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APTEKA JODEŁKA 
ul. Solskiego 88, 
32-800 Brzesko 
tel. 14-6861926 

    PN- PT 800 - 2000 

SB       800 - 1400 

własny parking 

NZOZ Centrum Medyczne JodMED 
32-800 Brzesko, ul Solskiego 88, na Słotwinie 

www.centrum-medyczne-brzesko.pl, tel. 14/6864591 , PN-PT 800 - 1900 

  
PORADNIE SPECJALISTYCZNE: 

 DIABETOLOGICZNA 
 ENDOKRYNOLOGICZNA 
 ORTOPEDYCZNO - URAZOWA 
 NEUROLOGICZNA 
 INTERNISTYCZNA 
 REUMATOLOGICZNA 
 LARYNGOLOGICZNA 
 REHABILITACYJNA 

 

GABINETY: 
 LOGOPEDYCZNY 
 PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNY 

 

MEDYCYNA PRACY: 
 BADANIA WSTĘPNE 
 BADANIA OKRESOWE 
 BADANIA KONTROLNE 
 BADANIA KIEROWCÓW 
 BADANIA PSYCHOTECHNICZNE  

Dla zakładów podpisujących umowy-  
możliwość negocjacji cen. 

Obsługujemy pacjentów sieci medycznych:  
Medicover, LUXMED 
Współpracujemy z  pracownią  
Psychotechniczną w Brzesku. 
 

 PUNKT POBORU MATERIAŁÓW DO BADAŃ LABORATORYJNYCH 

 

 

REHABILITACYJA I FIZJOTERAPIA: 
 

 laser 
 pole magnetyczne  
 elektroterapia 
 solux 
 masaż leczniczy 
 CERAGEM łóżko leczniczo-masujące 

Krótkie terminy  !!! 
Rabat 10% przy serii 10 zabiegów  
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„Zyskaj zdrowie” 
 karty stałego klienta 
 fachowa obsługa 
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Organizowany po raz trzynasty  
w Brzesku Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zadał kłam wszyst-
kim przesądnym, którzy panicznie boją 
się feralnej ponoć liczby. W tym roku 
ustanowiliśmy nasz finansowy rekord 
wynoszący od 9 stycznia 57 565,91 zło-
tych. 190 wolontariuszy reprezentują-
cych brzeskie szkoły uzbierało 46 849,50 
zł, całość dopełniły pieniądze zebrane 
podczas tradycyjnej aukcji prowadzonej 
na Placu Kazimierza Wielkiego.

Młodym wolontariuszom sprzyjała  
w tym roku pogoda. Było ciepło, a jedy-
nie czasami dawał o sobie znać porywisty 
wiatr, który jednak pod wieczór ucichł. 
Gorąco zrobiło się wtedy, kiedy przeli-
czono ostatnią dostarczoną przez wolon-
tariuszy puszkę i można było świętować 
nowy finansowy rekord brzeskich fina-
łów WOŚP. Brzeszczanie po raz kolejny 
udowodnili, że można na nich liczyć. 

Więcej na stronie 16-19

Po finale WOŚP

W najbliższą sobotę w budynku Gimna-
zjum nr 2 w Brzesku odbędzie się wielka 
akcja adresowana do Przemka Wolnego  
i wszystkich chorych na białaczkę. Ta 
podstępna i bardzo groźna choroba zbiera  
w Polsce wielkie żniwo każdego roku, może 
dotknąć każdego z nas lub kogoś z naszych 
bliskich. Idźmy do szkoły i zapiszmy się do 
rejestru dawców szpiku kostnego. Jeżeli nie 
pomożemy Przemkowi, to być może znaj-
dzie się ktoś inny, kto będzie potrzebował 
naszej pomocy.  Im więcej osób się zgłosi, 
tym większe prawdopodobieństwo, że znaj-
dzie się dawca dla trzynastoletniego chłop-
ca, którego jedyną szansą na życie jest prze-
szczep. W czasie badań, którym poddana 
została cała rodzina Przemka okazało się, 

że dawcą nie może być nikt z jego bliskich. 
Dlatego nie pozostajmy bezczynni!

Okazało się, że idea niesienia pomocy nie 
jest nam obca. 9 stycznia wrzucaliśmy dat-
ki do puszek w czasie XIX Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uzbierało 
się więcej niż rok temu. Brzesko po raz ko-
lejny pobiło rekord i zebrało ponad 58 tysię-
cy złotych, które rafią do chorych dzieci. 

Jeszcze jeden temat polecamy uwadze 
Czytelników. W tym roku jubileusz 40-le-
cia świętuje Zespół Regionalny Krakowiacy 
Ziemi Brzeskiej. Piszemy o artystach i oso-
bach, które przez cztery dekady związane 
są z zespołem, o historii zespołu, jego wy-
stępach i  osiągnięciach. Zapraszamy do 
lektury.                                Zofia Sitarz

Zapraszamy do lektury
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STYCZEŃ
Wielkie słowa uznania należą się miesz-
kańcom Brzeska, którzy po raz kolejny 
okazali hojność i zrozumienie dla szczyt-
nych intencji podczas kwesty i licyta-
cji stanowiących sedno finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Łączny 
finansowy wynik po dokładnych oblicze-
niach to 48 375,44 zł. 170 wolontariu-
szek i wolontariuszy zebrało do puszek 
39 690,07 zł, a na Placu Kazimierza 
Wielkiego licytacja przekazanych na nią 
przedmiotów przyniosła 8 685,37 zł. 

„Kryształy soli” to wyróżnienia  przy-
znawane każdego roku przez Marszałka 
Województwa Małopolskiego dla najlep-
szych organizacji pożytku publicznego, 
niosących bezinteresowną pomoc i ak-
tywnie działających na rzecz lokalnych 
społeczności. W ubiegłym roku to hono-
rowe wyróżnienie odebrało Stowarzysze-
nie Osób Niepełnosprawnych, Opieku-
nów i Wolontariuszy „Ostoja”. 

Czy w Brzesku powstanie muzeum? 
Adam Kwaśniak – radny i przewod-
niczący Zarządu Osiedla Stare Miasto 
zajmuje się tym tematem już od wielu 
lat i uważa, że placówka taka powinna 
powstać. -Jako jedno z nielicznych miast 
nie mamy muzeum. Jest coraz mniej pa-
miątek, które powinniśmy ocalić – zosta-
ły one zniszczone, wyrzucone lub prze-
kazane do innych placówek w Krakowie 
czy Bochni. Muzeum mogłoby poprawić 
atrakcyjność turystyczną naszego mia-
sta a także wzbogacić ofertę edukacyjną 
– może to być miejsce, gdzie odbywałyby 
się lekcje muzealne, wykłady dla miesz-

kańców – mówi Adam Kwaśniak.
Rok 2010 był rokiem obchodów stulecia 

harcerstwa. Jednym z ważniejszych za-
dań, jakie Hufiec z Brzeska zaplanował  
na ten czas  było ufundowanie nowego 
sztandaru.  Związek Harcerstwa Polskie-
go jest organizacją pożytku publicznego, 
największą organizacją pozarządową 

działającą na terenie całego kraju, któ-
ra realizuje swój program wychowawczy 
poprzez odpowiedzialną służbę na rzecz 
własnych członków, rówieśników, wła-
snej szkoły, miejsca zamieszkania i re-
gionu. ZHP nie otrzymuje żadnych środ-
ków z budżetu państwa, działa w oparciu 
ośrodki ze składek swoich członków, or-

ganizowanych akcji zarobkowych oraz 
darowizn przyjaciół i sympatyków. Jest 
organizacją dzieci , młodzieży i instruk-
torów, organizacją wychowawczą, której 
kadra zadania wychowawcze realizuje 
całkowicie społecznie.

LUTY
Po raz trzeci w historii Brzesko gościło 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Po 
Ignacym Mościckim i Aleksandrze Kwa-
śniewskim tym razem przybył do grodu 

nad Uszwicą Lech Kaczyński. Okazją 
do złożenia oficjalnej wizyty prezyden-
ta w naszym mieście stały się obchody 
625-lecia nadania Brzesku praw miej-
skich przez królową Jadwigę.  Władze 
brzeskiego samorządu przygotowały się 
do tego wydarzenia sumiennie, wizyta 
przebiegała zgodnie z protokołem sta-
rannie opracowanym przez pracowników 
Kancelarii Prezydenta RP. Na Placu Ka-
zimierza Wielkiego przywitały Lecha Ka-
czyńskiego tłumy mieszkańców Brzeska  
i wielu okolicznych miast. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka przed-
stawił radnym propozycję, aby zabezpie-
czyć dodatkowe środki na budowę hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 
w wysokości blisko 2,5 mln złotych. Za-
planowano, że prace rozpoczną się wio-
sną, a  jej ukończenie może nastąpić już 
w 2011 roku. Z powstającej sali cieszy się 
bardzo dyrektor Dorota Wójcik, rodzice,  
a przede wszystkim dzieci, które teraz na 
korytarzach odbywają zajęcia wychowa-
nia fizycznego. 

Radni nadali nowobudowanej bibliotece 
imię Jana Pawła II. Od 3- 4 lat wspomi-
nało się, że budynek ten - jeżeli powstanie 
- powinien nosić imię naszego wielkiego 

Taki był rok 2010

28.02.2010 Prezydent RP Lech Kaczyński gościł w Brzesku
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Papieża. Budynku nie było, a nazwa już 
istniała. Przygotowanie inwestycji, wnio-
sków o środki unijne, podpisanie umowy, 
rozpisanie przetargu i rozpoczęcie budo-
wy odbyło się w ekspresowym tempie. 
Zarówno Rada Miejska, jak i burmistrz 
Grzegorz Wawryka zrobili wszystko, aby  
centrum kulturalno – biblioteczne mogło 
w Brzesku powstać.

 
MARZEC
Goszczący w Brzesku marszałek Marek 
Nawara podpisał dwie umowy na współ-
finansowanie zadań, jakie realizowane 
będą w mieście – rewitalizację Rynku 
i budowę drogi w strefie przemysłowej 
na Pomianowskim Stoku. Ogółem mar-
szałek przekazał miastu 6,5 miliona 
złotych. Rewitalizacja Rynku rozpoczęła 
się w połowie ubiegłego roku i kosztować 
będzie prawie 6,5 miliona złotych. Dofi-
nansowanie przyznane przez marszałka, 
w ramach Małopolskiego  Regionalnego 
Programu Operacyjnego wynosić będzie 
4,5 miliona złotych. Realizacja inwesty-
cji, jak zakładają plany, zakończy się  
w grudniu 2011 roku.

„W 625 roku lokacji miasta Brzeska gdy 
Papieżem był Benedykt XVI, Prezydentem 
Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, 
Biskupem Tarnowskim Wiktor Skworc, 
Marszałkiem Województwa Małopolskie-
go Marek Nawara, Wojewodą Małopol-
skim Stanisław Kracik, Burmistrzem 
Brzeska Grzegorz Wawryka, Przewodni-
czącym Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, 
Proboszczem Parafii NMP Matki Kościoła 
i Św. Jakuba Apostoła ksiądz Józef Dra-
bik dokonano wmurowania kamienia 
węgielnego Regionalnego Centrum Kul-
turalno Bibliotecznego w Brzesku, które-
go patronem obrano największego z rodu 
Polaków Jana Pawła Wielkiego, niestru-
dzonego promotora kultury polskiej, który 
napisał w poemacie „Myśląc Ojczyzna…”:  
„Gdy dokoła mówią językami, dźwięczy 
pośród nich jeden: nasz własny. Zagłębia 
się w myśli pokoleń i ziemię naszą opływa 
i staje się dachem domu, w którym jeste-
śmy razem.”

Komenda Hufca ZHP im. M. Kopernika 
w Brzesku była organizatorem Publicznej 
Zbiórki Pieniężnej, którą harcerze pro-
wadzili w dniach 20 – 22 lutego.  Zbiórkę 
prowadziły gromady zuchowe, drużyny 
harcerskie, drużyny starszoharcerskie 
działające między innymi w szkołach:  PSP 
nr 2 i PG nr 2 w Brzesku, PG w Jadowni-
kach, PSP w Okocimiu, PSP w Mokrzy-
skach, PSP w Czchowie - łącznie ponad 
200 osób. W tym roku udało się harcerzom 
zebrać  9.822,89 złotych, z czego 5 tysięcy 
złotych przekazano pięcioraczkom. 

KWIECIEŃ 
Radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie 
ustalenia uprawnień do bezpłatnych, 
specjalnych i ulgowych przejazdów auto-
busami Miejskiego Przedsiębiorstwa Ko-
munikacji. Uchwalili, że bezpłatne prze-
jazdy autobusami przysługują osobom, 
które ukończyły 70 lat oraz honorowym 
Obywatelom Miasta Brzeska. Ponadto 
ustalono, że z przejazdów specjalnych 
mogą korzystać uczniowie specjalnych 
ośrodków szkolno-wychowawczych oraz 
ich opiekunowie. Przywileje należą się 
także niepełnosprawnej młodzieży od 
16 do 21 roku życia a także inwalidom 
wojennym i wojskowym oraz opiekunom 
im towarzyszącym. Warto zaznaczyć, że 
na przejazdy specjalne mogą liczyć dzie-
ci do lat 4, żołnierze służby zasadniczej, 
niepełnosprawni całkowicie niezdolni do 
pracy oraz samodzielnego funkcjonowa-
nia. Nie zapomniano uwzględnić rów-
nież zasłużonych Honorowych Dawców 
Krwi I stopnia, niewidomych oraz ich 
przewodników, osób korzystających ze 
stałej pomocy opieki społecznej i niepeł-
noprawnych o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności. 

Wieś Bucze wzbogaciła się o pięknie 
wydaną monografię pt. Bucze koło Brze-
ska. Dzieje wsi i parafii. „Jest to pierwsze 
ogłoszone drukiem opracowanie mono-
graficzne tej miejscowości, równocześnie 
jedna z obszerniejszych monografii, ja-
kie powstały na temat wsi.” – napisał  
ks. prof. zw. dr hab. Roman Darowski SJ  
z Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedago-
gicznej IGNATIANUM w Krakowie.

Brzesko uczciło pamięć Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego, który zginął  
w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. 
We wszystkich kościołach odprawiono 
msze w intencji ofiar katastrofy. Na Pla-
cu Kazimierza Wielkiego i w Urzędzie  
Miejskim wystawiona została księga 
kondolencyjna. Żałoba w Brzesku roz-
poczęła się już kilka godzin po ogłosze-
niu tragicznych wieści o katastrofie. Na 
scenie przy Placu Kazimierza Wielkiego 
ustawiona została fotografia Prezyden-
ta, w niedługim czasie scena usłana zo-
stała kwiatami, paliły się znicze. 

MAJ
Radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie 
wprowadzenia obligacji komunalnych 
do zorganizowanego systemu obrotu. Jej 
podjęcie pozwoliło wprowadzić na Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie 
wyemitowanej już jednej serii gmin-
nych obligacji komunalnych o wartości  
3,5 mln złotych. -Jesteśmy pierwszą gmi-
ną i miastem w Małopolsce, które umoż-

liwiło swoim mieszkańcom i przedsiębior-
com obrót tymi papierami wartościowymi 
na warszawskiej giełdzie. Ponadto miasto 
zyskało doskonałą możliwość codzienne-
go promowania się w programach i por-
talach  biznesowych – mówił burmistrz 
Grzegorz Wawryka

W siedzibie starostwa podpisana zo-
stała umowa, na mocy której budowa-
ne będzie połączenie autostrady A-4 
Kraków-Tarnów z drogą wojewódz-
ką nr 768 Korzyce – Brzesko w węźle 
Brzesko. Umowę podpisali wspólnie: 
wicemarszałek Roman Ciepiela, staro-
sta Ryszard Ożóg, burmistrz Brzeska 
Grzegorz Wawryka oraz wójtowie gmin: 
Szczurowa i Borzęcin – Marian Zalew-
ski i Janusz Kwaśniak. -Inwestycją tą 
włączamy się w proces uzbrojenia wę-
złów autostradowych, węzeł brzeski jest 
jednym z ważniejszych w Małopolsce. 
Podpisanie tej umowy jest ważnym ele-
mentem poprawy stanu komunikacji 
drogowej we wschodniej części woje-
wództwa małopolskiego i wraz z innymi 
kluczowymi inwestycjami, jak budowa 
kolejnych odcinków autostrady A4, wpi-
suje się w schemat rozwoju transportu 
w Województwie Małopolskim - mówił 
wicemarszałek Roman Ciepiela. 

CZERWIEC
W limanowskim sanktuarium Matki 
Bożej Bolesnej obchodzone były diece-
zjalne Święta Caritas. Główną częścią 
obchodów było wręczenie ponad 150-ciu 
osobom statuetek „Misericors”, otrzy-
mali je sponsorzy, wolontariusze i pra-
cownicy placówek prowadzonych przez 
Caritas. „Za aktywne uczestniczenie  
w dziele miłosierdzia chrześcijańskiego 
przez ofiarną posługę ubogim parafii  
w duchu ewangelicznej miłości bliźnie-
go, dzieląc z nim swój czas i serce” - taki 
napis widnieje na statuetkach, których 
kilka trafiło także do Brzeska. Z rąk 
biskupa odebrali je” Anna i Kazimierz 
Kuralowie – właściciele Restauracji Ga-
licyjska, Marek Kokoszka – prezes PSS 
Społem, burmistrz Grzegorz Wawryka 
oraz panie działające w parafialnym 
oddziale Caritas przy parafii świętego 
Jakuba – Maria Kucia, Danuta Wrona  
i Rozalia Święch. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Brzesku opracował Gminny Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
w Gminie Brzesko na lata 2010-2013. 
Powstał on na podstawie trzech ustaw: 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  
w rodzinie, ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi oraz ustawy o pomocy społecznej. 



BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY

�

styczeń 2011PODSUMOWANIE

LIPIEC
24 lipca w Urzędzie Miejskim odbyła się 
uroczysta sesja Rady Miejskiej, w czasie 
której  rozpoczęły się uroczystości zwią-
zane z przyjęciem przez miasto patrona 
– świętego Jakuba Apostoła Starszego. 
W czasie sesji gościem honorowym był 
biskup Wiktor Skworc, który wręczył 
burmistrzowi Grzegorzowi Wawryce 
dekret Stolicy Apostolskiej o patronacie 
świętego Jakuba Starszego Apostoła dla 
Miasta Brzeska. 

-Nadanie papieskiego dekretu o patro-
nacie świętego Jakuba dla miasta dosko-
nale wpisuje się w rok dwóch jubileuszy, 
jakie obchodzi Brzesko – 625-lecie nada-
nia praw miejskich oraz Rok Jakubowy. 
Czujemy się zaszczyceni i wyróżnieni 
tym, że święty Jakub, który od wieków 
czczony jest w Brzesku został naszym 
duchowym patronem - mówił burmistrz 
Grzegorz Wawryka. 

-Dekret papieski jest potwierdzeniem 
duchowego związku mieszkańców Brze-
ska ze świętym Jakubem, jest to także 
wynik starań władz samorządowych  
i duchowieństwa. Jestem przekonany, że 
przyjęcie przez miasto patrona przynie-
sie wiele duchowych owoców. Wpatruj-
cie się w postać waszego świętego, niech 
będzie dla was wzorem do naśladowania 
– nawoływał biskup Wiktor Skworc.

Przy Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 3 w Brzesku rozpoczęła się budowa 
hali sportowej, która jak przewidują pla-
ny, oddana zostanie do użytku w 2012 
roku. Na placu budowy symbolicznego 
wbicia łopaty dokonali miedzy innymi 
gospodarz gminy burmistrz Grzegorz 
Wawryka, dyrektor PSP nr 3 Dorota 
Wójcik, przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Ojczyk. 

Już po raz dziewiąty rozstrzygnięty 
został konkurs „Brzesko -czysta gmi-
na” organizowany przez ref. Gospodar-
ki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 
W ubiegłym roku zwycięzcą konkur-
su zostało Gimnazjum nr 1 z Brzeska,  
II miejsce zajęli wychowankowie Szko-
ły Podstawowej z Mokrzysk, III zaś 
uczniowie Szkoły Podstawowej ze Szcze-
panowa. Zwycięzcy otrzymali czek na  
2 tysiące złotych, laureaci II i III miejsca  
w nagrodę dostali czeki o wartości  
1,5 i 1 tysiąca złotych. Fundatorem na-
gród był Urząd Miejski. 

SIERPIEŃ
Blisko 2, 2 miliona złotych władze gminy 
wydały na remonty szkół i przedszkoli, 
jakie wykonane zostały w czasie waka-
cji. -Prace remontowe wykonane zostały 
w niemal wszystkich placówkach oświa-

towo-wychowawczych na terenie gminy. 
Samorząd nie szczędzi pieniędzy na re-
monty i zakup pomocy dydaktycznych. 
Po wakacjach dzieci i młodzież wrócą 
do odnowionych i wyremontowanych 
budynków – mówi naczelnik Wydziału 
Edukacji w Urzędzie Miejskim, Józef 
Cierniak. 

W ramach obchodów 100-lecia Har-
cerstwa na Ziemi Brzeskiej, w Miejskim 
Ośrodku Kultury odbyło się Harcerskie 
Spotkanie Pokoleń  połączone z otwar-
ciem wystawy zatytułowanej „Hufiec 
Brzesko - nasze osiągnięcia i sukcesy”. 
W spotkaniu uczestniczyli obecni i byli 
instruktorzy Hufca ZHP w Brzesku,  
z zaproszenia skorzystało 67 osób. Byli 
również obecni: komendant Chorągwi 
Krakowskiej hm Andrzej Żugaj, była 
komendantka Chorągwi Tarnowskiej 
hm Lidia Jaźwińska oraz hm Lech Jaź-
wiński.

WRZESIEŃ
Na ukończeniu były prace przy przebu-
dowie placu Żwirki i Wigury od strony 
ulicy Głowackiego, w kierunku ulicy Ci-
chej. Koszt robót, które zostały przepro-
wadzone wyniósł około 260 tysięcy zło-
tych. Przebudowane zostały stanowiska 
postojowe dla samochodów osobowych 
wraz z drogami dojazdowymi, chodni-
ki, wyremontowana została kanaliza-
cja deszczowa. Całość wyłożona została 
kostką brukową. 

