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WYDARZENIA

31 stycznia w Regionalnym Cen-
trum Kulturalno Bibliotecznym, 
w wypełnionej po brzegi sali 
audytoryjnej, odbył się finał XI 
Powiatowego Konkursu Kolęd 
i Pastorałek „O Muszlę św. Ja-
kuba”. W ramach przesłuchań 
konkursowych, które odbyły się 
30 stycznia, jurorzy wysłuchali 50 
wykonawców.

Nad sprawnym przeprowadze-
niem przeglądu czuwał Dyrektor 
Konkursu ks. Jacek Walczyk. Lau-
reaci otrzymali nagrody z rąk twórcy 
Konkursu - księdza dziekana Józefa 
Drabika, wiceburmistrza Brzeska 
Jerzego Tyrkiela i starosty powiatu 
Andrzeja Potępy.

Jury w składzie: Marcelina Ga-
wron – przewodnicząca, Mateusz Pita-
la i Szymon Markiewicz przyznało na-
grody w poszczególnych kategoriach:

Kategoria A – przedszkolaki: 
wyróżnienia : Śpiewające Nutki „Ko-
lęda dla Aniołka”, Serduszka „Nie 
miały Aniołki”, I miejsce: Serduszka 
Faustynki „Cieszmy się, bawmy się”

Kategoria B – dzieci młodsze 
(klasa I-III soliści): wyróżnienie: 
Szymon Rozmus, III miejsce: Zofia 
Gurgul „Kolęda o zwierzętach”, II miej-
sce: Jakub Pacura „Pastorałka wigilij-
na”, I miejsce: Julia Kuta „Aniołeczki”

Kategoria C – dzieci starsze 
(klasa IV – VI soliści): wyróżnie-

O Muszlę św. Jakuba 
nie: Patryk Ledziński, Jakub Kowal, 
Gabriela Gniadek, Natalia Bojdo, III 
miejsce: Milena Kuta „Zanim przyj-
dzie Bóg”, II miejsce: Hanna Gorczyca 
„A cóż z tą Dzieciną”, I miejsce: Mag-
dalena Dudek „Mario czy Ty wiesz”, 
I miejsce: Aleksandra Dzieńska 
„Cicha noc”

Kategoria D – dzieci starsze 
(klasa IV-VI zespoły): wyróżnienie: 
5+1 PSP nr 2, Schola Wesołe Buźki, II 
miejsce: Dzieci Bliżej Nieba „Narodził 
się Jezus Chrystus”, I miejsce: Chórek 
PSP nr 3 „Hola hola pasterze z pola”

Kategoria E – młodzież szkół 
gimnazjalnych (soliści): wyróż-
nienia: Zuzanna Patulska, Maria 
Mikołajek, Patrycja Mytnik, Gabriela 
Stolińska, III miejsce: Agnieszka Mar-
mol „Z narodzenia Pana”, II miejsce: 
Karolina Płaneta „O gwiazdo Betle-
jemska”, I miejsce: nie przyznano

Kategoria F – młodzież szkół 
gimnazjalnych (zespoły): I miej-
sce: Discantus „Wśród nocnej ciszy”, 
I miejsce: Duet: Julia Kraj, Aleksandra 
Pacura „Mizerna cicha”

Kategoria G – młodzież szkół 
ponadgimnazjalnych (soliści): 
wyróżnienia: Katarzyna Gawenda, 
Aneta Kural, II miejsce : Małgorzata 
Nawrot „W dzień Bożego Narodzenia”, 
I miejsce: nie przyznano

Grand PRIX XI Brzeskiego Kon-
kursu Kolęd i pastorałek „O Muszlę 

św. Jakuba – Brzesko 2016” zdobyła 
Kinga Gurgul „Śliczna Panienka jako 
Jutrzenka”. 

Słowa podziękowania i uzna-
nia za patronat na Konkursem 
oraz podtrzymywanie pięknej tra-
dycji śpiewania kolęd i pastorałek 
w naszym mieście i parafii należą 
się ks. dziekanowi Józefowi Dra-
bikowi oraz burmistrzowi Brzeska 
Grzegorzowi Wawryce.

Podziękowania kierowane są 
także do sponsorów tegorocznej 
edycji Konkursu. Byli nimi: Parafia 
NMP Matki Kościoła i Św. Jakuba 
Apostoła w Brzesku, Urząd Miejski 
w Brzesku, Starostwo Powiatowe 
w Brzesku, Wspólnota Kapłanów 
Parafii NMP Matki Kościoła i Św. 
Jakuba Apostoła, ks. dziekan Józef 
Drabik, Megamot, Surantex, Wydział 
Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Die-
cezjalnej w Tarnowie, Restauracja 
GALICYJSKA, Wspólnota Odnowy 
w Duchu Świętym przy Parafii NMP 
Matki Kościoła i Św. Jakuba Aposto-
ła, ks. Stanisław Kaczka, ŚNIEŻKA 
Michał i Marek Więckowscy, BAKU-
TIL, Cech Rzemiosł Różnych Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw, Auto 
Partner, Elektroinstalacje – Wojciech 
Kobyłecki, Towarzystwo Gimnastycz-
ne „Sokół” Brzesko, Kama - Skup 
złomu, Restauracja AUGUST, Kwia-
ciarnia Aster, MPEC, Józef Ząbkow-
ski, Maria Kucia, Zakład Tapicerski 
Zdzisław Bogusz, Pracownia Reklamy 
Elektro Szyld, Macland. 

red.
 fot. kolor

fot. B. Kądziołkafot. B. Kądziołka
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Andersa zamiast Ludowej
Do listopada ubiegłego roku liczą-
ca kilka numerów ulica prowadzą-
ca do przedszkola nr 10 w Brzesku 
nosiła nazwę Armii Ludowej. 
Wówczas to decyzją większości 
radnych przemianowana została 
na Rotmistrza Witolda Pileckiego. 
Nie minęły dwa miesiące, a wsku-
tek publicznej (z udziałem miesz-
kańców tej ulicy) debaty 
nastąpiła kolejna, osta-
teczna zmiana nazwy – 
od lutego br. jest to ulica 
Armii Andersa. Uchwała 
w tej sprawie podjęta 
została 15 stycznia. 
Przypomnijmy pokrótce 
historię wydarzeń zwią-
zanych z tymi zmianami. 
W październiku ubiegłego 
roku radny Grzegorz Kol-
busz złożył interpelację 
w sprawie zmiany nazwy 
ulicy Armii Ludowej na 
Rotmistrza Witolda Pileckiego. Zaowo-
cowało to podjętą już miesiąc później 
uchwałą, która została podjęta mimo 
sprzeciwu większości mieszkańców 
tej ulicy. Niezadowoleni z tej decy-
zji mieszkańcy początkowo złożyli 
wniosek o unieważnienie uchwały, 
ostatecznie osiągnięto zaakceptowany 
przez Radę Miejską kompromis pole-
gający na tym, że zmiana nazwy ulicy 
zostanie przyjęta pod warunkiem, 
że to sami zainteresowani wskażą 

jej patrona. W rezultacie 16 radnych 
zaaprobowało zaproponowaną przez 
mieszkańców nazwę Armii Andersa, 
dwie osoby wstrzymały się od głosu, 
a trzy były przeciw. 
Dlaczego zainteresowani mieszkańcy 
wolą nazwę Armii Andersa od Rotmi-
strza Witolda Pileckiego? Logicznie 
uzasadniła to Agnieszka Lechowicz. 

Jak wyjaśniła, przy tej ulicy działają 
cztery prywatne firmy, a każda z nich 
kojarzy się klientom z nazwą zaczy-
nającą się od słowa „Armii”. Nazwa 
zaczynająca się od słowa „Rotmistrza” 
mogłaby sugerować, że zmieniła się 
lokalizacja tych przedsiębiorstw. Jak 
mówiła, nie ma jeszcze ulicy, która 
upamiętnia zwykłych żołnierzy Armii 
Andersa. 
Osobną sprawą są koszty, jakie będą 
musieli ponieść zainteresowani miesz-

kańcy w związku ze zmianą nazwy 
ulicy. Czekają ich wydatki związane 
z wymianą dokumentów – praw jazdy, 
dowodów rejestracyjnych, dowodów 
osobistych. Te pierwsze dokumenty 
wystawia Wydział Komunikacji pod-
legający Starostwu Powiatowemu. 
Problem w tym, że powiat nie może 
w całości zwolnić mieszkańców z opłat. 
Może zrezygnować z przysługującej 
mu marży, ale musi pobrać opłaty 
pokrywające koszty wydania samych 
dokumentów. Nie są to kwoty astro-
nomiczne, ale jednak naruszające bu-

dżety przedsiębiorców. Zdaniem 
radnego Smołuchy w budżecie 
gminy powinny znaleźć się 
środki na pokrycie tych kosztów, 
a tym samym zwolnienie z tych 
opłat samych mieszkańców. 
Jednak – jak twierdzi Włodzi-
mierz Rzenno, przedsiębiorca 
działający właśnie przy tej ulicy 
– wymiana dokumentów, to nie 
jedyna finansowa konsekwencja 
wprowadzonej przez radnych 
zmiany. Wtóruje mu Agniesz-
ka Lechowicz. Przedsiębiorcy 
będą musieli między innymi 

wymienić pieczątki, druki reklamowe, 
itp. Sam Włodzimierz Rzenno, który 
posiada dość rozbudowany tabor samo-
chodowy, obliczył, że w jego przypadku 
finansowa konsekwencja zamknie się 
kwotą sięgającą aż 7 tysięcy złotych.
Skoro zgadzam się na takie koszty, to 
chyba mam prawo decydować, jaka 
będzie nowa nazwa tej ulicy – argu-
mentuje przedsiębiorca. 

Waldemar Pączek 

W styczniu rozpoczęły się przygotowa-
nia zmierzające do otwarcia Muzeum 
Regionalnego, które zostało powoła-
ne do życia decyzją Rady Miejskiej. 
Uchwała nr LIII/385/2014 w sprawie 
inicjatywy utworzenia Muzeum Ziemi 
Brzeskiej została podjęta 22 paździer-
nika 2014 roku. Od tego czasu Miejski 
Ośrodek Kultury podjął wszystkie 
proceduralne kroki, aby taka placówka 
powstała. 

Na siedzibę brzeskiego muzeum 
wybrano pomieszczenia na pierw-
szym piętrze budynku położonego na 
rogu ulicy Kościuszki i Rynku, nad 
kasami banku PKO BP. Lokalizacja 
jak najbardziej uzasadniona, bo już 

Muzeum w Brzesku
pocztówek, książek, obrazów, rzeźb, 
grafik, rzemiosła artystycznego, sprzę-
tów mieszkalnych i gospodarczych, 
militariów, numizmatów, zabytków 
archeologicznych i zabytków kultury 
ludowej. 

Jednym z najzagorzalszych orę-
downików powstania muzeum był 
radny Adam Kwaśniak. 

EMIL 

 Jeżeli ktoś z Państwa chciałby 
wesprzeć tę niezwykle cenną inicjaty-
wę i przekazać do tworzącego się mu-
zeum obiekty związane z naszym mia-
stem oraz okolicą, a także z rodzinami 
zamieszkującymi te tereny proszony 
jest o kontakt z Jerzym Wyczesanym, 
pracownikiem MOK, koordynatorem 
powstającej instytucji, pl. Targowy 
10, pok.12, tel. 14-68-496-64 lub 14-
68-496-60, w godz. 7.30-15.30.

sam budynek jest zabytkiem – to 
wybudowana w 1907 roku kamienica. 
Koordynatorem odpowiedzialnym za 
organizację nowej instytucji został 
Jerzy Wyczesany. 

Do zadań placówki należy między 
innymi prezentacja (poprzez stałe 
i czasowe ekspozycje) dziejów miasta 
i gminy oraz powiatu, sylwetek zasłu-
żonych mieszkańców ziemi brzeskiej, 
rzemiosła i przemysłu (w tym browar-
nictwa). 

Miejski Ośrodek Kultury na po-
czątku roku wystosował apel do miesz-
kańców, w którym zwrócił się do nich 
o ewentualne przekazywanie muze-
aliów – dokumentów, map, fotografii, 
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Brzesko w Cyfrowej Małopolsce

Budżet uchwalony jednogłośnie

Znaczy kapitan

Radni miejscy poprzez stosowną 
uchwałę wyrazili wolę przystąpie-
nia przez gminę Brzesko wspólnie 
z gminami i powiatami tarnow-
skiego subregionu do realizacji 
projektu partnerskiego o roboczej 
nazwie „Centrum Usług Wspól-
nych”. Uchwała podjęta została 15 
stycznia br. 
Projekt, o którym mowa w uchwale, za-
kłada między innymi budowę systemu 
zarządzania bezpieczeństwem telein-
formatycznym, budowę zintegrowanego 
systemu profilowania i udostępniania 
informacji powiatowej, a także budowę 
infrastruktury powiatowych i gminnych 

Podjęcie tegorocznej uchwały 
budżetowej poprzedzone zostało 
wprawdzie dość długą dyskusją, 
ostatecznie podczas głosowania nad 
nią panowała budująca jednomyśl-
ność. Wszyscy radni poparli wypra-
cowany wspólnie projekt uchwały 
przygotowany przez burmistrza 
Grzegorza Wawrykę i podległych 
mu merytorycznych pracowników.

Dochody budżetu na 2016 rok 
zostały ustalone w wysokości 105 730 
870 złotych, z czego 96 638 988 złotych 
to dochody bieżące, a 7 091 882 złote 
to dochody majątkowe. Wydatki będą 
o 3,5 miliona złotych niższe i wyniosą 
102 230 870 złotych (wydatki bieżące 
– 97 626 076 zł, wydatki majątkowe 
– 4 604 794 zł). Ta 3,5 milionowa róż-

Podczas sesji Rady Miejskiej 28 
stycznia br. miała miejsce uroczy-
stość mianowania na stopień ka-
pitana Józefa Żaka, członka brze-
skiego koła Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej. Akt 
awansu nadany przez ministra 
obrony narodowej wręczył mu 
zastępca komendanta Wojskowej 
Komendy Uzupełnień major Wie-
sław Maciejowski. 

Józef Żak znany był wielu miesz-
kańcom Brzeska jako skromny, za-

węzłów subregionalnych. Liderem 
projektu jest Miasto Tarnów. Gmina 
Brzesko wniosła do tego przedsięwzięcia 
własny udział finansowy w wysokości 
25 tysięcy złotych. Pozwoli to na zakup 
dwóch komputerów i dwóch serwerów 
oraz tzw. układu UTM (Universal Tran-
sverse Mercator) – urządzeń, które sta-
nowić będą wsparcie dla informatycznej 
infrastruktury Urzędu Miejskiego. Ów 
wkład własny stwarza realną szansę 
na pozyskanie dofinansowania zakupu 
tego sprzętu w wysokości 75 procent 
jego kosztów. Łatwo obliczyć, że cena 
tego zakupu zamknie się w kwocie 100 
tysięcy złotych. 

nica między dochodami a wydatkami 
stanowi nadwyżkę, która ma zostać 
przeznaczona na wykup wyemitowa-
nych przez gminę Brzesko obligacji. 

Rezerwy celowe budżetu ustalone 
zostały w wysokości 901 tysięcy zło-
tych. Podzielono je na cztery czynniki 
– dofinansowanie bieżących zadań z za-
kresu zarządzania kryzysowego (215 
tysięcy), rezerwę na wydatki osiedli 
i sołectw (86 tysięcy), rezerwę na od-
prawy emerytalne i rentowe, nagrody 
jubileuszowe oraz wynagrodzenia 
z pochodnymi (300 tysięcy). Odrębny 
składnik budżetu stanowi tzw. rezerwa 
ogólna w wysokości 300 tysięcy złotych. 

Na mocy uchwały burmistrz został 
upoważniony do ewentualnego zacią-
gania kredytów i pożyczek na sfinan-

wsze uśmiechnięty szewc pracujący 
w Spółdzielni Pracy Nowość. Zapewne 
wielu z nas nie zdawało sobie spra-
wy, że jest to człowiek posiadający 
tak bogatą kombatancką przeszłość. 
W Armii Krajowej służył od początku 
jej powołania, czyli od 1939 roku, aż 
po dzień, w którym decyzją generała 
Leopolda Okulickiego formacja zosta-
ła rozwiązana. Za swoją działalność 
i zaangażowanie na rzecz Ojczyzny 
otrzymał wiele odznaczeń, między 
innymi Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyż Armii Kra-
jowej, Medal za Zasługi dla Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych, Odznakę Weterana 
Walk o Niepodległość, Srebrny Krzyż 

„Przyjazne współistnienie i współ-
działanie obywateli i administracji 
w wielu dziedzinach życia społecznego 
i gospodarczego jest konieczne dla 
rozwoju konkurencyjnej wspólnoty sa-
morządowej, jaką tworzą mieszkańcy 
regionu oraz urzeczywistnienia idei 
informacyjnego społeczeństwa obywa-
telskiego. Niezbędnym czynnikiem, by 
to osiągnąć, jest wydajna infrastruk-
tura techniczna i usługowa” - czytamy 
w uzasadnieniu do uchwały. 
Efektem przystąpienia przez naszą gmi-
nę do projektu będzie utworzenie tzw. 
Centrum Usług Wspólnych. Pozwoli to 
na sprawne zarządzanie bezpieczeń-
stwem oraz szybką wymianę doświad-
czeń pomiędzy gminami i powiatami 
wchodzącymi w skład subregionu. 

WALP 

sowanie przejściowego deficytu, który 
może pojawić się w trakcie trwania 
bieżącego roku. Limit tych zobowiązań 
nie może jednak przekroczyć kwoty 5 
milionów złotych. 

Oczywiście lwią część wydatków 
stanowić będą nakłady na funkcjo-
nowanie oświaty – będzie to około 40 
milionów złotych. Z planów inwestycyj-
nych na pierwszy plan wysuwa się do-
kończenie budowy hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku, 
na którą gmina pozyskała dofinanso-
wanie w wysokości około 1,5 miliona 
złotych. W budżecie zarezerwowano 
też spore środki (2,2 mln zł) na bu-
dowę i remonty chodników, dróg oraz 
parkingów. W inwestycyjnych planach 
jest również termomodernizacja szkol-
nych budynków w Buczu, Jadowni-
kach, Jasieniu i Szczepanowie. 

EMIL 

Zasługi czy Srebrną Odznakę za Za-
sługi dla Ziemi Krakowskiej. 
Świeżo mianowany kapitan wspólnie 
z kolegami z brzeskiego koła ŚZŻAK 
chętnie uczestniczy w spotkaniach ze 
szkolną młodzieżą, podczas których 
dzieli się swoimi wspomnieniami na 
temat niepodległościowych walk i par-
tyzanckiej działalności, ucząc przy tym 
patriotyzmu. Często widywany jest 
na uroczystościach o patriotycznym 
i kulturalnym charakterze. 
Jego nazwisko ma niejako wymiar 
symboliczny. ŻAK można odczytać 
jako skrót: Żołnierz Armii Krajowej, co 
w jego przypadku jest jak najbardziej 
uzasadnione. 

