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WYDARZENIA

28 lutego w Jadownikach odbyła 
się pierwsza edycja biegu Pamięci 
Żołnierzy Niezłomnych „Tropem 
Wilczym”. Organizatorami biegu byli 
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, 
Sołtys Jadownik Jarosław Sorys z Radą 
Sołecką oraz Brzeski Klub Biegacza Vik-
toria. Inicjatorem akcji ogólnopolskiej 
jest fundacja „Wolność i Demokracja”, 
która po raz czwarty realizowała Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W ze-
szłym roku uczestniczyło w nim 20 
tysięcy osób z 81 miast z całej Polski 
oraz Wilna, Grodna i Lidy. W tym roku 
wśród 160 miejsc, w których odbył się 
bieg, znalazła się także nasza gmina, 
a to dzięki Jadownikom i  tytanicznej, 
wielodniowej pracy oraz zaangażowaniu 
głównego animatora tego wydarzenia 
- radnego Jarosława Sorysa. W Jadow-
nikach w ramach „Biegu Tropem Wil-
czym” uczestnicy wystartowali na dwóch 
dystansach. W biegu na 10 kilometrów 
uczestniczyło 144 osoby, a na dystansie 
1963 metrów wzięło udział 56 biegaczy. 

Jako pierwsi na trasę wyruszyli 
uczestnicy biegu na 10 kilometrów. 
Honorowymi starterami biegu byli: 
członkowie koła brzeskiego Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, ka-
pitan Władysław Tucznio oraz Krystyna 
Misiak, a także Sekretarz Gminy Brze-
sko Stanisław Sułek i radny Jarosław 
Sorys. Przy dźwiękach syreny wystar-
towało ponad 100 biegaczy na czele 
z pilotami Maksymilianem i Jackiem 
Dadejem. Kolumnę biegaczy zamykali 
Dominik Wiśniowski i Przemysław 
Duda na pojeździe terenowym. Kwa-
drans po 12-tej „honorowi starterzy” dali 
sygnał do kolejnego biegu, tym razem na 
dystansie 1963 metrów. 

Chciałbym szczególnie podziękować 
instytucjom i ludziom, bez których 
ten bieg nie mógłby zostać przygoto-
wany i zrealizowany. Są to strażacy 
OSP Jadowniki, policjanci WRD KPP  
w Brzesku, członkowie BKB Viktoria 
na czele ze Stanisławem Kitą, człon-
kowie Rady Sołeckiej m.in. Marysia 
Rojkowicz, Jadzia Dadej, Alicja Sorys, 

Ku Waszej Pamięci Żołnierze Wyklęci
Michał Krzywda, a także nauczyciel w-f 
Michał Fudala. Szczególnie serdecznie 
dziękuję burmistrzowi Brzeska Grzego-
rzowi Wawryce za pomoc finansową przy 
organizacji biegu oraz pracownikom 
Biura Promocji UM w Brzesku. Słowa 
podziękowań kieruję również pod adre-
sem dyrektora PG w Jadownikach, pana 
Tomasza Wietechy i uczniów gimnazjum 
za wielkie zaangażowanie przy orga-
nizacji biegu. Dziękuję harcmistrzowi 
Bartłomiejowi Turlejowi i harcerzom z 8 
drużyny harcerskiej „Jadowite Strzały” 
za kwestę na rzecz budowy pomnika 
Polaków zmarłych w latach Wielkiego 
Głodu na terenach sowieckiej Rosji oraz 
harcerzom z 3 drużyny „Jadowici” za 
zabezpieczenie trasy biegu - mówi radny 
Jarosław Sorys. 

Niedzielne wydarzenie w Ja-
downikach to nie tylko „Bieg Tro-
pem Wilczym”, ale też uroczyste 
obchody Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych, które rozpo-
częły się o godz. 18.00 pod pomnikiem 
poległych za Ojczyznę i zgromadziły 
przedstawicieli władz, radnych miej-
skich i powiatowych, księży, przedstawi-
cieli różnych instytucji i stowarzyszeń, 
harcerzy, uczniów i mieszkańców. Po 
odśpiewaniu hymnu Polski i podniesie-
niu flagi na maszt została odsłonięta  
tablica z napisem „Skwer Pamięci im. 
rtm. Witolda Pileckiego”. Następnie 
w imieniu mieszkańców kwiaty pod 
pomnikiem złożyli: przed-
stawiciele Rady Sołeckiej 
z sołtysem Jarosławem 
Sorysem na czele, poseł do 
parlamentu europejskiego 
Edward Czesak, poseł na 
Sejm RP Józefa Szczurek 
– Żelazko, wiceburmistrz 
Jerzy Tyrkiel, przewodni-
czący powiatowego Klu-
bu PiS Stanisław Pacura  
w towarzystwie  radnej 
Justyny Wójtowicz–Woda. 
Wspaniałą oprawę uroczy-
stości zapewniła młodzież, 
harcerze oraz sympatycy 

klubów piłkarskich, prezentując baner 
ku czci rotmistrza Witolda Pileckiego 
oraz dając pokaz ogni sztucznych.

W części artystycznej zaprezento-
wali się uczniowie szkół z Jadownik: 
Aleksandra Dzieńska, Izabela Sacha, 
Mateusz Kopiński oraz Łukasz Rojko-
wicz, a całość dopełnił koncert Michała 
Jakubowskiego z zespołem oraz występ 
Michała Krzywdy.

Punktem obchodów Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
w Jadownikach była także wystawa 
poświęcona oddziałowi Wiarusy 1947-
1949 ze zbiorów krakowskiego IPN-u. 
Główny organizator i animator niedziel-
nego wydarzenia, radny Jarosław Sorys 
wręczył upominki młodzieży pomaga-
jącej w przygotowaniu i przeprowa-
dzeniu biegu. Okolicznościowe numery 
startowe 1963 otrzymali wszyscy goście 
zaproszeni na uroczystość.

Niedzielny bieg i uroczystości odbyły 
się m.in. dzięki sponsorom, którymi 
byli – Burmistrz Brzeska Grzegorz 
Wawryka, sołtys Jarosław Sorys, Rada 
Sołecka Jadownik, Wiesław Piasecki 
właściciel Firmy Elektro-Szyld, właści-
cielki sklepu Groszek z Jadownik, panie 
Bożena Książek i Agata Macheta, Biuro 
Rachunkowe Agaty Machaj, Michał 
Krzywda oraz Firma Awangarde pana 
Łukasza Dadeja. 

Biuro Promocji UM
fot. B. Kądziołka str. 21

fot. B. Kądziołka
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Promocyjne plany
Bieżący rok upłynie pod znakiem 
dwóch znaczących wydarzeń 
– Światowych Dni Młodzieży 
w Krakowie oraz obchodzonej 
w całym kraju 1050. rocznicy 
Chrztu Polski. Do obu tych wy-
drzeń pieczołowicie przygoto-
wują się pracownicy Biura Pro-
mocji, którzy będą koordynować 
wszystkie działania z nimi zwią-
zane. Podczas lutowej sesji radni 
miejscy zapoznali się z planami 
promocyjnymi na ten rok. Plan 
imprez jest bardzo bogaty. Przyj-
rzyjmy się tym najważniejszym. 

W lutym w kalendarzu wydarzeń 
współorganizowanych przez Biuro 
Promocji pojawiła się nowa propozycja 
– upamiętniający żołnierzy wyklętych 
Bieg Tropem Wilczym, którego ini-
cjatorem był radny a zarazem sołtys 
Jadownik Jarosław Sorys. W tym 
samym miesiącu rozpoczęły się orga-
nizacyjno-promocyjne działania zwią-
zane ze zbliżającymi się Światowymi 
Dniami Młodzieży. 

Pierwsza połowa marca upłynęła 
pod znakiem spotkań i koncertów 
zorganizowanych we wszystkich miej-

scowościach gminy Brzesko z okazji 
Dnia Kobiet. Każdy z tych wieczorów 
okraszony został ceremoniami wrę-
czenia tradycyjnych już statuetek „Si-
łaczki” i występami dwóch brzeskich 
kabaretów - „Sprawa Drugorzędna” 
i „Muminki”. Zorganizowany został 
również cykl wydarzeń poświęconych 
Żołnierzom Wyklętym. Przed nami 
jeszcze mający już kilkunastoletnią 
historię Gminny Turniej Ortogra-
ficzny odbywający się każdego roku 
w Szkole Podstawowej w Buczu. 

Kulminacja obchodów jubileuszu 
ZPiT Porębianie zaplanowana została 
na kwiecień. Równolegle organizowa-
ne będą uroczystości związane z rocz-
nicą katastrofy smoleńskiej. Kwiecień 
to także miesiąc, w którym odbywają 
się w naszej gminie dwie imprezy ma-
jące już swoje stałe miejsce w kalen-
darzu imprez tutaj organizowanych. 
Mowa o inauguracji motocyklowego 
sezonu w Jadownikach oraz Mistrzo-
stwach Polski Niewidomych i Słabo-
widzących w kręglach klasycznych. 

Interesująco zapowiada się maj. 
Mieszkańców gminy czekają dwa waż-
ne wydarzenia związane z obchodami 

1050. rocznicy Chrztu Polski. Przede 
wszystkim realizowany ze środków 
budżetu obywatelskiego wojewódz-
twa małopolskiego projekt „Piastowe 
Dziedzictwo”, którego finał nastąpi 
w czerwcu. Lekkoatleci będą mogli 
spotkać się podczas Biegu Chrztu 
Polski zaplanowanego na 7 maja. 
Oczywiście w planach ujęty został sze-
reg wydarzeń związanych ze Świętem 
Konstytucji 3 Maja. 

W czerwcu ruszą działania doty-
czące przygotowania Punktu Infor-
macji Turystycznej dla uczestników 
Światowych Dni Młodzieży. W okresie 
wakacji na brzeski Rynek powrócą 
ciepło przyjęte w zeszłym roku przez 
brzeszczan muzyczne koncerty. Tym 
razem tych koncertów będzie sześć, 
z przerwą zaplanowaną na czas trwa-
nia ŚDM. 

Jest już przesądzone, że we wrze-
śniu na Placu Kazimierza Wielkiego 
znowu zagoszczą pięściarze-amatorzy 
z całego kraju, którzy wezmą udział 
w jednym z turniejów organizowanych 
w ramach cyklu Grand Prix Mało-
polski w boksie. Po organizacyjnym 
i sportowym sukcesie takiej samej 
imprezy zorganizowanej u schyłku 
lata poprzedniego roku, organizatorzy 
postanowili, że należy to wydarzenie 
kontynuować. 

WALP 

Położone na pograniczu Mokrzysk 
i Bucza rondo stanowiące część 
obwodnicy omijającej te miejsco-
wości nosić będzie nazwę Majora 
Stanisława Kolasińskiego – tak 
postanowili radni miejscy podczas 
lutowej sesji Rady Miejskiej. 

Stanisław Kolasiński (ps. „Ule-
wa”, Śmiga”) to polski żołnierz, 
uczestnik kampanii wrześniowej 
i wojennych działań we Francji, 
cichociemny, członek struktur WiN 
w Niemczech. Urodził się 16 listopa-
da 1916 roku w Mokrzyskach jako 
syn Ferdynanda Feliksa i Anny 
z domu Madej. Zanim poświęcił się 
służbie wojskowej, uczył się w brze-
skim gimnazjum, w którym w 1935 
roku zdał egzamin dojrzałości. Pod-
czas jednej z walk we wrześniu 1939 
roku został ranny, w wyniku czego 
trafił do szpitala w Zamościu. Aby 
uniknąć niemieckiej niewoli przedo-

Po 1956 roku wielokrotnie odwiedzał 
rodzinę w Polsce. Na stałe do kraju 
postanowił się przenieść dopiero po 
śmierci żony Krystyny. 11 listopada 
1996 roku wprowadził się do domu 
swojego siostrzeńca w Zbylitowskiej 
Górze. Długo tym pobytem się nie na-
cieszył. Już osiem dni później zmarł, 
a pochowany został na cmentarzu 
komunalnym w Krzyżu. 

Był odznaczony Krzyżem Srebr-
nym Orderu Virtuti Militari, Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski, Krzyżem Walecznych 
(dwukrotnie), Złotym Krzyżem Za-
sługi oraz Złotym Krzyżem Zasługi 
z Mieczami. 

W październiku 2004 roku na 
łamach BIM-u ukazał się obszerny 
materiał poświęcony majorowi Stani-
sławowi Kolasińskiemu – Cichociem-
ny „Śmiga” autorstwa Iwony Dojki. 

EMIL 

stał się do Tarnowa, gdzie ukrywał 
się w mieszkaniu zajmowanym 
przez matkę i siostry. Na początku 
1940 roku nielegalnie przekroczył 
granicę węgierską i okrężną drogą 
dotarł do Francji, w której walczył 
jako żołnierz 3. Dywizji Piechoty. 
Po kapitulacji Francji przeniósł się 
do Wielkiej Brytanii. Tam został 
przeszkolony na cichociemnego, 
po czym w marcu 1943 roku został 
przerzucony do ojczystego kraju, 
w którym uczestniczył w wielu ak-
cjach o charakterze sabotażowym, 
głównie w okolicy Lwowa. 

Po zakończeniu działań wojen-
nych przez kilka lat pozostawał 
w Wielkiej Brytanii, gdzie pracował 
jako tapicer. Nadal ciągnęło go jed-
nak do walki o wolną Polskę, toteż 
w listopadzie 1951 roku wyruszył 
do Niemiec, gdzie został wcielony do 
delegatury Wolności i Niezawisłości. 

Rondo Majora Stanisława Kolasińskiego 
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Strefa Płatnych Parkingów

Nowe strefy i ceny biletów w MPK

Inwestycyjne plany RPWiK

Podczas lutowej sesji radni miejscy 
zapoznali się ze sprawozdaniem 
podsumowującym działalność 
Brzeskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w 2015 roku ze szczególnym 
uwzględnieniem funkcjonowania 
administrowanej przez BOSiR 
Strefy Płatnych Parkingów.

Zmotoryzowani mają w Brzesku do 
dyspozycji 746 miejsc parkingowych, 
w tym 45 dla osób niepełnosprawnych. 
W mieście funkcjonuje aktualnie 25 
punktów sprzedaży kart parkingo-
wych, o dwa mniej niż przed rokiem. 
Mniej punktów to efekt wprowadzenia 
w połowie zeszłego roku siedmiu par-
kometrów. Liczby wskazują na to, że 
montaż parkometrów zdał egzamin. 
W ubiegłym roku sprzedano 405 637 
kart parkingowych (średnio 16 225 na 
jeden punkt sprzedaży) i 69 109 tzw. 

Podczas sesji, która odbyła się 29 
lutego br., radni miejscy podjęli 

Podczas lutowej sesji radni zapo-
znali się z inwestycyjnymi planami 
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji na najbliż-
sze dwa lata. Wartość planowanych 
przedsięwzięć została oszacowana 
na blisko 8 milionów złotych, z cze-
go ponad 5,5 miliona wyłoży ze 
środków własnych RPWiK, a resztę 
stanowić będzie dofinansowanie 
z funduszy Unii Europejskiej.  

W najbliższych dwóch latach 
RPWiK wzbogaci się o kilka istotnych 
elementów wyposażenia i sprzętu. 
Między innymi planowany jest zakup 
specjalnego samochodu ssąco-tłoczą-

biletów parkingowych (9 873 na jeden 
parkometr). Ruszył właśnie drugi etap 
montowania parkometrów – w tym 
roku przybędzie ich osiem, co zapewne 
znowu wpłynie na obniżenie liczby 
punktów sprzedaży kart parkingowych. 

Strefa Płatnych Parkingów wy-
pracowała w zeszłym roku przychód 
w wysokości 1 199 849 złotych. Ta 
kwota byłaby wyższa, gdyby nie ci 
niesforni kierowcy, którzy nie czują się 
w obowiązku zapłacić za parkowanie 
pojazdu. Było ich w ubiegłym roku 
blisko 4 tysiące, co oznacza, że do ścią-
gnięcia zaległych należności pozostaje 
199 850 zł (17 procent uzyskanego przy-
chodu!!!). Skoro mowa o windykacji, 
to należy dodać, że w minionym roku 
udało się tą drogą odzyskać zaległości 
za lata 2011-2015 na łączną kwotę 262 
460 złotych. To jednak nie wszystko 

uchwałę w sprawie ustalenia stref 
i urzędowych cen za przewozowe 

cego, a także dwóch prądotwórczych 
agregatów. Pierwszy z nich to mobilne 
urządzenie na tzw. podwoziu jezdnym. 
Drugi – stacjonarny – zamontowany 
zostanie w przepompowni ścieków przy 
ulicy Jasnej w Brzesku, po czym zosta-
nie włączony do systemu monitoringu. 

