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Styczeń w pigułce
5 – W kręgielni BOSiR-u rozegrany 

został Noworoczny Turniej, w którym 
wystartowało 77 osób. Honorowym 
patronatem objął imprezę burmistrz 
Grzegorz Wawryka. Organizatorami 
były BOSiR, Zarząd Osiedla Okocim-
skie oraz TKKF Sokół. 

Wyniki:
Dziewczęta do 13 lat: 1. Natalia 

Szuba, 2. Ewa Jędryka, 3. Martyna 
Kopacz. 

Chłopcy do 13 lat: 1. Jakub 
Tomczyk, 2. Tadeusz Łazowski, 3. Jan 
Łazowski.

Dziewczęta (14-17 lat): 1. Żaneta 
Szamer, 2. Agnieszka Obal, 3. Aleksan-
dra Gagatek. 

Chłopcy (14-17 lat): 1. Patryk 
Paryło, 2. Jakub Nosal, 3. Norbert 
Borowiec.

Kobiety: 1. Joanna Szydłowska, 
2. Joanna Woźniak, 3. Beata Szczupak.

Mężczyźni: 1. Ryszard Kotra, 
2. Krzysztof Zuzia, 3. Bogumił Kulka. 

Zawodnicy z licencją: 1. Krzysz-
tof Soból, 2. Marcel Kociołek, 3. Krzysz-
tof Szuba.  

6 – Po raz pierwszy w historii 
z okazji Święta Trzech Króli przez 
Brzesko przemaszerował barwny 
korowód, w którym uczestniczyli 
uczniowie szkół oraz przedstawi-
ciele brzeskich instytucji. W su-
mie w wydarzeniu wzięło udział 
kilka tysięcy mieszkańców gmi-
ny. Zwieńczeniem pochodu było 
wystawione na brzeskim Rynku 
misterium bożonarodzeniowe 
w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tań-
ca Jadowniczanie. 

7 – W Sali Obrad Urzędu Miej-
skiego odbyło się tradycyjne spotka-
nie opłatkowe z udziałem radnych 
miejskich i powiatowych oraz zapro-
szonych gości. Burmistrz Grzegorz 
Wawryka i starosta brzeski Andrzej 
Potępa złożyli noworoczne życzenia 
wszystkim obecnym. Podczas spot-
kania po raz pierwszy wystąpili 
uczniowie działającej od września 
ub. r. Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia. 

7 – Po przerwie zimowej piłkarze 
Okocimskiego rozpoczęli przygotowa-
nia do wiosennej rundy I-ligowych 
rozgrywek. Na pierwszym treningu za-
brakło Iwana Litwiniuka (nie powrócił 
jeszcze z Ukrainy), Mateusza Wawryki 
(choroba), Tomasza Ogara (sprawy oso-
biste) i Michała Oświęcimki, z którym 
zarząd klubu rozwiązał kontrakt. Kil-
ka dni później z drużyną pożegnali się 
Mateusz Pawłowicz, Robert Trznadel 
i Łukasz Zaniewski.     

8 – W ośrodku narciarskim Czor-
sztyn-Ski w Kluszkowcach rozegrane 
zostały alpejskie Mistrzostwa Gminy 
Brzesko szkół podstawowych i gimna-
zjalnych, zorganizowane przez Wydział 
Edukacji Kultury i Sportu. Na starcie 
stanęło 105 zawodników. Zwycięzcy 
w poszczególnych kategoriach (w kolej-
ności alfabetycznej): Kacper Fijałkow-
ski, Franciszek Garbień, Anita Pająk, 
Weronika Pajor, Anna Wadycka, Bar-
tek Zachara.   

10 – Prezes Okocimskiego Klubu 
Sportowego Czesław Kwaśniak zwołał 
konferencję prasową, podczas której 
poinformował o personalnych wzmoc-
nieniach organizacyjnych w klubie. 
Dyrektorem OKS-u został Dawid 
Frąckowiak, menadżerem ds. skautin-
gu i sponsoringu Tomasz Szarliński, 
a Kordian Wójs objął funkcję asystenta 
trenera ds. przygotowania fizycznego 
i motorycznego. Zmiany mają na celu 
uchronienie drużyny piłkarskiej przed 
spadkiem do II ligi.

11 – Ponad 80 mieszkańców Ster-
kowca wzięło udział w tradycyjnym 
wspólnym kolędowaniu zorganizo-

wanym przez miejscowe Koło Gospo-
dyń Wiejskich i świetlicę wiejską. 
W spotkaniu uczestniczyły także 
przedstawicielki KGW z Jadownik 
i Mokrzysk. W części artystycznej 
wystąpili uczniowie tutejszej szkoły 
podstawowej, którzy zaprezentowali 
jasełka przygotowane przez Alicję 
Pałkę. Akompaniował im Wojciech 
Oleksyk ze Szczepanowa. Wystąpiły 
także panie ze Stowarzyszenia Spo-
łeczno-Kulturalnego Wsi Mokrzyska. 

11 – W RCK-B odbył się zorganizo-
wany przez MOK noworoczny Koncert 
z Marimbą. Wystąpili Ramon Lormans 

WYDARZENIA

i Vincent Houdijk z Holandii oraz 
gościnnie Anna Maria Sarna. Ponad 
200-osobowa publiczność wysłucha-
ła utworów m.in. Jana Sebastiana 
Bacha Maurice Ravela i Fryderyka 
Chopina.  

12 – Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Okocimskiej, Parafia pw. Trójcy 
Przenajświętszej oraz Szkoła Podsta-
wowa zorganizowały IX Koncert Kolęd 

i Pastorałek, który odbył się w kościele 
w Okocimiu. Koncert był okazją do 
promocji płyty „Betlejemska gwiazdo 
prowadź” nagranej przez Scholę „Bliżej 
Nieba”, wydanej dzięki unijnym środ-
kom pozyskanym z puli Stowarzysze-
nia Kwartet na Przedgórzu. 
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12 – Brzeska Rodzina Kolpinga 
zorganizowała w swojej siedzibie przy 
ulicy Ogrodowej spotkanie opłatkowe, 
którego gospodarzami byli obecny 
prezes Józef Pabian, oraz prezes-zało-
życiel ks. Zygmunt Bochenek. 

12 – Zainaugurowane zostały so-
botnie wyjazdy na narty organizowane 
przez Wydział Edukacji Kultury i Spor-
tu Urzędu Miejskiego. Na początek 
WEKiS zaprosił wszystkich chętnych 
narciarzy do odwiedzenia ośrodka 
Tylicz Ski w Tyliczu. 

12 – W Sterkowcu odbył się zjazd na 
byle czym. Zorganizował go miejscowy 
klub sportowy Błękitni przy współpracy 
radnego Krzysztofa Bogusza. Zwycięzca-

mi zostali Filip Gala (do lat 10), Kacper 
Gala (do lat 14) i Michał Popiela (powyżej 
lat 14).  

13 – Po raz 15. zagrała w Brze-
sku Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. W akcji wzięło udział 
blisko 190 wolontariuszy. Zebrano 
około 54 tysięcy złotych. Trady-
cyjna licytacja złotych serduszek 
zakończyła się rekordowym wyni-
kiem – ponad 13 tysięcy złotych. Na 

Placu Kazimierza Wielkiego wystą-
piły zespoły Country Motion Trio, 
Jack and Roll oraz Fun Fire. 

14 – 26 Ferie zimowe, podczas któ-
rych odbywały się zimowiska w szko-
łach, zajęcia dla dzieci i młodzieży 
w MOK-u, Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece, świetlicach parafialnych 
i środowiskowych. 

17 - W sali kolumnowej Pałacu 
Prymasowskiego w Warszawie spot-
kali się uczestnicy gali wręczenia 
nagród „Pereł samorządu 2012”, 
będącej finałem ogólnopolskiego ran-
kingu zorganizowanego przez Gazetę 
Prawną. W dziesiątce najlepszych sa-
morządów znalazło się Brzesko, które 

otrzymało „Perłę…” w kategorii gmin 
do 100 tysięcy mieszkańców.   

20 – Urząd Miejski wraz z parafią 
NMP Matki Kościoła zorganizowały 
Koncert Kolęd w wykonaniu Repre-
zentacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego. 

23 – Jerzy Kapłon wygłosił w RCK-
B wykład „Turystyka polska w Galicji 
Wschodniej i na kresach wschodnich 

II Rzeczypospolitej”. Spotkanie zostało 
zorganizowane przez Uniwersytet Trze-
ciego Wieku i brzeskie Koło PTTK.

24 – Tradycyjnie w Zajeździe Oko-
cim odbyło się opłatkowe spotkanie 
członków Związku Emerytów i Ren-
cistów. W spotkaniu uczestniczyli 
także burmistrz Grzegorz Wawryka 
oraz przewodniczący rady miejskiej 
Tadeusz Pasierb.  

26 – Rozpoczął się dwudniowy, 
organizowany już po raz ósmy, Powia-
towy Konkurs Kolęd i Pastorałek „O 
Muszlę świętego Jakuba”, w którym 
uczestniczyło 57 wykonawców z całego 
powiatu brzeskiego. Główną nagro-
dę, Grand Prix, otrzymała Katarzyn 

Szlachta. 
26 – 63 szachistek 

i szachistów stanęło na 
starcie jubileuszowego 
X Memoriału Stanisława 
Migdała, rozegranego 
w Gminnym Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Mok-
rzyskach. Zwyciężył Petr 
Golubka (Ukraina), który 
wyprzedził Mirosława 
Lewickiego (LKS Czar-

na) i Jerzego Markiewicza (Hetman 
Pilzno). 

30 – Podczas pierwszej w tym 
roku sesji rady miejskiej podjęto sześć 
uchwał, z których najważniejsze doty-
czyły wieloletniego programu gospoda-
rowania zasobem mieszkaniowym na 
lata 2013-2017 oraz określenia zasad 
nabywania nieruchomości stanowią-
cych mienie komunalne gminy. 

Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku serdecznie dziękuje firmie Adams Musical Instruments za wypożyczenie instrumen-
tów, na których muzycy wykonywali utwory oraz firmie MARK za wsparcie finansowe koncertu „Wieczór z marimbą”, 
który odbył się  11 stycznia w Regionalnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym.

Ponad 500 uczniów szkół podstawowych 
dziesięciu klas I-III z terenu gminy 
Brzesko objętych zostało działaniami 
zawartymi w projekcie „Złap szansę 
– Wyrównywanie dysproporcji edukacyj-
nych oraz poprawa jakości kształcenia 
w ramach indywidualizacji nauczania”. 
Przygotowany przez Biuro Funduszy 
Europejskich projekt osiągnął właśnie 
półmetek – zainaugurowany został na 
początku bieżącego roku szkolnego, a jego 
realizacja zakończy się 31 maja br.       

Każdy uczeń biorący udział w projek-
cie został zdiagnozowany przez specjalny 
zespół fachowców pod kątem swoich indy-
widualnych potrzeb w obszarze edukacji 

Złap szansę i wychowania. Na tej podstawie opracowa-
no projekt zajęć, który przed wdrożeniem 
został przedstawiony rodzicom do zaak-
ceptowania. Postawiono między innymi na 
wyeliminowanie wad postawy, nauczanie 
zdrowego trybu życia, poprawę sprawności 
fizycznej czy eliminację barier związanych 
z uczeniem się. Charakter zajęć pozwala 
rozwijać twórczą inicjatywę, pomysłowość 
i wiarę we własne siły. Nauczyciele starają 
się, aby przekazywana uczniom wiedza 
podawana była w sposób odbiegający od 
stereotypów. Ma to pomóc w pokonywaniu 
(a właściwie eliminowaniu) społecznych 
barier oraz zmiany w podejściu do wyboru 
dalszej nauki, a co za tym idzie późniejszej 
drogi zawodowej. 

Z dobrodziejstw projektu korzystają 
także sami rodzice, dzięki podniesie-

niu jakości udzielanej im przez szkoły 
pomocy na pierwszym etapie edukacji. 
Zauważalne jest, że rodzice bardziej, 
niże przed wdrożeniem projektu, an-
gażują się w edukację swoich dzieci. 
Skorzystały na tym także szkoły biorące 
udział w projekcie, bo wzbogaciły się 
o nowe materiały dydaktyczne, litera-
turę oraz specjalistyczny sprzęt wraz 
z oprogramowaniem. Cztery placówki 
otrzymały laptopy i rzutniki, a dwie (SP 
3 Brzesko i SP Okocim) tablice interak-
tywne. Przekazali je osobiście burmistrz 
Grzegorz Wawryka i przewodniczący 
rady miejskiej Tadeusz Pasierb. 

Na prowadzenie zajęć w ramach 
projektu gmina pozyskała 180 tysięcy 
złotych, a dalsze 287 tysięcy na zakup 
specjalistycznego sprzętu. WALP 
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Przynajmniej dwa charaktery-
styczne dla miasta budynki (każdy 
z nich ma odrębną i ciekawą histo-
rię) czekają na zagospodarowanie. 
Mowa o opuszczonej już starej sie-
dzibie Miejskiego Ośrodka Kultury 
i opustoszałym już od półtora roku 
gmachu, w którym mieściła się bi-
blioteka. Wobec obu budowli władze 
mają już w miarę wykrystalizowane 
plany. Ich ewentualne zagospodaro-
wanie w najbliższej przyszłości wy-
wołuje jednak spore emocje, o czym 
można było przekonać się podczas 
styczniowej sesji rady miejskiej. 

Władze gminy prowadzą działania 
zmierzające do sporządzenia odpowied-
niej dokumentacji i zgromadzeniem 
finansowych środków związanych z zago-
spodarowaniem starego budynku biblio-
teki. Tymczasem jest kilka instytucji, 
które zgłaszają chęć zajęcia niektórych 
jego pomieszczeń. Miejsce dla swoich 
siedzib widzieliby tam między innymi 
przedstawiciele Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół”, a także Związku 
Emerytów i Rencistów. Radna Maria 
Kądziołka przypomina o planach zwią-
zanych z utworzeniem tam brzeskiego 
muzeum. Sugeruje też, że byłaby to 
dobra lokalizacja dla środowiskowej 
świetlicy. Burmistrz Grzegorz Wawryka 
wyraźnie jednak daje do zrozumienia, że 
raczej przesądzone jest, że w budynku 
znajdzie pomieszczenia Wydział Edu-
kacji Kultury i Sportu funkcjonujący 
aktualnie „na wygnaniu”, przy rondzie, 
czyli w znacznym oddaleniu od centrum. 
Trudno odmówić takiej koncepcji logiki, 
bo stara biblioteka mieści się przecież 
w samym „sercu” miasta (- Najlepiej 
byłoby, gdyby wszystkie wydziały Urzę-
du Miejskiego mieściły się w jednym 
miejscu, ale jest to obecnie niemożliwe 
– mówił burmistrz podczas ostatniej 
sesji). Pomysł ten ma też swoje ekono-
miczne uzasadnienie, bo wyprowadze-
nie WEKiS-u z dotychczasowej siedziby 
stworzyłoby możliwość sprzedaży tego 
budynku, a tym samym pozyskanie 
środków na modernizację starej biblio-
teki. Takie zrównoważenie kosztów jest 
jak najbardziej wskazane. 

Ze słów burmistrza wynika, że ewen-
tualne utworzenie muzeum przynajmniej 
w najbliższej przyszłości nie wchodzi 
w rachubę.

- Po pierwsze nie mamy na to aktu-
alnie środków, po drugie dysponujemy 

Nieuniknione przeprowadzki 
zbyt małą ilością eksponatów, żeby uru-
chomienie muzeum było uzasadnione 
– kwituje krótko Wawryka. Burmistrz 
ma również sprecyzowane jasno zdanie 
na temat ewentualnej świetlicy – Prze-
stańmy myśleć, że będzie taka świetlica, 
że zatrudnimy dwie, trzy osoby, że będzie 
pomieszczenie, do którego będą, albo nie 
będą, przychodzić mieszkańcy. Zmie-
niły się realia. W Brzesku w ostatnich 
latach powstało wiele lokali, w których 
można w interesujący sposób spędzić 
wolny czas. Przecież do dyspozycji są 
pomieszczenia RCK-B, które między 
innymi w tym celu postawiliśmy. Dzisiaj 
utrzymanie każdego obiektu jest bardzo 
kosztowne, dlatego dążymy w takim kie-
runku, aby każdy z nich maksymalnie 
wykorzystać. Tak będzie na przykład, 
o czym już wielokrotnie informowałem, 
w Domu Ludowym w Jadownikach po 
zakończonym remoncie. Funkcjonować 
będzie tam kilka instytucji i stowarzy-

szeń, co pozwoli na racjonalne gospo-
darowanie środkami przeznaczonymi 
na ich działalność. W samym Brzesku 
nie brak możliwości bezpłatnego wynaj-
mowania pomieszczeń na działalność 
świetlicową czy też spotkania Związku 
Emerytów i Rencistów. Przecież nadal 
udostępniane są znajdujące się w sta-
rym MOK-u Brzeska Piwnica (po nie-
dawnym remoncie) i wystawowa sala 
na pierwszym piętrze. Ich przeznaczenie 
nawet po planowanych przez nas zmia-
nach się nie zmieni. 

