na 
podstawie której gminna kasa zostanie 
zasilona kwotą 1 680 000 złotych prze-
znaczonych na wymianę w indywidual-
nych gospodarstwach domowych starych 
kotłów na paliwa stałe, na kotły opalane 

fot. B. Kądziołka
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biomasą lub paliwami gazowymi. To 
jeden z elementów wdrażanego przez 
samorząd od lat Planu Gospodarki Ni-
skoemisyjnej.

Gmina Brzesko wzięła udział w ogól-
nopolskim konkursie „O puchar recyklin-
gu” i wywalczyła w nim srebrną puszkę. 
Kapituła konkursu doceniła działania 
samorządu mające na celu wykorzysta-
nie najbardziej efektywnych systemów 
selektywnej zbiórki odpadów, promocję 
nowych rozwiązań w zakresie odbioru, 
zbiórki, odzysku i przygotowania do 
recyklingu. Organizatorzy konkursu 
pozytywnie ocenili prowadzoną w gminie 
edukację ekologiczną 

Blisko trzy miliony złotych gmina 
Brzesko wydała na budowę dróg oraz 
chodników przy drogach gminnych, po-
wiatowych i krajowych. Część pieniędzy 
na ten cel pochodziła z budżetu gminy, 
pozostałe z różnorakich funduszy unij-
nych. Trwają także prace projektowe nad 
drogami, których budowa lub przebudo-
wa wykonana będzie w roku przyszłym.

W brzeskim szpitalu miało miejsce 
uroczyste otwarcie Pracowni Rezonansu 
Magnetycznego. W wydarzeniu wzięli 
udział m.in. Wiceminister Zdrowia Jó-
zefa Szczurek-Żelazko, Wojewoda Mało-
polski Józef Gawron, europoseł Edward 
Czesak, burmistrz Grzegorz Wawryka, 
starosta brzeski Andrzej Potępa. Spo-
tkanie było też okazją do wręczenia 
resortowych odznaczeń dla pracowników 
SP ZOZ. Odznaczenie Ministra Zdrowia 
- Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia otrzy-
mali lekarze: Jan Tomala i Zdzisław 
Opach oraz informatyk Sabina Nizioł. 
Szpital w Brzesku został nominowany 
w konkursie Lider Informatyki do grona 
finalistów i znalazł się wśród najlepszych 
firm wdrażających lub posługujących 
się zaawansowanymi technologiami 
informatycznymi.

W Domu Ludowym w Porębie Spyt-
kowskiej już po raz siódmy zorganizo-
wany został Międzygminny Przegląd 
Rękodzieła i Kuchni Regionalnej. 

W PSP nr 2 w Brzesku odbyły się 
uroczyste obchody gminnego Dnia Edu-
kacji Narodowej, połączone z uroczystą 
inauguracją działalności przedszkola 
uruchomionego przy placówce.

Tradycyjnie w brzeskiej bibliotece 
obchodzono miesiąc papieski dedyko-
wany patronowi RCKB – św. Janowi 
Pawłowi II. W obchody wpisało się wiele 
wydarzeń, prelekcji, konkursów, spotkań 
i wystaw. 

W RCKB odbył się Koncert Jubile-
uszowy z okazji 10-lecia zespołu Brzeskie 
Smyczki pod kierownictwem Zbigniewa 
Kawalca. Zespół od 2010 roku współ-
pracuje z Miejskim Ośrodkiem Kultury.

W listopadzie
Podczas sesji Rady Miejskiej w Regional-
nym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym 
odbyło się uroczyste wręczenie stypen-
diów ufundowanych przez burmistrza 
Brzeska dla najlepszych uczniów ze szkół 
w gminie. W tym roku przyznano wyróż-
nienia za wybitne osiągnięcia  naukowe, 
artystyczne i sportowe. 

W brzeskie obchody 99. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości wpisała się 
uroczysta sesja Rady Miejskiej, msza 
św., przemarsz pocztów sztandarowych 
pod Grób Nieznanego Żołnierza, wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycznych i bie-
siadnych oraz wiele innych wydarzeń 
przygotowanych z okazji Święta Nie-
podległości.

Na odbywających się w stolicy tar-
gach Warsaw Industry Week przed-
siębiorców prowadzących działalność 
w subregionie tarnowskim promował 
Urząd Miejski w Brzesku, Fundacja Ma-

łopolska Izba Samorządowa i Tarnowski 
Klaster Przemysłowy S.A. 

W RCKB miała miejsce premiera 
spektaklu „Draculaland” - najnowszego 
widowiska przygotowanego przez MOK-
-owską grupę teatralną prowadzoną 
przez Ewelinę Stępień. 

Wojtek Wojdak i Marcin Kacer zo-
stali wyróżnieni Małopolskim Laurem 
Sportu – nagrodą województwa mało-
polskiego w dziedzinie kultury fizycznej. 
W grudniu
Gmina Brzesko pozyskała 28 tysięcy 
złotych na zakup sprzętu dla jednostek 
OSP. Środki zostały przeznaczone na za-
kup dwóch defibrylatorów dla jednostek 
OSP w Jadownikach i w Szczepanowie 
oraz dwóch zestawów ratownictwa 
medycznego dla OSP w Wokowicach 
i Jasieniu. 

Rozpoczęto budowę IV etapu wodo-
ciągu w Porębie Spytkowskiej. Budowa 
ostatniego odcinka wodociągu w Porę-
bie będzie kosztować 3,5 miliona zło-
tych. Powstanie ponad 13 kilometrów 
sieci, inwestycja zakończona zostanie 
w kwietniu 2019 roku. Połowę kosztów 
budowy pokryje dotacja z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Ku końcowi zmierzają prace adapta-

cyjne w pomieszczeniach powstającego 
w Brzesku Domu Seniora, który mieści 
się w budynku przy ulicy Okocimskiej 
44. Placówka będzie mogła przyjmować 
codziennie – od poniedziałku do piątku 
– dwadzieścia osób. 

Gmina nabyła od skarbu państwa 
działkę administrowaną przez PKP leżą-
cą obok dworca, i będzie tam budowany 
parking na 160 miejsc. Budowa parkingu 
kosztować będzie prawie milion złotych.

W siódmej edycji rankingu bibliotek 
organizowanym przez Instytut Książki 
i „Rzeczpospolitą” brzeska biblioteka 
zajęła VIII miejsce w Polsce. 

Po raz pierwszy w Brzesku odbyła 
się Olimpiada Międzypokoleniowa zor-
ganizowana m.in przez Radę Seniorów. 
Wzięło w niej udział ponad 500 osób, 
a najliczniejszą grupę stanowiły przed-
szkolaki. 

W MOK podsumowano działania 
związane z projektem pt. „Inni, ale tacy 
sami”. Wręczono nagrody laureatom 
konkursu fotograficznego. Do wspólne-
go obejrzenia programu artystycznego 
zaproszono młodzież z PSP nr1, PSP 
nr2, PSP nr3, ZSP nr1 oraz uczestników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Blisko 450 zawodników wzięło udział 
w II Biegu Mikołajkowym organizo-
wanym przez Brzeski Klub Biegacza 
Victoria. Biorący udział w biegu ufun-
dowali ponad sto mikołajkowych prezen-
tów dla podopiecznych Domu Dziecka 
w Jasieniu, Domu Pomocy Społecznej 
w Brzesku, Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Brzesku, Stowarzyszenia 
Ostoja, Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Brzesku oraz brzeskiego hospicjum. 

Tradycyjnie na brzeskiej Starówce 
stanęła żywa bożonarodzeniowa szopka. 

W całej gminie odbywały się liczne 
spotkania przy opłatkowym stole. Po raz 
24. wigilijną wieczerzę, którą poprzedziła 
msza św., zorganizowali dla najbardziej 
samotnych i potrzebujących państwo 
Anna i Kazimierz Kuralowie.

Beata Kądziołka

fot. MOK
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Os. Brzezowieckie
W 2017 roku na osiedlu Brzezowiec-
kim zostały wyremontowane chod-
niki na ulicach Partyzantów (dwa) 
i Brzezowieckiej, powstały nowe 
miejsca parkingowe na ulicy Partyzan-
tów i wyremontowano parking wraz 
z drogą dojazdową na ulicy Legionów 
Piłsudskiego. Doposażone zostały dwa 
przyblokowe place zabaw w nowe urzą-
dzenia zabawowe oraz ławki. Zorgani-
zowano warsztaty dotyczące zdrowia 
dla seniorów oraz zajęcia ruchowe dla 
dzieci i wyjścia na kręgle. Najmłodsi 
mieszkańcy mogli również uczestni-
czyć w wielu konkursach plastycznych 
i czytelniczych. Wielkim sukcesem 
zakończyły się zorganizowane na 
osiedlu akcje charytatywne: „Trzeci 
Charytatywny Maraton Fitness&Zum-
ba” oraz „Zbiórka najpotrzebniejszych 
rzeczy dla dzieci z Oddziału Onkologii 
w Prokocimiu”.

Zielonka
W ubiegłym roku dokonano prze-
budowy chodników po obu stronach 
ulicy Mieszka I. Sporządzony został 
projekt na wykonanie odcinka chod-
nika przy ul. Piastowskiej (od torów 
do ul. Brzeskiej). Na ul Brzegowej 
wykonano sieć oświetlenia ulicznego 
na słupach oraz zamontowano dwie 
dodatkowe lampy uliczne. Doposażono 
też plac zabaw przy ul. Świerkowej. 
Jak w każdym roku na terenie osie-
dla wykonywane były drobne prace 
związane z bieżącym remontem na-
wierzchni dróg i chodników, naprawą 
oświetlenia czy uzupełnianiem koszy 
na śmieci. Zarząd Osiedla przy wspar-
ciu finansowym Burmistrza Brzeska 
i prywatnych sponsorów organizował 
też imprezy integracyjne dla miesz-
kańców osiedla. 24 czerwca odbyła 
się wycieczka dla dzieci do Jaskini 
Raj w Chęcinach a następnie dwie 
wycieczki dla dorosłych do Teatru 
im. Ludwika Solskiego w Tarnowie 
(w październiku na sztukę „Brat 
naszego Boga” oraz w listopadzie na 
sztukę „Porachunki z Katem”).

Stare Miasto
20 czerwca przy ulicy Kościuszki 2 
w Brzesku zostało otwarte Muzeum 
Regionalne. Działania związane z 
utworzeniem tej placówki wspierał 
przewodniczący Zarządu Osiedla – 
radny Adam Kwaśniak. 

W ramach obchodów Dni Brzeska 

odbyły się X wybory Najsympatyczniej-
szego Psa. Podczas imprezy przyzna-
wany jest tytuł Przyjaciela Zwierząt 
osobom, które opiekują się bezdomny-
mi zwierzętami. W tym roku statuetkę 
otrzymała pani Małgorzata Toboła. 
We wrześniu drużyna Starego Miasta 
wzięła udział w turnieju sołectw i osie-
dli. W październiku zorganizowano 
wyjazd do teatru Bagatela w Krakowie 
na spektakl „Najdroższa”. Starówka 
z roku na rok staje się coraz ładniejsza. 
Modernizuje się ulice, chodniki, place, 
Ogródek Jordanowski, oświetlenia, 
instalacje wodno-kanalizacyjne itp. 
Jedną z większych inwestycji w ubie-
głym roku był remont części Placu 
Żwirki i Wigury.

Słotwina
W roku 2017 Zarząd Osiedla był inicja-
torem wielu wydarzeń skierowanych 
do mieszkańców Słotwiny. W okresie 
wielkanocnym rozstrzygnięto konkurs 
na najładniejszą palmę wielkanocną 
organizowany przez Zarząd i parafię, 
natomiast w lipcu odbył się coroczny 
Piknik Rodzinny. Przewodniczący 
Zarządu Osiedla Marcin Ciurej zorga-
nizował dla mieszkańców wycieczkę, 
która była okazją by zobaczyć m.in. 
Pustelnię Złotego Lasu w Rytwianach 
oraz kompleks pałacowy w Kurozwę-
kach. W okresie wakacyjnym młodzież 
i dzieci ze Słotwiny mogły za darmo 
wejść na brzeski basen. W 2017 roku 
kontynuowano inwestycje infrastruk-
turalne takie jak budowa chodnika 
wraz z odwodnieniem przy ul. Miko-
łaja Kopernika, wykonanie kanalizacji 
deszczowej na ul. Szczepanowskiej, 
wykonano kolejny etap budowy ul. 
Gen. Władysława Sikorskiego i ul. 
Wakacyjnej. Podjęto też czynności 
związane z budową parkingu przy 
dworcu PKP (pozyskano grunt oraz 
wykonano dokumentację techniczną 
parkingu). Wykonywano bieżące na-
prawy nawierzchni dróg oraz moder-
nizacja oświetlenia ulicznego (m.in. 
zamontowano nowe punkty oświetle-
niowe na ul. Wodnej).

Kopaliny – Jagiełły 
Wykonano pierwszy etap remontu ulicy 
Elektrycznej w oparciu o opracowaną 
wcześniej dokumentację techniczną. 
Wyremontowano chodniki wejściowe do 
bloków nr 7 i 8 na osiedlu Jagiełły, wraz 
z budową podjazdów dla osób niepełno-
sprawnych. Przy blokach wybudowano 

zatoki parkingowe, poszerzono drogi 
i przebudowano chodniki. Zadania zo-
stały wykonane przy udziale spółdzielni 
mieszkaniowej. Jednym z priorytetów 
Zarządu Osiedla na rok 2017 było 
też rozpoczęcie działań związanych 
z powstaniem Gminnego Parku Wypo-
czynku i Rekreacji. Wykonana została 
dokumentacja projektowo - kosztory-
sowa, uzyskano pozwolenie na budowę 
i złożono wniosek o dofinansowanie tego 
zadania. Kolejnym ważnym zadaniem 
była budowa chodnika przy ulicy Kon-
stytucji 3 maja. Zrealizowano projekt 
oświetlenia ul. Letniej i Topolowej. 
Zakupiona została tablica ogłoszeniowa 
i lampy. Na bieżąco przeprowadzano 
cząstkowe remonty chodników dróg 
i poboczy. W szkole podstawowej nr 2
przy ul. Królowej Jadwigi otwarto 4 
oddziały przedszkolne.

Kościuszki – Ogrodowa
Przebudowano chodnik wzdłuż blo-
ku nr 11 (przy okazji wymieniono 
też przyłącza gazowe) oraz chodnik 
wzdłuż przedszkola nr 4 do bloku nr 7. 
Ułożono maty z nawierzchni bezpiecz-
nej pod częścią urządzeń zabawowych 
na placach zabaw przy bloku nr 6 oraz 
nr 8. Rozpoczęto sadzenie krzewów, 
które potrwa do wiosny br. Organi-
zowano również ciekawe wyjazdy 
(wiele we współpracy z Radą Seniorów 
Gminy Brzesko). We wrześniu senio-
rzy z osiedla odwiedzili Europejskie 
Centrum Muzyki im. Krzysztofa 
Pendereckiego w Lusławicach, gdzie 
odbył się Koncert Historycznych For-
tepianów. W listopadzie Zarząd Osie-
dla organizował wyjazdy do Krakowa 
połączone ze zwiedzaniem Wawelu 
dla 120 osób z Brzeska i przyległych 
sołectw. 30 listopada w hali sportowej 
przy PSP nr 3 odbyła się „I Między-
pokoleniowa Olimpiada Sportowa”, 
w której udział wzięło ponad 500 
osób. 16 grudnia zorganizowano dla 
mieszkańców osiedla rodzinny wyjazd 
do Cinema City w Krakowie na film 
pt. „Mikołaj i spółka” oraz spotkanie 
ze św. Mikołajem.

Przewodniczący wszystkich osiedli 
podkreślają, że największe podzię-
kowania za ubiegłoroczne sukcesy 
należą się członkom osiedlowych 
zarządów, organizacjom i władzom 
za owocną współpracę oraz samym 
mieszkańcom za wspieranie podejmo-
wanych inicjatyw.             

 red.

Podsumowanie działalności osiedli w 2017 r.
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STYPENDIA BURMISTRZA

W poprzednim numerze „BIM–u”
pisaliśmy o uroczystej sesji 
w RCKB, podczas której wręczo-
no uroczyście stypendia burmi-
strza i stypendia za osiągnięcia 
sportowe. Laureatom, którzy 
z różnych przyczyn nie mogli 
wtedy odebrać swoich stypen-
diów wręczono je podczas sesji 
Rady Miejskiej 27 grudnia.

PODZIĘKOWANIA DLA
DZIAŁACZY Z JASIENIA

Sołtys Leszek Klimek, Antoni 
Pilch, Antoni Grożeń oraz przed-
siębiorca Henryk Strąk otrzymali 
z rąk burmistrza gratulacje i po-
dziękowania za aktywny udział 
w staraniach o remont przystan-
ku kolejowego w Jasieniu. Dzię-
ki ich pracy i zaangażowaniu 
podróżujący w Jasieniu mają do 
dyspozycji odnowiony budynek, 
w którym mogą oczekiwać na 
odjazdy pociągów.

– W imieniu władz samorządo-
wych gminy Brzesko chcę panom 
serdecznie podziękować za współ-
pracę i zaangażowanie przy pracach 
związanych z modernizacją infra-
struktury drogowej oraz remontem 
przystanku kolejowego w Jasieniu. 
Zrealizowana inwestycja w znaczący 
sposób poprawiła jakość życia spo-
łeczności lokalnej. Praca panów jest 
wzorem i przykładem godnym naśla-
dowania przez innym mieszkańców 
naszej gminy – napisał w liście bur-
mistrz Grzegorz Wawryka.

BP

NOWI HONOROWI

Rada Miejska podjęła decyzję 
o przyznaniu pośmiertnie Anto-
niemu Janowi Goetzowi tytułu 
„Honorowego Obywatela Miasta 
Brzeska”. Z kolei Cecylia Ja-
błońska została uhonorowana 
Medalem na Wstędze za zasługi 
dla Miasta Brzeska.

Inicjatorem przyznania tytułu 
baronowi Goetzowi było Stowarzysze-
nie Miłośników Ziemi Okocimskiej. 
W uzasadnieniu przypomniano, że 
ostatni przedwojenny właściciel 
Browaru Okocim, był zasłużonym 
działaczem politycznym i społeczno 

– gospodarczym. Walczył też w armii 
polskiej podczas wojny z bolszewi-
kami, był fundatorem nowych szkół 
na terenie powiatu oraz wspierał 
z prywatnej kieszeni obronność 
państwa. W 1939 Antoni Jan Goetz 
– Okocimski wyemigrował z Polski. 
Zmarł w Nairobi w 1962 r. Po latach 
dzięki staraniom okocimskiego Sto-
warzyszenia, jego szczątki udało się 
sprowadzić z powrotem do Polski. 
W październiku ub. roku w Okocimiu 
odbył się jego uroczysty powtórny 
pogrzeb.

Pani Cecylii Jabłońskiej Medal 
na Wstędze przyznano z inicjatywy 
grupy mieszkańców, głównie słucha-
czy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Brzesku. Jak napisano w uzasad-
nieniu Pani Cecylia jest założycielką 
UTW w Brzesku, działającego pod 
patronatem Uniwersytetu Jagielloń-
skiego przy MOK –u w Brzesku. Jest 
też współzałożycielką Społecznego 
Komitetu Troski o Cmentarz Para-
fialny w Brzesku oraz aktywnym 
działaczem i honorowym członkiem 
PTTK. 

REZYGNACJA 
PRZEWODNICZĄCEJ

Podczas grudniowej sesji RM 
przewodnicząca Społecznej Ko-
misji Mieszkaniowej, Jadwiga 
Kramer ogłosiła publicznie swoją 
rezygnację z zajmowanego sta-
nowiska. Pani Kramer pełniła 
funkcję przewodniczącej SKM od 
czasu jej powstania.

- Po ponad 10 latach kierowania 
Komisją, składam rezygnację na 
ręce pana burmistrza oraz przewod-
niczącego Rady Miejskiej. Dziękuję 
państwu za to, że mogłam przez tyle 
lat kierować pracą komisji. – mówiła 
Jadwiga Kramer podczas ostatniej 
sesji. O przyczynach swojej decyzji 
mówiła raczej oględnie. Można się 
domyślać, że po 10 latach ciągłego 
obcowania z ludzkimi dramatami 
(nie trzeba chyba tłumaczyć, że po-
mimo rozwoju rynku mieszkaniowego 
w Polsce sytuacja na nim wciąż da-
leka jest od ideału), każdemu należy 
się odpoczynek.