WALP 
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Niskopodłogowe, wydzielają-
ce niewyczuwalną dla pasaże-
rów i przechodniów woń spalin 
autobusy. Wewnątrz monitory 
prezentujące spoty reklamowe 
firm, których ofertami upstrzone 
są aktualnie pojazdy MPK. Lu-
dzie na przystankach otrzymują 
SMS-ami informacje na temat 
ewentualnych opóźnień odjaz-
dów i ich przyczyn. Nowy, od pół 
roku, prezes firmy zapowiada, że 
zarządzana przez niego spółka 
jest w stanie odzyskać pozycję 
najważniejszego przewoźnika 
w gminie. Planowane przez niego 
modyfikacje wymagają nakładów 
finansowych, ale efekt założonych 
inwestycji powinien zadowolić za-
równo usługobiorców jak i gmin-
ny samorząd. 
Od 1 stycznia 2017 roku, zgodnie 
z aktualnie obowiązującą ustawą, 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunika-
cyjne w Brzesku stanie się operatorem 
publicznego transportu zbiorowego 
na terenie całej gminy. Pozwoli to 
przedsiębiorstwu uzyskać pewną 
stabilizację i stworzy szanse rozwoju, 
modernizacji oraz wdrażania innowa-
cyjnych rozwiązań, co powinno zapew-
nić realizację usług przewozowych na 
najwyższym poziomie. Taką wizję naj-
bliższej przyszłości firmy przedstawia 
prezes Paweł Pabian w opracowaniu 
dotyczącym planów spółki. 
Paweł Pabian stanowisko prezesa 
MPK objął w czerwcu ubiegłego roku, 
ale faktycznie obowiązki zaczął pełnić 
w połowie lipca. Jeszcze przed końcem 
poprzedniego roku dokonał zakupu 
czterech 15-letnich niskopodłogowych 
MAN-ów. Niby nic wielkiego, ale przy 
taborze, którego średnia wieku wyno-
siła do tej pory ponad 30 lat, te pojazdy 
jawią się jak „nówki”. Pasażerom, 
szczególnie tym starszym, nowy zakup 
od razu przypadł do gustu. Wyższości 
niskopokładowców nad „klasyką” pol-
skiej komunikacji zbiorowej nie trzeba 
szczególnie udowadniać. 
Stan posiadania brzeskiego MPK 
nadal jednak wymaga poprawy. 
Firma dysponuje siedemnastoma po-
jazdami, z czego dziesięć jest w dość 
kiepskim stanie. Pięć powinno zostać 
wycofanych z eksploatacji niemal 
natychmiast. Jeden z nich nadaje się 
tylko do zezłomowania, resztę można 
wykorzystać na części. Z prostego 

Nowe wyzwania dla MPK 
rachunku wynika, że w pełni spraw-
nych jest 12 pojazdów. Tymczasem 
jednorazowe dzienne zapotrzebowa-
nie, aby firma funkcjonowała bez 
zakłóceń, to 11 samochodów plus 
dwa rezerwowe. Łatwo obliczyć, że 
MPK brakuje aktualnie przynajmniej 
jednego samochodu. 
- Istnieje pilna konieczność dalszej 
wymiany taboru na auta nowszej 
generacji, niskopodłogowe, z niskim 
poziomem spalin i wysokim standar-
dem. Wszystkie cztery nowe samochody 
spełniają te standardy – mówi prezes 
Paweł Pabian. 
Optymistyczne jest to, że wzrasta 
frekwencja, czyli liczba osób korzysta-
jących z usług MPK. Analiza dziesięciu 
kolejnych dni stycznia w porównaniu 
z poprzednim rokiem wykazuje, że 
ów wzrost wyniósł 4,64 procent. Naj-
większy wzrost zanotowano na linii 
„7” - aż 23,26 procent. Tylko „piątka” 
i „dziesiątka” zanotowały spadek. 
Co wpłynęło na ten wzrost? Estetyczne 
cztery nowe pojazdy na pewno zro-
biły swoje. Ale nie tylko w tym tkwi 
przyczyna. Trafnym posunięciem było 
dołożenie kursu na linii „7” w poran-
nych godzinach, zgodnie z sugestiami 
samych pasażerów, zwłaszcza dojeż-
dżającej do szkół młodzieży. Nowy 
prezes zmodyfikował również przebieg 
linii „3”, także w odpowiedzi na suge-
stie klientów. Co ciekawe, te sugestie 
były zgłaszane już podczas kadencji 
poprzedniego prezesa, ale pozostawały 
bez echa. 
Wzrastają wpływy ze sprzedaży bi-
letów – to najlepszy dowód na to, że 
rośnie liczba pasażerów. Coraz więcej 
jest osób zainteresowanych zakupem 
biletów miesięcznych – wzrost o 25 
procent. Z ogólnego rozrachunku do-
tyczącego 2015 roku wynika jednak, 
że spadły przychody netto – stanowiły 
92 procent w porównaniu z rokiem 
2014. Znacznie zmalały dochody 
z tytułu przewozów szkolnych i wy-
cieczek. W 2016 roku wynik powinien 
być jednak lepszy, bo gwarantuje to 
umowa spółki z gminą bez potrzeby 
przeprowadzenia przetargu. Wyraź-
nie wzrosły wpływy z reklam – aż 
o 50 procent. 
Prezes Paweł Pabian zakłada, że 
w 2016 roku (w porównaniu z po-
przednim rokiem) przychody firmy 
wzrosną o 10,91 procent i będą wyż-
sze niż w 2014 roku (o 1,04 procent). 

Wzrosną jednak koszty, a tym samym 
strata. Różnica między stratą a dopła-
tą wyniesie około 121 tysięcy złotych. 
Proponowana przez niego dopłata ze 
strony samorządu to 700 tysięcy zło-
tych (niższa o 95 tysięcy w porównaniu 
z ubiegłym rokiem). 
Przed nowym prezesem MPK nadal 
wiele wyzwań. Jeszcze w październiku 
ubiegłego roku przyznawał, że zastał 
niezdrową atmosferę na linii zarząd-
-pracownicy. Od tego czasu wiele się 
zmieniło. Nadal jednak pozostaje do 
rozwiązania kwestia związana z wy-
nagrodzeniami dla pracowników. Do 
tej pory związki zawodowe nie zaak-
ceptowały regulaminu wynagradzania 
zaproponowanego przez poprzedniego 
prezesa. Paweł Pabian uważa, że i ten 
problem powinien zostać w najbliż-
szym czasie wyjaśniony. 
Jakie są najważniejsze zadania do wy-
konania w tym roku? Prezes Pabian 
poważnie przymierza się do skorzy-
stanie z funduszu Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
2014-2020. Myśli o zaangażowaniu 
tą drogą zewnętrznej firmy, która 
wspólnie z zarządem spółki opracuje 
plan rozwiązań polegających na wdro-
żeniu mechanizmów i działań pozwa-
lających na rozwój MPK. W pakiecie 
projektów na najbliższą przyszłość 
znajduje się między innymi wymiana 
rozkładów jazdy na przystankach na 
bardziej estetyczne, trwałe, czytelne 
i zrozumiałe dla pasażerów. Prezes 
myśli też o wprowadzeniu systemu 
automatycznej kontroli punktualności 
z wyświetleniem w internecie położe-
nia pojazdu, z możliwością uzyskania 
przez zainteresowanych informacji 
tekstowej (SMS) o faktycznym czasie 
przyjazdu autobusu, np., z powodu 
opóźnień spowodowanych korkami 
itp. Rozpatrywane jest również roz-
szerzenie oferty reklamowej, między 
innymi przez montaż w pojazdach 
(w miarę możliwości finansowych) 
monitorów wyświetlających w trak-
cie kursu wykupione przez klientów 
ich spoty reklamowe. Plan zakłada 
także dalszy ciąg wymiany i unowo-
cześniania taboru przez zakup mini-
mum dwóch autobusów – w tym celu 
konieczne jest znalezienie sposobu, 
formy i środków do sfinansowania 
tego zadania. 

Waldemar Pączek
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Jadowniki „przygarnęły” rotmistrza

Mieszkańcy wybrali

Brzeska Rodzina Trzy Plus

Niespełna dwa tygodnie po tym, jak 
radni miejscy na wniosek mieszkańców 
dokonali zmiany nazwy ulicy Rotmi-
strza Witolda Pileckiego (wcześniej 
Armii Ludowej) na Armii Andersa, pod-
jęta została uchwała w sprawie nazwa-
nia imieniem Wielkiego Polaka skweru 
w Jadownikach, na którym stoi pomnik 
ku czci pomordowanych mieszkańców 
wsi w czasie II wojny światowej. Skwer 
znajduje się w centralnym miejscu 
Jadownik, w bezpośrednim sąsiedztwie 
Domu Ludowego i drogi krajowej K-94. 
Uchwałę podjęto 28 stycznia br. na 
wniosek radnego, a zarazem sołtysa 

W tym roku, po raz pierwszy w Brze-
sku realizowane będą zadania inwesty-
cyjne, które wybrali mieszkańcy. Po-
mysłodawcą i projektodawcą budżetu 
obywatelskiego był burmistrz Brzeska 
Grzegorz Wawryka. Mieszkańcy do-
stali do rozdysponowania 300 tysięcy 
złotych, zgłaszali swoje projekty, było 
ich 27. O ostatecznym umieszczeniu 
danego zadania na liście gminnych in-
westycji zdecydowała liczba oddanych 
głosów przez mieszkańców gminy.

Mieszkańcy mają prawo do decy-
dowania o tym, na co wydana zostanie 
część gminnych pieniędzy, stąd pomysł 
na budżet obywatelski. Szczególnie 
cieszy fakt, że akcja miała szeroki 
oddźwięk, w glosowaniu wzięły udział 

Podczas sesji odbytej 15 stycznia 
2016 roku radni miejscy dokonali 
uzupełnienia do podjętej 30 grudnia 
2015 roku uchwały w sprawie usta-
lenia opłat za świadczenia udziela-
ne przez przedszkola, dla których 
organem prowadzącym jest gmina 
Brzesko. Uzupełnienie polegało na 
dopisaniu do owej uchwały punktu, 
którego treść brzmi: „Gdy do przed-
szkola uczęszcza dziecko, którego ro-
dzina objęta jest Programem Brzeska 
Rodzina Trzy Plus stosuje się zniżkę 
30 procent od opłaty” aktualnie obo-
wiązującej. Ten dodatkowy punkt 
został wprowadzony, bowiem w pro-

Jadownik, Jarosława Sorysa. 
To najbardziej godne miejsce w Ja-

downikach dla uczczenia pamięci tych, 
którzy oddali życie za ojczyznę – mówił 
radny w uzasadnieniu swojego wniosku. 
Przypomnijmy, że stojący przed Domem 
Ludowym pomnik został uroczyście od-
słonięty 21 kwietnia 1985 roku. 

Jarosław Sorys był inicjatorem na-
dania nazwy skweru, ale imię patrona 
wybrali sami mieszkańcy Jadownik, któ-
rzy wzięli udział w swoistym referendum 
zorganizowanym w dniach 7-14 stycznia 
br. w Publicznym Gimnazjum im. Jana 
Pawła II (także poprzez internet). Gło-

tysiące ludzi. W tym roku przeka-
zaliśmy im do rozdysponowania 300 
tysięcy złotych. Mam nadzieję, że 
w przyszłym roku kwota ta ulegnie 
zwiększeniu – mówi burmistrz Grze-
gorz Wawryka.
W ramach budżetu obywatelskiego 
w 2016 roku będą realizowane nastę-
pujące zadania:
• plac rekreacyjno-zabawowy z si-
łownią zewnętrzną w Jadownikach 
- koszt 49 987 złotych

• nowoczesny plac rekreacyjny w Porę-
bie Spytkowskiej - koszt 48 690,80 zł.

• urządzenie-zagospodarowanie terenów 
zieleni wiejskiej przyległych do GOSiR 
w Mokrzyskach – koszt 44 800 zł.

• remont chodnika przy ulicy War-

jekcie uchwały z 30 grudnia 2015 
roku został po prostu przez pomyłkę 
przeoczony. 

Program Brzeska Rodzina Trzy 
Plus został zainaugurowany 1 maja 
2014 roku na mocy uchwały z 26 
marca tego samego roku. W ramach 
tego programu wielodzietne rodziny 
zamieszkujące gminę Brzesko uzy-
skały prawo do 30-procentowej zniżki 
przy korzystaniu z usług świadczonych 
przez przedszkola, Miejski Ośrodek 
Kultury oraz Brzeski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Podjęta w tej sprawie 
uchwała dopuszczała możliwość przy-
stąpienia do programu także innych 

sujący mieli do wyboru nazwiska naj-
większych bohaterów Polskiego Państwa 
Podziemnego. Kandydatami byli Danuta 
Siedzikówna „Inka”, ppor. Jan Bytnar 
„Rudy”, gen. August Fieldorf „Nil”, rtm. 
Witold Pilecki, mjr Józef Kuraś „Ogień”, 
mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko”, 
ppłk Łukasz Ciepliński „Pług”, mjr 
Henryk Dobrzański „Hubal”, mjr Hie-
ronim Dekutowski „Zapora”, sierż. Józef 
Franczak „Lalek” oraz zgłoszony przez 
samych mieszkańców pułkownik Stani-
sław Hojnowski. Ostatecznie najwięcej 
głosów zyskał rotmistrz Witold Pilecki. 

PRUD

szawskiej w Jasieniu – koszt 
48 750 złotych

• ścianka wspinaczkowa Bucze - koszt 
50 000 złotych

• strefa zdrowia-plenerowa siłow-
nia na osiedlu Browarna – koszt 
43 566,70 zł.

Do realizacji zakwalifikował się, mimo 
niewielkiej liczby głosów również 
kurs samoobrony dla kobiet – koszt 
4 680 złotych. Wynikło to z zapisów re-
gulaminu budżetu obywatelskiego, który 
w przypadku powstania oszczędności, 
premiuje projekt, którego koszt realizacji 
jest uzupełnieniem do kwoty 300 tys. zł.
Koszty zadań są kwotami orientacyj-
nymi i mogą ulec zmianie w trakcie ich 
realizacji. Inwestycje realizowane będą 
przez merytoryczne komórki Urzędu 
Miejskiego.

 Biuro Promocji UM w Brzesku

instytucji, w tym także prywatnych 
przedsiębiorców. 

Z programu mogą korzystać rodzi-
ny wychowujące troje i więcej dzieci 
do 18 roku życia lub do 24 lat, gdy 
studiują. W przypadku dzieci niepeł-
nosprawnych ograniczenia wiekowe 
nie obowiązują. 

Według danych z 15 maja 2014 roku 
do programu przystąpiły: Brzeska Aka-
demia Ruchu, Akademia Sportu ELITA, 
Stomatologia & Radiologia Seyoum, 
Centrum Edukacji Dziecięcej Lililand, 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
„TUW” w Tarnowie, Availo sp. z o.o. 
w Jasionce, UKS Akademia Piłkarska 
Brzesko, GABI – bielizna damska, 
P.B.H.T. Leś, Patulski sp. z o.o., F.P.H.U. 
„U Biela” oraz F.H.P.U. „MR”. 

PRUD 
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Jest już raczej przesądzone, że 
kibice Okocimskiego po raz drugi 
w historii tego klubu przeżyją sy-
tuację, w której drużyna piłkarzy 
zostanie wycofana z rozgrywek II 
ligi. Różnica polega na tym, że o ile 
w 1998 roku „Piwosze” wycofani 
zostali z faktycznej II ligi, to teraz 
przyjdzie im pożegnać się z wy-
myślonym przed kilku laty przez 
PZPN tworem będącym w rze-
czywistości trzecią siłą w ligowej 
hierarchii, ale jednak mającej 
status centralnej (czytaj: kosztow-
nej). Być może dlatego 18 lat temu 
decyzja ówczesnych władz klubu 
i strategicznego sponsora spotkała 
się z liczącym około 1500 osób obu-
rzeniem społecznym wyrażanym 
pod bramami Browaru Okocim. 
Teraz wszystko odbywa się nie-
jako w kuluarach, na peryferiach 
codziennych wydarzeń. 

Kiedy 4 stycznia rozmawiałem z Ra-
fałem Zającem, wiceprezesem ds. 
finansowych, ostateczna decyzja 
w sprawie wycofania drużyny jeszcze 
nie była podjęta, jednak mój rozmówca 
dał do zrozumienia, że innej raczej 
nie będzie. W tej chwili najważniej-
szym zadaniem nowego zarządu jest 
uratowanie klubu przed ogłoszeniem 
upadłości, a nie jest to łatwe wyzwa-
nie. Ale po kolei...

Can-Pack mówi: pas
Nowy rok rozpoczął się dla Okocimskie-
go w dramatycznych okolicznościach. 
Wobec decyzji zarządu Can-Packu 
o wstrzymaniu dalszego finansowania 
klubu coraz częściej rozpowszechniana 
była pogłoska o wycofaniu drużyny 
z rozgrywek II ligi. Wiarygodność tej 
plotki potęgował fakt, że zaplanowany 
na 11 stycznia pierwszy po zimowej 
przerwie trening został odwołany, a na 
stronie 90minut.pl ukazała się lakonicz-
na informacja, iż „Okocimski KS rozwa-
ża wycofanie z rozgrywek II ligi”. Jeszcze 
bardziej dramatycznie rozpoczynał się 
news zaserwowany kibicom przez Radio 
Kraków, którego dwa pierwsze zdania 
brzmiały: Po ponad osiemdziesięciu 
latach najprawdopodobniej przestanie 
istnieć. Okocimski Klub Sportowy bory-
ka się z ogromnymi problemami finan-
sowymi. Wszystko miało się wyjaśnić 
25 stycznia podczas Walnego Zebrania 
członków klubu. Ale się nie wyjaśniło. 

Historia zatoczyła koło
Odcięli im prąd 
Zebranie miało się odbyć w klubowym 
budynku przy Okocimskiej. W ostat-
niej chwili zostało jednak przeniesione 
do sali obrad Urzędu Miejskiego, bo 
na kilka godzin przed rozpoczęciem 
zebrania Zakład Energetyczny odciął 
w klubie prąd. Zadłużenie z tego 
tytułu wynosiło około 4 tysięcy zło-
tych. Ogólne zadłużenie klubu wobec 
różnych wierzycieli sięgało na koniec 
ubiegłego roku, jak relacjonowała Ewa 
Witkowska, blisko 900 tysięcy złotych. 
290 tysięcy wobec kontrahentów, 270 
tysięcy wobec Urzędu Skarbowego, 
10 tysięcy wobec ZUS-u oraz 300 
tysięcy wobec pracowników klubu 
i zawodników. 

- To nieprawda, że klub teraz 
dopiero stracił płynność finansową 
– broniła się była już wiceprezes ds. 
finansowych – On ją stracił w 2013 
roku. Później już zaczęło się wzajemne 
obwinianie się o zaistniałą sytuację. 
Warto przy tym zaznaczyć, że do-
piero na kilka dni przed zebraniem 
na stronie Okocimskiego ukazał się 
oficjalny komunikat informujący, że 
dotychczasowy prezes klubu Marcin 
Jurkiewicz nie pełnił tej funkcji już 
od października ubiegłego roku. Jaki 
był powód jego rezygnacji?