Ta wypowiedź związana jest z tym, 
że i tutaj radna Kądziołka widziałaby 
lokalizację świetlicy lub ZEiR. Tym-
czasem burmistrz daje wyraźnie do 
zrozumienia, że w starym MOK-u swoją 
siedzibę znajdzie USC. Zastrzega przy 
tym, że chodzi tutaj przede wszystkim 
o pomieszczenia, które do tej pory peł-
niły funkcję administracyjną. 

EMIL

KTO ZAWINIŁ?
Podczas dyskusji na temat zagospodarowania w przyszłości obu budynków wywiązała się 
dość ostra polemika pomiędzy Marią Kądziołką, a Edwardem Knagą, a dotycząca … kina 
„Bałtyk”. Radna przypomniała, że dopóki kino pozostawało w strukturach MOK-u, regularnie 
odbywały się tam spotkania członków Związku Emerytów i Rencistów, działała tam także 
środowiskowa świetlica. Wypomniała przy tym radnemu, jednocześnie przedstawicielowi 
„Sokoła”, że to za sprawą niefortunnych posunięć Stowarzyszenia miasto straciło bezpowrotnie 
szansę wieczystego dysponowania kinem. 
- Zapewne pamięta pan, że swego czasu gmina zarezerwowała w budżecie 50 tysięcy złotych 
na zakup kina. O takiej kwocie była mowa w negocjacjach z Tarnowską Agencją Rozwoju 
Regionalnego, która była ówczesnym właścicielem obiektu. Ale wasze działania doprowadziły 
do tego, że Brzesko straciło bezpowrotnie nie tylko kino, ale i atrakcyjnie położoną działkę 
budowlaną – perorowała radna, która tym samym przypomniała, iż samorząd zrezygnował 
z kupna kina po zapewnieniach ze strony „Sokoła” o tym, że Stowarzyszenie ma niemal pewną 
wygraną sprawę w sądzie i zostanie właścicielem bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
Edward Knaga nie pozostał dłużny i przypomniał, że miasto już wcześniej mogło stać się 
prawowitym właścicielem kina, ale ówczesne władze dobrowolnie zrzekły się skorzystania 
z takiej możliwości.
- W 1990 roku siedmioro przedstawicieli „Sokoła” upomniało się w TARR o budynek kina. Była ku 
temu dobra okazja, bo akurat dokonywano przekształceń własnościowych. Ówczesny wojewoda 
tarnowski zapytał wtedy naszych władz wprost, co zrobić z tym kinem. I co się stało? Każdy 
w gminie przeszedł wtedy obok tego tematu i kino trafi ło do TARR za przysłowiową złotówkę. To 
my dziesięć lat później wygraliśmy proces o odszkodowanie – ripostował radny Knaga. 
- W 1990 roku to pan między innymi był radnym, więc miał pan możliwość walczyć o to kino 
– odrzekła radna. 
Dalecy jesteśmy od wyciągania wniosków z tej rozmowy, pozostawiając tę przyjemność 
Czytelnikom. Dodajmy jedynie, że piszący te słowa, zapytał niegdyś ówczesnego wojewodę 
(w chwili zadawania pytania już posła), dlaczego Brzesko straciło kino. 
- To pytanie należy skierować do tego, kto był wtedy burmistrzem Brzeska – odparł ucinając 
ewentualną dalszą dyskusję. WALP
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Niewykluczone, że mieszkańców 
Brzeska czekają poważne zmiany do-
tyczące organizacji ruchu drogowego. 
Radna Halina Mrówka w imieniu Sto-
warzyszenia Przedsiębiorców Brze-
skich złożyła wniosek o zezwolenie na 
parkowanie samochodów wzdłuż uli-
cy Głowackiego. Burmistrz wniosek 
przyjął i zapowiedział przedstawienie 
w najbliższym czasie przynajmniej 
dwóch alternatywnych propozycji, 
z którymi zmierzą się radni. 

Jedna z tych propozycji przewidy-
wać ma zgoła rewolucyjne rozwiązanie. 
Otóż burmistrz rozważa wprowadzenie 
na znacznym odcinku Głowackiego 
ruchu jednokierunkowego (zakładamy, 
że chodzi o kierunek od skrzyżowania 
z ulicą Mickiewicza w stronę Urzędu 
Miejskiego. 

- Właściwie innego rozwiązania nie 
widzimy – wyjaśnia burmistrz – Ulica Gło-
wackiego jest zbyt wąska, aby wprowadzić 
zezwolenie na parkowanie przy zachowaniu 
ruchu dwukierunkowego. Oczywiście wiąza-
łoby się z przeorganizowaniem ruchu w in-
nych miejscach, mając tutaj na względzie 
utrzymanie płynności ruchu w kierunku 

Deptak na Głowackiego?
zachodnim.  Oczywiście są to na razie tylko 
niezobowiązujące przymiarki, ale pomysł 
wydaje się być wart rozważenia. 

Wniosek, którego autorami są przed-
stawiciele SPB, wynika z prób ożywienia 
jednej z głównych ulic miasta, które de 
facto już w kilka minut po piętnastej za-
miera. Zakaz parkowania ma zdaniem ro-
dzimych handlowców przełożenie na zbyt 
niską w stosunku do ich oczekiwań liczbę 
klientów odwiedzających usytuowane 
tutaj sklepy. Przedsiębiorcy spodziewają 
się, że oczekiwane przez nich zmiany 
wpłyną na wzrost zainteresowania 
prowadzonymi przez nich placówkami 
handlowymi. Oczywiście, istniej ryzyko, 
że zezwolenie na parkowanie zachęci 
część kierowców do nadużywania takich 
udogodnień, jak to mam miejsce wszędzie 
tam, gdzie są bezpłatne parkingi. Chociaż 
bardziej prawdopodobne jest to, że przy 
Głowackiego opłaty za parkowanie będą 
obowiązywać, a wtedy zatrzymywać się 
będą tutaj tylko ci, którzy faktycznie będą 
dokonywać zakupów. Warto wspomnieć, 
że podczas ostatniej sesji jeden z radnych 
złożył formalny wniosek o zwiększenie 
liczby parkingowych o cztery osoby. 

Z kolei radny Adam Kwaśniak 
proponuje , żeby zastanowić się nad 
całkowitym wyłączeniem ruchu od 
Placu Żwirki i Wigury do Rynku i uczy-
nienie z tego odcinka deptaka. To na 
pewno atrakcyjny pomysł, ale jest to 
bardziej melodia zdecydowanie dale 
kiej przyszłości. W wieloletnich planach 
rozwoju miasta taka koncepcja jest 
rozważana. Brzesko systematycznie 
się rozbudowuje, co w rezultacie kiedyś 
doprowadzi, że centrum przesunie się 
na cały czas zagospodarowywaną pół-
noc. Tam też zwiększy się ruch kołowy, 
a wtedy deptak będzie miał rację bytu. 
Jest to jednak kwestia przynajmniej 
kilkudziesięciu lat. 

O wiele bardziej realne jest w miarę 
rychłe wprowadzenie zakazu par-
kowania wzdłuż zachodniej pierzei 
brzeskiego Rynku, bo i taki wniosek 
padł podczas ostatniej sesji. Chodzi 
o to, że zainteresowani takim zakazem 
mieszkańcy skarżą się na szkodliwe 
działanie spalin. Częstym zjawiskiem 
jest również pozostawianie w miejscach 
parkowania plam po wyciekającym 
z niektórych pojazdów oleju, a to już 
szkodzi samej nawierzchni i stwarza 
też zagrożenia.  

PRUD

ZMIANY W PRZEPISACH MELDUNKOWYCH
Od 1 stycznia 2013r. zmieniły się 
przepisy, które upraszczają miesz-
kańcom załatwienie spraw meldun-
kowych. Całą procedurę meldunkową 
można załatwić podczas jednej wizyty, 
co w praktyce oznacza, że wniosek 
o wymeldowanie i zameldowanie można 
złożyć w jednym urzędzie - w tym, w któ-
rym chcemy dokonać zameldowania. 
Informacja o wymeldowaniu zostanie 
przekazana przez urzędników do  właś-
ciwego urzędu dla ostatniego miejsca 
zameldowania na pobyt stały lub pobyt 
czasowy.

Nowelizacja ustawy o ewidencji 
ludności i dowodach osobistych wpro-
wadziła następujące zmiany:

1. Zgłoszenia zameldowania 
i wymeldowania można dokonać 

osobiście lub przez ustanowionego  
pełnomocnika legitymującego się 
pisemnym pełnomocnictwem.

2. Wymeldowania z pobytu sta-
łego lub czasowego trwającego 
ponad 3 miesiące można dokonać 
jednocześnie z zameldowaniem 
w nowym miejscu pobytu.

3. Odstąpiono od konieczności 
zgłaszania informacji o wykształceniu, 
obowiązku wojskowym oraz przedkła-
dania książeczki wojskowej.

4. Zniesiono obowiązek zameldo-
wania obywateli polskich oraz obywa-
teli Unii Europejskiej na pobyt czaso-
wy, nie przekraczający 3 miesięcy.

5. Wydłużono termin na realizację 
obowiązku meldunkowego z 4 do 
30 dni oraz zniesiono sankcje karne 

(m.in. grzywna) dla obywateli polskich 
i obywateli Unii Europejskiej za niedo-
pełnienie obowiązku meldunkowego.

6.  Zniesiono obowiązek meldun-
kowy wczasowiczów i turystów.

7.  Zniesiono obowiązek właści-
cieli, dozorców i administratorów 
nieruchomości oraz zakładów 
pracy dotyczący weryfikowania 
wypełnienia obowiązku meldun-
kowego przez mieszkańców lub 
pracowników.

8. Złagodzono procedury zwią-
zane z wyjazdem za granicę - od 
2013 roku obowiązek zgłoszenia 
wyjazdu za granicę dotyczy osób, 
które wyjeżdżają na okres dłuższy 
niż 6 miesięcy (poprzednio dotyczył 
wyjazdów powyżej 3 miesięcy).

Potwierdziły się nasze przypuszczenia. 
Miejscy radni postanowili wydłużyć termin 
wykupu komunalnych mieszkań przy 
zastosowaniu bonifikaty w wysokości 90 
procent ich wartości. W wyniku głosowa-
nia podczas styczniowej sesji ostateczny 
termin to 30 czerwca bieżącego roku. 

90 lub 60 Okazuje się, że dotychczas nabywców jest 
o połowę mniej niż pierwotnie zakładano. 
Władze gminy spodziewały się około 400 
nabywców, tymczasem jest ich tylko blisko 
200. To nie jedyny powód, dla którego 
wydłużono termin funkcjonowania 90-
procentowej bonifikaty. Bardziej istotny 
wpływ na decyzję radnych miał fakt, 
że niektórzy zainteresowani zakupem 

mieszkań po preferencyjnych cenach 
zbyt późni złożyli wnioski o ich nabycie, 
w wyniku czego procedury przedłużyły się 
ponad założony jeszcze w kwietniu ub. r. 
termin. Po 30 czerwca br. bonifikata przy 
zakupie wskazanego do sprzedaży lokalu 
wynosić będzie 60 procent. Warto więc 
wykorzystać wprowadzoną przez radnych 
prolongatę. red.        
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Na początku lutego odbyła się 
w Brzesku ważna uroczystość, pod-
czas której kilkanaście par rodzi-
ców otrzymało medale „Za zasługi 
dla obronności kraju” przyznane 
przez Ministra Obrony Narodowej. 
Odznaczenia wręczył komendant 
Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Tarnowie ppłk. Zbigniew Skur-
nowicz.  

Gospodarzem ceremonii był starosta 
Andrzej Potępa, który w listach gra-
tulacyjnych napisał: „Składam najser-
deczniejsze gratulacje i wyrazy uznania 
w związku z przyznaniem pani/panu 
przez Ministra Obrony Narodowej (…) 
Medalu „Za zasługi dla obronności 
kraju”. To odznaczenie świadczy o przy-
kładnym wychowaniu synów w duchu 
patriotycznym w służbie Rzeczypospolitej 
Polskiej”. 

Gośćmi uroczystości byli wójtowie 
i burmistrzowie tych gmin powiatu, 
z których wywodzą się odznaczeni rodzice. 
Każdy z nich przygotował na to spotkanie 
okolicznościowe upominki. Wśród nich 
burmistrz Grzegorz Wawryka, który 
nagrodził trzy pary rodziców z naszej 
gminy, a listach gratulacyjnych napisał: 
„Z okazji nadania Państwu przez Mini-
stra Obrony Narodowej (…) Medalu za 
„Zasługi dla obronności kraju”, proszę 
przyjąć moje szczere gratulacje. (…) Oby-
watelska i patriotyczna postawa, która 
cechuje Państwa życie, stanowi wzór do 
naśladowania i zasługuje na powszechne 
uznanie.” 

Zofia i Stanisław Migrałowie 
z Jadownik (Złoty Medal „Za zasługi 
dla obronności”) mają sześciu synów. 
Pięciu z nich było w wojsku, każdy z nich 
zasadniczej służbie. Krzysztof służył we 
Wrocławiu, Robert trzy lata spędził jako 
żołnierz Marynarki Wojennej, Andrzej 
swoją powinność wobec ojczyzny spełnił 
w Dębicy, Jakub rozkazy wykonywał na 
Śląsku, a Jacek w Jeleniej Górze. Razem 

Zasłużeni dla obronności
ich służba trwała 11 lat, kiedy jeden od-
chodził do cywila, następny przywdziewał 
mundur. Pan Stanisław jadowniczaninem 
jest z krwi i kości. Swoją żonę Zofię poznał 
w Limanowej. Jako wzięty murarz zwie-
dził niemal całą Polskę, krążąc od budowy 
do budowy. Ten koczowniczy tryb życia 
sprawił, że tylko trzy razy był obecny na 
przysięgach swoich synów.  

Władysława i Stanisław Żakowie 
(Srebrny Medal „Za zasługi dla obronno-
ści”) pochodzą z Gosprzydowej, ale od 
33 lat mieszkają w Brzesku. Polskiej 
armii oddali trzech synów – Dariusza 
(służba w podkrakowskiej Rząsce, w de-
sancie), Tomasza (Marynarka Wojenna 
w Gdyni) i Piotra (artyleria w Słupsku). 
Dariusz zasadniczą służbę wojskową 

dzyrzeczu, a Paweł w Żaganiu. Dwóch 
najmłodszych nie zdążyło przysłużyć się 
ojczyźnie, bo zanim osiągnęli wiek pobo-
rowy (jeszcze go właściwie nie osiągnęli), 
zasadnicza służba wojskowa przestała 
być w naszym kraju obowiązkowa. Ale 
skoro istnieje u nas wojsko zawodowe, 
to nic nie stanęło na przeszkodzie, żeby 
Bartłomiej związał się z armią na dłużej. 
Zasadniczą służbę ukończył w 2007 roku, 
jednak zamiłowanie do wojska sprawiło, 
że po trzech latach został zawodowym 
żołnierzem. Służbę pełni w Krakowie. 
Żeby spełnić marzenie musiał przejść 
skomplikowane testy sprawnościowe 
i psychologiczne, a także wykazać się wię-
cej niż dobrą formą fizyczną. Z zarobków 
jest zadowolony, chociaż podkreśla, że nie 
strona finansowa miała najważniejszy 
wpływ na jego życiową decyzję. 

- Miałem wyjątkową możliwość 
wzięcia udziału w słynnych ćwiczeniach 
Anakonda 2006 w Drawsku Pomorskim, 
największym od lat takim wydarzeniu 
w Europie. To było niezapomniane 
przeżycie i to głównie ono zaważyło na 
mojej decyzji – wyjaśnia Bartłomiej, 
który,towarzyszył mamie w ceremonii 
wręczania medali zastępując ojca, nie-
obecnego z powodu obowiązków służbo-
wych. W krótkiej rozmowie Bartłomiej 
zdradził nam, że już w najbliższym czasie 
jeszcze jeden Ważydrąg założy wojskowy 
mundur. To jego brat Mateusz, który 
niedawno ukończył Liceum Wojskowe 
w Wojniczu. Minister Obrony Narodowej 
już teraz może redagować decyzję o przy-
znaniu jego rodzicom Złotego Medalu.