Planowana jest również moderni-
zacja trzech istniejących kanałów sa-
nitarnych w Brzesku. Pierwszy z nich 
biegnie wzdłuż ulicy Okulickiego od 
ulicy Spokojnej do ulicy Solskiego. Tra-
sa drugiego z nich ciągnie się poprzez 
ulicę Legionów Piłsudskiego od ulicy 
Brzezowieckiej do ulicy Głowackiego. 
Zmodernizowany zostanie też kanał 

– do ściągnięcia pozostało jeszcze 343 
450 złotych (wysłano prawie 7 tysięcy 
wezwań do zapłaty). Zatrważające jest 
to, że z roku na rok wzrasta ilość par-
kujących „za darmo”. 

Dyrektor BOSiR Marek Dadej 
zapowiada, że w tym roku windykacja 
powinna być bardziej skuteczna. Stanie 
się tak dzięki wprowadzeniu systemu 
EGZEKUTOR i nawiązaniu ściślejszej 
współpracy z Urzędem Skarbowym. 

PRUD

Uwaga!
Od 1 marca do 31 maja br. w Brzesku 
zamontowane zostaną nowe parko-
metry w ośmiu punktach:
Piłsudskiego/Matejki
Wyszyńskiego/Asnyka
Berka Joselewicza/Krótka
Legionów Piłsudskiego/Szarych Szeregów
Długa/Sobieskiego
Sienkiewicza/Słowackiego
Kościuszki/Jagiełły
Kościuszki (koło szpitala)

usługi świadczone przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
w Brzesku.  

Wprowadzenie zmian dotyczących 
stref obowiązujących w komunikacji 
miejskiej zostało dokonane w wyniku 
wielu uwag kierowanych przez pasaże-
rów do MPK. Nowe rozwiązania polegają 
na wydłużeniu dotychczas wytyczonych 
stref. Powinno to spowodować, że więk-
sza ilość mieszkańców gminy zdecyduje 
się na korzystanie z usług miejskiego 
przewoźnika w obrębie jednej strefy. 

PRUD

sanitarny przy ulicy Czarnowiejskiej. 
Na tym nie koniec planowanych 

inwestycji. W realizowanym przez 
RPWiK projekcie znajdują się też bu-
dowa pompowni ścieków z rurociągiem 
tłocznym i kanalizacji sanitarnej przy 
ulicy Browarnej w Brzesku oraz budowa 
sieci kanalizacyjnej sanitarnej i sieci 
wodociągowej dla posesji zlokalizowa-
nych przy ulicy Głowackiego od plebanii 
do ulicy Zielonej. 

Jak informuje prezes zarządu spółki 
Zbigniew Gładyś, RPWiK posiada już 
wymaganą na zakup sprzętu i wypo-
sażenia zgodę wydaną przez Instytucje 
Pośredniczące w realizacji Programu 
Infrastruktura i Środowisko. Pozostałe 
zaplanowane inwestycje po uzyskaniu 
stosownych zezwoleń zostaną zgłoszone 
do rozszerzenia projektu.              EMIL 

Ceny biletów MPK
Rodzaj biletu Przejazd w jednej 

strefie
Przejazd w dwóch 

strefach
Przejazd w trzech 

strefach
Normalny 1,80 zł 2,40 zł 2,60 zł
Ulgowy 0,90 zł 1,20 zł 1,30 zł
Lokalny ulgowy 1,20 zł 1,50 zł 1,60 zł
Bagażowy 1,80 zł 2,40 zł 2,60 zł
Specjalny 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł
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Zasada zrównoważonego rozwoju stosowa-
na jest już od wielu lat przy konstruowaniu 
budżetu gminy, dlatego również w przyję-
tym budżecie 2016 roku będzie wiele zadań 
inwestycyjnych, które zapewnią gminie 
Brzesko rozwój w wielu kierunkach. Planu-
je się między innymi zakończenie budowy 
sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą 
techniczną przy Szkole Podstawowej nr 3 
w Brzesku. Aktualnie trwają prace wy-
kończeniowe wewnątrz Sali, a wiosną roz-
poczną się prace zagospodarowania terenu 
wokół obiektu – mówi burmistrz Brzeska 
Grzegorz Wawryka.
Zaplanowano również kontynuację budowy 
nowych dróg oraz remont istniejących. 
Przewidziano kontynuację budowy ulicy: 
Jana Pawła II na osiedlu Słotwina w Brze-
sku. W budżecie na 2016 rok zabezpieczono 
środki w wysokości 200.000,00 zł., które 
przeznaczone zostaną na wykonanie od-
cinka ulicy Jana Pawła II. Po ustaleniu 
zakresu rzeczowego i sporządzeniu kosz-
torysów zostanie wszczęte postępowanie 
przetargowe. 
Na osiedlu Szczepanowskim w Brzesku 
rozpoczęta zostanie budowa dróg ocze-
kujących od wielu już lat na realizację. 
Wystąpiono do Starostwa Powiatowego 
w Brzesku z wnioskiem o pozwolenie na 
budowę. Po jego uzyskaniu zostanie zlecone 
wykonanie odcinka kanalizacji opadowej 
do wysokości posiadanych środków tj. 
100.000 zł.
Przewidziano również wykonanie doku-
mentacji na „budowę chodnika w ciągu 
drogi krajowej nr 94 Kraków- Tarnów 
w miejscowości Jasień i Brzesko”. Podpisa-
no z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Krakowie poro-
zumienie dotyczące przekazania Gminie 
ograniczonego zarządzania drogą krajową 
nr 94g Kraków –Tarnów w km 42+530 – 
43+700 w miejscowości Jasień i Brzesko 
w zakresie pełnienia funkcji inwestora przy 
przygotowaniu dokumentacji projektowej 
dla budowy chodnika. Zwrócono się do 
projektanta o przedłożenie oferty cenowej. 
Dokumentacja zostanie zlecona po zabez-
pieczeniu w budżecie środków finansowych.
Planuje się również zwiększenie ilości 
miejsc postojowych na osiedlu Jagiełły 
w Brzesku. W roku ubiegłym wykonana 
została dokumentacja techniczna dla 
budowy zatok parkingowych przy drodze 
gminnej. Po uzyskaniu zgód mieszkańców 
złożymy do Starostwa Powiatowego zgło-
szenie robót budowlanych. W budżecie 
gminy przeznacza się na ten cel środki 
w wysokości 90 000 zł.
W ramach środków przewidzianych na 
drogi w planach jest również wykonanie 

Planowane inwestycje w 2016 roku
projektu ul. Miłej w Brzesku. Aktualnie 
prowadzone są rozmowy z projektantami 
– wykonanie projektu zostanie zlecone po 
otrzymaniu stosownych ofert.
W tegorocznym budżecie są też środki na 
kontynuację zadania pod nazwą: „Budowa 
ul. Kossaka – odcinek od ul. Jasnej do ul. 
Wiejskiej z 2 sięgaczami” - etap I. Planuje 
się wykonać jeden sięgacz od ul. Kossaka 
do zabudowy jednorodzinnej około dł. 
180 mb, oraz kanał kryty na rowie dł ca. 
43mb Ø 800. Przetarg zostanie ogłoszony 
w najbliższych miesiącach. Przewidywany 
koszt 300 000 zł.
 W roku ubiegłym wykonano dokumentacje 
techniczne na budowę boisk sportowych 
o sztucznej nawierzchni przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Porębie Spytkow-
skiej, Jadownikach oraz w Jasieniu. Po uzy-
skaniu stosownych pozwoleń zostaną zło-
żone wnioski do funduszy unijnych w celu 
pozyskania środków na ich realizację.
Na podstawie przygotowanych doku-
mentacji technicznych oraz audytów 
energetycznych złożono wstępne wnioski 
o dofinansowanie ze środków unijnych ter-
momodernizacji następujących obiektów: 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczepa-
nowie, Jadownikach, Jasieniu, Buczu oraz 
szkoły nr 3 w Brzesku i budynku Urzędu 
Miejskiego. Po otrzymaniu dotacji zostaną 
ogłoszone przetargi na wykonanie prac 
termomodernizacyjnych.
Po raz pierwszy w 2015 roku ogłoszony 
został w naszej gminie konkurs zadań do 
budżetu obywatelskiego, w ramach które-
go przewidziano środki w wysokości 300 
000 zł. Zadania, które uzyskały najwięcej 
głosów przeszły do realizacji w 2016 roku. 
Są to: 
- urządzenie-zagospodarowanie terenów 
zieleni wiejskiej przyległych do GOSIR 
w Mokrzyskach
- plac rekreacyjno-zabawowy z siłownią 
zewnętrzną w Jadownikach
- strefa zdrowia-plenerowa siłownia na os. 
Browarna
- nowoczesny plac rekreacyjny w Porębie 
Spytkowskiej
- remont chodnika przy ul. Warszawskiej 
w Jasieniu 
- ścianka wspinaczkowa w miejscowości 
Bucze
Przewidziano również kontynuację budo-
wy chodnika przy ul. Ks. Mazurkiewicza 
w miejscowości Jasień – etap I długość 
192 mb. – Prace są realizowane zgodnie 
z harmonogramem. Termin zakończenia 
prac zgodnie z umową ustalono na dzień 
31.05.2016 r. wartość robót 184 305,83 zł. 
brutto.
Trwają prace związane z aktualizacją 

koncepcji projektowej dla całego terenu 
pod nazwą: „Gminny Park Wypoczynku 
i Rekreacji w Brzesku” na wniosek oś. 
Kopaliny - Jagiełły. Po zaakceptowaniu 
koncepcji i usytuowania boiska zostanie 
zlecone wykonanie projektu.
Przewidziano również przebudowę drogi 
ul. Dobrego Pasterza w Mokrzyskach. 
W najbliższych dniach zostanie złożony 
wniosek do Starostwa Powiatowego 
w Brzesku - zgłoszenie robót budowlanych 
dla powyższego zadania. 
W ramach robót drogowych zaplanowano 
też budowę ciągu pieszo – jezdnego przy 
ul. Podgórskiej w Jadownikach (w rejo-
nie przystanku Jadowniki – Gawroniec). 
Wykonano już dokumentację techniczną. 
W najbliższych dniach zostanie złożony 
wniosek do Starostwa Powiatowego 
w Brzesku o  uzyskanie pozwolenia wod-
no-prawnego. W następnym etapie zostanie 
wszczęta procedura o uzyskanie pozwole-
nia na budowę.
W ramach drogowych robót inwestycyjnych 
przewidziano ponadto: 
- remont chodnika - ul. Brzezowiecka stro-
na południowa
- budowę małego ronda na skrzyżowaniu 
ul. Brzezowieckiej i ul. Legionów Piłsud-
skiego
- rewitalizację Placu Kazimierza Wielkie-
go, II części Placu Żwirki i Wigury wraz 
z remontem części ul. Uczestników Ruchu 
Oporu (opracowanie projektu Pl. Kazimie-
rza Wielkiego) 
- budowę chodnika na ul. Przemysłowej
- przebudowę ul. Kusocińskiego - II etap
- ul. Browarna (wewnętrzna) II etap
- ul. Zachodnia (dofinansowanie PROW) 
- ul. Bartłomieja w Porębie Spytkowskiej 
(dofinansowanie PROW) 
- parking w Okocimiu wraz z krawężni-
kami 
- odcinek ul. Wiśniowej w Jasieniu
- ul. Ogrodowa w Brzesku – końcowy 
odcinek - chodnik na południowej części 
do ul. Królowej Jadwigi wraz z zatoką 
prawoskrętu
- ulica boczna do ul. Św. Stanisława 
w Szczepanowie
- projekt ul. Zacisze w Brzesku 
- kontynuację ul. Dębowej w Sterkowcu
- budowę ul. Wakacyjnej, Jesiennej - kana-
lizacja opadowa
- kontynuację budowy chodnika przy ul. 
Szyszko Bohusza w Buczu
- przebudowę drogi do stadionu w Woko-
wicach
- przebudowę ul. „Pabianka” w Jadow-
nikach
- dokończenie budowy chodnika przy ul. 
Wiślanej w Morzyskach od ul. Trakt Kró-
lewski w stronę Brzeska
- przebudowę drogi na pograniczu Poręby 
Sytkowskiej (os. Nad Uszwicą) i Jasienia.
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I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Brzesku
W lutym w sali obrad Urzędu Miej-
skiego w Brzesku odbyło się pierwsze 
posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy 
Brzesko. Wybory do tego młodzieżo-
wego gremium odbyły się 11 stycznia 
w sześciu okręgach wyborczych, które 
stanowiły następujące szkoły: Pu-
bliczne Gimnazjum nr 1 w Brzesku, 
Publiczne Gimnazjum nr 2 Brzesku, 
Publiczne Gimnazjum w Jadownikach, 
Gimnazjum i Liceum Ka-
tolickie w Brzesku, Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Brzesku oraz Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Brzesku. Upraw-
nionych do głosowania 
w poszczególnych okrę-
gach wyborczych było 1807 
wyborców. Łącznie oddano 
1780 głosów, co świadczy 
o olbrzymim zaintereso-
waniu młodzieży wyborem 
swoich reprezentantów. 
Ta ponad 98 % frekwencja 
wyborcza wśród młodzieży, 
jest prawdopodobnie nigdy 
nie osiągalnym wynikiem 
w wyborach,w których bio-
rą udział dorośli. 

Młodz ieżowa Rada 
Gminy liczy 29 radnych. 
Mandaty w poszczegól-
nych okręgach otrzyma-
li: Katarzyna Biel, Olga 
Borowska, Julia Janik, 
Franciszek Podłęcki, Filip 
Rosa (Publiczne Gimna-
zjum nr 1 w Brzesku, pie-
kunką radnych jest pani 
Aleksandra Flasz-Gęba-
rowska), Zygmunt Czy-
życki, Bartosz Jedynak, 
Karolina Klimek, Kamila 
Kural, Maciej Zachara (Publiczne 
Gimnazjum nr 2 w Brzesku, opiekunką 
jest pani Patrycja Sacha Michałek), 
Anna Szwiec, Sylwia Świączkowska, 
Wojciech Urbański (Publiczne Gim-
nazjum w Jadownikach opiekunka 
pani Agnieszka Dzieńska), Paulina 
Czernecka, Jakub Zdun, (Katolickie 
Gimnazjum i Liceum w Brzesku, opie-
kun pan Piotr Knaga),Wojciech Jarosz, 
Patryk Jaszczyński, Jagoda Krzywda, 
Michał Migda, Otylia Migdał, Albert 
Minor, Joanna Pawlik, (Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku, 
opiekunka pani Ewa Małysa), Ernest 
Bartman, Bartłomiej Bugajski, Pau-
lina Dudek, Jakub Kurtyka, Szymon 

Parketny, Bartosz Pośladek, Karolina 
Rudnik, (Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 w Brzesku, opiekun pani 
Marzena Mazgaj).

Koordynatorem ds. Młodzieżowej 
Rady Gminy została pani Aneta Witek. 
Sesja MRG miała m.in. wyłonić w taj-
nym głosowaniu przewodniczącego, 
dwóch wiceprzewodniczących, sekre-
tarza oraz komisję rewizyjną. Obrady 

I Sesji MRG w Brzesku otworzył i po-
prowadził do momentu ukonstytuowa-
nia się Prezydium, Sekretarz Gminy 
Brzesko Stanisław Sułek. W obradach 
wzięli też udział Burmistrz Brzeska 
Grzegorz Wawryka, Przewodniczący 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
Bogusław Babicz, radny Krzysztof 
Stępak, Naczelnik WEKiS Józef Cier-
niak oraz dyrektorzy PG nr 2 Elżbieta 
Wójciak i PG nr 1 Bogusław Biernat, 
a także nauczyciele-opiekunowie rad-
nych. Obrady rozpoczęły się od wrę-
czenia przez przewodniczącą Komisji 
Wyborczej a zarazem opiekunkę MRG 
Anetę Witek zaświadczeń o wyborze 
na radnego oraz wręczenia przez bur-

mistrza Grzegorza Wawrykę „pakietu 
startowego”. 