Rozpoczął się  remont brzeskiego 

dworca. PKP w drodze przetargu wyłoni-
ła wykonawców przedsięwzięcia, została 
nim firma Ład-Bud z Tarnowa, wartość 
prac to prawie 4 miliony złotych. Remont 
zakończy się w pierwszym kwartale 
roku 2012. -Dworzec, wraz z przyległym 
do niego terenem zostanie gruntowanie 
zmodernizowany, w bezpośrednim jego 
sąsiedztwie powstanie parking dla sa-
mochodów osobowych. W samym dwor-
cowym budynku wymienione zostaną 
okna ii drzwi. Na dachu zainstalowana 
zostanie instalacja solarna, cały dwo-
rzec przystosowany zostanie dla osób 
niepełnosprawnych, teren dworca objęty 
zostanie monitoringiem – opisuje zakres 

prac burmistrz Grzegorz Wawryka. 
Gmina Brzesko została uznana za 

jedną ze 100 najlepszych gmin w Polsce  
w ogólnopolskim Rankingu Samorządów 
organizowanym przez dziennik Rzecz-
pospolita. Konkurs był dwuetapowy. Do 
drugiego etapu zakwalifikowano 564 
samorządy w tym m.in. Brzesko. Na-
sza gmina uplasowała się w klasyfikacji 
ostatecznej na 54 miejscu w Polsce,  a w  
Rankingu Innowacyjnym na 35 miejscu.

 
PAŹDZIERNIK
Gmina Brzesko może się pochwalić 
dobrą skutecznością w walce o środ-
ki europejskie w edycji 2007 – 2013. 
W zasadzie każdy z projektów infra-
strukturalnych kwalifikował się do 
ścisłego finału konkursów w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Większość wniosków zo-
stała rozpatrzona pozytywnie i dlatego 
w mieście realizowane są takie projek-
ty jak: Budowa Regionalnego Centrum 
Kulturalno – Biblioteczne, rewitalizacja 
rynku, uzbrojenie strefy ekonomicznej 
na Pomianowskim Stoku, czy budo-
wa magistrali wodociągowej Bochnia 
– Brzesko i sieci wodociągowej w Oko-
cimiu. Dzięki wsparciu z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich, realizowana 
jest budowa wodociągu w Porębie Spyt-
kowskiej. Wszystko wskazuje na to, że 
całość sieci powstanie dużo szybciej niż 
pierwotnie zakładano. Projekt, którego 
realizacja dopiero się rozpoczyna to re-

alizowana przez Rejonowe Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji budowa 
sieci kanalizacyjnej na terenie gminy 
dofinansowana z Funduszu Spójności 
w ramach priorytetu „Infrastruktura  
i Środowisko”. W ramach tego projektu 
w ciągu kilkunastu miesięcy powstanie 
sieć kanalizacyjna na odcinku o długości 
29 kilometrów, podłączonych zostanie 
do niej około 4 tysięcy nowych użytkow-
ników.

LISTOPAD
W pływalni Brzeskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji już po raz ósmy odbyły się 
Zawody Pływackie rozgrywane o Pu-

Projekt wyremontowanego dworca PKP
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char Burmistrza z okazji Święta Nie-
podległości. Zawody rozegrane zostały  
w dwóch stylach: klasycznym i dowol-
nym, z podziałem na 15 kategorii wie-
kowych, wzięło w nich udział 119 osób, 
które pływały w stylach klasycznym i do-
wolnym. Oprócz zawodników z rodzime-

go Brzeska i okolic przybyli do nas pły-
wacy z Dąbrowy Tarnowskiej, Tarnowa, 
Bochni, Gorlic, Myślenic, Czchowa oraz 
Niepołomic. Nasi najlepsi zawodnicy  
z sekcji BOSiR nie zawiedli i wygrali  
w swoich kategoriach. Wojciech Wojdak 
w stylu dowolnym w kategorii gimna-
zjum uzyskał wynik 26,37 s na dystan-
sie 50 m., natomiast Krystian Bałabuch  
w stylu klasycznym uzyskał wynik  
33,36 s na dystansie 50 m.

Oddział dla Dzieci PiMBP w Brze-
sku przygotował niemałą atrakcję dla 
swoich czytelników. 5 listopada miało 
miejsce spotkanie autorskie  z Wan-
dą Chotomską - autorką wielu książek 
dla dzieci, Damą Orderu Uśmiechu. Jej 
książka Drzewo z czerwonym żaglem zo-
stała wpisana na Listę Honorową IBBY,  
a w roku 2003 autorka otrzymała medal 
Polskiej Sekcji IBBY za całokształt twór-
czości. 17 listopada 2010 r. na zaprosze-
nie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej gościł w Brzesku Jarosław Kret 
- dziennikarz, fotoreporter, podróżnik, 
znany i lubiany prezenter pogody, autor 
książek podróżniczych i programów te-
lewizyjnych. 

GRUDZIEŃ
„Obejmując urząd burmistrza Brzeska 
uroczyście ślubuję, że dochowam wier-
ności prawu, a powierzony mi urząd 
sprawować będę tylko dla dobra publicz-
nego i pomyślności mieszkańców gmi-
ny Brzesko. Tak mi dopomóż Bóg” – to 
tekst ślubowania, jakie Grzegorz Waw-

ryka złożył przed Radą Miejską 6 grud-
nia. W ten sposob został zaprzysiężony 
na burmistrza na lata 2010-2014. -W tej 
kadencji oddamy do użytku Regionalne 
Centrum Kultualno-Biblioteczne, halę 
sportową, skanalizujemy część gminy, 
zwodociągujemy Porębę Spytkowską, 

zostanie wyremontowany dworzec kole-
jowy. W ostatnim czasie na inwestycje 
gmina przeznaczyła około 100 milionów 
złotych, ponad 50 milionów to fundusze 
unijne. Te inwestycje są w  większości 
efektem oczekiwań społeczeństwa na-
szej gminy. Ale mam nadzieję, że rów-
nież w tej kadencji zostanie zakończona 
budowa autostrady przebiegająca przez 
naszą gminę. Deklaruję, że jeszcze bar-
dziej intensywnie będę pracował dla 
dobra rozwoju Brzeska i całej gminy 
– mówił w czasie ślubowania burmistrz 
Grezgorz Wawryka. 

W ubiegłym roku na działalność ochot-
niczych straży pożarnych gmina prze-
znaczyła prawie 130 tysięcy złotych na 
zakup sprzętu. Na terenie gminy działa 
9 jednostek OSP, stan ich wyposażenia 

w sprzęt jest dobry i na bieżąco uzupeł-
niany. -Sprzęt strażacki jest bardzo dro-
gi, musi być ponadto atestowany przez 
Centralny Ośrodek Pożarnictwa, stale 
rosną ceny paliwa, dlatego wystąpili-
śmy do Rady Miejskiej o wyższą dotację 
w  roku 2012 – mówi naczelnik gminny 
OSP Marian Czarnik. 

Bardzo ważnym wydarzeniem Roku 
Jakubowego, było wytyczenie szlaku 
– Drogi św. Jakuba „Via Regia”, który 
biegnie od granicy z Ukrainą z Korczo-
wej aż do Krakowa. Na trasie tego szla-
ku, wyznaczonego muszlą, są w naszej 
diecezji Tuchów i Brzesko. Nasza pa-
rafia  została wybrana jako opiekująca 
się duchowo całym tym szlakiem. Szlak 
został wytyczony przez Pawła Plezię  
z Ropczyc, wielkiego propagatora szla-
ków jakubowych w Polsce, a oznakowa-
ny przez znakarza Stanisława Tomaszka  
z Tarnowa, przy ogromnym wkładzie na-
szej Akcji Katolickiej na czele z jej pre-
zesem Józefem Witkowskim. W pomoc 
materialną wykonania słupów z musz-
lą, stawianych w najważniejszych miej-
scach na szlaku, włączyli się jako spon-
sorzy: Betoniarnia p. Jerzego Mikołajka 
i firma „Budomat” p. Janusza Nalepy. 
Należy także wspomnieć tutaj Małopol-
ski Urząd Marszałkowski, który kwotą 
20 tysięcy złotych pomógł w wykonaniu 
znaków na szlakach oraz w wydrukowa-
niu folderów i plakatów, pozostałe mate-
riały związane ze szlakiem wydrukowała 
darmowo Brzeska Oficyna Wydawnicza. 
Przy kościele pojawiła się także tablica 
informacyjna o szlaku, sfinansowana 
przez Urząd Miejski w Brzesku. Podob-
na tablica została umieszczona w Szcze-
panowie, gdzie biegnie „odnoga” szlaku 
Jakubowego. Została także zaznaczona 
odległość 3780 kilometrów, jaka dzieli 
Brzesko od grobu św. Jakuba w Santia-
go de Compostela.                          RED

Brzesko debiutowało na Giełdzie Papierów Wartościowych

W ubiegłorocznych wyborach Grzegorz Wawryka uzyskał 
blisko 80-cio procentowe poparcie
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Trzynastoletni Przemek Wolny, uczeń 
klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum 
nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku 
jest ciężko chory. Od niemal trzech lat 
zmaga się z ostrą białaczką szpikową. 
Chłopiec podczas leczenia był wielokrot-
nie poddawany zabiegom chemiotera-
pii i radioterapii. Ciężka choroba unie-

możliwiła mu uczęszczanie do 
szkoły, co znacznie ograniczyło 
możliwość przebywania z ró-
wieśnikami. Mimo trudnych 
doświadczeń, którym niejeden 
dorosły nie zdołałby sprostać, 
chłopiec  nie poddał się. Dzięki 
niezwykłej woli walki Przemek 
zdołał pokonać chorobę – nastą-
piła długo wyczekiwana remisja 
oznaczająca możliwość powrotu 
do normalnego życia.

W gimnazjum Przemek szyb-
ko zyskał sympatię zarówno 
kolegów jak i nauczycieli.  Brał 
chętnie udział w zajęciach obo-
wiązkowych i dodatkowych. 
Poproszony przez kolegów  
o pomoc, nigdy nie odmawiał. 
Chłopiec chętnie angażował 
się w życie  zarówno klasy jak  
i szkoły,  chcąc  nadrobić zabrany 
przez bezlitosną chorobę czas. 

 Niestety, w listopadzie na-
stąpił nawrót białaczki. Od tego 

czasu Przemek przebywa w szpitalu i jest 
poddawany intensywnej chemioterapii, 
spowalniającej postępy wyniszczającej 
choroby. W chwili obecnej, jedynym ra-
tunkiem dla chłopca jest przeszczep szpi-
ku kostnego, do którego został zakwalifi-
kowany w połowie grudnia. Niestety, nikt 
z jego krewnych  nie może zostać dawcą, 

a poszukiwanie dawcy niespokrewnione-
go z chorym jest niezwykle trudne, cza-
sochłonne oraz bardzo kosztowne.  Aby 
wspomóc optymalne leczenie szpitalne, 
Rodzice Przemka każdego dnia ponoszą 
dodatkowe koszty. Po udanym przeszcze-
pie ich syn będzie wymagał specjalnej 
diety oraz zapewnienia sterylnych wa-
runków domowych, co będzie się wiązało 
z kolejnymi wydatkami. 

Przyjaciołom rodziny udało się nawiązać 
kontakt z Fundacją DKMS Polska, która 
od wielu lat zajmuje się poszukiwaniem 
potencjalnych dawców szpiku kostnego. 
Fundacja ta zorganizuje akcję badania 
potencjalnych dawców szpiku 22 stycz-
nia bieżącego roku (sobota) w budynku 
Publicznego Gimnazjum nr 2, przy ulicy 
Czarnowiejskiej 44 w Brzesku. Informacja 
o akcji zostanie rozpropagowana za pomo-
cą plakatów i ulotek. Pełnoletni mieszkań-
cy naszego miasta z powodzeniem mogą 
zostać dawcami szpiku kostnego, a być 
może wśród nich znajdzie się ktoś, kto bę-
dzie mógł uratować życie Przemka.

Miło nam poinformować, że powyższe 
działania zyskały poparcie Burmistrza 
Brzeska. 

Prosimy o pełne zaangażowanie w po-
moc chłopcu, który zniósł w swoim krót-
kim życiu więcej niż niejeden dorosły.  
W tak dramatycznej sytuacji nie możemy 
pozostać obojętni na cierpienie innych, bo 
przecież pomagając innym, stajemy się 
lepszymi ludźmi. 

Jadwiga Zaczyńska, Marek Kossoń

Kto może niech pomoże!

Memoriał Stanisława Migdała
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawry-

ka oraz Pani Józefa Migdał zapraszają 
do wzięcia udziału w VIII Memoriale 
Szachowym im. Stanisława Migdała, 
który odbędzie się w dniu 29 stycznia  
w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekre-
acji w Mokrzyskach. Turniej rozegrany 
zostanie w jednej grupie, 9-11 rund sys-
temem szwajcarskim. Czas gry – na ro-
zegranie jednej partii wynosi 30 minut 
(2 x 15). Dla najlepszych 8 szachistów 
przewidziano nagrody pieniężne w wy-
sokości: 500 zł, 400 zł, 300 zł, 250 zł, 
200 zł, 150 zł, 100 zł, 50 zł. Ponadto dla 
najlepszej kobiety nagroda w wysokości 
100 zł. W Turnieju obowiązuje wpisowe  
w wysokości 15 zł (seniorzy) i 10 zł 
(juniorzy). Nie obowiązuje posiadanie 
ważnej licencji szachowej na 2011 r. Pa-
tronat nad memoriałem sprawuje bur-
mistrz Grzegorz Wawryka.

W turnieju obowiązywać będą prze-
pisy gry Kodeksu Szachowego z 2002 r.  

z uwzględnieniem przepisów dotyczących 
systemu szwajcarsko-kontrolowanego. 
W terminie do 27 stycznia należy tele-
fonicznie potwierdzić udział w turnieju 
do Wiesława Kasperka.  Ilość miejsc  
w turnieju jest ograniczona, może w nim 
wziąć udział maksymalnie 80 osób. Dla 
wszystkich uczestników zabezpieczone 
będą napoje gorące oraz poczęstunek. 
Kojarzenie par będzie dokonane kompu-
terowo za pomocą specjalnego programu 
szachowego Swiss Perfect. Komisji sę-
dziowskiej przewodniczyć będzie Wie-
sław Kasperek.  

Turniej rozpocznie się o godz. 10.00, 
a zakończony zostanie około godz. 17.30 
(w tym 30 minutowa przerwa na posi-
łek). Przyjazd osób zaproszonych (po 
wcześniejszym potwierdzeniu udziału 
do 27.01.2011r.) ma nastąpić w dniu 
29.01.2011r. w godz. 8.45 – 9.30. Osoby 
zaproszone, które spóźnią się, mogą być 
dopuszczone do turnieju od rundy 2. 

Przemek Wolny czeka na pomoc
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Ukonstytuowały się komisje meryto-
ryczne Rady Miejskiej. Radni ustalili ich 
skład i wybrali przewodniczących. 

Komisja gospodarki finansowej: Stani-
sław Góra – przewodniczący, Krzysztof 
Ojczyk, Franciszek Brzyk, Leszek Kli-
mek, Maria Kądziołka, Adam Smołucha 
i Tadeusz Pasierb.

Komisja gospodarki komunalnej, ochro-
ny środowiska i rolnictwa: Katarzyna Pa-
cewicz-Pyrek - przewodnicząca, Tadeusz 

Pasierb, Krzysztof Ojczyk, Edward Kna-
ga, Adam Kwaśniak, Piotr Wyczesany  
i Anna Lubowiecka.

Komisja oświatowa: Kazimierz Spro-
ski przewodniczący, Jarosław Sorys, 
Maria Kądziołka, Maria Kucia, Fran-
ciszek Brzyk, Halina Mrówka, Ewa 
Chmielarz.

Komisji prawa, porządku publicznego  
i promocji: Adam Kwaśniak – przewodni-
czący, Piotr Wyczesany, Jarosław Sorys, 

Paweł Strojny, Krzysztof Bogusz, Halina 
Mrówka i Jerzy Gawiak.

Komisja zdrowia, pomocy społecznej i ro-
dziny: Adam Smołucha – przewodniczący, 
Maria Kucia, Ewa Chmielarz, Paweł Stroj-
ny, Anna Lubowiecka, Krzysztof Bogusz.

Komisja statutowa:  Bogusław Babicz 
– przewodniczący, Krzysztof Ojczyk, Adam 
Smołucha, Edward Knaga i Jerzy Gawiak.

Komisja rewizyjna: Leszek Klimek 
– przewodniczący, Kazimierz Sproski, 
Katarzyna Pacewicz-Pyrek, Bogusław 
Babicz, Edward Knaga, Jerzy Gawiak  
i Stanisław Góra.                               red

Komisje wybrane

W grudniu rozpoczął się remont budyn-
ku TKKF „Sokół” mieszczącego kręgiel-
nię. Jak zapowiada dyrektor Brzeskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, który przejął 
obiekt, a obecnie pełni rolę inwestora, 
kręgielnia będzie nieczynna najprawdo-
podobniej do kwietnia. 

-Generalnemu remontowi poddany zo-
stanie cały budynek, kręgielnia wyposa-
żona zostanie w nowoczesny sprzęt. Pie-
niądze na remont i nowe tory kręglarskie 
przekazał burmistrz, zostały one zdepono-
wane na koncie BOSiR. Tak więc już pod 
koniec kwietnia budynek ponownie odda-
ny zostanie do użytku, a miłośnicy kręgli 

będą mogli cieszyć się z nowoczesnego, 
świetnie wyposażonego obiektu– mówi 
dyrektor BOSiR, Marek Dadej.

Już wkrótce BOSiR przejmie także 
obiekty Okocimskiego Klubu Sportowe-
go. Będą one sukcesywnie remontowane 
i, jak zapowiada dyrektor Marek Dadej, 
w ciągu kilku najbliższych lat, stadion zy-
ska nowy wygląd. 

Jak mówi burmistrz Brzeska, Grzegorz 
Wawryka, władze miejskie od dawna za-
stanawiały się nad sposobem doinwesto-
wania Okocimskiego Klubu Sportowego.

-Obiekty są stare, od dawna nie prowa-
dzono tam żadnych prac remontowych ani 

modernizacyjnych. Kiedy OKS przekaże 
swój majątek gminie, ta będzie mogła 
przeznaczyć pieniądze na unowocześnie-
nie obiektów – mówi burmistrz. 

Według wstępnie poczynionych planów 
inwestycyjnych, na stadionie będzie około 
2 tysiące miejsc siedzących dla widzów, 
cały obiekt zostanie ogrodzony, oświetlony, 
stanie się przez to bardziej bezpieczny.

W pierwszej kolejności, remontowi pod-
dany zostanie budynek starego basenu. 
Dyrektor Marek Dadej planuje, że zosta-
nie do niego dobudowane piętro, gdzie 
mieścić się będzie hotel. 

Termin przejęcia przez gminę obiektów 
OKS nie jest jeszcze znany, jednak naj-
prawdopodobniej stanie się to w ciągu kil-
ku najbliższych miesięcy.                    red

Kręgielnia w remoncie

W tym roku Święto Kupca obchodzone 
było w szczególnej oprawie, bowiem zbie-
gło się z obchodami jubileuszu 600-lecia 
Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.  
W kościele pod wezwaniem Świętej Bar-
bary mszę dla kupców odprawił kardynał 
Stanisław Dziwisz, zaś na Rynku Głów-
nym prezes KKK wygłosił orędzie skiero-
wane do kupców. Główna część obchodów 
odbyła się w teatrze imienia Juliusza Sło-
wackiego.  Tam kupcy wysłuchali listu 
napisanego do nich przez Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego oraz wystą-
pienia prezydenta Krakowa, który mówił 
o kupieckich tradycjach.

Ważną częścią imprezy było wręcze-
nie przez wicemarszałek Sejmu RP Ewa 
Kierzkowska odznaczeń dla zasłużonych 
kupców, przyznanych im przez Prezyden-
ta RP.  Wśród odznaczonych znaleźli się 
kupcy z Brzeska. Srebrny Krzyż Zasługi 
otrzymała Katarzyna Pacewicz-Pyrek 
-  zastępca prezesa KKK o/Brzesko; Brą-
zowy Krzyż Zasługi wręczono Bogdanowi 

Barankowi – prezesowi brzeskiego od-
działu KKK., został on także wyróżniony  
jubileuszowym medalem 600-lecia Kra-
kowskiej Kongregacji Kupieckiej.  Brązo-
wą Kogę  – odznaczenie przyznane przez 
Krakowską Kongregację Kupiecką otrzy-
mała Barbara Kopacz - sekretarz KKK 
o/Brzesko. 

Bogdan Baranek- jeden z założycieli 
brzeskiego oddziału Krakowskiej Kon-
gregacji Kupieckiej w Brzesku, jej aktyw-
ny działacz. Pracuje w komisji rewizyjnej 
KKK w Krakowie.  Swoją społecznikow-
ską pasję realizuje przez działalność cha-
rytatywną. Aktywnie pomagał powodzia-
nom z terenu gminy Szczurowa, każdego 
roku przekazuje pieniądze na Wielką Or-
kiestrę Świątecznej Pomocy, bierze udział 
w aukcjach na rzecz niepełnosprawnych. 
Mieszka w Mokrzyskach.

Barbara Kopacz- skarbnik i sekre-
tarz brzeskiego oddziału KKK, działa 
w nim od początku jego istnienia. Han-
dlowiec-prowadzi własną firmę, działa 

charytatywnie, mieszka w Brzesku. 
Katarzyna Pacewicz-Pyrek – wice-

prezes KKK o/Brzesko. Była jedną z osób, 
które tworzyły oddział, jest jedną z ak-
tywniejszych jego działaczek. Wieloletnia 
radna miejska, prowadzi własną firmę. 
Od lat prowadzi działalność charytatyw-
ną – wspomaga organizację wielu im-
prez organizowanych na terenie miasta. 
Aktywnie uczestniczyła w akcji pomoco-
wej dla powodzian z gminy Szczurowa.  
Mieszka w Brzesku.                           red

Kupcy z odznaczeniami
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Spotkanie autorskie z Józefem Bara-
nem i prezentacja jego najnowszej książ-
ki zatytułowanej „Podróże z tej i nie z tej 
ziemi” były częścią programu przygoto-
wanego na wieczór poetycko- muzyczny 
„Mojemu miastu na urodziny”. Zorga-

nizowany przez Urząd Miejski, Miejski 
Ośrodek Kultury oraz Powiatową i Miej-
ską Bibliotekę Publiczną był także oka-
zją do wystawienia reżyserowanego 
przez Ewelinę Stępień programu „Usta 
milczą, dusza śpiewa”. Młodzi artyści 

wspaniale wykonali znane arie operowe. 
Swoje talenty prezentowali: Dominika 
Wadas i Hubert Zapiór, którym akompa-
niował Krzysztof Musiał. Wspaniały po-
pis tańca dali Agata Kasperek i Dariusz 
Gawęda z klubu tańca Regis z Bochni. 