Złotym medalem uhonorowana została 
również Zofia Krzyżak z gminy Czchów. 
Srebrne medale otrzymali Janina i Adam 
Mrozowie, Janina i Jerzy Sowowie, Janina 
i Roman Trepowie z gminy Czchów, Anna 
i Józef Bawołowie z gminy Szczurowa, 
Emilia i Kazimierz Karwalowie, Halina 
i Józef Krzyżakowie, Stanisława Repe-
towska, Elżbieta Nowak i Stanisława 
Bodek z gminy Iwkowa, a także Janina 
i Stanisław Kargolowie oraz Grażyna 
Jakubas z gminy Dębno.   EMIL

zaczął w 1996 roku, bracia kolejno przej-
mowali po nim pałeczkę. Każdego z nich 
rodzice podziwiali podczas przysięgi.

Halina i Jan Ważydrągowie z Ja-
sienia otrzymali Srebrny Medal „Za za-
sługi dla obronności”, ale na pewno za-
służyli już na medal z najcenniejszego 
kruszcu. Są rodzicami sześciu synów. 
Czterech z nich dostąpiło zaszczytu no-
szenia polskiego munduru. Każdy w od-
ległych od rodzinnej miejscowości zakąt-
kach. Piotr w Ostrowie Wielkopolskim, 
Michał w Elblągu, Bartłomiej w Mię-

Złoci medaliści, Halina i Jan Migra-
łowie - fot. Marek Kotfis

fo
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Nie jest łatwo zdobyć unijne środki 
na realizację planowanych zamie-
rzeń. Przekonał się o tym zarząd 
Miejskiego Energetyki Cieplnej 
w Brzesku, który trzykrotnie starał 
się o dofinansowanie pewnych in-
westycji i za każdym razem spotkał 
się z odmową. Nie była to wcale 
wina nieumiejętnie skonstruowa-
nych wniosków, ale przepisów Unii 
Europejskiej, które już na wstępie 
przekreślają szereg polskich firm 
ubiegających się o finansowe 
wsparcie przedsięwzięć, mogących 
usprawnić ich działalność. 

Już w 2005 roku brzeski MPEC 
złożył dwa wnioski z myślą o zrealizo-
waniu inwestycji w oparciu o unijne 
fundusze. Pierwszy z nich dotyczył 
modernizacji sieci cieplnej w technologii 
rur preizolowanych. Wartość zadania 
oszacowano na blisko 5,5 miliona zło-
tych przy zakładanym 70-procentowym 
wsparciu z zewnątrz (dotacja z UE 
i krajowe środki publiczne). W drugim 
wniosku mowa była o modernizacji 
instalacji odpylania spalin dwóch kot-
łów. Chodziło o zadanie wycenione na 
ponad 600 tysięcy złotych przy podob-
nym finansowaniu jak w pierwszym 
przypadku. Oba wnioski z przyczyn 
formalnych zostały odrzucone. Po ana-
lizie unijnych wytycznych można łatwo 
dojść do wniosku, że firma od razu stała 
na straconej pozycji.       

W 2008 roku po raz trzeci zaintere-
sowano MPEC propozycją sięgnięcia po 
unijną kasę, kiedy to ogłoszono nabór 
wniosków w ramach tzw. Działania 9.2., 
a dotyczącego między innymi wytwa-
rzania energii ze źródeł odnawialnych. 
Powstał wtedy pomysł wykonania ko-
lektorów słonecznych na potrzeby cie-
płej wody użytkowej dla trzech bloków 
na osiedlu Ogrodowa. I znowu przyszło 
przełknąć gorzką pigułkę. 

- Ogólnie rzecz ujmując, mało jest 
programów, a co za tym idzie, także 
środków dedykowanych branży cie-
płowniczej. Jeśli już takie się pojawią, 
to towarzyszą im bariery nie do przej-
ścia. Unijne projekty faworyzują duże 
firmy. Na skorzystanie z nich mogą 
sobie pozwolić na przykład w Tarnowie 
czy Nowym Sączu. My możemy obejść 
się smakiem – mówi Paweł Majewski, 
wiceprezes MPEC Brzesko.  

Przykładowo: Minimalna wartości 
projektu przy realizacji programu 

Ciepło a Unia Europejska
w ramach Działania 9.2. została okre-
ślona na poziomie 20 milionów złotych, 
a to oznacza, że beneficjent musiałby 
wyłożyć z własnej kasy nie mniej niż 
6 milionów. To przekracza możliwości 
finansowe MPEC-u. Minimalne koszty 
takiego przedsięwzięcia 2,5-krotnie 
przekraczałaby wartość firmy. Podobnie 
jest w przypadku starań o dofinanso-
wanie w ramach Działania 9.4. (wy-
twarzanie energii ze źródeł odnawial-
nych). I cóż z tego, że dofinansowanie 
można otrzymać w formie zaliczki. 
Skorzystanie z takiej oferty mogłoby 
oznaczać początek finansowego końca 
przedsiębiorstwa. MPEC w ostatnich 
trzech latach wydał na poczynione in-
westycje 2 miliony, a było tych działań 
całkiem dużo.  

- Z lokalnych programów dla ma-
łych i średnich przedsiębiorstw również 
nie możemy skorzystać, bo zgodnie 
z definicją stosowaną przez Unię Euro-
pejską traktowani jesteśmy jako duża 
firma – wyjaśnia Paweł Majewski. Jest 
to jeden z wielu unijnych paradoksów. 
Po prostu nie ma spójności pomiędzy 
polityką klimatyczno-energetyczną 
Unii Europejskiej i przepisami obowią-
zującymi w Polsce, stąd też rodzi się 
wiele wątpliwości przy podejmowaniu 
decyzji o charakterze techniczno-ekono-
micznym. Ciągłe zmiany powodują, że 
dzisiaj zarządy firm energetycznych nie 
mają pojęcia, jaki model w tej branży 
będzie obowiązywać za – powiedzmy 
– trzy lata i jakie będą preferowane 
źródła ciepła. 

Korzystne dla firmy byłoby wdroże-
nie finansowanego przez Unię progra-
mu dotyczącego oszczędzania energii 
elektrycznej. MPEC na pewno wziąłby 
udział w konkursie na realizację tego 
projektu, gdyby nie jeden warunek, któ-
rego przedsiębiorstwo nie spełnia. Tym 
warunkiem jest minimalna wielkość 
przeciętnego zużycia energii w roku 
poprzedzającym złożenie wniosku. 
Wynosi ona 50 tysięcy MWh na rok, 
podczas gry zużycie w brzeskiej firmie 
wynosi tylko 1000 MWh.  

- Kolejny ciekawy program nam 
ucieka przez wydumane kryteria – kwi-
tuje prezes. Mimo to MPEC planuje 
w tym roku wykonać energetyczny au-
dyt i podjąć działania zmierzające do 
oszczędności na energii. Da to przepust-
kę do udziału w konkursie-przetargu 
na tzw. białe certyfikaty przyznawane 

w ramach nowej Ustawy o Efektywno-
ści Energetycznej. Te z kolei dają szansę 
na odzyskanie części kapitału zaanga-
żowanego w to przedsięwzięcie.  

W miastach tak małych jak Brze-
sko raczej nie wchodzi w grę wysokie 
wytwarzanie energii cieplnej i elek-
trycznej, z uwagi na zbyt małą liczbę 
odbiorców ciepłej wody w lecie. Taka 
produkcja byłaby opłacalna tylko 
wtedy, gdyby była odbierana przez 
cały rok. 

- Liczymy na to, że nowe programy 
unijne na lata 2014-2020 uwzględnią 
nasze potrzeby i otworzy nam większe 
szanse na skorzystanie z dofinanso-
wania – mówi Paweł Majewski. Może 
tutaj pomóc Izba Gospodarcza „Cie-
płownictwo Polskie”, która lobbuje przy 
tworzeniu poszczególnych programów, 
aby ciepłownictwo mogło się rozwijać. 
Szczególnie, żeby małe przedsiębior-
stwa (zwane przez Unię dużymi)  nie 
były pomijane. Warto też zadbać o to, 
żeby więcej środków do podziału trafiało 
do Małopolski. Teraz bardziej hołubione 
przez UE jest Podkarpacie. W planach 
na najbliższe lata uwzględnione są 
inwestycje w odnawialne źródła energii 
i poprawę efektywności energetycznej. 
Warto by z tych pieniędzy skorzystać, 
bo tylko przy dofinansowaniu te inwe-
stycje są opłacalne.   

Czy środki unijne w regionalnych 
i ogólnopolskich programach dobrze słu-
żyły ciepłownictwu? Przedstawiciel tej 
branży mają kilka zastrzeżeń. Uważają, 
że należy zadbać, aby w Programie In-
frastruktura i Środowisko oraz regional-
nych programach operacyjnych znalazły 
się zapisy dające większą możliwość za-
liczenia przedsiębiorstw ciepłowniczych 
do grupy beneficjentów. Są też zgodni, że 
poziom środków dla ciepłownictwa był 
za niski. Nie wszystkie proponowane 
przedsięwzięcia odpowiadały specyfice 
tej gałęzi przemysłu. 

Stwierdzenie, że sytuacja MPEC-u 
z powodu braku wsparcia ze strony UE 
jest zła, byłoby błędne. Firma dokonuje 
wielu prac modernizacyjnych z wyko-
rzystaniem środków własnych. Do 2014 
roku firma przeznaczy na inwestycje bli-
sko 3 miliony złotych. Najkosztowniejsza 
(2,5 mln zł) będzie budowa nowego kotła 
wraz z urządzeniami pomocniczymi, 
odpylaniem i automatyką.  

WALP
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Gdyby podczas ostatnich wyborów 
samorządowych obowiązywały 
okręgi jednomandatowe, Krzysz-
tof Stępak byłby teraz radnym 
miejskim. Na osiedlu Okocimskie 
uzyskał najlepszy wynik spośród 
wszystkich kandydatów. W ten spo-
sób mieszkańcy wyrazili poparcie 
dla człowieka, który od sześciu lat 
pełni funkcję przewodniczącego 
zarządu osiedla. To dobry pro-
gnostyk przed przyszłorocznymi 
wyborami. 

Patrząc z perspektywy ostatnich 
dwudziestu lat, nie sposób nie za-
uważyć, że Okocimskie na tle innych 
osiedli najbardziej się rozwinęło. Za 
komuny największymi atrakcjami 
były tutaj organizowane trzy razy 
w tygodniu dancingi w Pawilonie 
i od czasu do czasu cyrk, który swój 
namiot rozbijał niezmiennie na 
„Pańskim”. Teraz w tym miejscu stoi 
gmach mieszczący wielkopowierzch-
niowy sklep, restaurację i hotel. W ob-
rębie osiedla znajdują się aktualnie 
trzy restauracje, dwa hotele, trzy duże 
sklepy, niepubliczny ośrodek zdrowia, 
kręgielnia i bowlingownia. Za sprawą 
Pomianowskiego Stoku i Placu Kupie-
ckiego jest też swego rodzaju zagłębie 
brzeskiej przedsiębiorczości. Wkrótce 
gości przyjmować będzie odremonto-
wany pałac Goetzów. 

- Ten rozwój z jednej strony cieszy, 
z drugiej zaś mocno komplikuje życie 
mieszkańcom osiedla, a zarządowi przy-
sparza szereg nowych wyzwań – mówi 
Krzysztof Stępak – Codziennie przez 
osiedle przewija się masa ludzi, a to 
wiąże się ze zwiększonym natężeniem 
ruchu drogowego, coraz trudniej więc 
o miejsce do parkowania. Weźmy pod 
uwagę samą Browarną, przy której 
mieszczą się gabinety lekarskie, prze-
ciwko którym nic oczywiście nie mamy, 
bo jest to placówka potrzebna. Odwie-
dzający ją pacjenci parkują samochody 
na i tak mocno zatłoczonym placu. 
Pozostawienie auta w jak najbliższej 
odległości miejsca zamieszkania grani-
czy z cudem. 

Reprezentanci zarządu osiedla od 
dłuższego czasu prowadzą rozmowy 
z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej 
na temat zwiększenia miejsc par-
kingowych. Znalezienie sposobu na 
rozwiązanie tego problemu nie jest 
proste, bo trudno wskazać lokalizację 
ewentualnego nowego parkingu.

Osiedle po zmianach 
Drogi i plac zabaw 
To nie jedyna bolączka, którą zgłaszają 
mieszkańcy. Stępak często wysłuchuje 
narzekań na fatalny stan nawierzchni 
ulicy Browarnej. Ciężkie samochody 
jeżdżące tędy do browaru, robią swoje. 
Zarząd w tej sprawie monituje, zabie-
gając przy okazji o remont dróg osiedlo-
wych dróg wewnętrznych. Jedną z nich 
udało się już wyremontować. Teraz 
prowadzone są rozmowy z burmistrzem 
w sprawie przebudowy drogi przy tzw. 
„starych” blokach. 

- Chcielibyśmy, żeby była to droga 
szersza od dotychczasowej, z większą 
liczbą miejsc do parkowania. Ponadto 
powinna być oświetlona. To na pewno 
byłoby kosztowne przedsięwzięcie, ale 
mamy nadzieję, że w dość szybkim cza-
sie znajdą się na to pieniądze w gminnej 
kasie – zakłada przewodniczący. 

Wiele do życzenia pozostawia stan 
placu zabaw dla dzieci. W tej kwestii 
najczęściej zwracają się do zarządu 
młodsi rodzice. Marzy im się plac i boi-
sko z prawdziwego zdarzenia. Najlepiej 
byłoby, gdyby mający tu swoją siedzibę 
BOSiR przejął od Spółdzielni Mieszka-
niowej ten teren. To dałoby asumpt do 
dalszych działań, na przykład w oparciu 
o jeden z unijnych programów. Co cie-
kawe, zarząd Spółdzielni skłonny jest 
przystać na takie rozwiązanie, jednak 
przeciwne temu jest Walne Zgromadze-
nie mające decydujący głos. Dodatkowego 
smaczku sprawie dodaje fakt, że w skład 
Zgromadzenia wchodzą mieszkańcy 
osiedla. 

Wprawdzie starsi mieszkańcy ze 
sceptycyzmem przestrzegają, że boisko 
nie jest potrzebne, bo dzieci młodzież nie 
garną się do sportu, ale jest to na pewno 
mylne stwierdzenie. Wystarczy przyj-
rzeć się kręgielni BOSiR-u, która po 
gruntownym remoncie cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem. To samo 
można powiedzieć o korcie tenisowym 
i boisku do streetballa. 

- Takie boisko mogłoby na przykład 
służyć w zimie jako lodowisko. Wpraw-
dzie w tym roku grupa zapaleńców 
urządziła ślizgawkę, ale tak bardziej 
na własne ryzyko. Minęły już czasy, 
kiedy lodowiska organizowano w wielu 
miejscach Brzeska bez oglądania się 
na względy bezpieczeństwa. Dziś nikt 
nie weźmie na siebie odpowiedzialności 
wynikającej z zarządzania lodowiskiem 
nie spełniającym obowiązujących wy-
magań. A styczniowe mrozy pokazały, 

że lodowisko ma dzisiaj rację bytu 
– komentuje Krzysztof Stępak. 

Zjazd do browaru
- Browar był, jest i będzie integralnie 
związany z naszym osiedlem – roz-
poczyna nowy wątek przewodniczący 
– Dlatego szkoda, że zaniechano kon-
cepcję zjazdu do najstarszej w Brzesku 
firmy, który miał być poprowadzony 
z obwodnicy. To w znacznym stopniu 
odciążyłoby natężenie ruchu na samej 
Browarnej. Z drugiej strony szkoda, że 
zupełnie odszedł w odstawkę transport 
kolejowy. Wszystko tutaj oparte jest na 
ciężkich samochodach. 

W zarządzie osiedla wszyscy są jed-
nak przekonani, że prędzej czy później 
władze gminy wraz z przedstawicielami 
browaru powrócą do porzuconej przed 
laty koncepcji. Zanim to jednak nastąpi, 
warto byłoby pomyśleć o przebudowie 
skrzyżowania z ulicą Mickiewicza 
i przebudowie samej Browarnej.

- Skręt ciężarówki w Browarną 
wymaga od kierowcy niemal ekwili-
brystycznych umiejętności. Każdy taki 
manewr powoduje spore utrudnienia 
dla innych użytkowników dróg, bo 
zawsze wtedy ruch jest na pewien czas 
skutecznie zablokowany – wyjaśnia 
Stępak. 

Bezpieczne osiedle
Obiektem najbardziej psującym wi-
zerunek osiedla jest bez wątpienia 
socjalny budynek usytuowany na Placu 
Kupieckim. Jest utrapieniem zarówno 
działających w jego pobliżu przedsię-
biorców jak i mieszkańców. I nie chodzi 
to bynajmniej tylko o jego wygląd, 
pozostawiający wiele do życzenia, ale 
bardziej o lokatorów, których nader 
często odwiedzają interweniujące służby 
mundurowe. Mimo wszystko, osiedle 
Okocimskie można uznać za jedno z naj-
bardziej bezpiecznych w Brzesku. 