Burmistrz Grzegorz Wawryka 
i przewodniczący RM Krzysztof 
Ojczyk podziękowali pani Jadwidze 
Kramer za dotychczasową pracę:

-W imieniu władz samorządo-
wych gminy składamy Pani wyrazy 
uznania i podziękowania za pełną 
zaangażowania pracę na rzecz osób 
i rodzin znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej. Praca w Społecznej 
Komisji Mieszkaniowej jest bardzo 
trudna i odpowiedzialna. Dziękujemy 
za kompetentne rozmowy i oddanie, 
ale przede wszystkim za życzliwość 
i otwartość na los drugiego człowieka. 
Dla nas wszystkich zastanie Pani 
wzorem najlepszych cech: wrażliwo-
ści, rzetelności i sumienności. Jeste-
śmy przekonani, że Pani aktywność 
społeczna będzie nadal służyć miesz-
kańcom naszej gminy.

Życzymy, aby bilans osiągnięć 
społecznych był dla Pani źródłem 
satysfakcji z efektów dotychcza-
sowego trudu oraz inspiracją do 
dalszej działalności. Dziękując za 
dotychczasową współpracę, postawę 
godną naśladowania i serce włożone 
w każdy czyn na rzecz gminy i jej 
mieszkańców, życzymy dużo zdrowia 
oraz wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym – napisano w liście oko-
licznościowym skierowanym na ręce 
Jadwigi Kramer.

SKM powstała w 2006 roku. 
Jak czytamy w regulaminie pracy 
dostępnym na stronie www.brzesko.
pl jest ona organem kontroli spo-
łecznej w sprawach lokalowych. Do 
zadań Komisji należy: badanie wa-
runków mieszkaniowych w miejscu 
zamieszkania wnioskującego, przez 
co najmniej 3 osobowy zespół, napły-
wających od mieszkańców wniosków 
o zawarcie umowy najmu; sporzą-
dzanie projektu list do przydziału 
mieszkań; ocena uwag i sugestii 
oraz zastrzeżeń mieszkańców wobec 
opracowywanych list. Pani Kramer 
kierowała pracami SKM od momentu 
jej powstania.

PLAN UCHWALONY

Radni uchwalili miejscowy plan 
zagospodarowania  przestrzen-
nego dla części obszaru Gminy 
Brzesko o nazwie „Jasień – Nowy 
Świat”.

Plan dotyczy terenów położonych 
na pograniczu Brzeska i Jasienia, 
przy nowym zjeździe z autostrady. 
Są to tereny przeznaczone w więk-
szości pod zabudowę przemysłową 
i usługową, w mniejszym stopniu 
mieszkaniową. Plan zawiera również 
projekt drogi łączącej rondo z Drogą 
Krajową 75.

Na wniosek radnych z Komisji 
Rewizyjnej zmniejszony został mini-
malny wskaźnik intensywności zabu-
dowy, dla budownictwa mieszkalnego 
jednorodzinnego.

red.

Z sesji
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Sprostowanie
Do Redakcji Brzeskiego Magazynu Informacyjnego

Niniejszym chciałbym zaprotestować przeciwko informacji podanej przez Waldemara Pączka w artykule 
pt. „Parking przy placu Kazimierza”, zamieszczonym w grudniowym numerze BIM. Autor artykułu napisał: 
„Zaoceaniczny obserwator przyjrzał się projektowi i zasugerował, że ustawienie miejsc parkingowych pod 
kątem 45 stopni pozwoliłoby na zwiększenie ich liczby.” 

Informacja ta jest zwykłym kłamstwem mającym, razem z innym złośliwym stwierdzeniem skierowanym 
pod moim adresem: „zarządzającego (napisane bez cudzysłowu) Brzeskiem zza oceanu Zbigniewa Stósa”, 
ośmieszyć moją osobę. Tym bardziej, że bazując na tym kłamliwym stwierdzeniu, autor następnie cytuje Na-
czelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunalnej, który zgłasza zastrzeżenia do tej „mojej” sugestii.

W komentarzu na portalu brzesko.ws, po informacji i planach parkingu przesłanych na moją prośbę przez 
mgr. inż. Bogdana Dobranowskiego, sugerowałem zrobienie ukośnych parkingów i zwężenie drogi manewro-
wej do 3,5 m. Rozwiązanie takie uzasadniłem następująco: „Tym samym można by było odsunąć dodatkowo 
miejsca parkingowe o dalsze 5 m od domu protestującej osoby. Znalazłoby się w ten sposób także miejsce na 
ławeczki lub dodatkowe gazony kwiatowe, jak sobie życzą protestujący mieszkańcy. Ograniczenie prędkości 
do 20 km/godz. przy poruszaniu się wokół placu (od strony północnej i wschodniej - dla samochodów wyjeżdża-
jących z parkingu) zmniejszyłoby poziom hałasu oraz emisji spalin w obrębie przyległych do placu domów.” 

Autor popisał się także całkowitym brakiem rzetelności, nie podając gdzie przeczytał informacje, na któ-
re się powołuje i z którymi „polemizuje”. Nie „zauważył” także, że informację podaną przez Łukasza Wronę 
z RDN bezkrytycznie przedrukowały wszystkie lokalne strony internetowe i uwierzyła w nią także redaktorka 
RDN, przepytując na tę okoliczność, w wywiadzie radiowym, burmistrza Grzegorza Wawrykę. Pominął też 
całkowicie fakt, że tylko na portalu brzesko.ws ukazał się kolejny artykuł - „Komu ma służyć dezinformacja 
w sprawie utworzenia parkingu na placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku?”. W artykule tym wykazałem, 
że informacja ta może być nieprawdziwa. Dziwne jest także to, że Waldemar Pączek nie wspomniał jednym 
nawet zdaniem o roli radnego Adam Kwaśniaka w wykreowaniu tego „fake newsa”.

Ponieważ nie posądzam autora wymienionego na początku artykułu, aby należał do grupy Polaków ma-
jących problem ze zrozumieniem treści czytanego tekstu, jednak to, co napisał, wyraźnie wskazuje na chęć 
„dołożenia” za wszelką cenę komuś, kto ma odmienne zdanie wobec niektórych działań Magistratu. Wiem, że 
nie wszystkie teksty zamieszczane na prowadzonym przeze mnie portalu są mile widziane, bo nie pokazują 
tzw. oficjalnego stanowiska, ale zwracają uwagę mieszkańców miasta i gminy na sprawy „niewygodne” dla 
niektórych przedstawicieli brzeskiego establishmentu. Takie działanie ze strony Waldemara Pączka może 
zaskakiwać, bo on sam doświadczył w przeszłości podobnych ataków na swoją osobę. Dodam jeszcze, wracając 
do przedmiotowego artykułu, że dla sobie wiadomych celów Władzę można „uszczęśliwiać” na różne sposoby, 
ale gdzie w tym wszystkim jest zwyczajna ludzka uczciwość? 

dr inż. Zbigniew Stós
Od autora:
Istotnie, w tekście „Parking przy placu Kazimierza” niefortunnie przekłamałem wypowiedź Pana Zbigniewa 

Stósa, dotyczącą kątowego ustawienia parkingowych miejsc. W rzeczywistości sugestia administratora portalu 
brzesko.ws wskazywała na inne ewentualne skutki tej propozycji, tak jak on sam pisze w sprostowaniu. Być 
może zbyt pośpiesznie przeczytałem fragment temu zagadnieniu poświęcony, przez co wprowadziłem w błąd 
zarówno Pana Bogdana Dobranowskiego jak i Czytelników. Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszam 
wszystkich zainteresowanych, a przede wszystkim Pana Zbigniewa Stósa.  

                   Waldemar Pączek 

MUZEUM REGIONALNE W BRZESKU ZAPRASZA
Godziny otwarcia:
 Poniedziałek – nieczynne
 Wtorek – 10.00-15.00
 Środa – 12.00-17.00
 Czwartek – 10.00-15.00
 Piątek – 10.00-15.00
 I i III sobota miesiąca w godzinach 12.00-15.00
Istnieje również możliwość zwiedzana Muzeum w innych 
dniach i godzinach niż podane wyżej, w tej sprawie prosimy 
o kontakt: (14) 68 49 661.
Jeżeli ktoś z Państwa chciałby przekazać do Muzeum obiekty związane z naszym miastem oraz okolicą, a także z rodzinami 
zamieszkującymi te tereny proszony jest o kontakt z Jerzym Wyczesanym, w godzinach otwarcia Muzeum.
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W tym roku w gminie Brzesko 
uruchomione zostaną dwa projek-
ty współfinansowane z unijnych 
środków. Jeden z nich dotyczy 
uaktywnienia osób powyżej 65. 
roku życia, dzięki drugiemu zmo-
dernizowany zostanie system 
usług świadczonych przez Urząd 
Miejski. 

W kwietniu br. ruszy projekt 
„Małopolski e-Senior”, którego reali-
zacja potrwa do sierpnia 2020 roku. 
Z gminą Brzesko współpracuje w tym 
zakresie Fundacja Instytut Myśli 
Innowacyjnej, a program dofinanso-
wany będzie z funduszy Regionalne-
go Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa. Mogą w nim uczestniczyć 

Istnieje realna szansa, że tabor 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Ko-
munikacyjnego w Brzesku jesz-
cze w tym roku powiększy się 
o cztery pojazdy niskoemisyjne 
– mini autobusy, z których każdy 
będzie przystosowany do przewo-
zu maksymalnie 40 osób. Zarząd 
MPK wspólnie z Biurem Fun-
duszy Europejskich złożył w tej 
sprawie wniosek o dofinansowa-
nie planowanego zakupu z puli 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopol-
skiego w ramach tzw. poddzia-
łania „niskoemisyjny transport 
miejski”. 

Z Subregionu Tarnowskiego obej-
mującego swoim zasięgiem miasto 
Tarnów oraz powiaty brzeski, dą-
browski i tarnowski wpłynęło 20 
wniosków, a ich łączna kwota dofi-
nansowania miała wynieść ponad 84 
miliony złotych. Brzeski przewoźnik 
wnioskował o dotację w wysokości 1 
347 000 złotych netto, co stanowić ma 
85 procent całości kosztów planowa-
nego zakupu, wynoszącego 1 593 000 
zł. Wynika z tego, że MPK musiałoby 
wyłożyć ze swojej kasy tylko nieca-
łe 250 tysięcy. Pod koniec listopada 
komisja weryfikacyjna pozytywnie 
zaopiniowała 7 wniosków. Brzeskiej 
firmy na tej liście nie ma, jednak 
została umieszczona na pierwszym 
miejscu w gronie oczekujących, co 
daje duże nadzieje, że wniosek osta-
tecznie zostanie wdrożony. Powody do 

Ruszają unijne projekty 

Niska emisja – duża sprawa 

ci mieszkańcy, którzy osiągnęli wiek 
emerytalny (ilość miejsc jest ograni-
czona). Seniorzy wezmą udział w bez-
płatnych szkoleniach poświęconych 
nauce korzystania z nowych techno-
logii komputera. Każdy uczestnik 15 
spotkań szkoleniowych i 3 spotkań 
animacyjnych otrzyma nieodpłatnie 
na własność tablet, ponadto będzie 
mógł liczyć na szkoleniowe materiały, 
catering i zwrot kosztów podróży, jeśli 
zajęcia odbywać się będą poza ich 
miejscem zamieszkania. 

Drugim z programów, na realizację 
którego brzeski samorząd otrzymał do-
finansowanie, jest partnerski projekt 
„e-Urzędy w województwie małopol-
skim”. Wartość projektu, w którym 

optymizmu stwarza fakt, że tuż przed 
końcem ubiegłego roku, 29 grudnia, 
Narodowe Centrum Badań i Rozwo-
ju oraz Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
podpisały w siedzibie Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego umo-
wę, na podstawie której możliwe 
będzie dalsze dofinansowywanie za-
kupu autobusów nowej generacji dla 
polskich miast. 
Cierpliwość wskazana
Komisja weryfikacyjna była skłonna 
przyznać brzeskiemu przewoźnikowi 
dofinansowanie już teraz. Jego wy-
sokość zamknęłaby się jednak tylko 
na wysokości 22 procent całkowitych 
kosztów, co oznaczałoby przyznanie 
kwoty wynoszącej jedynie 342 tysiące 
złotych. To zbyt duże obciążenie dla 
kasy MPK i budżetu gminy. Wnio-
skodawcy – w tym przypadku MPK 
i Urząd Miejski - postanowili zatem 
uzbroić się w cierpliwość. 

- Złożony przez nas wniosek spo-
rządzony został zgodnie z wszystki-
mi proceduralnymi wymogami, jed-
nak komisja dysponowała taką pulą 
środków, że na realizację naszego 
projektu tych pieniędzy po prostu za-
brakło. Z doświadczenia wiemy, że 
pierwsze miejsce na liście rezerwowej 
oznacza, iż wniosek ma duże szanse 
na jego wdrożenie do życia. Dlatego 
postanowiliśmy odrzucić propozycję 
22-procentowego wsparcia i poczekać 
na finał, który będzie dla nas bardziej 
korzystny – wyjaśnia Rafał Najdała, 

oprócz naszej gminy uczestniczyć 
będzie siedem innych samorządów 
z Małopolski, wynosi blisko 1,5 miliona 
złotych, przy 17-procentowym dofinan-
sowaniu ze środków Unii Europejskiej. 
Zakres zadań zaplanowanych w ra-
mach tego projektu obejmuje elektro-
nizację procesu obsługi dla podatków 
i opłat dokonywanych w jednostkach 
samorządu terytorialnego, a także 
poprawę dostępności do informacji 
dotyczących sposobu załatwienia danej 
sprawy i jej aktualnego przebiegu. 
W projekcie uwzględniono ponadto 
wdrożenie rozwiązań usprawniających 
dostęp do administracyjnych usług 
oraz do informacji o lokalach i nie-
ruchomościach przeznaczonych pod 
inwestycje, jak również doskonalenie 
kompetencji urzędników w obszarze 
podatków i opłat. 

PRUD 

kierownik Biura Funduszy Europej-
skich. W przeszłości już nieraz okazy-
wało się, że takie oczekiwanie przyno-
siło pozytywny skutek. 
Nie tylko niska emisja 
Zarówno MPK jak i Urząd Miejski 
zaangażowały się w projekt zakupu 
czterech niskoemisyjnych autobusów, 
bo widzą w tym przedsięwzięciu wiele 
korzyści. To nie tylko niska emisja, 
która oznacza mniej szkodliwych sub-
stancji w otaczającej nas atmosferze. 
To także wymierne wartości, na przy-
kład w postaci oszczędności. Eksper-
ci wskazują, że każdy niskoemisyj-
ny pojazd tego typu to oszczędność 
rzędu 10 litrów paliwa na każdych 
przejechanych stu kilometrach. Po-
nadto takie pojazdy spełniają wszel-
kie unijne wymogi. Każdy z nich to 
tzw. „niskopodłogowiec” ułatwiający 
bezkonfliktowe korzystanie z niego 
osobom niepełnosprawnym i rodzi-
com z wózkami dla dzieci. Wewnątrz 
pojazdu zainstalowany jest system 
monitoringu, który zwiększa poczucie 
bezpieczeństwa pasażerów. 

- Od pierwszego dnia, w którym 
stanąłem na czele spółki, za priorytet 
postawiłem sobie wdrożenie rozwią-
zań, które przyniosą korzyści zarówno 
naszym pasażerom jak i samej firmie. 
Wniosek w sprawie zakupu tych czte-
rech pojazdów to kolejny krok mający 
na celu poprawę jakości świadczo-
nych przez nas usług – mówi Paweł 
Pabian, prezes brzeskiego MPK. 
Spółka wspierana przez brzeski sa-
morząd systematycznie, w miarę fi-
nansowych możliwości, modernizuje 
będące w posiadaniu firmy pojazdy. 
Zarząd spółki reaguje na wnioski 
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Gmina Brzesko w ubiegłym roku 
otrzymała Srebrną Puszkę, na-
grodę w ogólnopolskim konkur-
sie „O Puchar Recyklingu” or-
ganizowanym przez redakcję 
specjalistycznego wydawnictwa 
„Przegląd Komunalny”. Od wielu 
lat brzeski samorząd zbiera laury 
za działalność w dziedzinie gospo-
darki odpadami komunalnymi. 
To efekt wielu akcji mających na 
celu podnoszenie proekologicznej 
świadomości wśród mieszkańców, 
także tych najmłodszych.     

Na początku bieżącego roku szkol-
nego po raz siedemnasty został ogłoszo-
ny organizowany przez Urząd Miejski 
konkurs „Brzesko – Czysta Gmina”. 
Zasady są proste – uczniowie każdej 
z uczestniczących w konkursie szkół 
zbierają surowce wtórne (makulaturę, 
plastikowe butelki i nakrętki oraz 
aluminiowe puszki, a także elektro-
odpady). O liczbie zdobytych punktów 
decyduje ilość zebranych surowców 
w przeliczeniu na jednego ucznia, dzięki 
czemu każda szkoła bez względu na 
liczbę punktów ma równe szanse w tej 
rywalizacji. Partnerem organizatorów 
konkursu jest brzeska firma YOUR 
PARTNER, która zapewnia odbiór 
odpadów (płacąc za nie), jest też fun-
datorem nagród dla trzech najlepszych 
szkół. Szkoły, które przystąpiły do kon-
kursu, organizują informacyjne kąciki 
o tematyce związanej z prawidłową 
gospodarką odpadami, a także szereg 
wydarzeń promujących selektywną 
zbiórkę surowców wtórnych. Każda 
kategoria konkursu jest osobno punkto-
wana – łącznie można zdobyć 150 punk-
tów. Rozstrzygnięcie i podsumowanie 
konkursu nastąpi w maju br. Warto 
wspomnieć, że nagrody otrzymają nie 
tylko najlepsze palcówki, ale i najlepsi 
uczniowie i nauczyciele koordynujący tę 
akcję. Równolegle trwa konkurs „Zbiór-
ka zużytych baterii” - to już XIV edycja. 
Odbiorem baterii zajmuje się z kolei 

tarnowska firma ARGO FILM, która 
obok Urzędu Miejskiego jest sponso-
rem nagród. To tylko dwa przykłady 
działań o charakterze edukacyjnym, 
które dla placówek biorących udział 
w tych przedsięwzięciach mają również 
wymierny efekt. 
Nauka od podstaw 
Edukację ekologiczną prowadzi Referat 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska oraz Biuro Gospodarki Odpa-
dami. Tej edukacji służą między innymi 
ekologiczne pikniki i teatralne przedsta-
wienia o proekologicznej tematyce. Na 
internetowej stronie Urzędu Miejskiego 
oraz na stronach szkół i przedszkoli 
dostępna jest gra edukacyjna ucząca 
prawidłowej segregacji śmieci. W Lesie 
Szczepanowskim odnowiona została 
edukacyjna ścieżka, z wydzielonymi 
„przystankami”, na których poruszane 
są zagadnienia związane z ekologią. 
Podnoszeniu świadomości służą również 
rozprowadzane wśród mieszkańców 
ulotki promujące dbałość o środowi-
sko. Urząd Miejski wraz z Miejskim 
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej 
i Wydziałem Edukacji prowadzą cykl 
spotkań z przedszkolakami i uczniami 
najmłodszych klas szkół podstawowych, 
podczas których w przystępny sposób po-
ruszane są zagadnienia dotyczące tzw. 
niskiej emisji, jak również segregacji 
odpadów., czy szkodliwości wynikają-
cej ze spalania tych odpadów. Każdy 
uczestniczący w takich spotkaniach 
przedszkolak otrzymuje kolorowankę 
o proekologicznej tematyce. Z kolei 
uczniowie brzeskich gimnazjów mieli 
sposobność wzięcia udziału w wyjazdo-
wym spotkaniu pod hasłem „Ekologika”, 
które odbyło się w hali krakowskiej 
Wisły. Urząd Miejski zorganizował też 
– we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Ekopsychologia – cykl szkoleń „Jak 
uczyć o odpadach”. Wzięli w nim udział 
nauczyciele i miejscy radni.
Grzejmy się rozsądnie
Ciekawym wydarzeniem był zorganizo-

wany przez Urząd Miejski we wrześniu 
ubiegłego roku Piknik Ekologiczny 
mający na celu promowanie ochrony 
powietrza. W pikniku uczestniczyli 
przedstawiciele Fundacji Wspierania 
Inicjatyw Ekologicznych oraz krakow-
skiej Akademii Górniczo-Hutniczej, 
którzy prezentowali działanie kotłów 
o różnym poziomie technicznego zmo-
dernizowania. Obserwatorzy tych po-
kazów mieli możliwość zapoznania się 
z metodami prawidłowego rozpalania 
i spalania węgla w indywidualnych 
kotłach. Prezentowane były również 
urządzenia wykorzystujące odnawialne 
źródła energii, czyli panele fotowoltaicz-
ne, kolektory słoneczne i pompy ciepła. 
Przy okazji uczestnicy pikniku zapo-
znali się z możliwościami pozyskiwania 
dofinansowania ekologicznych inwe-
stycji. Piknik urozmaicony był cyklem 
wykładów o prozdrowotnej tematyce. 
Dbajmy o powietrze
Brzesko jest jednym z niewielu miejsc 
w Małopolsce o najwyższej jakości po-
wietrza – tak wynika z oficjalnych da-
nych. Władze gminy monitorują jakość 
otaczającej nas atmosfery. W maju 
ubiegłego roku Urząd Miejski zakupił 
dziesięć sensorów do badania jakości 
powietrza. Dodatkowo trzy sensory 
zakupiły Rejonowe Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji, Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
oraz Brzeskie Zakłady Komunalne. 