Podczas spotkania odbyła się uro-
czystość wręczenia medali 625-lecia 
Brzeska zasłużonym dawcom krwi, na-
uczycielom, policjantom, strażakom, 
pracownikom Urzędu Miejskiego. Z rąk 
burmistrza Grzegorza Wawryki otrzy-
mali je: Jadwiga i Wit Chmielarzowie, 
Lucyna Kubas, Wiesława Nierodzińska, 
Elżbieta Pluskwa, Jadwiga Podolańska, 
Maria Zachara, Andrzej Bieda, Marian 
Biel, Bolesław Fijałkowski, Janusz Fi-
lip, Tomasz Filip, Wiesław Gibes, Zbi-
gniew Gładyś, Franciszek Mrzygłód, Ja-
cek Nieć, Wiesław Porwisz, Marek Put, 
Antoni Staszczyk, Adam Szuba, Józef 
Wołek i Krzysztof Wrona. 

W czasie spotkania odbyło się także 
wręczenie nagród laureatom literackie-
go konkursu na wspomnienia związane 
z Brzeskiem „Tutaj jestem”. Otrzymali 
je Sabina Jakubowska z Jadownik, Jan 
Stefan Gawlik z Krakowa i Janusz Przy-
bylski z Brzeska.                              red

Mojemu miastu na urodziny
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Brzeski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji zaprasza do wzięcia udziału  
w cyklicznej imprezie „24 godzin-
ne pływanie”. Wielkie pływanie 
rozpocznie się  28 stycznia (piątek)  
o godzinie 17.00 i trwać będzie do 29 
stycznia (sobota) do godziny 17.00. 

-Prosimy wszystkich, którzy po-
trafią pływać, do przyłączenia się  
w celu ustanowienia nowego rekor-
du w pływaniu. Zachęcamy wszyst-
kich, nie ma znaczenia wiek ani 
umiejętności pływackie zawodni-
ków. Prosimy o wcześniejsze zapi-
sywanie się na listach uczestników 
tak, aby w każdej godzinie impre-
zy była odpowiednia liczba osób do 
pływania. Zapisywać można się  
w biurze BOSiR, w kasie lub u ra-
towników. Każdy z uczestników 
otrzyma pamiątkowy certyfikat 
uczestnictwa – zaprasza dyrektor 
BOSiR, Marek Dadej.

Wśród uczestników maratonu 
rozlosowane zostaną nagrody, zwy-
cięzcy otrzymają karnety wejścio-
we na basen. Losowanie odbędzie 
się 31 stycznia o godzinie 12.00  
w biurze BOSiR, a wylosowane 
osoby zostaną poinformowane te-
lefonicznie. Osoby biorące udział w 
24 godzinnym pływaniu wchodzą 
na basen bezpłatnie.                red

24 godziny 
na basenie

W Oświęcimiu odbyły się Otwarte 
Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego  
w pływaniu rozgrywane pod patrona-
tem Pawła Korzeniowskiego - „Bijemy 
Rekordy”. 

W tych bardzo dobrze obsadzonych 
zawodach startowało dwóch pływaków 
BOSiR Brzesko, z których najlepiej spi-
sał się Wojciech Wojdak wygrywając 
swoje starty na dystansie 200m, 400m 
oraz 1500 m stylem dowolnym. Woj-
tek znacznie poprawił rekordy życiowe 
oraz rekordy okręgu małopolskiego. Na 
uwagę zasługuje fakt, że Wojtek zo-
stał wybrany najlepszym zawodnikiem  
w kategorii junior 14-15 lat. Za ten 
sukces odebrał specjalny puchar oraz 
nagrodę finansową ufundowaną przez 
Pawła Korzeniowskiego. 

Kolejny brzeski pływak Krystian 
Bałabuch znacznie poprawił swoje re-
kordy życiowe, lecz nie wystarczyło to, 

aby stanął na podium zawodów. Cztero-
krotnie plasował się na najgorszym dla 
sportowca 4 miejscu.

W trakcie zawodów odbyła się de-
koracja za cykl zawodów Grand Prix 
Małopolski, w których w swoich ka-
tegoriach wiekowych Krystian Bała-
buch odebrał puchar za drugie miejsce,  
a Wojtek Wojdak znalazł się na miejscu 
trzecim.

-Rok 2010 był bardzo udany dla brze-
skiego pływania. Sportowcy trenujący 
w sekcji BOSiR Brzesko zdobyli ogółem 
6 medali Mistrzostw Polski, ustanowi-
li 7 rekordów Okręgu Małopolskiego. 
Nasz zawodnik Wojtek Wojdak został 
powołany do kadry narodowej Polskie-
go Związku Pływackiego, co jest jego 
wielkim sukcesem, ale i sukcesem tre-
nera oraz całego BOSiR-u. Jak mówi 
trener pływaków Pan Marcin Kacer 
– w Brzesku tworzy się coraz lepszy 
klimat do uprawiania tego wspaniałe-
go sportu, na pewno mają na to wpływ 
duże sukcesy na arenie ogólnopolskiej 
naszych pływaków. Dzięki utworzeniu 
sekcji pływackiej przy Brzeskim Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji mamy szanse 
jeszcze bardziej rozwinąć pływanie  
w regionie. Planujemy też utworzyć nowe 
grupy treningowe, dlatego zapraszamy 
wszystkich chętnych, którzy chcą roz-
począć przygodę ze sportem, na pływal-
nię w Brzesku – mówi dyrektor BOSiR, 
Marek Dadej.                                  red

Bijemy rekordy

Amicus Hominum to nagroda samo-
rządu wojewódzkiego przyznawana oso-
bom działającym na rzecz dobra innych 
i swoją bezinteresowną aktywnością 

wspierających drugiego człowieka. Na-
groda ma charakter honorowy. Laureaci 
otrzymują plakietę „Amicus Hominum”. 
Przyznawana jest już od pięciu lat  

w kilku kategoriach: polityka społeczna, 
polityka prorodzinna, ochrona zdrowia, 
pomoc niepełnosprawnym, edukacja  
i wychowanie oraz pomoc filantropijna. 
W tym roku wyróżnienie w kategorii 
edukacja i wychowanie otrzymał ksiądz 
prałat Zygmunt Bochenek. 

Ksiądz prałat Zygmunt Bochenek jest 
duszpasterzem z ponad 50-letnim sta-
żem. Jako proboszcz parafii NMP Matki 
Kościoła i św. Jakuba Apostoła organi-
zował Brzeskie Dni Młodych, a także 
Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.  Jest 
współzałożycielem Stowarzyszenia Ro-
dziny Kolpinga, Młodego Kolpinga oraz 
Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju 
Młodzieży „Wzrastanie”. Jest założy-
cielem Liceum Katolickiego w Brzesku 
oraz miesięcznika „Wzrastanie”. 

red

Wyróżnienie dla prałata Zygmunta Bochenka
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Jak tę podróż sobie wymarzyłaś, 
jak na nią zarabiałaś, zaplanowałaś, 
czy musiałaś z czegoś zrezygnować, 
żeby wyjechać?
Decyzja o wyjeździe do Ameryki Połu-
dniowej zapadła we wrześniu 2009r. Po-
mysł zrodził się w czasie rozmów z moją 
późniejszą współtowarzyszką podróży 
Dominiką. Obie wcześniej zakosztowa-
łyśmy trochę egzotyki podczas krótkich 
dwu, trzytygodniowych wyjazdów do 
Azji. Tam poznałyśmy ludzi, którzy od-
bywali właśnie kilkumiesięczne bądź 
roczne podróże przez różne kontynenty 
czy też dookoła świata. To oni właśnie 
dali mi sporo do myślenia i zainspirowa-
li do tego, żeby samej wyruszyć gdzieś 
na dłużej. Myślę, że nie bez znaczenia 
był też fakt, że od jakiegoś czasu za-
częłam zastanawiać się nad zmianą 
pracy, gdyż ówczesna przestała mnie 
cieszyć i zadowalać. A że od kilku mie-
sięcy trwał światowy kryzys, dlatego też 
o nową pracę nie było łatwo. Co więcej, 
z końcem roku zostałam zmuszona do 
wyprowadzki z mieszkania z powodu 
zmiany jego właściciela. Wszystko to 
uznałam za znaki, że czas wyruszyć 
w drogę. Skoro nie mogę się rozwijać  
w pracy, to dlaczego nie wykorzystać 
nadchodzącego roku w jakiś inny sposób.  
W podróży można nauczyć się tylu 
nowych rzeczy – w to nie wątpiłam. 
Sprawdziłam jeszcze  stan mojego kon-
ta i okazało się, że nie jest źle. Powinno 
wystarczyć na kilka dobrych miesięcy. 
W ciągu ostatnich dwóch lat, pracując  
w Edynburgu udało mi się zgromadzić 
trochę oszczędności pozwalających na zor-
ganizowanie tej wycieczki. Na szczęście  
w czasie pobytu w Szkocji nie musiałam  
z niczego rezygnować. Po prostu nie 
należę do osób rozrzutnych, a przy oka-
zji jestem też minimalistką, co ułatwia 
sprawę.

Dlaczego Ameryka Południowa?
Z tym poszło gładko. Ameryka Południo-
wa miała kilka czynników przemawiają-
cych na jej korzyść. Po pierwsze znajdują 
się tam liczne cuda natury. Po drugie, 
nigdy wcześniej nie miałyśmy możliwości 
kontaktu z żadną z kultur zamieszku-
jących ten kontynent. Po trzecie, obszar 
jest na tyle duży, że bez problemu bę-
dziemy miały zajęcie na kolejnych kilka 
miesięcy. No i będzie to świetna okazja 
do nauki języka hiszpańskiego. Poza 

Brazylią we wszystkich krajach Amery-
ki Południowej językiem oficjalnym jest 
właśnie hiszpański, stąd wiedziałyśmy, 
że okazji do praktyki nam nie zabraknie. 
Nadszedł czas przygotowań. Chciały-
śmy wyruszyć z początkiem roku, dlate-
go miałyśmy cztery miesiące aby zapiąć 
wszystko na ostatni guzik. W tym czasie 
dokupiłyśmy kilka niezbędnych braku-
jących rzeczy, które miałyśmy zabrać ze 
sobą. Wyposażyłyśmy się też w przewod-
niki po Ameryce i zaczęłyśmy ustalanie 

trasy podróży. Obmyśliłyśmy też plan 
pierwszych trzech tygodni. Dodatkowo 
starałyśmy się aktywnie spędzać te kilka 
miesięcy dzielących nas od wyjazdu. Wie-
działyśmy bowiem, że od początku czeka 
na nas kilka wycieczek górskich do poko-
nania. Musimy być zatem w formie.

Zwiedziłaś tyle krajów, co najbar-
dziej Cię urzekło, jakich spotkałaś 
ludzi, jacy oni są?
8 stycznia ubiegłego roku stanęłyśmy 
na półkuli południowej. Przez kolejnych 
11 miesięcy przemierzyłyśmy 9 krajów. 
Przed wyjazdem zupełnie nie wiedziałam, 
czego się spodziewać po tej podróży. Tak 
naprawdę miałam nikłe pojęcie na temat 
tego, jak wygląda życie w poszczegól-
nych krajach południowoamerykańskich.  
A tutaj okazało się, że Argentyna czy Chi-
le są bardzo rozwinięte i spacerując np. 
po Santiago, można czuć się jak w dowol-
nym dużym mieście europejskim. Ale gdy 
tylko przekroczyłyśmy granicę z Boliwią, 
znalazłyśmy się w Ameryce, o jakiej ma-
rzyłyśmy – autentycznej, nie do końca 
jeszcze skażonej kulturą Zachodu, prze-
pełnionej tradycjami i zwyczajami sięga-

jącymi początków istnienia tego kraju. 
Tutaj bowiem cały czas pielęgnowana jest 
kultura andyjska. W wielu domach obok 
hiszpańskiego pojawia się keczua, czyli 
język przodków. Powszednim jest widok 
kobiet ubranych w tradycyjne stroje – ko-
lorowa spódnica tzw. pollera, chusta za-
rzucona na plecy i melonik. To boliwijskie 
zacofanie ma jednak także drugą stronę 
medalu. Czuć bowiem lekki dysonans  
w kontaktach Boliwijczyków z Europej-
czykami. Myślę, że trudno jest nawiązać 

bliską i szczerą znajomość z nimi. Patrzą 
oni na nas przez pryzmat białej skóry, któ-
ra jest dla nich synonimem raju. Sprawia 
to, że są trochę niedostępni w kontaktach  
z nami. Gdy jednak uda nam się dotrzeć 
do nich bliżej, są niezwykle przyjaź-
ni. Miałam okazję się o tym przekonać  
w czasie mojego trzytygodniowego pobytu 
w Cochabambie, gdzie zamieszkałam pod 
dachem cudownej rodzinki boliwijskiej. In-
aczej wygląda to w Kolumbii, która wielu 
kojarzy się z przemysłem narkotykowym 
i przemocą. Rzeczywistość wygląda na-
tomiast zupełnie inaczej. Z perspektywy 
turysty kraj ten jest bezpieczny. Porząd-
ku pilnują bowiem liczni umundurowani 
przedstawiciele wojska czy policji. Częste 
kontrole dokumentów i bagaży sprawiają, 
że można się poczuć chronionym. Poza 
tym Kolumbijczycy to najsympatyczniej-
szy naród pod słońcem. Wszyscy są bardzo 
serdeczni, otwarci i chętni do niesienia po-
mocy. Łatwo się zaprzyjaźniają i nie stwa-
rzają barier. Dlatego też to właśnie oni 
skradli moje serce i urzekli swoją dobro-
cią. Gdybym miała zamieszkać w jakimś 
miejscu w Ameryce Południowej, to bez 
wątpienia byłaby to Kolumbia. 

Spojrzałam na świat z innej perspektywy
z podróżniczką Gabrysią Grabarz rozmawiała Zofia Sitarz

Kanion Colca w Peru
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Co w tej podróży było dla Ciebie 
najważniejsze?
W podróży najważniejsze dla mnie są 
kontakty z ludźmi, poznawanie ich kultu-
ry i próba wychwycenia u nich cech oso-
bliwych. Zawsze staram się obserwować 
ich zachowanie i wyciągać wnioski. To, 
czego możemy się uczyć od Latynosów, to 
zdecydowanie wewnętrzny spokój, ciesze-
nie się chwilą, umiejętność odpoczynku, 
nie prowokowanie sytuacji stresowych. 
Już po kilku dniach pobytu w Ameryce 
patrzyłam na Europę jako skupisko ze-
stresowanych ludzi ciągle gdzieś biegną-
cych. A tak naprawdę do czego tu się tak 
spieszyć? Na wszystko przyjdzie czas. 
Poza ciekawymi ludźmi, których pozna-
łam w czasie tej podróży, miałam też oka-
zję na własne oczy zobaczyć liczne miejsca 
zachwycające swoim urokiem. I tak do 
widoków zapierających dech w piersiach 
należą na pewno: wodospady Iguazu, pu-
stynia solna Uyuni, góra Fitz Roy i park 
Torres del Paine w Patagonii, przepiękne 
Andy, gęste lasy tropikalne w Brazylii czy 
rajskie plaże na Karaibach.

Co najbardziej utkwiło Ci w pamięci?
To, czego nigdy nie zapomnę, to spotka-
nia z wyjątkowymi ludźmi: z szamanem 
Carlosem Prado, który uczył mnie ży-
cia zgodnie z rytmem przyrody, Pierrem  
z Francji i rodzinką amerykańską, któ-
rzy nie bali się zostawić wygodnego ży-
cia w swoich rozwiniętych krajach na 
rzecz skromnego, ale pełnego wyzwań  
w Boliwii. Na zawsze pozostanie mi  
w pamięci także widok Menonitów i roz-
mowa z nimi w boliwijskim San Jose de 
Chiquitos. To samo tyczy się ubogiej rodzi-

ny mieszkającej wysoko w górach w Peru, 
która zachwyciła mnie swoją mądrością  
i uzmysłowiła, jak niewiele człowiekowi 
potrzeba do życia. A amerykański wspi-
nacz Timmy O’Neill pokazał mi, jak żyć 
na 100%. Takich lekcji nie ma w szkole.

Zatem podróże kształcą? 
Tak, dlatego chciałam wszystkich zachęcić 
do wyjścia z domu. Podróże kształcą – ta 
życiowa prawda nabrała dla mnie głęb-
szego znaczenia w ciągu minionego roku. 
Przebywając wśród ludzi o odmiennej men-
talności, zostajemy zmuszeni do spojrzenia 
na świat z zupełnie innej perspektywy. 
To uczy nas tolerancji, otwiera umysł na 
nowe doświadczenia i poszerza horyzon-
ty. Zdałam sobie również sprawę z tego, 
że w obecnych czasach podróżowanie nie 
jest wcale takie trudne. Turystyka w XXI 
wieku jest bardzo rozwinięta. Dostępność 
hosteli, wszelkiego rodzaju środków trans-
portu, łatwość w dotarciu do zabytków czy 
innych ciekawych miejsc bardzo ułatwia 
poruszanie się po nieznanym lądzie. Mylne 
jest też myślenie, że aby zrobić sobie takie 
roczne wakacje, trzeba zostać najpierw mi-
lionerem. Po pierwsze, linie lotnicze oferują 
coraz więcej promocji, dzięki czemu bilety 
pojawiają się w bardzo przystępnych ce-
nach. Po drugie, jeśli nie jest się zanadto 
wymagającym i wygodnym, można prze-
żyć za bardzo małe pieniądze. Nam nie 
straszne było spanie w namiocie, hamaku, 
lepiance czy w tirze. Stołowałyśmy się na 
ogół w lokalnych restauracjach czy na tzw. 
mercado czyli na targu. Jeździłyśmy lo-
kalnymi autobusami, czasem autostopem. 
Nasza podróż zdecydowanie odbywała się 
na niskim budżecie, dlatego 50 złotych nie-

jednokrotnie wystarczało 
na przeżycie dnia. Nigdy 
jednak nie głodowałyśmy, 
zawsze miałyśmy gdzie 
spać. Czasami tylko re-
zygnowałyśmy z drogich 
atrakcji turystycznych. 
Wybrałyśmy np. wycieczkę 
samochodem z przewodni-
kiem przez pustynię z ta-
jemniczymi liniami w Na-
zca, zamiast kosztownego 
aczkolwiek atrakcyjnego 
lotu szybowcem. Ale jak 
się okazało, wyszło nam 
to na korzyść, bo zamiast 
problemów żołądkowych 
dostałyśmy sporą dawkę 
ciekawych informacji od 
lokalnego przewodnika. 
Podsumowując naszą 
podróż stwierdziłyśmy  
z Dominiką, że my to chy-

ba spróbowałyśmy w niej wszystkiego. Od-
wiedziłyśmy znane miejsca turystyczne, 
ale także zawitałyśmy w wioskach, do któ-
rych zagląda mało który turysta. Miałyśmy  
i góry i morze, słońce i śnieg, dżunglę i pla-
żę, łódkę i motory i nawet ziemia się za-
trzęsła w Chile. Zebrałyśmy tyle wrażeń 
i nowych doświadczeń, że teraz przez lata 
będziemy zbierać ich owoce. Wierzę w to 
głęboko. Nigdy nie zamieniłabym tej po-
dróży na nic innego. Czuję w sobie nową 
energię, która posłuży mi do realizacji ko-
lejnych planów.

Jak czułaś się, wracając po tak dłu-
gim czasie do Polski?
11 miesięcy to szmat czasu, jak dla mnie 
wystarczająco długi, żeby nasycić się tym 
co nowe i nieznane. Nie chciałam, żeby 
ta wyprawa przedłużyła się o kolejny rok 
czy dwa. Wolałam wrócić teraz do Polski  
i wyruszyć gdzieś znów za jakiś czas. Chcę 
za tą podróżą zatęsknić i wtedy z nowym 
zapałem jechać gdzieś dalej. Dlatego po-
wrót był raczej bezbolesny. Co prawda, 
kiedy  odrywałam się od kolumbijskiej 
ziemi, zakręciła mi się łezka w oku, ale  
z drugiej strony cieszyłam się na myśl 
spotkania z bliskimi. Ciekawiło mnie też, 
co dalej, co na mnie czeka w nadchodzą-
cych miesiącach. A jak już wróciłam, to 
czułam się jakby mnie nie było tydzień.

Czy już planujesz kolejną wyprawę?
W ciągu ostatniego roku zdałam sobie spra-
wę, że podróże są dla mnie bardzo ważne  
i teraz to już nie wyobrażam sobie bez 
nich życia. Czuję się uzależniona, bo jak 
raz się gdzieś wyjedzie i zakosztuje tego 
smaku egzotyki, nowości, ciekawości, to 
potem już trudno przestać. Wiem, że jak 
tylko będę miała możliwość, to wyruszę 
gdzieś znowu. Konkretnych planów jed-
nak jeszcze nie mam. Cały świat mnie 
ciekawi i zadziwia, dlatego lista marzeń 
raczej się nie kończy. Jeżdżąc po świe-
cie, zdałam sobie sprawę z tego, jak sła-
bo znam swój własny kraj. Dlatego też 
moim pomysłem na ten rok jest lepsze 
zapoznanie się z Polską. Bardzo chcia-
łabym odwiedzić piękne zakątki naszego 
kraju, których nie miałam jeszcze oka-
zji zobaczyć na własne oczy, żeby móc 
potem o nich opowiadać w świecie. Bo  
o dalekich podróżach myśleć nie przesta-
nę. Nie raz już przekonałam się, że ma-
rzenia naprawdę się spełniają. Dlatego 
nie bójmy się marzyć wysoko i daleko.  
A nuż się spełni… 

27 stycznia o godz. 18 w Piwnicy Brze-
skiej odbędzie się spotkanie z Gabrysią 
Grabarz i pokaz slajdów z jej podróży.