- Bardzo dobrze układa nam się 
współpraca z dzielnicowym Łukaszem 
Kawulą. To bardzo aktywny policjant, 
otwarty na wszelkie nasze uwagi 
i sugestie. Poza tym potrafi nawiązać 
dobre relacje z mieszkańcami, dzięki 
czemu nikt nie widzi w nim stereotypu 
bezdusznego gliniarza. Rozwiązywanie 
konfliktów nie stanowi dla niego prob-
lemu – ocenia przewodniczący. 

Z poprawą stany bezpieczeństwa 
wiąże się w dużym stopniu remont 
koryta Uszwicy. Pomiędzy mostami 
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na Browarnej i Okocimskiej usunięte 
zostały wszelkie powalone drzewa i inne 
zawalidrogi, brzegi zostały wzmocnione. 
W ten sposób zniknął występujący tutaj 
wcześniej problem podtapiania ogród-
ków działkowych. Oczywiście wpłynęło 
to też na poprawę estetyki otoczenia. 
Teraz mieszkańcy czekają na ujęty 
w planach remont koryta pomiędzy 
mostami na Mickiewicza i Browarnej. 
Modernizacją odcinka od jazu do Mi-
ckiewicza ma się podobno zająć browar. 
Wskazany były też remont samego 
mostu na Browarnej, ale do tego dojdzie 
być może przy okazji długo wyczekiwa-
nego remontu całej ulicy. 

- Przydałby się nam także monito-
ring osiedla. Wprawdzie chuligaństwa 
tutaj już od wielu lat praktycznie nie 
ma, ale kilka kamer na pewno stan 
poczucia bezpieczeństwa by poprawiło 
– sugeruje Stępak. 

Faktycznie, w policyjnych raportach 
można znaleźć jedynie sporadyczne 
notatki o dokonywanych tutaj kradzie-
żach (kilka włamań do samochodów). 
Najczęściej interwencje mają związek 
z domowymi awanturami, ale na to już 
żadna kamera wpływu mieć, niestety, 
nie może. 

Skromne środki
Zarząd osiedla dysponuje bardzo skrom-
nym budżetem na bieżącą działalność. 
Nie oznacza to wcale, że władze gminy 
traktują ten rejon po macoszemu. 
Szereg inwestycji dokonywanych jest 
na podstawie sukcesywnie składanych 
przez zarząd wniosków. Tak było na 
przykład w przypadku remontu krę-
gielni, do którego doszło na podstawie 
między innymi starań czynionych przez 
zarząd, którego przedstawiciele wraz 
z mieszkańcami sami podjęli pierwsze 
prace, związane z remontem I piętra 
(głównie pomieszczenia środowiskowej 
świetlicy) i budową parkingu. 

Z ostatnio wykonanych przedsię-
wzięć wskazać należy wspomniany 
już tutaj remont jednej z dwóch dróg 
wewnętrznych przy Browarnej, a także 
odrestaurowanie zabytkowej kapliczki 
w sąsiedztwie kręgielni. Przez kilka lat 
zarząd organizował w lecie integracyjne 
pikniki. W zeszłym roku festyn nie odbył 
się z uwagi na brak finansów, ale za to 
zarząd bardziej skupił się na współpracy 
przy organizacji całego cyklu kręglar-
skich turniejów. Krzysztof Stępak chwali 
sobie współpracę z BOSiR-em.

- W odremontowanym budynku 
kręgielni nie czujemy się intruzami 
– mówi – W końcu to jedyny obiekt na 
osiedlu, który najlepiej służy integracji 
mieszkańców. Wprawdzie odeszliśmy od 
prowadzenia dyżurów, bo te okazały się 
fikcją. Rzadko odwiedzali nas ze swoimi 
problemami mieszkańcy. Lepiej służą ta-
kim rozmowom przypadkowe spotkania 
na ulicy, czy w sklepie. Ale w budynku 
kręgielni mamy dużą swobodę w orga-
nizowaniu różnych przedsięwzięć. 

Przewodniczący podkreśla także, że 
bardzo dobrze układa mu się współpraca 
z zarządem Ogródków Działkowych „Re-
laks” z Andrzejem Biedą na czele, z któ-
rym realizują wiele wspólnych inicjatyw. 
Krzysztof Stępak z racji piastowanej 
funkcji jest częstym gościem brzeskie-
go Magistratu. Z relacji pomiędzy nim 
a burmistrzem też jest zadowolony. 

Oczekiwania 
Mieszkańców cieszy dobiegający końca 
remont parku i pałacu Goetzów. Na 
pewno zyska na tym wizerunek osiedla. 
Wszyscy z niecierpliwością czekają na 
dzień, kiedy znowu będą mogli wybrać 
się na spacer do parku, z którego do-
brodziejstw korzystało wiele pokoleń. 
Dzisiejsi 50-latkowie z łezką w oku 
wspominają stare boisko piłkarskie 
nazywane przez nich dumnie „Maine 
Road”. Boiska już nie ma, tak samo 
– choć słabe to pocieszenie – nie istnieje 

już legendarny stadion Manchesteru 
City. Ale za to park wygląda już teraz 
o niebo lepiej niż chociażby trzy lata 
temu.

Skoro o założycielach browaru mowa, 
to warto wspomnieć, iż Krzysztof Stępak 
prowadzi zmierzające do pomyślnego 
finału rozmowy na temat koniecznego 
remontu zaniedbanego pomnika barona 
Goetza usytuowanego w pobliżu głównej 
bramy browaru. 

- To znana wszystkim prawda, że 
bez działalności kilku pokoleń rodziny 
Goetzów Brzesko na pewno nie byłoby ta-
kim miastem, jakim jest. Pomnik barona 
jest w pewnym sensie istotną wizytówką 
osiedla. Wiele osób odwiedzających na-
sze miasto w programie swojego pobytu 
uwzględnia sfotografowanie się na tle 
tego pomnika. Dlatego zależy nam na 
jego odremontowaniu – tłumaczy prze-
wodniczący. 

Stępakowi marzy się także odrestau-
rowanie startych budynków (między 
innymi tzw. świniarni) włączonych do 
rejestru Szlaku Architektury Drewnia-
nej. Ten zamysł będzie bardzo trudno 
zrealizować, niemniej odnowione bu-
dynki na pewno pięknie komponowałyby 
się z odbudowanym pałacem. Takie 
przedsięwzięcie wiązałoby się jednak 
z bardzo dużymi kosztami, między in-
nymi z przesiedleniem mieszkających 
tam ludzi do nowych lokali. Idąc tym 
tropem, podpowiedzmy, że chętnie usły-
szelibyśmy, iż są jakieś konkretne plany 
dotyczące odrestaurowania mocno już 
zrujnowanego budynku „starej poczty”  
powyżej browaru. 

Na co jeszcze czekają na osiedlu 
Okocimskie? Na obwodnicę, która ma 
przenieść kołowy ruch w stronę Nowego 
Sącza i na planowany bezpośredni do-
jazd do szpitala. Tymczasem na bieżąco 
prowadzone będą wszystkie najpilniej-
sze prace, w tym remonty chodników. 

PRUD

25 stycznia 2013 roku, w Sosnowcu, po 
raz kolejny zorganizowana została Gala 
Tańca Towarzyskiego ZNP, podczas któ-
rej rozegrano VIII Mistrzostwa Polski 
Pracowników Oświaty ZNP w Tańcu 
Towarzyskim. Wśród startujących  zna-
lazła się para, od trzech lat trenowana 
przez panią Bogusławę Frankowicz 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku. 
W kategorii OPEN państwo Małgorzata 
i Andrzej Stańczykowie zajęli II miejsce, 
co uważają za rzeczywiście istotny swój 

Para z MOK-u w mistrzostwach w tańcu towarzyskim
sukces, byli bowiem jedyną 
parą, która nie ćwiczy w klu-
bie tanecznym,  a jest jedynie 
uczestnikiem kursu tańca.  
Konkurs w tej kategorii obej-
mował prezentację sześciu 
tańców, trzech standardo-
wych, tj.: walc  angielski, walc 
wiedeński i quickstep oraz 
trzech latynoamerykańskich: 
samba, cha-cha, jive.

red. Para z MOK-u - druga od prawej - fot. arch 
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Od 14 stycznia 2013 r. do 24 lutego 
2013 r. jest prowadzona kolejna edy-
cja akcji Ministerstwa Finansów 
„Weź paragon”. Pracownicy Urzędu 
Skarbowego w Brzesku podczas 
ferii zimowych przypominali o obo-
wiązku sprzedawców, jakim jest 
wydawanie paragonów przy każdej 
transakcji i sprawdzają prawidłowe 
ewidencjonowanie sprzedaży na 
kasach rejestrujących.

Kontrolą są objęte podmioty z uwa-
gi na charakter dokonywanej przez 
nich sprzedaży, jak również podmioty, 
które nie posiadają kas rejestrujących 
i deklarują, że nie osiągnęły obrotów 
obligujących ich do stosowania urzą-
dzeń rejestrujących sprzedaż. W tym 
przypadku prowadzone czynności 
kontrolne mają na celu wyjaśnienie, 
czy wymienione podmioty są zwolnione 
z obowiązku ewidencjonowania sprze-
daży za pomocą kas rejestrujących. 
Jeżeli w trakcie prowadzonych czyn-
ności pracownicy Urzędu Skarbowego 
w Brzesku powezmą podejrzenie, które 
po weryfikacji potwierdzi się, że dany 
podmiot prowadzi niezgłoszoną do opo-

datkowania działalność gospodarczą, 
to wobec takiego podmiotu zostanie 
wszczęta  kontrola podatkowa z konse-
kwencjami w zakresie podatku docho-
dowego od osób fizycznych i podatku od 
towarów i usług oraz przewidzianymi 
w kodeksie karnym skarbowym.

Dotychczas u 27% skontrolowa-
nych podmiotów powiatu brzeskiego 
wystąpiły nieprawidłowości, polegające 
w przeważającej mierze na dokonaniu 
sprzedaży z pominięciem kasy rejestru-
jącej (55% przypadków) lub niewydaniu 
paragonu fiskalnego z kasy rejestrują-
cej (45% przypadków). Wobec czego na 
przedsiębiorców lub ich pracowników, 
którzy popełnili wykroczenia skarbowe 
nałożono kary grzywny w drodze man-
datów karnych.

W 2013 r. kary grzywny za wykro-
czenia skarbowe mogą być wymierzane 
w granicach od 160 zł do 3.200 zł.

Akcja „Weź paragon” przypomina, 
że wydanie paragonu w sklepie, barze 
czy restauracji ma duże znaczenie 
nie tylko dla kupującego, lecz dla 
wszystkich podatników. Celem akcji 
jest doprowadzenie do prawidłowego 

ewidencjonowania sprzedaży za pomo-
cą kas rejestrujących i przestrzegania 
zasad uczciwej konkurencji przez 
sprzedawców. Paragon stanowi bo-
wiem potwierdzenie, że kwota podatku 
trafiła do budżetu państwa, czyli do 
naszej wspólnej kasy, a nie do kieszeni 
nieuczciwego przedsiębiorcy.

Paragon jest również najprostszym 
dowodem zakupu - potwierdza, co 
kupiliśmy, od kogo, kiedy i po jakiej 
cenie. Dzięki niemu możemy rekla-
mować produkty lub usługi, które 
okażą się niezgodne z umową. Dowód 
zakupu musimy otrzymać niezależnie 
od miejsca sprzedaży produktu lub 
świadczenia usługi. Powinien nam go 
wydać sprzedawca m.in. w sklepie, 
na bazarze, na stoisku z pamiątkami, 
w internecie. Warto o tym pamiętać, 
wybierając się na zakupy.

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzesku 
w sprawie zimowej akcji mandatowej „Weź paragon”

NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON

Ponad 66 milionów złotych koszto-
wały poczynione w ostatnich latach 
przez gminę Brzesko działania reali-
zowane w ramach unijnych progra-
mów. Dotacje z europejskich fundu-
szy zamknęły się kwotą przekracza-
jącą 37,5 miliona złotych. Średnie 
dofinansowanie do 20 takich działań 
wyniosło prawie 57 procent. 

O sztandarowych inwestycjach 
z realizowanych z wykorzystaniem do-
finansowania z zewnątrz pisaliśmy już 
wielokrotnie, mimo to przypomnijmy je 
jeszcze raz. Przede wszystkim budowa 
Regionalnego Centrum Kulturalno-Bi-
bliotecznego, która kosztowała ponad 
14 milionów (przy blisko 70-procento-
wym współfinansowaniu z unijnego 
funduszu). Gmina za tę inwestycję była 
już wielokrotnie nagradzana. Po ponad 
rocznym funkcjonowaniu obiektu można 
z pełnym przekonaniem stwierdzić, że 
była to inwestycja potrzebna mieszkań-
com. Świadczy o tym ilość wydarzeń 
kulturalnych, które są w RCK-B organi-
zowane, nie mówią już o tym, że brzeska 

Unijne fundusze
biblioteka po wielu latach oczekiwania 
przeniosła się do siedziby spełniającej 
wszelki wymagania przy funkcjonowa-
niu nowoczesnej instytucji tego typu. 
Po przeniesieniu do RCK-B Miejskiego 
Ośrodka Kultury gmina po remoncie 
starych siedzib zyska nowe lokale, które 
znajdą zastosowanie (szerzej piszemy 
o tym w innym miejscu).

Miasto wyraźnie ożywiło się też po 
rewitalizacji Rynku wykonanej za pra-
wie 5,5 miliona złotych (66,5 procent to 
środki z zewnątrz). Korzyści z tego jest 
co najmniej kilka. Przede wszystkim 
wzrosło na pewno wśród mieszkańców 
poczucie bezpieczeństwa. Po drugie 
zyskały na tym estetyka i wizerunek 
gminy (wbrew obawom sceptyków zieleń 
całkiem z tego miejsca nie zniknęła). Ry-
nek już wielokrotnie był areną ważnych 
wydarzeń o charakterze kulturalnym 
i patriotycznym. 

Z punktu widzenia strategicznego 
ważną inwestycją była budowa drogi na 
Pomianowski Stok wraz z uzbrojeniem 
(kanalizacja opadowa, sanitarna i zasila-

nie elektryczne). Całkowity koszt przed-
sięwzięcia to około 3,5 miliona złotych 
przy 59-procentowym dofinansowaniu. 

- Jeszcze kilka lat temu przedsię-
biorczość w tym miejscu raczkowała. Po 
uruchomieniu dojazdowej drogi nowe 
firmy zaczęły tu powstawać jedna po 
drugiej – komentuje burmistrz Grzegorz 
Wawryka. 

Do najważniejszych inwestycji 
należą ponadto modernizacja Domu 
Ludowego w Jadownikach, magistrala 
wodociągowa Bochnia-Brzesko i budowa 
wodociągu w Porębie Spytkowskiej. 
Po stronie sukcesów należy zapisać 
pomyślnie zakończone starania o dofi-
nansowanie programu edukacyjnego 
„Złap szansę” mającego na celu wyrów-
nywanie dysproporcji w nauczaniu oraz 
poprawę jakości kształcenia w szkołach 
podstawowych naszej gminy. Zrealizo-
wanych zostało (lub są w trakcie reali-
zacji) wiele innych mniej kosztownych 
przedsięwzięć przy finansowym wspar-
ciu z zewnątrz. Burmistrz zapowiada, 
że w tym roku również czynione będą 
kroku w celu pozyskania dodatkowych 
środków i są duże szanse na pozytywny 
efekt tych zamierzeń.  EMIL
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Od 1 stycznia 2013 zaczęły obowiązy-
wać zmiany w ustawie o świadczeniach 
rodzinnych. Zmiany te dotyczą głównie 
zasad przyznawania jednorazowej za-
pomogi z tytułu urodzenia się dziecka 
oraz w świadczeniach z tytułu rezygna-
cji z zatrudnienia w celu sprawowania 
osobistej opieki nad niepełnosprawnym 
członkiem rodziny.