- Nie miałem wpływu na decyzje 
zarządu. Każda moja propozycja była 
odrzucana. Chciałem na przykład, 
aby żaden z członków zarządu nie 
pełnił w klubie płatnej funkcji. Moja 
propozycja jednak upadła. Nie mo-
głem odpowiadać za to, co się dzieje 
– tłumaczył były prezes. Stanisław 
Myszka, który wcześniej wchodził 
w skład zarządu wyjaśniał z kolei, 
że nie mógł znieść jednoosobowej 
dyktatury. Reprezentujący komisję 
rewizyjną Tadeusz Wesołowski skar-
żył się, że uniemożliwiono mu wgląd 
do akt osobowych pracowników i pił-
karzy. Pani wiceprezes próbowała się 
bronić przed kolejnymi zarzutami, by 
wobec ostentacyjnej niechęci ze strony 
zebranych stwierdzić krótko: - Mam 
tego serdecznie dość. Wycofuję się z za-
rządu. Wkrótce potem zebranie prze-
rwano i postanowiono je dokończyć 
po budżetowej sesji Rady Miejskiej. 
Dwa dni później został uregulowany 
dług wobec Zakładu Energetycznego. 
Na spłatę zadłużenia złożyły się z pry-
watnych kieszeni cztery osoby, w tym 
były prezes.

Emisariusz z Krakowa
Ważną rolę w ostatnich wydarzeniach 
klubu odegrał Ryszard Niemiec, 
prezes Małopolskiego Związku Pił-
ki Nożnej, który z uporem trwa na 
stanowisku, by Okocimski „dograł” 
w II lidze do końca sezonu. Swoje 
stanowisko wyraził najpierw w liście 
otwartym do brzeskiego samorządu, 
później podczas pierwszej części ze-
brania. Podtrzymał je podczas sesji 
Rady Miejskiej i w trakcie drugiej 
odsłony Walnego. Zapewnił również, 
że zarząd Can-Pack-u gotów jest 
cofnąć decyzję o wstrzymaniu finan-
sowania klubu, jeśli miasto zwiększy 
pulę pieniędzy przeznaczoną na klub. 
Prezes Niemiec ostro sprzeciwił się 
zbyt pochopnemu przyzwoleniu władz 
klubu na szukanie sobie przez piłka-
rzy nowych pracodawców. Problem 
w tym, że piłkarze są jednymi z naj-
bardziej poszkodowanych w obliczu 
finansowej zapaści klubu. Najlepiej 
wyłuszczył to Mateusz Wawryka, naj-
bardziej rozpoznawalny wychowanek 
brzeskiego klubu, mówiąc: - Czekam 
trzy miesiące na jakiekolwiek pienią-
dze. Każdy dostał wolną rękę. Szukał, 
jeździł za własne pieniądze. Łatwo 
powiedzieć: wracajcie. Nikt nam 
konkretnie nie powiedział, co będzie 
dalej. Kazali czekać do walnego. Nikt 
nie będzie czekał, bo mamy rodziny. 
Jestem już jedną nogą w innym 
klubie. Czas na decyzję jest bardzo 
krótki. Dodatkowego smaczku spra-
wie dodaje fakt, że tę „wolną rękę” dał 
piłkarzom Tomasz Karwala, dyrektor 
klubu, któremu umowa wygasła 31 
grudnia ubiegłego roku. Tymczasem 
dokumenty zezwalające zawodni-
kom na szukanie nowych klubów 
datowane są 12 stycznia tego roku. 
Ryszard Niemiec nazwał to dosadnie 
przestępstwem. 

Epilog? 
Ostatecznie, w „dogrywce” Walnego 
Zebrania uzupełniono skład zarzą-
du klubu. Nowym prezesem został 
Maciej Pytka, któremu w uzdrowie-
niu sytuacji pomagać będą Łukasz 
Baniak, Andrzej Jarosiński, Marcin 
Jurkiewicz, Mirosław Nieć, Andrzej 
Różański i Rafał Zając. Nieoficjalnie 
mówi się, że drużyna zostanie wyco-
fana z rozgrywek II ligi. Pozostanie 
natomiast liga okręgowa i grupy mło-
dzieżowe. To chyba najsłuszniejsze 
rozwiązanie. 

Waldemar Pączek 
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Krajowe
Stowarzyszenie
Sołtysów
o gminie
Brzesko

Ogólnopolskie wydawnictwo 
Krajowego Stowarzyszenia 
Sołtysów „Gazeta Sołecka” 
zamieściła w „galerii wójtów” 
artykuł opisujący sylwetkę 
burmistrza Grzegorza Waw-
ryki. Cieszy fakt, że insty-
tucja ta doceniła dokonania 
burmistrza oraz działania 
samorządu na rzecz miesz-
kańców. 

Biuro Promocji UM
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12 stycznia 2016 roku w Młodzieżo-
wym Domu Kultury „Dom Harcerza” 
w Krakowie odbyły się XVIII Spotka-
nia Grup Kolędniczych-Jasełka. W  
konkursie udział wzięło 23 podmioty 
– łącznie 500 osób ze szkół podstawo-
wych, gimnazjów i przedszkoli. Jury 
w składzie Anna Chruścińska- prze-
wodnicząca, znawca i miłośnik trady-
cji i zwyczajów ludowych, 
dyplomowany choreograf 
tańca, Jarosław Kaga-
niec- pianista, absolwent 
Akademii  Muzycznej 
w Krakowie i Iwona Kap-
turkiewicz, wieloletnia 
aktorka Młodzieżowego 
Teatru GAN, studentka 
Krakowskiej Szkoły Fil-
mowej, wyłoniło zwycięz-
ców w kilku kategoriach 
(grupy kolędnicze jasełka, 
chóry) W kategorii „Grupy 
kolędnicze” zwyciężyli 

wychowankowie – gimnazjaliści 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
z Łysej Góry. „Mosowskie kolędniki 
z Łysej Góry” przygotowani przez 
wychowawców p. Zuzannę Strojny, 
p. Bogusławę Klimek i p. Dariusza 
Ogielę, zaprezentowali ciekawy 
zarówno pod względem choreogra-
ficznym, etnograficznym i aktorskim 

program wysoko oceniony przez jury. 
Chłopcom i ich opiekunom serdecz-
nie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 

MOS w Łysej Górze

ŚWIĄTECZNIE

Kolędowanie w Krakowie

Salon w Petersówce

Kolędy i pastorałki w „dwójce”
13 stycznia w Publicznym Gimnazjum 
nr 2 w Brzesku odbył się II Szkolny 
Przegląd Kolęd i Pastorałek zorgani-
zowany przez Andrzeja Piotrowskiego. 
Konkursowe prezentacje oceniało jury 

w składzie: Aleksandra Oleś, siostra 
Renata Skoczek, Maria Stolińska, Ja-
dwiga Zaczyńska, Renata Zagrodzka. 
Zwycięzcami zostali uczniowie klasy 
1e, którzy do konkursu przygotowali 

W styczniu zainaugurowany został 
siódmy sezon tradycyjnych Spotkań 
w Petersówce – spotkań o tyle oso-
bliwych, że mogą w nich uczestniczyć 
jedynie panie, a panowie bywają tam 
jedynie jako goście honorowi. Rolę 
gospodyni pełni zawsze inicjatorka 
tych spotkań Zuzanna Peters-Musiał. 

Gościem specjalnym pierwszego 
w 2016 roku spotkania był Lech Suli-
mierski, aktor kieleckiego Teatru im. 
Stefana Żeromskiego, dawny przyja-
ciel Jerzego Petersa, ojca pani Zuzan-
ny, również aktora. Gość opowiedział 
o starych przedwojennych Kielcach, 
a później wspólnie z młodą aktorką 
Julią Dąbrowską wystąpił w spektaklu 
„Zdążyć przed panem Bogiem” według 
książki Hanny Krall pod tym samym 
tytułem. Zwieńczeniem wieczoru była 
duszpasterska wizyta księdza Zbignie-
wa Barana. 

WALP 

kolędę „W żłobie leży” i pastorałkę 
„Biały śnieg i Ty”. Drugie miejsce za-
jęła Maria Mikołajek (klasa 1h), a trze-
cie miejsce – klasa 1g. Wyróżnienie 
przyznano klasie 1b, która otrzymała 
w nagrodę karnet do brzeskiej bow-
lingowni ufundowany przez Angelikę 
i Piotra Czyżyckich.

 WALP 

fot. arch. MOS Łysa Górafot. arch. MOS Łysa Góra

źródło www.brzesko.wsźródło www.brzesko.ws
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17 stycznia w Domu Ludowym 
w Porębie Spytkowskiej odbył się 
III Przegląd Kolęd i Pastorałek. 
Organizatorem spotkania była Świe-
tlica Wiejska z Poręby Spytkowskiej, 
działająca przy Miejskim Ośrodku 
Kultury w Brzesku oraz Zespół Pieśni 
i Tańca Porębianie. Głównym celem 
przeglądu było ożywienie tradycji 
rodzinnego kolędowania, śpiewu 
zespołowego, poznawanie niezna-
nych i zapomnianych polskich kolęd 
oraz pastorałek, a także prezentacja 

III Przegląd Kolęd i Pastorałek
efektów pracy młodych i dorosłych 
wykonawców.

Przed licznie zgromadzoną pu-
blicznością zaprezentowało się 58 
wykonawców w różnych grupach 
wiekowych. Przy akompaniamencie 
instrumentów muzycznych lub a ̀ cap-
pella, każdy uczestnik wykonał dwa 
utwory – kolędę i pastorałkę.

Występy oceniała komisja w skła-
dzie: starosta brzeski Andrzej Potępa, 
z-ca burmistrza Jerzy Tyrkiel, Teresa 
Szydłowska – instruktor MOK, Piotr 

Tota – dyrek-
t o r  S z k o ł y 
Podstawowej 
w  P o r ę b i e 
Spytkowskiej, 
Renata Stand 
– organistka, 
Tomasz Lato-
cha – radny 
powiatowy.

Grand Prix 
i  n a j w i ę k -
sze uznanie 
publiczności 
otrzymał Ze-
spó ł  P ieśni 
i Tańca Porę-

bianie, który wystąpił w 12 osobowym 
składzie. I miejsce przyznano zespo-
łowi rodzinnemu – Agnieszka Zgraja 
z małżonkiem i dziećmi, II rodzinie 
Stolińskich, III rodzinie Krzywdów. 

W kategorii dorosłych solistów 
najlepszym okazał się Henryk Piela, 
II miejsce zajął Józef Kleśny, III Zo-
fia Kordecka. Wśród młodzieży szkół 
gimnazjalnych zwyciężyła Gabrysia 
Stolińska, II miejsce zajął duet Nata-
lia Tota, Iwona Jędryka. W kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych III miejsce 
wyśpiewał duet Gabrysia Legutko 
i Karolina Zgraja.

Wysoki poziom zaprezentowały 
także dzieci ze szkół podstawowych. 
W kategorii klasy I-III pierwsze miej-
sce zajęła Natalia Gicala, natomiast 
w kat. klasy I-III, pierwsze miejsce 
jury przyznało Darii Mirskiej, drugie 
Milenie Bakalarz, a trzecie Emilii 
Hodurek. Wyróżnienie otrzymała 
Amelia Sowa.

Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom za udział, a włodarzom powiatu 
i gminy, dyrekcji MOK Brzesko za 
ufundowanie cennych nagród. 

M.K.
 fot. kolor

fot. P. Ruszajfot. P. Ruszaj

Kolędy w gimnazjum nr 1
7 stycznia w sali gimnastycznej Pu-
blicznego Gimnazjum nr 1 w Brzesku 
odbył się koncert kolęd w wykonaniu 
szkolnego chóru pod kierunkiem Iwony 
Mikołajek i laureatów zorganizowanego 
w tej placówce wcześniej konkursu ko-
lęd i pastorałek. Koncert poprzedził wy-
kład księdza Stanisława Stachonia na 

temat historii i tradycji kolędowania. 
W koncercie poprowadzonym przez 

Weronikę Wieczorek wystąpili: Ga-
briela Bilińska, Olga Borowska, 
Sylwia Dziura, Małgorzata Figiel, 
Julia Janik, Aleksandra Kupiec, Alicja 
Lechowicz, Natalia Malaga, Agniesz-
ka Marmol, Daria Mietła, Patrycja 

Niedojadło, Agnieszka Pytka, Ewa 
Słota, Gabriela Topolska, Kinga Wilk, 
Oskar Hudy, Jakub Kotra, Patryk 
Król, Franciszek Podłęcki, Kacper 
Rogóż i Filip Rosa. Gośćmi koncertu 
byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
3 w Brzesku: Eliza Garbiarz, Hanna 
Gorczyca, Rebeka Sowa, Rozalia Ze-
lek i Wojciech Górski. Nagłośnieniem 
i oświetleniem zajął się Piotr Podłęcki, 
a scenografię przygotowały Małgorzata 
Grabarz i Maria Rojek. 

EMIL 
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Kinga jest uczennicą V klasy Szkoły 
Podstawowej w Dębnie. Uczęszcza 
również na zajęcia do Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Brzesku. Jej mama 
nie ma wykształcenia muzycznego 
i nie gra na żadnym instrumencie, ale 
wspomina, że śpiewa odkąd pamięta 
– Mam przed oczami wspomnienie 
z dzieciństwa, kiedy to pani przed-
szkolanka nagrywała mnie na takim 
starym magnetofonie szpulowym. 
Później, w szkole podstawowej mia-
łam młodego, ambitnego nauczyciela 
muzyki, który tę miłość do śpiewania 
rozbudził – Założył szkolny zespół 
muzyczny w skład którego weszła 
pani Anna. W czasach liceum wraz 
z bratem i kolegą również występowała 
w zespole. Udało im się nawet wygrać 
Przegląd Młodych Talentów w Tar-
nowie – A potem były już 
studia, praca, obowiązki, 
rodzina i nie było czasu ani 
okazji do pośpiewania – Po 
latach okazja się nadarzyła.

Prezent urodzinowy
Na pomysł zgłoszenia 

do programu wpadła Kin-
ga. Mama z początku była 
nastawiona bardzo scep-
tycznie. Chciała oszczędzić 
córce nerwów i rozczaro-
wania, wiedziała, że na 
castingi przybędą tłumy 
ludzi i na pewno bardzo 
trudno będzie dostać się do progra-
mu. Po jakimś czasie, gdy ogłoszone 
zostały dodatkowe przesłuchania, 
pani Anna uznała jednak, że jeżeli 
nie spróbują to do końca życia mogą 
tego żałować i zastanawiać się „co 
by było gdyby…”. Pojechały więc na 
casting do Rzeszowa, gdzie Kinga 
wystąpiła w duecie ze swoją ciocią, 
gdyż ta miała więcej do czynienia 
z muzyką. Po wysłuchaniu dwóch pio-
senek w ich wykonaniu, prowadząca 
casting zapytała Kingę czy „mama 
przypadkiem nie śpiewa?”. Dziew-
czyna odparła nieśmiało „czasem 
śpiewa…”. Wykonały więc na koniec 
piosenkę „Prawie udało się” z bajki 
Księżniczka i Żaba. Działo się to 26 
czerwca, w dzień urodzin pani Anny. 
Po około tygodniu zadzwonił telefon. 
Dostały się do dalszego etapu.

Aplauz, Aplauz! 
Wspomnienia Anny i Kingi Gurgul, mieszkanek Dębna, które zwyciężyły 
w programie „Aplauz, Aplauz!” emitowanym na antenie programu TVN.

I zaczęło się
Jak wspominają, do Warszawy 

pojechały z duszą na ramieniu. Nigdy 
nie miały do czynienia z telewizją. 
Towarzyszył im lęk i strach przed nie-
znanym. Cały czas tłumaczyły sobie, 
że traktują ten wyjazd jak wakacyjną 
przygodę – Na szczęście zajęła się nami 
wspaniała ekipa produkcji. Czułyśmy 
się bardzo komfortowo. Najpierw cze-
kała nas sesja zdjęciowa do czołówki 
programu. Potem spotkanie z trenerką 
wokalną. Na koniec styliści, fryzjerzy, 
makijażyści… Czułyśmy się napraw-
dę wyjątkowo. Nie do końca jednak 
zdawałyśmy sobie sprawę z tego, co 
wokół nas się dzieje. Nie wierzyłam, 
że uda nam się przejść dalej – Jednak 
przeszły. I to znacznie dalej niż mogły 
się tego spodziewać.

Program, prócz niepowtarzalnej 
przygody, był okazją do zobacze-
nia telewizji „od kuchni” i poznania 
wspaniałych ludzi. – Z racji tego 
że spędzaliśmy ze sobą dużo czasu, 
najbardziej oczywiście zżyliśmy się 
z innymi uczestnikami programu. 
Występowały rodzinne duety, więc 
na planie i w hotelu było też bardzo 
rodzinnie. Dzieci spędzały dużo czasu 
na wspólnej zabawie, a my dorośli 
na rozmowach – Uczestnicy wyrażają 
nadzieję, że ich przyjaźnie przetrwają 
długo. Łączy ich w końcu wspólna 
przygoda. Pani Anna dodaje również, 
że mają wielu znajomych wśród ekipy 
produkcyjnej. Zaprzyjaźnili się też 
z trenerką wokalu. Spośród jurorów 
najlepszy kontakt mają z Małgorzatą 
Ohme (to z nią w ostatnim odcinku 
śpiewały wspólnie piosenkę). 

Oprócz rozmów i zabaw, „Aplauz” 
był również niełatwą pracą. Występom 
i próbom towarzyszył ogromny stres. 
Opanować trzeba było choreografię, 
która często była wymagająca, wie-
dzieć w którą kamerę trzeba patrzeć 
w danej chwili, w jakim tempie, tań-
czyć, iść, śpiewać… Próby były nie-
zbędne, aby wszystko było perfekcyjnie 
wyćwiczone i by przed telewidzami 
i publicznością dać z siebie wszystko. 
Jedną piosenkę trzeba było powtarzać 
po kilkanaście razy, by realizatorzy 
mogli odpowiednio ustawić światła, 
kamery i przygotować nagłośnienie. 
– Czasem wyćwiczoną choreografię 
musiałyśmy zmieniać w ostatniej 
chwili, więc stresujących sytuacji nie 
brakowało. Z odcinka na odcinek 
było jednak coraz łatwiej opanować 

tremę. Poza tym miałyśmy 
wsparcie od osób które 
się nami zajmowały, więc 
mimo zmęczenia nie pa-
miętam żebyśmy miały 
dość. – wspomina pani 
Anna. Kinga dodaje, że 
dla niej najważniejsze było 
aby dotrwać do piątego 
odcinka, ponieważ właśnie 
w nim duety miały śpiewać 
piosenki z bajek, a bardzo 
jej na tym zależało. Wraz 
z mamą zaprezentowała 
wtedy piosenkę „Koloro-
wy wiatr” z disneyowskiej 

animacji Pocahontas. – Oczywiście 
marzyłyśmy, żeby zostać do końca, ale 
bałyśmy się o tym głośno mówić, żeby 
nie zapeszać.

Sława
Zwycięstwo w programie zapewnia 

sławę nie tylko lokalną, ale ogólnopol-
ską. Na razie nie jest ona dla matki 
i córki z Dębna uciążliwa – Często obce 
osoby gratulują nam wygranej i to jest 
bardzo miłe – stwierdzają zgodnie. 
Pojawiły się propozycje koncertów. 
Jeżeli tylko pozwala na to czas, to Kin-
ga wraz z mamą starają się korzystać 
z zaproszeń i wykorzystywać wszystkie 
okazje do wspólnego występowania 
na scenie. W styczniu razem z przyja-
ciółmi z programu wystąpiły podczas 
finału Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy na rzeszowskim rynku. 

fot. Materiały prasowe TVNfot. Materiały prasowe TVN
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Ostatnie kolędowanie

Niedawno można było spotkać je 
w RCKB podczas charytatywnego 
koncertu kolęd i pastorałek na rzecz 
Krzysztofa Broszkiewicza. Pani Anna 
bardzo miło wspomina ten wieczór – 
To wspaniała inicjatywa i jest nam 
bardzo miło, że mogłyśmy ja wesprzeć. 
Nie miałam okazji spotkać Krzysztofa, 
ale poznając jego przyjaciół jestem 
pewna, że jest wspaniałym chłopakiem. 
Byłam wzruszona że tak wiele osób 
zaangażowało się w to przedsięwzię-
cie. W dzisiejszych, trudnych czasach 
ogromnie cieszy fakt, że jest tylu 
młodych ludzi, którzy chętnie niosą 
pomoc i robią to nie oczekując niczego 
w zamian, po prostu z potrzeby serca. 