Aktualnie realizowana jest wymia-
na kotłów węglowych na gazowe w 120 
indywidualnych gospodarstwach. Gmi-
na pozyskała na ten cel zewnętrzne 
fundusze, dzięki czemu uczestnicy 
tej akcji mogą skorzystać z niemal 
100-procentowego dofinansowania. 
W ostatnim kwartale minionego roku 
Urząd Miejski wraz z MPEC zaini-
cjował utworzenie klastra energii. 
Do inicjatywy włączyły się między 
innymi RPWiK oraz MPK. Otwiera to 
możliwość zwiększania szans na pozy-
skiwanie zewnętrznych środków, które 
przeznaczone będą na inwestycje eko-
logiczne i energetyczne zmniejszające 
niską emisję na terenie naszej gminy. 

Waldemar Pączek                  

Z ekologią na Ty

EKOLOGIA

mieszkańców dotyczące rozkładu jaz-
dy, dzięki czemu znikają tzw. „puste 
kursy”. Temat rzekomych „pustych 
kursów” prezes Paweł Pabian komen-
tuje tak: - Od prawie dwóch lat MPK 
realizuje przewozy szkolne uczniów 
do szkół podstawowych i z powrotem 
(w tym „wygaszanych” gimnazjów) 
na terenie całej gminy Brzesko oraz 
kursy w ramach dodatkowych zajęć 
dydaktyczno–wychowawczych (np. do 

RCKB, na basen itp.). Dziennie jest 
to koło 20-30 kursów. Zrozumiałe jest, 
że autobusy jadąc po uczniów są po-
czątkowo puste, co może niejednokrot-
nie sprawiać mylne wrażenie, iż są to 
„puste kursy”.

We wrześniu ubiegłego roku wpro-
wadzony został mobilny system dyna-
micznej informacji pasażerskiej „Kie-
dy przyjedzie” stwarzający możliwość 
ustalenia, jak długi będzie czas ocze-

kiwania na przyjazd autobusu na do-
wolnym przystanku. Od nowego roku 
obowiązuje nowy system kontroli bile-
tów, który skutecznie powinien znie-
chęcić „gapowiczów”. O szczegółach 
funkcjonowania nowego systemu moż-
na dowiedzieć się odwiedzając inter-
netową stronę spółki mpkbrzesko.pl
lub czytając informacje zamieszczone 
wewnątrz autobusów. 

Waldemar Pączek 
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Jak już informowaliśmy w po-
przednim wydaniu BIM-u, gmina 
Brzesko pozyskała 28 tysięcy 
złotych na zakup dwóch defibryla-
torów i dwóch zestawów ratownic-
twa medycznego 
dla czterech jed-
nostek OSP. Zaku-
piony sprzęt trafił 
już do jednostek 
w Jadownikach, 
Jasieniu, Szczepa-
nowie i Jadowni-
kach. Powracamy 
do tematu, aby sze-
rzej przedstawić 
działania brzeskie-
go samorządu na 
rzecz systematycz-
nej poprawy stanu 
bezpieczeństwa na 
terenie gminy. 

Przypomnijmy 
zatem, że zakup tego 
sprzętu był możliwy 
dzięki dofinanso-
waniu ze środków 
Funduszu Sprawie-
dliwości – Funduszu 
Pomocy Pokrzyw-
dzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej. 
Dysponentem tego 
funduszu jest Mi-
nister Sprawiedli-
wości. Zakupione 
defibrylatory kosz-
towały 16 tysięcy 
złotych, natomiast 
na zestawy ratow-
nictwa medycznego 
wydano 12 tysięcy 
złotych. Nowy sprzęt 
jest niezbędny do 
udzielania pomocy 
po s zkodowanym 
w miejscu zdarzenia, 
co znacznie zwiększa 
skuteczność ratow-
niczych działań. Każdego roku gminny 
samorząd przeznacza na działalność 
wszystkich dziewięciu jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej około 250 
tysięcy złotych. 

- Są to środki potrzebne do zapew-
nienia utrzymania stałej gotowości 
bojowej – wyjaśnia Grażyna Cisak, 
inspektor ds. wojskowo-obronnych 
– Ponosimy stałe wydatki związane 
z zakupem drobnego sprzętu dla jed-
nostek OSP. Pokrywamy też koszty 

zakupu paliw i mundurów, badań 
technicznych pojazdów oraz utrzyma-
nia wszystkich urządzeń niezbędnych 
do należytego funkcjonowania strażac-
kich samochodów.

Oszczędzać nie wolno
Część tych przekazywanych rokrocznie 
pieniędzy przeznaczona jest na wypła-
tę ekwiwalentów za działania ratowni-
cze i szkolenia pożarnicze, zarówno te 
organizowane przez Państwową Straż 
Pożarną jak i przez gminę. W zeszłym 
roku wydano na ten cel 27,5 tysiąca 
złotych. Gmina płaci również straża-
kom pełniącym funkcje konserwatorów 
sprzętu – za nadzór nad samochodami. 
Rocznie jest to wydatek rzędu około 30 

tysięcy złotych. Ponadto z gminnych 
pieniędzy opłacane są media, a tak-
że badania lekarskie (do 10 tysięcy 
złotych rocznie). Samorząd partycy-
puje też w kosztach zakupu pojazdów 
strażackich. Od 2008 roku o nowe 
samochody wzbogaconych zostało 
siedem jednostek OSP – w Brzesku, 
Jadownikach, Jasieniu, Mokrzyskach, 

Okocimiu, Porębie 
Spytkowskiej i Wo-
kowicach.   

- Na utrzyma-
niu jednostek OSP 
oszczędzać się nie 
da i nie wolno. Dzi-
siaj system obrony 
cywilnej opiera się 
praktycznie przede 
wszystkim na straży 
pożarnej – podkreśla 
burmistrz Grzegorz 
Wawryka – Każdego 
dnia można prze-
konać się, że zaan-
gażowanie naszych 
strażaków jest bar-
dzo duże, zarówno 
podczas działań ra-
towniczo-gaśniczych 
jak i w czasie im-
prez kulturalnych. 
Strażacy są nieza-
stąpieni w swoich 
działaniach. Podczas 
gaszenia pożarów, 
przy usuwaniu skut-
ków wypadków dro-
gowych, miejscowych 
zagrożeń, podtopień 
i powodzi. W ostat-
nich latach wielo-
krotnie mieliśmy tego 
przykłady – dodaje 
Grażyna Cisak. 
Stan posiadania
Spośród dziewięciu 
działających na te-
renie gminy Brzesko 
jednostek Ochotni-
czej Straży Pożarnej 
dwie włączone są do 
Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego – Jadowniki 
i Szczepanów.  W szeregach OSP zrze-
szonych jest 390 czynnych strażaków 
– średnio 43 na jedną jednostkę. 170 
przeszło pełne przeszkolenie strażac-
kie, każdy z nich posiada aktualne 
badania lekarskie finansowane przez 
samorząd. Obecnie na wyposażeniu 
tych jednostek pozostaje 16 samocho-
dów pożarniczych, motopompy, pompy, 
agregaty prądotwórcze, pilarki, piły, 
urządzenia tnąco-rozrywające, apara-

System oparty na straży

fot. M. Kotfis
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W tym roku Betle-
jemskie Światło 
Pokoju tradycyjnie 
trafiło na ręce pol-
skich harcerzy i sło-
wackich skautów. Co 
roku akcja ma inne 
hasło, tym razem 
brzmi ono „W To-
bie jest Światło”. 
Tegoroczne przeka-
zanie Światła odbyło 
się w Sanktuarium 
Matki Bożej Fatim-
skiej w Zakopanem 
i zgromadziło  repre-
zentacje harcerskie 

z całej Polski, któ-
re po uroczystej 
ceremonii rozwio-
zły je w rodzinne 
strony. Polska jest 
jednym z krajów 
b e t l e j e m s k i e j 
sztafety. Harcerki 
i harcerze prze-
kazują Światło 
dalej na wschód: 
do Rosji, Litwy, 
Ukrainy i Biało-

rusi, na zachód do Niemiec, a także 
na północ do Danii.

17 grudnia 2017 r. harcerze ze 
Szczepu Drużyn im. Bohaterów 
Września z Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Brzesku 
wraz z druhną komendantką phm. 
Renatą Rożkowicz oraz druhnami 
Lidią Górą i Małgorzatą Urbańską 
Betlejemskie Światło Pokoju odebra-
li w Krakowie. Następnie Światło 
powędrowało do brzeskich urzędów 
i instytucji oraz do Pana Józefa 
Kaczmarczyka, byłego dyrektora 
PSP nr 2 w Brzesku. 

Marcin Gromadzki

Betlejemskie Światło Pokoju

fot. arch. ZHP

ty tlenowe i szereg innych urządzeń 
niezbędnych w akcjach ratowniczo-
gaśniczych. Na brak zajęć druhowie 
z gminy Brzesko narzekać nie mogą. 
Przez obszar gminy 
przebiega autostrada 
i linia kolejowa, a to 
powoduje, że zdarzeń 
wymagających stra-
żackich interwencji, 
niestety przybywa. 
Dlatego tak ważne 
jest systematyczne 
zwiększanie wypo-
sażenia niezbędnego 
przy ratowaniu życia 
i zdrowia ludzkiego.   
Pełna gotowość
Druhowie z jednostek 
OSP z terenu gminy 
działają społecznie, 
a przyświeca im dewi-
za „Bogu na chwałę, 
ludziom na pożytek”. 
Nawet, jeśli powyżej była mowa o wy-
płacanych ekwiwalentach za działania 
ratownicze, to są to doprawdy kwoty 
symboliczne, które ledwie starczają 
na przykład na pokrycie kosztów wy-

prania mundurów. Mimo to wszyscy 
czynni strażacy pozostają w pełnej 
gotowości, często też doskonalą swoje 
umiejętności. Najlepszym spraw-

dzianem ich aktualnej sprawności są 
organizowane każdego roku Gminne 
Zawody Strażacko-Pożarnicze, pod-
czas których ich uczestnicy rywalizują 
w dwóch konkurencjach  - sztafecie 

pożarniczej i ćwiczeniach bojowych. 
Zawody, a przede wszystkim poprze-
dzające je treningi, uczą też pracy 
w kolektywie, a to podczas akcji ratow-

niczych jest bardzo ważne. 
W ubiegłym roku gminne 
zawody rozegrane zostały 
na stadionie Strażaka 
Mokrzyska. Zwyciężyli 
gospodarze, którzy wy-
przedzili OSP Jadowniki 
i OSP Szczepanów. Stra-
żacy cieszą się w swoich 
środowiskach olbrzymim 
szacunkiem, a budujące 
jest to, że wielu młodych 
ludzi bez wahania decy-
duje się wstąpić w szeregi 
OSP. Remizy strażackie 
nadal pełnią w mniej-
szych miejscowościach 
rolę ośrodków, wokół któ-
rych koncentruje się życie 
kulturalne i towarzyskie. 

Wielu strażaków należy do środowi-
skowych kół honorowych dawców krwi. 
Chętnie też włączają się w organizację 
imprez o charakterze charytatywnym. 

Waldemar Pączek, fot. kolor

WOKÓŁ NAS

fot. M. Kotfis
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Już po raz piąty w Święto Ob-
jawienia Pańskiego ulicami 
Brzeska przemaszerował Or-
szak Trzech Króli. Z roku na 
rok coraz więcej miejscowości 
w Polsce organizuje takie prze-
marsze, jednak nasze miasto 
jest jednym z pierwszych, które 
na stałe wprowadziło ten zwy-
czaj. W tym roku na ten sposób 
świętowania zdecydowało się 
blisko dwa tysiące mieszkańców 
Brzeska i okolicznych miejsco-
wości. Orszak zorganizowany 
został przez Urząd Miejski we 
współpracy z parafiami pw. NMP 
Matki Kościoła i św. Jakuba oraz 
Miłosierdzia Bożego. 

Uczestnicy korowodu spotkali 
się na placu Kazimierza Wielkiego 
w Brzesku. Przywitali ich probosz-
czowie obu parafii, ksiądz Józef 
Drabik i ksiądz Wojciech Werner 
oraz burmistrz Grzegorz Wawryka. 
Wszyscy trzej z pomocą radnych miej-
skich i druhów z Dziecięcej Drużyny 
Pożarniczej działającej przy jednost-
ce OSP w Jadownikach 
rozdali symboliczne 
korony, śpiewniki i na-
klejki odnoszące się do 
Święta Trzech Króli. 
Zanim uformowany 
został orszak, Grupa 
Śpiewacza z Jadownik 
zaprezentowała frag-
ment bożonarodzenio-
wego widowiska. 

Trasa przemarszu 
tradycyjnie  wiod ła 
z placu Kazimierza 
Wielkiego poprzez uli-
cę Uczestników Ruchu 
Oporu, plac Żwirki 

i Wigury, skąd jego uczestnicy do-
tarli ulicą Głowackiego do brzeskiego 
Rynku. Orszakowi przewodziła, co 
też jest już tradycją, Miejska Orkie-
stra Dęta pod dyrekcją kapelmistrza 
Wiesława Porwisza. 

Zwieńczeniem wspólnego święto-
wania Dnia Objawienia Pańskiego 
był koncert kolęd w wykonaniu ja-
downickiej Grupy Śpiewaczej. Obaj 
proboszczowie udzielili błogosła-
wieństwa uczestnikom przemarszu, 
po czym wraz z burmistrzem rozdali 
wszystkim słodycze. 

W organizację tegorocznych ob-
chodów Święta Trzech Króli oprócz 
parafii NMP Matki Kościoła i św. 
Jakuba oraz Miłosierdzia Bożego, 
a także pracowników Urzędu Miej-
skiego zaangażowani byli ponadto 
pracownicy Miejskiego Ośrodka 
Kultury jak również funkcjonariusze 
Komendy Powiatowej Policji oraz 
druhowie z Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Brzesku, którzy czuwali nad 
zabezpieczeniem trasy przemarszu.  

Obchody Święta Trzech Króli to 

pierwsze masowe wydarzenie w roku 
szczególnym dla historii Polski. 
Roku, w którym przypada setna 
rocznica odzyskania niepodległości. 
Burmistrz Grzegorz Wawryka za-
powiada, że będzie to rok obfitujący 
w wiele wydarzeń, podczas których 
akcentowana będzie doniosłość tej hi-
storycznej chwili. W Biurze Promocji 
dobiegają końca działania związane 
z opracowaniem szczegółowego pro-
gramu imprez poświęconych tej rocz-
nicy. Między innymi przygotowywane 
są dwa plenerowe widowiska. Jedno 
z nich znajdzie się w programie 
tegorocznych Dni Brzeska, drugie 
zaplanowane jest na wrzesień. Uko-
ronowaniem rocznicowych wydarzeń 
nastąpi oczywiście 11 listopada.

Traktujemy ten rok jako szcze-
gólną okazję do propagowania idei 
dobrze pojmowanego patriotyzmu, 
integracji mieszkańców i swoistej 
lekcji historii. Jestem przekonany, że 
zaproponowany przez nas program 
obchodów 100-lecia odzyskania nie-
podległości trafi w gusta i oczekiwa-
nia naszych mieszkańców. Szczegóły 
znane będą już niebawem – mówi 
Grzegorz Wawryka. 

EMIL,  fot. kolor

Święto Trzech Króli

UROCZYŚCIE

fot. J. Niemiec-Basista
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16 grudnia w Domu Ludowym w Ja-
downikach odbyło się zorganizowane 
przez jadownickie Koło Gospodyń 
Wiejskich spotkanie świąteczne. Panie 
z Jadownik zaprosiły do wspólnego wi-
gilijnego stołu m.in. KGW z Czchowa. 
Gospodynią wieczoru była Elżbieta 
Loranty, kierowniczka świetlicy wiej-
skiej, zaangażowana w działalność 

KGW i zespołu „Jadow-
niczanie”. Nie zabrakło 
opłatka, życzeń i wigi-
lijnego poczęstunku, po 
którym wszyscy zebrani 
wspólnie kolędowali wraz 
z muzykami z zespołu 
ludowego.

***

W świątecznym nastroju

Dzień później w Auli Chrystusa Kró-
la, przy kościele św. Jakuba już po 
raz 25. Odbyło się wigilijne spotkanie 
dla ubogich, samotnych i bezdom-
nych organizowane przez Państwa 

Annę i Kazimierza Kuralów, przy 
współpracy z parafialnym oddzia-
łem Caritas. Na stołach pojawiły się 
tradycyjne świąteczne dania i napoje 
oraz opłatki, którymi dzielili się ze 

sobą uczestnicy wieczerzy. Prócz 
pracowników restauracji i Caritasu, 
w spotkaniu wzięli udział: wice-
minister Józefa Szczurek-Żelazko, 
burmistrz Grzegorz Wawryka oraz 

wiceburmistrz Jerzy Tyrkiel. Jak 
co roku obecny był również biskup 
diecezji tarnowskiej Andrzej Jeż. 
Przed spotkaniem duchowny odpra-
wił uroczystą mszę, podczas której 
zwracał uwagę na to jak ważne jest 
by potrafić dzielić się z bliźnimi i do-
strzegać ich krzywdę.

***
Dużą atrakcją, szczególnie dla 

najmłodszych była żywa szopka na 
brzeskim rynku. W niedzielę 17 grudnia 
przez cały dzień można było spotkać 
tam osiołki, kucyki i alpakę, która ze 
względu na swój niespotykany wygląd 

wzbudziła największe 
zainteresowanie. Jak 
co roku po płycie rynku 
spacerował Mikołaj, 
który rozdawał wszyst-
kim słodycze, a dzieci 
zapraszał do wspólne-
go zdjęcia w saniach. 
Po przedpołudniowej 
mszy, ksiądz Jacek 
Walczyk poświęcił sian-
ko, które mieszkańcy 
Brzeska mogli później 
zabrać na wigilijny stół.

fot. kolor

fot. M. Kotfis

fot. B. Kądziołka

fot. B. Kądziołka
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W Święto Trzech Króli w szcze-
panowskiej bazylice miał miejsce 
noworoczny koncert w wykonaniu 
miejscowego chóru sanktuaryjnego 
i Orkiestry Dętej z Okulic. To kolej-
ny artystyczny efekt kilkuletniej 
współpracy obu zespołów, które co 
roku na przełomie grudnia i stycz-
nia występują razem w bożonaro-
dzeniowej atmosferze. Poza Szcze-
panowem koncerty odbyły się także 
w kościołach parafialnych w Buczu 
i Mokrzyskach oraz w Sanktuarium 
w Okulicach. 

 Gospodarzem szczepanowskiego 
koncertu był ksiądz Adam Lelito, 
a wnętrze bazyliki wypełnione było po 
brzegi nie tylko przez mieszkańców 
Szczepanowa, ale i licznych przybyszów 
z sąsiednich miejscowości. 

Mieszany czterogłosowy chór założo-
ny został w Szczepanowie w 1977 roku, 
a inicjatorem jego powstania był ówcze-
sny wikary, ksiądz Leszek Kozioł. Chór 
na jakiś czas pozostawał w zawieszeniu, 
by wznowić działalność za sprawą byłego 
organisty, Augustyna Mrzygłóda. Jego 
skład tworzyli wówczas sami mężczyźni. 
Dopiero w 2001 roku zespół ponownie 
przyjął charakter mieszanego chóru, 
którym kieruje aktualny organista Woj-
ciech Oleksyk. Szczepanowscy śpiewacy 
spotykają się regularnie cztery razy 

w tygodniu. Chętnie współpracują z in-
nymi chórami, między innymi z Echem 
Gorczańskim z Nowego Targu. 