Ustawą z dnia 12 października 
2012 o zmianie ustawy o świadczeniach 
rodzinnych1 wprowadzono nowe zasady 
przyznawania jednorazowej zapomogi 
z tytułu urodzenia się dziecka. Zmiany 
dotyczą wprowadzenia kryterium do-
chodowego. Od 1 stycznia 2013 jedno-
razowa zapomoga z tytułu urodzenia 
się dziecka przysługuje, jeżeli dochód 
rodziny w przeliczeniu na osobę nie prze-
kracza kwoty 1.922,00 zł. Wprowadzone 
zmiany spowodują, że mniej osób będzie 
uprawnione do tego świadczenia jak 
również będzie to wymagało dostarczenia 
większej ilości dokumentów, jakie osoba 
ubiegająca się o to świadczenie będzie 
musiała skompletować. Przede wszyst-
kim zaświadczenia lub oświadczenia 
o wysokości uzyskanego dochodu w 2011r 
oraz zaświadczenie przez ile miesięcy do-
chód ten był uzyskiwany. Zaświadczenie 
lub oświadczenie o wysokości składki 
zdrowotnej. W przypadku utraty dochodu 
w 2011r. lub po tym roku należy przed-
łożyć dokument potwierdzający utratę 
dochodu o wielkość utraconego dochodu. 
W przypadku uzyskania dochodu w roku 
2011 lub po tym roku należy przedłożyć 
dokument potwierdzający datę uzy-
skania dochodu oraz zaświadczenie od 
dochodzie za miesiąc następujący po 
miesiącu uzyskania dochodu.  (np. uzy-
skanie dochodu w styczniu - dochód za 
m-c luty) Zgodnie z art., 2 ww. ustawy „W 
przypadku urodzenia się żywego dziecka 
przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy jednorazową zapomogę z tytułu 
urodzenia się dziecka przyznaje się na 
podstawie przepisów dotychczasowych” - 
1  Opublikowana w Dz. U. z 2012r. poz. 1255

Zmiany w świadczeniach rodzinnych
czyli ubiegając się o zapomogę na dziecko 
urodzone do 31.12.2012 nie obowiązuje 
kryterium dochodowe. Ponadto przy-
pominamy, że warunkiem koniecznym 
do otrzymania w/w świadczenia jest 
przedłożenie zaświadczenia lekarskiego 
lub zaświadczenia wystawionego przez 
położną środowiskową potwierdzające 
pozostawanie pod opieką lekarską nie 
później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia 
porodu i potwierdzone terminy wizyt 
w każdym trymestrze ciąży. Zaświadcze-
nie to musi być wystawione na wzorze 
opublikowanym w Dz. U. z 2010r. Nr 
183 poz. 1234

Większe zmiany zostały wprowadzo-
ne ustawą z dnia 7 grudnia 2012r. o zmia-
nie ustawy o świadczeniach rodzinnych 
oraz niektórych ustaw.2 Główne zmiany 
dotyczą zasad przyznawania świadcze-
nia z tytułu z rezygnacji z zatrudnienia 
w celu sprawowania osobistej opieki nad 
niepełnosprawnym członkiem rodziny. 
Obowiązujące do dnia 31.12.2012 Świad-
czenie pielęgnacyjne dla osoby, z tytułu 
rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej w związku z koniecznością 
opieki nad niepełnosprawnym człon-
kiem rodziny zostało rozdzielone na dwa 
świadczenia.

1. Świadczenie pielęgnacyjne - zo-
stał zawężony krąg osób uprawnionych 
do tego świadczenia. Od 1 stycznia 
przysługuje ono w przypadku opieki na 
niepełnosprawnym członkiem rodziny, 
jeżeli niepełnosprawność osoby wymaga-
jącej opieki powstała nie później niż do 
ukończenia 18 roku życia lub w trakcie 
nauki w szkole lub w szkole wyższej nie 
później niż do ukończenia 25 roku życia. 
Świadczenie to wnosi obecnie 520,00 
zł a od 1 lipca 2013 wzrośnie o 100 zł 
i wynosić będzie 620,00 zł. Świadczenie 
to przysługuje bez względu na dochód na 
członka rodziny.

2. Specjalny zasiłek opiekuńczy 
- przysługuje osobom, na których 
ciąży obowiązek alimentacyjny, je-
2  Opublikowana w Dz. U. z 2012r. poz. 1548

żeli rezygnują z zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej w związku 
z koniecznością sprawowania stałej opieki 
nad osobą legitymującą się orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności albo orzeczeniem o niepełno-
sprawności łącznie ze wskazaniami 
stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku 
ze znacznie ograniczoną możliwoś-
cią samodzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współudzia-
łu, na co dzień opiekuna dziecka 
w procesie jego leczenia, rehabilitacji 
i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy 
jest uzależniony od dochodu. Przysłu-
guje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby 
sprawującej opiekę oraz rodziny osoby 
wymagającej opieki w przeliczeniu na 
osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysłu-
guje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

Przesłankami negatywnymi do przy-
znania ww. świadczenia jest m. in. 
podleganie obowiązkowo ubezpieczeniu 
emerytalno - rentowemu z innym tytułów 
(głównie chodzi tutaj o rolników, którzy 
podlegają z mocy ustawy ubezpieczeniu 
w KRUS). 

Od 1 stycznia 2013 nie ma znacze-
nia, jakiego stanu cywilnego jest osoba 
wymagająca opieki. 

Informujemy, że Sekcja Świadczeń 
Rodzinnych przyjmuje strony

Od poniedziałku do czwartku w go-
dzinach od 7.30 do 15.30

PIĄTEK JEST DNIEM WE-
WNĘTRZNYM

Informacja telefoniczna
Osoby zamieszkujące na terenie 

Brzeska i Mokrzysk 
14 652 29 40    PARTER pok. 9

Osoby zamieszkałe na terenie: Oko-
cimia, Poręby Spytkowskej, Jasienia, 

Sterkowca, Bucza, Jadownik, Szczepa-
nowa i Wokowic

14 652 29 49    I Piętro pok. 9A

Potrzebujący pomocy w  naszym mieście mogą liczyć nie tylko ma MOPS, 

ale także na ludzi dobrej woli, którzy dostrzegają drugiego człowieka.

16 grudnia w Auli Chrystusa Króla w Brzesku odbyła się wspólna Wigilia, na którą zostali zapro-
szeni ludzie samotni i potrzebujący wsparcia. Spotkanie poprzedziła msza św., której przewodniczył ks. 
bp. Władysław Bobowski. Szczególne podziękowania za bezinteresowną pomoc i serce należą się Państwu 
Annie i Kazimierzowi Kuralom, którzy przygotowali wigilijną wieczerzę. O potrzebujących i tych najbardziej samotnych 

Restauracja Galicyjska pamiętała także w dniu 24 grudnia, dostarczając do ich domów kolacje na świąteczny stół. 
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Wielkimi krokami zbliża się termin 
wprowadzenia w życie ustawy 
o wywozie odpadów komunalnych. 
Radni gminy Brzesko jeszcze pod 
koniec ubiegłego roku podjęli 
wszelkie uchwały związane z tym 
zagadnieniem, a jednak jest wielce 
prawdopodobne, że jeszcze raz 
zajmą się tym tematem, bo parla-
mentarzyści wciąż dyskutują nad 
knotem, jakim niewątpliwie jest ta 
ustawa. 1 lipca coraz bliżej, a wąt-
pliwości rodzi się coraz więcej. 

Zgodnie z aktualnie obowiązującą 
ustawą od 1 lipca odbiorem śmieci od 
mieszkańców  zajmować się będzie 
firma wskazana przez gminny samo-
rząd, a wyłoniona w drodze przetargu. 
Od tego dnia mieszkańcy za tę usługę 
płacić będą nie firmie, jak jest do tej 
pory, ale gminie . Tymczasem „Gazeta 
Prawna” z dnia 5 lutego br. ostrzega: 
„Za śmieci zapłacisz dwa razy, jeśli nie 
wypowiesz dotychczasowej umowy”.

O co chodzi? Otóż nadal obowiązują 
nas umowy, które zawarliśmy z wybra-
nymi przez nas firmami zajmującymi 
się wywozem śmieci (w gminie Brzesko 
taką obsługą zajmuje się pięć firm). 
Jeśli przed 30 czerwca nie rozwiążemy 
takiej umowy, a w wyniku przetargu 
gmina wskaże inną firmę, to zgodnie 
z prawem cywilnym po 1 lipca płacić 
będziemy gminie za faktyczny wywóz 
śmieci oraz firmie, z którą nadal bę-
dziemy związani tą umową. Dlatego 
warto już teraz podjąć kroki, aby zająć 
się wypowiedzeniem obowiązujących 
umów przed zbliżającym się terminem 
wprowadzenia zmian. 

Nie ma co liczyć, że to same firmy 
będą rozwiązywać umowy. Tego doko-
nać musi sam mieszkaniec, jak powie-
dział „Gazecie Prawnej” poseł Tadeusz 
Arkit z PO, który współtworzył ustawę. 
Umowy są różnie skonstruowane. Na 
jednych termin wypowiedzenia umowy 
wynosi 1 miesiąc (tak jest w przypadku 
Brzeskich Zakładów Komunalnych), 
na innych aż pół roku. Dlatego warto 
przyjrzeć się tym dokumentom, zanim 
będzie za późno.

Jeśli ktoś jest klientem BZK,  może 
być spokojny. 

- U nas obowiązuje miesięczny tryb 
wypowiedzenia umowy. Pomimo to, 
właściwie nikt nie powinien się oba-
wiać, że po 1 lipca spotka go z naszej 
strony niespodzianka. Już wcześniej 

Ustawowe niedociągnięcia
wystawiliśmy naszym klientom faktury 
obowiązujące tylko do połowy roku, 
więc one niejako samoistnie wygasną 
– uspokaja Janusz Filip, prezes BZK. 

A jednak każda firma powinna 
powiadomić swoich klientów o zaprze-
staniu świadczenia takich usług po 1 
lipca. I tutaj pojawia się problem, bo 
ustawodawca nie przewidział sposobu, 
w jaki trzeba będzie tego dokonać. 

- Właściwie każdy klient powinien 
zostać o tym poinformowany pisemnie. 
Jeśli tak, to czekać nas będzie wyda-
tek rzędu 25 tysięcy złotych, bo tyle 
wyniesie koszt pocztowych przesyłek 
poleconych

– zastanawia się Janusz Filip 
– Być może jednak wystarczą tylko 
obwieszczenia. 

Będzie to jednak (przynajmniej 
tak na razie wynika z ustawy) zmar-
twienie władz gminy, bo to na nich 
spoczywa obowiązek informowania 
o mających nastąpić zmianach. Ale 
i w tym przypadku nie wiadomo, jaką 
przyjąć formę: czy listownie za potwier-
dzeniem odbioru, czy tylko poprzez 
obwieszczenie.  

Jeśli chodzi o rozwiązywanie umów, 
to bardziej czujni powinni być tutaj 
klienci indywidualni. Mieszkańcy loka-
li administrowanych przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową, MZGM, czy Wspól-
noty, mogą spać spokojnie, bo raczej 
trudno sobie wyobrazić, żeby któryś 
z zarządców na tyle się zagapił, żeby 
nie rozwiązać umowy na czas. Nawet 
gdyby przespał wyznaczone ustawą 
i umowami terminy, to konsekwencje 
poniesie on (zarządca) sam. 

Jak już wspomniano, na terenie 
gminy Brzesko działa pięć firm zajmu-
jących się wywozem śmieci. Czy gmina 
może wybrać w drodze przetargu więcej 
niż jednego odbiorcę odpadów komu-
nalnych? Teoretycznie tak. 

- Samorząd może dokonać podziału 
terytorium gminy na sektory. W każ-
dym z nich musi być minimum 10 
tysięcy mieszkańców. Wtedy może dojść 
do zróżnicowania stawek, bo przecież 
każda z tych firm może zapropono-
wać inną cenę. A to doprowadzi do 
niepotrzebnych konfliktów – tłumaczy 
prezes BZK. 

Wydaje się być mało prawdopo-
dobne, żeby w gminie Brzesko został 
wprowadzony podział na sektory. Wy-
obraźmy sobie jednak, że do takiego 

podziału doszłoby. Na przykład (to są 
hipotetyczne rozważania) inna firma 
obsługuje Brzesko, a inna Jadowniki. 
Może dojść do sytuacji, że sąsiedzi 
mieszkający w odległości kilkunastu 
metrów od siebie płacić będą różne 
stawki. Ten, który zapłaci więcej, bę-
dzie miał poczucie niesprawiedliwości. 
W dużych miastach na pewno takie 
sytuacje będą mieć miejsce.  

Sporym niebezpieczeństwem, które 
może wyniknąć z wprowadzenia w ży-
ciu ustawy, może być to, że dużo gmin 
pobierających „podatek śmieciowy” 
będzie do tego interesu dopłacać. Prze-
targi mające wyłonić firmę odbierającą 
odpady będą organizowane wcześniej 
niż wpłyną deklaracje od mieszkańców, 
na podstawie których będzie można 
określić spodziewane wpływy z tytułu 
wywozu śmieci. Może okazać się, że 
będą one niższe od kwot, jakie zażądają 
firmy świadczące „śmieciowe” usługi. 
Dzisiaj wiemy, że gmina Brzesko liczy 
36 359 mieszkańców. Jaką możemy 
mieć pewność, że ta liczba nie zmieni 
się na przestrzeni najbliższych miesię-
cy. Przy dzisiejszej migracji ludności 
trudno przewidywać, jak zmieniać się 
będzie stan ludności. Nowe zasady 
będą obowiązywać od 1 lipca. Lato, jak 
wiadomo, sprzyja emigracji zarobko-
wej. Jeśli ucieknie nam za granicę na 
przykład 30 procent mieszkańców, to 
będzie poważny problem. 

Jednym z głównych założeń usta-
wy jest zachęcenie mieszkańców do 
segregacji odpadów komunalnych. 
Stąd wzięło się zróżnicowanie cen. 
Skoro za segregowane śmieci płacić się 
będzie mniej, to wiadomo, że większość 
(a może nawet 100 procent) zdecyduje 
się na taki wariant. Rodzi się zatem 
pytanie: w jaki sposób gmina będzie 
kontrolować, czy wszyscy tej segregacji 
faktycznie dokonują? Czy trzeba będzie 
powołać do życia śmieciową policję? 

Jedno jest pewne. Lokalne samo-
rządy czeka gorący okres zgotowany 
przez ustawodawcę. Parlamentarzyści 
zapowiadają poprawki do skonstruo-
wanej przez Rząd ustawy. A to ozna-
cza, że większość gmin, w tym także 
Brzesko, będzie jeszcze nad wprowa-
dzeniem nowych zasad dyskutować. 
Trzeba zatem cierpliwie i wnikliwie 
śledzić wydarzenia kilku najbliższych 
miesięcy. 

EMIL  
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W miesiącu styczniu podczas obrad Rady 
Miejskiej przy współudziale  przedstawi-
ciela Wojewódzkiego Inspektoratu Ochro-
ny środowiska przedstawiona została 
informacja o ochronie środowiska za rok 
2011 na terenie powiatu brzeskiego. Oce-
nie podlegały m.in. takie parametry jak: 
czystość powietrza, stan i jakość rzeki 
Uszwicy oraz poziom hałasu drogowego. 
Wnioski płynące z tego raportu dla naszej 
Gminy niestety są złe albo bardzo złe. 

Z raportu dowiadujemy się, że w oce-
nie jakości powietrza według stref powiat 
Brzeski został zakwalifikowany do naj-
gorszej klasy C, ze względu na ponadnor-
matywne stężenia enzo(a)pirenu, pyłu 
zawieszonego PM10 i PM2,5, co wymaga 
podejmowania szczególnych działań (pla-
nów i programów naprawczych). Oznacza 
to, że poziomy stężeń 24-godzinnych pyłu 
zawieszonego PM10 przekraczają warto-
ści dopuszczalne w ciągu roku częściej niż 
35 razy, poziom stężenia średniorocznego 

Informacje z raportu o ochronie środowiska 
za rok 2011 są alarmujące. 

pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziom 
stężenia średniorocznego benzo/a/pire-
nu przekracza poziom docelowy w roku 
kalendarzowym

Kolejnym badanym czynnikiem był ha-
łas. Mimo, iż raport nie mówi o tym wprost, 
to od przedstawiciela WIOŚ dowiadujemy 
się, że dopuszczalne normy poziomu hałasu 
w Brzesku są przekroczone. W naszym  
mieście powiatowym, gdzie przecinają 
się główne szlaki komunikacyjne oraz 
znajdują się duże zakłady przemysłowe, 
mimo przekroczeń, nie przewidziano urzą-
dzeń monitorujących poziom tego hałasu 
dla pory dnia i nocy. Głównymi źródłami 
zagrożenia hałasem na obszarze powiatu 
brzeskiego jest komunikacja (w szczegól-
ności hałas drogowy) i przemysł.

Co do czystości rzeki Uszwicy, a ra-
czej jej braku, to z raportu wynika, że 
nasza rzeka ma trzecią, najniższą klasę 
czystości wód. Ponadto w Uszwicy za-
obserwowano występowanie podwyż-
szonych zawartości baru, rtęci, cynku 
i niklu. W osadach Uszwicy występowały 
trwałe zanieczyszczenia organiczne 
WWA, PCB i pestycydy z grupy HCH 
i DDT. Obecność wysokich zawartości 
potencjalnie szkodliwych składników 
w osadach ujemnie wpływa na jakość 
środowiska wód powierzchniowych. 
Zanieczyszczone osady mogą szkodliwie 
oddziaływać na zasoby biologiczne wód 
powierzchniowych i często pośrednio na 

zdrowie człowieka. Występujące w osa-
dach metale ciężkie i inne substancje 
niebezpieczne mogą akumulować się 
w łańcuchu troficznym do poziomu, który 
jest toksyczny dla organizmów wodnych, 
zwłaszcza drapieżników, a także mogą 
stwarzać ryzyko dla ludzi.  