Laguna Chillata
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Anna i Kazimierz Kuralowie, właści-
ciele Restauracji Galicyjska już po raz 
osiemnasty byli organizatorami spo-

tkania wigilijnego dla osób samotnych,  
chorych i bezdomnych. W tym roku za-
prosili do swojego stołu 150 osób – pod-

opiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Caritasu, wspólnie z nimi 
opłatkiem łamali się biskup Andrzej Jeż, 
a także księża dekanatu brzeskiego, wła-
dze miasta i powiatu. 

Pracownicy restauracji Galicyjska 
zostali uhonorowani przez burmistrza 
Grzegorza Wawrykę medalami 625-lecia 
Brzeska oraz listami gratulacyjnymi. 

-Już po raz osiemnasty spotykamy się 
w Galicyjskiej. Jest to ogromne przedsię-
wzięcie wymagające wielkiego nakładu 
finansowego, organizacyjnego i ciężkiej 
pracy. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie 
wspaniali pracownicy restauracji, którzy 
z wielkim poświęceniem przygotowują od 
lat to wyjątkowe spotkanie. Wszystkim 
im dzisiaj serdecznie dziękujemy – mówił 
burmistrz. 

Medale otrzymali: Anna Janiszewska, 
Anna Serwatka. Zofia Piwowar, Maria 
Glonek, Marcin Gargol, Beata i Franci-
szek Woźniakowie. Listy gratulacyjne bur-
mistrz wręczył: Marii Zdunek, Stanisławie 
Mleczko, Marii Król, Halinie Kasperek, 
Józefie Śnioszek i Bogumile Miłek. red

Wieczór wielkich serc
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawry-
ka po raz kolejny wręczył medale okolicz-
nościowe z okazji 625-lecia miasta. Tym 
razem otrzymali je zasłużeni krwiodaw-
cy, policjanci, pracownicy Urzędu Miej-
skiego. Wśród wyróżnionych znaleźli 
się: ks. Jan Panek – proboszcz  parafii 
p.w. Najświętszego Serca Jezusowego  
w Mokrzyskach; ks. prałat Zygmunt Bo-
chenek – redaktor i wydawca ogólnopol-
skiego miesięcznika Wzrastanie, założy-
ciel szkoły katolickiej; Marek Adamczyk 
– wieloletni radny z Mokrzysk, inicjator 
budowy wodociągu, gazociągu, a także 

kościoła. Medale otrzymali także hono-
rowi dawcy krwi: Wojciech Podleś, Piotr 
Słowiak i Marian Biel. 

Burmistrz wyróżnił także pracow-
ników Urzędu Miejskiego: Krystynę 
Barbarę Serwin – kierowniczkę USC, 
wieloletnią radną; Celinę Łanochę – 
skarbnika gminy oraz Małgorzatę Toma-
szek. Wśród odznaczonych przedsiębior-
ców znaleźli się: Adam Zydroń - prezes 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej oraz Barbara i Janusz Mast-
kowie – właściciele drukarni Print-
graph. Wyróżnieni medalem zasłużeni 

funkcjonariusze policji to: insp. Marek 
Put- z-ca komendanta miejskiego policji  
w Tarnowie, przez blisko 20 lat związany 
z pracą w brzeskiej policji oraz asp. szta-
bowy Andrzej Fitrzyk – funkcjonariusz 
z 23 letnim stażem, naczelnik Wydziału 
Kryminalnego. Medale otrzymały także 
działaczki społeczne – Zuzanna Peters-
Musiał oraz Anna Gaudnik. 

30-lecie działalności świętuje NSZZ 
„Solidarność”, z tej okazji działacze 
związkowi postanowili wyróżnić spe-
cjalnymi, okolicznościowymi medalami 
najbardziej zasłużone osoby z gminy 
Brzesko. Henryk Łabądź – zastępca 
przewodniczącego Zarządu Regionu Ma-
łopolskiego i Ludwik Korta – kierownik 
oddziału nr 4 NSZZ „Solidarność” wrę-
czyli medale: ks. Władysławowi Pasiu-
towi, ks. Józefowi Drabikowi, burmi-
strzowi Grzegorzowi Wawryce, Irenie 
Ślusarczyk, Zofii Kubali i Tadeuszowi 
Pasierbowi.                                       red

Świąteczne spotkanie
Jest już tradycją, że pod koniec roku Urząd Miejski wspólnie ze Starostwem 

Powiatowym wspólnie organizują noworoczną sesję. Na uroczyste spotkanie 
przybyło wielu gości, którzy w świątecznej atmosferze łamali się opłatkiem  
i wspólnie śpiewali kolędy. Ze wzruszającym spektaklem wystąpiła grupa te-
atralna z brzeskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej. 
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 W pełni usatysfakcjonowana powinna 
być Marta Kokoszka, która po raz drugi 
z rzędu została rekordzistką wśród wolon-
tariuszy. W zeszłym roku w jej puszce zna-
lazło się blisko tysiąc złotych, tym razem 
Marta poprawiła ten wynik o połowę. To 
zarówno zasługa jej samej jak i ludzi, któ-
rych spotykała na swojej drodze. W ogóle 
prym wśród wolontariuszy wiedli ucznio-
wie brzeskiego Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1, jednak słowa uznania należą 
się wszystkim, którzy 9 stycznia kwesto-
wali na rzecz WOŚP. Wieki szacunek także 
dla tych, którzy nie szczędzili grosza, co za-
owocowało wspaniałym wynikiem. 

Skoro mowa o rekordzistach, to nie spo-
sób nie wspomnieć o Edmundzie Lesiu, 
który przystąpił do licytacji ostatniego  
z dziesięciu serduszek i wylicytował je za 
kwotę 2 tysięcy złotych. Trzeba zazna-
czyć, że w tym roku zainteresowanie ser-
duszkami było tak spore, że Aleksandra 
i Ryszard Dziedzicowie oraz Krzysz-
tof Wrona, którzy je bezinteresownie 
wykonali, postanowili „dorobić” jeszcze 
parę sztuk, na które czeka przynajmniej 
czterech chętnych. 

Dopisali także sponsorzy, którzy prze-
kazali sporo wartościowych przedmiotów 
na aukcję towarzyszącą muzycznym kon-
certom odbywającym się na Placu Kazi-
mierza Wielkiego. Wylicytować można 
było dosłownie wszystko, od pluszowych 
zabawek po żołnierską saperkę, a nawet 
… pieczonego indyka. Zgromadzoną przed 
sceną publiczność rozgrzewały nie tylko 
muzyczne występy, ale też smakowity żu-
rek serwowany nieodpłatnie przez człon-
ków Małopolskiego Stowarzyszenia 
Cukierników i Kucharzy, będących na 
co dzień pracownikami Centrum Rozryw-
kowo-Konferencyjnego Planeta. 

Jak co roku, także i tym razem, cały sztab 
ludzi przeliczających zbierane przez wolon-
tariuszy pieniądze pracował w siedzibie 
firmy Multimedia S.A., która tradycyjnie 
udzieliła im swojej gościny. A liczeniem za-
jęli się, co też jest już tradycją, pracownicy 
PKO BP, Miejskiego Ośrodka Kultury 
i radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek. 

Wśród osób biorących udział w licyta-
cji rozpoznać można było znajome twarze 
osób, które od wielu lat uczestniczą w akcji 

rozpropagowanej przez Jurka Owsiaka. 
Do nich należy między innymi Stefan 
Drużkowski, który i tym razem nie szczę-
dził pieniędzy, nabywając nie tylko złote 
serduszko, ale i kilka jeszcze licytowanych 
przedmiotów. 

Na Placu Kazimierza Wielkiego ogrom-
nych tłumów nie było. Można jednak być 
w stu procentach pewnym, że ci, którzy 
na to miejsce przybyli, przyszli się dobrze 
bawić, rozumiejąc ideę tego wydarzenia. 
Niezadowoleni pozostali w domach, wy-
rażając swoje niezrozumiałe nieukonten-
towanie programem imprezy. Spróbujmy 
zatem wyjaśnić, co przecież dla większo-
ści jest oczywiste, że brzeskim finałom 
WOŚP, tak jak i tym organizowanym  
w innych miejscach kraju i za granicą, 
przyświeca jeden nadrzędny cel – nieść 
pomoc potrzebującym jej dzieciom. Innego 
przesłania nie ma. Dlatego próżno ocze-
kiwać przybycia spektakularnych gwiazd 
na imprezy, których zadaniem jest zebra-
nie jak największych funduszy przy jak 
najmniejszych kosztach. Takie to proste. 

Koncerty muzyczne na Placu Kazimierza 
Wielkiego rozpoczęły się od wokalnych po-
pisów dwóch utalentowanych solistek dzia-
łających na co dzień pod egidą Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Katarzyna Szlachta  
i Aleksandra Kaim mają w swoim dorob-
ku już wiele nagród i wyróżnień zdobytych 
na prestiżowych przeglądach i konkursach. 
Ci, którzy nie byli świadkami ich wystę-
pów, mogą tylko żałować, bo w przyszłości 
nie będą się mogli pochwalić, że uczestni-
czyli w ich starcie do wielkiej kariery. 

Znakomity, urozmaicony program za-

prezentowała w swoim koncercie Miejska 
Orkiestra Dęta pod dyrekcją Wiesława 
Porwisza, który tym razem dał się poznać 
także jako wytrawny saksofonista. 

Wśród zespołów zaproszonych na brze-
ski Finał WOŚP znalazły się trzy grupy  
z Nowego Wiśnicza. Lookout i The Pun-
kers to kapele znane już brzeskiej pu-
bliczności, choćby z ostatnich występów 
na Pożegnaniu Lata. To młodzi muzycy, 
którzy całkiem poprawnie wykonują rove-
ry polskiej i światowej muzyki rockowej. 
I czynią to z charakterystyczną młodzień-
czą spontanicznością. 

Trochę zastrzeżeń można mieć do pozio-
mu zespołu Rape Axe. Z tym, że zastrze-
żenia mogą dotyczyć tylko wokalisty, bo 
instrumentaliści prezentują już całkiem 
dobry warsztat muzyczny. Frontman 
prawdopodobnie usiłował w Brzesku popeł-
nić muzyczne samobójstwo, bo tylko próbą 
samobójczą można nazwać jego upór, kiedy 
to dusząc się w górnych rejestrach usiłował 
naśladować tuzy światowego rocka. Wyba-
czamy mu to jednak, wszak uczestniczył  
w akcji charytatywnej, a zespół nadal prze-
cież ma status grupy amatorskiej. 

Ostatnim punktem muzycznej części Fi-
nału WOŚP w Brzesku był koncert zespołu 
Chłopacy. Była to na pewno propozycja 
wyróżniająca się na tle poprzednich. Gru-
pa złożona ze studiujących w Krakowie 
muzyków ma już na swoim koncie kil-
ka osiągnięć. Do takich na pewno należą  
2. miejsce na Sopot Hit Festival 2009  
i 5. miejsce na ubiegłorocznym Festiwa-
lu Muzyki Rosyjskiej w Zielonej Górze.  
W Brzesku Chłopacy wystąpili na dwa ty-
godnie przed ukazaniem się singla promu-
jącego ich debiutancką płytę. Myślę, że po 
brzeskim koncercie nie brak będzie takich, 
którzy zechcą krążek nabyć. 

A za rok, znając mieszkańców Brzeska, 
postaramy się wspólnie poprawić tegorocz-
ne osiągnięcie. Do miliona złotych, który 
kiedyś przekroczymy (mowa o dotychczaso-
wym finansowym dorobku trzynastu brze-
skich Finałów), jest coraz bliżej.      PRUD

Rekordowa „Trzynastka”
Organizowany po raz trzynasty w Brzesku Finał Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy zadał kłam wszystkim przesądnym, którzy panicznie boją się 
feralnej ponoć liczby. W tym roku ustanowiliśmy nasz finansowy rekord wy-
noszący od 9 stycznia 57 565,91 złotych. 190 wolontariuszy reprezentujących 
brzeskie szkoły uzbierało 46 849,50 zł, całość dopełniły pieniądze zebrane 
podczas tradycyjnej aukcji prowadzonej na Placu Kazimierza Wielkiego.



ZŁOTE SERDUSZKA wykonane i nieodpłatnie przekazane na aukcję przez 
Krzysztofa Wronę oraz Aleksandrę i Ryszarda Dziedziców wylicytowali:
Edmund Leś (za 2 000 zł), Łukasz Niemiec i Wojciech Sumara (po 800 zł), Ste-
fan Drużkowski i Jarosław Jemioło (po 700 zł), anonimowy darczyńca i Grzegorz 
Wawryka (po 600 zł), Zakład Gazowniczy Brzesko (za 550 zł) oraz Monika Druż-
kowska i Agnieszka Zachara (po 500 zł).
Uwaga: Z uwagi na duże zainteresowanie wykonane zostaną jeszcze cztery dodat-
kowe serduszka, które trafią do osób deklarujących chęć zasilenia konta WOŚP.  

SPONSORZY BRZESKIEGO FINAŁU WOŚP 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Firma ENTER Jerzego Kubali, Firma PROSTER Wiesława Pu-
kala, Firma BOMAS, Apteka VITA Państwa Krupów, Apteka Państwa Dudzińskich, Apteka Milenium Państwa 
Czerczaków, Firma JAWOR, Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców w Brzesku, EURO-
GUM, PSS SPOŁEM w Brzesku, Krakowska Kongregacja Kupiecka, Restauracja AUGUST, Zakład Złotniczy 
Krzysztofa Wrony, Browar Okocim, Edward Czesak - poseł na Sejm RP, Jan Musiał – poseł na Sejm RP, Staro-
stwo Powiatowe, Piekarnia Państwa Winiarskich, Cukiernia Państwa Stefków, Firma Handlowa MARS – Elż-
bieta Kołodziej, Restauracja GALICYJSKA, Centrum Rozrywkowo Konferencyjne PLANETA, BIURO PART-
NER i sklep PIPI, Market Budowlany ŚNIEŻKA, Krakowski Bank Spółdzielczy, Małopolskie Stowarzyszenie 

Kucharzy i Cukierników, PKO BP, Multimedia S.A., Gimnazjum w Jadownikach. 

Prawie 600 tysięcy 
W trakcie trzynastu finałów Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, które odby-
ły się dotychczas w Brzesku, mieszkańcy 
naszej gminy zebrali około 582 tysięcy 
złotych, które zasiliły konto akcji zaini-
cjowanej przez Jurka Owsiaka. Do tej 
pory kwestowało około 2600 wolonta-
riuszy, z których ci pierwsi to już doro-
śli ludzie, na pewno miło wspominający 
początki Wielkiego Grania w Brzesku. 
Przypomnijmy zatem, że ten pierwszy 
brzeski Finał zorganizowany został z ini-
cjatywy Krzysztofa Bigaja, który peł-
nił wtedy (1999 rok) funkcję miejskiego 
radnego, a zebraliśmy wówczas około 
30 000 złotych. Przez następne dwa 
lata poprawialiśmy wyniki regularnie  
o około 10 000 złotych. W 2002 roku po 
raz pierwszy przekroczyliśmy magiczną 
„pięćdziesiątkę”, a finansowy wynik ów-
czesnego Finału zamknął się kwotą po-
wyżej 55 tysięcy złotych. To był rekord, 
który przetrwał przez wiele lat, by wresz-
cie zostać poprawiony 9 stycznia 2011 
roku, kiedy to w wyniku kwesty i aukcji 
zebraliśmy 57 565,91 złotych. Ten wy-
nik może być jeszcze wyższy, bo nadal 
deklarowane były kwoty, które jeszcze 
przed zamknięciem bieżącego numeru 
BIM-u miały trafić na konto WOŚP.      

Rekordziści wśród wolontariuszy:
Marta Kokoszka  1 553,53 zł
Wojciech Wąsikiewicz  956,33 zł
Natalia Gaweł  876,14 zł
Małgorzata Motak  830,44 zł
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Tak naprawdę Krakowiacy Ziemi 
Brzeskiej istnieją już od 43 lat, bo zespół 
założony został w 1967 roku z inicjaty-
wy Zarządu Powiatowego Oddziału ZNP  
w Brzesku. Pomysłodawcą był ówczesny 
prezes Zarządu doktor Jan Adamczyk. 
Jego inicjatywę poparł pełniący wówczas 
funkcję kierującego Wydziałem Oświaty 
inspektor szkolny Władysław Bodzio-
ny. W początkowych latach istnienia 
zespół otoczony był troskliwą opieką 
władz ZNP. Od 1995 roku zespół dzia-
ła w strukturach Miejskiego Ośrodka 
Kultury. Już po roku działalności Kra-
kowiakami zajęła się Janina Kalicińska, 
etnochoreograf posiadająca już wtedy 
ministerialną kategorię „S”.

Krakowiacy wschodni 
Pani Janka, bo tak od niepamiętnych 
czasów zwracają się do niej członkowie 
zespołu, postawiła na prawie wtedy za-
pomniany folklor Krakowiaków Wschod-
nich. Trzeba przyznać, że była do tego 
znakomicie przygotowana. Wcześniej 
gruntownie zapoznała się dorobkiem 
Oskara Kolberga, a także z zapisami 
„Zaborowskiej nuty” Jędrzeja Cierniaka 
oraz „Okruszynami z Gręboszowa” Jaku-
ba Bojko. Sama też podglądała zwycza-
je mieszkańców Zaborowa, Szczurowej, 
Strzelec Wielkich, Borzęcina i Wojnicza. 

Zespół Krakowiacy Ziemi Brzeskiej 
należał do nieistniejącego już, ale kiedyś 
prężnie działającego Stowarzyszenia 

„Scena Ludowa”, mającego swoją główną 
siedzibę w Krakowie. Dzięki temu często 
Krakowiakom przychodziło prezentować 
się przed liczną grupą przyjaciół i ko-
legów z innych zespołów, a należy wie-
dzieć, że Stowarzyszenie zrzeszało 300 
zespołów z całego kraju. Każdy występ 
był później szczegółowo analizowany, 
omawiany i oceniany. 

Programy Krakowiaków zawsze się 
podobały, a wszystkim szczególnie do 
gustu przypadły warszawianka, razów-
ka i wściekła polka. To dzięki Krakowia-
kom Ziemi Brzeskiej zaistniał na nowo  
i rozpowszechnił się folklor krakowia-
ków wschodnich. Obecnie tego folkloru 
uczą w Rzeszowie na studiach dla cu-
dzoziemców. Uczy go na przykład za-
przyjaźniona z zespołem pani Wiesława 
Hazukowa. Dodajmy, że na programach 
Krakowiaków Ziemi Brzeskich wzoro-
wały się zespoły między innymi z Prze-
myśla, Warszawy, Gdańska, czy Białe-
gostoku.

Kapela na 102 
Występom zespołu od początku towa-
rzyszy autentyczna kapela ludowa. Kie-
rowali nią kolejno Stefan Sukiennik, 
Władysław Chłopecki, Franciszek Baca, 
Zbigniew Brożek i Zbigniew Głuszak. 
Aktualnie kierownikiem kapeli jest Bo-
gusław Wójcik, który mimo młodego 
wieku osiągnął już bardzo wysoki po-
ziom muzyczny. Kiedy przychodził do 

zespołu, umiał grać tylko na akordeonie, 
ale akurat wtedy ten instrument nie 
był Krakowiakom potrzebny. Ponieważ 
było zainteresowanie na skrzypki, bar-
dzo szybko zgłębił tajniki gry na tym 
instrumencie. Później z rozpędu dołożył 
jeszcze do tego kontrabas i trąbkę. W ka-
peli, którą obecnie kieruje, grają jeszcze 
Anna Kocoń, Marian Budyn, Piotr Ma-
lisz, Ryszard Sroga i Bartek Sacha.  

Przez te ponad 40 lat przez kapelę 
przewinęło się około 60 muzyków, wśród 
nich prawdziwi wirtuozi. Trudno tu-
taj wymienić wszystkich, ale na pewno 
warto wspomnieć jeszcze Władysława 
Panka, Józefa Boronia, Jana Potępę, 
Ryszarda Sachę, czy Jana Kanię. 

Siła widowisk
Janina Kalicińska od początku dbała, 
aby występy Krakowiaków wiernie od-
zwierciedlały autentyzm prezentowa-
nego przez zespół folkloru. Postanowiła 
też, aby były to programy przedstawia-
jące całe widowiska. Zespół znany jest 
z takich przedstawień jak „Zalecanki 
– przechwalanki”, „Zabawa na odpu-
ście”, „Comber babski” i „Wesele zabo-
rowskie”. Autentyzm tych projektów 
podkreślają wierne oryginałom stroje,  
w których Krakowiacy występują. Może-
my więc podziwiać męskie brązowe suk-
many z bogato zdobionymi kołnierzami, 
kobiece katanki, haftowane koszule, far-
tuchy, gorsety, białe wyszywane rajtuzy, 
magierki i krakowską rogatywkę pana 
młodego zwieńczoną okazałym pióropu-
szem. 

Krakowiacy sięgają też po folklor  
z innych stron naszego kraju, stąd  
w ich programach odnaleźć można tańce 
kaszubskie i lubelskie. Także wtedy do-
strzec można dbałość o autentyzm pro-
ponowanych prezentacji. 

Krakowiacy mają czterdzieści lat
W drugą sobotę stycznia odbyła się w Domu Ludowym w Jadownikach 

miła uroczystość, podczas której świętowano 40-lecie „Krakowiaków Zie-
mi Brzeskiej”. Jubileuszowy koncert zgromadził nadkomplet publiczności,  
a występ został nagrodzony gromkimi brawami, po czym nastąpiły trwające 
dłużej niż sam koncert gratulacje.  
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Ambasadorzy polskiej kultury
Wysoki poziom artystyczny i szerokie 
kontakty sprawiły, że zespół bardzo 
często był i jest zapraszany na występy 
zagraniczne. Krakowiacy koncertowa-
li między innymi w Finlandii, Norwe-
gii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Holandii, 
Turcji, Hiszpanii, Niemczech, Francji. 
Uświetniał też pobyty uczestnikom rej-
sów promami Polskiej Żeglugi Bałtyc-
kiej. Właściwie nie ma miejsca w kraju, 
w którym by nie występowali. Najmilej 
wspominają koncert z 1995 roku, w war-
szawskiej Filharmonii Narodowej, przy 
pełnej widowni.   