Założona w 1936 roku okulicka 
Orkiestra Dęta w zeszłym roku ob-
chodziła 80-lecie istnienia. Przez ten 
długi czas orkiestrą kierowało wielu 
kapelmistrzów, obecnie funkcję tę peł-
ni Mariusz Kurnik, absolwent Szkoły 
Muzycznej II stopnia im. Władysława 
Żeleńskiego w Krakowie oraz Studium 
Kapelmistrzów i Tamburmajorów w No-
wym Sączu. Orkiestra to laureat wielu 

prestiżowych konkursów i festiwali. 
Publiczność zgromadzona w Bazyli-

ce w Szczepanowie wzięła udział w mu-
zycznej uczcie złożonej z najpopularniej-
szych kolęd i utworów nawiązujących 
do nastroju świąt Bożego Narodzenia. 
Tym, którzy przegapili te cztery nowo-
roczne koncerty, pozostaje odszukać je 
na You Tube. Można być pewnym, że 
w przyszłym roku grono chętnych do 
udziału w tych wydarzeniach będzie 
jeszcze więcej. 

WALP 

Szczepanowski koncert noworoczny

***
20 grudnia w Auli Chrystusa Króla 

już po raz 17. zebrali się uczestnicy 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brze-
sku, ich opiekunowie, rodzice oraz za-
proszeni goście. Nie mogło zabraknąć 
również byłych uczestników Warszta-

tu, którzy roz-
poczęli niedaw-
no samodzielną 
pracę w Zakła-
dzie Aktywno-
ści Zawodowej 
w Łysej Górze. 

Spotkanie rozpoczęły jasełka odegrane 
przez podopiecznych WTZ, bardzo cie-
pło przyjęte przez zgromadzoną w auli 
publiczność. Życzenia świąteczne 
składali burmistrz Grzegorz Wawry-
ka, starosta Andrzej Potępa, prezes 
zarządu ABM Mirosława Morawska 
oraz Maria Góra i Urszula Majmurek 
ze stowarzyszenia „Ostoja”. Opłatki 
poświęcił obecny na uroczystości ks. 
prałat Józef Drabik. Kapłan poprowa-
dził też modlitwę, po której wszyscy 
zasiedli do świątecznej kolacji.

red.

ŚWIĄTECZNIE

fot. brzesko.pl

fot. M. Kotfis
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5 grudnia 2017 r. Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Brzesku po 
raz kolejny miała zaszczyt gościć na 
spotkaniu autorskim Pawła Beręse-
wicza. Uczestnikami spotkania byli 
uczniowie klas V z PSP nr 2 i PSP nr 3. 

Dzień 6 i 7 grudnia to dzień szcze-
gólny dla dzieci. Mali i duzi klubowicze 
spotkali się ze Świętym Mikołajem. 
Wyjątkowy Gość najmłodszych ob-
darował prezentami, ale również dla 
rodziców miał słodką niespodziankę.

„W ciszy serc...” pod takim ha-
słem 7 grudnia odbył się Powiatowy 
Konkurs Recytatorski poezji Bolesła-
wa Leśmiana zorganizowany z okazji 
140. rocznicy urodzin i 80. rocznicy 
śmierci poety. W konkursie wzięło 
udział 18 uczniów szkół podstawowych 
i klas gimnazjalnych powiatu brzeskie-
go. Uczestnicy zaprezentowali wybra-
ny wiersz poety. Jury po wysłuchaniu 
wszystkich recytacji postanowiło przy-
znać dyplomy oraz nagrody książkowe.

 I miejsce: Aleksandra Dzień-
ska (PSP nr 2 w Jadownikach), 

Kulturalny grudzień w Powiatowej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Brzesku rozpoczął wernisaż wysta-
wy malarstwa krakowskiej Artystki 
Małgorzaty Mizi, który miał miejsce we 
wtorkowy wieczór 12 grudnia 2017 r.
Prezentowana w brzeskiej Bibliotece 
wystawa „Po przerwie” obejmuje prze-
krojowy wybór prac z ostatnich lat. Są 
to cykle malarskie o różnej tematyce, 
od pejzażu architektonicznego po 
przedstawienia mityczne, zwierzęce 
(pegazy), porcja obiektów ceramicz-
nych i kilka emaliowanych na metalu. 
Podczas wernisażu Artystka wprowa-
dziła zebrane grono wielbicieli oraz pa-
sjonatów sztuki w świat swoich dzieł, 
opowiedziała o inspiracjach twórczych, 
o tym jak tworzy. Dodatkowo zaprzy-
jaźniony z Biblioteką artysta, plastyk 
- Eugeniusz Molski w kilku słowach 
zaprezentował twórczość i niezwykłą 
technikę Małgorzaty Mizi. Dopełnie-
nie i poszerzeniem ekspozycji była 
ilustracja medialna, przedstawiająca 
ludzi i miejsca, z których Artystka 
czerpie inspiracje. Ponadto w trakcie 
wernisażu Małgorzata Mizia otrzy-
mała z rąk lokalnego poety Dariusza 

W Bibliotece…

Kulturalny grudzień w Bibliotece…

II miejsce: Weronika Czesak (ZS 
w Borzęcinie Górnym) i Emilia Mi-
śkowicz (PSP nr 2 w Jadownikach), 
III miejsce: Angelika Potera (ZS 
w Jurkowie) i Sabina Stec (PG nr 2 
w Brzesku). Jurorzy przyznali także 
dwa wyróżnienia, które otrzyma-
li: Szymon Borowiec (ZS w Bielczy) 
oraz Marcelina Żurek (PSP nr 1 
w Brzesku). Pozostali uczestnicy 
konkursu otrzymali podziękowania 
oraz nagrody książkowe. Wszystkie 
nagrody zostały ufundowane przez 
PiMBP w Brzesku.

13 grudnia udaliśmy się ze świą-
teczną wizytą do szpitala. „Szpitalne” 
spotkania odbywają się cyklicznie od 
maja 2017 r., ale tym razem wizyta 
była niecodzienna, ponieważ celem na-
szego spotkania było wręczenie pacjen-
tom drobnego, świątecznego upominku 
w postaci książek, które mogą być 
pociechą podczas szpitalnego pobytu. 
Świąteczny prezent wręczyła Dyrektor 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Brzesku, Karina Legutek. 
Mali pacjenci z radością przeglądali 
otrzymane książki, które ufundowała 
firma Platon Sp. z o.o. 

15 grudnia do Oddziału dla Dzieci 

Dzierwy specjalnie przygotowany na tę 
okoliczność wiersz, inspirowany twór-
czością Artystki. Słowa podziękowania 
kierujemy do firmy Zasada Trans 
Spedition za zapewnienie transportu 
wystawy oraz za wsparcie i pomoc 
w realizacji naszych działań. Ekspo-
zycję można oglądać do 9 lutego 2018 
r. w godzinach od 8.00-15.00 w sali 
wystawienniczo - odczytowej PiMBP.

Tuż przed Świętami Bożego Naro-
dzenia 19 grudnia 2017 r. odbyło się 
spotkanie autorskie z brzeską poetką 
Agatą Podłęcką 
zatytułowane „Zi-
mowa zadymka”. 
Była to odsłona 
małych i dużych 
radości, reflek-
sji i wspomnień 
z a m k n i ę t y c h 
w wersach poezji 
bardziej i mniej 
poważnej, spacer 
po alejkach, przy-
prószonych śnie-
giem z latarnią 
ozdobioną sopla-
mi lodu, a także 

z przybyły radosne przedszkolaki 
z  Przedszkola Publicznego nr 3 
w Brzesku. W piękny i niepowtarzalny 
nastrój wprowadziła małych czytel-
ników prezentacja multimedialna, 
mówiąca o  symbolach Bożego Naro-
dzenia. Najbardziej wyczekiwanym 
punktem spotkania było ubieranie 
choinki. Pod pięknie przystrojonym 
świątecznym drzewkiem czekał na 
dzieci prezent, który ufundował sklep 
Pipi z Brzeska. 

Miło nam poinformować, że dzię-
ki naszej czytelniczce Karolinie pod 
biblioteczną choinką my również 
znaleźliśmy niespodziewany prezent - 
dwa pudła książek ufundowane przez 
Wydawnictwo Albatros. Aby otrzymać 
nagrodę Karolina musiała pokonać 
ponad tysiąc osób, które tak jak ona 
zgłosiły swoje biblioteki do konkursu 
i uzasadniły dlaczego to właśnie tam 
powinny powędrować książki. Spośród 
tak wielu zgłoszeń wydawnictwo wy-
brało tylko 4 biblioteki z całej Polski, 
do których trafiły pudła-niespodzianki. 
Zachęcamy do przeczytania nagrodzo-
nego wiersza na stronie: www.biblio-
tekabrzesko.pl 

PiMBP fot. kolor

wyprawa w skute lodem góry i przy-
stanek przy betlejemskiej szopce. 
A wszystko to wśród śpiewu autor-
skich pastorałek Agaty Podłęckiej 
do muzyki Krzysztofa Szydłowskiego 
oraz innych kolęd w wykonaniu 
Grupy Teatralnej GT. Uczestnicy 
spotkania wprowadzeni w świąteczny 
nastrój, wychodząc mogli zabrać ze 
sobą pamiątkowego aniołka do zawie-
szenia na swojej choince i kaligram 
ku zadumie. 

PiMBP

fot. PiMBP

W BIBLIOTECE
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Szopka na Rynku

Konkurs szopki
OSP

fot. B. Kądziołka

fot. MOK

fot. M. Kotfis
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WOŚPWOŚP 2018

fot. MOK



21 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYstyczeń 2018

Pochód Trzech Króli

fot. J. Niemiec-Basista



Inni, ale tacy sami

W Bibliotece

fot. B. Kądziołka

fot. PiMBP
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Projekt „Inni, ale tacy sami” powstał 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Brze-
sku. Jego współtwórcą była Karolina 
Kluz, osoba z umiarkowanym stop-
niu niepełnosprawności, pracująca 
w naszej instytucji. Główny cel, który 
został osiągnięty podczas realizacji, to 
zintegrowanie osób niepełnospraw-
nych w najbliższym środowisku i spo-
łeczności lokalnej. Udowodniliśmy, że 
na gruncie kulturalno-artystycznym 
młodzież łatwiej nawiązuje współ-
pracę i buduje pozytywne relacje. 
W naszym projekcie wzięli udział: 
uczniowie z ZSP1, PG1, PG2 oraz 
ŚDS, Warsztat Terapii Zajęciowej, 
Dom Pomocy Społecznej. Integrując 
społeczność lokalną, zestawiliśmy 
różne dziedziny artystyczne: poezję, 
muzykę, sztuki plastyczne i taniec. 
W grudniu 2016 roku ogłosiliśmy 
konkursy: plastyczny, muzyczny, 
recytatorski. Konkursy zostały prze-
prowadzone w lutym.

4 marca w Miejskim Ośrodku Kul-
tury odbył się finał pierwszego etapu 
projektu „Inni, ale tacy sami”. Spotka-
nie oficjalnie otworzyła jedną ze swoich 
piosenek, Lidia Jazgar – wokalistka 
zespołu Galicja. Później można było 
usłyszeć laureatów konkursów recyta-
torskiego i poezji śpiewanej. Wręczenia 
nagród laureatom konkursów plastycz-
nego, recytatorskiego i poezji śpiewanej 
dokonali burmistrz Brzeska Grzegorz 
Wawryka, dyrektor MOK Małgorzata 
Cuber oraz pani Lidia Jazgar. Oprócz 
występów laureatów oraz rozdania 
nagród odbył się też połączony z tym 
mini recital Jędrzeja Rosy i Sary Wi-
dły. Można było też obejrzeć wystawę 
pokonkursową.

 Akcentem połączonym z projek-
tem był koncert organowy pana Wi-
tolda Zalewskiego. Koncert odbył się 
w starej części ko-
ścioła pod wezwa-
niem św. Jakuba 
w Brzesku.

Od lutego pro-
wadzone były też 
warsztaty arty-
styczne z Andrze-
jem Starowiczem. 
Efektem warsz-
tatowych dzia-
łań był spektakl 
pantomimiczny 
„Secret Garden” 
oparty na powie-
ści „Tajemniczy 

ogród”. Było to widowisko wykorzystu-
jące grę świateł, dźwięku. W spektaklu 
wystąpili tancerze, laureaci programów 
telewizyjnych, a także uczestnicy 
warsztatów tanecznych. 

W brzeskim RCKB 8 czerwca 
uczniowie, uczestnicy Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej oraz zaproszeni goście 
obejrzeli spektakl słowno-muzyczny 
pod tytułem „Niezrozumiani, czyli 
opowieść w innym wymiarze” przy-
gotowany przez uczniów i nauczycieli 
gimnazjum nr 2 w Brzesku.

18 czerwca odbyło się w Ogródku 
Jordanowskim pierwsze kino plenero-
we także w ramach projektu. Działania 
związane z projektem „Inni, ale tacy 
sami” były również zauważalne podczas 
tegorocznych Dni Brzeska, kiedy to 25 
czerwca wieczorem wystąpili Jędrzej 
Rosa i Sara Widła. 

24 sierpnia w czwartek o godzinie 
15.00 odbył się piknik rodzinny- ko-
lejne działanie związane z projek-
tem. W Ogródku Jordanowskim przy 
pięknej, słonecznej pogodzie bawili 
się brzeszczanie, uczestnicząc w kon-
kursach, turniejach. Wszystkie dzieci 
biorące udział w konkursach otrzymały 
nagrody ufundowane przez Fundację 
Can-Pack, Mlekovitę i MOK. Uczestni-
cy pikniku mogli też usłyszeć piosenki 
w wykonaniu Katarzyny Gawendy, a 
później obejrzeć filmy w ramach kina 
plenerowego. W działaniach 24 sierpnia 
wzięło udział około 500 osób. 

Od września do końca listopada 
odbywały się w MOK-u warsztaty ta-
neczne prowadzone przez instruktorów: 
Angelikę Zając i Krystiana Czesaka. 
Uczestniczyła w nich młodzież z ZSP1,
z oddziałów gimnazjalnych mieszczą-
cych się przy PSP1 i PSP2 oraz uczest-
nicy Warsztatów Terapii Zajęciowej 
i Środowiskowego Domu Samopomocy. 

Rozstrzygnięty został konkurs foto-
graficzny pod hasłem „Brzeszczanie 
w sytuacjach codziennych”. Wystawa 
pokonkursowa znajduje się na dru-
gim piętrze Regionalnego Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznego. Podsumo-
wanie wszystkich działań związanych 
z projektem wraz z częścią artystyczną 
odbyło się 18 grudnia 2017 r. Wręczono 
nagrody laureatom konkursu foto-
graficznego. Młodzież z PSP1, PSP2, 
PSP3, ZSP1 oraz uczestnicy Warsztatu 
Terapii Zajęciowej obejrzeli program 
artystyczny. W programie tym wystą-
piła młodzież, uczestnicząca wcześniej 
w warsztatach tanecznych. Piosenki 
śpiewali: członkowie z zespołu teatral-
no-muzycznego pani Eweliny Stępień, 
a także uczestnicy WTZ i wychowanek 
Domu Pomocy Społecznej. 

Cały projekt obejmował osoby za-
mieszkałe w powiecie brzeskim. Zaan-
gażowane do jego realizacji były osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną, 
fizyczną, uczniowie szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych pracownicy Miej-
skiego Ośrodka Kultury, Młodzieżowa 
Rada Gminy, uczestnicy Warsztatu 
Terapii Zajęciowej, podopieczni Środowi-
skowego Domu Samopomocy i Domu Po-
mocy Społecznej. Projekt wspierali: Sto-
warzyszenie Osób Niepełnosprawnych, 
opiekunów i wolontariuszy „Ostoja” 
Brzesko, Warsztaty Terapii Zajęciowej, 
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Brzesku, 
Powiatowa i Miejska Biblioteka w Brze-
sku i Urząd Miejski w Brzesku. Finanso-
wego wsparcia udzieliła Fundacja Can-
-Pack. Ogółem w projekcie uczestniczyło 
około 2000 osób (wśród nich są ci, którzy 
bezpośrednio brali udział w konkursach, 
warsztatach, widowiskach, piknikach, 
koncertach, a także ci, którzy byli wi-
dzami, obserwatorami). O projekcie, 
który realizowany był przez cały 2017 
rok informowało radio RDN Małopolska, 
BIM, www.mok.brzesko.pl, www.bwi.pl, 
www.brzesko.pl.            

 red. fot. kolor

Inni, ale tacy sami
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21 grudnia w siedzibie Zespołu 
Szkół Ponadgimanzjalnych nr 1 
odbył się charytatywny kiermasz 
świąteczny. W programie znalazły 
się między innymi rozgrywki spor-
towe i występy artystyczne.

Przechodzę przez znajome drzwi. 
Ruch na holu, jak to przed świętami – 
nieco mniejszy niż zwykle, ale jednak 
widać, że szkoła żyje. Obok przebiega 
jakaś dziewczyna w mikołajowej czap-
ce. Te mikołajki są już chyba jakimś 
symbolem kiermaszu. Kiedy pięć lat 
temu, jeszcze jako licealista byłem 
świadkiem pierwszego kiermaszu 
w moim życiu, na korytarzach również 
można było spotkać sympatyczne „mi-
kołajki”. Kiedy w ogóle był pierwszy 
kiermasz? Dobre pytanie. Pytam pań 
z biblioteki, nauczycielek. Nikt nie 
pamięta. Na pewno to zwyczaj jeszcze 
z Pałacu, choć formuła nieco się przez 
lata zmieniła. Czyli tradycja. Taka 
prawdziwa. Nie sprzed pięciu, czy 
dziesięciu lat.

Kiermasz zawsze budził w uczniach 
(a zapewne i nauczycielach) ciepłe 
uczucia, z kilku co najmniej, powodów. 
Po pierwsze organizowany tuż przed 
świętami, kiedy człowiek błądzi myśla-
mi daleko od podstawy programowej 
MEN, dawał okazję do oderwania się 
od szkolnej codzienności. Po drugie 
stanowił dla uczniów okazję do zapre-
zentowania swoich, bardzo różnorod-
nych talentów. Nieczęsto trafia się im-
preza, gdzie artyści (wszelkiej maści) 
jak i sportowcy występują w zasadzie 
na równej stopie. Po trzecie wreszcie 
i chyba najważniejsze kiermasz ma 
charakter charytatywny i zaangażo-
wana w niego jest (w różnym stopniu) 
cała społeczność szkolna. Dzięki temu 

Kiermasz świąteczny 
i (trochę) zgryźliwy tetryk

każdy ma poczucie, że uczestniczy 
w czymś naprawdę wielkim. W tym 
roku uczniowie zbierali pieniądze dla 
swoich chorych koleżanek, co pewnie 
jeszcze bardziej wzmacniało to poczu-
cie wspólnoty.

Trochę się jednak w organizacji 
kiermaszu pozmieniało. Na lepsze? 
Na gorsze? Trudno powiedzieć. Nie 
da się ukryć, że kiermasz, jak każ-
de funkcjonujące od lat wydarzenie 
pomału się profesjonalizuje. Z jednej 
strony świadczy to o rozwoju, z dru-
giej budzi jakąś nostalgię. Wysłuchać 
koncertu duetu Mika – Musiał, to czy-
sta przyjemność, ale jednak brakuje 
tych dziesiątek szkolnych zespolików, 
na koncerty których młodzież szła 
zawsze z przyjemnością. Mogły sobie 
w programie kiermaszu być najlepsze 
zespoły z powiatu, a choćby i woje-
wództwa, ale nie było w nich „naszej” 
Basi, „naszych” Edytek, Gabrysi, 
„Wiśni” i wszystkich innych artystek 
z klasy „G”, które na łamach „BIM-u” 
serdecznie pozdrawiam. Namiastką 
(przepięknie wykonaną) tamtych nie 
tak przecież odległych występów, był 
tegoroczny koncert kolęd i pastorałek. 
Ale cóż… Czasy się zmieniają, a ja na-
przeciw licealistów jestem już starym 
gderliwym dziadkiem, który opowiada 
jak, to za jego czasów było dobrze.