Kinga odniosła również sukces 
w tegorocznej edycji Konkursu Kolęd 
i Pastorałek o Muszlę Św. Jaku-
ba. Jednak nawet po zwycięstwie 
w „Aplauzie” nie spoczywa na lau-
rach. Do wszelkich zmagań podchodzi 
z pokorą. Są one świetną okazją do 
zdobycia nowych doświadczeń, dlatego 
nie ma znaczenia, czy jest to konkurs 
gminny, powiatowy, czy ogólnopolski. 
– Jeśli uda się zdobyć jakąś nagrodę to 
bardzo się cieszymy, bo jest to znak że 
zmierzamy w dobrym kierunku. Często 
jest jednak tak, że Kinga nie zdobywa 
żadnej nagrody. I to też bardzo przy-
datne doświadczenie, bo motywuje do 
pracy nad sobą samym, ale uczy też 
pokory – kwituje mama.

„Cieszmy się, bawmy się…” zachęca-
ły słowami pastorałki do ostatniego 
w tym roku wspólnego kolędowania 
dzieci ze Scholi Parafialnej Ziarenka 
Nadziei w poniedziałkowy wieczór 1 
lutego 2016 roku. Znana szeroko i lu-
biana przez wszystkich grupa Ziarenek 
rozpoczęła swoim występem spotka-
nie „Z tańcem i śpiewem” w wypeł-
nionej – jakże by inaczej - po brzegi, 
auli brzeskiego Centrum Kulturalno 
– Bibliotecznego. 

– To już dziesiąty wspólny wy-
stęp Zespołu Regionalnego Kra-
kowiacy Ziemi Brzeskiej oraz 
Scholi Dziecięcej Ziarenka Na-
dziei z parafii Miłosierdzia Boże-
go – zaznaczyła witając publiczność 
i artystów dyrektor MOK – u  – pani 
Małgorzat Cuber, przypominając 
okoliczności wieloletniej współpracy 
obu grup. Tym razem do tego zacne-
go i uznanego grona dołączyła nowa 

Powrót do normalności
Pani Anna wciąż jest nauczyciel-

ką jęz. angielskiego w Zespole Szkół 
w Woli Dębińskiej i po programie 
niewiele zmieniło się w jej pracy. 
Wspomina, że uczniowie i inni nauczy-
ciele bardzo jej kibicowali. Jej udział 
w programie był sensacją szczególnie 
wśród młodszych podopiecznych. – 
W jednym z pierwszych odcinków 
śpiewałyśmy piosenkę „Roar” z reper-
tuaru Katy Perry. Wyglądałyśmy jak 

dzikuski, w ręku trzymałyśmy dzidy. 
Pamiętam, że po emisji odcinka dzie-
ciaczki nazwały mnie właśnie „Pani 
dzida” – wspomina ze śmiechem. 
Kinga dodaje, że najtrudniej było jej 

grupka – zespół tańca ludowego 
„Krakowiaczek”. Tworzą go dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat, a ćwiczą pod 
fachową opieką pani Reginy Głu-
szak, przy akompaniamencie pana 
Andrzeja Soi już jakiś czas w go-
ścinnych progach parafialnej Sali 
teatralnej przy kościele Miłosierdzia 
Bożego w Brzesku. Ich debiut spotkał 
się z niezwykle serdecznym przyję-
ciem i gorącym aplauzem całej sali, 
a zwłaszcza nieco starszych i już 
obytych ze sceną kolegów i koleżanek 
z Ziarenek. Najmłodsi, ale już nieko-
niecznie maluchy, jak upomniał się 
rezolutnie jeden z Krakowiaczków, 
popisywali się z ogromnym wdziękiem 
i autentyzmem tańcem oraz, co było 
dodatkowym atutem – śpiewem.

 – Ileż trzeba mieć cierpliwości i ta-
lentu pedagogicznego, żeby dziecięcy 
żywioł przekształcić w taki występ na 
scenie – podziwiał doceniając pracę 

utrzymać w tajemnicy wygraną. Od-
cinek finałowy został wyemitowany 
w telewizji dopiero w połowie listopa-
da, a więc dwa miesiące po nagraniu 
– Kiedy już okazało się, że wygrałyśmy, 
pani dyrektor zorganizowała apel, na 
którym pogratulowała mi w imieniu 
całej szkoły, a moja klasa, wraz wy-
chowawczynią zorganizowała przyjęcie 
niespodziankę.

Mama zwraca jednak uwagę, że 
najważniejszym kibicem był dla niej 
mąż. Od początku podobał mu się po-
mysł Kingi i razem namawiali żonę na 
zgłoszenie się do programu. – Bardzo 
przeżywał każdy odcinek. Nie zawsze 
miał możliwość być z nami na nagra-
niach, więc zawsze z niecierpliwością 
czekał na wiadomości z Warszawy. 
Po zwycięstwie był i wciąż jest z nas 
bardzo dumny.

Co dalej?
Pytana, czy wiąże swoją przyszłość 

z muzyką, Kinga odpowiada, że jej 
plany nie są jeszcze sprecyzowane. Na 
podjęcie decyzji ma przecież jeszcze 
wiele lat, ale już dziś wie na pewno, że 
muzyka nie zniknie z jej życia – Dobrze 
czuję się na scenie, uwielbiam śpiewać. 
Tak sobie myślę, że talentami trzeba 
się dzielić z innymi. Jeśli ludziom po-
doba się jak śpiewam, to będę to robić.

Konrad Wójcik

opiekunów jeden z widzów.  - Jak nie 
kochać tych dzieci. One nie zakładają 
masek, są takie spontaniczne – komen-
towali inni.

Słowa uznania dotyczyły także 
opiekunów i dzieci z Ziarenek Nadziei, 
które tańcem i śpiewem chwaliły na-
rodzonego Jezusa oraz w zabawnych 
scenkach, w pełnych humoru dialogach 
przedstawiały, jak to mali pastuszko-
wie wybierali się z darami do żłóbka.

Po występach obu grup dziecięcych 
dorośli Krakowiacy Ziemi Brzeskiej 
mieli podwójnie trudne zadanie, aby 
zasłużyć na podobne reakcje publiczno-
ści. W czasie ich kolędowania było dużo 
zabawy i sporo śmiechu, zwłaszcza 
w momencie reanimacji turonia oraz 
tańca żywiołowo zagranego „Żyda” 
więc chyba się podobało…

Spotkanie zakończyło wspólne ko-
lędowanie wszystkich znajdujących się 
w auli, a dodatkową radość dzieciom 
sprawiły słodycze od kolędników i pani 
Reginy, która dziękowała im za piękny 
występ.                                   

      MT
fot. kolor

fot. Materiały prasowe TVNfot. Materiały prasowe TVN
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W Szczepanowie

W Jadownikach

Babcie uczą wiązać buty, lepić pierogi 
i odmawiać modlitwę. Za to dziadek 
zawsze ma w zanadrzu ciekawą opo-
wieść z przeszłości i czas na grę w war-
caby. W wielu rodzinach to właśnie 
oni zajmują się wychowaniem dzieci, 
gdy rodzice pracują. 21 i 22 stycznia 
obchodzą swoje święto, co jest okazją, 
aby wnuczęta mogły podziękować im 
za wszystkie razem spędzone chwile. 
I choć większość rodziców złości się, 
gdy rozpieszczają oni wnuków, to 
sami z uśmiechem wspominają, że ich 
dziadkowie robili dokładnie to samo.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, 
od kiedy w Polsce istnieje tradycja ob-
darowywania babć i dziadków laurka-

Już po raz trzeci w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Szczepanowie odbyło 
się spotkanie szczepanowskich senio-
rów połączone z Dniem Babci i Dziadka. 
Licznie przybyli seniorzy mieli okazję 
posłuchać koncertu kolęd w wykonaniu 
chóru sanktuaryjnego pod dyrekcją 
Wojciecha Oleksyka. Dzieciaki z II, 
III i VI klasy przedstawiły wspaniały 
program związany oczywiście z Bożym 
Narodzeniem. Życzenia zgromadzonym 
złożyła dyrektor placówki pani Ewa 
Starsiak, proboszcz szczepanowskiej 
parafii ks. Prałat Władysław Pasiut, 
oraz sołtys Anna Lubowiecka, która 
przygotowała życzenia w formie wier-
szowanej. Ogromną radość babciom 
i dziadkom w dniu ich święta sprawiły 
dzieci, które składając zabawne życze-
nia wręczyły kolorowe laurki.

Organizując przed czterema laty 
pierwsze spotkanie nie przypuszczałam, 

28 stycznia Przedszkole w Jadownikach 
przeżywało wspaniałe chwile.

Korzystając z gościnności Domu 
Ludowego w Jadownikach przed-
szkolaki z grupy Motylki, Pszczółki 
i Biedroneczki przygotowały program 
artystyczny. Były wiersze, piosenki 
okolicznościowe i życzenia. W ten 
sposób przedszkolaki chciały wyrazić 
Babciom i Dziadkom, swoje uczucia 
i podziękowania  za trud włożony w ich 
wychowanie. Oprócz montażu słowno 

mi i życzenia-
mi. Według 
n i e k t ó r y c h 
źródeł pierw-
sze wzmianki 
o ustanowie-
niu Dnia Bab-
ci pojawiły się 
w magazynie 
Kobieta i Ży-
c ie  w roku 
1964. Dziad-
k o w i e  n a 
swoje święto 
musieli poczekać trochę dłużej. 
W kalendarzach pojawiło się 
ono dopiero pod koniec lat 80.

że kolejne będą cieszyć się takim 
zainteresowaniem. Z każdym 
rokiem uczestniczy w nich coraz 
liczniejsza grupa starszej części 
naszej małej społeczności.

Pomysł był trafiony i w tym 
miejscu pragnę podziękować 
pani Ewie Starsiak, która 
otwiera przed seniorami drzwi 
szkoły i z zaangażowaniem 
przyczynia się do organiza-
cji spotkań. Bardzo dziękuję 
Reni Reczek, Danusi Łuszcz, 
Kazimierzowi Lubowieckiemu 
i Zbyszkowi Starsiakowi za po-
moc w przeprowadzeniu spotka-
nia, pani Kasi Jandziś i Agacie 
Dąbrowie za przygotowanie 
części artystycznej, Wojtkowi 
Oleksykowi oraz koleżankom 
i kolegom z chóru – mówi 
sołtys Anna Lubowiecka. 

– muzycznego, goście 
obejrzeli także pokazy 
taneczne oraz „Jaseł-
ka” w wykonaniu swoich 
wnuczek i wnuczków.

Mali artyści z prze-
jęciem odtwarzali swo-
je role, a uczestnicy ze 
wzruszeniem odbierali czułe słowa, 
kierowane pod ich adresem i nagra-
dzali wnuki gromkimi brawami. Dzieci 
obdarowały jeszcze swoich „dziadków” 

pięknymi upominkami. Po występach 
goście oraz dzieci zostali zaproszeni na 
przygotowany przez mamusie słodki 
poczęstunek.                                M.Ł.

Kto?

Kto ciepłem nas otacza i rodzinny czas zaczyna?
Kto mądrością tryska co dzień?
Kto serce ma ze złota?
Kto pieczę nad nami sprawuje?
Kto w każdą noc czuwa nad każdym naszym snem?

To ten czas jedyny, lecz dla was wyjątkowy.
Za każdy uśmiech szczero-złoty, za to, że jesteście. 

Karolina Kluz

Dzień Babci i Dziadka

fot. arch. A.L.fot. arch. A.L.

fot. arch. fot. arch. 
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Spotkanie z Jerzym Skarżyńskim 

Spotkanie z Sabiną Jakubowską

14 stycznia Jerzy Skarżyński zapre-
zentował fanom rocka płytę „The Wall” 
legendarnej grupy Pink Floyd. „The 
Wall” to album w formie rock opery, 
wydany w 1979 roku. Była to ostatnia 
płyta nagrana przez zespół w klasycz-
nym czteroosobowym składzie. Album 

4 lutego w Regionalnym Centrum 
Kulturalno Bibliotecznym odbyło 
się spotkanie autorskie poświę-
cone wydanej niedawno książce 
Sabiny Jakubowskiej – „Dom na 
Wschodniej”. 

Debiutancka powieść 
związanej z Brzeskiem 
i Jadownikami pisarki zo-
stała bardzo dobrze przyję-
ta przez krytyków literac-
kich, zdobyła m.in. główną 
nagrodę w konkursie Pro-
motorzy Debiutów Insty-
tutu Książki i Fundacji 
Tygodnika Powszechnego 
oraz otrzymała tytuł Naj-
lepszej Książki na Zimę.

Książka wywo ła ła 
też niemałe poruszenie 
w środowisku lokalnej 
zbiorowości. Powieść z ty-
tułowym Domem w Ja-
downikach zdaje się być jednym 
z tych elementów, które wzmacnia-
ją w mieszkańcach poczucie więzi 
z miastem, regionem i sprawiają, że 
odnajdujemy w niej trwałe i umo-
cowane źródła tożsamości. Czytając 
powieść Sabiny, wracamy do swoich 

okazał się jednym z najlepiej sprzeda-
jących się w historii muzyki rockowej 
i zyskał status 23-krotnej platynowej 
płyty. W 2003 roku został sklasyfiko-
wany na 87. miejscu listy 500 albumów 
wszech czasów magazynu Rolling 
Stone. Płyta zawierała w większości 

korzeni, budzimy w sobie wspomnie-
nia i tęsknotę za obrazami i relacja-
mi ukształtowanymi w przeszłości. 
Książka skłania do refleksji nad 
życiem. Bohaterowie udowadniają, że 
można się porozumieć mimo trudności 

i różnych przeszkód. Poza tym rzecz 
dzieje się w Jadownikach, a nuż od-
najdziemy tam siebie, znane postaci? 
Jeśli nawet nie, to i tak, spotykając 
się na wieczorze autorskim, towarzy-
szyło nam poczucie dumy, odrębności 
i nietuzinkowości naszej miejscowości. 

utwory autorstwa Rogera Watersa (za 
wyjątkiem dwóch, których autorem był 
David Gilmour). Skład zespołu uzupeł-
niali Nick Mason i Richard Wright. 

Jerzy Skarżyński to urodzony 
w Czchowie dziennikarz muzyczny 
Radia Kraków i Dziennika Polskiego. 
Od czternastu lat współpracuje z Miej-
skim Ośrodkiem Kultury w Brzesku, 
prowadząc w Piwnicy Brzeskiej spo-
tkania muzyczne.                     EMIL 

Sala wystawiennicza RCKB zosta-
ła wypełniona po brzegi czytelnikami, 
zaproszonymi gośćmi, rodziną i przy-
jaciółmi. Sabina opowiadała o kulisach 
powstania powieści, poszukiwaniu 
źródeł i inspiracji do książki. Spotka-

nie było też świetną okazją 
do zadawania nurtujących 
czytelników pytań, na które 
autorka chętnie udzielała 
odpowiedzi. Po spotkaniu 
ustawiła się długa kolejka 
po autograf pisarki z de-
dykacją. 

Czwartkowy wieczór 
upłynął wszystkim w miłej 
i serdecznej atmosferze. 
Publiczność bardzo ciepło 
i z dużą ciekawością przyjęła 
Dom na Wschodniej. Niewąt-
pliwie świadczy o tym fakt, 
że było tak dużo chętnych, 
aby nabyć nową książkę, że 

nie wystarczyło jej dla wszystkich czy-
telników. Każdy za to mógł skosztować 
pączków, których w „Tłusty czwartek” 
nie brakowało.                                                  

BK
 fot. kolor

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA NA:
16 lutego – Mężczyzna idealny – „komedia terapeutyczna”. Spektakl w reżyserii Stefana Friedmana. RCKB godz.18:00.
18 lutego – Spotkanie z Jerzym Skarżyńskim, dziennikarzem muzycznym radia Kraków i Dziennika Polskiego. 
Zaprezentowany zostanie koncert „In Amerika” niemieckiej grupy RAMMSTEIN. Piwnica Brzeska, godz. 18:00. Wstęp wolny.
27 lutego – Występ kabaretu SMILE. Jeden z czołowych polskich kabaretów zaprezentuje nowy program „Czy jest 
w domu kakao?”. RCKB godz. 20:15.
6 marca – Koncert Brzeskich Smyczków i Agnieszki Piekarz – Oblicza Kobiety. RCKB w Brzesku.
8 marca – Dzień Kobiet. Występ kabaretu SPRAWA DRUGORZĘDNA. RCKB w Brzesku. Wstęp wolny.
11 marca – Spektakl ROMANCA. Szalona komedia w reżyserii Jacka Chmielnika. W rolach głównych Magdalena Walach 
i Paweł Okraska. RCKB godz. 19:00.

fot. B. Kądziołkafot. B. Kądziołka
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Ferie w MOK Tradycyjnie Miejski Ośrodek Kultury 
w Brzesku zaprosił dzieci i młodzież 
szkolną do wspólnego spędzenia 

czasu podczas zimowych ferii. Ofer-
ta zajęć była ciekawa i różnorodna. 
Oprócz warsztatów teatralnych, pla-
stycznych, graficznych, muzycznych 
i rękodzielniczych, dzieci brały także 
udział w wielu zabawach ruchowych 
i tanecznych. Dużym powodzeniem 
cieszyły się zajęcia integracyjne, 
podczas których dzieci bawiły się 
z chustą animacyjną Klanza i tune-
lem. Uczestnicy ferii zorganizowa-
nych przez MOK wzięli także udział 
w spotkaniu z Miejską Orkiestrą 
Dętą, z Zespołem Pieśni i  Tańca 
Porębianie oraz podróżnikiem Łu-
kaszem Czubernatem. Do wspólnej 
zabawy podczas ferii przyłączyli się 
także kilka razy uczestnicy zimowi-
ska zorganizowanego przez PSP nr2 
w Brzesku. 

red. 
 fot. kolor

Styczeń w Oddziale dla Dzieci obfitował 
w różnorodne zajęcia i imprezy. Jak co 
tydzień odbywały się spotkania Klubu 
Maluszka, zajęcia plastyczne „Każdy 
może być artystą” i „Piątkowe Czytania 
z eksperymentowaniem”. Odwiedziły 
nas także dzieci z Przedszkola nr 1 
w Brzesku, które wzięły udział w za-
jęciach „Syrop maga Abrakabry” w ra-
mach cyklicznych „Poranków z książką”. 
Z kolei dzieci z Przedszkola Specjalnego 
Król Maciuś I uczestniczyły w zimowych 

W Bibliotece

Zimowisko

zajęciach „A śnieg pada i pada”.
18 stycznia rozpoczęły się Ferie 

2016 w Bibliotece. Oddział dla 
Dzieci, jak co roku, przygotował ofer-
tę zajęć dla dzieci spędzających ferie 
w mieście: czytelnicy mogli brać udział 
w zajęciach „Jedziemy na ferie z… 
Mikołajkiem”, korzystać z Internetu, 
programów multimedialnych i gier 
komputerowych w ramach „Ferii 
z Internetem” i oglądać nowości 
filmowe w Komnacie Bajek. 