W swojej dotychczasowej karierze 
Krakowiacy Ziemi Brzeskiej otrzymali 
wiele znaczących nagród. Między innymi 
sześciokrotnie Pawie Pióro wyśpiewane 
i wytańczone na corocznym Festiwalu 
Folkloru Ziem Nizinnych w Tarnowie. 
Trzy razy sięgali Krakowiacy po trady-
cyjny i prestiżowy Krakowski Wianek 
na przeglądach organizowanych każdego 
roku w Szczurowej. W dorobku mają też 
przyznawaną niegdyś przez Wojewódzki 
Ośrodek Kultury w Tarnowie nagrodę 
Uskrzydlony. Sama kapela ma w swoim 
dorobku zaszczytne trzy Gliniane Dzba-
ny. Do dnia jubileuszowej uroczystości  
w kolekcji zespołu pozostawało 19 pre-
stiżowych nagród. Już podczas gali 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
Małgorzata Cuber poinformowała, że 
Krakowiacy w najbliższym czasie otrzy-
mają bardzo cenioną w środowisku na-
grodę Gloria Artis, a przewodniczący 
Rady Fundatorów Tarnowskiej Fundacji 
Kultury Stanisław Lis wręczył zespoło-
wi Platynową Płytę w uznaniu za zasłu-
gi dla rozwoju polskiej kultury.

Rozpoznawalni przez tańce
Krakowiacy Ziemi Brzeskiej to zespół 
słynny z tego, że w swoich programach 

prezentuje tańce opracowane i auten-
tyczne, wykonywane przez zwykłych 
ludzi jeszcze w okresie międzywojen-
nym. Do specjalności Krakowiaków na-
leżą hop-walec, warszawianka, razówka  
i – oczywiście – krakowiak. 

Warszawianka to taniec niby prościut-
ki, ale niezwykle popularny na przykład 
we Francji. Mieszkańcy centralnej Fran-
cji kultywujący folklor do dziś z dumą 
podkreślają, że tańczą Warszawiankę 
jak Polacy, bo taniec ten przywędrował 
do nich wraz z zafascynowanymi nim 
żołnierzami napoleońskimi. 

Krakowiak – ten wykonywany przez 
Krakowiaków – nie jest tańcem czysto 

autentycznym. Do dziś Polonusi tańczą 
go jako polkę. Kiedyś na wiejskich zaba-
wach mężczyzna zamawiający u kapeli 
ten taniec, wykonywał taką oto charakte-
rystyczną przyśpiewkę: „Jo wom zapłacę, 
wy mi zagrajcie muzykanci, tę poleckę, 
tę jedyną, jo se zatańcę z mą dziewcyną”. 
Zaraz potem tańczono na melodię krako-
wiaka taniec zwany polką.

Krakowiacy mają też w repertuarze 

wywodzący się z XIX wieku, a niezwy-
kle popularny taniec zwany dżekiem. 
Jest to układ tańczony wyłącznie przez 
mężczyzn, a nazywany jest też tańcem 
okręckim lub pirackim.  Rozpowszech-
nili go marynarze przybywający do ka-
szubskich portów, którzy popisywali 
się swoimi akrobatycznymi skokami 
wykonywanymi w rytm melodii. Warto 
wiedzieć, że w Polsce zarejestrowane 
zostały tylko trzy tańce męskie – wspo-
mniany dżek kaszubski, zbójnicki góral-
ski i krakowiak sądecki. 

Zatrzymajmy się  jeszcze na chwilę 
przy dżeku. Każdy obserwujący popisy 
tańczących na pewno zwróci uwagę na 
charakterystyczne, głośno wykrzyczane 
hasło: „Ryba idzie!”. Dla kaszubskich 
marynarzy owo „Ryba idzie” to jak dla 
rycerzy wici, larum. Bywało, że na ten 
okrzyk wszyscy marynarze uczestniczą-
cy nawet w mszy świętej w pośpiechu 
opuszczali kościół, a celebrujący mszę 
ksiądz ze zrozumieniem i z wielkim sza-
cunkiem błogosławił rybaków, którzy 
łowiąc zapewniali byt swoim rodzinom. 
Sam dżek w wykonaniu Krakowiaków 
zapiera dech w piersiach widzów ten ta-
niec obserwujących. 

Jedna wielka rodzina
Wiele rzeczy składa się na to, że Kra-
kowiacy Ziemi Brzeskiej przetrwali tyle 
lat i nic nie wskazuje na to, żeby ten 

zespół miał kiedykolwiek zakończyć 
swoją działalność. Przede wszystkim 
pani Janka, która swoją zasadniczością 
i konsekwencją czasem potrafi uprzy-
krzyć życie, ale wszyscy rozumieją, że 
kieruje nią przede wszystkim dbałość 
o jak najlepszy efekt końcowy każde-
go przedsięwzięcia. Janina Kaliciń-
ska to ceniona etnochoreograf legity-
mująca się certyfikatem CIOFF czyli 
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Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń 
Folklorystycznych. Festiwali i sztuki 
Ludowej. Jest specjalistką od krako-
wiaka. Właściwie, to nie wiadomo, od 
kiedy krąży po świecie najprawdziwsza 
prawda, że kto nie przeszedł przez ręce 
Kalicińskiej, nie wie, co to krakowiak. 
Urodziła się w Wierzchosławicach. Ją 
samą tańczyć krakowiaka nauczył oj-
ciec, Adolf Kaliciński. 

Ona sama nazywa siebie wiciarką, bo 
po raz pierwszy publicznie zatańczyła na 
błoniach w Dankowicach koło Bielska-
Białej, miejscowości słynącej najprzed-
niejszymi wiciarzami. W tychże Dan-
kowicach istnieje szkoła nosząca imię 
Ludmiły i Adolfa Kalicińskich, rodziców 
pani Janki. Chyba nie trzeba dodawać, 
że zespół wystąpił podczas uroczystości 
nadania imienia dankowickiej szkole.

Pierwsze studia, jakie pani Janka 
ukończyła, były pedagogiczne. Później 
zdecydowała się jeszcze na studia cho-
reograficzno-pedagogiczne. Od tej pory 
nieprzerwanie związana ze sceną i folk-
lorem, bądź to jako tancerka, bądź jako 
instruktor, ale przede wszystkim wycho-
wawca i przyjaciel wielu pokoleń znako-
mitych tancerzy. Mówi się o pani Jan-
ce, że to „największa brzeska patriotka 
wśród mieszkańców Krakowa”. Sama 
zainteresowana zapytana o swoje rela-
cje z zespołem wyznaje:  - Oni ode mnie 
się uczą, ale ja bez nich byłabym niczym. 
Dodaje też: - Świetnie się z nimi czuję, 
bo tworzymy jedną rodzinę. 

Prawdą jest, że w zespole odnaleźć 
można wiele autentycznych, wielopo-
koleniowych rodzin. To na przykład 
Głuszakowie, Wójciki, Latosińscy, Pie-
karzowie, Seremakowie, Palińscy, Skrze-
kuccy, Węgrzynowie, Buzdyganowie. Ta 
wielopokoleniowość sprzyja układaniu 
programów, bo każde widowisko wyma-
ga zaangażowania artystów w bardzo 
różnym wieku. U Krakowiaków nie ma 
z tym problemów. W zespole poznało się 
też wiele par, które później ślubowały 
sobie wierność aż po grób.  

Pani Janka zadbała o to, by mieć  
w przyszłości godną następczynię. To 
Stanisława Stolarz, która zasłużenie 
nazywana jest prawą ręką pani Kali-
cińskiej. Ona wychowała się w tym ze-
spole, tutaj nauczyła się wszystkiego, 
co związane jest z folklorem. Mówią  
o niej „niezwyczajna tancerka”. Już od 
wielu lat pełni funkcję instruktora. To 
ona przygotowała jubileuszowy koncert,  
a od dłuższego czasu niemal samodziel-
nie prowadzi próby zespołu. 

Do tej pory funkcję kierownika zespo-
łu pełnili kolejno: Maria Motylewska, 

Adela Golonka - Ścibor, Jan Makurat, 
Andrzej Skrzekucki, Jadwiga Podolań-
ska i Teresa Szydłowska. Od nowego 
roku kierowniczką Krakowiaków jest 
Regina Głuszak, która z zespołem zwią-
zana jest od bardzo dawna. Wcześniej 
zaczynała jako śpiewaczka w nauczy-
cielskim chórze. Jak mówi o sobie, jest 
pyrą spod Poznania, która wyszła za 
mąż za krakowianina, więc została kra-
kowianką. Z tego powodu pilnie uczyła 
się krakowskiej gwary. Kiedyś w kape-
li grał jej nieżyjący już mąż, Zbigniew 
Głuszak. W zespole występuje też ich 
córka Kasia, która bardzo często gra 
rolę pani młodej błogosławionej na sce-
nie przez rodzoną mamę. Życie sprawi-
ło, że prawdziwe błogosławiny też mia-
ły już miejsce. Pani Regina jest już na 
emeryturze. Pracowała w szkole w Mo-
krzyskach, z którą jednak nadal utrzy-
muje kontakty. Dzieje się tak dlatego, 
że przed laty założyła tutaj dziecięcy ze-
spół folklorystyczny, a w założeniu ze-
społu pomogły im Stowarzyszenie Wsi 
Mokrzyska, Rada Rodziców i ówczesna 
dyrektor szkoły Jadwiga Żurek. 

Ich zabrakło  
Do tej pory przez zespół przewinęło się 
około 250 osób. Spośród nich 28 już nie 
żyje. Wspomnijmy więc, że w koncercie 
jubileuszowym nie mogli uczestniczyć 
Alfred Antosz, Franciszek Baca, Józef 
Boroń, Zygmunt Cehak, Zbigniew Głu-
szak, Mieczysław Gurgul, Lidia Hala-
stra, Józef Janowski, Edward Jewuła, 
Stanisław Kania, Jerzy Kociołek, Józef 
Kraj, Tadeusz Krawczyk, Maria Kurek, 
Tadeusz Łopatka, Franciszek Mastalski, 
Andrzej Mleczko, Maria Motylewska, 
Józef Nowak, Piotr Osika, Władysław 
Panek, Jan Potępa, Edward Rozwadow-
ski, Ryszard Sacha, Maria Schuterly, 

Stefan Sukiennik, Józef Wojtanowicz  
i Mieczysław Zub.

100 lat
Jubileuszowy koncert, któremu patrono-
wali marszałek województwa małopol-
skiego Marek Sowa i burmistrz Brzeska 
Grzegorz Wawryka, odbył się w Domu 
Ludowym w Jadownikach, który pękał 
w szwach. Trudno w półtoragodzinnym 
programie pomieścić wszystko to, co 
zespół dokonał przez cztery dziesiątki 
lat. Postawiono na te najbardziej cha-
rakterystyczne tańce. Były więc polo-
nez i krakowiak, był też kaszubski dżek  
i tańce lubelskie. Swój kunszt zaprezen-
towała też kapela. Koncert zakończony 
został kolędą i noworocznymi życze-
niami od zespołu. A później nastąpiły 
trwające bodaj dłużej niż koncert gratu-
lacje i podziękowania. Dyrektor MOK-u 
Małgorzata Cuber wręczyła wszystkim 
obecnym członkom zespołu listy gratu-
lacyjne. Burmistrz Grzegorz Wawryka 
wręczył ośmiu osobom medale 625-lecia 
Brzeska. Otrzymali je Zbigniew Brożek, 
Jan Kania, Barbara Kordecka, Maria 
Nawrocka, Krzysztof Roczniak, Stani-
sława Stolarz, Janina Zając i Tadeusz 
Zięba. Burmistrz ufundował też trzy 
nagrody pieniężne, które otrzymały 
Janina Kalicińska, Stanisława Stolarz 
i Regina Głuszak. Specjalne podzięko-
wania otrzymali Teresa Chrząstek, Re-
gina Głuszak, Jerzy Kłusek, Grzegorz 
Kopytko, Anna Węgrzyn, Stanisława 
Nowak, Bogusław Wójcik i  Edyta Wój-
cik. Do życzeń i gratulacji dołączyło się 
mnóstwo gości – parlamentarzyści, rad-
ni, przedstawiciele różnych środowisk. 
Wśród nich także przedstawiciele za-
przyjaźnionych z Krakowiakami zespo-
łów. Donośne „100 lat” odśpiewane zo-
stało kilka razy.                          PRUD 
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Komputer wraz z dostępem do inter-
netu stał się niewiarygodnym i nieoce-
nionym źródłem informacji, a przede 
wszystkim stał się narzędziem naszej 
pracy, nauki czy nawet rozrywką w wol-
nym czasie.  Właśnie dzięki niemu w nie-
słychany sposób udoskonaliliśmy jakość 
porozumiewania się. Dzięki internetowi 
nie tylko możemy 
uzyskiwać wiele cie-
kawych informacji, 
ale także jesteśmy 
w stanie rozmawiać 
z drugą osobą, ko-
rzystając z różnego 
typu komunikato-
rów (Gadu-Gadu, 
ICQ, Tlen, Hapi, 
Skype), chatów. 
Nawet dzięki szyb-
kiemu rozwojowi 
techniki, jesteśmy 
dziś w stanie wi-
dzieć naszego roz-
mówcę, który znaj-
duje się na drugiej 
półkuli. Niestety, 
wraz ze wzrostem 
informacji, których 
ciągle przybywa, 
rosną także zagro-
żenia. Korzystając 
z internetu czy to 
przez nas, czy przez 
dzieci, należy pa-
miętać o tym, iż 
Internet w rękach 
osób lekkomyślnych 
bądź nieświado-
mych może okazać 
się bardzo groź-
nym narzędziem 
do przekazania lub 
rozpowszechnienia 
niebezpiecznych 
informacji, które 
mogą mieć nega-
tywny wpływ na 
rozwój i intelekt 
naszych pociech 
(pornografia, ra-
sizm, różnego typu 
treści, które zachęcają do popełnienia 
przestępstw, do prostytucji,  do zażywa-
nia narkotyków czy też do hazardu). 

Problemem niebezpieczeństw, które 
czyhają na dzieci i młodzież w interne-

cie, zajęła się Fundacja „Dziecko Niczy-
je”, która poprzez działania medialne, 
edukacyjne i badawcze prowadzone  
w ramach kampanii społecznej „dziecko 
w sieci” próbuje zwrócić uwagę rodziców, 
opiekunów na skalę zagrożeń danego za-
gadnienia, która jest bardzo duża. Bada-
nia, które zostały przeprowadzone przez 
firmę Gemius na zlecenie Fundacji 
„Dziecko Niczyje”, ukazują, że 71% dzie-
ci, które korzystają z internetu napoty-
ka na materiały pornograficzne, 51%  
z nich na materiały ze scenami brutal-
nymi, a 28 % napotyka na strony, które 

agitują przemoc oraz nietolerancję. In-
ternet stał się od początku  doskonałym  
narzędziem do dystrybucji i produkcji 
pornografii dziecięcej. 64% dziecięcych 
respondentów przyznało się do zawie-

rania znajomości przez internet, aż 68%  
z nich potwierdziło, że uzyskało propo-
zycję spotkania w rzeczywistym świe-
cie, a 44% z tych dzieci przyznało się, że 
uczestniczyli w takim spotkaniu. Z całą 
pewnością nie każda zawierana znajo-
mość przez internet i nie każde spotka-
nie będące skutkiem takiej znajomości 
nosi znamiona przestępstwa. Ale jednak 
dziecko powinno być świadome swojego 
zachowania i decyzji i o wszystkim in-
formować rodzica. Dosyć nowym proble-
mem zaistniałym w sieci jest cyberprze-
moc rówieśnicza przy użyciu nowych 

środków techno-
logicznych. Dzieci 
bardzo często nie 
zdają sobie spra-
wy z konsekwen-
cji, które mogą 
zaistnieć podczas 
wysyłania poprzez 
SMS-y, MSM-y, 
fora czy też chaty 
materiałów, które 
ośmieszają bądź 
też poniżają ich 
kolegów.  Co dru-
gie badane dziec-
ko potwierdziło, że 
miało do czynienia 
z wulgarnym wy-
zywaniem w Inter-
necie, a 14% bada-
nych zgłosiło fakt 
rozpowszechniania 
przez osoby trzecie 
kompromitujących 
informacji na swój 
temat. Należy pa-
miętać, że bardzo 
często szczególnie 
dzieci narażone są 
na takiego typu 
niebezpieczeństwa 
ze strony innych 
internautów, gdyż 
bardzo chętnie 
same udostępniają 
dane osobowe, a 
także adresy za-
mieszkania i nu-
mery telefonów, a 
także zdjęcia nie-
znajomym w sieci. 
W konsekwencji 
same stają się 
ofiarą zarówno cy-

berprzemocy, jak też różnego rodzaju 
przestępstw - oszustw, wyłudzeń czy też 
kradzieży. 

Należy pamiętać, że najważniejszym 
elementem chroniącym dziecko przed 
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szkodliwymi treściami rozsyłanymi 
przez internet są RODZICE. Niestety,  
z badań przeprowadzonych przez Ge-
mius wynika, że większość rodziców 
nie ma pojęcia, z jakimi treściami w in-
ternecie spotyka się dziecko, na jakich 
stronach surfuje i z jakimi osobami ko-
munikuje się poprzez dostępne zasoby. 
70% rodziców uważa, że korzystanie  
z internetu jest bezpieczne, jednak zna-
lazło się 30% badanych, które nie potra-
fią zdefiniować zagrożenia, ani miejsc,  
w których dziecko może natrafić na ta-
kie zagrożenia. Także 60% badanych nie 
widzi niebezpieczeństwa w korzystaniu 
z komunikatorów, a 40% z nich w doko-
nywaniu zakupów on-line. Jednak 82% 
rodziców widzi zagrożenia w nawiązy-
waniu znajomości przez internet, czy 
też zamieszczaniu zdjęć na różnego typu 
dostępnych portalach. Zaskakująca jest 
informacja, którą deklaruje 27% dzieci, 
że ich rodziców nigdy nie interesowało 
i nie interesuje, czym one zajmują się 
w internecie, z jakich stron korzystają, 
jakie znajomości zawierają. Tylko 10% 
rodziców potwierdza pełną i stałą kon-
trolę nad użytkowaniem internetu przez 
swoje pociechy. Dlatego ogromną część 
działań profilaktycznych przed zagroże-
niami, które można napotkać podczas 
korzystania z internetu powinno prze-
prowadzać na poziomie edukacji. Uświa-
damianie niebezpieczeństwa, wskazy-
wanie miejsc gdzie takie zagrożenia 
mogą wystąpić, jak należy bezpiecznie 
korzystać z internetu oraz różnego typu 
portali (nasza-klasa, facebook, etc.),  
a także prezentowanie sposobów prze-
ciwdziałania zagrożeniom Internetu. 