To jeszcze trochę pogderam. Licy-
tacja. Podobnie, jak sam kiermasz wy-
darzenie z wielkimi tradycjami. W tym 
roku na sprzedaż wystawiono przed-
mioty bardzo cenne i w bardzo atrak-
cyjnych cenach. Całość została z fine-
zją poprowadzona przez niezawodny 
duet: Tomek Nowakowski (absolwent 
ZSP nr 1, braci studenckiej znany z fal 
Radia 17) i Michał Plichta (uczeń ZSP 

nr 1). A jednak trudno oprzeć się wra-
żeniu, że największe zainteresowanie 
uczniów aukcja budziła, kiedy można 
było wylicytować symboliczną „ocenę” 
z autografem profesor Błoniarczyk… 
I znów namiastką dawnych tradycji 
(choć znów przepiękną namiastką) 
były obrazy wykonane przez uczen-
nicę szkoły, Wiktorię Iskrę. Ale tych 
nawiązań do tradycji i współczesności 
szkoły chciałoby się jak najwięcej. Bo 
„jak się swoim nie pochwalisz, to kto 
się za ciebie pochwali?”. 

Jest jednak coś, co się nie zmienia. 
To piękne sportowe emocje. Mecz „Je-
dynka” vs „Zielonka” zawsze będzie 
pięknym widowiskiem. No chyba, że 
obydwie placówki zaczną wykupywać 
zawodników z zagranicznych klubów, 
ale do tego jeszcze (na szczęście!) 
daleko.

Ale żarty i złośliwości na bok. Było 
mi naprawdę miło, że po latach, już 
nie jako uczeń, ale reporter „BIM-u” 
mogłem znów wziąć udział tym pięk-
nym wydarzeniu. Aż przyjemnie było 
patrzeć, na zaangażowanie uczniów 
i nauczycieli przygotowujących im-
prezę. Na pewno niejeden raz musieli 
zostawać po lekcjach, czy nadrabiać 
opuszczone zajęcia. Efekt wyszedł 
naprawdę dobry i chylę czoła zarówno 
przed moimi młodszymi kolegami, jak 
i ich opiekunami z grona pedagogiczne-
go. Tym bardziej, że to ich nie pierwsze 
imponujące dokonanie. (Że wspomnę 
tu choćby samodzielne, szeroko zakro-
jone badania historyczne, czy wysokie 
lokaty w ogólnopolskich konkursach) 
A że trochę narzekam? No cóż… To dla-
tego, że sam piękne licealne lata mam 
już za sobą i wszystko, co było wtedy 
wydaje się lepsze. Ale kiermasz jest 
przede wszystkim dla uczniów, a nie 
starych (relatywnie) zgredów, którzy 
mają już za sobą licencjat. I niech tak 
pozostanie. 

Grzegorz Heród

fot. G. Heród
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22 grudnia w Miejskim Ośrodku 
Kultury odbyło sie rozstrzygnięcie 
konkursu na szopkę ludową i ozdobę 
choinkową. Konkurs skierowany był 
do uczniów szkół i przed-
szkoli z powiatu brzeskiego.  
Wpłynęło ponad 300 prac, 
spośród których wyłonio-
no 26 najlepszych. Wśród 
nagrodzonych znaleźli się: 
Magdalena Wiśniowska, 
Krzysztof Wiśniowski, Mar-
celina Smaga, Marcelina 
Kornaś, Wiktoria Borowiec 
(PSP nr 2 w Brzesku),  Ma-
teusz Gdowski, Miłosz Król 
(PSP w Szczepanowie), Ga-
briela Smolik (PG w Rzeza-
wie), Karolina Dobrzańska 
(PSP w Jasieniu), Paulina 
Jagła (PSP w Biesiadkach), 
Maria Babraj, Filip Do-
branowski (PSP w Uszwi), 
Gabriela Kwaśna (PSP w Iw-
kowej), Hanna Czernecka 
(PP nr 7 w Brzesku), Kamila 
Staszel – Łatas (PSP nr 3 
w Brzesku), Klaudia Linca, 
Aleksandra Caban, Tytus 
Żółty (PSP nr 2 w Jadowni-

4 stycznia 2018 roku w Katolickiej 
Szkole Podstawowej w Brzesku odbyło 
się przedstawienie jasełkowe. Z tej 
okazji zaproszono dzieci wraz z wy-
chowawcami z różnych przedszkoli nr 
3, 7, 9, przedszkola „Wesołe Nutki” 
i przedszkola Sióstr Służebniczek. 
Dzieci oraz młodzież z katolickiego 
liceum i gimnazjum odgrywały ja-
sełkowe postacie. Ukazane zostały 
sceny towarzyszące przyjściu na świat 
Jezusa Chrystusa. Przepiękna oprawa 
muzyczna, śpiew chóru oraz solistów 
wywołały burzę oklasków i niejedno 
wzruszenie. Szczególnie wzruszająca 
była kolęda „Lulajże Jezuniu” w wyko-
naniu Matki Bożej (Zuzi Biel) i małego 
aniołka (Lilianki Holik). 

Na zakończenie uroczystości odbyło 
się podsumowanie wcześniej przepro-
wadzonego konkursu plastycznego 
dla przedszkolaków „Święta Bożego 
Narodzenia w wyobraźni dziecka”. 
Nagrodzono zwycięzców i wszystkim 

kach), Milena Kuta, Iga Pietrucha 
(świetlica przy parafii Miłosierdzia 
Bożego), Kinga Gicala (koło plastycz-
ne przy parafii Miłosierdzia Bożego), 

obecnym wręczono drobne upominki. 
Nagrody otrzymali: Oskar Stachura, 
Lena Pabian, Małgorzata Zubel, Mile-
na Morawiec, Zuzanna Słupska, Zofia 
Mizera z Przedszkola nr 3; Gabriela 
Tokarz, Oskar Michałek, Kacper Ko-
tarba, Lena Kukułka z Przedszkola nr 
7; Igor Kraj, Julia Glapińska, Grzegorz 
Glapiński, Dawid Mańka, Magdalena 
Cierniak z Przedszkola nr 9; Hubert 
Śliwiński, Jakub Wyraz, Oliwia Le-
dzińska, Carmen Chamioło, Juliusz 
Madej, Adam Maślak, Zofia Tokarz 
z Przedszkola Wesołe Nutki i Zofia Ko-
łpa, Leo Stalmach, Weronika Adamska 
od Sióstr Służebniczek.

W katolickich szkołach w Brzesku: 
w gimnazjum, liceum i szkole pod-
stawowej kalendarz uroczystości jest 
bardzo bogaty. Wszystkie wydarzenia 
sprawiają moc radości zarówno mło-
dzieży, dzieciom, gronu pedagogicz-
nemu jak też zaproszonym gościom. 

Bernadeta Zyznawska

Katarzyna Put, Natasza Dadej (MOK 
w Brzesku), Nikodem Gibała (Brze-
sko), Dorota Czesak (Rzezawa) oraz 
Społeczne Koło Plastyczne „Plastuś” 
z PSP nr 2 w Jadownikach. Wyróż-
nieni otrzymali nagrody rzeczowe 
i pamiątkowe dyplomy. 

red., fot. kolor

Nagrodzono szopki

Hej kolęda, kolęda…
Szkoła katolicka przedszkolakom

fot. KSP

fot. MOK
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Ogromna spuścizna rodziny Goetzów 
Okocimskich do dzisiaj budzi szacu-
nek i zainteresowanie nie tylko wśród 
mieszkańców Brzeska, Okocimia czy 
Małopolski. Wielopłaszczyznową 
działalność trzech pokoleń Goetzów 
przerwała II wojna światowa, po 
zakończeniu której całość majątku 
została znacjonalizowana. Ostatni 
z rodu Antoni Jan nie wrócił do kra-
ju i pozostał na obczyźnie - zmarł 
w 1962 roku w Kenii1 i tam został 
pochowany. 

Szczególnie wydarzenie, które 
miało miejsce 21 października 2017 r.
odbiło się szerokim echem wśród 
mieszkańców Brzeska, Okocimia 
i okolicy. W tym dniu odbył się z ini-
cjatywy Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Okocimskiej uroczysty pogrzeb4,5 
sprowadzonych (po wielu latach sta-
rań) szczątków ostatniego potomka 
Goetzów- Antoniego Jana. Kondukt 
pogrzebowy przeszedł od pałacu (gdzie 
była wystawiona trumna) do kościoła 
parafialnego w Okocimiu. Prochy An-
toniego Jana zostały złożone w krypcie 
rodzinnej okocimskiego kościoła, któ-
rego fundatorem był Jan Albin, ojciec 
Antoniego Jana. W związku z tym 
podniosłym wydarzeniem wydano 
też publikację1 przybliżającą historię 
rodziny Goetzów

Pamięć o spuściźnie i dokonaniach 
rodziny okocimskich właścicieli browa-
ru i dóbr ziemskich jest żywa i przy-
pominana mieszkańcom Brzeska, 
między innymi dzięki realizowanym 
różnym projektom o dużym zasięgu. 
W ostatnich dwóch latach z inicjatywy 
organizacji społecznych: Brzeskiego 
Towarzystwa „Gryf” oraz Stowarzy-
szenia Miłośników Ziemi Okocimskiej 
miały miejsce trzy duże wydarzenia 
związane z rodziną Goetzów. W 2015 
roku został wydany reprint publikacji2 
z roku 1929 przygotowanej z okazji 80. 
rocznicy założenia browaru Okocim. 
W czerwcu 2016 r. w brzeskim Cen-
trum Kulturalno – Bibliotecznym im. 
Jana Pawła II odbyła się konferencja 
popularnonaukowa pt. „Rola rodziny 
Goetzów Okocimskich w budowie 
i rozwoju gospodarki Regionu Polski 
Południowej w XIX i XX wieku”. 
Materiały konferencyjne zawierające 
referaty uczestników – zaproszonych 
naukowców i prelegentów - zostały 
zamieszczone w oddzielnej publikacji3 
pozwalającej zainteresowanym poznać 

Marek Łukasz Grabania

Malczewski z Pałacu Goetza
wielki i bogaty dorobek rodziny Go-
etzów na przestrzeni lat.

Pałac Goetzów, tzw. Nowy Pałac 
zbudowany w Okocimiu na przełomie 
XIX i XX wieku był rodową siedzibą 
Goetzów Okocimskich. Do roku 1934 
Nowy Pałac był miejscem zamieszka-
nia członków rodziny i tętnił życiem. 
Wyposażenie pałacu odpowiadało po-
zycji ich właścicieli. Skrzydło zachod-
nie zamykała kaplica ze wspaniałym 
ołtarzem oraz ściennym malowidłem 
Tadeusza Popiela na suficie. W części 
wschodniej znajdował się hall z licz-
nymi trofeami myśliwskimi i komi-
nek z płaskorzeźbą o dużej wartości 
artystycznej. Pomieszczenia pałaco-
we wyposażone były we wspaniałe 
elementy architektury snycerskiej, 
tapiserie, szafy biblioteczne, lampy 
i ceramiczne flizy, a na ścianach wi-
siały liczne obrazy malarzy polskich 
i zagranicznych. W pałacu znajdowała 
się bogata kolekcja płócien najznamie-
nitszych artystów ówczesnych czasów, 
takich jak Tadeusz Popiel, Zygmunt 
Rozwadowski, Juliusz i Wojciech Kos-
sakowie, Stanisław Wyspiański, Kazi-
mierz Pochwalski czy Olga Boznańska. 
Wśród nich były liczne portrety człon-
ków rodziny. Goetzowie Okocimscy 
chętnie się portretowali. Autorami 
portretów byli między innymi Kobrzyc-
ki, Pochwalski, Quincy-Adams, Jacek 
Malczewski. Najsłynniejszy w tym 
gronie Jacek Malczewski7 nie był ty-
powym portrecistą, należał do nurtu 
malarstwa symbolicznego. Niemniej 
jednak jego spuścizna (pozostawił 
około 2000 obrazów o różnej tematyce), 
to również wiele portretów znanych 
osób8 podobnie jak artysta mieszkają-
cych w Krakowie. Można tu wymienić 
między innymi Adama Asnyka – poetę, 
Stanisława Bryniarskiego – malarza, 
Jana Kasprowicza – poetę, Przemysła-
wa Odrowąża - Pieniążka – profesora 
UJ, Irenę Solską – aktorkę, Stanisła-
wa Tondosa, Leona Wyczółkowskiego, 
Michała Wywiórskiego - malarzy, czy 
Michała Żymirskiego – majora Wojska 
Polskiego.

Portret jednego z Goetzów (Anto-
niego Jana) autorstwa Jacka Malczew-
skiego został zamieszczony na stronie 
tytułowej okolicznościowego albumu1, 

o którym była mowa powyżej. Portret 
w mundurze porucznika, z przypiętym 
na piersi medalem za odwagę (Tapfer-
keistmedaille) powstał w roku 1917, 

w czasie wojny, gdy portretowany 
służył jeszcze w armii austriackiej. 

Silna więź Malczewskiego z Krako-
wem (był Rektorem Akademii Sztuk 
Pięknych), jak również jego liczne 
związki z ziemią brzeską mogły mieć 
bezpośredni wpływ na powstanie por-
tretów Jana Albina oraz Antoniego 
Jana. O związkach Jacka Malczew-
skiego z ziemią brzeską mogli się 
dowiedzieć słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku podczas jednego 
z wykładów miejscowego historyka – 
Jerzego Wyczesanego.

Zainteresowanie sztuką wykazy-
wały wszystkie pokolenia Goetzów. I to 
nie tylko na użytek własny. Jan Albin 
Goetz był społecznikiem – w 1919 
roku został prezesem budowy opery 
w Krakowie. Był jednym z założycieli 
Komitetu Budowy Muzeum Narodo-
wego w Krakowie i jego pierwszym 
wiceprezesem. Zaskoczeniem dla nie-
których może być fakt, że pomimo tak 
licznych obowiązków przedstawiciele 
Goetzów angażowali się w popularyza-
cję malarstwa udostępniając posiadane 
dzieła organizatorom ogólnodostęp-
nych wystaw. W katalogu wystawy 
krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych z roku 1939 poświę-
conemu twórczości Jacka Malczew-
skiego widnieje, poza wspomnianym 
portretem Antoniego, sześć innych 
dzieł mistrza - symbolisty, wypożyczo-
nych na wystawę przez rodzinę Goetz 
Okocimskich, są to: Nike Legionów, 
Pytia, Danae, Wiosna, Polonia 
oraz niewielka deska z przedstawioną 
Głową Chrystusa. Na stronie obok 
zamieszczone są fragmenty katalogu. 

Jacek Malczewski, Portret 
Antoniego Goetz-Okocimskiego, 1917

(Źródło: Agra-Art S.A., Warszawa)
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Bardzo interesujący jest portret 
Jana Albina namalowany przez Mal-
czewskiego w roku 1916. Artysta 
przedstawił Jana Albina Goetza 
Okocimskiego w ujęciu popiersiowym, 
lekko zwróconego w prawo. Za baro-
nem rozciąga się pejzaż z widoczną 
postacią symboliczną. Jest to typowy 
dla malarstwa Malczewskiego sposób 
ujęcia kompozycji, o którym wspomina 
Teresa Grzybkowska7: 

Ogromna liczba portretów znajo-
mych i przyjaciół wyróżnia się bogatą 
inwencją, choć malarz powtarzał często 
własny schemat. Wzorem artystów 
renesansowych i barokowych pierwszo-
planowemu portretowi realistycznemu 
towarzyszy drugi portret psychologiczny 
stanowiący tło obrazu. To dzięki przeży-
ciom psychicznym świat zyskuje głębię. 
W ten sposób nikt ze współczesnych nie 
charakteryzował swoich modeli, później 
czynił to Stanisław Witkiewicz. Prawie 
zawsze na drugim planie igrają fauny, 
nimfy o niewyraźnych rozmywających 
się konturach istot wywołanych z nie-
bytu podświadomości.

Portret ten był wystawiony w paź-
dzierniku 2017 roku na licytacji dzieł 
sztuki przez dom aukcyjny REMPEX 
w Warszawie. 

Od roku 1934 do czasu wybuchu 
II wojny światowej Nowy Pałac był 
wykorzystywany tylko okazjonal-
nie, pełnił funkcję reprezentacyjną. 
Konieczność ograniczenia wydatków 
zmusiła rodzinę Goetzów do prze-
niesienia się do pomieszczeń tzw. 
Starego Pałacu zlokalizowanego na 
terenie browaru. Niestety najcenniej-
sze dzieła sztuki i obrazy w czasie 
II wojny światowej zostały z pałacu 
zrabowane przez Niemców, część 
wyposażenia została rozkradziona 
w czasie powojennej zawieruchy. 
Pozostałe obrazy, które przetrwały 
okupację i okres powojenny zostały 
przez władze zabezpieczone i zgod-
nie z obowiązującymi przepisami 
przekazane do Muzeum Narodowego 
w Krakowie lub Muzeum Ziemi Tar-
nowskiej w Tarnowie. Kilka z nich 
pozostaje do dzisiaj na terenie bro-
waru. Na liście inwentaryzacyjnej9 
z roku 1947 obejmującej pomieszcze-
nia Nowego Pałacu (już wtedy użyt-
kowanego przez zlokalizowane w nim 
Państwowe Liceum i Gimnazjum 
w Brzesku) znalazły się zachowane 
obrazy Jacka Malczewskiego: Scena 
przed dworem, Autoportret; Pej-
zaż kobietą I, Pejzaż kobietą II, 
Ogrodniczka.Obrazy te trafiły do 
muzeum w Tarnowie. Jeden z nich 
pokazany jest powyżej.

Nowy Pałac6 w Okocimiu wrócił 
w 2007 roku po latach starań do 
spadkobierców rodziny, która sprze-
dała go małopolskiemu przedsiębior-
cy. Pałac – po kapitalnym remoncie 
i zmianie przeznaczenia - jest obecnie 
chlubą Małopolski jako wspaniały 
przykład rewitalizacji popadającej 
w ruinę posiadłości przemysłowca 
zbudowanej na przełomie XIX i XX 
wieku. 

O ile architektura6 pałacu Goetzów 
Okocimskich była poddana szczegóło-
wej analizie, to kolekcja gromadzonych 
przez trzy pokolenia obrazów10 takiej 
analizy się nie doczekała. 

Patrząc z perspektywy prawie 120 
lat na historię pałacu w Okocimiu, 
w tym obrazów i dzieł sztuki stano-
wiących jego wyposażenie, krytyczna 
analiza doboru/wyboru obrazów lub 
ich losów może być frapującym przed-
miotem badań historyka realizującego 
profesjonalną kwerendę po archiwach 
i innych materiałach źródłowych. 

Gliwice, 1 grudnia 2017 r.

1 Antoni Jan Goetz-Okocimski (1895-1962). 
Powrót z emigracji (2017). Stowarzyszenie Miło-
śników Ziemi Okocimskiej. Okocim 2017.
2 Ku pamięci potomków Jana Goetza-Okocimskie-
go. Kraków. Drukarnia Narodowa 1929. Reprint. 
Brzeskie Towarzystwo „Gryf”. Brzesko 2015.
3 Rola rodziny Goetzów-Okocimskich w budowie 
i rozwoju gospodarki, kultury i rozwoju cywiliza-
cyjnego regionu Polski południowej w XIX i XX 
wieku – zarys monograficzny. Brzeskie Towarzy-
stwo „Gryf”. Brzesko 2016.
4 Antoni Goetz powrócił do Okocimia. Brzeski Ma-
gazyn Informacyjny Nr 11(290). Listopad 2017. 
(Str.3). Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku 2017.
5 Heród G.: Baron wróciło domu. Brzeski Magazyn 
Informacyjny Nr 11. Listopad 2017. (Str.10-11). 
Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku 2017.
6 Grzęda M.: Architektura pałacu Goetzów- 
-Okocimskich w Brzesku-Okocimiu. Instytut 
Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Kraków 2014.
7 Grzybkowska T.: The World of Jacek Malczewski 
paintings. Wydawnictwo Aleksandra i Marek 
Dochnal, S. Kowalski i S-ka. Warszawa 1996.
8 Bednarski T.Z.: Krakowskim szlakiem Jacka 
Malczewskiego. Wydawnictwo i Drukarnia „Se-
cesja”. Kraków 1999.
9 Brzesko. Dzieje miasta i regionu (str. 973-978). 
Opracowanie zbiorowe pod redakcją Feliksa 
Kiryka i Jana Lacha. Brzesko 2006 r.
10 Grabania M.Ł.: Pałacowe inspiracje. Brzeski 
Magazyn Informacyjny Nr 10. Październik 2016 
(Str. 32-33). Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku 
2016.