Przewodniczącym MRG został 
Michał Migda, wiceprzewodniczącymi 
Jagoda Krzywda i Franciszek Podłęc-
ki, sekretarzem Patryk Jaszczyński. 
Wybrano też Komisję Rewizyjną MRG 
w składzie: Zygmunt Czyżycki – prze-
wodniczący oraz członkowie: Karolina 
Klimek, Karolina Rudnik, Otylia Mi-

gdał, Paulina Dudek. Bur-
mistrz Grzegorz Wawryka 
w swoim wystąpieniu nie 
tylko pogratulował młodym 
rajcom wyboru, ale zaprosił 
do ścisłej współpracy, która 
ma m.in. polegać na przed-
stawianiu własnych projek-
tów, współudziału przy ich 
realizacji czy wdrażaniu 
nowatorskich rozwiązań 
spełniających oczekiwania 
środowisk młodzieżowych.

O sobie i najbliższych 
planach mówił m.in. Michał 
Migda - przewodniczący 
MRG „Mam 18 lat. Chodzę 
do drugiej klasy o profilu 
technik ekonomista w ZSP 
nr 1 w Brzesku. Sprawuję 
funkcję przewodniczącego 
w Samorządzie Uczniow-
skim, aktywnie działam 
w Szkolnym Kole Caritas 
oraz w szkolnym klubie 
historycznym im. Armii 
Krajowej. Interesuję się 
sportem, a w szczególności 
koszykówką. Jestem ambit-
ny oraz mam bardzo dobre 
relacje z rówieśnikami, co 
zaowocowało moim wybo-
rem na przewodniczącego 
Młodzieżowej Rady Gminy. 

Uważam, że inicjatywa z Młodzieżo-
wą Radą Gminy to świetny pomysł, 
ponieważ kto będzie znał lepiej po-
trzeby młodych niż oni sami. Nasza 
perspektywa i pomysły otwierają 
nowe możliwości dla rozwoju naszego 
regionu. Jednymi z naszych pierwszych 
inicjatyw będą m.in. udoskonalenie 
programów stypendialnych dla utalen-
towanej i wyróżniającej się młodzieży 
oraz ułatwienie dostępu do hal sporto-
wych. W naszych działaniach chcemy 
kierować się aktywizacją młodzieży, 
aby zamiast siedzieć w domach mogła 
wspólnie spędzać czas, dobrze się przy 
tym bawiąc i jednocześnie działać dla 
dobra lokalnej społeczności”. 

fot. M. Kotfis
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Brzesko na 147. miejscu w Polsce
Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że 
w przygotowanym przez Polską 
Agencję Prasową rankingu zesta-
wiono blisko 2,5 tysiąca gmin, to 
147. miejsce przyznane gminie 
Brzesko jest wynikiem imponu-
jącym. Ranking dotyczył pozyski-
wania funduszy unijnych do mo-
mentu podpisania umów w 2015 
roku  zarówno przez samorządy, 
jak też firmy, przedsiębiorstwa, 
szkoły, placówki kultury oraz 
osoby fizyczne. Autorzy rankingu 
brali pod uwagę lata 2007 – 2013 
i okres do połowy 2015 roku. 
Ogółem w  gminie Brzesko  uloko-
wano blisko 422 miliony złotych 
z programów unijnych.

– Większość tych środków pozy-
skał samorząd Brzeska i  przeznaczył  
na inwestycje – budowę kanalizacji, 
budowę i modernizację dróg, po-
wstały nowe budynki użyteczności 
publicznej. Spore pieniądze prze-
znaczono na realizację programów 
edukacyjnych, sportowych, rekre-
acyjnych, na działalność artystyczną. 
Warto podkreślić, że programy unijne 
skierowane są do niemal wszystkich 
grup zawodowych i wiekowych. Wiele 
korzyści z ich realizacji mają dzieci, 
seniorzy, osoby bezrobotne – mówi 
burmistrz Grzegorz Wawryka.

W rankingu PAP Brzesko z kwotą 
422 milionów wiedzie prym w Ma-
łopolsce, Bochnia – gmina miejska 
z pozyskanymi 343 milionami zosta-
ła sklasyfikowana na 187. pozycji, 
Bochnia - gmina wiejska zajęła 240. 
miejsce z 286 milionami złotych pozy-
skanych środków.  Dane te  dotyczą 
podpisanych umów o dofinansowa-
nie projektów unijnych na dzień 30 
czerwca 2015 roku i odnoszą się do 
projektów realizowanych na terenie 
danej jednostki terytorialnej. Nie 
należy ich utożsamiać wyłącznie 
z projektami realizowanymi przez 
jednostki samorządu terytorialnego

To, że pozyskiwanie unijnych 
funduszy jest mocną stroną gminy 
Brzesko potwierdza także raport 
przygotowany przez Małopolskie Ob-
serwatorium Polityki Rozwoju oraz 
Departament Polityki Regionalnej. 
W raporcie podano przykłady ak-
tywności samorządów a także przed-
siębiorców, fundacji i  stowarzyszeń 
w pozyskiwaniu środków unijnych  za 
lata 2007-2013. W  powiecie brzeskim 
zrealizowano 269 projektów (w tym 
70 beneficjentów tych projektów  
ma siedzibę na terenie powiatu) za  
kwotę 1mld 122 mln złotych. W gmi-
nie Brzesko  za kwotę 422 milionów 
złotych  zrealizowano 62 projekty 
unijne z czego aż 31 beneficjentów 

tych projektów  ma siedzibę w gmi-
nie. Dla przykładu w gminie Czchów 
zrealizowano za kwotę 33,9 miliona 
złotych  18 projektów  z czego 6 be-
neficjentów ma siedzibę w gminie, 
w Gnojniku zrealizowano za kwotę 
14,6 miliona złotych 18 projektów 
z czego 7 beneficjentów ma siedzibę 
w gminie,  w Szczurowej zrealizowa-
no za kwotę 131,7 miliona złotych 33 
projekty z czego 6 beneficjentów ma 
siedzibę  w gminie. 

Na terenie gminy Borzęcin za 
kwotę 222,9 miliona złotych zreali-
zowano 14 projektów lecz tylko 3 
beneficjentów ma siedzibę na terenie 
gminy. Miejsca w rankingu zależą od 
ogólnej pozyskanej kwoty, a nie, jak 
chcieliby niektórzy, od przeliczenia 
jej na liczbę mieszkańców. Pisanie, 
że  gmina Borzecin  jest lepsza od 
Brzeska,  skoro Brzesko pozyskało 
z UE 200 milionów złotych więcej 
jest nieuzasadnione. Ponadto, co 
zaznaczono w rankingu, tylko trzech 
beneficjentów ma siedzibę na tere-
nie gminy Borzęcin, gros środków 
unijnych, jakie tam trafiły prze-
znaczono m.in. na zabezpieczenia 
przeciwpowodziowe. Pieniędzy tych 
nie pozyskał jednak samorząd gminy, 
ale Wojewódzki Małopolski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Biuro Promocji UM

Ilość i wartość projektów według programów operacyjnych i jednostek administracyjnych

Gmina

Beneficjenci 
mający 

siedzibę na 
terenie JST

Projekty 
realizowane 
na terenie 

JST

Wartość realizowanych projektów Wartość 
realizowanych 
projektów na 
mieszkańca

POIŚ POIG POKL MRPO Razem

[w mln zł] [w zł]

BORZĘCIN 3 14 188,8 4,9 1,1 28,1 222,9 26459

DĘBNO 10 27 201,1 2,3 3,4 8,9 215,7 14814

SZCZUROWA 6 33 21 0,8 6 103,9 131,7 13563

BRZESKO 31 62 225,5 27 3,3 166,1 422 11611

CZCHÓW 6 18 0 1,1 2,1 30,8 33,9 3489

GNOJNIK 7 18 0,1 3 2,5 9 14,6 1854

IWKOWA 7 11 0 0 2,6 7,5 10,1 1608

Powiat brzeski 70 269 641,4 39,1 63,9 378,4 1122,7 12085
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1 marca w Narodowym Dniu Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych, kwiaty 
pod Pomnikiem Nieznanego Żołnie-
rza  w Brzesku w hołdzie bezimien-
nym bohaterom walczącym z sowiec-
kim  i komunistycznym aparatem 
represji złożyli zastępca burmistrza 
Jerzy Tyrkiel, wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej w Brzesku Ewa 
Chmielarz oraz sekretarz Gminy 
Brzesko Stanisław Sułek.

red.

Oddali hołd

Pamiętnik dla „Sokoła”
Członkowie 
b r z e s k i e g o 
Towarzystwa 
Gimnastycz-
nego „Sokół” 
już w latach 
dwudziestych 
ubiegłego wie-
ku organizo-
wali uroczy-
ste spotkania 
opłatkowe. Ta 
d ługo letn ia 
tradycja zo-
stała podtrzy-
mana również 
w tym roku. 
Na spotkanie 
z członkami 

towarzystwa przybyli przedstawiciele 
władz miejskich i powiatowych, za-
przyjaźnionych stowarzyszeń, insty-
tucji i firm. Witając zgromadzonych 
gości prezes TG Ludwik Lechowicz 
szczególnie uhonorował doktor Marię 
Kędziorę, która przekazała Towarzy-
stwu wydany w 1904 roku pamiętnik 
opisujący IV zlot Sokolstwa Polskiego, 
który odbył się we Lwowie w 1903 
roku. W zlocie tym T.G. „Sokół” re-
prezentowało 37 członków, którym 
przewodniczył prezes dr Szymon Ber-
nadzikowski. Zarząd „Sokoła” planuje 
wydanie reprintu pamiętnika z okazji 
jubileuszu 125- lecia działalności To-
warzystwa, przypadającego na drugą 
połowę 2017r. 

Podczas spotkania goście mieli 
okazję wysłuchania wykładu prof. 
Mariana Stolarczyka, wieloletnie-
go członka „TG Sokół”. Mówił on o 
przebiegu czwartego zlotu oraz o 
historii gniazd sokolich w okresie 

przed uzyskaniem 
przez Polskę nie-
podległości. Wy-
stąpiła również 
grupa teatralna 
prowadzona przez 
Agatę Podłęcką, 
a uczniowie Ka-
tolickiego Gim-
nazjum i Liceum 
w Brzesku złożyli 
członkom „Soko-
ła” podziękowa-
nia za material-
ną pomoc dla ich 
szkoły. Spotkanie 
tradycyjnie za-
kończyło wspólne 
śpiewanie kolęd. 

red.

fot. M. Kotfis

fot. M. Kotfis

UROCZYŚCIE
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Jak zostać honorowym dawcą krwi? 
Trzeba spełnić trzy warunki: mieć 
skończone 18 lat, być absolutnie zdro-
wym i przede wszystkim – chcieć.
19 lutego 41. uczniów brzeskich szkół po-
nadgimnazjalnych nr 1 i nr 2 spełniło te 
warunki i w stacji krwiodawstwa Szpita-
la Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu 
oddało honorowo 18,45 l krwi. Była to 47 
wizyta naszych uczniów w Prokocimiu.
Akcję honorowego oddawania krwi 
organizuje od 1999 roku nauczyciel 
wychowania fizycznego z „Zielonki” 
- Wiesław Gibes. W tym szczytnym 
przedsięwzięciu może liczyć na pomoc 
nauczycieli z ZSP nr 1 - Anny Gibes, 
ks. Przemysława Podobińskiego oraz 
Moniki Klimczak. Młodzież wyjeżdża 3 
razy w roku szkolnym. Następny wyjazd 
z okazji Dnia Dziecka. Sponsor wyjazdu 
jest znany organizatorowi.               WG

WOKÓŁ NAS

Oddali krew

Ognisty Ratownik - Gorąca Krew
Luty był miesiącem szczególnym 
dla krwiodawców działających przy 
Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Brzesku. 13 lutego 
2016 r. w remizie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Zakrzowie koło Wojnicza, 
odbyło się w małopolskie podsumo-
wanie X edycji programu „Strażacy 
w honorowym krwiodawstwie, Ogni-
sty Ratownik - Gorąca Krew”. Wśród 
wszystkich zgłoszonych jednostek 
naszego województwa, Komenda PSP 
w Brzesku już po raz trzeci zdobyła 
pierwsze miejsce w kategorii „Naj-

aktywniejsza jednostka Państwowej 
Straży Pożarnej”. 

W rywalizacji na szczeblu Krajo-
wym spośród 47 zgłoszonych w 2015 
roku  Komend Państwowej Straży Po-
żarnej, Komenda Powiatowa w Brze-
sku stanęła na podium, zdobywając 
tym razem drugie miejsce w kategorii 
„Najaktywniejsza Jednostka Państwo-
wej Straży Pożarnej”. Podsumowanie 
programu miało miejsce 26 lutego 2016 
w siedzibie Zarządu Głównego Polskie-
go Czerwonego Krzyża w Warszawie 
przy ul. Mokotowskiej 14. 

1 marca złożyliśmy hołd Żołnie-
rzom Wyklętym, tym którzy oddali 
życie, walcząc o wolną Polskę. Dzisiaj 
niepodległość wolnej Polski nie wyma-
ga od nas ofiary życia, jednak często 
ratowanie życia wymaga ofiary krwi. 
To właśnie dzięki ofiarności wszyst-
kich krwiodawców uczestniczących 
w naszych akcjach udało się nam 
w roku 2015 pozyskać łącznie 236,6 
litrów krwi. Przyznane nam wyróżnie-
nia są bez wątpienia uhonorowaniem 
wysiłku wszystkich ludzi dobrej woli, 
gotowych bezinteresownie nieść pomoc 
najbardziej potrzebującym, osobom 
chorym,  dla których każdy poranek 
otwiera drzwi nadziei na powrót do 
zdrowia. Pozyskana dzięki ofiarności 
dawców krew dla wielu z nich jest 
jedyną szansą na uratowanie życia. 

Realizując ten szczytny cel jakim 
jest czerwonokrzyska idea krwiodaw-
stwa, nie tylko strażacy lecz wszyscy 
krwiodawcy włączają się w ratowanie 
zdrowia i życia ludzkiego, dlatego 
wraz z podziękowaniami chciałbym im 
życzyć wytrwałości w dotychczasowych 
działaniach i pozostawania zawsze po 
tej stronie igły, która ofiaruje pomoc 
oczekującym na ratunek. 

Ze strażackim pozdrowieniem 
Prezes Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi przy KP PSP w Brzesku 
bryg. Wojciech Podleś 

fot. arch. W.G.

fot. KPPSP w Brzesku
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27 lutego odbyło się zebranie sprawoz-
dawczo – wyborcze podsumowujące 
5 lat działalności Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Brzesku. W spotkaniu 
wzięli udział m.in.: sekretarz gminy 
- Stanisław Sułek, inspektor UM ds. 
pożarnictwa - Grażyna Cisak, komen-
dant powiatowy OSP – Adam Cebula, 
prezes gminny OSP – Marian Czarnik. 

W imieniu burmistrza Brzeska 
Grzegorza Wawryki, sekretarz gmi-
ny Stanisław 
Sułek przekazał 
na ręce prezesa 
OSP Jana Ka-
sprzyka i  na-
czelnika straży 
Bogusława Waw-
ryki specjalny 
list gratulacyjny 
z podziękowa-
niami za ostatnie 
5 lat działalności 
strażaków ochot-
ników.

Zebranie OSP w Brzesku
Jednym z tematów zebrania było 

omówienie planu działania w roku 
2016, w tym także współpracy z wła-
dzami Brzeska i instytucjami działają-
cymi na terenie miasta. Rozmawiano 
również o podnoszeniu kwalifikacji 
i szkoleniach brzeskich strażaków 
oraz o drużynie piłkarskiej, która re-
prezentuje OSP Brzesko, biorąc udział 
w turniejach piłki halowej. Dyskuto-
wano też o potrzebie przyjęcia nowych, 

młodych członków w szeregi OSP i tym 
samym stworzeniu młodzieżowej dru-
żyny pożarniczej. Chętni do wstąpienia 
w szeregi młodzieżowej drużyny prze-
ciwpożarowej OSP mogą się zgłaszać do 
OSP Brzesko przy ul. Okocimskiej 5. 