23 stycznia odbył się Bajkowy Bal 
Przebierańców, w którym wzięło 
udział ponad 100 małych czytelników. 
Na maluchy czekało wiele atrakcji 

Od 18 do 22 stycznia w Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Mo-
krzyskach zorganizowano zi-
mowisko dla 60 uczniów. Hasło 

przewodnie brzmiało: „Źle się 
czuję przez słodycze, lepiej pójdę 
i poćwiczę”. 

Uczniowie uczyli się współod-
powiedzialności za zdrowie swoje 
i innych, a także zasad odpowied-
niego zachowania się w miejscach 
publicznych. W ramach zimowego 
wypoczynku dzieci odwiedziły Ko-
palnię Soli w Bochni, brzeską krę-
gielnię, pływalnię oraz kino. Był też 
czas na zajęcia plastyczne, rozgrywki 
sportowe, długie spacery i dyskotekę 
karnawałową. 20 stycznia gościliśmy 
u siebie p. Beatę Hermaszewską i p. 
Karola Surowieckiego – wolontariuszy 
należących do Parafialnego Komitetu 
Organizacyjnego Światowych Dni 
Młodzieży, który działa przy parafii 
Miłosierdzia Bożego w Brzesku. 

MB

– konkursy (m. in.: mumia, bajkowe 
zagadki), tańce „solo” i w parach, 
taneczne korowody, wspólne zabawy 
oraz słodkie „co-nieco”. Dzieci bardzo 
chętnie brały udział w zabawach, kon-
kursach i tańcach prowadzonych przez 
bibliotekarki. We wspaniałej zabawie 
uczestniczyli nie tylko najmłodsi, ale 
także rodzice, którzy przybyli na bal 
razem ze swoimi pociechami. Oprawę 
muzyczną podczas balu zapewnił pan 
Krzysztof Szydłowski. Zapełniony par-
kiet i uśmiechy na twarzach świadczy-
ły o tym, że zabawa była wyśmienita. 

 
PiMBP fot. kolor

fot. B. Kądziołkafot. B. Kądziołka

fot. PSP Mokrzyskafot. PSP Mokrzyska



17 

Ferie w MOK

W Bibliotece

fot. B. Kądziołkafot. B. Kądziołka

fot. PiMBPfot. PiMBP
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Z tańcem i śpiewem

25 lat ZPiT Porębianie

fot. K. Bigajfot. K. Bigaj

fot. B. Kądziołkafot. B. Kądziołka
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O Muszlę św. Jakuba

fot. B. Kądziołkafot. B. Kądziołka
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Spotkanie autorskie z Sabiną Jakubowską

III Przegląd Kolęd i Pastorałek

Wieczór Kultury Żydowskiej

fot. B. Kądziołkafot. B. Kądziołka

fot. B. Kądziołkafot. B. Kądziołka

fot. P. Ruszajfot. P. Ruszaj
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„Porębianie” obchodzą w tym roku 
25-lecie swojej działalności. Uroczy-
stości jubileuszowe dla mieszkańców 
Poręby Spytkowskiej odbyły się 7 
lutego w Domu Ludowym w Porębie 
Spytkowskiej. Rozpoczęły się o godz. 
16:00 uroczystą mszą św. prowadzoną 
przez ks. Józefa Górkę. To dzięki nie-
mu zespół mógł przez 12 lat odbywać 
próby w sali przykościelnej św. Józefa. 
Po mszy, w której wziął udział zespół, 

Jubileusz 25-lecia
Zespołu Pieśni i Tańca Porębianie

rodzice, władze i sympatycy, w Domu 
Ludowym odbył się Koncert Jubile-
uszowy. Najmłodsze dzieci tańczyły 
Lajkonika i Trojaka. Młodzież zapre-
zentowała suitę łowicką, rzeszowską 
i sądecką. Starsi członkowie Zespołu 
Porębianie wykonali Lajkonika, nato-
miast grupa śpiewacza prezentowała 
podczas koncertu tańce i śpiewy regio-
nu krakowskiego. 

Na uroczystości obecni byli m.in 
zastępca burmistrza Jerzy Tyrkiel, 
kierownik Biura Promocji Krzysztof 
Bigaj, księża pracujący w parafii, sa-
morządowcy, sponsor właściciel firmy 
Proster Wiesław Pukal wraz z małżon-
ką i lokalni przedsiębiorcy.

„Porębianie” działają od 1991r. 
w świetlicy wiejskiej w Porębie Spyt-
kowskiej przy Miejskim Ośrodku Kul-
tury w Brzesku. Zespół został założony 
z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich. 
Działa w czterech grupach: I – dziecięca, 
II – młodzież, III – tancerze, założyciele 

zespołu, IV – senio-
rzy. W swoich pro-
gramach kultywują 
tradycje obrzędo-
we, wywodzące się 
z tradycji regionu: 
Plewienie lnu, Wyży-
nek, Kiszenie kapu-
sty, Andrzejki, Wy-
skubek, Kolęda, oraz 
tańce i przyśpiewki 
naszego regionu. 
W zespole czynnie 

działa 65 osób i 5-osobowa kapela. Kie-
rownikiem zespołu jest Maria Karaś, 
choreografem Jacek Dziadur, a kierow-
nikiem kapeli Zbigniew Gdowski.

Liczne nagrody i wyróżnienia zdo-
byte na festiwalach, przeglądach i kon-
kursach, potwierdzają wysoki poziom 
artystyczny zespołu, który swoje pro-
gramy prezentował w kraju i za granicą 
m.in. we Francji, Niemczech, Belgii, 
Chorwacji, Bułgarii i na Węgrzech.

Zespół Pieśni i Tańca Porębianie 
jest ambasadorem kultury małopol-
skiej w kraju i zagranicą. Upowszech-
nia kulturę, przekazuje ją młodemu 
pokoleniu, zachęca do zachowania 
rodzimego języka i tradycji. Działania 
Zespołu to nie tylko kultywowanie do-
robku i osiągnięć mieszkańców Ziemi 
Porębskiej i regionu, pielęgnowanie 
i przekazywanie młodemu pokoleniu, 
ale to także współtworzenie i współ-
udział w edukacji dzieci, młodzieży 
przez taniec, muzykę, śpiew, stroje, 
rękodzieło, widowiska.

– Pragniemy aby folklor bawił, 
uczył wartości, na których nasze poko-
lenie było wychowywane. Dzięki temu 
ukochaniu rodzimych tradycji, dzięki 
temu, że żyją tu ludzie o otwartych 
sercach i umysłach nasz folklor może, 
przetrwać i będzie stanowił dumę nie 
tylko gminy i powiatu, ale także całego 
regionu. „Piękno należy wspierać, bo 
tworzą je nieliczni, a potrzebuje go 
wielu” – mówi kierowniczka zespołu 
Maria Karaś.

W ramach jubileuszu 2 kwietnia 
zespół będzie koncertował w Regional-
nym Centrum Kulturalno – Bibliotecz-
nym w Brzesku. Już teraz serdecznie 
zapraszamy.                       

                    red. 
 fot. kolor

fot. K. Bigajfot. K. Bigaj
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Za nami kolejna impreza, której 
celem było zebranie środków na 
leczenie i rehabilitację waszego 
szkolnego kolegi Krzysztofa Brosz-
kiewicza. Ile pieniędzy udało wam 
się tym razem zebrać?

Nadal jestem pod ogromnym wra-
żeniem, jak wiele może zdziałać ludzka 
dobroć i życzliwość. Podczas koncertu 
udało nam się zebrać 5550 zł, co jest 
naprawdę niesamowitym wynikiem. 

To jednak nie jedyne wydarze-
nia, które miały wspomóc Krzysz-
tofa. W ubiegłym roku w RCKB 
odbył się koncert muzyki filmo-
wej, a całkiem niedawno organi-
zowaliście w szkole charytatywny 
kiermasz. Domyślam się jednak, 
że to nie wszystko? Jak jeszcze 
można pomóc Krzysztofowi?

Pomóc można zawsze. Wystarczy 
tylko chcieć. Jeśli chodzi o wsparcie 
finansowe, bo domyślam się, że głów-
nie taką formę pomocy masz na myśli, 
to przecież mamy początek roku, okres 
rozliczeniowy, a więc można na przy-
kład przekazać na rzecz Krzysztofa 1% 
podatku (KRS: 0000410419 dopisek: 
Krzysztof Broszkiewicz). 

Czyją inicjatywą była organiza-
cja tych wydarzeń? Coś mi mówi, 
że to była twoja sprawka...

W naszym lokalnym środowisku 
co rusz dzieję się coś nowego. Jeden 
koncert, drugi koncert, trzeci.. Po-
myślałam: dlaczego nie my? Osoby 
z którymi współpracuję są wspaniałe. 
Nie dość, że utalentowane, to przede 
wszystkim nie pozostają obojętne na 
potrzeby drugiego człowieka. Wystar-
czyło słowo, a od razu miałam za sobą 
sztab ludzi, którzy chcieli pomóc. I tu 
nie chodzi tylko o osoby, które stanęły 
i zaśpiewały na scenie, ale też o tech-
nicznych, którzy dbali o to aby wszyst-
ko było dobrze i sprawnie nagłośnione, 
nauczycieli ze szkoły, którzy swój wol-
ny czas spędzali na naszych próbach, 
Parafię Miłosierdzia Bożego, która bez 
najmniejszych przeszkód zgodziła się 
patronować naszą zbiórkę, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury Panią 
Małgorzatę Cuber, która udostępniła 
nam salę, czy też Panią dyrektor ZSP 
nr 1 w Brzesku mgr inż. Marię Górę, 
u której spędziłam długie godziny, 
ustalając każdy najdrobniejszy szcze-
gół. To Ona zorganizowała występ 
naszych gości specjalnych, laureatek 

„Marzenia się spełnia”
rozmowa z Katarzyną Gawendą, uczennicą ZSP nr 1 w Brzesku

Aplauz Aplauz, Kingi i Anny Gurgul. 
Gdybym chciała wymienić wszystkich, 
którzy pomogli mi to wszystko,,ogar-
nąć’’ mogłoby się wam już nic więcej 
nie zmieścić w tym numerze. Wiem, 
że sama na pewno bym sobie nie pora-
dziła, dlatego nie przypisuję sobie tej 
zasługi. Po prostu cieszę się, że Krzy-
siek ma takich wspaniałych przyjaciół, 
że ja także ich mam.

Co było iskrą, od której zaczęły 
się wasze działania?

Wszystko zaczęło się tak właściwie 
od wypadku Krzyśka. Jakoś nie potra-
filiśmy zostać obojętni, bo to, co mu 
się przytrafiło było niesprawiedliwe. 
Od samego początku zastanawiali-
śmy się, jak mu pomóc. Oczywiście 

wspieraliśmy go duchowo, ale jak tylko 
dowiedzieliśmy się, że potrzebuje pie-
niędzy zaczęliśmy działać. No i to był 
taki pierwszy krok… Najpierw mecz 
w Bochni, potem bieg, sierpniowy 
koncert i tak dalej…

A jak zareagował na to wszyst-
ko wasz kolega? Trudno było mu 
uwierzyć?

Nie miał wyboru. Myślę, że czasami 
wsparcie daje mu znacznie więcej niż 
zebrane pieniądze.

Jakie jeszcze masz pomysły, by 
go wspomóc? Bo domyślam się, że 
to nie koniec.

Coś tam mi się gdzieś w głowie ro-
dzi, ale nie mówię, żeby nie zapeszać. 
Czy to koniec? Raczej nie. Dopóki 
wokół jest tyle dobrych ludzi chętnych 
do pomocy, jeszcze wiele może się 

wydarzyć. Mimo że po każdym takim 
wydarzeniu wydaje mi się, że już wię-
cej nie dam rady, że to nie dla mnie, 
dzieje się coś nowego. A może pomoc 
uzależnia?

Jakie to uczucie, gdy bezinte-
resownie pomaga się obcej osobie? 
Mówiąc „obcej” mam oczywiście na 
myśli, że nie łączą was więzy krwi.

A co to za różnica? Krzysiek to 
wspaniały chłopak, ma przed sobą całe 
życie i naprawdę WARTO mu poma-
gać, a uczucie które temu towarzyszy 
jest nie do opisania. Zresztą widać to 
po tym jak pięknie (bo od serca) wszy-
scy zaśpiewali. Uwierz mi na próbach 
nie szło tak gładko… 

Jak w ogóle czuje się teraz 
Krzysztof? Długa przed nim droga 
do życia, jakie prowadził przed 
wypadkiem?

To jak się czuje, może powiedzieć 
tylko on. Mam nadzieję, że tym wszyst-
kim, co dzieje się dokoła chociaż trochę 
przyczyniamy się do jego uśmiechu. 
Przed nim bardzo długa droga. Walczy, 
wierzy, a my wierzymy razem z nim 
i jesteśmy pewni, że mu się uda. Kto, 
jak kto, ale Krzysiek jest bardzo silny! 

Przed chwilą powiedziałem, 
że domyślam się, że to wszystko 
twoja sprawka. Trudno mi tak 
nie myśleć, bo wiem że trudno 
usiedzieć ci w miejscu.

A ja tak, jak wcześniej już mówi-
łam, podtrzymuję, że sama nie zrobi-
łabym absolutnie nic. Owszem trudno 
mi usiedzieć w miejscu, bo po prostu 
nie cierpię się nudzić. Staram się spo-
żytkować swój czas na robienie czegoś 
dobrego, czy mi się udaje? Nie wiem.. 
Ale na nudę z pewnością nie narzekam.

Recytujesz, śpiewasz, grasz, 
piszesz... Coś pominąłem?

Chyba nie (śmiech). Zapomniałam 
tylko stanąć w kolejce po umiejętności 
matematyczne. 

Która z tych pasji jest dla ciebie 
najważniejsza?

Zdecydowanie gra na scenie. Wią-
żę z tym swoją przyszłość i po prostu 
uwielbiam to robić! Nawet nie wiesz, 
jakie to cudowne uczucie móc stanąć 
na scenie i wyrazić wszystkie swoje 
emocje. To niesamowite, niepowtarzal-
ne i wyjątkowe. Jedno wiem na pewno. 
Jeśli nie uda mi się zostać aktorką, 
bo różnie to w życiu bywa, nigdy nie 
zrezygnuję z mojej pasji.

Z pewnością wiąże się z tym 
wiele marzeń. Które już udało ci 
się zrealizować, a jakie jeszcze na 
to czekają?

Dla mnie każdy kolejny występ 
to spełnione marzenie. Staram się 

fot. arch.fot. arch.
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W styczniu studenci brzeskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku uczest-
niczyli w czterech wykładach. 6 
stycznia wzięli udział w wyjazdowej 
sesji w kościele Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła znajdującego się przy 
ulicy Grodzkiej w Krakowie. Na miej-
scu wysłuchali wykładu profesora 
Adama Michalca z Obserwatorium 
Astronomicznego Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Profesor między inny-
mi zaprezentował zasadę działania 
i przeznaczenie wahadła Foucalta. 
W programie wycieczki znalazło się 
także zwiedzanie samego kościoła. 
Tydzień później, 13 stycznia, odbyło 
się spotkanie z Kingą Niedośpiał, która 
wyjaśniała „Czy wiemy, co jemy?”. 

20 stycznia Jerzy Wyczesany słu-
chacze UTW wybrali się na wycieczkę 
do Wierzchosławic, Dąbrowy Tarnow-
skiej i Zabawy w ramach „Brzeskiej 
lekcji historii”. Uczestnicy wycieczki 
zwiedzili w Wierzchosławicach mu-
zeum Wincentego Witosa mieszczące 
się w rodzinnym domu trzykrotnego 
Prezesa Rady Ministrów. W Dąbro-
wie Tarnowskiej podziwiali świeżo 
wyremontowaną synagogę, w której 
znajduje się Centrum Kultur z eks-
pozycjami przedstawiającymi kulturę 
żydowską, a także rodzimego Powiśla 
i Zalipia. Wstąpili też do wybudo-
wanego w XVII wieku barokowego 
drewnianego kościółka pw. Wszystkich 

Świętych. W dalszej drodze zatrzymali 
się przed znajdującym się na granicy 
miejscowości Wał Rudy i Jadowniki 
Mokre obeliskiem upamiętniającym 
słynną akcję Armii Krajowej „Trzeci 
Most”. Akcja miała miejsce w nocy 
z 25 na 26 lipca 1944 roku, a jej celem 
było umożliwienie startu samolotu, na 
pokładzie którego znajdowały się czę-
ści bomby V-2, zdobyte przez wywiad 
AK. W bliskiej odległości od obelisku 
położony jest rodzinny dom błogosła-
wionej Karoliny Kózkówny, beatyfi-
kowanej przez papieża Jana Pawła 
II 10 czerwca 1987 roku w Tarnowie. 
Ostatnim miejscem, do którego dotarli 
uczestnicy wycieczki, była Zabawa 
z sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny, 
przy którym działa Stowarzyszenie Po-
mocy Ofiarom Wy-
padków i Katastrof 
Komunikacyjnych 
za łożone  przez 
kustosza sanktu-
arium, księdza Zbi-
gniewa Szostaka. 

2 7  s t y c z n i a 
Jerzy Wyczesany 
przybl iży ł  s tu-
dentom sylwetkę 
Juliana Nowaka 
w ramach cyklu 
„Znani krajanie”. 
Julian Ignacy No-
wak urodził się 10 

marca 1865 roku w Okocimiu, jako 
najstarszy z dziesięciorga dzieci 
Kazimierza i Teodozji z domu Sie-
wakowskiej. Był polskim politykiem, 
lekarzem i lekarzem weterynarii, 
mikrobiologiem. W latach 1886-1893 
studiował medycynę na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim, którego rektorem 
był w latach 1921-1922. Od 31 lipca 
do 14 grudnia 1922 roku pełnił funk-
cję premiera pozaparlamentarnego 
gabinetu, będąc w międzyczasie przez 
niecały miesiąc ministrem Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publiczne-
go. W latach 1922-1927 sprawował 
mandat senatora Rzeczypospolitej 
Polskiej. W 1936 roku został od-
znaczony Krzyżem Komandorskim 
Orderu Polonia Restituta. Zmarł 
7 listopada 1946 roku w Krakowie. 
Jego grób znajduje się na Cmentarzu 
Rakowickim. 

WALP 

WOKÓŁ NAS

cieszyć z małych rzeczy. Każdy kon-
kurs, casting, przedstawienie, czy 
nawet szkolna akademia sprawia mi 
ogromną radość. Działałam w Grupie 
Teatralnej przy Parafii Miłosierdzia 
Bożego 6 lat. Dzięki temu nie raz udało 
mi się stanąć na scenie i sprawdzić 
samą siebie. Oczywiście też wiele się 
nauczyłam. Najważniejsze jest dla 
mnie, kiedy to co robię trafia do ludzi. 
Staram się obserwować otaczający 

mnie świat i dzięki temu nabywać 
nowe doświadczenia. Nie zależy mi 
na jakichś prestiżowych osiągnięciach. 
Owszem są one potrzebne, aby kształ-
tować swoje umiejętności i walczyć 
o spełnianie marzeń. Ale najważniej-
sze to po prostu robić to, co się kocha! 