10 porad dla rodziców na bezpieczne 
korzystanie z Internetu przez dzieci.
1. Odkrywaj Internet razem z dziec-
kiem – jako pierwszy, który zapozna 
dziecko z Internetem i jego zasobami. 
Znajdźcie wspólnie strony, które będą 
wasze dziecko interesować i dodajcie je 
do zakładki „ulubione”. 
2. Naucz dziecko podstawowych za-
sad bezpiecznego korzystania z in-
ternetu.  Przede wszystkim uczul je na 
zawieranie znajomości przez Internet 
3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku 
umawiania się z nieznajomymi poznany-
mi w sieci. Uświadom problemy i niebez-
pieczeństwa wynikające z takich spotkań. 
Powiedz, że jeśli dojdzie już do takie-
go spotkania, to powinny uczestniczyć  
w nim osoby trzecie- przyjaciele, dorośli  
i zawsze po uzyskaniu zgody rodziców
4. Naucz dziecko ostrożności przy 
podawaniu swoich danych przez Inter-

net. Niektóre strony, z których dzieci 
korzystają wymagają, aby podać dane 
osobowe. Przekaż dziecku informację, że 
ujawnianie takich danych może odbyć 
się tylko za zgodą osoby dorosłej. Ustal 
z dzieckiem, że nigdy obcej osobie z sieci 
nie poda adresu, czy numeru telefonu.
5. Naucz dziecko krytycznego po-
dejścia do informacji uzyskanych z in-
ternetu. Dzieci, które serfują po interne-
cie i uzyskują z nich pewne informacje, 
powinny być świadome, że nie wszystko 
to, co znajduje się w zasobach sieci, jest 
wiarygodne. Naucz dziecko weryfika-
cji informacji znalezionych w internecie  
z innymi dostępnymi źródłami – książka-
mi, encyklopediami.
6. Bądź wyrozumiały dla dziecka. Ko-
rzystając z internetu dziecko przez przy-
padek może napotkać na strony tylko  
i wyłącznie dla dorosłych. Ważne jest, 
aby dziecko ci ufało i mówiło o takiego 
typu sytuacjach, żeby było świadome 
tego, iż w każdej sytuacji, kiedy poczuje 
się niezręcznie, czy coś je zawstydzi lub 
przestraszy, może się do ciebie zwrócić.
7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe 
treści. Powinniśmy wziąć odpowiedzial-
ność i przeciwstawić się niewłaściwej 
czy nielegalnej treści rozpowszechnianej  
w internecie. Nasze działania mogą po-
móc w likwidacji np. zjawiska pornografii 
dziecięcej. Nielegalne treści można zgła-
szać na policję lub do współpracującego  
z nią punktu kontaktowego ds. zwalcza-
nia nielegalnych treści w internecie – Ho-
tline’u (www.dyzurnet.pl)
8. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ – 
Kodeksem Dobrego Zachowania w inter-
necie. Przypominaj dziecku, że w trakcie 
korzystania z internetu także obowiązuje 
zasada dobrego wychowania: powinno się 
być miłym i używać odpowiedniego słow-
nictwa. Przypomnij mu, że nie wolno czy-
tać cudzych wiadomości- e-maili, a także 
nie wolno rozpowszechniać i kopiować 
zastrzeżonych materiałów.
9. Poznaj sposoby korzystania z in-
ternetu przez swoje dziecko. Poznaj 
strony internetowe, z których korzysta 
twoje dziecko, przyglądaj się twojemu 
dziecku kiedy surfuje po internecie, jego 
zachowaniu. Staraj się poznać znajo-
mych, z którymi twoje dziecko korespon-
duje przez internet. 
10. Pozytywne strony przeważają 
nad negatywnymi. Pamiętaj, że inter-
net jest nieocenionym źródłem informa-
cji, jak również dostarcza wielu rozrywek. 
Zapoznaj dziecko z zasadami bezpieczne-
go poruszania w internecie i pozwól mu 
na korzystanie z bogatego zasobu sieci.
                                                   ~ olqa ~

Janina Boryczko (87) - Jadowniki
Marian Chmielarz (84) - Jasień
Stanisław Chruściel (72) - Mokrzyska
Józef Derendal (58) - Brzesko
Stanisław Dubiel (69) - Sterkowiec
Adam Gacek (51) - Brzesko
Stanisława Garbarz (73) - Bucze
Jan Gdowski (64) - Okocim
Józef Gibała (84) - Mokrzyska
Teresa Habryło (68) - Brzesko
Elżbieta Jankowicz (62) - Brzesko
Krystyna Kaźmierczyk (86) - Jasień
Maria Kądziołka (82) - Brzesko
Ryszard Kowalczyk (58) - Brzesko
Zofia Łanocha (80) - Jasień
Marceli Martyka (73) - Brzesko
Maria Misina (54) - Mokrzyska
Antonina Niemiec (88) - Brzesko
Anna Nowak (54) - Poręba Spytkowska
Zofia Półchłopek (91) - Brzesko
Władysław Ruchała (76) - Brzesko
Wiktoria Rudnik (2) - Jadowniki
Stanisław Smaga (66) - Brzesko
Genowefa Szemer (61) - Brzesko
Stanisława Tomczyk (75) - Brzesko
Agata Ważydrąg (82) - Jasień 
Maria Wrona (75) - Brzesko
Eugeniusz Żurek (56) - Brzesko

ODESZLI
w listopadzie

Wanda Adamska (56) - Brzesko
Anna Budzioch - Brzesko
Stanisław Cholewa (71) - Wokowice
Maria Duda (95) - Brzesko
Józef Faron (41) - Jadowniki
Zofia Gawenda (81) - Brzesko
Władysław Jakóbczyk (79) - Brzesko
Stanisław Jaroszek (80) - Poręba Spytkowska
Kazimierz Kica (74) - Jasień
Zofia Kosińska (75) - Brzesko
Czesław Krzywda (65) - Poręba Spytkowska
Stanisław Kucharski (71) - Sterkowiec
Stefania Nizioł (87) - Jadowniki
Jerzy Nowak (69) - Brzesko
Stanisław Pikulski (72) - Sterkowiec
Alfons Pudełek (78) - Brzesko
Jan Rybacki (49) - Mokrzyska
Andrzej Schmidt (56) - Poręba Spytkowska
Anna Szkodna (85) - Jadowniki
Karol Ślęzak (65) - Jadowniki
Władysław Tomasik (85) - Mokrzyska
Marian Topolski (70) - Jadowniki
Julia Wątroba (86) - Brzesko
Władysława Wiśniewska (100) - Brzesko

ODESZLI
w grudniu
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W Okocimiu otwarto wyciąg narciar-
ski. Założyciel i właściciel stoku – Zbi-
gniew Różak gwarantuje zniżki przy 
zakupie karnetów dla zorganizowanych 
grup narciarzy. Długość trasy wynosi 
260 metrów, przy wyciągu działa wy-
pożyczalnia sprzętu narciarskiego. Na 
stoku nie ma sztucznego zaśnieżania. 
Więcej informacji pod numerem tele-
fonu właściciela wyciągu: 609 869 146 
oraz na stronie: www.okocimski.eu  

W Okocimiu otwarto wyciąg narciarski

Prezentujemy poniżej dwie prace 
uczestników organizowanego przez Refe-
rat Ochrony Środowiska konkursu zaty-
tułowanego „Brzesko – czysta gmina”. 

-Celem organizowanego od kilku lat 
konkursu jest uświadamianie dzieciom   
i młodzieży zagrożeń, jakie niosą ze sobą 
brak dbałości o otaczające nas środowi-
sko, niewłaściwa gospodarka odpadami. 
Uczestnicy konkursu dokonują spisu dzi-
kich wysypisk, które dzięki tej akcji są  
w większości likwidowane. Uczymy dzie-
ci, jakich zagrożeń powinny unikać, co 
robić, aby naturalne środowisko stało się 
bardziej przyjazne, jak o nie dbać. Prace 
zaprezentowane poniżej w prosty sposób 
pokazują, jak dzieci postrzegają tematy-
kę związaną z właściwym zagospodaro-
waniem odpadów –mówi kierownik refe-
ratu Henryk Piela. 

EKOLOGICZNA WRÓŻKA

Za górami, za lasami żyła piękna wróż-
ka – Pucusia. Kochała ona zwierzęta  
i codziennie z nimi rozmawiała. Jej czwo-
ronożni przyjaciele żalili się na pewne-
go chłopca – Krzysia, który nieustannie 
zaśmiecał środowisko. Pucusia zbierając 
owoce zauważyła, że Krzyś swoje śmie-
ci wyrzuca do stawu, chociaż niedaleko 
zbiornika stały trzy kosze – zielony, żółty, 
niebieski – każdy na inny rodzaj śmieci. 
Wróżka podeszła do Krzysia i i próbowała 
przemówić mu do rozsądku, lecz chłopiec 
był nieugięty. Krzyś tłumaczył, że kosz stoi 
za daleko. Pucusia bardzo się zdenerwowa-
ła i ożywiła jeden z koszy. Nazajutrz Krzyś 
znów wyrzucił plastikową butelkę do sta-
wu. Wówczas zauważył kroczący w jego 
stronę pojemnik. Gdy byli bardzo blisko 
siebie, „żółty potwór” chuchnął w stronę 
chłopca, a ten zamienił się w  żabę. Krzyś 
zszokowany, szybko wskoczył do jeziora  
i nie uwierzył własnym oczom. Leżało tam 
mnóstwo śmieci, a woda była tak brud-
na, że nie mógł na dnie wytrzymać nawet 
chwili. Wtedy zrozumiał, jak ważne jest se-
gregowanie śmieci i dbanie o domy innych 
mieszkańców ZIEMI. Opracowały: Kor-
nelia Baniak, Zuzia Magiera, Julka 
Bober, Emilka Fijołek, Kasia Radziak, 
Zuzia Zachara, Żaneta Szemer – Szko-
ła Podstawowa nr 3 w Brzesku

OSTRZEŻENIE
Za górami, za lasami mieszkał mały 

krasnal o imieniu Franek. Pewnego dnia 
Franuś poznał piękną pszczółkę Maję. 
Dwa dni po ich spotkaniu pszczółka po-
wiedziała swojemu koledze o tym, co się 
dzieje w jej świecie.

-Mój drogi, jest taki chłopiec o imieniu 
Gucio, który zaśmieca nasze środowisko, 
a przecież tak łatwo wyrzucić jest do kosza 
to, co nam już niepotrzebne. 

-Nie martw się, jak  zobaczysz, że 

znów śmieci w twoim lesie, to przywołaj 
mnie przez ten amulet przyjaźni. Zaraz 
ci go dam. 

-Dziękuję ci, mój przyjacielu.
Kilka dni po ich rozmowie krasnal usłyszał: 
-Pip, pip Franku, gdzie jesteś?
To pszczółka wołała swojego przyjaciela. 

Krasnal pobiegł najszybciej jak potrafił do 
swojej koleżanki. Wreszcie ją znalazł.

-Popatrz! Popatrz, co on robi!
Chłopczyk wrzucał śmieci do jeziora. 

Krasnal szybko podszedł do Gustawa  
i tłumaczył mu, że bardzo źle robi. Zagroził 
mu, że jeśli jeszcze raz wrzuci odpady do 
wody, to przywoła swojego Krasnala nad 
Krasnale, który zamieni go w brzydką ro-
puchę żyjącą na dnie tej brudnej wody.

Chłopiec przeprosił Franka, Maję  
i wszystkie zwierzęta, które mieszkały  
w lesie. Od tej pory dbał o środowisko, 
gdyż nie chciał reszty życia spędzić w za-
śmieconym jeziorze. Wszyscy natomiast 
się cieszyli, gdyż woda była od tej pory 
czysta. Opracowały: Agnieszka Noga  
i Zuzanna Zachara – Szkoła Podsta-
wowa nr 3 Brzesko. 

Brzesko – czysta gmina
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Drodzy Czytelnicy. Wszystko wskazuje 
na to, że już w maju, będziemy się cieszyć 
beatyfikacją Sługi Bożego Jana Pawła 
II, papieża. Ten największy z  rodu Po-
laków, uznawany jest na całym świecie 
za największego obrońcę życia,  człowieka 
i praw rodziny. Oczekując na to wielkie 
wydarzenie,  chciałbym  w krótkim za-

rysie przybliżyć naukę Jana Pawła II,   
i Jego  przesłanie w tej tak bardzo ważnej 
kwestii. Postanowiłem podjąć cykl rozwa-
żań na temat obrony życia. Dziś  bowiem 
w ogromnej większości  media komercyj-
ne promują niszczenie życia człowieka, 
blokują informacje kościoła, a także ma-
teriały obrońców życia  dopuszczając się 

do licznych manipulacji,  czyli zwykłych 
kłamstw.  Dlatego będę się starał  przybli-
żyć nie tylko przesłanie Kościoła, Papie-
ża, ale rzetelne materiały przygotowane  
przez „Polskie Stowarzyszenie Obrońców 
Życia”, by jeszcze silniej zaangażować się 
w edukacyjną działalność z zakresu obro-
ny życia.  Materiały, które będą chciał 
przedstawić, to wyniki prac ekspertów, 
które potwierdzają w pełni nauczanie 
Kościoła Katolickiego zawarte m.in.  
w encyklice „Humane Vitae” i „Evan-
gelium Vitae”  przybliżając ich prawdę  
w sposób ponadwyznaniowy. Wspomnę 
też  najważniejsze wezwanie Jana Pawła 
II, skierowane  do nas w homilii w Kal-
warii Zebrzydowskiej w dniu 07.06.1979 
roku. Jest to wezwanie do modlitwy  
w obronie życia. Będę się starał przed-
stawić również dostępne opracowania  
nt. procedury in vitro, skali podziemia 
aborcyjnego,  strategii obrońców życia 
oraz zwolenników aborcji. 

Zachęcam do lektury  w/w  przedłożeń 
ufając, że materiały te okażą się pomocne  
we właściwym  kształtowaniu naszej świa-
domości i postaw na temat obrony życia.

 Otoczmy troską życie

Oto kilka cytatów  z przemówień Jana Pawła II, oraz z Encykliki  Evangelium vitae.

Dziecko rozpoczyna życie jako pojedyncza komórka,  mniejsza od kropki na końcu tego zdania (...).
(G. L. Flanagan „9 pierwszych miesięcy życia”, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1973)

Życie człowieka zaczyna się w chwili poczęcia – połączenia materiałów genetycznych ojca  i matki. Pierwsza komórka nowo 
poczętej istoty ludzkiej ma średnicę o wymiarze około 0,1 mm. W niej zapisany jest już cały wspaniały program dalszego rozwoju 
człowieka. Czymże są osiągnięcia dzisiejszej techniki, łącznie z mikroelektroniką, wobec wspaniałości, złożoności i precyzji, która 
zawiera się w poczętej istocie ludzkiej. Ten maleńki człowiek z biegiem lat rozwinie się, stworzy kolejne dzieła techniki i sztuki. 
Czy poświęciłeś już chwilę refleksji fenomenowi rozwoju człowieka? Twoje życie i życie wielkich twórców – techniki, kultury, nauki 
czy sztuki – rozpoczęło się w momencie poczęcia! Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili jego istnienia, także  
w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, 
tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem, i potrafi w nim dostrzec doro-
słego człowieka, którym stanie się  on w przyszłości i którego dni są już policzone, a powołanie już zapisane w księdze żywota.

Jan Paweł II (Evangelium vitae)

I my, znajdujemy się dziś w samym centrum dramatycznej walki między „kulturą śmierci”    i „kulturą życia”.  Ale  blask  
Krzyża nie zostaje przesłonięty przez ten mrok – przeciwnie, na jego tle Krzyż jaśnieje jeszcze mocniej i wyraźniej, jawi się  
jako centrum, sens i cel całej historii i każdego ludzkiego życia.

Jan Paweł  II (Evangelium vitae)

Człowiekiem jest również nie narodzone dziecko: co więcej, Chrystus w sposób uprzywilejowany utożsamia się z „najmniej-
szymi” (por. Mt 25, 40);  jak więc można nie widzieć szczególnej Jego obecności w istocie jeszcze nie narodzonej, spośród 
wszystkich istot prawdziwie najmniejszej, najsłabszej, pozbawionej jakiegokolwiek środka obrony, nawet głosu, która nie 
może protestować przeciw ciosom godzącym w jej najbardziej podstawowe  prawa.

Jan Paweł II (Rzym, 26 stycznia 1980)
 
„... Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady!   Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w Żłóbek Betlejemski, że odtąd  wszy-

scy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski, równie mężnie jak 
ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu,  płacąc krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać 
bezbronnym. Dar  życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego  Życia i za najcenniejszy skarb Narodu..Włącz się 
i Ty -  modlitwą, apostolstwem i ofiarą w dzieło obrony życia!”.

(28 sierpnia 1956) Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca  decyzją Episkopatu Polski ustanowiono Dniem Świętości Życia.

opr. ks. Władysław Pasiut



BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY

2�

styczeń 2011WOKÓŁ NAS

W skład komitetu honorowego, który 
patronował będzie obchodom jubileuszo-
wym, wchodzą: prof. dr hab. Stanisław 
Biernat, który zasiada obecnie w Trybu-
nale Konstytucyjnym, prof. dr hab. Je-
rzy Starzyk, profesor nadzwyczajny Jan 
Blecharz, dr Janusz Gawlik, poseł Jan 
Musiał oraz pan Andrzej Starzyk.

-Główne uroczystości rozpoczniemy 
23 lutego w Dniu Święta Liceum Ogól-
nokształcącego, które obchodzone jest 
w każdą rocznicę nadania imienia szko-
le. Przygotowaliśmy na ten dzień sesję 
popularno-naukową, zawody sportowe, 
wystawy okolicznościowe, będzie także 
spotkanie z naszym znakomitych ab-
solwentem profesorem Janem Blecha-
rzem, byłym trenerem Adama Małysza. 
W szkole będzie to dzień wolny od zajęć  
dydaktycznych– mówi dyrektor Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Maria 
Góra.

Imprezy przygotowano na każdy mie-
siąc, ich rozległa tematyka i różnorod-
ność mają sprawić, że historia szkoły 
stanie się bliższa uczniom, zwiększy ich 
świadomość i poczucie przynależności 
do szkolnej wspólnoty. Tak więc zapla-
nowano spotkania ze znanymi absol-
wentami, będą dni otwarte szkoły, które 
służyć będą jej promocji, a także pre-
zentacji osiągnięć uczniów. Będą lekcje 
wychowawcze, na których obszernie pre-
zentowana będzie historia szkoły. Stanie 
się, między innymi, poprzez organizację 
konkursu historycznego, a także dzięki 
lekturze filmu traktującego o dziejach 
szkoły. Autorami owego filmu są pan Ja-
cek Filip i Magdalena Filip. Uczniowie 
odwiedzać także będą mogiły zmarłych 
profesorów oraz zasłużonych absolwen-
tów. Na stulecie szkoły wydana zostanie 
jej monografia. 

Liceum Ogólnokształcące wchodzące 
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1przygotowuje się do kolejnej 
reformy.

-Już za rok przyjmiemy uczniów 
gimnazjów, którzy uczą się w nowym 
systemie, tak więc i nas czekają spo-
re zmiany. Moim marzeniem jest, aby 
tak unormować naukę języków obcych, 
żeby uczniowie mogli uczęszczać, na za-

jęcia z dwóch, wybranych  języków na 
odpowiednim stopniu  zaawansowania. 
Dla szkoły, wziąwszy pod uwagę liczbę 
uczniów, będzie to duże wyzwanie. Ale 
zdaję sobie sprawę, jak poziom nauki je-
żyków obcych ułatwia młodym życie, po-
prawia ich sytuację w pracy i na uczel-
niach. W dalszym ciągu chcemy rozwijać 
bazę szkoły oraz tworzyć klasy z progra-
mami autorskimi– mówi dyrektor Maria 
Góra.

Uczniowie LO sięgają po najwyższe 
laury na konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych, ponad 80 procent ab-
solwentów dostaje się na studia. Pla-
cówka współpracuje z Uniwersytetem 
Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hut-
niczą i Uniwersytetem Pedagogicznym 
w Krakowie. 

-Wszyscy przeżywamy przedsięwzię-
cia, które podejmują nasi uczniowie. 
Wielkim wydarzeniem w szkole były 
sukcesy, jakie były udziałem Tomka 
Klausa, cieszyliśmy się również  z osią-
gnięć Pawła Nowaka, Karoliny Goliń-
skiej, Katarzyny Mączki, Sebastiana 
Mączki. Śledzimy losy Magdaleny Kuci, 
Magdaleny Wiechy czy Konrada Ten-
dery. Obok uczniów, którzy osiągają 
znakomite wyniki w nauce, mamy tak-
że wielu wychowanków i absolwentów 
uzdolnionych artystycznie, wśród nich: 

Alka Palińskiego, Huberta Zapióra, Łu-
kasza Patulskiego,  Krzysztofa Musiała, 
Martę Kokoszkę, Marzenę Żurek  czy 
Martę Mądry. Wspieramy uzdolnionych 
uczniów, organizujemy dla nich wiele 
dodatkowych zajęć. Warto też wspo-
mnieć o wychowankach, którzy z wielką 
energią i kreatywnością  angażują się  
w akcje charytatywne – pomagają po-
trzebującym, prowadzą wolontariat 
–  dodaje pani dyrektor.

W historii miasta szkoła odegrała rolę 
niepoślednią, była to pierwsza szko-
ła średnia w Brzesku, która wyniosła 
miasto na wyższy poziom. Wykształci-
ła wielu znakomitych obywateli, którzy 
pełnili w mieście ważne funkcje. Szkoła 
zawsze była ostoją polskości, uczyła pa-
triotyzmu i prawdy. Szkoła na dobrym 
poziomie przetrwała 100 lat.  Dzisiaj, 
podobnie jak przez wszystkie poprzednie 
lata, stwarza wychowankom możliwość 
rozwoju osobowości. Zawarte tu przyjaź-
nie są ponadczasowe, mimo że uczniowie 
rozjechali się po świecie, w dalszym cią-
gu stanowią wspólnotę. 

-Najważniejsze w szkole jest to, aby 
uczeń znalazł w niej coś, co poprowa-
dzi go przez dalsze życie, sprawi, że 
będzie dobrym człowiekiem, otwartym 
na świat i innych ludzi – podsumowuje 
dyrektor Maria Góra.                       ZS

100 lat w brzeskim LO
W tym roku Liceum Ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika obcho-

dzi setną rocznicę urodzin. Dla szkoły i jej wychowanków to wyjątkowy czas, 
pora na przypomnienie jej historii, podsumowanie dorobku, czas wspomnień 
wybitnych pedagogów i równie znakomitych wychowanków. Na takiej kanwie 
oparto plan obchodów jubileuszowych, które rozpoczną się 23 lutego, a zakoń-
czą wielkim zjazdem absolwentów 8 października. 

W Małopolskiej Szkole Wyższej  
w Brzesku działa Studium Języków Ob-
cych, jest  to jednostka międzywydzia-
łowa kształcąca studentów w zakresie 
nauki języka angielskiego.  

Od niedawna w ofercie MSzW znala-
zły się również kursy języka angielskie-
go dla wszystkich zainteresowanych, 
które placówka zamierza prowadzić na 
trzech poziomach zaawansowania:  po-
czątkujący, niższy średniozaawansowa-
ny oraz średniozaawansowany.

-Zajęcia prowadzone będą w trzech 
grupach wiekowych: dla dzieci, mło-
dzieży (które przygotowywać będą do 
egzaminu maturalnego z języka an-

gielskiego) oraz dla dorosłych. Oferuje-
my wysoką jakość kursów i niezwykle 
niskie ceny. Gwarantujemy wykwalifi-
kowaną i doświadczoną kadrę, ciekawe 
i urozmaicone zajęcia z wykorzysta-
niem bogatej bazy multimedialnej oraz 
świetnie wyposażone i wygodne sale 
lekcyjne. Zapewniamy indywidualne 
podejście do potrzeb edukacyjnych każ-
dego kursanta, jak również liczne ma-
teriały pomocnicze – gwarantuje kanc-
lerz uczelni Bożena Szołtysek.

Zajęcia rozpoczną się w lutym przy-
szłego roku. Zgłoszenia i zapisy w siedzi-
bie uczelni przy ulicy Królowej Jadwigi 
18 w Brzesku, tel: 14 6633135

Nie tylko dla studentów
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Ostatnio  Łysa Góra często  gości  
w mediach…
Rzeczywiście, w ostatnich miesiącach 
pojawiła się w mediach wielokrotnie 
z powodu problemów w utworzonym 
niedawno Młodzieżowym Ośrodku So-
cjoterapii, którego w żadnej mierze nie 
wolno utożsamiać z Zespołem Szkół  
Technicznych i Ogólnokształcących. 

W powszechnej opinii jednak czę-
sto te dwie placówki są łączone?
Dyrekcja Zespołu Szkół wielokrotnie pod-
kreślała swoją odrębność, ale opinia pu-
bliczna zaczęła utożsamiać naszą szkołę 
i młodzież  z podopiecznymi przebywają-
cymi w MOS-ie. Opinie takie są bardzo 
krzywdzące dla naszych uczniów. Te dwie  
placówki – Zespół Szkół i MOS są abso-
lutnie oddzielne od siebie, znajdują się 
w różnych budynkach, mają różną kadrę 
pedagogiczną i wychowawczą, a młodzież 
praktycznie nie ma ze sobą kontaktu.