W skład nowego zarządu OSP 
powołanego na lata 2016-2020 weszli: 
prezes - Bogusław Wawryka, wicepre-
zes i naczelnik – Jacek Sroka, z-ca na-
czelnika – Zbigniew Gajec, sekretarz 
zarządu  – Patrycja Wawryka, skarb-
nik Henryk Olchawa, gospodarz straży 
– Rafał Pagacz i członek Dariusz Bant.

 red.

Szymon Musiał (26) – Brzesko
Tadeusz Szczupał (53) – Brzesko
Włodzimierz Sacha (65) – Brzesko
Jan Franczyk (70) – Brzesko
Danuta Jakubowska (81) - Brzesko
Marian Wasil (87) – Brzesko
Zdzisław Pasieka (59) – Brzesko
Julia Mrówka (93) – Brzesko
Bernadeta Nowak (51) – Brzesko
Stanisława Strojny (76) – Brzesko
Władysława Baniak (85) – Bucze
Janina Dziedzic (82) – Szczepanów
Anna Chamielec (95) – Szczepanów
Kazimierz Król (79) - Jasień
Bronisława Sobaś (84) - Jasień

Józefa Ziomek (97) - Jasień
Jan Maślak (66) - Jasień
Tadeusz Witek (73) - Jasień
Elżbieta Libera (49) - Jasień
Zofia Zachara (87) - Wokowice
Stefania Zydroń (72) - Jadowniki
Stefania Wawryka (93) - Jadowniki
Kazimierz Drużkowski (70) – Jadowniki
Marian Komajszko (66) – Jadowniki
Irena Jurgała (76) – Poręba Spytkowska
Józef Policht (76) – Okocim
Maria Słowik (82) – Mokrzyska
Stanisława Grudzińska (80) – Mokrzyska
Mieczysław Bocian (61) – Mokrzyska

Odeszli w lutym Żegnam

Krzysztofę (Izę) Zwierz-Ciok
ur. w Brzesku, 

zm. 8 lutego br. w San Francisco w Kalifornii,
wybitną artystkę malarkę,

uczennicę prof. Jerzego Nowosielskiego
w ASP w Krakowie.

Pani Lucynie Pieprzyk i Rodzinie
składam wyrazy głębokiego współczucia

oraz najszczersze kondolencje.
Jerzy Wyczesany

WAŻNE ZMIANY W PODATKACH LOKALNYCH OD 1 STYCZNIA 2016 R.
Zmiana zasad naliczania podatków (dotyczy osób fizycznych):
Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana zasad naliczania podatków lokalnych, polegająca na nie naliczaniu podatku w sytuacji, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany 
rok, w tym również łącznego zobowiązania pieniężnego, nie przekroczy określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym 
przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529). Obecnie 
koszty te wynoszą 6,10 zł. W takim przypadku nie będzie wydawana decyzja wymiarowa, a podatnik nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku.

Zmiana zasad płatności podatków lokalnych:
Od 1 stycznia 2016r. w sytuacji, gdy kwota podatku, w tym również łącznego zobowiązania pieniężnego, nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 
pierwszej raty.

Zmiany przeliczników dla użytków rolnych:
Od 1 stycznia 2016r. wprowadzono nowy przelicznik dla gruntów rolnych zabudowanych oznaczonych symbolem Br, dla gruntów zadrzewionych lub zakrzewionych na użytkach 
rolnych oznaczonych symbolem Lzr oraz dla rowów oznaczonych symbolem W. 
W związku z powyższym zmianie może ulec powierzchnia przeliczeniowa użytków rolnych będąca podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2016 r, jak również do wyliczenia 
dochodu z gospodarstwa rolnego. 

fot. M. Kotfis
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Zdrowo i kolorowo
PSP im. ks. Jana Twardowskiego 
w Buczu, w ramach akcji promowa-
nia wśród uczniów zdrowej żywności, 
zorganizowała kolorowe dni warzyw 
i owoców. Jesienią odbył się dzień 
czerwony, w lutym mieliśmy dzień 
biały i żółty, a wiosną odbędzie się 
dzień zielony. Podczas „Dnia żółtych, 
białych warzyw i owoców” kolory te 
królowały na szkolnych korytarzach. 
Wszyscy uczniowie, a także nauczycie-
le mieli w swoim stroju biały lub żółty 
element. Na dzieci z oddziałów przed-
szkolnych oraz uczniów czekało wiele 
atrakcji, przede wszystkim szwedzki 
stół zastawiony smacznymi i zdrowy-

mi warzywami i owocami. 
Przy częstowaniu poma-
gały mamy w fantastycz-
nych owocowo-warzyw-
nych strojach. Można było 
także zrobić sobie zdjęcie 
przy makiecie z wyciętym 
miejscem na twarz oraz 
przeczytać wierszyki do-
tyczące wartości żółtych 
i białych warzyw i owoców. 
Na wszystkich chętnych 
czekały przepisy potrawy, 
których można było spró-
bować. Najlepszym dowo-
dem na sukces tego dnia 
był słup ogłoszeniowy, na 
którym na oczywiście żół-
tych karteczkach, można 
było podzielić się swoimi 
wrażeniami. Wszystkie 
opinie były pozytywne, 
przeważały uśmiechnięte 
buźki i słowa smaczne, 
pyszne i zdrowe.

Sałatka z kalarepy
Składniki :  3  szt  kalarepy ,  

1 saszetka ryżu, 1 świeży ogórek, 2 łyż-
ki majonezu, jogurt naturalny, świeży 
koperek, sól, pieprz

Wykonanie: Kalarepę obiera-
my, ścieramy na drobnej tarce wraz 

z ogórkiem. Saszetkę ryżu gotujemy. 
Łączymy składniki, doprawiamy 
majonezem, jogurtem, solą, pieprzem 
i posiekanym koperkiem.

Smacznego! 
Magda Koryga

W Rankingu Szkół Ponadgimnazjal-
nych Perspektywy 2016 ZSP nr 2 
w Brzesku potwierdziła swą wysoką 
pozycję. W Ogólnopolskim Rankingu 
Techników 2016 szkoła zajęła 101 miej-
sce, uzyskując znak jakości - SREBR-
NĄ TARCZĘ! W Rankingu Egzaminów 
Zawodowych uczniowie technikum ZSP 
nr 2 w Brzesku zdobyli 45 miejsce. 
Osobną kategorię stanowi Ranking 
Techników Województwa Małopol-
skiego. W tej klasyfikacji, z numerem 
11, szkoła na osiedlu Zielonka otwiera 
drugą dziesiątkę najlepszych szkół 
w województwie. Perspektywy publi-
kują również ranking zawodów. Grupa 
elektryków z kl. 4EM zdobyła pierwsze 
miejsce w Polsce, wyprzedzając Tar-
nów, Gryfino, Nowy Sącz! O pierwszym 
miejscu zdecydowała 100% zdawalność 
egzaminu zawodowego. 

Kapituła rankingu ujawniła ogólne 

w Rankingu Maturalnym Techników 
2016. Osiągnięte wyniki wskazują, 
że ZSP nr 2 jest niekwestionowanym 
liderem szkół zawodowych, również 
w powiecie brzeskim. 

W tym roku po raz pierwszy w ran-
kingu pojawił się Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 w Brzesku, zajmu-
jąc w Ogólnopolskim Rankingu Techni-
ków 2016 - 105 miejsce, a w Rankingu 
Maturalnym Techników 2016 – 163 
miejsce. W Rankingu Liceów Ogól-
nokształcących 2016 nie ma Liceum 
Ogólnokształcącego im. M. Kopernika 
w Brzesku na liście najlepszych 500 
liceów w Polsce, ale w Rankingu Liceów 
Województwa Małopolskiego szkoła 
znalazła się na 42 miejscu. 

Absolwentom obu szkół, ich ro-
dzicom i nauczycielom gratulujemy. 
Sukces zobowiązuje. Niech to będzie 
zachętą do intensywnej nauki dla 
tegorocznych maturzystów i uczniów 
z pozostałych klas. Per aspera ad astra 
(Przez trudy do gwiazd).             

    Anna Skoczek

zasady jego sporządzania: Ranking 
uwzględnia technika, w których matu-
rę w maju 2015 r. zdawało minimum 
12 maturzystów, wyniki średnie z j. 
polskiego i matematyki zdawanych 
obowiązkowo były nie mniejsze niż 
0,75 średniej krajowej w technikach 
oraz do egzaminu zawodowego przy-
stąpiło minimum 50% absolwentów. 
W rankingu zostały wzięte pod uwagę 
wyniki egzaminu maturalnego ze 
wszystkich przedmiotów obowiąz-
kowych i dodatkowych na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym oraz 
wyniki wszystkich egzaminów zawodo-
wych. Główne wskaźniki rankingowe 
zostały unormowane do 100, gdzie 100 
otrzymała szkoła najlepsza w danym 
kryterium. Wyniki kolejnych szkół są 
odniesieniem ich wartości do wyniku 
najlepszej szkoły w tym kryterium.

Szkoda, że tym razem zabrakło nas 

Srebrna Tarcza dla ZSP 2

fot. arch. PSP w Buczu

OŚWIATA



Odpoczynku od zgiełku codzienności
spokoju i pogody ducha

oraz wszystkiego dobrego na Wielkanoc
życzy

BRZESKA OFICYNA WYDAWNICZA

D R U K A R N I A
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Luty w Bibliotece
W ostatni dzień karnawału, 9 lutego 
została otwarta wystawa Bożeny 
Mularczyk „Ikony - inne spojrzenie”. 
W kameralnej atmosferze wieczoru 
osobę artystki przybliżyła zebranym 
gościom jej córka - Anna, a następnie 
sama autorka opowiedziała o tym jak 
powstają jej prace. Wyjaśniła różnice 
między ikoną pisaną, a ikoną wyko-
naną techniką decoupage’u, którą 
się zajmuje. Praca nad powstającymi 
dziełami jest dla niej nie tylko formą 
realizacji, ale także okazją do pozna-
wania niezwykle subtelnej symboliki 
prawosławnego ikonopisarstwa. Czer-
pie z bogactwa wzorów ikon bizantyj-
skich, nadając im nowy, własny wyraz.

10 lutego uczniowie PG nr 1 
w Brzesku uczestniczyli w warszta-
tach dziennikarskich, które prze-
prowadził Krzysztof Petek- podróżnik, 
reportażysta, dziennikarz, autor po-
wieści przygodowo-sensacyjnych. Za-
jęcia zostały zorganizowane w ramach 
projektu „Jak ocalić od zapomnienia 
ludzi, miejsca, wydarzenia z okresu II 
wojny światowej z naszego regionu”. 

Z okazji przypadającej w tym 
roku 1050. rocznicy Chrztu Polski 
biblioteka przygotowała wystawę 
upamiętniającą przyjęcie chrztu przez 
księcia Mieszka I oraz wprowadze-
nie chrześcijaństwa do Polski. Na 
ekspozycję składają się: reprodukcje 
prac malarskich, fotografie obiektów 
historycznych, fragmenty najstarszych 
materiałów źródłowych oraz teksty 
współczesne opisujące wydarzenia 
z 966 roku. Wystawę można oglądać 
w holu bibliotecznym (I piętro RCKB) 
do końca kwietnia 2016 r. 

„Brzeskoviana” - pod takim 
hasłem 19 lutego 2016 r. odbyło się 
spotkanie Klubu Przyjaciół Książki 
działającego przy Bibliotece Peda-
gogicznej w Brzesku i Dyskusyjnego 
Klubu Książki przy PiMBP w Brzesku. 
Motywem przewodnim dyskusji były 
wszelkie publikacje i materiały związa-
ne z szeroko pojętym regionem. Gośćmi 
spotkania byli Iwona Dojka i Marek 
Latasiewicz. Uczestnicy obejrzeli pre-
zentacją multimedialną omawiającą 
zbiory regionalne Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Brzesku 
oraz zwiedzili Dział Bibliograficzno - 
Informacyjny, którego głównym celem 
i zadaniem jest gromadzenie, opraco-
wanie oraz archiwizacja dokumentów 
i materiałów dotyczących regionu. 

PiMBP fot. PiMBP
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Aż 38 tytułów i statuetki „Siłaczki” 
przyznał w tym roku burmistrz 
Grzegorz Wawryka wyróżniającym 
się mieszkankom naszej gminy 
z okazji Dnia Kobiet. Przedstawia-
my w skrócie sylwetki laureatek, 
zachowując chronologiczną kolej-
ność przyznawania tych zaszczyt-
nych wyróżnień. 
5 marca – Bucze
Urszula Buchała wraz mężem pełni 
funkcję zawodowej rodziny zastępczej. 
Józefa Kania to zasłużona nauczy-
cielka pracująca w szkołach w Mokrzy-
skach i Buczu. 
6 marca – Poręba Spytkowska
Józefa Ferenc w czerwcu tego roku ob-
chodzić będzie setne urodziny. Z Porębą 
Spytkowską związana jest od swoich 
narodzin. Maria Karaś zawiaduje miej-
scową świetlicą wiejską. Kieruje ZPiT 
Porębianie, bardzo aktywna, podejmuje 
szereg działań na rzecz rozwoju kul-
tury. Wieloletnia działalność w radzie 
sołeckiej i radzie parafialnej sprawiła, 
że w gronie wyróżnionych znalazła się 
również Wiesława Put.
7 marca - Wokowice 
Już drugą kadencję w Radzie Sołeckiej 
Wokowic działa Agnieszka Gajda, 
współzałożycielka miejscowego KGW. 
Czynnie uczestnicy w próbach i wystę-
pach Sanktuaryjnego Chóru w Szcze-
panowie. Współzałożycielką KGW 
jest również Małgorzata Przybyło. 
Posiada niezwykłe wyczucie i zmysł 
organizacyjny. 
8 marca – Szczepanów
Stanisława Bujak od 15 lat działa 
w Caritasie, inicjując wiele działań na 
rzecz pomocy potrzebującym. Jest rów-
nież aktywną członkinią Rady Sołeckiej, 
zasiada też w Radzie Seniorów Gminy 
Brzesko. 90-letnia Stefania Lach, 
której życie nie szczędziło bolesnych 
doświadczeń. Jej ciągłe siłowanie się 
z trudnościami losu i stawianie im czoła 
zasługuje na wielki szacunek.
8 marca – Brzesko
Regina Głuszak od 1972 roku związana 
jest z Zespołem Regionalnym Krakowia-
cy Ziemi Brzeskiej, jest kierownikiem 
tego zespołu. Śpiewa w kościelnym chó-
rze. Prowadzi w szkole w Mokrzyskach 
zajęcia taneczne dla dzieci. Współpracuje 
z MOK i świetlicą wiejską w Sterkowcu. 
Jedną ze statuetek „Siłaczki” odebrała 
w tym roku siostra przełożona Teresa 
Bełza. W ten sposób wyróżnione zostało 
całe Zgromadzenie Sióstr Służebniczek 
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie 