Co zamierzasz po zakończeniu 
szkoły?

Ktoś mi kiedyś powiedział, że marze-
nia się nie spełniają. Marzenia się speł-

nia i to zamierzam zrobić. Przystąpię do 
egzaminu na PWST, a potem? A potem 
zobaczymy jak to się wszystko potoczy.

Życzę więc, aby udało ci się zreali-
zować wszystkie te plany i proszę rów-
nież abyś przekazała swojemu koledze 
życzenia jak najszybszego powrotu do 
zdrowia od całej redakcji BIM.

Dziękuję. Przekażę na pewno.

Rozmawiał Konrad Wójcik

Turniej CS:GO
Dwa dni (18 i 19 stycznia) trwał 
Turniej CS:GO zorganizowany przez 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
2 w Brzesku, a polegający na udziale 
w elektronicznej rozgrywce siecio-
wej w grze Counter Strike Global 
Offensive. Pierwsze miejsce zajęła 
drużyna Konefki w składzie: Kamil 
Chudyba, Maciej Grodny, Kewin 
Gurgul, Jakub Jaroszek, Damian 

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Rabjasz (kapitan). Drugie miejsce 
– drużyna Vimax w składzie: Artur 
Gurak, Marcin Maj, Sebastian Smul-
ski, Beniamin Stolarz (kapitan), 
Łukasz Tatara. W turnieju wzięło 
udział 6 drużyn. 

EMIL 

Pierwsze urodziny
Pierwsze dziecko urodzone w brze-
skim szpitalu w 2016 roku przy-

szło na świat 2 stycznia o godzinie 
9.30. Jest to dziewczynka o imieniu 
Antosia, która w chwili urodzenia 
mierzyła 53 centymetry i ważyła 
2680 gramów. Tego samego dnia 
o godzinie 12.50 urodził się Franek. 

Noworodki i ich mamy odwiedzili 
dyrektor SP ZOZ Brzesko Józefa 
Szczurek-Żelazko oraz starosta brze-
ski Andrzej Potępa, którzy przekazali 
prezenty dla niemowlaków. 

PRUD 

fot. A. Gaudnikfot. A. Gaudnik
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Wątroba jest największym narzą-
dem układu trawiennego, który 
odpowiada za liczne i niezwykle 
istotne, czynności w organizmie. 
Wątroba filtruje całą krew płyną-
ca z przewodu pokarmowego. Krew 
ta transportuje wiele substancji 
zarówno odżywczych jak i toksycz-
nych (leki, narkotyki, alkohol).

Wprowadzenie
Stłuszczenie jest jedną z częst-

szych chorób wątroby. W warunkach 
prawidłowych tłuszcz stanowi 3–5% 
masy wątroby, jednak gdy odsetek 
ten przekracza 5%, rozpoznaje się jej 
stłuszczenie (SW). Proces stłuszczenia 
wątroby polega na zwiększonym od-
kładaniu się związków tłuszczowych, 
głównie triglicerydów w  hepatocytach. 
SW stało się dość powszechnym proble-
mem zdrowotnym, z uwagi na fakt, że 
powodują je zaburzenia metaboliczne 
(choroby cywilizacyjne), alkohol i leki. 
Skłonność do stłuszczenia wątroby 
może mieć podłoże genetyczne. W po-
pulacji europejskiej osób dorosłych 
częstość występowania SW oceniana 
jest na 14 do 21%, i jest to najczęstsza 
przyczyna wzrostu aktywności amino-
transferaz we krwi.

Etapy stłuszczenia wątroby
W pierwszym etapie SW - stłuszcze-

niu prostym - w obrazie mikroskopo-
wym dominuje drobno-kropelkowe na-
cieczenie cytoplazmy. W przypadkach 
dużego nacieczenia hepatocytów do-
chodzi do zlewania kropelek tłuszczu 
i powstawania torbielek tłuszczowych 
z odczynem zapalnym, klasyfikowa-
ne jako stłuszczenie z zapaleniem. 
Na tym etapie, proces chorobowy 
jest całkowicie odwracalny. W przy-
padkach dalszego działania różnych 
czynników toksycznych dochodzi do 
nasilenia zmian zapalnych z wtórnym 
rozrostem łącznotkankowym i postę-
pującym włóknieniem. Ostatecznym 
etapem SW jest całkowita przebudowa 
miąższu wątroby, która prowadzi do 

Niealkoholowe 
stłuszczenie wątroby
Mgr farm. Moszczyńska – Serafin A.K., 
prof. dr hab. med. Moszczyński P.
Opracowano na podstawie własnego artykułu 
drukowanego w czasopiśmie medycznym „Lek w Polsce”, 2015; tom 25, str. 53 - 61.

stłuszczeniowej marskości wątroby. 
Progresję SW obserwowano u około 
20% pacjentów, a marskość o bardzo 
powolnym przebiegu u 4–8% chorych. 

Badania diagnostyczne
Powszechnie stosowanymi wskaź-

nikami uszkodzenia wątroby jest oce-
na aktywności enzymów wątrobowych 
w krwi, aminotransferazy alaninowej 
(AlAT) i aminotransferazy asparagi-
nianowej (AspAT). Dzięki szybkiemu 
postępowi technik obrazowych (ultra-
sonografii, tomografii komputerowej, 
magnetycznego rezonansu jądrowego) 
w ostatnich latach wzrosła rozpozna-
walność SW. W praktyce, najczęściej 
stosuje się ultrasonografię, która 
odznacza się stosunkowo dobrą czuło-
ścią (67–89%) i swoistością (77–93%). 
Jednak, aby ustalić pewne rozpozna-
nie SW, a szczególnie jego możliwych 
powikłań w postaci zapalenia i włók-
nienia, biopsja wątroby może być 
niezbędna. 

SW traktuje się jako najczęstszą 
chorobę wątroby w krajach uprzemy-
słowionych, a  stłuszczeniowa mar-
skość wątroby niebawem będzie głów-
ną przyczyną przeszczepów wątroby.

Objawy
SW zwykle przebiega bezobjawowo. 

Niekiedy mogą pojawić się:
 zmęczenie
 osłabienie
 złe samopoczucie
powiększenie wątroby
powiększenie śledziony (stosunkowo 

rzadko)
przy dużym stłuszczeniu, gdy wą-

troba powiększa się, pojawia się 
dyskomfort pod prawym łukiem 
żebrowym, a nawet mogą występo-
wać bóle.

Leczenie 
1.  Dieta
Dieta powinna być ukierunkowana 

na profilaktykę i leczenie schorzenia 
będącego przyczyną SW. Żywienie 
restrykcyjne pod względem kalorycz-

nym zależy od stopnia otyłości. Utrata 
masy ciała nie powinna przekraczać 
1 kg/tygodniowo, gdyż drastyczne 
odchudzanie może prowadzić do 
zaostrzenia objawów SW. Nieco 
inny charakter będzie miała dieta 
normalizująca parametry gospodarki 
węglowodanowej, a inna w przypad-
ku miażdżycy. Trend żywieniowy, 
w którym ograniczono ze względu na 
szkodliwość konsumpcję produktów 
o wyższej zawartości tłuszczów i cho-
lesterolu, spowodował zwiększone 
spożycie węglowodanów. Szczególnie 
niekorzystne w tym względzie jest 
zwiększona konsumpcja produktów 
zawierających cukry proste - glukozę, 
fruktozę czy sacharozę (cukier ku-
chenny) W  ostatecznym rozrachunku 
taka zamiana okazała się szkodliwa, 
sprzyjała bowiem rozwojowi otyło-
ści, cukrzycy typ 2 oraz miażdżycy. 
W Chinach i Indiach zwiększa się 
rocznie o 27% ilość spożywanych na-
pojów dosładzanych typu „soda”. Soki 
postrzegane są jako produkty zdrowe 
z uwagi na obecność witamin, polifeno-
li i mikro oraz makro elementów, lecz 
zawierają także duże ilości cukrów 
prostych (chociaż naturalnych, a nie 
dodanych). Zaleca się  dzienny limit 
soków  120-180 ml oraz ograniczenie 
ich spożycie przez dzieci. Przewiduje 
się, w ciągu 10 lat w USA, wystąpi 
20,9 miliona nowych przypadków cu-
krzycy typ 2, z czego 1,8 miliona będzie 
związanych ze spożyciem napojów 
słodzonych cukrem. Spożywanie 1-2 
porcji słodzonych napojów dziennie 
zwiększa ryzyko cukrzycy typ 2 o 26%, 
choroby wieńcowej o 35%, udaru 
o 16%, a także otyłości, chorób nerek 
i  dny moczanowej. Analizując wpływ 
stosowania różnych diet (dieta Or-
nisha, dieta Atkinsa, dieta Zone, dieta 
wg Weight Watchers, dieta południo-
wych plaż, dieta śródziemnomorska) 
na wybrane wskaźniki u pacjentów 
z SW stwierdzono, że najbardziej 
optymalnym modelem żywieniowym 
jest dieta śródziemnomorska.
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2. Wysiłek fizyczny
Na podstawie aktualnie dostęp-

nych danych można stwierdzić, że 
połączenie regularnej aktywności 
fizycznej z pełnowartościową dietą 
niskokaloryczną może odwrócić obecny 
trend rosnącej częstości występowa-
nia zespołu metabolicznego, otyłości 
i cukrzycy typ 2 oraz przynieść długo-
terminowe efekty w  terapii tych scho-
rzeń. Należy podkreślić, że niezależnie 
od redukcji masy ciała, regularna 
aktywność fizyczna przynosi istotne 
korzyści zdrowotne, między innymi po-
prawia tolerancję glukozy i sprawność 
aerobową oraz zmniejsza ryzyko powi-
kłań sercowo-naczyniowych i metabo-
licznych oraz zgonu z jakiejkolwiek 
przyczyny. Umiarkowany wysiłek ae-
robowy normalizował aktywność AlAT 
u chorych z SW. Do wysiłków aerobo-
wych kwalifikujemy takie ćwiczenia, 
które obejmują duże grupy mięśniowe, 
są jednostajne i trwają odpowiednio 
długo by dać efekt treningu. Biegi, 

szybki chód, nordic walking, pływanie 
czy aerobowy taniec spełniają kryteria 
prozdrowotne. Ostatnio dostrzega się 
pozytywne aspekty ćwiczeń wytrzyma-
łościowych (statycznych) i zaczyna się 
je wprowadzać obok wysiłków aerobo-
wych do programów rehabilitacyjnych.

3. Leczenie farmakologiczne
Leczenie farmakologiczne ma na 

celu utrzymanie prawidłowej masy cia-
ła oraz normalizować insulinooporność, 
gospodarkę lipidową, węglowodanową, 
poziom kwasu moczowego i homocyste-
iny w krwi oraz utrzymywać prawidło-
we wartości ciśnienia tętniczego krwi. 

 Suplementacja diety fosfolipidami 
działa regeneracyjnie na hepatocyty. 
Fosfolipidy zawarte w lekach uzyski-
wane są m.in. z nasion soi.

W SW zaleca się leki roślinne. Popu-
larny jest wyciąg z ostropestu plamistego 
(Sylibum marianum) zawierający syli-
marynę (kompleks aktywnych substan-
cji sylibiny, sylichrystyny, sylidoniny. 

Sylimaryna nawet przy dużych dawkach 
charakteryzuje się dobrą tolerancją 
i  brakiem istotnych działań niepożą-
danych. Aby była skuteczna musi być 
zażywana przez długi czas (minimum 
miesiąc), w dawce per os 150–200 mg 
dziennie, najlepiej przez pół roku. 

Hepatoprotekcyjne działanie 
posiada karczoch zwyczajny (Cynara 
scolymus) –gatunek wieloletniej rośli-
ny zielnej należący do rodziny astro-
watych. Pochodzi z rejonu Morza 
Śródziemnego, obecnie uprawiany 
w całej Europie i Ameryce Północ-
nej.  Ekstrakt z karczocha posiada 
silne działanie przeciwutleniające, sta-
bilizujące błony komórek wątrobowych 
oraz redukuje poziom cholesterolu.

Ostatnio donoszono o  hepatopro-
tekcyjnym działaniu ekstraktu z  
Berberis vulgaris w dawce 750 mg 
przez 3 miesiące. Stwierdzano spadek 
aktywności AlAT i AspAT, poziomu 
cholesterolu, cholesterolu LDL i tri-
glicerydów oraz redukcję masy ciała.

11 stycznia 2016 roku w wieku 88 lat 
zmarł Julian Bujak, żołnierz szcze-
panowskiej placówki Armii Krajowej, 
kapitan Wojska Polskiego. Był jednym 
z ostatnich żyjących żołnierzy AK i po-
wojennego podziemia. 

Julian Bujak (pseudonim Za-
wieja) służył w pierwszym plutonie, 
którym dowodził Józef Wojdak. 
W 1947 roku został aresztowany za 
antykomunistyczną działalność i osa-
dzony w więzieniu na Montelupich. 
15 grudnia 1947 roku Wojskowy Sąd 
Rejonowy w Krakowie skazał go na 
karę dożywocia oraz utratę praw 
publicznych i obywatelskich praw 
honorowych na 5 lat. Dodatkowo 
zasądzony został przepadek mienia 
na rzecz Skarbu Państwa. W wię-
zieniu spędził jednak 8 lat. Na mocy 
ogłoszonej 22 listopada 1952 roku 
amnestii kara została złagodzona 

KRONIKA ŻAŁOBNA
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do 12 lat, a 25 lutego 1955 decyzją 
Rady Państwa została zmniejszona 
do 10 lat i zawieszona na dwa lata. 10 
listopada 1992 roku Sąd Wojewódzki 
w Krakowie, Wydział II Karny, unie-
ważnił wydany przez stalinowskie 
władze wyrok, a sam zainteresowany 
został zrehabilitowany. 28 paździer-
nika 2008 roku Julian Bujak otrzy-
mał nominację na stopień kapitana 
Wojska Polskiego. Nominacja została 
przyznana przez Ministerstwo Obro-
ny narodowej, a wręczył ją podczas 
sesji Rady Gminy Borzęcin major 
Krzysztof Cabała. 

Julian Bujak spoczął na cmen-
tarzu parafialnym w Bielczy – msza 
św. pogrzebowa została odprawiona 
14 stycznia 2016 roku w tamtejszym 
kościele parafialnym pw. Matki Bożej 
Anielskiej. 

PRUD 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Brzesku wraz z Samarytańską Fe-
deracją Organizacji Pozarządowych 
z siedzibą w Zakliczynie w trosce o bez-

pieczeństwo osób starszych, samotnych 
rozpoczął wspólną kampanię mającą 
na celu informowanie i przestrzega-
nie przed zagrożeniami związanymi 
z działalnością oszustów okradających, 
wyłudzających pieniądze itd. W ra-
mach kampanii przygotowano ulotki 
zawierające informacje i rady jak nie 
paść ofiarą oszustwa, które pracownicy 

socjalni oraz opiekunki środowiskowe 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej rozdysponują wśród swoich 
podopiecznych. Ulotki będą również 
umieszczane w widocznych miejscach 
innych instytucji by w ten sposób 
dotrzeć do jak największej ilości osób. 

MOPS w Brzesku

Odeszli w styczniu
Bolesław Borowiec (61) – Brzesko
Eugeniusz Dziegiecki (86) – Brzesko
Jan Pamuła (82) – Brzesko
Janusz Batko (69) – Brzesko
Patryk Góra (20) - Brzesko
Helena Platner (90) – Brzesko
Maria Serwin (92) – Brzesko
Tadeusz Płachta (86) – Brzesko
Teofil Kłeczek (73) – Brzesko
Maksim Mimica (68) – Brzesko
Jerzy Mikołajczyk (83) – Brzesko
Szymon Musiał (26) – Brzesko
Bronisław Różański (73) - Jadowniki
Lucyna Piekarz (46) - Jadowniki
Józefa Tomaszkiewicz (82) – Jadowniki
Stanisław Urbański (64) – Szczepanów
Bogumiła Wąsik (67) - Szczepanów
Michał Jeziorek  (88) - Jasień
Janina Kucharska  (78) - Jasień
Adam Wis (84) - Jasień
Paprocki Roman (74) – Sterkowiec
Stefania Papież (91) – Poręba Spytkowska
Kazimiera Widełka (86) – Poręba Spytkowska
Krzysztof Kotra (92) - Okocim
Albert Sumara (68) – Mokrzyska
Józef Flądro (67) – Mokrzyska
Stefania Kotfis (89) – Mokrzyska
Tadeusz Biliński (90) - Wokowice
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Kryminałki

Nagrodzony aspirant

Rozdano 20 ton jabłek

Motocykl to nie bojer
Zarówno policjantów jak i pracowni-
ków Szpitalnego Oddziału Ratunko-
wego w osłupienie wprawił pewien 
22-latek, który trafił na zabiegowy 
stół z poważnymi obrażeniami nogi. 
Uszkodzenia ciała nabawił się, kie-
dy postanowił pokonać zamarzniętą 
taflę jednego ze stawów położonych 
na terenie gminy Borzęcin. Zdumie-
nie medyków i mundurowych wzięło 
się stąd, że młodzieniec za środek 
lokomocji wybrał sobie nie nadający 
się bardziej do tego celu bojer, ale 
motocykl kawasaki. Motocykliście wy-
dawało się, że bezpieczeństwo zapewni 
mu zamocowanie do opon specjalnych 
metalowych wkrętów poprawiających 
przyczepność. Odwagi dodawał mu 
fakt, iż jego próbie przyglądało się kil-
ku kibicujących mu kolegów. Brawu-
rowy pokaz zakończył się wypadkiem. 
Kibicom trzeba przyznać, że zachowali 

445 funkcjonariuszy służb podległych 
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych 
i Administracji otrzymało w styczniu 
nagrody za dokonane w 2015 roku 
czyny nacechowane zdecydowaniem 
w działaniu, odwagą i profesjona-
lizmem. W tym gronie znalazło się 305 
policjantów, 90 strażaków, 44 pogra-
niczników i 6 funkcjonariuszy BOR-u. 
Jednym z nagrodzonych został dzielni-
cowy posterunku policji w Szczurowej, 
aspirant sztabowy Józef Kazek. 

Funkcjonariusz brzeskiej policji 
zasłużył się udzieleniem pomocy ko-
biecie, która zasłabła podczas jazdy 
samochodem. Niby nic szczególnego, 
jednak okoliczności całej sytuacji 

W dniu 15.01.2016r. Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Brzesku 
przeprowadził akcję socjalną w po-
staci rozdania 20 ton jabłek. Akcja 
cieszyła się dużym zainteresowa-
niem. Dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Brzesku 
składa podziękowania wszystkim 

się poprawnie, bo nie dość, iż udzielili 
poszkodowanemu przedmedycznej 
pomocy, to jeszcze wezwali Pogotowie 
Ratunkowe.
Wydawałoby się, że do tego typu zda-
rzeń może dojść tylko pod wpływem 
alkoholu. Nic bardziej mylnego – ba-
danie alkomatem wykazało, że moto-
cyklowy bojerowiec był trzeźwy. Czy 
poszkodowanym oprócz chirurga zajął 
się jakiś lekarz zgoła innej specjalno-
ści? - na ten temat policyjne i szpitalne 
kroniki milczały. Wszystko wydarzyło 
się 10 stycznia. 