Jak  wydarzenia w MOS odbiły się 
na Technikum? 
Mimo że szkoła nie ma nic wspólnego  
z działalnością MOS-u i jego problema-
mi, zainteresowanie łysogórskim MOS-
em rzuciło niestety cień także na ZSTiO. 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących to mała, kameralna szkoła, 
w której uczą się dzieci i młodzież z oko-
licznych wsi i miast. Do tej pory cieszyła 
się dobrą opinią w kręgach edukacyjnych 
- w końcu istnieje już od ponad 60 lat!  
O łysogórskim „ceramiku” nadal wspo-
minają ludzie w różnych stronach kraju. 
Tradycje, bezpieczeństwo, poszanowanie 
godności, wszechstronność i możliwość 

dotarcia do każdego ucznia  to walory, ja-
kimi chlubi się szkoła. Teraz jednak przez 
mylne utożsamianie jej  z MOS-em jej 
dobre imię zostało mocno nadszarpnięte,  
a straty moralne, jakie ponieśli uczniowie 
i nauczyciele naszej szkoły, są ogromne.

Czy jednak rzeczywiście MOS  
w sąsiedztwie stanowi  powód do 
niepokoju? Jak układają sie stosunki 
miedzy uczniami i  pracownikami?
Założeniem Ośrodka jest pomoc  
i wsparcie młodzieży trudnej, po przej-
ściach. Taka młodzież jest wszędzie  
i w każdej miejscowości. Przede wszyst-
kim w miastach, my czy nasze  dzieci 
możemy natknąć się na wagarujących, 
czy nawet rozrabiających młodych lu-
dzi. Warunkiem powstania placówki 
było oddzielenie jej od naszej szkoły,  
w celu uniknięcia ewentualnych konflik-
tów. Ta suwerenność placówek została 
zapewniona. Jak do tej pory powodów 
do sporów  nie było, a atrakcja, jaką dla 
obu stron byli „nowi” ,spowszechniała.

Zespół Szkół to szkoła mała, wiej-
ska. Jakie widzi Pani dla niej per-
spektywy w przyszłości?
Mimo niżu demograficznego, szkoła się 
rozwija. Kontynuując  już otwarte kie-
runki, tzn. hotelarstwo oraz fryzjerstwo 
z elementami wizażu, proponuje nowe: 
technik ekonomista, szkołę policeal-
ną kosmetyczną, zawodową fryzjerską. 
Bierze też udział w kilku projektach 
unijnych w ramach doskonalenia szkol-
nictwa zawodowego oraz wyrównywania 
szans gimnazjalnej młodzieży wiejskiej. 
Uczniowie szkoły odbywają praktyki nie 

tylko w kraju, ale i za 
granicą, otrzymując do-
skonałe opinie, a często 
także oferty pracy.

Czym szkoła może 
zachęcić potencjal-
nych kandydatów?
Myślę, że w tym miej-
scu wspomnieć należy 
o sukcesach ZSTiO. Na 
przykład o osiągnięciach 
młodzieży gimnazjalnej, 
której wyniki egzaminu 
końcowego są zawsze, 

jeśli nie najlepsze w gminie, to w ścisłej 
czołówce, także i w powiecie. W bieżącym 
roku szkolnym uczennica naszego gim-
nazjum, jako jedyna w gminie zakwa-
lifikowała się do wojewódzkiego etapu 
olimpiady matematycznej. Gimnazjum 
łysogórskie ma bardzo wysoką wartość 
dodaną, co jest wskaźnikiem dobrej pra-
cy szkoły. Jeśli chodzi o szkołę średnią, 
to wyniki zdawalności matury w 2010  
w ZSTiO są wyższe niż średnia zdawal-
ność matur w województwie małopol-
skim. Z języka angielskiego, matematyki 
uczniowie uzyskali średnio więcej punk-
tów niż statystyczny maturzysta w Mało-
polsce. Osiągnięcia artystyczne szkoły są 
znane w całym powiecie, jak choćby zwy-
cięstwo w brzeskich Talentach Małopol-
ski. Często młodzież z Technikum i Gim-
nazjum w Łysej Górze tworzyła oprawę 
artystyczną na imprezach gminnych czy 
też powiatowych, i nie tylko. Nauczyciele 
i młodzież z ZSTiO mogą się pochwalić, że 
mało która szkoła średnia, nawet wśród 
najnowszych i znanych placówek oświato-
wych, ma taką bazę lokalową i wyposaże-
nie w pomoce naukowe jak szkoła w Łysej 
Górze, a młodzież Gimnazjum i Techni-
kum z kolei twierdzi, że chce i lubi  się  tu 
uczyć  i zdobyć zawód, który daje gwaran-
cję zatrudnienia. Szkoła jest kameralna, 
więc jesteśmy w stanie wspomóc każdego 
ucznia, a ewentualne problemy stara-
my się rozwiązywać, mając na uwadze 
przede wszystkim dobro uczniów. Proszę 
Państwa! Cała społeczność Technikum  
i Gimnazjum w Łysej Górze zaprasza do 
szkoły, która będzie nadal funkcjonować  
i  stanowczo mówimy - my to nie Młodzie-
żowy Ośrodek Socjoterapii.

U nas jest bezpiecznie
z dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

w Łysej Górze Marią Pielą rozmawiała Zofia Sitarz 
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W 1911 r. zmarł ks. Stanisław Sto-
jałowski pojednawszy się wcześniej  
z Bogiem i episkopatem galicyjskim.  
5 września 1897 r. w swoim oświadczeniu 
napisał: „ Potępiam i odwołuję wszystko 
com publicznie czy prywatnie mówił, 
pisał lub czynił , a co było nieuszano-
waniem lub obrazą biskupów i innych 
zwierzchników kościoła oraz potępiam  
i odwołuję wszystko, cokolwiek powie-
działem lub napisałem nieprawdziwego 
lub fałszywego o prawie, które ma św. Ko-
ściół w nauczaniu, kierowaniu i ganieniu 
swoich dzieci we wszystkich sprawach, 
które odnoszą się do dogmatów chrześci-
jańskich, do chrześcijańskiej moralności 
i dobra ludów”. Oświadczył również, że 
będzie się starał naprawić zło, jakie wy-
rządził kościołowi odprawiając msze św. 
w domach prywatnych, po nałożeniu na 
niego interdyktu. 

Z drugiej strony ks. Stanisław Stojałow-
ski, współtwórca Stronnictwa Ludowe-
go i twórca Stronnictwa Chrześcijańsko 
– Społecznego, w opracowanym przez sie-
bie jego Statucie podkreślał, że lud chrze-
ścijański , „skoro uzyskał wolność i udział 
w prawodawstwie, obowiązany jest użyć 
swej siły i prawa w tym kierunku, aby 
ustawy bez niego, a na jego niekorzyść 
istniejące stopniowo usuwać i zmieniać, 
a w ustawodawstwo wprowadzić ducha 
chrześcijańskiej prawdy i sprawiedliwo-
ści- czyli oprzeć je na prawie Chrystuso-
wym”. A dalej Statut ten mówił również, 
że „Praca jest równym, jednakowym obo-
wiązkiem każdego człowieka, ona też jest 
źródłem wszelkiego bogactwa, nikt prze-
to owoców swojej pracy pozbawionym 
być nie może”. W kwestiach narodowych 
SChS jasno stawiała sprawę pielęgnowa-
nia narodowości, zalecając zarazem, by 
„wystrzegać się nienawiści do jakiegokol-
wiek narodu, a pielęgnować sprawiedli-
wość i życzliwość do każdej narodowości”. 
Przy tym stronnictwo to „polityczną nie-
zależność narodu /polskiego/ uznawało za 
dopełnienie i koronę niezależnego bytu”. 

Jeszcze przed swoją śmiercią, jak 
twierdzi wielu historyków, ks. Stanisław 
Stojałowski połączył swoje stronnictwo  
z Narodową Demokracja, albo jak inni 
dowodzą, przekazał go pod opiekę tej 
partii. W rzeczywistości po jego śmierci 
powstała luka polityczna, bo wielu człon-
ków w terenie nie pogodziło się z tym 

rozwiązaniem. Tę lukę polityczną, ale 
równocześnie dorobek ideowy, pragnął 
wypełnić i realizować ks. biskup tarnow-
ski Leon Wałęga patronując i wspierając 
utworzenie Związku Katolicko Ludowe-
go /Stronnictwa Katolicko – Ludowego/. 
Jego wysiłki zostały uwieńczone sukce-
sem już w 1913 r. Organem prasowym 
Stronnictwa Katolicko Ludowego został 
„Lud Katolicki”.

Z drugiej strony, już rok 1912 ujaw-
nił w pełni kryzys polityczny w Polskim 
Stronnictwie Ludowym, który zaowoco-
wał nowym rozłamem w ruchu ludowym. 
Na posiedzeniu Rady Naczelnej PSL  
w Rzeszowie /w grudniu 1913 r./ Jan 
Stapiński przyznał się, że brał pieniądze 
„skąd się dało, na prawo i lewo, ale za-
wsze... dlatego, ażeby wam bracia chłopi 
było lepiej”. Jego przeciwnicy polityczni 
w PSL nie dali wiary temu tłumaczeniu 
podkreślając, że popierał on prawicę na-
rodową i władze austriackie i prowincjo-
nalne służące monarchii habsburskiej.

Po odrzuceniu wotum nieufności przez 
większość RN PSL, członkowie opozycjo-
niści, a było wśród nich 19 posłów, opu-
ścili salę obrad. Przy Stapińskim pozo-
stała większość RL, na czele z 5 posłami. 
W lutym 1914 r. opozycjoniści zwołali 
zjazd założycielski do Krakowa, zakłada-
jąc PSL „Piast”, którego organem praso-
wym został „Piast”. Natomiast Stapiński 
utworzy PSL „ Lewicę”. W taki sposób 
rozpoczęła się w powiecie brzeskim wal-
ka polityczna o pozyskanie elektoratu 
wiejskiego przez te trzy stronnictwa.  
Z tym, że zarówno PSL „Piast”, jak i PSL 
Lewica uważały się za naturalnych spad-
kobierców PSL i odmawiały one prawa 
do rozszerzania wpływów ZKL w środo-
wisku wiejskim. ZKL /PSKL/ był jednak 
naturalnym spadkobiercą działalności 
ks. Stojałowskiego, inicjatora ruchu lu-
dowego i wybitnego zwolennika emancy-
pacji społecznej, gospodarczej i politycz-
nej ludności wiejskiej. Dlatego należy 
podkreślić, że roszczenia PSL „Piasta”  
i PSL –Lewicy zmierzające do zmonopo-
lizowania swoimi wpływami środowiska 
wiejskiego były nieuzasadnione. Również 
ZKL /PSKL/ posiadał pełne prawa do 
rozszerzenia swojej działalności w środo-
wisku wiejskim. Były one uświęcone tra-
dycją i zaangażowaniem duchowieństwa 
w rozbudzanie społeczne, gospodarcze  

i polityczne mieszkańców wsi i wiekową 
obecnością Kościoła w tym środowisku. 

Powiat brzeski sąsiadujący z Wierz-
chosławicami, wioską rodzinną Wincen-
tego Witosa i z powiatem tarnowskim, 
musiał się stać areną zmagań politycz-
nych między nowopowstałymi partiami.  
W walce tej wszystkie strony stosowały 
niekonwencjonalne środki walki ze swo-
imi przeciwnikami. 

Wiemy, że gorącym zwolennikiem 
idei utworzenia Polskiego Stronnictwa 
Katolicko – Ludowego był ks. Roman 
Mazur proboszcz z Brzeska. Brał on np. 
udział nie tylko w utworzeniu koła PSKL  
w Brzesku, ale również w akcji utworze-
nia koła parafialnego PSKL w Jasieniu. 
Od początku 1914 r. systematycznie 
wzrastała liczba kół parafialnych tego 
stronnictwa na terenie powiatu brzeskie-
go. 28 czerwca 1914 r. koło takie zostało 
założone w Borzęcinie. W akcji jego utwo-
rzenia uczestniczyli zarówno duchowni 
/ks. dr Franciszek Paryła z Tarnowa, ks. 
Jan Czuj z Borzęcina –doktorant Wy-
działu Teologicznego UJ /, jak i świeccy 
działacze społeczni, przy czym niemały 
wpływ na powołanie tego koła miał Woj-
ciech Rogóż oraz radni Rady Gminnej  
w Borzęcinie Józef Solak, Jakub Matera 
i Franciszek Zbyszewski – dyrektor szko-
ły w Borzęcinie. Co prawda w Borzęcinie 
nieco wcześniej zostało utworzone koło 
PSL „Piast”, ale jego członkowie, mimo 
wysiłków dr Pawła Staśki i prof. gimna-
zjum brzeskiego Józefa Kijaka/ z Borzęci-
na/ nie zdołali zapobiec zorganizowaniu 
tutaj silnego koła Polskiego Stronnictwa 
Katolicko - Ludowego. Z jednej strony 
zacietrzewienie członków PSL „Piast” 
sprzeciwiających się utworzeniu koła 
parafialnego SKL i dążących do zmono-
polizowania życia politycznego w wio-
sce, a z drugiej strony tradycje związane  
z działalnością ks. Stojałowskiego były 
tak trwałe, iż istniało niebezpieczeństwo 
zlinczowania profesora gimnazjum brze-
skiego, który w swym wystąpieniu sprze-
ciwiał się utworzeniu koła PSKL i bronił 
stanowiska Staśki. W efekcie zebrani 
potępili zarówno działalność Wincentego 
Witosa /PSL „Piast”/, jak i Szymona Ber-
nadzikowskiego z Brzeska /prezesa ZP 
PSL – Lewicy/, zakładając Koło Parafial-
ne PSKL w Borzęcinie .

W Przyborowie koło SKL zakładał ks. 
Jan Chmiela – wikary ze Szczepanowa, 
ks. Franciszek Sierosławski katecheta  
z Wojnicza i Jan Potoczek poseł do parla-
mentu. „Przyszłość nasza zależy od tego- 
mówił ks. Chmiela- kto będzie rządził /po 
wyborach/, czy lud wierzący, czy masoni  
i liberałowie, a do tych ostatnich zaliczono 

„Lud Katolicki”
O życiu społeczno - politycznym ziemi brzeskiej

utworzenie PSKL i PSL „Piast”
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Witosa. Wiec został zakończony oświad-
czeniem podkreślającym, że zebrani chcą, 
by Bóg był obecny zarówno w parlamen-
cie /austriackim/ i Sejmie galicyjskim, jak 
i w codziennym życiu rodzinnym, w urzę-
dach i szkole. 

Na zakończenie tego spotkania, któryś  
z duchownych zaintonował pieśń: „My 
chcemy Boga, Panno święta. O, usłysz 
naszych wołań głos! Miłości Bożej dźwigać 
pęta, To nasza chluba to nasz los. Błogo-
sław słodka Pani. Błogosław wszelki stan. 
My chcemy Boga. My poddani. On na-
szym królem. On nasz Pan ”. Uciszyła ona 
zupełnie przeciwników obecności PSKL  
w wiejskim środowisku Przyborowia.

Przed wybuchem pierwszej wojny 
światowej, /w lipcu 1914 r./ na terenie 
powiatu brzeskiego zorganizowano jesz-

cze koła parafialne SKL w Biadolinach 
Radłowskich, w Wielkiej Wsi i Czchowie. 
W miejscowościach tych również w zakła-
daniu kół uczestniczyło duchowieństwo 
parafialne. W Czchowie np. kierował 
spotkaniem, na które przybyło ok. 600 
osób, ks. Jan Stopa i ks. Paweł Szczygieł.  
A uczestnikami wiecu byli m. in. Piotr 
Musiał z Jurkowa, Józef Drożdź z Fili-
powic, Józef Marcinkowski kierownik 
szkoły z Rudy Kameralnej, Piotr Mysz-
ka kierownik szkoły z Filipowic, Paweł 
i Franciszek Zbyszewscy z Borzęcina  
i Jan Potoczek ze Świniarska. Zebrani 
podobnie jak w miejscowościach wcze-
śniej wymienionych potępili działalność 
W. Witosa i Sz. Bernadzikowskiego. 
Dalszy rozwój organizacyjny SKL i PSL 
„Piast” przerwał wybuch I wojny świato-

wej, przeprowadzona mobilizacja i wpro-
wadzony stan wojenny, a na przełomie 
1914 i 1915 r. okupacja rosyjska.

Obok rywalizacji między SKL a PSL 
„Piast” i PSL „Lewicą” o pozyskanie 
elektoratu wiejskiego, powodów niechę-
ci było więcej. Wśród nich, ważne miej-
sce zajmował negatywny stosunek Jana 
Stapińskiego do duchowieństwa. Dlatego 
w tarnowskim, brzeskim, bocheńskim, 
nowosądeckim, czy dąbrowsko – tarnow-
skim, większość duchowieństwa, uzy-
skawszy poparcie ks. biskupa, odpłacała 
się równą niechęcią stronnictwom ludo-
wym. Musimy jednak podkreślić, że ks. 
biskupi z Krakowa i Przemyśla, czyli są-
siednich diecezji, nie popierali działalno-
ści politycznej PSKL i ks. biskupa Leona 
Wałęgi.                    Marian Stolarczyk

W konferencyjnej sali Szkolnego Schro-
niska Młodzieżowego bawiły się podczas 
zabawy karnawałowej dzieci pracowni-
ków budowlanej firmy JAWOR. Tylko  
z pozoru nie jest to wydarzenie medial-
ne, albowiem firma Jawor jest jedną  
z niewielu w naszej gminie, jeśli nie je-
dyną, która konsekwentnie co roku or-
ganizuje tego typu zabawy. Było tak, jak 
na profesjonalnie zorganizowanej im-
prezie być powinno. Prezenty rozdawał 
najprawdziwszy święty Mikołaj, w któ-
rym tylko nieliczni usiłowali dopatrzeć 
znajomej twarzy. Stroną muzyczną zaj-
mował się zawodowy didżej, a dzieciom  
w zabawie oprócz samych rodziców to-
warzyszyli nie tylko rodzice, ale także 

dwie wolontariuszki – Kasia i Sonia. 
Tradycją karnawałowych zabaw  

u Jawora jest to, że zapraszane na nie są 
dzieci, których związku z firmą próżno 
by szukać. W tym roku zaproszenia tra-
fiły do podopiecznych brzeskiego Domu 
Pomocy Społecznej i do grupy uczniów 
młodszych klas Szkoły Podstawowej nr 2.

- Organizując karnawałowe zaba-
wy utrwalamy tradycję, którą kiedyś 
pielęgnowały wszystkie zakłady pracy. 
Mamy na ten cel przeznaczony specjal-
ny fundusz socjalny – komentuje repre-
zentująca firmę Małgorzata Jawor 
– To nie jedyne tego typu akcje. Kilka 
razy w roku organizujemy na przykład 
turystyczne wycieczki, nie zapomina-

my też o mającym swoje stałe miejsce  
w kalendarzu Dniu Budowlańca. Takie 
wydarzenia sprzyjają integracji załogi,  
a to przenosi się też na jakość naszej 
pracy. Zawsze pamiętamy też o dzie-
ciach z rodzin pozostających w trudnej 
sytuacji materialnej, toteż na zabawy 
zapraszamy grupę takich osób, w miarę 
naszych możliwości. 

Dodać wypada, że firma JAWOR za-
wsze przyłącza się do wspierania wszel-
kich imprez o charakterze kultural-
nym i charytatywnym organizowanych  
w naszej gminie. 

Zabawa  u Jawora godna jest odnoto-
wania także z jeszcze jednego powodu. 
Otóż uwagę postronnych obserwatorów 
i tych, którzy w zabawie czynnie uczest-
niczyli, przyciągała Jagoda Szydłow-
ska, która (tu zdradzamy tajemnicę) 
wcieliła się w postać złej wiedźmy prze-
chodzącej metamorfozę i w miarę upły-
wu czasu stającej się ulubienicą wszyst-
kich gości. Zarówno dzieci jak i dorośli 
z wypiekami na twarzy wysłuchali jej 
opowieści o perypetiach związanych 
ze spotkaniem ze świętym Mikołajem. 
Jagoda wywodzi się z rodziny o mu-
zycznych tradycjach i preferencjach,  
a jednak zadziwiła uczestników zabawy 
wysokim kunsztem aktorskim. Pisze-
my o tym, by polecić udział Jagody we 
wszelkiego rodzaju imprezach organi-
zowanych dla dzieci, na przykład przez 
przedszkola. Ta dziewczyna na co dzień 
związana jest z pewnym krakowskim 
teatrzykiem prezentujących przedsta-
wienia dla najmłodszych. Warto o tym 
pamiętać, a my – po obejrzeniu poczy-
nań Jagody u Jawora – ręczymy za wy-
soki poziom tych prezentacji. 

PRUD

Karnawał u Jawora
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Paweł ma 23 lata, odkąd skończył 
technikum, marzy tylko o tym, żeby  
znaleźć pracę. Studiuje zaocznie, szkoła 
razem z dojazdami do Krakowa kosztuje 
go w każdym miesiącu uprawie tysiąc 
złotych. Każdą złotówkę przeznacza na 
naukę, rodziców nie stać, żeby mu poma-
gać. Już wiele razy były w domu kłótnie 
na ten temat. Zdarza się, że gdzieś uda 
mu się zaczepić na jakiś czas. Najdłużej 
pracował prawie cztery miesiące. Zżył 
się z szefem, z kolegami, no i udało się 
trochę zarobić, przez ten czas bez pro-
blemów  płacił  za studia, nawet mamie 
dołożył do zakupów.  Był szczęśliwy.

-Moje szczęście trwało do chwili, kiedy 
poszedłem do szefa i zapytałem o umo-
wę. Uzasadniałem, że nadaję się do tej 
roboty, że ją lubię, jestem dyspozycyjny. 
Ale efekt był wprost odwrotny do oczeki-
wanego. Już na drugi dzień dowiedzia-
łem się, że do pracy się nie nadaję. Szef 
stwierdził, że więcej się po mnie spodzie-
wał. Jednym słowem wywalił mnie bez 
pardonu. I jeszcze przez kilka tygodni 
chodziłem i żebrałem o cztery stówy, 
których mi nie chciał wypłacić – opowia-
da Paweł. 