J. Malczewski, Portret Jana Albina 
Goetza Okocimskiego, 1916
(Źródło: REMPEX, Warszawa. 

Katalog aukcyjny 246)

  Katalog pośmiertnej wystawy J. Malczewskiego w 1939 roku
(Po lewej: strona tytułowa, po prawej: obrazy rodziny Goetzów, źródło: archiwum autora)

J. Malczewski, Autoportret, 1921
(Ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Tarnowie, 

fot. Robert Moździerz)
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W sobotę 13 stycznia w kościele Trójcy 
Przenajświętszej w Okocimiu odbył 
się XIV Koncert Kolęd i Pastorałek 
w wykonaniu scholii „Bliżej Nieba”. 
Tegoroczny koncert był wyjątkowy, 
ponieważ prowadzona przez Iwonę 
Mikołajek schola świętuje 15- lecie 
działalności. Z tej okazji grupa za-
prosiła do wspólnego występu swo-
ich dawnych członków. Pojawili się 
także ci, którzy tworzyli pierwszy 

Po raz kolejny jako Parafialny Oddział 
Akcji Katolickiej w Okocimiu zakoń-
czyliśmy kolędowanie u osób chorych, 
samotnych i star-
szych. Staraliśmy 
się zanieść do ich 
domów trochę 
radości Bożego 
Narodzenia. Każ-
de takie spotka-
nie kolędowe to 
przede wszystkim 
spotkanie z dru-
gim człowiekiem. 
To także okazja, 
by otworzyć się na 
drugiego człowie-
ka. Poprzez śpiew 
wychodzimy poza 
siebie i robimy coś 
razem. To czas 
kiedy dobro jest 
po prostu między 
nami. Tego dobra 
żaden z nas w po-

Koncert Kolęd

Kolędowali w Okocimiu

skład zespołu. 
Zgromadzona 
w kościele pu-
bliczność miała 
okazję usłyszeć 
bardziej i mniej 
znane kolędy 
i  p a s t o r a łk i 
w chóralnych 
a ranżac ja ch , 
a także w wy-

jedynkę nie byłby w stanie stworzyć, ale 
wspólnie możemy je budować. Było wie-
le radości i łez wzruszenia. Dziękujemy 

konaniach solowych. Akompaniował 
Krzysztof Musiał związany ze scholą 
od wielu lat. Prowadzący Franciszek 
Brzyk zapowiedział, że w niedługim 
czasie koncert zostanie wydany na 
płycie. Organizatorami koncertu 
byli: Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Okocimskiej, parafia pw. 
Trójcy Przenajświętszej oraz Szkoła 
Podstawowa w Okocimiu. Schola 
„Bliżej Nieba” powstała w 2002 roku 
z inicjatywy Franciszka Brzyka i ks. 
Stanisława Kani, który był również 
opiekunem grupy. Obecnie funkcję tę 
pełni proboszcz okocimskiej parafii ks. 
Wiesław Pieja. Od 15 lat dyrygentem 
i opiekunem artystycznym jest Iwona 
Mikołajek. 

red.

wszystkim za tak serdeczne przyjęcie 
nas w swoich domach! 
Ze swojej strony z serca dziękuję 
wszystkim Członkom POAK Okocim, 
którzy poświęcili swój czas i udali się 
na kolędę. 

Elżbieta Kania
Prezes POAK Okocim

fot. F. Brzyk

fot. E. Kania
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10 stycznia w RCKB w Brzesku 
odbył się przegląd kolędniczy 
„Hej kolęda, kolęda!”. W prze-
glądzie wzięli udział uczniowie 
dziesięciu brzeskich przedszkoli, 
a także podopieczni Domu Pomo-
cy Społecznej i Warsztatu Terapii 
Zajęciowej. Organizatorami byli: 
Przedszkole Specjalne „Król Ma-
ciuś I” oraz Szkoła Podstawowa 
Specjalna.

Jako pierwsi wystąpili organizato-
rzy, prezentując przygotowane przez 
siebie jasełka „Do stajenki”. Występ 
zawierał elementy montażu słowno 
– muzycznego, a także pantomimy. 
Następnie swoje programy zapre-
zentowali podopieczni pozostałych 
placówek.

W przeglądzie kolęd wzięły udział 
maluchy z: Publicznego Przedszkola 
z Oddziałami Integracyjnym im. św. 
s. Faustyny, Publicznego Przedszkola 
nr 10 z Odziałem Integracyjnym im. 
Jana Pawła II w Brzesku, Publicznego 
Przedszkola nr 4 im. Jana Brzechwy 
w Brzesku, Publicznego Przedszkola 
nr 7 w Brzesku, Prywatnego Przed-
szkola „Cypisek”, Publicznego Przed-
szkola nr 1 w Brzesku, Niepublicznego 
Przedszkola Językowego „Fikan-
der”, Przedszkola Niepublicznego 
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
Najświętszej Maryi Panny Niepoka-
lanie Poczętej oraz Niepublicznego 
Przedszkola Muzycznego „Tańczące 
nutki”. Na scenie wystąpili również 
podopieczni Domu Pomocy Społecznej 
w Brzesku i Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w Brzesku.

Podczas występu mogliśmy usły-
szeć, mniej, lub bardziej znane kolędy 
i pastorałki, m.in.: „Lulajże Jezuniu”, 
„Bosy pastuszek”, „Zostań Jezu mym 
Braciszkiem”, czy „Idzie na ziemię 
Jezusek sam”.

Przedszkole Specjalne „Król Ma-
ciuś Pierwszy”, organizator wydarze-
nia, działa w Brzesku od 2011 roku. Na 
stronie placówki możemy przeczytać 
o nim: „Od tradycyjnego przedszkola 
odróżnia nas kameralność umożliwia-
jąca efektywną pracę pedagogiczną. 
W przedszkolu funkcjonują 2 grupy, 
każda licząca 6 dzieci. Taka nieliczna 
grupa pozwala na indywidualizację 
pracy i dobry kontakt z  dzieckiem. 
Pragniemy stworzyć każdemu dziecku 
szansę rozwoju na miarę jego moż-
liwości, podążać za indywidualnym 
tempem rozwoju, respektując jego 

„Hej kolęda!” z Maciusiem
potrzeby wspierać w dążeniu do sa-
modzielności i niezależności, uczyć 
tolerancji, akceptacji i poszanowa-

nia odmienności każdego człowieka. 
W atmosferze akceptacji, wzajemnego 
zaufania i bezpieczeństwa nasze dzieci 
bawią się, uczą, nabywają umiejętności 
- rozwijając swoją osobowość i aktyw-
ność wobec siebie i innych ludzi.” 

red.

ŚWIĄTECZNIE

fot. MOK
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Goszcząc jesienią w zaprzyjaźnionym 
z Brzeskiem Langeneslingen dzięki 
uprzejmości gospodarzy zabrani zosta-
liśmy do „rajskiego ogrodu” jakim może 
się wydawać 44 hektarowy ogród bota-
niczny wyspa Mainau (wyspa kwiatów). 
Miejsce o arystokratycznej tradycji i nie-
powtarzalnej atmosferze, dokąd każdego 
roku pielgrzymują miliony miłośników 
sztuki ogrodowej i przyrody. Mezalians 
i małżeństwo z miłości sprawiło, że 
jeden z jego założycieli osiedlił się tu 
na stałe, ale zapłacił za to wysoką cenę 
i utracił prawo do korony Szwecji. Mowa 
oczywiście o byłym księciu, hrabim 
Lennarcie Bernedotte, który korzystając 
z wyjątkowo wilgotnego mikroklimatu 
wyspy zasadził na niej setki roślin 
w tym wiele egzotycznych. Na pomysł 
ogrodu botanicznego pierwszy wpadł 
książę Badenii Fryderyk I., który założył 
ogród różany a także zasadził sekwoje, 
bambusy i mamutowce. Jednak znaczna 
część ogrodu została zaprojektowana 
przez hrabiego, który był wybitnym 
botanikiem a także miłośnikiem nauki. 

Pewnie nie każdy czytelnik „BIM–u” wie, skąd wzię-
ła się nazwa ulicy Czerwona Droga w Okocimiu. 
A wzięła się stąd, że droga kiedyś naprawdę była… 
czerwona, a to za sprawą materiału, który posłużył do 
jej utwardzenia. Niestety sprawa jest znana głównie 
z przekazów ustnych, które są miejscami sprzeczne 
i nie do końca wiadomo kiedy i czym dokładnie utwar-
dzono drogę. Prawdopodobnie miało to miejsce na 
początku lat 70 – tych, są jednak spory, co do użytego 
materiału. Niektórzy twierdzą, że była to czerwona 
szlaka wielkopiecowa z Huty im. Lenina, inni że 
tłuczona cegła, lub jakiś rodzaj żwiru o czerwonym 
odcieniu. Prawdopodobnie nie istnieją fotografie, 
które mogłyby wyjaśnić wątpliwości. Raczej nikt 
nie marnował cennej kliszy, aby robić zdjęcia drogi. 
Obecnie trakt pokryty jest już asfaltem, ale nazwa 
Czerwona Droga pozostała – Ku pamięci potomnych. 

GH

Wyspa Kwiatów

Czerwona 
(kiedyś) Droga

Dzisiaj najliczniejszymi gatunkami, 
które są tam prezentowane są róże 
ok. 1200 gatunków i dalie. Dodatkowo 
możemy podziwiać pawilon ziołowy 
oraz pawilon z orientalnymi motylami. 
U podnóża barokowego pałacu wybu-
dowanego przez zakon krzyżacki znaj-
dziemy jeszcze winnicę, sady a nawet 
pasiekę, czy zagrodę z kucami, owcami 
i osłami. Turyści odwiedzający to atrak-
cyjne miejsce mogą spacerując alejkami 
podziwiać kwiatowe rzeźby i obrazy, 
które powstają dzięki mozolnej pracy 
ogrodników; zatrzymać się w licznych 
kawiarenkach a dzieci skorzystać z wie-
lu atrakcji dla nich przeznaczonych. 
Żeby dokładniej zapoznać się z florą 
i fauną wyspy trzeba zabezpieczyć sobie 
minimum kilka godzin. Obecnie całością 
ogrodu zarządza pięcioro dzieci hrabiego 
Lennarta z drugiego małżeństwa z o 30 
lat młodszą Sonją, którą poślubił w 1972 
roku, mając 67 lat. Hrabia zmarł w 2004 
roku w wieku 95 lat. Wyspa zaliczana 
jest do najpiękniejszych ogrodów świata. 

Janusz Filip

WOKÓŁ NAS

fot. arch. B. Baranek

Podczas dorocznych obchodów Święta 
Kupca w Krakowie na wniosek kapituły 
Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, 
SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI otrzyma ł 
brzeski przedsiębiorca – Bogdan Baranek.
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Przez dwa dni 7 i 8 grudnia 2017 obcho-
dzono w ZSP nr 2 w Brzesku Rok Con-
rada. Sejm RP ogłosił Josepha Conrada-
-Korzeniowskiego patronem roku 2017 
w związku z przypadającą 3 grudnia 
– 160. rocznicą urodzin tego angielskiego 
pisarza polskiego pochodzenia. 

W szkole, pierwszego dnia odbyły 
się Lekcje z Conradem. Tak nazwa-
no wspólne, głośne czytanie „Heart of 
Darkness” (Jądro ciemności) w językach 
angielskim i polskim. Poprzedziło je 
wysłuchanie fragm. „The End” zespołu 
The Doors. 

„The Nuelle, a cruising yawl…” za-
częła pani prof. Dorota Oleksy, a po niej 
po angielsku czytali Mikołaj Rachwał, 
Marek Stańczyk, Krzysztof Korta, Ma-
teusz Brzyk, Sebastian Bugaj, Sebastian 
Musiał i pan prof. Marcin Przybylski. 
Nauczyciele j. angielskiego i uczniowie 
zgodnie przyznali, że literacki język 
angielski, którym posługuje się Joseph 
Conrad jest niezwykle trudny. Czytanie 
w j. polskim rozpoczęła nauczycielka 
Anna Skoczek, a kontynuowali już 
wszyscy uczniowie klasy 1technikum 
mechatronicznego. Tę część zakończono 
wysłuchaniem w całości piosenki The 
Doors. Uczniom wyświetlono teksty na 
tablicy interaktywnej, tak by wszyscy 
mogli kształcić swoje umiejętności 
językowe. 

Równocześnie pod koniec lekcji przez 
szkolny radiowęzeł prezentowano myśli 
i aforyzmy Conrada z książki „Jądro 
ciemności”, m.in. „Żyjemy, tak jak śnimy 
– samotnie”. Poprzedził je niezwykle su-
gestywny sygnał muzyczny pochodzący 
z Conrad Festival pt. „Niepokój”. Słowa 
pisarza i akcent muzyczny miały prze-

budzić z letargu, 
zmusić do zastano-
wienia i skierować 
uwagę na relację 
z Conrad Festival, 
wyświetlaną na 
szkolnym koryta-
rzu, o czym infor-
mowano w progra-
mie obchodów Roku Conrada na stronie 
internetowej. Tę część nagrali uczniowie 
pod kierunkiem pana prof. Tomasza 
Kukli. Okazuje się, że radiowęzeł jest 
bardzo skutecznym narzędziem przeka-
zywania wiedzy. Najbardziej dociekliwi 
uczniowie z kl. 2 zasadniczej szkoły 
zawodowej zapytali dlaczego jego na-
zwisko zapisano przez „C”. Dowiedzieli 
się więc, że pseudonim Conrad pochodzi 
od drugiego imienia i zapisane jest w j. 
angielskim, bo pisarz choć był Polakiem 
(synem zesłańców; rodzice Conrada zo-
stali zesłani w głąb Rosji za działalność 
patriotyczną w 1861 roku, tj. przed wy-
buchem powstania styczniowego) pisał 
w j. angielskim, a o przynależności do 
literatury danego kraju świadczy język, 
w którym autor publikuje swoje utwory.

Młodzież miała okazję obejrzeć 
fragmenty relacji z 3 dni Conrad Festi-
val, tj. Międzynarodowego Festiwalu 
Literatury im. Josepha Conrada, który 
odbył się w Krakowie 23-29 X 2017 roku 
pod hasłem: „Niepokój”. Organizatorzy 
festiwalu uznali, że niepokój najtrafniej 
charakteryzuje kondycję współczesnego 
człowieka. Relację w hallu przygotował 
pan prof. Wojciech Nowacki. Każdy 
uczeń, który przechodził szkolnym 
korytarzem mógł zwrócić uwagę na 
tłumy rówieśników, którzy uczestniczyli 

w spotkaniach ze sławnymi pisarzami, 
gośćmi Conrad Festival.

W drugim dniu obchodów, zaty-
tułowanym Conrad filmowy, tj. 8 
grudnia odbyła się projekcja filmu „Czas 
Apokalipsy”, nakręconym na motywach 
powieści „Jądro ciemności”. Kultowy 
film Francisa Forda Coppoli z 1979 
roku, uznany za najważniejszy obraz 
XX wieku obejrzało w wyjątkowym 
skupieniu 75 osób. 

W ramach podsumowania dwu-
dniowych obchodów Roku Conrada 
w ZSP nr 2 zwrócono uwagę na etykę 
Conradowską. Zakłada ona, że można 
zachować wartości moralne i sprzeciwić 
się złu bez względu na okoliczności. 
Marlow – bohater „Jądra ciemności” wy-
znaje proste zasady: honor, uczciwość, 
lojalność, odwaga, prawdomówność, 
prawość. Wierność zasadom moralnym 
kształtuje tożsamość człowieka i Rok 
Conrada był znakomitą okazją, by o tym 
przypomnieć. 

Anna Skoczek

Rok Conrada w ZSP 2

WOKÓŁ NAS

Odeszli w grudniu:
Józefa Malik (93) – Brzesko
Maria Latuszek (72) – Brzesko
Barbara Chwalibińska (80) – Brzesko
Tomasz Czosnek (3) – Brzesko
Anna Pająk (70) – Brzesko
Stanisław Cebula (56) – Brzesko
Helena Repetowska (93) – Brzesko
Jarosław Kudelski (66) – Brzesko
Andrzej Figiel (63) – Brzesko
Edward Zachara (80) – Brzesko
Edward Żurek (66) – Brzesko
Józef Hajdo (66) – Brzesko
Władysław Trzeciak (59) – Brzesko
Zygmunt Gawenda (71) – Brzesko
Iwona Wawryka (59) – Jadowniki
Grzegorz Wolsza (30) – Jadowniki
Grażyna Gajda (64) – Jadowniki
Krystyna Kaltenberg (55) – Jadowniki
Stefan Czesak (84) – Jasień
Zofia Duda (84) – Jasień
Mieczysław Fijałkowski (85) – Jasień
Ryszard Rotnicki (75) – Okocim
Małgorzata Cichoń (37) – Poręba Spytkowska

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA
18 stycznia, RCKB, godz. 18:00 – Koncert charytatywny na rzecz podopiecznych fundacji Auxilium. 
Wystąpią m.in. Kabaret Sprawa Drugorzędna i Marek Piekarczyk z zespołem.
19 stycznia, RCKB, godz. 18:00 – Koncert: „Z arią i pastorałką”. Wystąpią: Łukasz Lech i Jakub 
Oczkowski, gościnnie: Jagoda Barciszewska. Bilety w cenie 10zł do nabycia w kasie MOK.
21 stycznia, RCKB, godz. 18:00 – „Życie masz nie tylko dla siebie. Zakład o dobro” – Jasełka 
Grupy Teatralnej GT w reżyserii Agaty Podłęckiej. Wejściówki do nabycia przed spektaklem.
23 stycznia, Piwnica Brzeska ul. Kościuszki 7, godz. 18:00 – Wieczór Indyjski „Luksusowe 
pociągi w Indiach”. Wstęp wolny.
25 stycznia, RCKB, godz. 18:00 – Spotykanie z Jerzym Skarżyńskim – dziennikarzem muzycznym Radia 
Kraków. Wyświetlony zostanie koncert Black Sabbath – “The End” Live in Birmingham 2017. Wstęp wolny.
27 – 28 stycznia, RCKB – XIII Brzeski Konkurs Kolęd i Pastorałek „O Muszlę Św. Jakuba”. Na scenie 
zaprezentuje się blisko 50 zespołów i solistów. Wstęp wolny.

fot. ZSP2
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Rok 2018 będzie obfitował w waż-
ne wydarzenia dla wszystkich Pola-
ków, zarówno w kraju jak i za granicą. 
Niewątpliwie najważniejszym z nich 
będą obchody 100-lecia odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. Niemałą 
rolę w tym czynie niepodległościowym 
odegrała harcerska młodzież, która 
swoim działaniem udowodniła, iż ide-
ały służby Bogu i Polsce traktuje po-
ważnie i z wielką odpowiedzialnością. 

W tym samym okresie co nie-
podległość Polski, również skauting 
polski i harcerstwo zyskały strukturę 
i ramy organizacyjne. W dniach 1-2 
listopada 1918 r. w Lublinie doszło 
do spotkania przedstawicieli „polskich 
organizacji skautowych” z terenów 
wszystkich trzech zaborów. To na tym 
zjeździe przyjęto uchwałę o połącze-
niu organizacji skautowych z zaboru 
pruskiego, Małopolski, Rusi i Rosji, 
Królestwa Kongresowego i Litwy w je-
den Związek Harcerstwa Polskiego 
oraz o utworzeniu Naczelnej Rady 
Harcerskiej. U stóp pomnika Unii 
Lubelskiej uczestnicy zjazdu złożyli 
wieniec z napisem: „Zjednoczone Har-
cerstwo- Zjednoczonej Polsce”.

Związek Harcerstwa Polskiego 
jest ogólnopolskim, patriotycznym 
stowarzyszeniem. Od początku ist-
nienia aż po dziś dzień wychowuje 
kolejne pokolenia młodych Polaków 
zgodnie z tymi samymi ideami, które 
powzięto u progu organizacji. Dba 
o ich wszechstronny rozwój. Każdego 
dnia ponad 12 000 instruktorów – 
wolontariuszy pełni służbę. Pracuje, 
aby ZHP stawało się coraz prężniej 
działającą organizacją, która zmie-
nia otaczający nas świat. Ponad 110 
tysięcy dzieci i młodzieży zrzeszonych 
w ZHP rozwija swoje umiejętności, 
zdobywa nową wiedzę, aby móc ko-
rzystać z niej w dorosłym życiu. Swoje 
uznanie dla zasług polskiego harcer-
stwa oraz przyszłej jego roli w wycho-
waniu młodego pokolenia podkreślił 
w uchwale w dniu 20 grudnia 2017 
r. Senat RP, ustanawiając rok 2018, 
Rokiem Harcerstwa.