Pokrzywdzony biesiadnik
Tylko o jeden rok starszy od niefor-
tunnego motocyklisty był pewien 
mieszkaniec gminy Dębno, który tym 
jednak różnił się od lodowego jeźdźca, 
że w dniu (a właściwie nocy), w którym 
trafił do policyjnych kronik, alkohol 
spożywał. 
Przygoda, w której uczestniczył, zda-
rzyła się w nocy z 3 na 4 stycznia. 
Wtedy to w domowym zaciszu zaży-
wał alkoholu w towarzystwie dwóch 

wskazują, że nagroda aspirantowi 
przyznana została jak najbardziej 
zasłużenie. A oto przebieg zdarzenia:

Dyspozytor numeru alarmowego 
przyjął zgłoszenie od kobiety, która 
poinformowała go, że będąc w podróży 
na terenie gminy Szczurowa nagle źle 
się poczuła. Zaistniało podejrzenie, że 
chodzi o stan przedzawałowy. Nieste-
ty, kobieta nie potrafiła podać nazwy 
miejscowości, w której się znajdowała, 
a rozmowa nagle się urwała. Przed 
rozłączeniem zdążyła jednak podać 
pewne topograficzne szczegóły, które 
mogłyby pozwolić na w miarę dokład-
ne zlokalizowanie miejsca, z którego 
dzwoniła. O pomoc został poproszony 

osobom, które zaangażowały się 
w dystrybucję jabłek, za trud jaki 
włożyli w przygotowanie i przepro-
wadzenie sprawnej akcji. Szczególne 
podziękowania kieruje do Oddziału 
Rejonowego Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Tarnowie, za pośrednic-
twem którego pozyskano jabłka, 

nieco starszych od niego kompanów 
– 24-latka i 35-latka. Ten drugi miał 
już w policyjnych kartotekach otwar-
te konto. Alkohol się kończył, a jego 
kompani nadal byli spragnieni. Tak, 
jak byli spragnieni, byli też spłukani, 
toteż zażądali od młodszego kolegi, aby 
ten zgodził się być sponsorem konty-
nuacji alkoholowej uczty. Ponieważ 
nie wyraził zgody, otrzymał od nieza-
dowolonych oferentów tzw. „łomot”, 
po czym został pozbawiony dwóch 
telefonów (kto bogatemu zabroni?) 
oraz portfela z pieniędzmi. W wyniku 
pobicia głowa bolała go dłużej, niż 
ma się to zwykle po popiciu. Efektem 
tego zdarzenia było to, że 24-latek nie 
był w tym wszystkim jedynym, który 
został czegoś pozbawiony. Starszy 
z napastników został bowiem pozba-
wiony wolności – na trzy miesiące 
trafił do więziennego aresztu. Stamtąd 
niekoniecznie szybko wrócił do domu, 
bo zarówno jemu jak i jego koledze za 
pobicie kompana groziła kara od 2 do 
12 lat więzienia. 

WALP 

Józef Kazek, który z racji pełnionych 
obowiązków dobrze znał teren Szczu-
rowszyzny, a to dawało szansę powo-
dzenia w ewentualnym udzieleniu 
akcji ratunkowej. Policjant wytypował 
miejsce, sam udał się w jego kierunku, 
by po przybyciu przekonać się, że prze-
czucia go nie zawiodły. Tam jeszcze 
przed przybyciem karetki pogotowia 
ratunkowego udzielił kobiecie pomocy. 
Wszystko pomyślnie się zakończyło.

Józef Kazek cieszy się u przełożo-
nych i kolegów bardzo dobrą opinią. 
Znany jest z tego, że często wykracza 
poza zakres swoich obowiązków, wspie-
rając na przykład służby kryminalne. 
Wsławił się na przykład zatrzymaniem 
– po pościgu – dwóch sprawców napadu 
na pracowników pewnego lokalu usłu-
gowego, z którego skradli kasę fiskalną. 

PRUD 

pracowników Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Brzesku oraz 
do p. Grzegorza Jurgała, p. Tomasza 
Baziuk, p. Janusza Janik, p. Jana 
Gnyla. Odrębne podziękowania 
kieruje do firmy Zasada Trans Spe-
dition w Brzesku ul. Szczepanowska 
3 za udostępnienie sprzętu do rozła-
dunku jabłek oraz do Pana Antonie-
go Stypka za wykonanie czynności 
porządkowych. 

MOPS w Brzesku
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W gronie 58 uczniów, którzy 
w grudniu ubiegłego roku otrzy-
mali stypendia ufundowane przez 
burmistrza Grzegorza Wawrykę, 
znalazła się pokaźna, 15-osobowa 
reprezentacja Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Brzesku. Zadziwiające, 
że są to sami chłopcy, głównie 
sportowcy. Poniżej przedstawia-
my sylwetki dziesięciu z nich (do-
kończenie w marcowym numerze 
BIM-u. 

Mateusz Bolek zdaniem nauczy-
cieli wuefu był jednym z najspraw-
niejszych uczniów w szkole. Według 
pozostałych pedagogów potrafił zna-
komicie godzić szkolne obowiązki 
z dodatkowym zajęciami sportowymi, 
o czym świadczy wysoka średnia ocen 
(4,81). Jako sportowiec zadziwiał in-
nych nie tylko sprawnością fizyczną, 
ale i zmysłem taktycznym. W roku 
szkolnym 2014/2015 wyróżniał się 
zarówno w sportach drużynowych jak 
i indywidualnych. Miał spory udział 
w wywalczeniu przez „dwójkę” dru-
giego miejsca w sztafetowych biegach 
przełajowych i drugiej lokaty w mini 
siatkówce na szczeblu województwa. 
Do tych sukcesów należy mu dopisać 
jeszcze wicemistrzostwo powiatu 
w piłce ręcznej i drugie miejsce w re-
jonowych zawodach w koszykówce. 
Indywidualnie wywalczył 8. miejsce 
w czwórboju lekkoatletycznym w wo-
jewództwie i 7. pozycję w biegach szta-
fetowych na szczeblu powiatu. 

Damian Boroń to kolejny przy-
kład ucznia świetnie radzącego sobie 
zarówno w nauce (średnia ocen: 5,27) 
jak i sporcie. Przy okazji cieszy się 
wśród swoich rówieśników sporym 
autorytetem, dlatego piastuje funkcję 
przewodniczącego klasy. Sportowe 
pasje realizuje z powodzeniem upra-
wiając bieganie, tenis stołowy i piłkę 
nożną. Szczególnie oddany jest tej 
ostatniej dyscyplinie, na co dzień 
trenuje w Okocimskim Klubie Spor-
towym. 

Kacper Cierniak to uzdolniony 
siatkarz. Wraz ze szkolną drużyną się-
gnął po mistrzowski tytuł na szczeblu 
powiatu i rejonu, a w województwie 
wspólnie z kolegami świętował wy-
walczenie srebrnego medalu. Bryluje 
także pod szkolną tablicą – na koniec 
poprzedniego roku szkolnego legitymo-
wał się średnią ocen 4,73.

Damian Hebda ceniony jest przez 

Stypendyści z brzeskiej „dwójki” (część I)
nauczycieli i swoich rówieśników nie 
tylko za osiągnięcia sportowe, ale 
i za skromność, koleżeńskość i dobre 
wyniki w nauce (średnia ocen: 5,09). 
Właściwie cały swój wolny czas poświę-
ca uprawianiu sportu. W znaczącym 
stopniu przyczynił się do sukcesów 
szkolnej reprezentacji w mini siat-
kówce (4. miejsce w Polsce i 2. miejsce 
w województwie), w piłce ręcznej (2. 
miejsce w powiecie) i w koszykówce 
(2. miejsce w rejonie). 

Igor Karecki to kolejny w tym 
gronie dobrze uczący się (średnia ocen: 
4,54) sportowiec, ale jego domeną jest 
judo. Jego największym osiągnięciem 
w ubiegłym roku szkolnym było wy-
walczenie tytułu mistrza Małopolski 
młodzików. Dwukrotnie stawał też 
na podium w zawodach rozgrywanych 
w Bochni. Najpierw zajął 1. miejsce 
na XVIII Międzynarodowym Turnieju 
Judo w tamtejszej Kopalni Soli, a póź-
niej dołożył jeszcze do tego 2. miejsce 
w Mikołajkowym Turnieju Dzieci. 

Oliwier Klimczak jest aktu-
alnie uczniem czwartej klasy, ale 
sportowych osiągnięć pozazdrościłby 
mu niejeden absolwent gimnazjum. 
Specjalizuje się w szachach, ale z po-
zytywnym skutkiem sprawdza się 
także w innych dyscyplinach sporto-
wych. W sezonie 2014/2015 do jego 
największych osiągnięć szachowych 
należą: 4. miejsce w Turnieju Juniorów 
o Sakiewkę Królowej Jadwigi w Rze-
zawie, 2. miejsce w Turnieju o Szablę 
Tadeusza Kościuszki w Przebiecza-
nach, awans do finału Mistrzostw 
Polski Młodzików w Jastrzębiej Górze, 
1. miejsce w Noworocznym Turnieju 
Szachowym w Porębie Spytkowskiej, 
1. miejsca w Gminnych i Powiato-
wych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, 
4. miejsce w Turnieju Niepodległości 
w Krakowie, 3. miejsce w Indywi-
dualnych Mistrzostwach Małopolski 
Juniorów i wiele innych. Oliwier był 
również członkiem szkolnej drużyny 
siatkówki, która wywalczyła mistrzo-
stwo Małopolski. 

Jan Lewandowski jest znako-
mitym biegaczem. Był uczestnikiem 
wicemistrzowskiej sztafety podczas fi-
nałów Małopolskich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w biegach przełajowych. Jego 
średnia ocen wynosi 4,63. 

Mateusz Łanocha również reali-
zuje się w bieganiu. W 19 zawodach, 
w których uczestniczył w roku szkol-

nym 2014/2015, aż dziesięciokrotnie 
mijał metę na pierwszym miejscu. 
W czwórboju lekkoatletycznym nie 
miał sobie równych zarówno w powie-
cie jak i w rejonie, a w województwie 
został sklasyfikowany na wysokim 
8. miejscu. Jest także drużynowym 
mistrzem rejonu i wicemistrzem 
województwa w mini siatkówce. Za-
jęcia sportowe nie przeszkadzają mu 
w osiąganiu dobrych wyników w na-
uce, o czym świadczy średnia ocen 
wynosząca 4,91. 

Remigiusz Mietła naukę w szko-
le podstawowej ukończył ze średnią 
ocen wynoszącą 5,45. Przez tych sześć 
lat dał się poznać jako wszechstron-
ny sportowiec, świetny matematyk 
i … malarz. Obdarzony przez kole-
żanki i kolegów sporym zaufaniem 
w ostatnim roku nauki pełnił funkcję 
wiceprzewodniczącego szkolnego sa-
morządu. Wraz ze szkolną drużyną 
wywalczył wicemistrzostwo Mało-
polski w mini siatkówce i 8. miejsce 
w czwórboju lekkoatletycznym na 
tym samym szczeblu. Jest również 
drużynowym wicemistrzem powiatu 
w badmintonie, mistrzem powiatu 
w koszykówce i brązowym medalistą 
mistrzostw gminy w biegach przełajo-
wych. W III Brzeskim Biegu Pamięci 
Ofiar Wypadków Drogowych zajął 3. 
miejsce. Z powodzeniem uprawia także 
narciarstwo alpejskie i piłkę ręczną. 
Jakby tego było mało, w swoim dorob-
ku ma jeszcze wyróżnienia w konkur-
sie matematycznym „Kangur” i w X 
Plenerze Malarskim w parku Goetzów 
Okocimskich. 

Piotr Owca naukę w brzeskiej 
„dwójce” kończyć będzie w tym roku, 
ale już może pochwalić się sporymi 
sukcesami, szczególnie na niwie sce-
nicznej. Jest członkiem utytułowanej 
grupy teatralnej „Stonoga”, która 
w ubiegłym roku święciła dwa ważne 
triumfy. Pierwszy z nich to „Diamen-
towe Lustro” - główna nagroda IV Kon-
frontacji Teatrów Dzieci i Młodzieży. 
Zaowocowało to zaproszeniem na XXX 
Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży 
„Bajdurek” w Nowym Sączu, którego 
„Stonoga” została laureatem (rywa-
lizowało 158 zespołów teatralnych). 
Piotrek to również wytrawny biegacz, 
członek wicemistrzowskiej drużyny 
w biegach sztafetowych na szczeblu 
województwa. Jego średnia ocen wy-
nosi 4,36.
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Pan Ryszard Niemiec od pewnego 
czasu jest częstym gościem naszego 
miasta, a powód tych wizyt znany 
jest już nie tylko piłkarskim kibi-
com. Prezes Małopolskiego Związku 
Piłki Nożnej w ciągu tygodnia w sali 
obrad Urzędu Miejskiego wygło-
sił trzy płomienne przemówienia, 
a każde z nich nagrodzone zostało 
gromkimi brawami. Ten niekwe-
stionowany autorytet, człowiek cie-
szący się w sportowym środowisku 
zasłużoną charyzmą, zawsze dostaje 
brawa, nawet jeśli nieco pobłądzi. 
A błądzi czasem – można powiedzieć 
– świadomie, celowo i skutecznie 
w zamiarze swego błądzenia. Gdy-
by jednak nie on, to zapewne już 
w styczniu likwidacja, czy też – jak 
kto woli – upadłość Okocimskiego 
Klubu Sportowego stałaby się fak-
tem. 
- W rękach radnych jest los klubu. To 
jest konstytucyjny obowiązek władz 
miasta – grzmiał prezes w trakcie 
pierwszej części Walnego Zebrania 
członków OKS. Już podczas sesji 
Rady Miejskiej, kiedy zwracał się 
do radnych z prośbą o zwiększenie 
finansowych nakładów na klub, 
zasugerował: Proszę, aby Państwa 
kalkulacja (…) nie była zimną kal-
kulacją, żeby nie była prowadzona 
wedle dychotomii, czy na żłobek, czy 
na piłkarzy. Piłkarze są rzeczywi-
stością społeczną w przestrzeni tego 
miasta od wielu lat. Przytoczył przy 
okazji kwoty, jakie przeznaczają 
samorządy czterech innych polskich 
miast na drugoligowe kluby. Przy-
kładowo Kotwica Kołobrzeg otrzy-
muje od władz miejskich 1,4 mln zł, 
Legionovia Legionowo – 360 tys. zł, 
Błękitni Stargard Szczeciński – 600 
tys. zł, a Gryf Wejherowo – 800 tys. 
zł. Gmina Brzesko w zeszłym roku 
przeznaczyła na Okocimski 124 ty-
siące złotych, czyli 41 procent całej 
puli zarezerwowanej w budżecie na 
wsparcie wszystkich stowarzyszeń 
sportowych. A budżet ma znacznie 
skromniejszy w porównaniu z wy-
mienionymi tutaj samorządami. 
Wobec zacytowanych powyżej wypo-
wiedzi pozwolę sobie nieskromnie na 
polemikę z niedościgłym dla mnie 
felietonistą, zastrzegając przy tym, 
że mnie również – wbrew temu, co 
sądzi na ten temat Ewa Witkowska 
– zależy na tym, aby Okocimski nie 

Mój głos w sprawie Okocimskiego
zniknął ze sportowej mapy Polski. 
Niekoniecznie jednak marzę o pił-
karskich salonach. 
Kibicowska dychotomia myślenia 
nakazuje twierdzić, że władza, która 
daje na klub mniej w stosunku do 
oczekiwań, jest zła. Gdybym był wła-
dzą, to kto wie, czy nie skłoniłbym się 
bardziej do dotowania żłobka, przez 
co dla kibica stałbym się złą władzą, 
ale dobrą dla pracujących obojga 
rodziców. Jestem nawet w stanie 
uzasadnić mój tok rozumowania. 
Żłobek może okazać się ważniejszy, 
bo przecież najpierw jest dziecko, 
a później ewentualnie piłkarz. Albo 
pływak, albo pianista, albo praw-
nik lub wykwalifikowany spawacz, 
każdy z nich będący rzeczywistością 
społeczną. Dziecko w ogóle jest tą 
rzeczywistością w naszym mieście 
od znacznie dłuższego czasu niż 
piłkarz, bo przecież w średniowieczu 
dzieci już były, a piłkarze nie. Aldous 
Huxley w opowiadaniu „Mały Archi-
medes” napisał, że każdy człowiek 
do 10. roku życia jest geniuszem. 
Od nas tylko zależy, jak potoczą się 
jego dalsze losy po przekroczeniu 
tej 10-letniej granicy. Skupiłbym 
się więc na dotowaniu w sportowy 
rozwój młodzieży, aby Okocimski, 
który – gorąco w to wierzę – przetrwa 
ten ciężki okres, mógł wystawić do 
meczu drużynę złożoną w większości 
ze swoich wychowanków, nawet gdy 
to była liga okręgowa. 
W tym sezonie, jak pisałem mie-
siąc temu, Okocimski zgłosił do 
rozgrywek 7 wychowanków, z czego 
5 pojawiło się, w mniejszym lub 
większym wymiarze, na boisku. 
Średnia liczba kibiców na meczu 
w Brzesku wynosi 268 osób – w  II 
lidze tylko Legionovia ma gorszy 
wskaźnik. Lider rozgrywek, Stal 
Mielec, ma w szerokim składzie 11 
wychowanków, GKS Tychy – 12, 
ROW 1964 Rybnik – 15, a Błękitni 
Stargard Szczeciński – aż 16. W każ-
dym z tych klubów frekwencja na 
trybunach jest zdecydowanie wyż-
sza, być może zachodzi tutaj jakiś 
związek przyczynowo-skutkowy. Na 
przeciwległym biegunie znajduje się 
Nadwiślan Góra (ze średnią kibiców 
333), w którego składzie nie ma ani 
jednego wychowanka, a na dodatek 
trenerem drużyny jest Czech. Góra 
to licząca niecałe 3 tysiące miesz-

kańców wioska (gmina Miedźna, 
powiat pszczyński, województwo 
śląskie). Latem ubiegłego roku 
Nadwiślan kupił od GKS Jastrzę-
bie niejakiego Damiana Tronta. 
Kupił, to za dużo powiedziane, bo 
sprzedający dość długo czekali na 
należne im pieniądze. O jaką kwo-
tę chodzi? Według opracowanych 
przez PZPN licencyjnych przepisów 
powinno to być równe 100 tysięcy 
złotych, jednak strony zgodziły się 
na 28 tysięcy, a i tak była to suma 
za wysoka na finansowe możliwości 
maleńkiego klubu. Przypomina 
to dowcip o góralu, który chwalił 
się, że sprzedał psa za 100 tysięcy 
złotych. W zamian za niego dostał 
dwa koty po 50 tysięcy złotych. Być 
może sporą winę za takie sytuacje 
ponosi sam PZPN, który kilka lat 
temu wymyślił reformę rozgrywek, 
dzięki której nawet przysiółek ma-
jący wielkomocarstwowe ambicje 
może dostać się na ich (rozgrywek) 
centralny szczebel. Tylko po co? Nie 
przekona mnie argument, że w Nie-
cieczy można. Tam inwestowane są 
prywatne fundusze. Kilka lat temu 
głośno było o Heko Czermno, które-
go właściciel wybudował pierwszy 
w kraju prywatny stadion. Gdzie 
jest teraz Heko Czermno? Bardzo 
szybko wrócił do A klasy, a w 2011 
roku klub został rozwiązany. A gdzie 
jest Sokół Pniewy? Itd... Prezes Nad-
wiślanu Góra Tadeusz Kołodziejczyk 
w jednym z wywiadów przyznał, że 
po historycznym awansie do II ligi 
dopiero pojął, z jakimi to się wiąże 
kosztami. Pół roku temu, w związku 
z zamieszaniem związanym z trans-
ferem Damiana Tronta powiedział: 
- Jesteśmy klubem, który nie ma 
żadnego wsparcia z gminy, czy z po-
wiatu. Czy można mieć pretensje do 
władz gminy Miedźna, że nie chcą 
łożyć na klub pozbawiony choćby 
jednego wychowanka? Z drugiej 
strony nie wierzę, że tamtejsza gmi-
na nie wywiązuje się z ustawowego 
obowiązku wspierania sportowego 
rozwoju swoich mieszkańców. Zatem 
ratujmy Okocimski, ale pozbądźmy 
się mrzonek o podbijaniu piłkarskiej 
Polski. Mamy zdolnych juniorów, 
którzy w przyszłości mogą nam do-
starczyć wielu wzruszeń. 