Siłaczki 2016
Poczętej z Domu Pomocy Społecznej 
w Brzesku. Z osiedla Brzezowieckie: 
Kazimiera Mikołajek, emerytowana 
nauczycielka, aktywna, nadal utrzymuje 
kontakt z młodzieżą oraz Katarzyna 
Golonka ofiarna, życzliwa, pomimo 
trudnych doświadczeń życiowych chętnie 
pomaga innym. 
Teresa Brzeska jest jednym w waż-
niejszych „kół napędowych” w działa-
jącym przy parafii Miłosierdzia Bożego 
oddziale Caritas. Emilia Curyło przez 
30 lat była członkinią brzeskiego Cechu 
Rzemieślników, a przez długi czas za-
siadała w jego zarządzie. Maria Dziwi-
szewska, emerytowana nauczycielka, 
współredaguje „Kościół na Uszwicą”, 
działa w świetlicy profilaktyczno-wycho-
wawczej przy parafii św. Jakuba. Anna 
Gaudnik, z zawodu farmaceutka, sze-
rokiemu ogółowi znana jest jako poetka, 
a jej cykliczne wieczory poetyckie cieszą 
się olbrzymią popularnością. Kolejną 
matematyczką w gronie tegorocznych 
„Siłaczek” jest Monika Holik. Wpraw-
dzie zawodowo związana jest z Gnojni-
kiem, ale każdą wolną chwilę poświęca, 
angażując się we wszystkie inicjatywy 
na osiedlu Zielonka. Julita Chrabąszcz 
to ceniona nauczycielka matematyki 
w SP nr3 w Brzesku. Poza szkołą swoją 
pasję społecznikowską realizuje na rzecz 
mieszkańców osiedla Zielonka.
Przewodniczącą Parafialnego Oddziału 
Caritas na Słotwinie jest Barbara 
Kołodziej, która organizuje wiele akcji 
skierowanych do najuboższych rodzin 
tu mieszkających. Jadwiga Kramer 
to wieloletnia przewodnicząca Zarządu 
Osiedla, radna miejska dwóch kadencji, 
przewodnicząca Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej przy Urzędzie Miejskim. 
Krystyna Puzia większość życia zawo-
dowego spędziła w Fabryce Opakowań 
Blaszanych. Jest jeszcze jedną poetką 
w gronie tegorocznych „Siłaczek”. 
Była radna miejska, wieloletnia kierow-
niczka Urzędu Stanu Cywilnego, prezes 
Stowarzyszenia „Brzeskie Amazonki”, 
członek Zarządu Osiedla Słotwina, człon-
kini Rady Parafialnej – to tylko niektóre 
punkty „dossier” Krystyny Barbary 
Serwin. Jest między innymi inicjatorką 
koncertów organowych światowej sławy 
muzyka – pochodzącego ze słotwińskiej 
parafii Witolda Zalewskiego. Teresa 
Stańczyk od dwóch kadencji jest aktyw-
ną działaczką zarządu osiedla Okocim-
skie, a jej działania skierowane są głów-
nie na organizację wielu akcji dla dzieci 
i młodzieży. Małgorzata Zachara jest 
jedną z najaktywniejszych działaczek 
społecznych ukierunkowanych na rozwój 
życia mieszkańców osiedla Kościuszki-
-Ogrodowa. Teresa Zaczyńska znany 

wszystkim zakład fotograficzny zakła-
dała wraz z mężem w 1965 roku. Przez 
50 lat działalności zakład pani Teresy 
wyszkolił wielu adeptów fotografii i dał 
zatrudnienie wielu osobom. 
9 marca – Mokrzyska
Urszula Halik reprezentuje Mokrzy-
ska w Radzie Seniorów Gminy Brzesko. 
Jest aktywną działaczką Stowarzy-
szenia Społeczno-Kulturalnego Wsi 
Mokrzyska i miejscowego KGW. Celina 
Urbańska to rodzima poetka, a każdy 
jej wiersz stanowi osobny rozdział ry-
mowanej historii Mokrzysk. Jadwiga 
Brzózka jest gospodynią GOSiR w Mo-
krzyskach, aktywnie działa również 
w Radzie Sołeckiej. 
10 marca – Jasień 
W Jasieniu docenione zostały dwie 
członkinie miejscowego KGW – Maria 
Kądziołka i Janina Oleksiak. Pierw-
sza z nich to znakomita organizatorka. 
Zapoczątkowała pomoc mieszkańcom 
Jasienia przy zakupie drobiu i jego 
dystrybucji. Domeną tej drugiej jest 
przyrządzanie różnego rodzaju regio-
nalnych potraw, a swoimi przepisami 
i kulinarnymi zdolnościami chętnie 
dzieli się z innymi.
11 marca – Jadowniki
Zofia Kubala w 1980 roku organizowa-
ła i zakładała w Brzesku NSZZ Solidar-
ność. Należała też do Akcji Katolickiej, 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Brzeskiej 
i działała w Radzie Sołeckiej. Maria 
Mila nauczycielka, zaangażowana jest 
w działalność harcerską, udziela się 
w Akcji Katolickiej, jednocześnie pracu-
jąc społecznie w parafialnym oddziale 
Caritas. Maria Ruszaj - rodowita ja-
downiczanka. Przez wiele lat związana 
z samorządem gminy i samorządem 
sołectwa, pełniła funkcję sołtysa.
12 marca – Sterkowiec 
Dorota Karaś to jedna z tych miesz-
kanek Sterkowca, dzięki której cztery 
lata temu reaktywowany został miej-
scowy klub Błękitni. Maria Turlej to 
oddana swojej miejscowości działaczka 
społeczna, czynnie działa w KGW. Pro-
wadzi własne badania na temat historii 
Sterkowca. 
13 marca – Okocim 
Antonina Baran matka czworga dzieci. 
Znajdowała czas, by nieść pomoc innym. 
Przez wiele lat śpiewała w parafialnym 
chórze. Inicjatorka Akcji Katolickiej 
w Okocimiu, działa w KGW. Krystyna 
Słupska była przedszkolanką. Uczest-
niczy w działalności brzeskiego Koła 
Emerytów i Rencistów. Działa w KGW. 
Udziela się też w grupie śpiewaczej 
Okocanki. 

Zebrał Waldemar Pączek
fot. str. 17-19
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Apel Pamięci – Droga Krzyżowa 
Żołnierzy Wyklętych.

Uroczystość przygotowana przez nauczycieli i uczniów Publicznego Gimnazjum 
nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku w ramach projektu „Żołnierze 

Niezłomni, Niepokorni, Wyklęci – Pamiętamy!” pod patronatem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

fot. B. Kądziołkafot. B. Kądziołka
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Ku Waszej Pamięci Żołnierze 
Wyklęci. Jadowniki 2016

fot. B. Kądziołka
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Komedia „Mężczyzna idealny”

Koncert „Miłość w Paryżu”

Spotkanie z podróżnikiem
Łukaszem Czubernatem

fot. J. Niemiec-Basista

fot. J. Niemiec-Basista

fot. B. Kądziołka



Kabaret „Smile”

Koncert „Oblicza Kobiety”

fot. J. Niemiec-Basista

fot. B. Kądziołka

fot. B. Kądziołka

fot. B. Kądziołka
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 – Kilka razy zdarzyło mi się już na 
łamach BIM-u opowiadać o pochodze-
niu i znaczeniu polskich przysłów. 
Uznałem, że świetną okazją na po-
wrót do tego tematu będą nadchodzą-
ce święta. Przysłów wielkanocnych 
jest bowiem bez liku.

Na przestrzeni wieków ludzie 
tworzyli tysiące przysłów, spośród 
których wiele zachowało się do dziś. 
Najwięcej ludowych porzekadeł po-
wstało w naszym kraju między XVI 
a XIX wiekiem. Za ich pomocą pró-
bowali opisać otaczający ich świat, 
określić to, czego nie rozumieją, co 
na ich czasy było niewytłumaczalne. 
Stąd wzięło się np. powiedzenie Kiedy 
w Gromniczną gęś chodzi po wodzie, 
to będzie na Wielkanoc chodzić po 
lodzie. Dalekie były prostym ludziom 
określenia frontów atmosferycznych, 
mas ciepłego i zimnego powietrza 
czy pogody cyklonalnej. Wszystkie 
pogodowe zjawiska tłumaczyli sobie 
prostymi słowami na podstawie 
obserwacji prowadzonych z dziada 
pradziada. Pogoda ostatnimi czasy 
jest jednak bardzo zmienna i stare 
meteorologiczne porzekadła rzadko 
się sprawdzają. Trudno o trafną 
prognozę pogody z tygodniowym wy-
przedzeniem, a co dopiero o przewi-
dzenie letniej temperatury w oparciu 
o warunki atmosferyczne panujące 
w okresie Wielkanocy (Kiedy w Wiel-
ki Piątek pada, suche lato deszczyk 
nam ten przepowiada). Są jednak wy-
jątki, bo nie sposób odmówić prawdy 
choćby takiej pogodowej złotej myśli: 
Gdy Boże Narodzenie zielone, a Wiel-
kanoc biała, to w polu uciecha mała. 
Ostatnio sprawdza się to doskonale. 
Wygląda na to, że wzorem lat ubie-
głych w wigilię zamiast śniegu znów 
zobaczymy w ogrodach stokrotki. 
Przysłowia dotyczące wielkanocnej 
pogody można mnożyć bez końca: 
Jaka w zapustną niedzielę pogoda, 
taką też Wielkanoc poda,lub Gdy 
Wielki Piątek ponury, Wielkanoc 
będzie bez chmury.

W dawnej Polsce życie większości 
chłopów było uzależnione od obfitości 
plonów. Gdy pola nie obrodziły przy-
nosiło to głód, biedę i nieszczęścia. 
Każdego roku ludzie z niepokojem 
patrzyli w niebo, próbując przewi-
dzieć pogodę i zdecydować kiedy 
rozpocząć siew, a kiedy nadejdzie 

czas na żniwa. Wtedy właśnie po-
wstawały przysłowia, które „na 
chłopski rozum” tłumaczyły wszelkie 
zawiłości atmosferyczne. Najwięcej 
nadziei wiązano z aurą Wielkiego 
Piątku: Jeśli w Wielki Piątek deszcz 
kropi, radujcie się chłopi/ Deszcz na 
Wielki Piątek napcha każdy kątek/ 
Jak w Wielki Piątek jest rosa, będzie 
obfity plon prosa. 

Obserwowano również zwierzęta. 
Do dziś powtarzamy, że nisko latają-
ce jaskółki zwiastują deszcz. To oczy-
wiście prawda, ale dopiero niedawno 
stare przysłowie zbadano w naukowy 
sposób. Mianowicie, kiedy zbliża się 
deszcz, zmienia się ciśnienie i wil-
gotność powietrza, przez co owady 
nie mogą wzbić się zbyt wysoko 
w powietrze. Jest to dla nich zbyt 
trudne, często grawitacyjnie po pro-
stu niemożliwe. Wtedy latają tuż nad 
ziemią. A nie jest żadną tajemnicą, że 
ulubionym przysmakiem jaskółek są 
właśnie wszelkiego rodzaju muszki 
i inne niewielkie owady. Dlatego 
przed deszczem te ptaki krążą tuż 
nad naszymi głowami. Logiczne 
wydaje się również przysłowie: gdy 
w jesieni, tłuste ptaki, mróz w zimie 
nie lada jaki. Wszystkie zwierzęta 
spędzające zimę w lasach, czy na 
polach muszą zabezpieczyć się przed 
zimnem warstwą tkanki tłuszczowej 
i większą ilością sierści lub pierza. 
Im tłustsze więc są zwierzęta, tym 
mroźniejsza czeka nas zima. W Wiel-
ką Środę natomiast obserwowano… 
żaby (We środę po kołaczach, gdy 
żaba zakuka, już nas zima mrozami 
pewnie nie oszuka)

Przysłowia to jednak nie tylko 
pogoda. Często mają one charakter 
żartobliwy, innym razem bezpośred-
nio nawiązują do naszych przyzwy-
czajeń, czy (najczęściej w przypadku 
wielkanocnych porzekadeł) do religii. 
Kryją w sobie wielką wiedzę na te-
mat ludowych przesądów, wierzeń 
i tradycji, których na próżno szukać 
w dzisiejszych gospodarstwach. Stąd 
mamy np. określenie zwiędła jak 
panna we Wstępną Środę. Dawniej 
panował przesąd, że panna, która 
nie wyda się podczas karnawału, 
nie znajdzie męża przez cały nad-
chodzący rok. Wstępna Środa to jak 
wiadomo początek postu, a koniec 
karnawału. Dlatego tego dnia każda 

panna we wsi chodziła „zwiędła”, 
gdyż miał czekać ją nudny rok bez 
potencjalnego narzeczonego. Mawia-
no również Ubić sprawę jak Judasza 
w Wielki Piątek. Jest to nawiązanie 
do starej zabawy, podczas której po 
wsi wleczono wielką słomianą kukłę 
przedstawiającą Judasza, którą 
mieszkańcy okładali kijami i kopali, 
dopóki nie rozleciała się na dobre.

Ignacy Krasicki w jednym ze 
swoich utworów pisał: Komu post 
miły niech gryzie śledzia. I choć 
niekoniecznie chodziło mu o ten 
przedświąteczny post, to po latach 
właśnie te słowa wyjęte z kontekstu 
bajki „Lew chory” (odsyłam do lektu-
ry całości utworu) stały się jednym 
z najbardziej popularnych świątecz-
nych powiedzeń. Kolejne wielkopo-
stne przysłowie poucza, że Postem 
Pana Boga nie przekupisz(pod czym 
podpisuję się obiema rękami). Okres 
ten powinniśmy spędzić na zadumie 
więc zaloty w post, gość we żniwa, 
zawsze to nie w porę bywa.

Post, jak wiadomo zaczyna się od 
Popielca, zwanego dawniej Wstępną 
Środą. Tego dnia cichły wszelkie 
zabawy, a ludzie oddawali się re-
fleksjom. A przynajmniej powinni. 
Czasy jednak niewiele się zmieniły, 
bo już wtedy w każdym mieście i wsi 
były osoby na tyle rozrywkowe, że 
ciężko było im przetrwać ten okres 
bez hulanek i zabawy. Gdy balowanie 
przeciągało się aż do Popielca śpie-
wali: Ej powiedzcie wstępnej środzie, 
niech zaczeka na ogrodzie.

Wstępna Środa już za nami, dlate-
go życzę Państwu i sobie, aby jedyne 
co będzie czekało na nas w ogrodzie, 
to wyglądana z utęsknieniem wiosna. 
Spędźmy te święta razem z naszy-
mi rodzinami, w radości i zgodzie. 
Bądźmy niewinni jak baranki, mocni 
jak jajo wielkanocne (już tłumaczę: 
ten tradycyjny zwrot jest nawiąza-
niem do Walatki – starodawnej gry 
polegającej na zderzaniu ze sobą 
pisanek. Właściciel tej najbardziej 
wytrzymałej w nagrodę zabierał to 
co zostało z jajka przeciwnika i mógł 
przyrządzić sobie z niego posiłek), 
a świąteczny żurek niech smakuje 
jak nigdy. 

Wesołych świąt życzy: 
Konrad

„Nie każdej niedzieli Wielkanoc”
o mądrości świątecznych przysłów i porzekadeł
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Kamica żółciowa, to choroba cywiliza-
cyjna XXI wieku. W krajach Europy 
Zachodniej i w Polsce schorzenie to 
dotyczy 10-12% ludności.

Przyczyny kamicy
• przesycenie żółci cholesterolem, 
• przyspieszona krystalizacja cho-

lesterolu w żółci, 
• zastój żółci wynikający najczęściej 

z  zaburzeń motoryki pęcherzyka 
żółciowego. 

Spośród wielu czynników mających 
wpływ na powstawanie kamieni pierw-
szoplanową rolę odgrywa żywienie. Im 
obfitsze i bardziej kaloryczne posiłki, 
tym większe prawdopodobieństwo 
tworzenia się kamieni żółciowych. 
Nadmierne spożywanie niektórych 
pokarmów (cukry proste, czekolada, 
miody, tłuszcze zwierzęce) lub w zbyt 
małej ilości (nienasycone kwasy tłusz-
czowe: oleje roślinne, oliwa) powodują 
zmniejszenie jednego ze składników 
żółci – lecytyny, której niedobór wpły-
wa na przesycenie żółci cholestero-
lem. Kolejną przyczyną kamieni jest 
dieta uboga w błonnik. Brak błonnika 
upośledza ruchy jelit oraz sprawne 
obkurczenie się pęcherzyka żółciowego 
powodując w ten sposób zastój żółci 
i powstawanie kamieni. Kamienie 
żółciowe częściej występują: 1/ u osób 
otyłych, zwłaszcza, jeśli jest to otyłość 
wieloletnia, występująca już w młodo-
ści, 2/ u cukrzyków oraz 3/ u pacjentów 
z wysoką zawartością triglicerydów 

w krwi. Błotko żółciowe czyli mikro-
litiaza cholesterolowa może tworzyć 
się u osób otyłych leczonych dietą 
niskokaloryczną. Diety ekstremalnie 
niskokaloryczne (odchudzające) upo-
śledzają opróżniania się pęcherzyka 
żółciowego w wyniku czego dochodzi do 
zastoju żółci. Częstsze występowanie 
kamicy u kobiet jest spowodowane 
m. in. ciążami – każda kolejna ciąża 
zwiększa ryzyko wystąpienia kamicy 
żółciowej o 2%.