Zbieżność tych dwóch doniosłych 
rocznic w 2018 roku będzie dla 
harcerek i harcerzy czasem służby 
w szeregu wydarzeń, poczynając od 
szczebla gminnego, poprzez powiaty 
do wojewódzkich włącznie. Członków 
Związku Harcerstwa Polskiego nie 
braknie również na uroczystościach 
centralnych, ogólnopolskich. Ze swojej 

Co słychać u brzeskich harcerzy
strony, wpisując się w trend roczni-
cowy, ZHP organizuje między 5 a 17 
sierpnia 2018 roku Jubileuszowy Zlot 
Gdańsk 2018 „Przyszłość zaczyna się 
dzisiaj, nie jutro”. Będzie on punktem 
kulminacyjnym obchodów 100-lecia 
Związku Harcerstwa Polskiego. Na 
Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku 
spotka się ponad 15 tysięcy harcerzy 
nie tylko z całej Polski, ale i świata, 
z czego prawie tysiąc z nich bę-
dzie z Małopolski, a wśród nich 25 
harcerzy reprezentujących Gminę 
Czchów z „Wilczej” 6 DST działającej 
przy Zespole Szkół im. Jana Paw-
ła II w Jurkowie oraz 25 harcerzy 
reprezentujących Gminę Brzesko 
zrzeszonych w Szczepie Czarnym im. 
Bohaterów Państwa Podziemnego 
działającym przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 2 im. św. Jana Pawła 
II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Jadownikach. Hufiec ZHP Brzesko 
będzie więc reprezentowany przez 
liczną, bo aż 50-osobową grupę har-
cerzy i instruktorów, która będzie 
zarazem reprezentacją całego powiatu 
brzeskiego. Będzie to niezwykle waż-
ne ogólnopolskie wydarzenie, które 
może mieć ogromny wpływ na dalszy 
rozwój organizacji i udział w nim jest 
niejako obowiązkiem. Może też wpły-
nąć na rozwój Hufca ZHP Brzesko 
w kolejnych latach. 

Hufiec ZHP Brzesko wkracza 
w nowy rok 2018 z nowymi wyzwa-
niami. Największym z nich jest bez 
wątpienia zmierzenie się ze spad-
kiem liczebnym swoich członków 
likwidacją kilku gromad i drużyn na 
początku roku szkolnego 2017/18. 
Połowa zuchów i harcerzy brzeskiej 
jednostki działa w trzech szkołach. 
W Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza 
w czterech jednostkach w ramach 
Szczepu im. Bohaterów Września 
skupia się ponad 50 zuchów i har-
cerzy kierowanych przez instrukto-
rów: phm. Renatę Rożkowicz, pwd. 
Marcina Gromadzkiego i Lidię Górę. 
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3
im. Mikołaja Kopernika w Brzesku 
w dwóch jednostkach działa również 
prawie 50 zuchów i harcerzy, którymi 
opiekują się instruktorki: Gabriela 
Dziegiecka-Ożóg i Inez Sumara. Trze-
cie, największe środowisko w Gminie 
Brzesko uformowane jest w Jadow-
nikach i jest nim działający przy 
Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 

im. św. Jana Pawła II i Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, Szczep Czarny 
im. Bohaterów Państwa Podziemnego, 
skupiający w czterech jednostkach 
w sumie 60 zuchów, harcerzy i wę-
drowników (młodzież w wieku ponad-
gimnazjalnym), wspieranych przez 
6 instruktorów: phm. Bartłomieja 
Turleja, pwd. Annę Stanisławczyk, 
pwd. Annę Poliszak, sam. Marcelinę 
Salę, Monikę Put i Michała Łanochę. 
Poza tym nadal funkcjonuje drużyna 
w Okocimiu, kierowana przez pwd. 
Izabelę Brzyk, Mokrzyskach, prowa-
dzona przez druha Marka Bochen-
ka i w Jasieniu gromada zuchowa 
kierowana przez pwd. Jolantę Król 
i drużyna kierowana przez druhnę 
Bernadetę Pamułę. 

Poza Gminą Brzesko Hufiec swoje 
struktury opiera o Gminę Czchów, 
w której mimo największego spad-
ku (zlikwidowały się tutaj gromady 
zuchowe w Złotej i Czchowie oraz 
drużyny w Tworkowej i Czchowie) 
działają zuchy w Tworkowej pod opie-
ką druhen: Reginy Studzińskiej i pwd. 
Marty Potoczek, harcerze w Czchowie 
pod kierunkiem hm. Marii Motyki 
oraz harcerze starsi w Jurkowie 
pod opieką pwd. Dawida Nawalańca 
i pwd. Barbary Nawalaniec. W Gmi-
nie Szczurowa działa jedna drużyna 
przy Publicznej Szkole w Zaboro-
wie, kierowana przez phm. Piotra 
Krawczyka. Poza tym Hufiec nadal 
ma jedną jednostkę poza powiatem 
brzeskim i jest nią drużyna działają-
ca w Radłowie pod opieką pwd. Ewy 
Gibały i Anny Dziodzio. 

Komenda Hufca ZHP Brzesko 
liczy na odwrócenie tendencji i po-
wstanie nowych gromad i drużyn. 
Do tego potrzebni są ludzie z pasją 
i poświęceniem, których z pewnością 
nie brakuje w wielu miejscowościach. 
Wszystkich zainteresowanych ja-
kąkolwiek współpracą z Hufcem 
zapraszamy do kontaktu mailowego: 
brzesko@zhp.pl lub telefonicznego: 
697365003, oraz śledzenia fanpa-
ge’u hufca na facebooku: https://
www.facebook.com/HufiecZhpBrze-
sko/. Za wszelką pomoc i życzliwość 
okazaną nam w ostatnich latach 
wszystkim przyjaciołom i sponso-
rom dziękujemy i prosimy o dalsze 
wspieranie ruchu harcerskiego na 
Ziemi Brzeskiej! 

phm. Bartłomiej Turlej
Komendant Hufca ZHP Brzesko 
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Istnieje teoria, według której 
każdy Polak zna się na sporcie 
i polityce. Wynika z tego, że ja 
też. Ponieważ nie ma dnia, by me-
dia nie donosiły o jakichś nowych 
koncepcjach mających na celu 
uzdrowienie tego kraju, postano-
wiłem i ja opracować plan, który 
może zrewolucjonizuje nasze 
Prawo Wyborcze. Jest to miano-
wicie koncepcja jednoosobowych 
przedstawicielstw partyjnych 
w Sejmie. Oto jej główne tezy.   

Wyobraźmy sobie, że po wybo-
rach w wyniku obliczonym według 
systemu D’Hondta do Sejmu trafia 
459 reprezentantów najbardziej 
liczących się partii plus jeden re-
prezentant mniejszości narodowej. 
Piękni i Sympatyczni otrzymali 235 
głosów, Poprzednia Oligarchia już 
tylko 138, ugrupowanie Presley’15 
raptem 42, Nieobliczalna 28, a Pole 
Sioło Lud już zaledwie 16. Łatwo 
zauważyć, że Piękni i Sympatyczni 
mają zdecydowaną większość, więc 
to oni będą dyktować warunki. Po 
co więc utrzymywać 460 posłów, 
skoro każde z tych ugrupowań może 
reprezentować jeden wyznaczony 
wewnętrznie przedstawiciel, który 
będzie głosować zgodnie z partyjną 
dyscypliną. 

Załóżmy, że parlament głosuje 
nad ustawą dotyczącą – powiedzmy 
– noszenia przez wszystkich Obywa-
teli krawatów w zielone prążki, ale 
tylko w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca. Ponieważ projekt ustawy 
złożyli Piękni i Sympatyczni, to ich 
przedstawiciel głosuje za, a Mar-
szałek Sejmu, którym jest ten sam 
człowiek, bo przecież jego ugrupo-
wanie ma zdecydowaną większość, 
odnotowuje, że za przyjęciem tej 
ustawy głosowało 235 posłów. Głoso-
wany wcześniej wniosek Poprzedniej 
Oligarchii, aby obowiązek noszenia 
krawatów dotyczył tylko mężczyzn 
– ale tych w wieku produkcyjnym – 
przepadł, bo wcześniej Piękni i Sym-
patyczni za sprawą swojego przed-
stawiciela byli przeciw, a cały obóz 
Presley’15 za sprawą jednego tylko 
człowieka wstrzymał się od głosu. 
Jednoosobowa Nieobliczalna opuściła 
salę, więc w protokole zapisano, że 
bojkotowało 28 posłów. Jednooso-
bowe Pole Sioło Lud było przeciw, 
a to daje liczbę 16 głosów. W tym 
przypadku ten jeden głos przedsta-

Mój Plan Pe  
wiciela mniejszości narodowej nie 
ma już żadnego znaczenia. Prawda, 
jakie to proste i przejrzyste? Przede 
wszystkim przyniosłoby niesamowite 
oszczędności. 

Po wprowadzeniu do Sejmu jed-
noosobowych przedstawicielstw 
partyjnych wypłacano by tylko sześć 
poselskich diet, a równowartość 454 
pozostałych uposażeń pozostawałoby 
w kasie Skarbu Państwa.  Do tego 
dołóżmy oszczędności wynikające 
z ograniczenia dopłat do utrzymy-
wania poselskich biur w terenie, 
zmniejszenie wydatków na służbowe 
podróże. Oszczędności pojawiłyby 
się już na etapie samych wyborów, 
bo przecież karty do głosowania 
nie przypominałyby już rozmiarami 
książek. Byłoby to jednostronicowe 
karteczki z nazwami startujących 
w wyborach ugrupowań. Głosowałoby 
się bowiem tylko na partie. Jakież 
to oszczędności na papierze. Samo 
liczenie głosów byłoby też zdecydo-
wanie łatwiejsze i zajmowałoby dużo 
mniej czasu. Oszczędzamy więc na 
energii elektrycznej, bo przecież już 
maksymalnie pod dwóch godzinach 
od zakończenia wyborów w każdym 
lokalu wyborczym gasłoby światło 
i spadłoby zużycie wody. 

Obrady Sejmu odbywałyby się 
w jakimś małym pomieszczeniu, bo 
po co byłoby otwierać gmach przy 
Wiejskiej dla sześciu tylko osób. To 
kolejne oszczędności, bo przecież na 
mównicy, którą mogłoby być zwykłe 
stojące w kącie biurko, przy każdej 
debacie stawałoby tylko sześciu 
posłów. Szast, prast i po obradach. 
Nawet jakby sobie na przykład Po-
przednia Oligarchia z Nieobliczalną 
chciały okupować siedzibę Sejmu, 
to niech sobie we dwójkę zostaną. 
Porządku przed takim Sejmem pil-
nowałby wtedy jeden policjant, bo 
po co więcej. 

Ten jednoosobowy system prze-
niósłbym na ulice. Manifestacja – 
jedna wyznaczona osoba. Kontrmani-
festacja – też jedna. Nad wszystkim 
czuwa dwuosobowy kordon policji. 
Efekt takich zamieszek? - Tylko 
dwa rozbite jajka, dwa rozgniecione 
pomidory, góra dwie rzucone ce-
główki. W przypadku ewentualnych 
ofiar wystarczy też jeden ambulans. 
A jak łatwo byłoby ustalić sprawców 
przekroczenia prawa i czy policja aby 
nie przekroczyła swoich uprawnień. 

I jeszcze jedno. Wszystkie źródła 
zmuszone byłyby podawać te same, 
pewne liczby uczestników takich wy-
darzeń. Rozbieżności żadnych. 

Oczywiście pomysł mój poleciłbym 
wprowadzić również w Europarla-
mencie, w województwach, powiatach 
i gminach. Na przykład teraz w brze-
skiej Radzie Miejskiej zasiadałoby 
trzech/troje radnych, a w Radzie 
Powiatu czterech/czworo. 

Przeciwnicy mojego planu zapew-
ne zapytają: - No dobrze, kto w takim 
razie personalnie zasiadałby w takim 
Sejmie, skoro głosowałoby się na par-
tie, a nie imiennie. To proste, o tym 
decydowałyby już w swoich szeregach 
poszczególne zainteresowane partie. 
Mogliby to być na przykład partyjni 
przywódcy. Myślę, że przy takich 
wewnętrznych wyborach obyłoby się 
bez sporów. Myślę, że politycy poprą 
mój pomysł. Wszak codziennie każdy 
z nich deklaruje, że ro co czyni, po-
wodowane jest jedynie troską o kraj 
i jego Obywateli. A przecież wynika-
jące z mojej koncepcji oszczędności 
i życie bez zbędnych frustracji to 
poważny, działający na wyobraźnię 
argument. Jestem przekonany, że 
każdy polityk bez mrugnięcia okiem 
zgodzi się na wolontariat, skoro 
może to przynieść tak wymierne dla 
kraju korzyści. Oczywiście, w trakcie 
trwania kadencji przedstawiciele 
poszczególnych partii mogliby się 
wymieniać, na przykład raz na mie-
siąc, albo co tydzień, co kwartał, co 
rok. Tę kwestie pozostawiam im do 
rozważenia. Należałoby jeszcze pro-
wadzić ewidencję zmiany partyjnych 
barw, aby przewodniczący Sejmu na 
bieżąco był zorientowany w podziale 
głosów.  

Pomyślałem też o tym, czy nie 
byłoby dobrze, gdyby w przypadkach, 
gdy jedna partia uzyska w wyborach 
bezwzględną większość, wykluczać 
pozostałe partie ze składu Sejmu, 
skoro łatwo przewidzieć wyniki 
poszczególnych głosowań. Uzmysło-
wiłem sobie jednak, że mieliśmy już 
w tym kraju system monopartyjny 
i wszyscy wiemy jak się to skończyło. 
W takim razie będę musiał popraco-
wać nad moim planem i wprowadzić 
autopoprawki. Satysfakcję jednak 
mam, bo oto dołączyłem do dość licz-
nego już grona tych, co to wymyślili 
plan, który nie ma żadnego sensu. 

Waldemar Pączek                                  
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Ile razy patrzysz na ocean i widzisz 
tylko pustkę? Wielką czarną otchłań? 
A ile razy widzisz to, co znajduję się 
pod oceanem? Pod taflą lodu albo 
wody? Wyobrażasz sobie rafę kora-
lową? Zwierzęta, które tam żyją? 
Począwszy od rekinów, aż po delfiny, 
meduzy i inne rybki. Z chęcią byś tam 
zanurkowała i je z bliska zobaczyła. 
Masz nawet ochotę wykonać kilka 
zdjęć. A może widzisz jeszcze coś in-
nego? Same niebezpieczeństwa typu 
rekiny, meduzy i inne niebezpieczne 

stworzenia wodne. Bałabyś się nawet 
tam wejść. Z każdej strony mogłoby coś 
podpłynąć i zrobić Ci krzywdę. 

Jedni nie dostrzegają zagrożeń 
niesionych niebezpiecznymi stworze-
niami i siłami żywiołów. Budują słabe, 
ledwo pływające tratwy, aby żeglować 
po oceanie zwanym życie. Szybko toną. 

Drudzy nie widzą innych wysp 
i możliwości. Decydują się zostać na 
wyspie o nazwie „przeciętność” i prze-
żyć życie tak, jakby byli nikim, nie po 
swojemu, nie spełniając swoich marzeń 

i pragnień. Będą sobie wypominali na 
łożu śmierci, która niechybnie każdego 
z nas czeka. 

Więc może warto znaleźć trzecią 
opcję. Po prostu płynąć. Czasem pod 
prąd, ale nurkować tam, gdzie się chce. 
Być ostrożnym. Realizować swoje cele 
i spełniać marzenia. Życie jest niebez-
pieczne jak ocean, ale jak będziemy 
choć troszkę uważni przepłyniemy je. 
Nie zawsze będzie prosto i łatwo, ale 
wiem, że będzie warto. W końcu czę-
sto są też sztormy i burze, po których 
zawsze wychodzi słońce. Zdobądźmy 
ocean tak, jak chcemy i bądźmy po 
prostu dumni! 

Paulina Dudek 

Ferdynand Kiepski we współczesnym świecie

Ocean zwany życiem

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI ŚWIĄTECZNEJ „BOMBKA”: Bilety na występ kabaretu SMILE w RCKB wylosowały Elżbieta Hebda i Patryk Paryło. Album „Antoni 
Goetz Okocimski (1895-1962). Powrót z emigracji” otrzymują Małgorzata Lupa i Barbara Chmielarz. Nagrody można odebrać w Miejskim Ośrodku Kultury (pok. 228).

MŁODZI PISZĄ

Chyba nie muszę przedstawiać wszyst-
kim Ferdynanda Kiepskiego, bohatera 
jednego z seriali. A dla niektórych 
nie tylko zwykła postać, ale również 
ideał w życiu codziennym. Zdziwieni? 
Ja też byłam, gdy sobie to uświado-
miłam. Otóż zobaczyłam, że wielu 
ludzi bierze z niego przykład. I to nie 
tylko tych starszych, ale i młodych. 
Kiedyś w średniowieczu ideałem byli 
rycerze na przykład Roland. Wzór do 
naśladowania. Walczył, był dobry, od-
ważny. A teraz? Obecnie w XXI wieku 
bierzemy przykłady z postaci z serialu. 
Kończymy szkoły i nic. Wielka pust-
ka. Niektórzy siedzą w domu i tyle. 
Rozumiem, że nie mogą znaleźć pracy 
w swoim zawodzie pomimo wysiłku 
i trudu w to włożonego. Jednak zauwa-
żam, że bardzo często mają możliwości, 

ale wygoda i lenistwo bierze górę. Bo 
komu chce się pracować po 8 godzin 
dziennie za marną najniższą krajową? 
Jednak nikt od razu nie był milio-
nerem. Fajnie jeżeli praca to nasze 
hobby. Czasem tak niestety nie jest. 
Nie możemy nie pracować. Jak widzę, 
że młode osoby po szkołach, które 
mogą podjąć pracę, po prostu siedzą 
i nic, to zastanawiam się, co będzie, 
kiedy założą rodzinę. Czy ich dzieci 
będą na nich pracować? Najbardziej 
jednak zastanawia mnie jedno. Często 
pracują osoby, które nawet nie mają 
18 lat. Nie mówię tutaj o tym, że ich 
sytuacja zmusza do tego. Po prostu oni 
chcą pracować i mieć własne pienią-
dze. Rodzice owszem mają obowiązek 
nas utrzymać, ale jak długo?! Dlatego 
myślę, że ważna jest od najmłodszych 

lat samodzielność. Pamiętam, jak 
sama uwielbiałam robić różne rzeczy 
bez, albo z minimalną pomocą moich 
rodziców. Od wielu lat uczyłam się 
tego, że życie muszę przeżyć sama, 
bo nikt za mnie nie pójdzie do pracy 
ani do szkoły. Czasem po prostu mi 
się nie chce. Uważam, że lenistwo 
leży w naturze człowieka i mimo 

że jest motywacja to 
„nie chce mi się” bierze 
górę. Do pewnego mo-
mentu. Każdemu należy 
się chwila odpoczynku, 
ale później trzeba wstać 
i walczyć o swoje życie. 
Bo mamy je w końcu 
tylko jedno i od nas za-

leży, jak je przeżyjemy. Czy będziemy 
typowymi „Ferdynandami Kiepskimi”, 
którzy obijają się, siedzą przed tele-
wizorem, wcinają chipsy i jedyne co 
często potrafią, to krytykować innych. 
A może będziemy jak te mróweczki, 
które pracują na każdy piękny i uda-
ny dzień, by wieczorem móc sobie 
powiedzieć „Wykorzystałem ten dzień 
w 100 procentach”. Ja wybieram życie 
mrówki. Nie zawsze łatwe. Ile razy 
jest pod górkę i dochodzi do syzyfowej 
pracy, ale w końcu zobaczymy ten nasz 
upragniony szczyt. Nie zapominajmy, 
że to małe rzeczy prowadzą nas do 
sukcesów. Na pewno jesteśmy bliżej 
niego jak coś robimy, a nie siedzimy 
i narzekamy. To nie pomaga, a wręcz 
przeciwnie cofa nas. Możemy w koń-
cu znaleźć motywatora, nasz ideał. 
Bierzemy z niego przykład i dążymy 
do celów. Jednak nie utożsamiajmy 
się całkowicie z jedną osobą. W koń-
cu ideałów nie ma. Każdy z nas jest 
tylko człowiekiem. Słabe dni są dla 
nas czasem codziennością, ale trzeba 
iść z głową do przodu i pokonywać 
przeciwności losu. Bo niestety muszę 
wszystkich zmartwić z siedzenia nie 
będzie nic dobrego. A naszym wzorem 
nie powinien na pewno być Ferdynand 
Kiepski. Przykład z niego żaden. I tak 
uważam, że my sami i nasza ciężka 
praca powinny nas motywować do 
walki o każdy dzień. Bo kiedy budzę 
się rano i wstaję wiem, że wygrałam. 
Zdobyłam kolejny piękny dzień. I oby 
w naszym życiu było takich wiele… 
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12 grudnia 2017 r. na basenie BOSiR-u
w Brzesku odbyły się powiatowe za-
wody w pływaniu indywidualnym 
i drużynowym w ramach Igrzysk 
Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
oraz Licealiady. Do rywalizacji w naj-

Dla polskich pływaków zwieńczeniem 
ubiegłorocznego sezonu były Zimowe 
Mistrzostwa Polski, które rozegrane zo-
stały od 19 do 22 grudnia, W zawodach 
z powodu zdrowotnych kłopotów nie 
mógł wziąć udziału Wojciech Wojdak, 
jednak mimo to brzeskiego akcentu nie 
zabrakło. Brązowy medal na dystansie 
200 metrów stylem zmiennym wywal-
czył Krystian Bałabuch. 