Pocieszające przynajmniej jest to, że 
miasto Brzesko ma punkt poboru wody na 
rzece Dunajec, która to rzeka ma znacznie 
lepszą klasę czystości niż rzeka Uszwica.

Obraz jaki wyłania się z przedstawio-
nego raportu jest niezwykle ponury. Uświa-
damia nam, że mamy problem z dbałością 
o ochronę środowiska naturalnego. Mówię 
tu o  śmieciowym wkładzie do pieca,  paleniu 
substancji toksycznych,  wylewaniu feka-
liów do fos i rzek,  czy wysypywaniu śmieci 
i substancji chemicznych w przydrożne rowy 
i lasy.  Uważam, że konieczne jest również 
wywieranie maksymalnej presji na instytu-
cje odpowiedzialne za ochronę środowiska 
naturalnego, aby poza monitorowaniem 
środowiska dawały samorządom narzędzia 
i środki finansowe do jego poprawy. 

W przeciwnym przypadku pozostanie 
nam tylko wykazanie bezpośredniego 
wpływu skażenia środowiska na naszą 
zachorowalność i złożenie pozwu sądowe-
go o naruszenie dóbr osobistych, a prze-
cież nie o to w tym wszystkim chodzi.

Krzysztof Ojczyk

Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej  w Brzesku

18-letni Artur Sowa z Poręby Spyt-
kowskiej od kilku lat toczy walkę 
z nowotworem. Leczenie jest bardzo 
kosztowne, dlatego każdy z nas może 
mu pomóc dokonując 1-procentowego 
odpisu od podatku. Jeśli jeszcze nie 
rozliczyliście się z Urzędem Skarbowym 
za poprzedni rok, rozważcie poważnie 
taką możliwość. 

Wszystko zaczęło się w 2010 roku, 
kiedy to Artur, wówczas uczeń gimnazjum 
zaczął odczuwać niepokojące bóle głowy. 
Lekarze początkowo wiązali tę dolegli-
wość z przeziębieniem, jednak rutynowe 
badanie słuchu wykazało, że sprawa jest 
poważniejsza. Wszelkie wątpliwości roz-
wiązały tomograficzne badania w szpitalu 
w Prokocimiu i przygnębiająca diagnoza 
– rak mózgu. Po pierwszych dwóch opera-
cjach i chemioterapii stan zdrowia Artura 

Pomóżmy Arturowi
uległ poprawie, jednak w marcu zeszłego 
roku nastąpił nawrót choroby, objawiający 
się między innymi pogorszeniem wzroku. 
Kolejne badania i kolejna okrutna wia-
domość – w mózgu utworzył się nowy 
guz. Od tego czasu Artur co kilka tygodni 
odwiedza szpital w Prokocimiu. Był już na 
konsultacjach u wszystkich najlepszych 
specjalistów w Polsce. Najnowsze wyniki 
badań napawają optymizmem. Znowu 
zauważalna jest poprawa, ale dalszej 
terapii nie wolno zaniedbywać, a to wiąże 
się z częstymi podróżami i wysokimi kosz-
tami leczenia. 

Przed 2010 rokiem Artur plano-
wał wybrać sobie zawód hydraulika. 
Choroba przekreśliła te plany. Z jego 
zaświadczenia o niepełnosprawności 
jasno wynika, że jest niezdolny do pracy, 
a to zamknęło mu drogę do kontynuacji 

nauki w jakiejkolwiek szkole ponad-
gimnazjalnej. Mimo to Artur nie traci 
pogody ducha. Dużo czyta i poświęca 
się swojej pasji. Pogłębia wiedzę na te-
mat ulubionej przez niego motoryzacji. 
Rodzice również zmagają się z wieloma 
problemami. Mama nie może podjąć 
pracy, bo Artur wymaga stałej opieki. 
Ojciec jeszcze niedawno był bezrobotny. 
Ostatnio znalazł zatrudnienie, więc 
sytuacja nieco się poprawiła, ale nie na 
tyle, żeby spokojnie myśleć o przyszłości 
i kosztownym leczeniu syna. Rodzinie 
Sowów pomagają sąsiedzi, między in-
nymi dwukrotnie zorganizowali zbiórkę 
pieniędzy, ale ta pomoc nie jest w stanie 
zaspokoić wszystkich potrzeb. 

Chcąc przekazać rodzinie Artura 
ten jeden procent podatku, należy przy 
wypełnianiu rocznego zeznania podat-
kowego w odpowiedniej rubryce wpisać 
numer KRS 0000037904 z dopiskiem 
„16758 Artur Sowa”. 
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Sterkowiec to niewielka i jedna z naj-
młodszych wsi w gminie Brzesko. Za-
mieszkuje ją 900 mieszkańców. Na tere-
nie miejscowości znajduje się zabytkowy 
cmentarz z czasów I wojny światowej 
oraz wiele urokliwych kapliczek i figur. 

Ciekawa w Sterkowcu jest stara sos-
na, która pamięta czasy barona Goetza. 
Rosła w lesie, który należał kiedyś do 
rodziny sławnych brzeskich piwowarów. 
Baron Goetz sprzedał las pewnemu Ży-
dowi, który przystąpił do wycinki lasu. 
Jednak, jak wspomina kronikarz,  Żydzi 
mieli szacunek dla  innych wierzeń, 
także dla religii katolickiej. Oszczędził 
więc w lesie sosnę, na której znajdowała 
się kapliczka z wizerunkiem Chrystusa 
upadającego pod krzyżem (Jan Burlikow-
ski, Kronika Miasta Brzeska1385-1944, 
t.4.). Wiekowe drzewo stoi po dziś dzień 
przy ulicy Sosnowej, a sympatycy Ster-
kowca często ubierają koszulki z napisem 
Sterkowiec Gmina Brzesko i wiernym 
odbiciem starej sosny.  

Gospodarzem Sterkowca jest Józef 
Witek, który wcześniej wiele lat spędził 
na morzu - był marynarzem, pływał na 
statkach pasażerskich, także na „Ba-
torym”.  Funkcję sołtysa pełni od 2006 
roku czyli już drugą kadencję. Do jego 
kompetencji należy reprezentowanie 
sołectwa na zewnątrz, zwoływanie ze-
brań wiejskich, pobieranie podatków: 
rolnego i leśnego, realizacja uchwał Rady 
Miejskiej oraz umożliwianie mieszkań-
com zapoznania się z tymi uchwałami. 
Jako sołtys uczestniczy w sesjach Rady 
Miejskiej oraz w pracach jej organów 
bez prawa głosowania, zobowiązany 
jest także do brania udziału w posiedze-
niach komisji RM, jeśli rozpatrywane są 
sprawy sołectwa. Jego działalność jest 
wspierana przez radę sołecką.

Jak podkreśla włodarz Sterkowca, 
jego służba na rzecz mieszkańców przy-
padła na bardzo ciekawy okres. Obecnie 
miejscowość posiada swoje „5 minut” i  
szybko się  rozwija. Niewątpliwie dzieje 
się tak za sprawą budowanej autostrady. 

Spotkania w sołectwach

Z kolei lokalizacja autostrady wymu-
siła proces scalania gruntów na koszt 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad, a jak przyznaje sołtys, jest 
to kwota niebagatelna, bo aż 1,7 mln 
zł. W bieżącym roku rozpocznie się też 
modernizacja szlaku kolejowego na 
odcinku Brzesko-Biadoliny, a efektem 
prowadzonych prac budowlanych będzie 
niwelacja łuków kolejowych.

Jak mówi Józef Witek: wszystkie te 
inwestycje: budowa autostrady, scalanie 
gruntów, modernizacja szlaku kolejowego 
są bardzo korzystne dla miejscowości. 
Obecność autostrady, która przebiega 
przez nieużytki rolne i tym samym nie 
narusza substancji miejscowości, przy-
bliża Sterkowiec do głównych szlaków 
komunikacyjnych, powoduje jeszcze 
lepszą dostępność komunikacyjną sołe-
ctwa oraz zmniejsza ruch na drogach 
lokalnych, bo ciężkie samochody i ruch 
tranzytowy będą omijać Sterkowiec.  
Scalanie gruntów porządkuje sprawy 
własnościowe działek, służebność dróg, 
stwarza możliwości powstania nowych 
ulic i szlaków komunikacyjnych. Nato-
miast modernizacja kolei w zasadniczy 
sposób ułatwi komunikację w samym 
Sterkowcu, ponieważ przebudowa dwóch 
mostów sprawi, że chcąc przejechać na 
drugą stronę Sterkowca w kierunku 
Brzeska, nie trzeba będzie jechać przez 
tory kolejowe.

Jednym z zadań, jakie należy do soł-
tysa, jest przekazywanie mieszkańcom 
informacji z Urzędu Miasta, tak aby 
orientowali się w sprawach dotyczących 
miejscowości. Taką możliwość dają ze-
brania wiejskie, które odbywają się za-
zwyczaj dwa razy do roku: wiosną, kiedy 
wyznacza się cele do działania i jesienią, 
kiedy nadchodzi czas podsumowań. 
W związku z procesem scalania miejsco-
wych gruntów, zebrań  w Sterkowcu było 
więcej. Sołtys starał się, przybliżyć lokal-
nej społeczności zawiłości tego zjawiska, 
wykorzystując materiały multimedialne 
udostępnione przez powiat brzeski. 

Oczkiem w głowie sołtysa jest miej-
scowy plac zabaw dla dzieci. Jak skrom-
nie przyznaje, opiekuje się nim z własnej 
inicjatywy. Kosi trawę, konserwuje 
urządzenia i wybudował drewnianą, 
zadaszoną altanę, która jest dobrym 
miejscem do odpoczynku, nie tylko dla 
najmłodszych, ale także dla rodziców 
i młodzieży. Do prywatnych inicjatyw 
sołtysa - majsterkowicza należy także 
wykonanie własnym sumptem tablicy 
ogłoszeń oraz ławki na przystanku au-
tobusowym.

Sołtys bardzo sobie chwali współpra-
cę z Publiczną Szkołą Podstawową im. 
Św. Stanisława Szczepanowskiego BM 
w Sterkowcu, ze świetlicą wiejską, Ko-
łem Gospodyń Wiejskich i radą sołecką. 
Współpraca ta owocuje organizacją licz-
nych imprez dla mieszkańców. Jak przy-
znaje w dalszej rozmowie: dużą zasługą 
były działania poprzednich samorzą-
dowców i sołtysów miejscowości, którzy 
zabiegali o powstanie w Sterkowcu Domu 
Kultury z piękną salą, gdzie odbywają 
się teraz różnego rodzaju imprezy, spot-
kania i uroczystości. To właśnie z myślą 
o mieszkańcach Sterkowca organizowany 
jest co roku festyn rodzinny pod hasłem 
„Bądźmy razem”, Wieczór kolęd, Dzień 
Babci i Dziadka, wieczorki taneczne czy 
spotkania seniorów. Imprezy zarabiają 
same na siebie, mamy własny sprzęt 
nagłośnieniowy, a świetlica wyposażona 
jest w rzutnik i ekran - podpowiada soł-
tys. Na wieczorkach tanecznych to Józef 
Witek zajmuje się oprawą muzyczną, 
korzystając z bogatej kolekcji nagrań 
oraz doświadczenia zdobytego w czasie, 
kiedy pływając po morzu, prowadził na 
statku klub nocny.

Postacią dobrze znaną i bardzo 
aktywną w środowisku Sterkowca jest 
radny miejski – Krzysztof Bogusz, który 
jest pomysłodawcą, często fundatorem 
nagród i wraz z Klubem Sportowym 
„Błękitni” organizatorem wielu imprez 
i zawodów sportowych. Wystarczy wy-
mienić „Andrzejkowy turniej Darta”, 
„I Niepodległościowy Turniej Paintbal-
lowy” czy „Zjazd na byle czym”, aby 
zrozumieć, że w Sterkowcu nie można 
narzekać na nudę i są ludzie, których 
działania sprzyjają integracji społeczno-
ści lokalnej i sprawiają, iż miejscowość 
staje się coraz bardziej znana i lepiej 
postrzegana przez gości i turystów. 

Sterkowiec szybko się zmienia, 
powstałe i powstające inwestycje bez 
wątpienia wpływają na życie mieszkań-
ców i przyszłych pokoleń oraz zmieniają 
sposób ich myślenia – zauważa sołtys.

Z sołtysem Sterkowca – Józe-
fem Witkiem rozmawiała Beata 
Kądziołka
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W trzecim tomie Kroniki Miasta 
Brzeska 1385 – 1944 Jana Burlikow-
skiego znajduje się zapis sporządzony 
na podstawie protokołów posiedzeń 
Rady Gminnej miasta Brzeska: „Na 
prośbę Komitetu Obchodu 50. rocznicy 
powstania 1863/64 uchwalono kwotę 
10 koron jako zasiłek na koszta tych 
obchodów.” 

Jak wyglądały obchody, opowiedzia-
ła mi Pani Maria Samborska, która 
dowiedziała się o nich od ojca.

„Mój ojciec – Marian Dernes - miał 
w 1913 roku 10 lat i brał udział w tej 
uroczystości. Odbyła się ona na cmen-
tarzu parafialnym, który właściwie sta-
nowił wtedy granicę miasta. Przybyła 
cała masa uczniów z gimnazjum Götza 
oraz wielu mieszkańców miasta, którzy 
byli fundatorami krzyża, mającego 
upamiętnić tę rocznicę. Poświęcił go 
ksiądz Jan Głąb. Na ramionach krzyża 
był wyryty napis GLORIA VICTIS, czyli 
CHWAŁA ZWYCIĘŻONYM. Krzyż był 
dość masywny, miał około dwa i pół 
metra wysokości, a osadzony został 
w niewielkim ziemnym kurhaniku. 
Wokół niego był mały placyk.”

Starsza pani kontynuuje: „Cho-
dziłam tam dość często. Najpierw, 
będąc dzieckiem, z ojcem, który przy 
tych okazjach opowiadał mi o róż-
nych wydarzeniach z dziejów naszej 
ojczyzny,  później już sama, gdyż od-
czuwałam jakąś wewnętrzną potrzebę 
bycia właśnie w tym miejscu. Przez te 
wszystkie lata krzyż, który był chyba 
zrobiony z drzewa dębowego, sczerniał, 
pochylił się, u podstawy coraz bardziej 
butwiał. Czas zrobił swoje i pewnego 
razu zobaczyłam, że krzyża już nie ma. 
Postanowiłam wykorzystać zbliżającą 

Społeczna inicjatywa w Brzesku 
upamiętniająca powstanie styczniowe

się okrągłą rocznicę wybuchu powsta-
nia styczniowego i w ubiegłym roku 
zwróciłam się do księdza proboszcza 
z propozycją wykonania repliki tamtej 
pamiątki i jej postawienia w miejscu 
oryginału. Ofiarowałam na ten cel 
pewną sumę pieniędzy, do tego samego 
zachęcając również innych. Jak umia-
łam i zapamiętałam, tak odręcznie na-
rysowałam ów krzyż, zaproponowałam 
też treść napisu, jaki, moim zdaniem, 
należałoby umieścić na replice. Wszyst-
ko to wręczyłam księdzu proboszczowi 
Józefowi Drabikowi, który bardzo 
życzliwie odniósł się do mojej propozycji 
i obiecał daleko idącą pomoc.”

20 stycznia br. w kościele pw. Naj-
świętszej Maryi Panny Matki Kościoła 
i św. Jakuba Apostoła w Brzesku pod-
czas mszy św. celebrowanej przez księ-
dza proboszcza Józefa Drabika w ho-
norowej asyście pocztu sztandarowego 
brzeskiej Jednostki Strzeleckiej oraz 
licznie przybyłych wiernych  została po-
święcona replika wspomnianego wyżej 
krzyża oraz pamiątkowa tablica.

W okolicznościowej, pięknej homilii 
celebrans powiedział m.in.: „Niektórzy 
dzisiaj zadają pytanie o sens polskich 
powstań narodowych, o sens nierów-
nych walk, pociągających za sobą 
niezliczone ofiary, ogrom cierpień, wię-
zienia, zniszczenia i straty. Niektórzy 
wprost mówią, przestańmy w Polsce 
celebrować martyrologię, to wszystko 
już było, w dodatku jedno, drugie lub 
trzecie nie przyniosło żadnych efektów. 
To przeszłość. Była, i o niej zapomnijmy. 