Waldemar Pączek

FELIETON
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Bieg Tropem wilczym

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

28 lutego 2016 w Jadownikach od-
będzie się pierwsza edycja biegu 
„Tropem wilczym”. Organizatorami 
wydarzenia są burmistrz Brzeska 
Grzegorz Wawryka, sołtys Jadownik 
Jarosław Sorys wraz z radą sołecką 
oraz Brzeski Klub Biegacza „VIC-
TORIA”. 

Już po raz piąty, od 2012 roku, wspól-
nie z przedstawicielami Rady Sołec-
kiej organizujemy w Jadownikach 
obchody Narodowego Dnia Żołnierzy 
Wyklętych – przypomina sołtys Ja-
downik. W tym roku do współpracy 
zaprosiliśmy Burmistrza Brzeska 
i  Klub biegowy Victoria oraz jak co 
roku harcerzy z 3 drużyny Starszo-
harcerskiej „Jadowici” z  naszego 
Gimnazjum.

W tym roku obchody Dnia Żołnie-
rzy Wyklętych połączyliśmy z udzia-
łem w ogólnopolskim biegu „Tropem 
Wilczym” – mówi Jarosław Sorys. 
Chcieliśmy w ten sposób zachęcić 

Głównym inicjatorem i organi-
zatorem akcji ogólnopolskiej jest 
fundacja „Wolność i demokracja”, 
która po raz czwarty organizuje ten 
projekt. Jest to Bieg Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych. 

W zeszłym roku uczestniczyło 
w nim 20 000 osób z 81 miast z całej 

mieszkańców do aktywnego spędzenia 
czasu, a poprzez to, oddanie  Pamięci 
naszym Bohaterom. Na potrzeby 
Biegu stworzyliśmy specjalną stronę 
internetową tropemwilczym.com.
pl, która zawiera wszystkie szczegóły 
dotyczące udziału biegu, jak również 
głównych uroczystości, które odbędą 
się w tym samym dniu  pod pomni-
kiem poległych i w  budynku Domu 
Ludowego w Jadownikach. 

W programie głównych obchodów 
przewidziano uroczyste podniesienie 
flagi na maszt, odśpiewanie hymnu 
państwowego, odsłonięcie tablicy 
z nazwą „Skwer Pamięci im. Rtm. 

Polski oraz Wilna, Grodna i Lidy. 
Tegorocznym celem jest udział 40 
000 biegaczy ze 160 miast. W ramach 
projektu odbędzie się, między innymi 
bieg na 1963 metry (odwołanie do 
roku w którym zginął ostatni żołnierz  
– Józef Franczak ps. Lalek) wspólny 
dla wszystkich miast. W Jadownikach 
dodatkowo odbędzie się jeszcze bieg 
na 10 kilometrów. Serdecznie zapra-
szamy do udziału.

red.

Witolda Pileckiego”, część artystycz-
ną w wykonaniu młodzieży, występ 
zespołu Michała Jakubowskiego, 
otwarcie wystawy poświęconej „Od-
działowi partyzanckiemu Wiarusy”, 
wystawę ze zbiorów Instytutu Pamię-
ci Narodowej oraz słodki poczęstunek 
– podkreśla gospodarz Jadownik. 

W imieniu organizatorów zapra-
szam serdecznie na obchody Narodo-
wego Dnia Żołnierzy Wyklętych do 
Jadownik – 28 luty godz. 12.00 - bieg 
„Tropem Wilczym”, godz. 18.00. Głów-
ne uroczystości ul. Krakowska 98.

red.

ZAPROSZENIE
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kiwali do wody łącznie 2621 razy. 
Podczas tych startów rewelacyjnie 
zaprezentowali się brzescy pływacy. 
Doskonale spisała się Amelia Marek, 
która potwierdziła swoją dominację 
w klasyku, nie dając szans rywalkom 
na 50m i 100m. Do kompletu zwycięstw 
dołożyła złoto na 100m zmiennym 
i srebro na 50m motylkowym. Równie 
dobrze spisał się Patryk Gibuła, który 
już pierwszego dnia wygrał na 100m 
motylkiem, a w drugim dniu dorzucił 
złoto na 400m dowolnym. Jego dorobek 
medalowy uzupełnia srebro na 50m 
motylkowy i brąz na 100m dowolnym. 
Młodziutka Judyta Kusion wywalczyła 
złoto na 100m motylkowym i 400m do-
wolnym oraz brąz na 100m dowolnym. 
Patrząc na Jej wyniki można być pew-
nym, że będzie bardzo mocną podporą 
zespołu już wkrótce. Dobrą skutecz-
nością w Dębicy popisała się Patrycja 
Smoleń, która w trzech startach wy-
walczyła trzy medale - złoto na 200m, 
srebro na 100m i brąz na 50m grzbie-
tem. Najbardziej utytułowany zawod-
nik BOSiR Brzesko Ksawery Masiuk 
tym razem musiał się zadowolić „tylko” 
3 srebrami za 50m, 100m i 200m 
grzbietem. Regulamin zawodów po-
łączył roczniki i Ksawery Masiuk 
trafił do grupy 12-13, walcząc ze star-
szym rocznikiem o prymat w swoich 
koronnych konkurencjach. Pomimo 
widocznej różnicy fizycznej pokazał 
klasę oddając złoto na podium tylko 
najlepszym 13 latkom. Fenomenalnie 
zaprezentował się na 200m grzbietem, 
gdzie do złota zabrakło niecałe 0, 5s, 
ale na otarcie łez „wypływał” najlepszy 
aktualnie czas sezonu w Polsce w swo-
jej grupie wiekowej. Równie doskonale 
spisał się na 400m dowolnym zajmując 
4 miejsce i „lokując” się z tym czasem 
na 4 miejscu w Polsce. Worek medali 
brzeskich pływaków dopełniła mło-
dziutka Gosia Skoczek dwoma srebra-
mi za 50m dowolnym i 50m klasykiem 
oraz Julka Dadej za 400m dowolnym.

Zimowe Mistrzostwa MKP Bobry 
Dębica można uznać za wielce uda-
ne dla zawodników BOSiR Brzesko. 
Ze swoim dorobkiem medalowym 
zostawili w tyle wiele utytułowanych 
zespołów. Starty w Dębicy potwier-
dziły zwłaszcza dobre przygotowanie 
zawodników BOSiR Brzesko do nowego 
sezonu. W ubiegłym roku nasi pływacy 
„wywieźli” z dębickich mistrzostw tyl-
ko jedno srebro Ksawerego Masiuka 
wywalczone w grzbiecie, a w tym roku 
aż 20. Ten sezon powinien więc nas 
jeszcze nieraz zaskoczyć ich sukcesami. 

BOSiR

Sukcesy młodych pływaków
Młodzi pływacy BOSiR Brzesko 
wrócili z Zimowych Mistrzostw 
MKP Bobry Dębica z workiem 
medali. BOSiR Brzesko zajął 4 
miejsce tuż za podium ze swoim 
dorobkiem dwudziestu medali na 
53 kluby, zawodnicy pobili 40 re-

kordów życiowych, a Ksawery Ma-
siuk na 200m stylem grzbietowym 
ustanowił najlepszy aktualnie 
wynik sezonu w Polsce w swojej 
kategorii wiekowej.

W ostatni weekend na obiektach 
sportowych MOSiR Dębica odbyły się 

tradycyjne Zimowe Mistrzo-
stwa MKP Bobry Dębica. 
Dla wielu klubów z całej 
Polski, to jedne z najważ-
niejszych zawodów rozpo-
czynających nowy sezon 
pływacki. Pewnie, dlatego 
do Dębicy zjechało 49 klu-
bów z całej Polski, a wśród 
nich tak utytułowane jak: 
AZS AWF Katowice, KU 
AZS-AGH Kraków, LUKS 
Orlik Lublin, MKS Ikar 
Mielec, MKS Wodnik Ra-
dom, MUKP Korona-Swim 
Kielce, UKS Pirania-Targó-
wek Warszawa, czy wresz-
cie ŚUKS Polna Warszawa. 
Nie zabrakło gości z zagra-
nicy, choć w tym roku nie 
przyjechali zawsze rewela-
cyjni Ukraińcy, to w zawo-
dach wzięła udział liczna 
grupa Słowaków reprezen-
tująca 4 kluby wschodniej 
Słowacji. W 32 konkuren-
cjach wystartowało łącznie 
614 pływaków podzielonych 
na cztery kategorie wieko-
we: 11 i młodsi, 12-13, 14-15 
oraz 16 i starsi.

Nasz region na Zimo-
wych Mistrzostwach MKP 
Bobry Dębica reprezento-
wała 13 osobowa grupa 
pływaków z BOSiR Brze-
sko pod opieką trenera 
Marcina Kacera. W jej 
składzie znaleźli się m.in. 
najlepszy 11-latek ostat-
nich Mistrzostw Okręgu 
Małopolskiego Ksawery 
Masiuk, Mistrzyni Okręgu 
Małopolskiego Weronika 
Kusion oraz utytułowani 
11 latkowie Amelia Marek 
i Patryk Gibuła. Pierwszy 
raz na zawodach tej rangi 
wystartowała rokująca 
wielkie nadzieje 10 letnia 
Judyta Kusion i 9 letnia 
Małgosia Skoczek.

W trakcie dwóch dni 
zawodów zawodnicy wska-

Ksawery Masiuk w rekordowym Ksawery Masiuk w rekordowym 
starcie na 200m grzbietemstarcie na 200m grzbietem

fot. BOSiRfot. BOSiR

Maja Madej na 200m grzbietemMaja Madej na 200m grzbietem

Judyta Kusion na 400m dowolnymJudyta Kusion na 400m dowolnym

Amelia Marek ze złotem za 100m zmiennymAmelia Marek ze złotem za 100m zmiennym

SPORT
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Noworoczny Turniej Szachowy

Memoriał im. Adama Gacka

W Szkole Podstawowej w Porębie 
Spytkowskiej rozegrany został Powia-
towy Noworoczny Turniej Szachowy 
pod patronatem brzeskiego starosty. 
Rywalizowano w trzech grupach wie-
kowych, a w zawodach wystartowało 
48 zawodników z Brzeska, Gnojnika, 
Jadownik, Jasienia, Poręby Spyt-
kowskiej i Szczepanowa. Najmłodszy 
uczestnik turnieju – Maksymilian 
Klimczak) liczył 5 lat, a najstarszy 75. 
Organizatorem turnieju był dyrektor 

porębskiej szkoły Piotr Tota, sędziował 
Mariusz Klimczak, a nagrody najlep-
szym szachistom wręczał starosta 
Andrzej Potępa. 

WYNIKI
Juniorki młodsze: 1. Julita 

Cięciwa (Gnojnik), 2. Alicja Hosaniak 
(Uszew), 3. Katarzyna Jędryka (poręba 
Spytkowska). 

Juniorzy młodsi: 1. Bartłomiej 
Daniec, 2. Grzegorz Zgraja, 3. Rafał 

30 stycznia w hali na Zie-
lonce odbył się V Memoriał 
im. Adama Gacka. W turnieju 
wzięły udział drużyny piłkarskie 
z rocznika 2006 i 2007 z Pod-
karpacia, z Małopolski oraz dwa 
zespoły gospodarzy imprezy: 
ELITA 2006 i ELITA 2007. 
W memoriale uczestniczyła 
także Bożena Gacek – małżon-
ka patrona turnieju. Patronat 
honorowy nad imprezą 
sprawował burmistrz Grze-
gorz Wawryka, który był 
także fundatorem nagród 
dla zwycięzców. W jego 
imieniu nagrody wręczał 
sekretarz gminy Stanisław 
Sułek. Partnerem imprezy 
był Bank BPH w Brzesku.

Klasyfikacja końco-
wa: FABLOK Chrzanów, 
SZÓSTKA Jasło, ELITA 
2006 Brzesko, UNIA Tar-

Zgraja (wszyscy Poręba Spytkowska). 
Juniorki: 1. Magdalena Święch, 

2. Natalia Gicala, 3. Julia Daniec 
(wszystkie Poręba Spytkowska).

Juniorzy: 1. Wojciech Puzia (Ja-
sień), 2. Szczepan Czernecki (Jadow-
niki), 3. Maksymilian Grabarz (Poręba 
Spytkowska). 

Kobiety (open): 1. Alicja Lecho-
wicz, 2. Aleksandra Skowronek, 3. 
Irena Polczyk (wszystkie Brzesko). 

Mężczyźni (open): 1. Ryszard 
Jękot (Brzesko), 2. Marian Stolar-
czyk (Jasień), 3. Paweł Lechowicz 
(Brzesko). 

WALP 

fot. M. Kotfisfot. M. Kotfis

nów, PIAST Czchów, GRUNWALD 
Budziwój, SP BŁĘKITNI, ELITA 2007 
Brzesko.

Najlepszym strzelcem turnieju 
został Wiktor Fara (SZÓSTKA Jasło) 
– 8 goli. Na najlepszego bramkarza 
wytypowano Dawida Skoczylasa 
(FABLOK Chrzanów). W turnieju 
najszybszego gola zdobył Szymon 
Łyczko (GRUNWALD Budziwój) – 15. 
sekunda meczu. Perłą turnieju czyli 
najlepszym zawodnikiem okazał się 
Nikodem Mgłosiek (ELITA Brzesko).

Żródło: www.brzesko.pl
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Noworoczny Turniej Kręglarski

Szkolny Turniej Kręglarski
W dniach 13 i 14 stycznia na brzeskiej 
kręgielni odbył się Szkolny Nowo-
roczny Turniej 
Kręglarski dla 
uczniów szkół 
podstawowych 
i  g i m n a z j u m 
z Gminy Brze-
sko. Organizato-
rem turnieju był 
Brzeski Ośrodek 
Sportu i Rekre-
acji, a honorowy 
patronat objęli 
Burmistrz Brze-
ska Grzegorz 
Wawryka oraz 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej 
Krzysztof  Oj-
czyk.

W turnieju 
wzię ło  udzia ł 
59 zawodników 
ze szkół podsta-
wowych oraz 31 
z  g imnaz jów. 
Najlepszych mło-

W sobotę 9 stycznia na 
Kręgielni BOSiR odbył 
się Noworoczny Turniej 
Kręglarski. Impreza była 
czwartym turniejem eli-
minacyjnym w ramach 
Grand Prix Gminy Brzesko 
w kręglach klasycznych 
2015/2016. Sportową ry-
walizację rozpoczęły wy-

dych kręglarzy udekorowali meda-
lami i dyplomami Krzysztof Ojczyk, 

stępy najmłodszych kręglarzy, których 
zgłosiło się 33. Jako następni zmierzyli 
się seniorzy i seniorki i (27 zawodników). 
Zwycięzcy: Seniorka: Katarzyna Doma-
gała/Karolina Gurgul, Senior: Krzysz-
tof Soból, Juniorka mł.: Karolina 
Gurgul Junior mł.: Bartosz Pośladek, 
Młodziczka: Klaudia Batko, Mło-
dzik: Jakub Kuryło, Dzieci: Gabriel 
Zastawnik. Organizatorzy za wsparcie 
dziękują również Hotelowi August oraz 
Michałowi Zydroniowi prezesowi MTM 
Budownictwo, który ufundował nagrody. 

BOSiR

Bogusław Babicz oraz Marek Dadej. 
Organizatorzy dziękują nauczycielom 
WF, którzy zebrali w swoich szkołach 
dzieci chętne do udziału w zawodach. 

BOSiR

fot. BOSiRfot. BOSiR

fot. BOSiRfot. BOSiR



33 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYluty 2016

nych i rzeczowych byli: Urząd Miejski 
w Brzesku, Miejski Ośrodek Kultury, 
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
Wsi Mokrzyska i Powiatowe Zrzesze-
nie Ludowych Zespołów Sportowych 
w Tarnowie. O posiłek dla wszystkich 
uczestników i gości XIII Memoriału 
Szachowego zadbał sołtys Mokrzysk 
Stanisław Pacura.

 BK

30 stycznia w Gminnym Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach 
został rozegrany XIII Memoriał 
Szachowy im. Stanisława Migdała, 
znanego działacza sportowego, 
byłego radnego i  wiceburmistrza 
Brzeska. 

Zawody zostały rozegrane syste-
mem szwajcarskim na dystansie 9 
rund. Na starcie stanęło 71 zawodni-
ków, wśród nich 9 pań. 

Tegorocznym zwycięzcą został 
Sergej Shilov z Ukrainy (SzSON 
Zagłębie Dąbrowa Górnicza), drugie 
miejsce wywalczył Grzegorz Słabek 
(TS Wisła Kraków), trzeci był Andrzej 
Gbyl (KKSz Kraków). Tuż za podium 
uplasowali się: Łukasz Kumor (KS 
Korona Kraków), Tadeusz Wesołowski 
(MKS Sandecja Nowy Sącz), Krzysztof 
Niemiec (MSKS Gambit Tarnowiec), 
Zbigniew Gregulski (KKSz Kraków) 
i Jerzy Markiewicz (GKSz Hetman 
Pilzno). Najlepszym reprezentantem 
gminy Brzesko okazał się Piotr Zając, 
wśród szachistów z Mokrzysk najlepszy 

był Jakub Kuryło. Najlepszą 
szachistką została Lidia 
Jasińska-Kuzia. Wśród ju-
niorów zwycięzcą ogłoszono 
Wojciecha Płanetę z Trzebi-
ni. Najmłodszą uczestnicz-
ką Memoriału okazała się 
Magdalena Święch z Poręby 
Spytkowskiej (8 lat), naj-
starszy zawodnik turnieju 
- Michał Ostrowski z Kra-
kowa miał 89 lat. 

Puchary najlepszym za-
wodnikom, nagrody pienięż-
ne i książki wręczyli: Ewa 
Chmielarz - wiceprzewodni-
cząca Rady Miejskiej, Józefa Migdał - 
wdowa po śp. Stanisławie, Małgorzata 
Cuber - dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Brzesku oraz Stefania 
Bryła - prezes Stowarzyszenia Spo-
łeczno-Kulturalnego Wsi Mokrzyska. 
Sędzią głównym zawodów był Wiesław 
Kasperek z Tarnowa, a sędziami po-
mocniczymi: Paweł Kasperek i Józefa 
Migdał. Fundatorami nagród pienięż-

SPORT

XIII Memoriał Szachowy 

fot. B. Kądziołkafot. B. Kądziołka
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