Objawy
55% przypadków kamica żółciowa 
przebiega bezobjawowo. Nie wymaga 
operacji. W około 45% objawy są różne, 
zależne m.in. od tego, czy kamienie 
znajdują się wyłącznie w samym pęche-
rzyku żółciowym, czy też równocześnie 
w przewodach żółciowych, a także od 
tego, czy są one pojedyncze o większych 
rozmiarach, czy też mniejsze, a licz-
niejsze. Ważne jest też to, czy kamicy 
towarzyszy zakażenie czyli stan zapal-
ny trzustki lub dróg żółciowych, czy też 
nie. W zakażonej kamicy chorzy skarżą 
się na tępy ból w prawym podżebrzu 
oraz wzdęcia brzucha i różne objawy 
trawienne. Występują one zwłaszcza 
po spożyciu pokarmów stwarzających 
zwiększone zapotrzebowanie na żółć 
(pokarmy tłuste). Typowym objawem 
kamicy żółciowej jest napad tzw. kolki 
żółciowej, polegający na nagłym odczu-
ciu (zazwyczaj po błędzie dietetycznym 
lub zdenerwowaniu) bardzo silnego 
bólu skurczowego w prawym podże-
brzu, promieniującego na całe prawe 
nadbrzusze oraz do prawej łopatki. 
Nieprawidłowy rozkład posiłków, 
a zwłaszcza obfity, bogatotłuszczowy 
posiłek wieczorny, może wywołać na-
pad bólowy. Częściej kolka żółciowa 
występuje w godzinach późnowieczor-
nych i nocnych.

Rozpoznanie kamicy
Skuteczność badania usg w wykrywa-
niu kamicy pęcherzyka jest wysoka 
i wynosi powyżej 95%. Badanie to do-
starcza informacji o liczbie, wielkości 
kamieni i ich lokalizacji, a także o wy-
stępowaniu powikłań kamicy. W razie 
wątpliwości wykonuje się tomografię 
komputerową jamy brzusznej. 

Leczenie
Jedynym skutecznym sposobem le-
czenia kamicy pęcherzyka żółciowego 
jest jego  chirurgiczne usunięcie. 
Zabieg ten można wykonać metodą 

tradycyjną (otwartą), poprzez roz-
cięcie powłok brzusznych i usunięcie 
pęcherzyka ze złogami, a także me-
todą laparoskopową (bez rozcinania 
powłok), przy użyciu specjalnych 
przyrządów. Metoda ta jest polecana 
z  uwagi na krótszy czas gojenia się 
rany pooperacyjnej, mniejszą liczbę 
powikłań, a tym samym krótszy okres 
przebywania pacjenta w szpitalu. Usu-
wając pęcherzyk żółciowy ze złogami, 
likwidujemy tylko kamienie, a więc 
skutek zaburzeń w metabolizmie kwa-
sów żółciowych i cholesterolu. Choroba 
nadal istnieje, kamienie żółciowe mogą 
nadal powstawać w innych miejscach, 
w przewodach żółciowych.
W razie przeciwwskazań do wykona-
nia zabiegu operacyjnego, lekarz może 
zaproponować leczenie farmakologicz-
ne. W przypadku nieuwapnionych 
złogów o średnicy mniejszej niż 5 mm 
i jeżeli pęcherzyk żółciowy jest czyn-
nościowo sprawny, do rozpuszczania 
kamieni żółciowych stosuje się kwas 
chenodeoksycholowy lub ursodeoksy-
cholowy. Leczenie jest długie i obar-
czone skutkami ubocznymi. Terapie 
alternatywne za pomocą mieszanek 
i oliwy (liczne przepisy znajdują się 
w internecie) nie mają uzasadnienia 
naukowego. Mogą być skuteczne, ale 
rzadko, w przypadku gęstej żółci lub 
bardzo drobnych kamieni, które są 
wydalane na skutek skurczów dróg żół-
ciowych. Zwykle jest to zbita w grudki 
oliwa, obecna w kale w trakcie kuracji.
Zioła zalecane w kamicy żółciowej 

Kamica żółciowa – przyczyny, skutki, leczenie
Prof. dr hab. med. Moszczyński P., mgr farm. Moszczyńska-Serafin A.K.



27 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYmarzec 2016 WOKÓŁ NAS

usprawniają wydzielanie żółci, dzia-
łają rozkurczowo, hepatotropowo, 
regulują rytm wypróżnień. Stosuje 
się: ostropest plamisty (Silybum ma-
rianum), karczochy (Cynarum), kłącza 
kurkurumy (Curcuma), bylica boże 
drzewko (Artemisia abrotanum), mni-
szek lekarski (Taraxacum officiale), 
owoc jałowca (Juniperi Fructis), ziele 
dziurawca (Hyperici herba),  rdest 
ptasi (Poligonum aviculare herba).

Dieta
Profilaktyka i leczenie kamicy żół-
ciowej, także po zabiegu chirurgicz-
nym, wymaga specjalnego sposobu 

żywienia. Dieta musi uwzględniać 
stan odżywienia, aktywność fizyczną, 
wiek, płeć i ogólny stan zdrowia. Po-
siłki należy spożywać powoli. Zaleca 
się konsumpcję 4-5 posiłków dziennie, 
w małych ilościach. Produkty mięsne 
powinny być raczej gotowane, duszone 
lub pieczone w folii, niż smażone na 
tłuszczu w sposób typowy. Niewskaza-
ne jest spożywanie tłustych mięs i ryb 
oraz stosowanie majonezów, smalcu. 
Należy unikać ostrych przypraw, cze-
kolady, cukrów prostych, alkoholu. Za-
lecane są większe ilości odtłuszczonych 
produktów nabiałowych, chleb pszenny 

lub typu graham, kasze i makarony.
Należy konsumować pokarmy bogate 
w błonnik a więc warzywa, owoce, 
zwłaszcza pestkowe, otręby pszenne, 
kiełki, które wpływają na poprawę 
perystaltyki jelit i pęcherzyka żół-
ciowego oraz modyfikują skład żółci. 
Należy podkreślić, że w przypadku 
współistnienia innych schorzeń układu 
pokarmowego np. przewlekłego zapa-
lenia trzustki, nerwicy jelita grubego, 
nietolerancji mleka krowiego, refluksu 
czy choroby wrzodowej, szereg zaleca-
nych powyżej produktów spożywczych 
może szkodzić. 

Nauczyciele ZSP nr 2 w Brzesku, 
uczestnicy projektu „Wzmocnienie 
kompetencji językowych i europejskich 
nauczycieli”, realizowanego w ramach 
programu Erasmus+, okres ostatnich 
ferii zimowych spędzili na szkoleniach 
w Bournemouth, Brighton i Southamp-
ton. Tym razem była to grupa 17 osób, 
uczący przedmiotów ogólnych oraz za-
wodowych, szkolny doradca zawodowy 
i pedagog. 

Uczestniczyli oni w zajęciach do-
tyczących metody zintegrowanego 
nauczania języka i przedmiotu (CLIL), 
w szkoleniu Bi–Component oraz kursie 
metodycznym dla nauczyciela języka 
angielskiego, doskonaląc jednocześnie 
znajomość języka oraz swój warsztat 
pracy. Na szkolenie Bi- Component skła-
dał się tydzień intensywnego szkolenia 
językowego, po czym jego uczestnicy 
udali się do kilku różnych szkół oraz 
koledżu. Dzięki temu nasi pedagodzy 
mogli poznać sposoby przekazywania 
wiedzy, stosowane przez ich angielskich 
kolegów, czy wymienić się z nimi 
swoimi doświadczeniami zawo-
dowymi. Była to świetna okazja, 
aby przyjrzeć się organizacji pra-
cy danej placówki, jej zapleczu 
dydaktycznemu oraz by poznać 
problemy, z którymi borykają się 
jej pracownicy. Zaskoczeniem dla 
nas była bardzo zróżnicowana 
liczebność klas, często na lekcji 
było tylko kilka osób, czasem 
powyżej dwudziestu, ale naj-
częściej kilkanaście. Świetnie 
wyposażone sale lekcyjne, bardzo 
dużo pomocy naukowych, w tym 
środków komputerowych, w każ-
dej szkole przynajmniej jedna 
sala teatralna, czasem nawet 
trzech nauczycieli na lekcji, 

ogrom różnorodnych zajęć pozalekcyj-
nych: rozwijających oraz wspierających 
uczniów z problemami – wszystko to 
zrobiło na nas duże wrażenie. Inną 
rzeczą, którą można było zaobserwo-
wać, jest stosowanie przez nauczycieli 
różnorodnych metod aktywnych i gier 
dydaktycznych, pobudzających jak naj-
więcej zmysłów u uczniów. Odbywało 
się to jednak często kosztem bardzo nie-
wielkiej porcji materiału przekazywanej 
podczas jednostki lekcyjnej. Wydaje się, 
też, że uczniowie tamtejszych szkół są 
przyzwyczajani od najmłodszych lat do 
samodzielności w zdobywaniu wiedzy, 
nauczyciele raczej pełnią rolę eksperta 
i przewodnika, głównym uczestnikiem 
tego procesu jest sam uczeń. Od jego 
chęci i samodzielnej pracy zależy przy-
rost jego wiedzy i rozwój. Nie znaczy, to 
jednak, że nie dało się zauważyć różnych 
problemów, te starają się rozwiązać pe-
dagodzy we współpracy z innymi urzęd-
nikami państwa w granicach obowiązu-
jących przepisów prawa. Nasz pobyt na 

Wyspach, to także nieformalna nauka 
języka, poznawanie tamtejszej kultury, 
zwyczajów. Sprzyjało temu zamieszka-
nie u rodzin angielskich i uczestnictwo 
w zorganizowanych wycieczkach np. by 
zobaczyć Stonehenge czy łaźnie rzym-
skie w mieście Bath, znajdującym się na 
liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Były to już jedne z ostatnich wy-
jazdów szkoleniowych w ramach wspo-
mnianego dwuletniego projektu, przygo-
towanego przez Michała Jemiołę autora 
i koordynatora projektu. 

Główny efekt to wprowadzenie 
elementów zintegrowanego nauczania 
przedmiotu i języka angielskiego na 
wybranych lekcjach już od przyszłego 
roku szkolnego 2016/2017 w klasach 
technikum mechatronicznego, infor-
matycznego, gastronomicznego oraz 
geodezyjnego. 

Jest to dla nas nauczycieli duże 
wyzwanie, ale jednocześnie inspiracja 
do dalszego rozwoju zawodowego. Reali-
zacja obecnego projektu stała się moż-
liwa dzięki pozyskaniu dofinansowania 
w ramach programu Erasmus+, akcja 
1 - Mobilność kadry edukacji szkolnej.

Michał Jemioło

W Wielkiej Brytanii

fot. ZSP 2 w Brzesku
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Losy Kadetów II Rzeczypospolitej
w czasie II wojny światowej i w okresie stalinowskim
Pierwszy Korpus Kadetów zwany 
jeszcze wówczas szkołą podchorążych 
erygowany został 30 października 
1918 r. w krakowskim Łobzowie, tj. 
w dniu poprzedzającym 
oswobodzenie Krakowa 
spod władzy austro-wę-
gierskiej. 
Trzy lata później w 1921 r. 
placówka ta, funkcjonująca 
od 1919 r. jako Korpus 
Kadetów nr 1, przeniesiona 
została do Lwowa, gdzie 
istniała do września 1939 r.
Drugi Korpus Kadetów 
w odradzającej się Rze-
czypospolitej otwarto 28 
września 1919 r. w pod-
warszawskim Modlinie. 
Nosił on wówczas nazwę 
„Warszawski Korpus Ka-
detów”, jednak już w następnym 
roku przemianowano go na Kor-
pus Kadetów nr 2.
 Kilka lat później rozkazem szefa 
sztabu generalnego w lipcu 1926 r. 
Korpus modliński przeniesiono 
do Chełmna. Powodem zmiany 
lokalizacji szkoły, jak podaje 
„Księga Pamiątkowa Korpu-
su Kadetów nr 2 w dziesiątą 
rocznicę istnienia 1919/1920 – 
1929/1930” wydana w Chełmnie 
w 1930 r., była niekorzystna 
lokalizacja „[…]u zbiegu dwóch 
rzek Wisły i Narwi […]. W związ-
ku z tym młodzież była narażona 
„[…] na choroby o podłożu ma-
larycznym […]”, co potwierdzał 
ówczesny lekarz szkolny ppłk. 
Marian Witkowski. Dziesięć lat 
później w 1936 r. tenże Korpus 
przeniesiono do Rawicza i połą-
czono z istniejącym tam od 1925 
r. Korpusem Kadetów nr 3.
Tak też w ostatnich latach II 
Rzeczypospolitej istniały dwa 
Korpusy Kadetów nr 1 we Lwo-
wie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
i  Korpus Kadetów nr 2 w Rawiczu im. 
Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego.
Korpusy Kadetów II RP realizowały 
w zasadzie program nauczania gim-
nazjów, a po reformie oświaty (jędrze-
jewiczowskiej) gimnazjów i liceów, 
oczywiście z dodatkowymi zajęciami 
wojskowymi i sportowymi. Wychowa-
nie i kształtowanie młodzieży opierało 
się na maksymie „Bóg – Honor - Ojczy-

zna”. Wśród kadry pedagogiczno-woj-
skowej Korpusów było wielu oficerów, 
którzy swoją postawą podczas II wojny 
światowej czynem potwierdzili umiło-

wanie Ojczyzny. Jerzy Ślaski, absol-
went lwowskiego Korpusu Kadetów, 
późniejszy żołnierz Armii Krajowej, 
Kawaler Orderu Virtuti Militari do 
najznamienitszych zaliczył: płk. Emila 
Kumora, wykładowcę Korpusu nr 1, 
bliskiego współpracownika gen. Mi-
chała Tokarzewskiego-Karaszewicza, 
współtwórcy Służby Zwycięstwu Pol-
ski, Antoniego Chruściela, „Montera” 
Szefa Sztabu Okręgu Warszawskiego 

AK, dowódcy Powstania Warszawskie-
go, który w latach 1923-1927 pełnił 
funkcję szefa kompanii w lwowskim 
Korpusie Kadetów.

Bardzo wielu absolwentów 
szkół kadeckich II RP wal-
czyło także podczas ostat-
niej wojny i oddało życie za 
Ojczyznę na wielu frontach, 
jak również w niemieckich 
obozach koncentracyjnych, 
w sowieckich więzieniach, 
miejscach kaźni, w tym 
w Katyniu. Stanisław Ło-
dygowski, absolwent KK nr 
1 w swojej pozycji wydanej 
w Poznaniu w 1995 r. „Ka-
deci II RP walczyli i ginęli 
za Polskę” wyliczył ich 517, 
zaznaczając przy tym, co 
jest zrozumiałe, że wykaz 

ten jest niepełny.
Z całą pewnością w zestawieniu 
tym nie zostali ujęci słuchacze 
„Junackiej Szkoły Kadetów” 
założonej w obozie Barbara 
w Palestynie.
Po podpisaniu umowy Sikorski-
-Majski 30 lipca 1941 r. tworzone 
zostały oddziały polskie w ZSRR. 
Wraz z mężczyznami do organi-
zowanej armii polskiej w Związ-
ku Radzieckim przybywały ich 
rodziny, jak i wiele osieroconych 
dzieci i młodzieży zwolnionych 
z łagrów na podstawie ogłoszonej 
dla Polaków „amnestii”, wynika-
jącej z tego porozumienia. Trze-
ba w tym miejscu zaznaczyć, że 
wśród ewakuowanych Polaków 
z ZSRR w ramach armii gen. 
Władysława Andersa było pra-
wie 40 tys. cywilów, w tym 17,5 
tysiąca dzieci i młodzieży. I wła-
śnie z myślą o nich w 1942 r. 
w Palestynie powstała JSK, 
czerpiąca z tradycji szkół kadec-
kich II RP. Z czasem elewi JSK 

zasilali kadry 2. Korpusu Polskiego. 
Absolwenci JSK brali udział w wal-
kach o Monte Casino, a wielu z nich 
przeszło cały szlak bojowy 2. Korpusu.
Rzeczą bardzo trudną, czy wręcz nie-
możliwą byłoby wymienienie i wspo-
mnienie wszystkich wychowanków 
przedwojennych Korpusów Kadetów, 
którzy walczyli na frontach II wojny 
światowej, jednak do najbardziej zna-
nych (w ślad za J. Ślaskim) zaliczyć 

Dzieci z JSK w Palestynie
Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Kadeci Julian Kołodziej i Szymon Broda. Uczniowie 
Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów w Łysej 
Górze. W replikach mundurów Korpusu Kadetów 

nr 1 we Lwowie. Szkoła w Łysej Górze nawiązuje do 
chlubnych tradycji Korpusów kadeckich II RP.