Odpowiadając na takie wątpliwości, 
trzeba przypomnieć sobie rok 1918. 
Czy naród, który, od początku będąc 
w niewoli, nie podniósłby głowy, byłby 
zdolny do odzyskania niepodległości 
w tym sprzyjającym momencie dziejów, 
a dwa lata później do obronienia tej nie-
podległości przed bolszewicką nawałą? 
Doskonale to rozumiał marszałek Pił-
sudski, który tak właśnie patrzył na po-
wstanie. Droga do prawdziwej wolności 
nie jest drogą łatwą, jest drogą trudną, 
i w szczególny sposób rozumie to nasz 
naród, który tyle wieków nękany pod 
zaborami, zrywał się do tej wolności. 
A tym ludziom, dzięki którym tę wol-
ność odzyskaliśmy, należy się pamięć, 
szacunek i wdzięczność następnych 

Maria Samborska - fot. arch

Marian Dernes fot. arch. M. Samborska

Uroczyste poświęcenie krzyża i tablicy fot. arch. M. Samborska
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Obchody 150 rocznicy Powstania 
Styczniowego w Brzesku, które rozpo-
częły się uroczystościami poświęcenia 
krzyża i  pamiątkowej tablicy,  uświet-
nił także koncert kolęd w wykonaniu 
Reprezentacyjnego Zespołu Arty-
stycznego Wojska Polskiego. W wy-
pełnionej po brzegi brzeskiej świątyni 
rozbrzmiewały tego dnia dźwięki 
i słowa najpiękniejszych polskich 
kolęd i pastorałek. Występ, który był 
wielkim wydarzeniem artystycznym 
w mieście, spotkał się z ciepłym przy-
jęciem ze strony mieszkańców, a soliści 
zostali nagrodzeni gromkimi brawami. 
Żołnierska oprawa koncertu, śpiew 
i stroje zachwyciły wszystkich uczest-
ników. Organizatorami VIII Brzeskie-
go Koncertu Noworocznego był Urząd 
Miejski w Brzesku oraz parafia NMP  
Matki Kościoła i św. Jakuba. 

Wystąpił Reprezentacyjny Zespół Wojska Polskiego

pokoleń. Mówił o tym Jan Paweł II: 
Naród, który nie zna swojej przeszłości, 
umiera, i nie buduje przyszłości.”

Myślę, że nad tymi słowami war-
to się głęboko zastanowić. Kończąc 
homilię, ksiądz proboszcz powiedział 

Trwający aktualnie akademicki rok 
jest dla brzeskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku szczególny. W po-
łowie października ubiegłego roku 
został zainaugurowany po raz dzie-
siąty i można powiedzieć, e jubilaci 
mają się coraz lepiej, a oferta skła-
dana 50-latkom jest coraz bardziej 
atrakcyjna. 

O coraz większym zainteresowaniu 
uczestnictwem w zajęciach organizowa-
nych przez UTW można było przekonać 

się już w październiku, kiedy ogłoszono 
zapisy do komputerowego kursu dla słu-
chaczy UTW. Liczba chętnych wstąpić do 
grona słuchaczy zdecydowanie wzrosła, 
jednak to nie tylko sam kurs miał na to 
wpływ. Wystarczy prześledzić program 
zajęć proponowanych przez UTW, aby 
przekonać się, że ludzie po pięćdziesiątce 
mogą w pożyteczny i atrakcyjny sposób 
spędzić wolny czas.  Przede wszystkim 
wycieczki krajoznawcze, a tych w ubie-
głym roku nie brakowało. Słuchacze UTW 
mogli na przykład zwiedzić rozgłośnię 
radia Kraków lub wybrać się na kilku-
dniowe wyjazdy do Warszawy, na Halę 

Łabowską, a nawet na Chorwację. Dużym 
powodzeniem cieszą się sesje organizo-
wane w Brzesku i jego okolicach, podczas 
których Jerzy Wyczesany w przystępny 
sposób przybliża historię miejsc charakte-
rystycznych dla naszego regionu. Takich 
sesji było w zeszłym roku kilkanaście, a ku 
zaskoczeniu organizatorów coraz częściej 
biorą w nich udział ludzie młodzi, którzy 
interesują się historią swojego miasta. 

Do UTW można przystąpić w każ-
dej chwili, a zgłoszenia przyjmowane 
są każdego dnia w siedzibie Miejskiego 
Ośrodka Kultury (Regionalne Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne). red   

Po pięćdziesiątce

m.in.: „Nasza obecność na tej mszy 
św. oraz poświęcenie tego krzyża jest 
najlepszym świadectwem, że jednak 
chcemy wracać do przeszłości, chcemy 
nią żyć i chcemy o niej mówić młodemu 
pokoleniu.”

Następnie skierował podziękowania 
do: Marii Samborskiej za inicjatywę 
przywrócenia tego krzyża na „starym 
cmentarzu” w Brzesku oraz wydatne 
wsparcie finansowe,  Adama Halika za 
wykonanie repliki, Cechu Rzemiosł Róż-
nych i Przedsiębiorczości w Brzesku za 
ufundowanie tablicy, Władysława Woj-
nickiego, za wykonanie tejże tablicy (zo-
stanie ona umiejscowiona przy krzyżu), 
Alfreda Budziocha za wykonanie projek-
tu postawienia i umiejscowienia krzyża 
na cmentarzu parafialnym, młodzieży 
z Jednostki Strzeleckiej, wszystkich, 
którzy pospieszyli z pomocą materialną, 
licznie przybyłych wiernych za modlitwę 
i uczestnictwo w uroczystości.

Na wiosnę krzyż zostanie posta-
wiony na cmentarzu parafialnym 
w miejscu, gdzie stał jego poprzednik 
sprzed stu lat.

Jacek Filip

Pamiątkowa tablica fot. arch. M. Samborska
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2 lutego 2013 roku w Auli Akademii 
Muzycznej „Florianka” w Krakowie odby-
ły się Małopolskie Spotkania Kolędowe. 
Uczestniczyło  w nich 18 chórów, m.in. 
z Krakowa, Gliwic, Tarnowa i Bytomia.

Podczas przesłuchań, grupy chóralne 
złożone z uczniów ze szkół gimnazjal-
nych, ponadgimnazjalnych i placówek 
oświatowych (wiek chórzystów: 13-20 
lat) prezentowały dwa utwory kolędowe. 
Duży sukces odniósł chór z Publicznego 
Gimnazjum nr 1 w Brzesku prowadzony 
przez Iwonę Mikołajek, który zajął drugie 
miejsce. Serdecznie im gratulujemy.

red.

Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 w Brzesku: Maciej Cieśla, 
Dawid Krzan, Sebastian Rogóż, Maciej 
Trojak, Jakub Andreasik, Szymon Fol-
mer, Marcin Gawłowicz, Rafał Kaczmar-
czyk, Kamil Leś i Dominik Motak odbyli 
w ramach programu Leonardo da Vinci 
dwutygodniową praktykę w Lipsku.

Pracowali w Muzeum Techniki i 
Elektrotechniki  oraz w dziale technicz-
nym ZOO. Uczestniczyli w programie 
kulturowo-językowym zorganizowanym 

Mechatronicy z ZSP nr 2 na praktyce w Niemczech

Podczas ferii zimowych uczniowie Pub-
licznego Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Jadownikach mogli uczestniczyć w 
Kursie pierwszej pomocy przedmedycznej 
zorganizowanym w szkole dzięki pomocy 
i  współpracy ze Szkołą Aspirantów Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Krakowie.  
Przez tydzień, po pięć godzin dziennie 
poznawali: na zajęciach teoretycznych m. 
in. prawny obowiązek udzielania pierwszej 
pomocy, zasady korzystania z defibrylatora 
AED i  resuscytacji krążeniowo – oddecho-
wej, a na praktycznych udzielania pomocy 
w przypadku zdarzeń zagrażających życiu 
i zdrowiu ludzi, także przy użyciu dostęp-
nego każdemu uczniowi specjalistycznego 
sprzętu. Nabyte umiejętności, wiedzę oraz 
doskonałą atmosferę zawdzięczają dzieci 

II miejsce dla Chóru z PG Nr 1 w Brzesku 

przez Dom Europejski  (Europa-Haus.) 
Największą atrakcją było zwiedzenie 
fabryki samochodów BMW oraz zaję-
cia w warsztacie Porsche w Centrum 
Kształcenia i Technologii dla Młodzieży 
– Garage,  gdzie mieli możliwość demon-
tażu i składania silników Porsche.

Poza tym uczniowie uczestniczyli w 
zajęciach interaktywnych w Muzeum 
Najnowszej Historii Niemiec i Europy 
– Zeitgeschichtliches Forum, zwiedzili  
port lotniczy Lipsk/Halle, Pomnik Bitwy 

Narodów 1813, ZOO, wystawę Leonardo 
da Vinci, byłą przemysłową dzielnicę 
Plagwitz oraz centrum miasta.

Na zakończenie praktyki odebrali 
certyfikaty w najstarszej kawiarni Euro-
py – Caffe Baum oraz zwiedzili Muzeum 
Kawy i posłuchali koncertu w lipskiej 
filharmonii Gewandhaus.

Projekt został przygotowany i jest 
prowadzony przez Elżbietę Wojnowicz, 
opiekę merytoryczną nad młodzieżą 
sprawowała Marta Aleksiewicz.

instruktorom: kpt. Maciejowi Zychowi, 
mł. kpt. Antoniemu  Krejpcio, mł.asp. Łu-
kaszowi Kalandykowi i sekc. Małgorzacie 

Maluty – Rozpond, Ze strony gimnazjum 
opiekę nad dziećmi sprawowały nauczyciel-
ki: Agata Kogut i Anna Poliszak.

62 uczniów z 29 szkół ponadgimna-
zjalnych z całej Polski w kieszeni ma 
już miejsce w finale V Ogólnopolskiej 
Olimpiady Logistycznej. Olimpijczycy, 
a wśród nich Sylwia Zych i Rafał 
Hachaj – uczniowie Technikum 

Uczniowie ZSP nr 1 w Brzesku po raz kolejny w finale!

Profilaktyka w PG w JadownikachProfilaktyka w PG w Jadownikach

Logistycznego w ZSP nr 1 w Brze-
sku pokonali ponad siedmiotysięczną 
konkurencję, by zapewnić sobie miejsce 
w ostatnim etapie turnieju wiedzy logi-
stycznej, organizowanego przez Wyższą 
Szkołę Logistyki w Poznaniu. 

Tylko świetne przygotowanie i praw-
dziwa logistyczna pasja mogły dać 
przewagę tegorocznym finalistom nad 
siedmioma tysiącami uczestników 
olimpiady z 265 szkół z całej Polski. 15 
marca 2013 roku, w siedzibie Wyższej 
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Szkoły Logistycznej w Poznaniu do 
rozwiązania będą mieli zadania prob-

lemowe, a do zdobycia bezpłatne studia  
i inne cenne nagrody rzeczowe, a także 
praktyki, staże, a nawet praca w reno-
mowanych firmach logistycznych.

Walka o miejsce w finale odbyła się 
7 grudnia w 14 okręgowych ośrodkach. 
Sponad 730 uczestników II etapu, 62 
osoby najlepiej poradziły sobie z zesta-
wem 25 pytań wielokrotnego wyboru. 
W marcowym finale V Ogólnopolskiej 
Olimpiady Logistycznej dominującą siłą 
będą uczniowie z południowej i wschod-
niej Polski. Małopolanie  będą repre-
zentowani m. in. przez uczniów Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brze-
sku – Sylwię Zych i Rafała Hachaja. 

W październiku Szkoła Podstawowa w 
Mokrzyskach przystąpiła do II edycji 
projektu UNICEF pt. „Wszystkie Kolo-
ry Świata”, który ma na celu zbieranie 
funduszy na szczepionki dla dzieci  z 
najuboższych krajów Afryki. W tym 
roku dochód z projektu przeznaczony 
był na dzieci z Czadu. W listopadzie 
koordynatorzy otrzymali materiały, czyli 
formy, plakaty i „akty urodzenia” dla 
szmacianych laleczek. Później rodzice 
wraz z dziećmi wykonali przepiękne 
bohaterki i bohaterów tego projektu. 
Chętni uczniowie przygotowali również 
plakaty, które zabrały uczestników 

projektu  na wycieczkę dookoła świata. 
8 stycznia 2013 roku na śródokresowym 
zebraniu z rodzicami uczniowie zapre-
zentowali spektakl bożonarodzeniowy 
oraz zostały podsumowane działania 
związane z tą akcją i odbył się kiermasz 
lalek.  Minimalna cena jednej szma-
cianki to 10 zł. Kwota ta wystarczy, aby 
zaszczepić w Afryce jedno dziecko prze-
ciwko chorobom takim jak: odra, ospa, 
polio. Rodzice, nauczyciele, pracownicy 
szkoły z wielkim zaangażowaniem przy-
stąpili do kiermaszu, bowiem wszystkie 
(52) laleczki zostały sprzedane, a kwota, 
którą uzyskano to 820 złotych. Dnia 14 

stycznia pieniądze zostały przelane na 
konto UNICEF.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie 
dziękujemy za okazane serce.            AJ         

Młodzież Publicznego Gimnazjum nr 2 
im. Janusza Korczaka  w Brzesku podję-
ła się realizacji projektu zatytułowanego 
„Maski i twarze. Jaki jestem, jak widzą 
mnie inni?, w którym wzięli udział 
również uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Brzesku. Młodzieży towa-
rzyszyli także rodzice, którzy współpra-
cowali ze szkołą podczas przygotowań do 
uroczystego finału.

Celem zaplanowanych działań, było 
zwrócenie uwagi na skomplikowany 
aspekt życia człowieka, wpisanego  w  
otaczający nas świat, a także próba 
zrozumienia naszych postaw i zachowań 
w różnorodnych sytuacjach. Dlatego też 
dnia 6 lutego bieżącego roku w Regional-
nym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym 
w Brzesku, w sali wystawienniczo-od-
czytowej uczniowie pod opieką nauczy-
cieli zaprezentowali przedstawienie 
teatralno-muzyczne zatytułowane „Złote 
maski”, a także przygotowane przez 
nich prezentacje multimedialne:  „Ma-
ski i twarze” oraz „Twarze codziennego 
życia”, które nawiązywały do tematyki 

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna 
organizowana przez Wyższą Szkołę 
Logistyczną w Poznaniu to jedyny 
w Polsce turniej tematyczny z dziedziny 
logistyki, którego laureaci i finaliści są 
zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu 
zawodowego. 

Honorowy Patronat nad turnie-
jem objęło Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Patronat Merytoryczny 
sprawują: Instytut Logistyki i Maga-
zynowania oraz Polskie Towarzystwo 
Logistyczne.

Serdecznie gratulujemy 
naszym finalistom i życzymy 

dalszych sukcesów!
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„Wszystkie Kolory Świata” w Mokrzyskach„Wszystkie Kolory Świata” w Mokrzyskach
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Maski i twarze. Jaki jestem, jak widzą mnie inni?

projektu.  Uczestnicy spotkania obejrzeli 
również poruszający film dokumentalny, 
w reżyserii Ewy Pięty „Jak motyl” opo-
wiadający o 23-letnim Przemku, który od 
urodzenia uważany był za osobę upośle-
dzoną umysłowo, niezdolną do myślenia 
i odczuwania.  Pewnego dnia zdarzył się 
jednak cud i chłopak nawiązał kontakt 
z otoczeniem, dając świadectwo temu, 
iż często „pod maską, kryje się prawdzi-
wa twarz”. Na zakończenie spotkania 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 
2 w Brzesku Pani  Elżbieta Wójciak 
wręczyła młodzieży oraz podopiecznym 
Warsztatów Terapii Zajęciowej  nagrody 
i wyróżnienia za udział w konkursach: li-
terackim, plastycznym, fotograficznym. 
Natomiast młodzież rozdała wszystkim 
uczestnikom kolorowe maseczki, wy-
konane przez uczniów, które stały się 
symbolem przeprowadzonego projektu.

Małgorzata Rudnik 

OŚWIATA
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z serii „Scooby-Doo! i Ty: Zostań de-
tektywem” oraz rozwiązywanie „sensa-
cyjnych” zagadek, stali się prawdziwymi 
bibliotecznymi detektywami.

Dużym powodzeniem cieszyła się 
„Zimowa Akademia Filmowa”. Oprócz 
tego Czytelnicy korzystali również 
z Internetu, programów multimedial-
nych i gier komputerowych w ramach 
zajęć „Wirtu@lne ferie”. Oddział dla 
Dzieci gościł małych artystów, którzy 
podczas zajęć plastycznych wykonywali 
m. in. karnawałowe maski i korony na 
Bajkowy Bal Przebierańców, który  
zakończył ferie 2013. 

Przez całe ferie Oddział dla Dzieci 
odwiedziły 1332 osoby. 

cowych i zabawach na śniegu oraz  balu 
karnawałowym. Zorganizowano też 
wyjazd do kina Planeta oraz spotkanie 
na temat bezpieczeństwa.

PSP Sterkowiec
Tematem zimowiska było „Zdrowe odży-
wianie i ruch”, a wzięło w nim udział 35 
dzieci. Program obejmował rozmowy na 
temat zdrowia, edukacyjne gry i przy-

gotowywanie kanapek ekologicznych, 
zabawy na śniegu, spotkanie z poli-
cjantem dotyczące bezpieczeństwa oraz 
wycieczkę do Regietowa.