W eliminacjach wychowanek brze-
skiego KS Wiking uzyskał czwarty 
czas (2:00,87), co dobrze rokowało 
przed finałową rozgrywką. Nie był to 
może porywający wynik, ale wszyscy 
liczący się w stawce 70 zawodników 
oszczędzali siły na decydujący start. 
W finale po delfinie Krystian Bałabuch 
był trzeci, by po stylu grzbietowym 
spaść na czwarte miejsce. Brzeski 
zawodnik znakomicie popłynął jednak 
żabką w tym stylu szybciej pokonał 50 
metrów tylko późniejszy triumfator), 
odzyskał pozycję na podium, którą 
utrzymał już, kiedy przyszło mu ry-
walizować w stylu dowolnym. W ten 
sposób z czasem 1:58,16 wywalczył 
brązowy medal, a wyprzedzili go tyl-
ko Michał Poprawa (AZS Katowice 
– 1:55,20) i Karol Zbutowicz (Legia 

młodszych kategoriach wiekowych 
zgłosili się uczniowie z 11. szkół 
powiatu brzeskiego, w tym najlicz-
niejsza, dwudziestosiedmioosobowa 
reprezentacja Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Brzesku wraz 

Warszawa – 1:57,94). Do srebra zabra-
kło mu zatem zaledwie 0,22 sekundy. 

Na mistrzostwach w Łodzi Kry-
stian Bałabuch występował jeszcze 
jako reprezentant AZS AGH Kraków. 

z opiekunami Urszulą Kural i Mar-
cinem Gromadzkim.

Zawody przebiegały pod dyktando 
pływaków z PSP nr 2 Brzesko, którzy 
w konkurencjach indywidualnych 
zdobyli łącznie aż 13. medali (w tym 
7 złotych, 4 srebrne i 2 brązowe). 
Tytuł mistrzów powiatu w poszcze-
gólnych stylach i kategoriach zdobyli: 
Maria Koczwara, Kajetan Filipow-

ski, Emilia Wnęk, Mateusz 
Zwolak, Marcel Kieroński, 
Hubert Kusiak i Julia Dadej.

Również w pływaniu sztafeto-
wym 6 x 50 m stylem dowolnym, 
dziewczęta i chłopcy z brzeskiej 
„dwójki” nie mieli sobie rów-
nych, wygrywając swoje wyścigi 
z ogromną przewagą nad pozosta-
łymi rywalami. W skład „złotych” 
sztafet weszli: Judyta Kusion, 
Natalia Jedynak, Maria Ko-
czwara, Ksenia Nowak, Laura 
Kaczmarek i Julia Dadej oraz 
Karol Sowa, Aleksander Kuś, 
Marcel Słobodzian, Marcel 
Kieroński, Hubert Kusiak 
i Mateusz Zwolak.

Marcin Gromadzki

Od nowego roku jest już zawodnikiem 
BOSiR-u Brzesko, czyli wrócił pod 
skrzydła specjalizującego się w szlifo-
waniu pływackich diamentów Marcina 
Kacera. Trenera, którego szkoleniowe 
metody doprowadziły w zeszłym roku 
Wojciecha Wojdaka do wicemistrzo-
stwa świata. 

WALP   

Zawody w pływaniu

Brązowy Krystian 

fot. PSP2

fot. BOSiR
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Pierwsze miejsce na półmetku 
rozgrywek, jedyna niepokonana 
drużyna w rundzie jesiennej, 
najlepsza u siebie i na wyjeździe, 
dziewięć punktów przewagi nad 
drugą drużyną w tabeli – takie 
są fakty dotyczące udziału klu-
bu CAN-PACK Okocimskiego 
Brzesko w bieżącym sezonie 
rozgrywek o mistrzostwo Ligi 
Okręgowej. To świetny progno-
styk u progu roku, w którym 
brzeski klub obchodzić będzie 
85-lecie istnienia. Awans do IV 
ligi wydaje się być na wyciągnię-
cie ręki, co będzie (gorąco w to 
wierzą kibice) spektakularnym 
uświetnieniem jubileuszu. 

„Piwosze” w tym sezonie biją 
absolutnie wszelkie rekordy. Rzadki 
to przypadek, aby wygrać kolejno 12 
ligowych spotkań. Tylko w inaugura-
cyjnym meczu podopiecznym Rafała 
Polichta zdarzyło się stracić ligowe 
punkty. Było to w wyjazdowym 
pojedynku z Rylovią Rylowa, zakoń-
czonym remisem 2:2. Później były już 
tylko same wygrane, w tym zwycię-
stwo w imponujących rozmiarach nad 
drużyną Novi/Rzezawianka Rzezawa, 
i to na boisku rywala. Więcej bramek 
w jednym meczu zdobywały jedynie 
Orzeł Dębno i Strażak Mokrzyska (po 
12 w meczach z Naprzodem Sobolów). 
Mimo to, to brzeska drużyna jesienią 
strzeliła tych bramek najwięcej – 
w sumie 40, co daje średnią 3,08 na 
mecz. Indywidualnie liderem klasy-
fikacji najlepszych strzelców jest To-
masz Gałka (16 bramek – średnia 1,2 
na mecz!!!). W pogoni za nim znajduje 
się grupa pościgowa składająca się 
z trzech snajperów – Dawid Smęda 
(Rylovia Rylowa), Janusz Grochola 
(Strażak Mokrzyska) i Piotr Chru-
ściel (Novi/Rzezawianka Rzezawa) 
– którzy zdobyli do tej pory po 12 goli.  

Królowie każdego boiska
Okocimski jest jedynym zespołem 
w lidze, który wygrał wszystkie me-
cze rozgrywane na własnym terenie. 
Stosunek bramek jest imponujący 
– 20:3. Co ciekawe, w pierwszych 
pięciu meczach bramkarz „Piwoszy” 
Karol Jurkiewicz zachował po stronie 
strat zerowe konto. Pierwszą bramkę 
stracili brzeszczanie dopiero pod ko-
niec rozgrywanego awansem meczu 
z Naprzodem Sobolów. W Brzesku 
najwyżej ustawili poprzeczkę Oko-

Jesień nasza! Wiosna też?...
cimskiemu piłkarze Sokoła Maszkie-
nice z Tomaszem Koziełem na czele. 
To był ostatni mecz rundy jesiennej. 
Podopieczni Jana Kargula długo sta-
wiali dzielny opór faworyzowanym 
gospodarzom. Jeszcze w ostatniej 
minucie przegrywali 2:3. Nie mając 
nic do stracenia postawili wszystko 
na jedna kartę, nadziali się jednak 
na kontrę i ostatecznie CAN-PACK 
Okocimski triumfował 4:2. 

Brzeska drużyna dzierży palmę 
pierwszeństwa również w klasyfika-
cji dotyczącej meczów wyjazdowych. 
W sześciu spotkaniach odniosła pięć 
zwycięstw, notując jedyny wspomnia-
ny już tutaj remis. Tylko trzem dru-
żynom udało się pokonać bramkarza 
Okocimskiego. Obok Rylovii uczyniły 
to jeszcze Jadowniczanka i Tarnavia 
Tarnawa. Jadowniczanka celnie tra-
fiła raz, ale boleśnie, bo sztuki tej 
dokonał Sławomir Rydz, który na co 
dzień jest szkoleniowcem trampka-
rzy młodszych … CAN-PACK Oko-
cimskiego. Tarnavia zaaplikowała 
„Piwoszom” aż cztery bramki, ale 
ostatecznie przegrała 4:5. Obserwa-
torzy tego meczu zgodnie podkreślali, 
że było to spotkanie przypominające 
walkę dwóch bokserów nastawio-
nych na wzajemne wyniszczenie. Ich 
zdaniem sędziowie zezwolili na zbyt 
brutalną momentami grę, w czym 
brylowali gospodarze.  

Solidna obrona
Brzescy piłkarze są skuteczni nie 
tylko w ataku. Równie dobrze ra-
dzą sobie w obronie. W 13 meczach 
stracili tylko 10 bramek (średnio 
0,8 na mecz). Lepsi w tej statystyce 
są tylko zawodnicy Rylovii, którzy 
stracili tych bramek 8 (średnia 0,6). 
Jednak to obrona Okocimskiego może 
pochwalić się serią sześciu kolejnych 
spotkań bez straty gola – miało to 
miejsce od 19 sierpnia do 30 wrze-
śnia ubiegłego roku. Tę szczęśliwą 
passę przerwał dopiero 7 paździer-
nika wspomniany już tutaj Sławomir 
Rydz. W sumie tych spotkań bez stra-
ty gola było osiem. Filarem obrony 
jest przeżywający drugą piłkarską 
młodość Daniel Policht, brat Rafała. 
Ten rosły obrońca w w zadaniach 
defensywnych jest prawie nieomylny. 
Przy stałych fragmentach gry lubi za-
pędzić się pod bramkę przeciwników 
(zgodnie z trenerskimi zaleceniami), 
czego efektem są trzy bramki zapisa-

ne po stronie jego aktywów. Defen-
sywno-ofensywne funkcje pełni też 
inny rutyniarz – Mateusz Wawryka, 
strzelec jednej bramki. Poza tym naj-
częściej w formacji obronnej wystę-
pują Michał Kulig i Rufin Wójtowicz. 

Rutyna i młodość 
We wszystkich meczach Okocim-
skiego w pełnym wymiarze gry wy-
stąpił tylko Daniel Policht. W tym 
przypadku nie można jednak mówić 
o nepotyzmie. Jako się rzekło, jest to 
piłkarz doskonale wywiązujący się ze 
swoich obowiązków, poza tym cieszy 
się w zespole należytym autorytetem. 
Z kolei Karol Jurkiewicz to aktualnie 
bramkarz numer jeden w talii kart 
Rafała Polichta. Mateusz Wawryka 
w całej rundzie jesiennej opuścił bo-
isko zaledwie na dwie minuty i było 
to podyktowane względami raczej 
taktycznymi.  W sumie Rafał Policht 
dysponuje w marę wyrównana kadrą, 
którą można śmiało określić jako 
konglomerat rutyny z młodością. 

Do tych rutyniarzy obok wspo-
mnianych już Daniela Polichta (40 
lat!) i Mateusza Wawryki (30) nale-
żą Sergiusz Kostecki (30) i Tomasz 
Grzyb (30). Umiejętnościami dorów-
nuje im cała grupa zdolnych piłkarzy 
młodego pokolenia, wśród których 
wyróżniają się Arkadiusz Goryczka 
(18), Łukasz Kołodziej (18), Szymon 
Kołodziej (20), Kamil Socha (19), Mi-
chał Zydroń (19), Przemysław Bury 
(20) i Dawid Lizak (18). Ten ostatni 
już teraz należy do czołowych strzel-
ców w drużynie – 6 bramek jesienią. 
Zapewne jego dorobek byłby bardziej 
imponujący, ale w pierwszej drużynie 
gra jeszcze stosunkowo rzadko, bo 
nader często „zatrudniany” jest w ze-
spole juniorów starszych. Kadrowe 
zaplecze Okocimskiego przedstawia 
się imponująco. Uruchomiona przy 
wsparciu firmy Can-Pack Akademia 
Piłkarska odnosi już na początku dro-
gi spore sukcesy, o czym informowali-
śmy w dwóch poprzednich wydaniach 
BIM-u. W ostatnich dniach do klubu 
dotarła wiadomość o powołaniu do 
kadry Małopolski (rocznik 2005) Igo-
ra Urygi i Kacpra Rojkowicza. Obaj 
młodzi piłkarze pod koniec stycznia 
wezmą udział w turnieju Młode 
Talenty, który zostanie rozegrany 
w słowackim mieście Nizna Korna. 

Waldemar Pączek            

SPORT
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Wojciech Wojdak to aktualnie 
osiemnasty sportowiec w gronie 
najpopularniejszych – tak stano-
wią wyniki plebiscytu zorganizo-
wanego po raz 83. przez redakcję 
„Przeglądu Sportowego”. To ko-
lejny znaczący sukces w karierze 
brzeskiego pływaka. Już sam fakt 
zakwalifikowania go przez kapi-
tułę plebiscytu do dwudziestki 
nominowanych to wielkie wyda-
rzenie. Na to uznanie w oczach 
ekspertów zapracował nie tylko 
srebrny medal budapesztańskich 
Mistrzostw Świata, ale i postawa 
w całym ubiegłym roku. 

Szacunek dla brzeskiego kraulisty 
jak najbardziej się należy. Znalazł się 
przecież w gronie wybitnych sportow-
ców, często wybijających się daleko 
ponad przeciętność. Wszak nikt nie 
miał złudzeń, że Wojciech Wojdak może 
znaleźć się wyżej niż Kamil Stoch, któ-
ry akurat swój kolejny wielki sukces 
święcił w dniu, w którym jeszcze można 
było oddawać głosy. Cóż dopiero ma 
powiedzieć Robert Lewandowski, który 
jeszcze na trzy minuty przed zakończe-
niem głosowania był pierwszy. Trzecie 
miejsce Anity Włodarczyk też specjalnie 
nikogo nie dziwi. 
Mogło być lepiej? 
Czy Wojciech Wojdak mógł zająć wyż-
sze miejsce? Raczej nie, bo jednak jest 
to plebiscyt, w którym wybiera się nie 
tyle najpopularniejszego sportowca, co 
bardziej dyscyplinę. W pierwszej dzie-
siątce znalazło się czworo lekkoatletów, 
dwóch skoczków narciarskich, piłkarz, 
tenisista, żużlowiec i kolarz. Każda 
z tych dyscyplin gości na telewizyjnych 
antenach zdecydowanie częściej niż pły-
wanie, które ma swoje pięć minut tylko 
podczas spektakularnych wydarzeń. 
W nominowanej dwudziestce znalazło 
się 12 medalistów zawodów rangi Mi-
strzostw Świata, w tym właśnie brzeski 
pływak. A jednak … drugi w rankingu 
Robert Lewandowski (którego klasy nikt 
nie kwestionuje) takim osiągnięciem 
pochwalić się nie może. Podobnie jak 
Łukasz Kubot (4. w plebiscycie, a jednak 
najlepszy deblista świata), czy Michał 
Kwiatkowski (10. miejsce). Więcej gło-
sów od podopiecznego Marcina Kacera  
otrzymali także Kajetan Kajetanowicz 
(11. miejsce – rajdowy mistrz Europy) 
i Tomasz Marczyński (17. miejsce – zwy-
cięzca dwóch etapów w Vuelta Espagna). 
A gdzie medale Mistrzostw Świata, które 
na przykład zdobyli sklasyfikowani niżej 

W panteonie sław
od Wojdaka? Magomedmurad Gadżijew 
oraz żeńska wioślarska czwórka. No tak, 
ale kto ogląda zapasy i wioślarstwo. 
Nie narzekajmy jednak. Osiągnięcia 
naszego pływaka zostały jednak przez 
kapitułę docenione, a pamiętajmy, że na 
ten szacunek złożyły się oprócz medalu 
MŚ także znakomite występy podczas 
Mistrzostw Polski i wielu innych zawo-
dów (patrz – na przykład Sztokholm, czy 
zawody cyklu Pucharu Świata). 
Honor pływaków
Wojciech Wojdak jest jedynym pływa-
kiem, który znalazł się w dwudziestce 
nominowanych do walki o tytuł naj-
popularniejszego sportowca ubiegłego 
roku. W poprzednich latach najczęściej 
na listę nominowanych trafiał Radosław 
Kawęcki, który w 2014 roku zajął 11. 
miejsce. Ostatni raz w czołowej dzie-
siątce uplasował się Konrad Czerniak, 
a było to podsumowanie 2011 roku. 
Czerniak zakończył tamten rok z do-
robkiem jednego srebra MŚ oraz dwóch 
złotych medali i jednego brązowego 
ME. Przypomnieć zatem wypada, że 
w latach 2004-2006 trzykrotnie z rzę-
du triumfowała w plebiscycie Otylia 
Jędrzejczak, a w 2005 roku dodatkowo 
Paweł Korzeniowski był trzeci. W tym 
roku honoru polskich pływaków bronił 
tylko reprezentant brzeskiego BOSiR- u, 
jedyny medalista MŚ.   

Jeśli wziąć pod uwagę wyniku plebi-
scytu w latach 2000-2017, to pływanie 
i tak ma się nie najgorzej. Zajmuje za-
szczytne czwarte miejsce, wyprzedzone 
przez lekkoatletykę (cóż? - wielość 
konkurencji i szans), skoki narciarskie 
i piłkę nożną (ach ta popularność!). 
W XXI wieku najpopularniejszy jest 
– no zgadnijcie? - Adam Małysz. Na 
drugim miejscu jest Justyna Kowalczyk, 
a trzecia – Otylia Jędrzejczak. Rekor-
dzistką, jeśli chodzi o pierwsze miejsca, 
jest pani Justyna – 5 triumfów z rzędu. 
Najczęściej jednak w ostatnich 18 latach 
w pierwszej dziesiątce plasowała się 
Anita Włodarczyk (8 razy). 

Nieco historii
Wojciech Wojdak może jednak 

uważać się za większego szczęśliwca 
niż pierwszy historyczny triumfator 
plebiscytu. W 1926 roku najpopular-
niejszym polskim sportowcem został 
Wacław Kuchar, który odbierał nagrodę 
jako przedstawiciel czterech dyscyplin 
– piłki nożnej, lekkoatletyki, hokeja 
na lodzie i łyżwiarstwa szybkiego. 
Wszechstronność w tamtych czasach 
była niemal normą (na przykład brze-

ski sportowiec Jan Korman). Wacław 
Kuchar był powoływany na Igrzyska 
Olimpijskie dwukrotnie. Pierwszy raz 
w 1920 roku jako lekkoatleta. Do An-
twerpii jednak nie pojechał, bo Polska 
wycofała się z udziału Igrzyskach niemal 
w ostatniej chwili, z uwagi na wojnę 
polsko-bolszewicką (do Belgii pojechała 
tylko biało-czerwona flaga). W 1940 roku 
miał być sędzią hokejowym w Garmi-
sch-Partenkirchen, jednak na drodze 
stanęła znowu wojna. Nasz pływak ma 
szczęście żyć w zdecydowanie bardziej 
spokojnych czasach. On ma już za sobą 
start w Igrzyskach i cały czas ma szansę 
na udział w kolejnych. 

Jeśli chodzi o wszechstronność, to 
w XXI wieku takie miano należy się… 
Robertowi Kubicy. Ten sportowiec 
w ostatnich 18 latach w pierwszej 
dziesiątce meldował się pięciokrotnie, 
a punktował w trzech różnych dyscypli-
nach – jako kierowca Formuły 1, rajdów 
samochodowych i wyścigów samochodo-
wych. Niby to samo, a jednak...  
Plany na ten rok
Trudno będzie w tym roku Wojciechowi 
Wojdakowi dostać się do dwudziestki 
nominowanych. W kalendarzu ważnych 
imprez, z punktu widzenia kapituły, 
znajdują się majowe Mistrzostwa Polski 
(Łódź) i sierpniowe Mistrzostwa Europy 
(Glasgow). Trudno tym wydarzeniom 
rywalizować z zimowymi Igrzyskami 
w Korei. Wprawdzie w grudniu w Chi-
nach odbędą się Mistrzostwa Świata na 
krótkim basenie, ale lista nominowa-
nych ogłoszona zostanie jeszcze przed 
tą imprezą. Chyba, że brzeski multi-
medalista pokusi się o wynik na miarę 
rekordu świata. I tego się trzymajmy. 
Powodzenia! 

Waldemar Pączek  
PS Już niebawem na stronie inter-

netowej Urzędu Miejskiego opubliko-
wany zostanie regulamin plebiscytu na 
na najpopularniejszego sportowca Ziemi 
Brzeskiej 2017.                        
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