Nasz rozmówca udowadnia, że to nie 
jest odosobniony przypadek. W prywat-
nych firmach bywa zwykle tak, że przyj-
mują do pracy na jakiś czas, na tak zwa-
ne sprawdzenie.  Paweł opowiada, że  
i jemu takie historie się zdarzały. 

-Pracodawca mówił, że mogę zostać, 
więc nawet nie śmiałem pytać o stawki 
czy warunki pracy. Przychodziłem co-
dziennie i robiłem co mogłem, aby zostać 
jak najdłużej. Dokładałem się do pracy 
ze wszystkich sił. Wszystko po to, aby po 
dwóch, trzech tygodniach dowiedzieć się, 
że jestem do niczego. O wynagrodzeniu 

oczywiście nie było mowy, czasem rzucili 
jakąś stówkę, czy dwie – wspomina mło-
dy mężczyzna.

Po kilku takich podejściach Paweł za-
czął się zastanawiać, czy wszystko jest  
z nim w porządku, zwątpił we własne 
siły i umiejętności. 

-A pieniędzy ciągle brakowało, już 
nie mówię o jakichś ekstra wydatkach, 
ale nie miałem na czesne, widziałem, 
jak rodzice odmawiają sobie dosłownie 
wszystkiego, żeby mi pomóc. Wpadłem 
w depresję, byłem już w takim stanie, 
że musiałem iść do lekarza. Biorę leki 
antydepresyjne i ciągle rozglądam się za 
zatrudnieniem. Jestem młody, silny i po-
trafię na siebie zarobić. Do biura pracy 
chodzę co miesiąc, codziennie zaglądam 
na jego strony internetowe, ale ofert jest 
bardzo mało, a jeżeli już jakaś się poka-
że, to dla jakiegoś wyspecjalizowanego 
fachowca. Jestem bezsilny, rzucę chyba 
studia i wyjadę za granicę, tak, jak zro-
biło to wielu moich kolegów – Paweł nie 
ukrywa rezygnacji.

W lecie w ubiegłym roku Paweł za-
trudnił się na budowie. Jako niewy-
kwalifikowany dostał przydział do zajęć 
typu: wynieś, przynieś, pozamiataj. Jak 
wspomina, majster kazał mu wykonywać  
najcięższe prace, harował po dwanaście 
godzin, także w soboty, ale nie narzekał. 
Po kilkunastu dniach przyszedł upra-
gniony dzień wypłaty i wtedy okazało 
się, że za dniówkę dostał trzydzieści zło-
tych. Za godzinę pracy wyszło...niecałe 
trzy złote.  

Grzegorz z wykształcenia jest kucha-
rzem ma 22 lata i od dwóch lat boryka 
się ze znalezieniem stałego zatrudnie-
nia. Pracował już w kilku miejscach 
i zawsze z tym samym skutkiem  - po 

krótkim z reguły czasie pokazywano mu 
drzwi. Pracował w restauracji, w chłod-
ni, na budowie, układał kostkę brukową 
i robił wykopy pod kanalizację. 

 Teraz to ja jestem fachowiec pełną  
gębą - śmieje się Grzegorz. -W ciągu nie-
całych dwóch lat nauczyłem się wielu 
rzeczy, ale jedną lekcję pamiętam naj-
bardziej. Pracodawcy, szczególnie wła-
ściciele prywatnych firm, robią wszyst-
ko, aby wykorzystać młodych ludzi. 
Płacą grosze, wymagają więcej niż od 
pracowników zatrudnionych na etatach. 
Na budowie wykonywałem najcięższe  
i najbardziej niebezpieczne prace, jak za-
pytałem majstra, co by się stało, gdybym 
spadł z rusztowania i się połamał, ten mi 
powiedział, żebym uważał, bo on kaleki 
w pracy nie potrzebuje. I jeszcze dodał, 
że na moje miejsce ma co najmniej kilku 
chętnych. Presja był ogromna, wszyscy 
patrzyli mi na ręce. Długo nie dało się 
tego wytrzymać, tym bardziej, że ochotę 
do pracy całkowicie straciłem po pierw-
szej wypłacie. 

Najgorzej wspomina Grzegorz pracę 
w chłodni. Musiał wstawać o czwartej 
rano, żeby dojechać na miejsce, kilka-
naście kilometrów jechał rowerem, bo 
nie miał nawet na bilet autobusowy. Do 
chłodni przywozili ryby i mięso, które 
pracownicy przygotowywali do rozwóz-
ki po sklepach. Ręce grabiały z zimna, 
w rękawicach pracować się nie dało, bo 
delikatnie trzeba było obchodzić się z to-
warem. 

-Już po kilku godzinach byłem z re-
guły tak zesztywniały z zimna, że nic 
nie czułem. Przerwa była jedna na trzy 
godziny, czasu było tyle, żeby napić się 
gorącej herbaty i szybko przegryźć ka-
napkę. Ludzie przychodzili do pracy i re-
zygnowali po kilku dniach. Ale chętnych 
na ich miejsce nie brakowało, robota 
trudna nie była, tyle tylko, że warunki 

Za chlebem
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nie do wytrzymania. I jeszcze na koniec 
dnia te poniżające przeszukiwania toreb 
i kieszeni, czy aby nie wynieśliśmy ka-
wałka mięsa. Po przeliczeniu wypłaty 
okazało się, że za godzinę pracy wyszło 
mi jakieś cztery złote za godzinę. Dałem 
spokój, tym bardziej, że chronicznie bo-
lało mnie gardło, chyba z tego zimna - 
 opowiada Grzegorz.

Marek jest rówieśnikiem dwóch wy-
mienionych wyżej bohaterów. Niedługo 
wyjeżdża do brata do Anglii. 

-Starałem się bardzo, pracowałem po 
kilkanaście godzin. Zawsze, kiedy szef 
mnie o to poprosił, zostawałem po go-
dzinach. Nigdy nie usłyszałem dobrego 
słowa, a o wysokości poborów to nawet 
szkoda mówić. Pracodawcy traktują 
młodego, niedoświadczonego pracow-
nika jak mięso armatnie. Wysyłają do 
najgorszej roboty i płacą psie pienią-
dze. Jestem na drugim roku studiów, 
chciałem zarobić na opłaty, na dojazdy, 
na jakąś imprezkę raz w miesiącu, ale 
okazało się, że jest to zbyt wygórowane 
marzenie – mówi Marek.

Chciał zostać w kraju, ma chorą mat-
kę, chciał się nią opiekować, ale nie 
może siedzieć w domu i korzystać z jej 
skromnej renty. Nie chce być darmozja-
dem. Marek planuje, że popracuje tro-
chę w Anglii i wróci do domu, do matki, 
do studiów. Jego koledzy przy segrego-
waniu warzyw do supermarketów za-
rabiają po sto funtów na tydzień. Płacą 
mieszkanie, kupują jedzenie i jeszcze im 
trochę zostanie. Może i jemu się uda.

-Najgorsze jest to – Marek nie ukrywa 
zdenerwowania – że pracodawcy próbują 
ci wmówić, że jesteś zerem. Starasz się, 
wypruwasz sobie żyły, pracujesz prawie 
za darmo, a dla nich i tak jesteś śmie-
ciem. Traktują cię jak tanią siłę roboczą 
i ciągle straszą, że na twoje miejsce jest 
już mnóstwo chętnych. I dopóki ludzie 
będą dawać się tak wykorzystywać, to 
faktycznie będą zerem.                      ZS

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Brzesku 

mgr Krzysztof Ojczyk
  

pełni dyżur w każdy poniedziałek 
w godzinach 12:00 - 15:00  

w pokoju 129-130 

tel. 14-68-62-604

Wszystkich sympatyków halowej pił-
ki nożnej czekają niemałe emocje. Już  
w najbliższą niedzielę, 23 stycznia w Rze-
szowie, odbędzie się III edycja Otwartych 
Mistrzostw Podkarpacia w Futsalu. Brzesko 
reprezentować będzie drużyna K.S. Jakub. 

- Heiro Cup jest najbardziej pre-
stiżową imprezą futsalową na pod-
karpaciu. W walce o tytuł mistrza 
zobaczymy zespoły m. in. z Opola, 
Tarnobrzega, Łodzi, Krosna, Rzeszo-
wa czy Tarnowa. W sumie, na hali Mi-
łocin w Rzeszowie, zaprezentuje się 16 
drużyn z pięciu województw. Zespoły 
będą podzielone na 4 grupy, a awans 
do ćwierćfinałów wywalczą po dwie 
najlepsze drużyny z każdej z nich - za-
powiadają organizatorzy turnieju.

Honorowy Patronat nad imprezą 
objęli: marszałek Województwa Pod-

karpackiego - Mirosław Karapyta, 
prezydent Miasta Rzeszowa - Tade-
usz Ferenc oraz prezes Podkarpac-
kiego Związku Piłki Nożnej - Kazi-
mierz Greń.

Zespół K.S Jakub w fazie grupowej 
zmierzy się z drużyną Heiro Rzeszów 
- wicemistrzem z 2009 r. oraz brązo-
wym medalistą z 2010 r., silną repre-
zentacją Akademii Futsal Tarnów, 
a także z zespołem AFC Guzikówka 
Krosno. Grupa B w kuluarach tur-
nieju  nazywana jest „grupą śmier-
ci”. W tym roku K.S Jakub jedzie na 

Turniej do Rzeszowa jak debiutant. 
-Jak zwykle damy z siebie wszystko, god-

nie będziemy reprezentować nasze miasto 
Brzesko i ligę PLFwB, w której mamy 
przyjemność uczestniczyć- zapowiadają za-
wodnicy. -trzymajcie za nas kciuki! 

HERIO CUP III 
Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia w Futsalu

Chór szkolny z Publicznego Gimna-
zjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brze-
sku zajął III miejsce w Małopolskich 
Spotkaniach Kolędowych. Była to już 
czwarta edycja przeglądu kolęd i pasto-
rałek, który odbył się w Auli „Florianka” 
Akademii Muzycznej w Krakowie. 

Celem przeglądu jest upowszechnia-
nie śpiewu chóralnego wśród młodzieży 
w wieku szkolnym, a także doskonalenie 
poziomu wykonawczego istniejących już 
chórów. 

Chór z Brzeska wykonał pastorałkę 
„Hej nam pasterze”. 

Hej nam pasterze
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W 17 meczach rundy jesiennej wystą-
piło 22 podopiecznych Krzysztofa Łęto-
chy, ale tylko Iwan Łytwyniuk zagrał 
w każdym spotkaniu od pierwszej do 
ostatniej minuty. Najlepszym strzelcem 
w drużynie jest Rafał Gil, który strzelił 
6 bramek, a wystąpił tylko w 8 meczach, 
w tym jedyny raz w pełnym wymiarze 
czasu. Poza nim gole dla Okocimskie-
go zdobywali Łukasz Popiela (3), Jakub 
Czerwiński, Iwan Łytwyniuk i Robert 
Trznadel (po 2) oraz Jakub Czerwiński, 
Maciej Kisiel, Gabriel Pisarik, Mateusz 
Urbański i Wojciech Wojcieszyński (po 
1). W sumie zespół Okocimskiego ma 
na swoim koncie 20 bramek zdobytych 
i 17 straconych (w tym jedną samobój-
czą, której niefortunnym strzelcem był 
Mateusz Pawłowicz). Najczęściej kara-
ny żółtą kartką był Piotr Darmochwał, 
który dostąpił tego „zaszczytu” 5 razy. 
Tylko o jedno oczko ustępuje mu Da-
niel Policht, choć zagrał tylko w 8 me-
czach. W sumie piłkarze Okocimskiego 
„zarobili” 33 żółte kartoniki. Na koncie 
Piwoszy zanotowano za to tylko jedną 
czerwoną kartkę, która przytrafiła się 
Dariuszowi Treli.     

Kibice Okocimskiego obejrzeli na wła-
snym stadionie 8 meczów jesiennej run-
dy. Te 8 spotkań przyciągnęło na trybu-
ny 3950 widzów, co daje średnią 494 na 
mecz. Najwięcej kibiców (800) przybyło 
na pierwszy w Brzesku mecz, w którym 
Okocimski podejmował Stal Rzeszów. 
Dla porównania – 9 wyjazdowych spo-
tkań brzeskiego zespołu obserwowało 
5700 widzów, co daje średnią 633 na 
mecz. Najwięcej (po 1000) w Olsztynie 
i Lublinie, najmniej (200) w Otwocku. 
Najwyższą frekwencją w lidze może po-
chwalić się Stal Stalowa Wola (średnio 
1763 na mecz), a Świt Nowy Dwór Ma-
zowiecki (228). Średnia frekwencja dla 
całej ligi wynosi 768. Rekord frekwencji 
padł podczas derbów Rzeszowa, które 
obejrzało 4300 kibiców. Spotkanie Ruch 
Wysokie Mazowieckie – Pelikan Łowicz 
zgromadził zaledwie 60 widzów. 

W 8 meczach „u siebie” Okocim-
ski zgromadził 12 punktów, odnosząc  

3 zwycięstwa, 3 remisy i 2 porażki (sto-
sunek bramek 11:8). Daje to naszej dru-
żynie 10. miejsce w stawce 17 zespołów. 
Zdecydowanym liderem jest tutaj Znicz 
Pruszków z 22 punktami (8 meczów,  
7 zwycięstw, 1 remis). Na przeciwle-
głym biegunie jest Motor Lublin, który 
zgromadził tylko 4 punkty. 

Bilans Okocimskiego w 9 wyjazdo-
wych spotkaniach to również 12 punk-
tów, na co złożyły się 3 wygrane, 3 re-
misy i 3 porażki (stosunek bramek 9:9). 
To 7. wynik w lidze. Najlepszy pod tym 
względem jest Świt Nowy Dwór Mazo-
wiecki (5 zwycięstw, 3 remisy, 1 prze-
grana, 18 punktów, stosunek bramek 
12:5). Najgorsza – Puszcza Niepołomice 
(5 punktów). 

Z 20 bramek zdobytych przez Piwoszy 
15 padło w drugiej połowie, 
najwięcej (7) w ostatnim 
kwadransie gry. Z 17 stra-
conych bramek 10 uzyskali 
nasi przeciwnicy w drugiej 
odsłonie, najwięcej (5) mię-
dzy 61. a 75. minutą.

Dokonajmy jeszcze pod-
sumowania całej II ligi.  
W 153 meczach strzelono 
349 bramek (średnia – 2,28 
na mecz). Najwięcej goli (28) 
padło w siedemnastej kolej-
ce, najmniej (13) w czwartej. 
Rekordem jednego spotka-
nia jest 8 goli strzelonych 
w meczu GLKS Nadarzyn – 
Start Otwock (5:3 dla gospo-
darzy). Najwyższe zwycię-
stwo odniosła Wisła Płock, 
która 5:0 pokonała Start 
Otwock. Najwyższa wy-
grana Okocimskiego to 4:1  
z Ruchem Wysokie Mazo-
wieckie, najwyższa przegra-
na Piwoszy to 0:3 ze Zniczem 
Pruszków. 

W tych 153 spotkaniach 
57 razy zwyciężali gospoda-
rze, 54 razy notowano remi-
sy, a 42 razy górą byli goście. 
Najczęstszym wynikiem był 

rezultat 1:0, który padł 33 razy. Łączna 
frekwencja na wszystkich 153 meczach 
to 117 474 kibiców (średnia na mecz 
– 768). Najwięcej widzów (10 260) obej-
rzało mecze 8. kolejki, najmniej (3 250) 
obserwowało spotkania 14. kolejki. 

Zanotowaliśmy 3 hat-tricki, które 
zaliczyli Michał Twardowski (Wisła 
Płock), Piotr Sobótka (Start Otwock) 
i Kamil Jackiewicz (Olimpia Elbląg). 
Najczęściej (22 razy) padały gole w 90. 
minucie, ani jednego gola nie strzelono 
w 37. minucie. Sześciokrotnie padały 
gole samobójcze. Najskuteczniejszym 
strzelcem jest Kacper Tatara (Znicz 
Pruszków), który ma na swoim koncie 
9 goli. Sędziowie pokazali jesienią 679 
bramek, a 37 razy sięgali po czerwone 
kartoniki. Najczęściej kartkowany był 
zespół Startu Otwock (46 żółte kart-
ki), najrzadziej – Sokół Sokółka (25). 
„Liderami” wśród „posiadaczy” żółtych 
kartek są Norbert Jędrzejczyk (Znicz 
Pruszków) i Kamil Walaszczyk (Reso-
via Rzeszów), którzy karani byli w ten 
sposób po 8 razy. Trzykrotnie ujrzał 
„czerwień” Paweł Strózik (Ruch Wyso-
kie Mazowieckie). Jego drużyna ma na 
swoim koncie najwięcej (6) czerwonych 
kartek. 

PRUD

Okocimski po rundzie jesiennej
Na 7. miejscu zakończyli piłkarze Okocimskiego zmagania jesiennej run-

dy rozgrywek o mistrzostwo II ligi. W 17 spotkaniach odnieśli 6 zwycięstw, 
6 razy remisowali, a pięciokrotnie schodzili z boiska pokonani. Do lideru-
jących Znicza Pruszków i Świtu Nowy Dwór Mazowiecki tracą 7 punktów, 
a to oznacza, że brzeskich kibiców czeka emocjonująca wiosna, bo szanse 
zajęcia miejsc premiowanych awansem do I ligi są nadal bardzo realne. Za-
nim 5 marca wznowione zostaną rozgrywki, zapoznajmy się ze statystykami 
dotyczącymi ubiegłorocznej jesieni. 

Okocimski w statystykach
1 2 3 4 5 6

1 Tomasz Baliga 9 5 647
2 Mateusz Bieniek
3 Jakub Czerwiński 14 11 1194 2 1
4 Piotr Darmochwał 16 4 1095 1 5
5 Rafał Gil 8 1 512 6 1
6 Sebastian Głaz 13 269
7 Sławomir Jagła 6 4 430 1
8 Maciej Kisiel 15 1 797 1 2
9 Sergiusz Kostecki 15 6 963 2

10 Jarosław Krzak
11 Iwan Łytwyniuk 17 17 1530 2 1
12 Bartłomiej Pachota
13 Jarosław Palej 3 1 146
14 Mateusz Pawłowicz 15 15 1350 3
15 Gabriel Pisarik 9 352 1
16 Daniel Policht 8 7 670 4
17 Łukasz Popiela 7 246 3 1
18 Paweł Pyciak 13 5 850 2
19 Łukasz Rupa 10 5 694 2
20 Damian Szymonik 9 9 810 1
21 Dariusz Trela 16 14 1384 1 1
22 Robert Trznadel 14 2 862 2 2
23 Mateusz Urbański 9 8 765 1 2
24 Mateusz Wawryka 11 10 921 2
25 Wojciech Wojcieszyński 12 339 1
26 Bartłomiej Wygaś

1 - mecze, 2 - pełne mecze, 3 - minuty, 4 - bramki,
5 - żółte kartki, 6 - czerwone kartki



DZIĘKUJEMY ZA WPŁATY 1% PRZY ODLICZENIACH W UBIEGŁYM ROKU
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie na rzecz naszej organizacji kwoty

stanowiącej 1% podatku należnego od dochodów Państwa w ubiegłym roku.
Kwota ta nie powiększy Waszych zobowiązań podatkowych - wręcz przeciwnie.

Dokumentując przy rozliczeniu podatkowym wpłatę kwoty równej 1% naliczonego
podatku, o taką kwotę podatek ten można zmniejszyć.

Stowarzyszenie OSTOJA jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego.

Działamy na rzecz osób niepełnosprawnych m. in. przez podnoszenie poziomu
świadczeń leczniczych o Oddziale Rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Brzesku.

Prowadzimy Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brzesku.
Duszpasterstwo dla osób niepełnosprawnych przy parafii św. Jakuba Apostoła.

Ze środków Stowarzyszenie finansowane są:

- zakup aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego dla oddziału
- remont pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w oddziale
- współfinansujemy prace Duszpasterstwa osób niepełnosprawnych
- organizowanie pomocy finansowo - materialnej dla osób znajdujących
   się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej w celu wyrównania szans

Pomyślcie o podziale koniecznego do zapłacenia podatku:
1% dla Stowarzyszenia  OSTOJA i 99% dla fiskusa.

                             Nie odmawiaj pomocy! 1%

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
OPIEKUNÓW I WOLONTARIUSZY „OSTOJA”

ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko
nr konta: 13 1020 4984 0000 4102 0003 7895

Bank PKO BP S.A. O/Brzesko, KRS 0000031330

„Nie trzeba mieć wiele, aby podzielić się z drugim człowiekiem.”



ZETO S.A.
Oddział w Brzesku 
ul. Solskiego 9 
32-800 Brzesko 
tel. 14 663 16 64

Godziny otwarcia: 
pn. - pt.: 8:00 - 16:00 
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

W W W . Z E T O S A . C O M . P L

SPRZEDAŻ  -  SERWIS  -  FISKALIZACJA
KASY FISKALNE

* Podane ceny nie zawierają podatku VAT.  Oferta handlowa ważna do wyczerpania zapasów.

Nowoczesna technologia, zamknięta w poręcznej 
i ergonomicznej obudowie.
Jest to pierwsza w Polsce przenośna kasa fiskalna 
realizująca zapis kopii paragonu na elektronicznym 
nośniku danych. 

Kasa fiskalna NANO E

PROMOCJA

1226,-*
 1290 zł 

Kasa fiskalna SOLEO jest dedykowana dla bardzo 
wymagających, małych i średnich punktów sprzedaży. 
Urządzenie wyróżnia się dużą bazą towarową, trybem 
On-line, posiada złącza komunikacyjne RS232 oraz USB, 
umożliwia równoczesną współpracę z dwoma 
urządzeniami peryferyjnymi, posiada dodatkową 
klawiaturę szybkiej sprzedaży.

Kasa fiskalna SOLEO

PROMOCJA

1416,-*
 1490 zł 

Kasa fiskalna MAŁA to najnowsza technologia 
dedykowana dla małych punktów sprzedaży.

Dzięki niewielkim wymiarom kasa nie zabierze dużo 
miejsca na – często ograniczonej – powierzchni

stanowiska sprzedaży.

Kasa fiskalna MAŁA

PROMOCJA

949,-*
 999 zł 