Fotografia ze zbiorów LAKK w Łysej Górze

HISTORIA
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możemy: kpt. Franciszka Dąbrowskie-
go - jednego z pierwszych absolwentów 
Korpusu Kadetów nr 1 we Lwowie - 
zastępcę mjr. Henryka Sucharskiego, 
dowódcy polskiej Wojskowej Składnicy 
Tranzytowej Westerplatte we wrze-
śniu 1939 r., kpt. Marynarki Wojennej 
dowódcę ORP „Orzeł” Jana Grudziń-
skiego oraz jego zastępcę por. Andrzeja 
Piaseckiego, głównego pomysłodawcę 
ucieczki „Orła” z internowania w Tal-
linie. Nie sposób tutaj nie wymienić 
porucznika, przyszłego generała, asa 
polskiego lotnictwa w 1940 r. - dru-
giego w kolejności po por. Zdzisławie 
Krasnodębskim również wychowanku 
KK nr 1 we Lwowie - dowódcę słynnego 
dywizjonu 303 Witolda Urbanowicza, 
absolwenta KK nr 2 z 1930 r.
Trzeba także zaznaczyć, że kilku ab-
solwentów szkół kadeckich stanowiło 
kadrę dowódczą 1. Dywizji Pancernej 
gen. Stanisława Maczka. Należeli 
do nich: płk. Romuald Dowbór, płk. 
Michał Gutowski, płk. Stanisław 
Koszutski, płk. Jan Maciejewski, ppłk. 
Bohdan Mince, płk. Jan Wiszniowski 
czy płk. Jan Zbroski
Zarazem wielu wychowanków Korpu-
sów walczyło w okupowanym kraju 
w szeregach AK. Dawni kadeci wal-
czyli i wsławili się w wielu akcjach 
polskiego podziemia. Dla przykładu 12 

sierpnia 1943 r. akcją „Góral”, w której 
to żołnierze AK przejęli i uprowadzili 
w centrum Warszawy furgonetkę ban-
kową transportującą ponad 100 mln 
okupacyjnych złotych dowodził por. 
Roman Kiźny, późniejszy uczestnik 
Powstania Warszawskiego. Szacuje 
się, że w walkach powstańczych wzięło 
udział około 170 absolwentów Korpu-
sów Kadeckich, jak i uczniów ostatnich 
roczników tychże szkół.
Ponadto na uwagę zasługuję także 
fakt, że wśród 316 „Cichociemnych” co 
najmniej (wg szacunków J. Ślaskiego) 
32 było wychowankami Korpusów 
Kadetów II RP, a ośmiu z nich zostało 
skazanych na śmierć przez stalinow-
skie sądownictwo. Wśród nich był 
m.in. rtm./mjr Andrzej Czaykowski, na 
którym wyrok wykonano 10 paździer-
nika 1953 r. Do innych byłych Kadetów 
zamęczonych w katowniach ubeckich 
lub skazanych na śmierć przez stali-
nowskie sądy wojskowe m.in. należeli: 
ppłk. Zygmunt Sokołowski, mjr Zenon 
Zerbst, kdt. Wiesław Budzik, mjr Bole-
sław Kontrym, por. Edward Nowicki. 
Tylko nielicznym byłym Kadetom, jak 
np. Eugeniuszowi Boumiłłowi, udało 
się przeżyć ubeckie więzienie.
Najbardziej znanym Kadetem więź-
niem ubeckich kazamat, a zarazem 
„Żołnierzem Wyklętym” był płk. Łu-

kasz Ciepliński, absolwent rawickiego 
Korpusu Kadetów z 1934 r., uczest-
nik kampanii wrześniowej, dowódca 
Inspektoratu ZWZ AK Podokręgu 
Rzeszów. W 1945 został prezesem Kra-
kowskiego Okręgu Zrzeszenia Wolność 
i Niezawisłość, a od 1947 r. prezesem 
IV Zarządu Głównego Zrzeszenia 
WiN. Aresztowali go funkcjonariu-
sze UB pod koniec listopada 1947 r.  
14 października 1950 r. został skazany 
na „pięciokrotną karę śmierci, utratę 
praw publicznych i obywatelskich, 
praw honorowych na zawsze oraz 
przepadek całego mienia”. Wraz z nim 
na karę śmierci skazano sześciu jego 
podkomendnych. Wyrok wykonano  
1 marca 1951 r.
W 2011 r. Sejm VII kadencji dzień  
1 marca ustanowił Narodowym Dniem 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 Piotr Duda

Opracowano na podstawie:
Księga pamiątkowa Junackiej Szkoły 
Kadetów 1942-1948, Londyn 2000. 
Księga pamięci Kadetów II Rzeczypo-
spolitej, Warszawa 2001.
S. Łodygowski, Kadeci II RP walczy-
li i ginęli za Polskę, Poznań 1995. 
Wspomnienia i życiorysy kadetów II 
Rzeczypospolitej. Tom 2, Poznań 1998.

Młodzież Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1 w Brzesku,  Liceum 
Akademickiego Korpusu Kadetów 
w Łysej Górze oraz uczniów Publiczne-
go Gimnazjum nr 2 w Brzesku podczas 
kwesty na ekshumację i identyfikację 

Kwesta na ekshumację
Żołnierzy Wyklętych, organizowanej 
przez  Fundację „Niezłomni” im. Zyg-
munta Szendzielarza „Łupaszki”.

fot. P. Duda, B. Górczewska, 
M. Świątkowska

HISTORIA
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Muzyka alternatywna to taki gatu-
nek, którego nie usłyszymy w ogól-
nopolskim radiu. Na szczęście 
istnieją takie osoby jak Kasia 
Gałkowska, która współtworzy 
zespół kayte. Kasia na co dzień jest 
studentką na uczelni artystycznej 
w Krakowie. Jej pasją jest muzyka. 
W rozmowie z BiM’em, zdradziła 
jak wspomina występ w progra-
mie Must Be The Music, kto jest 
jej muzycznym autorytetem oraz 
jakie, wraz z zespołem, ma plany 
na przyszłość.
Magdalena Konieczny: Dlaczego kayte?
Kasia Gałkowska: Jeżeli coś ma się stać, 
to się stanie. Tak było w tym przypad-
ku. Z Jarkiem, z którym współtworzę 
projekt, poznaliśmy się w odpowiednim 
momencie i tak powstał kayte. 
M.K: Pamiętam, że od małego dziecka 
byłaś bardzo uzdolniona. Jak to się stało, 
że założyłaś zespół?
K.G: Pomimo wielu różnych zaintere-
sowań, które przerabiałam po drodze 
mojego małego życia, muzyka zawsze 
była obok mnie, najważniejsza. Duet 
z Jarkiem to tylko skutek mojego swo-
istego połączenia z nią.
M.K: Jak wspominasz występ w Must 
Be The Music? 
K.G: Jest to na pewno bardzo przyjemne 
wspomnienie. Dzięki temu doświadcze-
niu wiele się nauczyłam, umocniłam się 
w przekonaniu, że chcę się rozwijać i tak 
też zrobiłam. Zaraz po programie zaczę-
łam regularnie chodzić na lekcje śpiewu, 
dużo koncertowałam, zaczęłam jeszcze 
więcej tworzyć. To jak samonapędzająca 
się machina, dająca szczęście.
M.K: Uparcie dążysz wraz z zespołem 
do osiągnięcia danego celu. Ciężko jest 

Muzyka alternatywna 
w wykonaniu brzeszczanki 

zaistnieć na polskiej scenie muzycznej? 
K.G: Ciężko zaistnieć na jakiejkolwiek 
scenie muzycznej, ale nie jest to coś, 
co spędza nam sen z powiek. Wręcz 
przeciwnie - robimy to, co kochamy, co 
daje nam przyjemność, wolność. To nas 
określa, a fakt, że nam się to zwraca, 
jeszcze bardziej nas motywuje. 
M.K: Przygotowując się do rozmowy 
z Tobą, przesłuchałam wasz kanał na 
youtube. Jestem pełna podziwu. Wasza 
muzyka jest bardzo nastrojowa i emocjo-

nalna. Od zawsze czułaś, że taki rodzaj 
muzyki jest dla Ciebie właściwy?
K.G: Rodzaj muzyki zdecydowanie w ja-
kiś sposób określa samego twórcę i jego 
perypetie. Jest to jednak coś, co cały czas 
ulega zmianie, co rozwija się w danym 
artyście bardziej lub mniej. Gusta się 
zmieniają - im jest się starszym, patrzy 
się na świat trochę inaczej. Kto wie, czy 
za rok nie zobaczysz mnie grającej tylko 
i wyłącznie jazz Emotikon wink
M.K: Na waszym kanale spotkałam 
się z coverami, wykonujecie też własne 
utwory?

K.G: Oczywiście! W zasadzie wykonu-
jemy przede wszystkim swoje utwory, 
trochę ich jest. Na koncertach staramy 
się już całkiem unikać grania cover’ów. 
Nasza EP, która ujrzała światło dzienne 
w sierpniu poprzedniego roku, może dać 
jakiś wstępny zarys naszej twórczości. 
Zapraszam do przesłuchania. 
M.K: Jako bardzo młody zespół już za-
częliście koncertować, ciężko jest przeko-
nać widownię do takiego typu muzyki?
K.G: Myślę, że muzyka broni się tutaj 
sama. Z obserwacji wynika, że ludziom 
podoba się to, co robimy. Bardzo przy-
jemnie widzieć, jak grono naszych od-
biorców się poszerza; słyszeć jaki wpływ 
mają na nich piosenki, które gramy.
M.K: Kto jest twoim muzycznym wzo-
rem, autorytetem, inspiracją? Dlaczego?
K.G: Oh, jest tylu wspaniałych muzy-
ków, od których czerpię inspiracje. Na 
piedestale na pewno stanie Asaf Avidan, 
mój autorytet, którego twórczość jest cał-
kowicie kompatybilna z moim duchem. 
Ponadto Florence Welch. Do inspiracji 
zaliczę również Selah Sue, Adele, The 
Civil Wars, Sara Bareilles, Lana Del 
Rey oraz muzyków-klasyków takich jak 
np. Edith Piaf.
M.K: Ciężko jest pogodzić życie muzyka 
ze szkołą, studiami?
K.G: Bardzo - ale dla miłości nie ma 
rzeczy niemożliwych! 
M.K: Jakie macie plany na najbliższych 
kilka miesięcy?
K.G: Granie koncertów w różnych 
miastach Polski, m.in. w Warszawie, 
Opolu; przeglądy, konkursy muzyczne. 
Przygotowujemy się również do nagrań 
studyjnych. Teledysk, sesje live.
M.K: Czego mogę życzyć tobie i całemu 
zespołowi?
K.G: Szczęścia, cierpliwości i jeszcze raz 
szczęścia!
M.K: Dziękuję za rozmowę. 

Magdalena Konieczny

9 marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku 
obyły się powiatowe eliminacje 61 Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego. 
W kategorii „poezja śpiewana” nagrodę otrzymała 
Katarzyna Gawenda. W recytacji, I miejsce otrzyma-
ła Jagoda Krzywda z ZSP nr 1, II miejsce Weronika 
Szymacha z ZSP nr1, wyróżnienie Agata Wojkowska 
z ZSP nr1.
Do  eliminacji rejonowych, które odbędą się 11 
kwietnia 2016 roku w Tarnowie zakwalifikowały się 
Jagoda Krzywda, Weronika Szymacha, Katarzyna 
Gawenda. Laureaci otrzymali nagrody książkowe 
i dyplomy.                                                               red.

Konkurs Recytatorski

fot. B. Hajduk

fot. B. Kądziołka
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W roku szkolnym 2015/2016 w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej nr 2 
w Brzesku, zawiązała się grupa spor-
towa o profilu piłki siatkowej, sku-
piająca w swoich szeregach uczennice 
i uczniów obecnych klas czwartych 
i dwie osoby z klasy trzeciej. Jest to 
już trzecia z kolei edycja trzyletniego 
projektu innowacyjnego autorstwa 
Urszuli Kural i Szczepana Smolenia, 
wychodząca naprzeciw zainteresowa-
niu młodych sportowców, wypełnianiu 
wolnego czasu pozalekcyjnego oraz 
promowaniu zdrowego stylu życia. 
Na czas nieobecności pani Uli, zajęcia 
z dziewczętami zaczął prowadzi Mar-
cin Gromadzki. Dzieci uczęszczające do 
grupy sportowej reprezentują szkołę 
w zawodach klubowych jako UKS 
„VOLLEY” Brzesko.

Po pięciu miesiącach ciężkich 
treningów, wewnątrzgrupowych 
i międzyszkolnych 
zawodów minisiat-
kówki, 10 lutego 
2016 roku zorga-
nizowany został 
miniturniej połą-
czony z uroczystym 
rozdaniem strojów 
sportowych. Kom-
plet ubrań dla mło-
dych zawodników 
nie byłby możliwy 
gdyby nie pomoc 
finansowa i organi-
zacyjna w osobach 
Burmistrza Miasta 
Brzeska Grzegorza 
Wawryki, dyrektor 
Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 2 
w Brzesku Urszuli 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Brzesku, informuje, iż 
w związku z realizacją ustawy z dnia 
11 lutego 2016 o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci /Dz. U. z 2016 
poz. 195/ wnioski o przedmiotowe 
świadczenia będą wydawane od 21 
marca 2016 w godzinach pracy Ośrod-
ka. Od tego dnia będą również dostęp-
ne wypełnione wzory tych wniosków 
na stronie www.mops.brzesko.pl 
Wnioski można składać od dnia  

Białki oraz przewodniczącej Rady 
Rodziców Agnieszki Stós-Stawiarz. Na 
spotkanie zaproszeni zostali rodzice, 
którzy mieli okazję podziwiać niemałe 
już umiejętności sportowe swoich po-
ciech, kulturalny doping oraz postawę 
fair play na boisku i poza nim. 

Skład grupy sportowej przedstawia 
się następująco: Kaja Baran, Patrycja 
Baranek, Klara Filipowska, Emilia 
Majdyś, Wiktoria Mysińska, Patrycja 
Nalepa, Emilia Nazimek, Aleksandra 
Serwatka, Julia Sumara, Wiktoria 
Szałas, Emilia Śledź, Oliwia Trybal-
ska, Ewa Wawryka oraz Konrad Au-
gustyn, Franciszek Bochenek, Damian 
Dębiński, Rafał Hajdo, Franciszek Ja-
nas, Oliwier Klimczak, Hubert Kusiak, 
Aleksander Kuś, Jakub Machowski, 
Kacper Majda, Szymon Mida, Bartosz 
Oleszczuk, Tadeusz Sacha i Antoni 
Zoremba. Prowadzącymi zajęcia są 

1 kwietnia 2016 w siedzibie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku 
ul. Mickiewicza 21, w następujących 
dniach i godzinach:

Poniedziałek 8.00 do 18.00
Wtorek – piątek 8.00 do 15.00
Dodatkowo wnioski będą przyj-
mowane w cztery kolejne soboty 
kwietnia 8.00 do 13.00 
(02.04.2016, 09.04.2016, 16.04.2016, 
23.04.2016)

mgr Szczepan Smoleń i mgr Marcin 
Gromadzki.

Mamy nadzieję, że młodzi adepci 
siatkarskiego rzemiosła, nawiążą do 
wspaniałych sukcesów sportowych 
swoich starszych poprzedników, któ-
rzy w swoim dorobku posiadają m.in.: 
Wicemistrzostwo Polski Szkół Podsta-
wowych chłopców zdobyte w 2012 roku 
w Głuchołazach, Mistrzostwo Mało-
polski Szkół Podstawowych chłopców 
- 2012, Wicemistrzostwo Małopolski 
Szkół Podstawowych chłopców - 2015, 
V miejsce w Województwie Mało-
polskim w minisiatkówce dziewcząt 
- 2012 oraz coroczne mistrzostwa gmi-
ny i powiatu brzeskiego w kategorii 
dziewcząt i chłopców. Wychowankowie 
siatkarskich klas sportowych obecnie 
występują w młodzieżowych zespołach 
najlepszych drużyn w Polsce czyli 
w PGE Skrze Bełchatów, Jastrzębskim 
Węglu i Effectorze Kielce.

Marcin Gromadzki

W przypadku ubiegania się o świad-
czenia wychowawcze na pierwsze 
dziecko obowiązuje kryterium docho-
dowe 800,00 zł na osobę w rodzinie lub 
1200,00 w przypadku wychowywania 
dziecka niepełnosprawnego. Obowią-
zuje dochód za rok 2014.
Rodziny, które przedkładały dochody 
za 2014r nie muszą wykazywać docho-
dów ponownie.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 w/w ustawy, 
aby otrzymać świadczenie wycho-
wawcze od dnia 1 kwietnia 2016 
wnioski należy złożyć do dnia 30 
czerwca 2016.

Szukamy mistrzów świata

Informacja MOPS w Brzesku

fot. PSP 2 w Brzesku

http://WWW.mops.brzesko.pl
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mującej się walką o pełną integrację 
osób z zespołem Downa. 5 maja 2013 
roku otrzymała tytuł Doktora Honoris 
Causa uczelni w Portland. Nagrodzo-
no ją za pracę na rzecz podniesienia 
świadomości społeczeństwa na temat 
umiejętności ludzi z zespołem Downa. 
Karen jest absolwentką St Mary’s Aca-
demy w Portland. Ukończyła Portland 
Community College. Podane powyżej 
przykłady dowodzą, iż sukcesy w róż-
nych dziedzinach mogą osiągnąć ludzie 
bez względu na to, kim są. Nie można 
uznać, że osoby z syndromem Downa 
są ważne tylko w jednym, Światowym 
dniu zespołu Downa. Trzeba pamię-
tać, że ludzie z niepełnosprawnością 
intelektualną są bardziej delikatni. 
Jedno dobre symboliczne traktowanie 
będą pamiętać, jedno dobre słowo, dla 
nich jest ważne, jeden miły gest mówi 
„jesteś ważny\ważna”.

 Karolina Kluz
Wykorzystane źródła: 

wPolityka.pl, wp.kobieta.pl, Fronda.pl

Światowy Dzień Zespołu Downa
Pierwszy dzień wiosny kojarzy się 
wszystkim z Dniem Wagarowicza, 
ale to także Światowy Dzień Zespołu 
Downa. Pamiętają o tym w większo-
ści fundacje i organizacje zajmujące 
się osobami z niepełnosprawnością 
intelektualną. Pozostałej części społe-
czeństwa brakuje czasu na dokładne 
poznanie tych osób i uwrażliwienie się 
na potrzeby miłości, przyjaźni i akcep-
tacji społecznej. Ludzie z syndromem 
Downa potrzebują tego podwójnie bez 
względu na wiek, wie o tym na przykład 

Valentina Guerrero. Jak dowiedziałam 
się ze strony internetowej wPolityka. 
pl dziewięciomiesięczna dziewczynka 
z Miami pojawiła się w witrynach 
Dolores Cortes Kids produkujących 
dziecięce ubrania i stroje kąpielowe. 
Inna znana osoba z zespołem Downa to 
modelka - nastolatka Madeline Shuart 
australijskiego pochodzenia. Więcej 
informacji na jej temat na stronie wp. 
kobieta. pl. Ze źródła Fronda. pl dowie-
działam się o jeszcze jednej osobie ze 
świata osób z syndromem, to dorosła 

już Karen Gaffney. 
W 2001 roku prze-
płynęła kanał La 
Manche, a w 2007 
jezioro Tahoe. Dwu-
krotna zdobywczy-
ni złotych medali 
w paraol impia-
dach, bijąca rekor-
dy w pływaniu na 
długich dystansach, 
prezes fundacji, zaj-
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Skupmy się na okręgówce
Klamka zapadła – decyzja o wyco-
faniu pierwszej drużyny Okocim-
skiego z rozgrywek II ligi stała się 
faktem. Nie oznacza to wcale, że 
brzescy kibice zostaną pozbawieni 
piłkarskich emocji. Na placu boju 
pozostają grające w okręgówce 
rezerwy „Piwoszy”, które mają 
realne szanse na awans do IV ligi. 
Dodatkowego smaczku rywalizacji 
dodaje fakt, że ta walka o premio-
wane awansem pierwsze miejsce 
toczyć się będzie z udziałem są-
siada zza między – Jadowniczanki. 
Gmina Brzesko ma w lidze okręgo-
wej jeszcze jednego reprezentanta 
– Olimpię Bucze.  

Przypomnieć należy, 
że druga drużyna już 
w zeszłym roku, grając 
pod wodzą Rafała Polich-
ta zajęła pierwsze miej-
sce w lidze okręgowej, ale 
ówczesny zarząd klubu 
podjął decyzję o rezy-
gnacji z wywalczonego 
awansu. Teraz do boju 
poprowadzi brzeską eki-
pę znany dobrze kibicom 

Leszek Kraczkiewicz. 
Póki co, u progu wiosny liderem 

rozgrywek pozostaje Jadowniczanka, 
która nad rezerwami Okocimskiego 
i nad trzecia w tabeli Olimpią Wojnicz 
ma 4 punkty przewagi. Beniaminek, 
Olimpia Bucze, zajmuje w ligowej 
tabeli dziewiątą, wydaje się, że bez-
pieczną, pozycję. Brzeskich kibiców już 
na inaugurację wiosennych zmagań 
czekają derby, bo Okocimski podej-
mować będzie u siebie właśnie zespół 
z Bucza. Rewelacyjny beniaminek 
jesienią, w pierwszej potyczce z „Pi-
woszami” wywalczył cenny, sensacyjny 
remis 3:3. Emocje sięgną zenitu w 18.
kolejce, zaplanowanej na 16-17 kwiet-

nia, kiedy to w Jadownikach dojdzie 
do kolejnych derbów gminy (dokładny 
termin meczu nie jest jeszcze znany). 
Wtedy to Jadowniczanka zmierzy się 
u siebie z Okocimskim, a wynik tego 
spotkania może mieć kluczowe zna-
czenie dla końcowego układu tabeli. 
W pierwszym meczu tych drużyn padł 
bezbramkowy remis. Z reporterskiego 
obowiązku dodajmy, że Olimpia Bucze 
grać będzie u siebie z Jadowniczanką 
w 17. kolejce zaplanowanej na 9-10 
kwietnia. Gospodarze na pewno będą 
chcieli się zrewanżować za poniesioną 
jesienią bolesną porażkę 0:4. Zakoń-
czenie tegorocznych rozgrywek nastąpi 
5 czerwca. Wówczas to poznamy osta-
teczne rozstrzygnęcia. Niewykluczone, 
że w przyszłym sezonie w IV lidze 
gminę Brzesko reprezentować będą  
dwie drużyny, ale o tym szerzej w na-
stępnym wydaniu BIM-u...        PRUD 

Mecze Okocimskiego II Brzesko (u siebie) – runda wiosenna
19 marca, godz. 14.00 – Okocimski II Brzesko – Olimpia Bucze (3:3)
26 marca, godz. 14.00 – Okocimski Brzesko – LKS Uszew (2:1)
9 kwietnia, godz. 15.00 – Okocimski II Brzesko – Macierz Lipnica Murowana (4:1)
23 kwietnia, godz. 16.00 – Okocimski II Brzesko – Dunajec Zakliczyn (0:2)
7 maja, godz. 16.00 – Okocimski II Brzesko – Żubr Gawłówek (3:2)
21 maja, godz. 17.00 – Okocimski II Brzesko – LKS Gnojnik (3:0)
29 maja, godz. 18.00 – Okocimski II Brzesko – Olimpia Wojnicz (1:2) 
Uwaga: w nawiasach wyniki meczów rundy jesiennej

W kwiatach wiśni 
W kwiatach wiśni twoje sny są zamknięte

dające siłę i ukojenie.
W kwiatach wiśni łzy twoje się suszą,

zmieniając smutne chwile w radosne i niezapomniane.
W kwiatach wiśni twój uśmiech kolorują

 pragnienia płynące z głębi serca.
W kwiatach wiśni twojego serca

melodia dająca spokój i wytchnienie.
    Karolina Kluz
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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 pięciu z nich (o po-
zostałych dziesięciu pisaliśmy 
szerzej w poprzednim numerze 
BIM-u). 

Pasją Bartłomieja Ciurusia, jak 
większości ubiegłorocznych stypendy-
stów z brzeskiej „dwójki” jest sport. 
Bartek był członkiem „srebrnej” repre-
zentacji szkoły w biegach sztafetowych 
rozegranych w ramach Wojewódzkich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Przyczynił 
się również do wywalczenia przez SP 2 
Brzesko 2. miejsca w Mistrzostwach 
Małopolski w mini siatkówce. Do 
jego osiągnięć należy także 8. miejsce 
w czwórboju lekkoatletycznym na 
szczeblu województwa. 

Jakub Widła jest na dobrej dro-
dze, aby w przyszłości stać się wy-
różniającym siatkarzem w wymiarze 
krajowym. Taki wniosek można wy-
snuć z faktu, że Jakub został uznany 
najlepszym zawodnikiem Ogólno-
polskiego Turnieju Piłki Siatkowej 
w Kielcach. Siatkówkę trenuje trzy 
razy w tygodniu, co przekłada się na 
wyniki drużyny, z którą na co dzień 
walczy o najwyższe trofea – 1. miejsce 
w powiecie, 1. miejsce w rejonie, 2. 
miejsce w województwie. Znakomicie 
radzi sobie także w innych dyscy-

plinach sportowych – badmintonie, 
czwórboju lekkoatletycznym, biegach 
przełajowych, koszykówce (1. miejsce 
w powiecie i wicemistrzostwo rejonu), 
piłce ręcznej, a nawet w szachach. Po-
trafi pogodzić pasje sportowe z nauką, 
o czym świadczy średnia ocen 4,27. 

Nieco wyższą średnią osiągnął 
w roku szkolnym 2014/2015 Wojciech 
Zachara (4,82 – do tego dochodzi 
wzorowe zachowanie), również wszech-
stronny sportowiec, kolega Jakuba 
z siatkarskiej drużyny. Wojtek z po-
wodzeniem uprawia także pływanie 
i narciarstwo alpejskie. 

Specjalnością Gabriela Zastaw-
nika są kręgle. Jego największym 
ubiegłorocznym osiągnięciem w tej 
dyscyplinie było zwycięstwo w XV 

Otwartych Mistrzostwach Małopol-
skiego TKKF, zwanych również Me-
moriałem Czesława Klinika. Gabriel 
to wzorowy uczeń ze średnią ocen 4,81. 

Z kolei Jakub Żurawski stara 
się pójść w ślady swojego imiennika 
Macieja, gracza Wisły Kraków, byłe-
go kapitana piłkarskiej reprezentacji 
Polski. Jakub jest wyróżniającym się 
piłkarzem Okocimskiego Klubu Spor-
towego. W zawodach międzyszkolnych 
dał się poznać ze znakomitej strony 
jako biegacz, mając spory wkład w wy-
walczenie przez szkolną reprezentację 
1. miejsca w powiecie i 2. miejsca w wo-
jewództwie w biegach sztafetowych. 
Średnia ocen 4,82 stawia go w gronie 
najlepszych uczniów. 

Waldemar Pączek 

Stypendyści z brzeskiej „dwójki” (część II)

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
ZAPRASZA NA:

1 kwietnia – Spotkanie z Sabiną 
Jakubowską „Dobry poród to nie 
żart”– Piwnica Brzeska, godz. 18:00, 
wstęp wolny.

8 kwietnia – Koncert zespołu „Moja 
szkatułka” - RCKB w Brzesku, godz. 
19:00.
17 kwietnia – Koncert Wiesława 
Ochwata - RCKB w Brzesku godz. 18:00

WOKÓŁ NAS
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27 lutego rozegrano na pięknym 
wielofunkcyjnym obiekcie przy ul. 
Tadeusza Kościuszki pierwszą rundę 
Pucharu Solnego Miasta pod Honoro-
wym Patronatem Burmistrza Miasta 
i Gminy Wieliczka Artura Kozioła. 
Zawody w Wieliczce cieszą się od lat 
niezmiennie wielką popularnością 
wśród pływaków. 

Tym razem trener brzeskich pły-
waków Marcin Kacer, pojechał do 
Wieliczki z osłabionym chorobami 
zespołem. Nie zabrakło jednak w brze-
skim teamie jego najmocniejszych 
zawodników. Niewątpliwie udany start 
w Wieliczce zaliczył Ksawery Masiuk, 
który w pięknym stylu wygrał 100m 
grzbietem deklasując rywali. W swoim 
drugim starcie na 200m stylem zmien-
nym Ksawery Masiuk miał pecha, 
dlatego, że płynął w grupie „słabszej”, 
a było wiadomym, że o miejscu w kla-
syfikacji generalnej zadecyduje wynik 
właśnie z tego biegu. Popłynął rewela-
cyjnie, poprawiając swoją życiówkę na 
tym dystansie aż o 20 s. i zajął pierw-

Puchar Solnego Miasta
sze miejsce w klasyfikacji generalnej 
12-latków zdobywając Puchar Solnego 
Miasta. Ze swoich startów może być 
bardzo zadowolona 14 –letnia Weroni-
ka Kusion, dla której start w Wieliczce 
był właśnie ostatnim sprawdzianem 
formy przed Mistrzostwami Polski. 
W swoim pierwszym biegu na 100m 
stylem motylkowym Weronika Kusion 
przypłynęła druga, ustępując jedynie 
doskonale przygotowanej zawodniczce 
gospodarzy Katarzynie Peciak. W dru-
gim swoim starcie na 200m grzbietem 
Weronika Kusion nie dała już konku-
rentkom żadnych szans i wygrała bieg 
w pięknym stylu, po świetnej walce 
z Klaudią Mitką z „Kmity” Zabierzów. 
Zebrane punkty z poszczególnych star-
tów dały jej trzecie miejsce w klasyfi-
kacji generalnej zawodów. 11–letnia 
Amelia Marek - wielce uzdolniona 
pływaczka na 100m stylem klasycznym 
nie dała szans rywalkom i w pięknym 
stylu wywalczyła złoto, wyprzedzając 
o 8 sekund zawodniczkę gospodarzy. 

Wspaniałą niespodziankę sprawiła 

swojemu trenerowi 11 –letnia Julia 
Dadej, która ku zaskoczeniu wszyst-
kich w biegu na 100m motylkiem 
wywalczyła drugie miejsce. Srebro na 
100m motylkiem wywalczył również 
11 – letni Patryk Gibuła. Młodziutka 
9 – latka Gosia Skoczek dołożyła do 
dorobku medalowego BOSiR Brzesko 
w Wieliczce brąz na 25 metrów mo-
tylkiem. 10 – letnia Judytka Kusion, 
której trochę zabrakło szczęścia w swo-
ich dwóch startach na 50m dowolnym 
i motylkiem dopłynęła na czwartym 
„najgorszym” chyba dla zawodnika 
miejscu. O pechu też może powiedzieć 
12 – letnia Oliwia Mikulska, która 
kolejny raz „dopływa” w swoim koron-
nym dystansie na 100 klasycznym na 
czwartym miejscu. 

Tegoroczny start w Wieliczce moż-
na uznać za bardzo udany. Jeszcze nie-
dawno wyjeżdżając z Pucharu Solnego 
Miasta zawodnicy BOSiR Brzesko byli 
szczęśliwi wywożąc kilka medali. Teraz 
Puchar Solnego Miasta 12 – latków 
trafił do Brzeska, tak samo jak 
i dwa mniejsze Puchary, 4 złota, 
3 srebra i brąz. Wielkie brawa dla 
trenera i brzeskich zawodników.

 BOSiR

SPORT

fot. BOSiR