PSP nr 1 Jadowniki
Na zimowisko uczęszczało 24 dzieci, dla 
których oprócz zabaw i gier na śniegu, 
zorganizowano wyjazd na basen i zaję-
cia na policji w Brzesku, wycieczkę do 
Europejskiego Centrum Bajek w Pa-
canowie, nocny pobyt w Kopalni Soli 
w Bochni. Dzieci obejrzały też sztukę 
w tarnowskim teatrze.

PSP nr 2 Jadowniki
W zimowisku wzięło udział 44 uczniów. 
Dzieci zwiedziły Kopalnię Soli w Boch-
ni, były w Cinema Park w Krakowie. 

W programie zimowiska znalazły się 
też zajęcia komputerowe i sportowe 
(turniej tenisa stołowego i piłki nożnej), 
zabawy na śniegu i pogadanki na temat 
zdrowia.

PSP Okocim
Uczestników zimowiska było 23. Dzieci 
uczestniczyły w zajęciach plastycznych, 
sportowych (kręgle, tenis stołowy), kom-
puterowych i zabawach na śniegu. Zor-
ganizowano dla nich wyjście na Kręgiel-
nię w Brzesku, gdzie odbyły się zawody. 

PSP Bucze
W zimowisku wzięło udział 46 dzieci, 
dla których zorganizowano spotkanie 
z policjantem na temat bezpieczeń-
stwa, wyjazd na basen i do kina, kulig 
i pieczenie kiełbasek w Borku oraz 
całodzienny wyjazd do Europejskiego 
Centrum Bajek im. Koziołka Matołka 
w Pacanowie.

PSP Jasień
W zimowisku wzięło udział 15 dzieci, 
które uczestniczyły w zajęciach świetli-

Zimowy wypoczynek 
Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Brzesku
Tegoroczne Ferie przebiegały w atmo-
sferze „kryminalnej” zabawy. Uczestnicy 
zajęć „Biuro detektywa w Bibliotece 
czyli czas na małe śledztwo!”, po-
przez udział w głośnym czytaniu książek 

Ponadto odbył się konkurs: karaoke 
i na najciekawszą figurę śnieżną. Dzieci 
układały wiersze, fraszki i aforyzmy na 
temat ferii, wzięły udział w spotkaniu 
z policjantem i miały okazję porozma-
wiać na temat zdrowego odżywiania, 
robiąc przy okazji pyszne sałatki.

PSP nr 3 Brzesko 
W Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 3 w Brzesku, w pierwszym tygodniu 
ferii zimowych zostały zorganizowane 
zajęcia sportowo-rekreacyjne pod ha-
słem „Aktywnie spędźmy czas wolny”. 
W ramach zimowiska, na uczestników 
czekało wiele atrakcji. Odbyły się spot-
kania m.in. z harcerzami oraz Policją. 
Zorganizowane zostały także wycieczki 
do placówek kulturalno-sportowych. 
Dzieci brały udział w zajęciach na tere-
nie pływalni oraz kręgielni w Brzesku. 
Obejrzały też film w kinie „Planeta”.

Gimnazjum Jadowniki
W czasie ferii były prowadzone zajęcia 
z piłki ręcznej. Zorganizowano  również 
trzy wyjazdy do Laskowej, gdzie pod 
czujnym okiem opiekunów dzieci mogły 
poszusować na nartach.

Miejski Ośrodek Kultury
Dzieci miały okazję uczestniczyć w war-
sztatach  rękodzielniczych (cardmaking, 

zdobnictwo), zajęciach plastycznych 
i graficznych na komputerze. W przygo-
towanym przez MOK programie znalazły 
się też zajęcia muzyczne na komputerze, 
zajęcia taneczne Broadway jazz,  taniec 
dyskotekowy i towarzyski oraz zabawa 
w teatr. Dzieci mogły zgłębić tajemnice 
orkiestry dętej, wziąć udział w konkursie 
karaoke oraz obejrzeć filmy.

FERIE 2013
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Propozycja przygotowana na czas ferii 
przez BOSiR (promocje cenowe na Pły-
walni i Kręgielni) cieszyła się dużym 

Ferie z Brzeskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji

Muzyka to doskonały pomysł na spędza-
nie wolnego czasu. Przekonali się o tym 
uczestnicy warsztatów bębniarskich, ja-
kie odbyły się na zakończenie ferii zimo-
wych w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Sterkowcu. Było głośno, ale i wesoło. 
W zajęciach uczestniczyło kilkadziesiąt 
osób - najmłodsi z uczestników mieli 
po 4 lata.

Zajęcia poprowadził Tomasz Drozdek 
– młody, ale doświadczony animator spo-
łeczno-kulturalny, perkusista, perkusjo-
nalista, multiinstrumentalista etniczny, 
a jak sam o sobie mówi - „kolekcjoner 
dźwięków”. Na zajęcia przyjechał z Ka-
towic. - Warsztaty skierowane były nie 
tylko do osób, które mają poczucie rytmu, 
ale do wszystkich zainteresowanych 
zabawą z dźwiękami i nietypowymi in-
strumentami – tych, którzy chcą „znaleźć 

Warsztaty bębniarskie w Sterkowcu
swój rytm” - podkreślał Tomasz Drozdek. 
Uczestnicy zajęć zapoznali się z takimi 
instrumentami jak djembe, bongosy, 
klawesy, szejkery, drumla, cajon i inne. 
Ciekawym uzupełnieniem był pokaz 
instrumentów etnicznych i historycz-
nych: wszelkiej maści piszczałek i fletów, 
bębnów średniowiecznych i instrumen-
tów strunowych z których największe 
wrażenie robiła chińska cytra - guzheng. 
Prowadzący zajęcia pokazał jak w prosty 
sposób można znaleźć wokół siebie przed-
mioty, które mogą być zaadaptowane 
jako proste instrumenty muzyczne. Ideą 
warsztatów było pobudzenie wyobraźni 
i kreatywności oraz otwarcie dzieci na 
dźwięki.

Opiekę nad młodzieżą dodatkowo 
sprawowała dyrektor szkoły - Bożena 
Martyna. Organizatorem warsztatów 

był Krzysztof Bogusz – radny Rady 
Miejskiej w Brzesku. Były to kolejne war-
sztaty przygotowane dla dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Sterkowcu. Podczas 
ubiegłorocznych ferii kilkadziesiąt osób 
uczestniczyło w warsztatach teatralnych 
prowadzonych przez aktorów Teatru im. 
L. Solskiego w Tarnowie. KB

zainteresowaniem naszych mieszkańców 
zarówno indywidualnych jak i grup zor-
ganizowanych. Dla najmłodszych były 

zajęcia na Kręgielni, w czasie których 
można było poznać zasady gry, technikę 
rzutu, rozbiegu w kręglach klasycz-
nych. Dzieci uczestniczące w zajęciach 
brały również udział w turniejach krę-
glarskich. Najlepsi zawodnicy zostali 
nagrodzeni drobnymi upominkami oraz 
słodyczami, które zostały ufundowane 
przez Urząd Miejski.

W swoich kategoriach najlepsi oka-
zali się:
Szkoła podst. dziewczęta: 1. Vanessa 
Opioła, 2. Gabriela Leśniak, 3. Kinga 
Mendel. 
Szkoła podst. chłopcy: 1. Kamil Grzyb, 2. 
Igor Grabowicz, 3. Tadeusz Łazowski
Gimnazjum dziewczęta: 1. Joanna Ła-
zowska, 2. Paulina Gibała, 3. Wiktoria 
Olchawa
Gimnazjum chłopcy: 1. Igor Szydłowski, 
2. Łukasz Łazowski, 3. Patryk Paryło

VIII Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek 

„O Muszlę św. Jakuba”
Tegoroczny VIII Powiatowy Kon-

kurs Kolęd i Pastorałek „O Muszlę św. 
Jakuba” zgromadził 250 dzieci i mło-
dzieży z całego powiatu brzeskiego. 
Przesłuchania odbyły się 26 stycznia 
od 10.00 – 18.00. W sumie wystąpiło 
57 wykonawców, których oceniło Jury 
w składzie: S. Barbara Gawełda, 
p. Magdalena Drozd i p. Aneta 
Bulanda. Laureaci zaprezentowali się 

w niedzielę 27 stycznia przy pełnej sali 
Regionalnego Centrum Kulturalno-Bi-
bliotecznym im. Jana Pawła II w Brze-
sku podczas  Koncertu Laureatów. 
Otrzymali oni bardzo cenne nagrody 
rzeczowe (tablety, odtwarzacze DVD, czy 
odtwarzacze MP4, MP3, ramki cyfrowe 
do przeglądania zdjęć,  które ufundo-
wał Urząd Miejski w Brzesku), bądź 
nagrody pieniężne, które ufundowali: 

Parafia NMP Matki Kościoła i Św. Ja-
kuba Apostoła w Brzesku, ks. Dziekan 
Józef Drabik, ks. Mateusz Hebda, ks. 
Stanisław Kaczka- organizator wcześ-
niejszych konkursów, kapłani pracujący 
w brzeskiej Farze, a także Restauracja 
Galicyjska, firma MEGAMOT, MPEC, 
BAKUTIL S.C. p.  Łukasz Baniak

Cech Rzemieślników oraz Małych 
i Średnich Przedsiębiorców w Brze-
sku, Auto –Partner Brzesko, Firma 
PROSTER Sp. Z o.o. Karpacka Spółka 
Gazowa w Brzesku, Brzeskie Zakłady 
Komunalne, Teresa Kuzak Kwiaciar-
nia „ASTER”, PAPIRUS Biuro Serwis 
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12 stycznia, w sali brzeskiej Rodziny 
Kolpinga, miało miejsce tradycyjne spot-
kanie opłatkowe. Uczestniczyli w nim 
członkowie brzeskiej Rodziny Kolpinga 
oraz przedstawiciele zaproszonych pozo-
stałych pięciu  Rodzin, założonych przez 
Rodzinę z Brzeska. Gośćmi byli członko-
wie Rodzin Kolpinga z Łoniowej, Bochni 
i Jadownik oraz nowo założonej Rodziny 
z Porąbki Uszewskiej. Z ramienia Zarządu 
Centralnego Dzieła Kolpinga  w Polsce  
w spotkaniu udział wziął Przewodniczący 
Dzieła Kolpinga Robert Prusak, który przy 
tej okazji wręczył nowo założonej Rodzinie 
Kolpinga w Porąbce Uszewskiej  komputer 
wraz z osprzętem. Wszystkich zebranych 
serdecznie powitał przewodniczący brze-
skiej Rodziny Józef Pabian. Następnie 
prezes stowarzyszenia ks. Zygmunt Bo-
chenek zaprosił do modlitwy. Wspomniał 
on o duchowej więzi, jaka łączy wszystkie 
Rodziny Kolpinga nie tylko między sobą, 
ale i z Patronem Adolphem Kolpingiem. 
Symbolem tej więzi jest świeca z wizerun-
kiem błogosławionego księdza, którą na 
wstępie zapalił Robert Prusak. Podczas 
spotkania łamano się opłatkiem składano 
życzenia i śpiewano kolędy. Uczestnicy 
uroczystości przedstawiali się krótko, 
opowiadając o swojej działalności, osiąg-
nięciach i zamierzeniach.

Spotkanie to było okazją, aby przypo-
mnieć, czym obecnie zajmują się Rodziny 
Kolpinga w naszym  rejonie, a szczególnie 
Rodzina Kolpinga w Brzesku oraz by  po-
informować o planach na najbliższy rok. 
Do najważniejszych zadań realizowanych 
w minionym roku  należą: prowadzenie 
różnego rodzaju kursów i szkoleń (w tym 
języka niemieckiego, angielskiego, obsługi 

SPOTKANIE OPŁATKOWE W BRZESKIEJ RODZINIE KOLPINGA

kas fiskalnych, oraz komputerowego dla 
osób 50+), realizacja projektu bezpłat-
nych porad prawnych, z którymi Rodzina 
Kolpinga wychodzi do parafii w Gnojniku, 
Gosprzydowej, Porąbce Uszewskiej, Ło-
niowej, Uszwi  i  Iwkowej, prowadzenie 
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, 
organizowanie zbiórki odzieży i artyku-
łów spożywczych dla dzieci z Ochronki 
na Brzezowcu oraz lekarstw dla miesz-
kańców z Ukrainy, a w ramach akcji 
„Rodzina Kolpinga – Rodzinie” pomoc 
sześciu wielodzietnym rodzinom (od 6 do 9 
dzieci w każdej rodzinie). Przewodniczący 
nadmienił, że wszystkie środki finansowe 
pozyskane z kursów oraz szkoleń przezna-
czane są na regulowanie zobowiązań zwią-
zanych z wynajmowaniem pomieszczeń 
biurowych i salki komputerowej (czynsz, 
media, ubezpieczenie). Koordynatorka 
akcji wspierania emigracji zarobkowej,  
Emilia Zydroń, szeroko omówiła pomoc 
brzeskiej Rodziny Kolpinga w zakresie 
organizacyjnym oraz wsparcie duchowe  
dla rodzin, których członkowie wyjeżdżają 
za granicę w celach zarobkowych. Wspo-

w Brzesku Rzemieślniczy Zakład Tapi-
cerski, p. Zdzisław Bogusz, pracownia 
Złotnicza p. Krzysztof Wrona – srebrne 
muszelki, Macland w Brzesku – dyplo-
my, A4 Studio w Brzesku – plakaty, PSS 
„Społem” i Państwo Halikowie – pączki 
i drożdżówki, Ks. Prałat Zygmunt Bo-
chenek oraz Miesięcznik WZRASTANIE 
– roczną prenumeratę. Warto wspo-
mnieć o fundatorze statuetek konkurso-
wych, którym było Starostwo Powiatowe 
w Brzesku. Za rok odbędzie się kolejna 
edycja Konkursu Kolęd i Pastorałek. 
Już dziś zachęcam do zainteresowania 
się przyszłym IX Powiatowym Konkur-
sem Kolęd i Pastorałek „O Muszlę św. 
Jakuba” w Brzesku.

Ks. Jacek Walczyk, 
dyrektor Konkursu

mniała również o comiesięcznych nabo-
żeństwach odbywających się w brzeskiej 
Farze, oraz o liście rozdawanym przez 
brzeską Rodzinę Kolpinga, skierowanym 
do brzeskich emigrantów i ich rodzin, na-
pisanym z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku.

Podczas spotkania zwrócono uwagę na 
zadania i przedsięwzięcia na rok 2013 m.in.:
wzmacnianie i rozszerzanie opieki nad 
duszpasterstwem emigracji zarobkowej 
w rejonie Brzeska oraz propagowanie idei 
wspierania emigracji polskiej wśród innych 
Rodzin Kolpinga w całej Polsce,  wspieranie 
rozpoczętej w tym roku akcji „Rodzina –Ro-
dzinie”, w miarę możliwości zwiększenie 
zakresu pomocy dla bezrobotnych w za-
kresie pozyskiwania nowych ofert pracy, 
zacieśnienie współpracy z Rodzinami 
z naszego regionu w realizacji wspólnych 
projektów, podejmowanie działań na rzecz 
powstawania nowych Rodzin Kolpinga, 
nie tylko w naszym województwie, kon-
tynuowanie kursów: języka angielskiego, 
niemieckiego, obsługi kas fiskalnych oraz 
komputerowego dla osób 50+.     J. Filip

Wyniki konkursu:
KATEGORIA A – przedszkolaki, I miejsce: Przedszkolne Nutki (Publiczne Przedszkole nr 10 w Brzesku), 
II - Śpiewające Nutki (PP Wola Dębińska), III - Aniołki uśmiechu (PP im. św. Faustyny Brzesko), Wyróżnienie: 
Gwiazdeczki (PP nr 3 Brzesko), Przyjaciele Jezuska (PP w Mokrzyskach), Przedszkolaki ze Szczepanowa
KATEGORIA B – dzieci młodsze (klasa I-III; tylko soliści), I miejsce: Kinga Gurgul (Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Dębnie), II - Milena Kuta (Brzesko), III Ledziński Patryk (PSP Wola Dębińska) i Weronika Pajor 
(Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Brzesku)
KATEGORIA C – dzieci starsze ( klasa IV – VI: soliści), I miejsce: Marysia Mikołajek (PSP Nr 3 Brzesko), 
II - Karolina Mocię (Parafia Miłosierdzia Bożego w Brzesku) i Magdalena Piech (Złota), III - Magdalena Zdybel 
(PSP nr 3 w Brzesku), Wyróżnienie: Gabriela Stolińska (PSP w Porębie Spytkowskiej)
KATEGORIA D – dzieci starsze (klasa IV-VI; zespoły), II miejsce: - Zespół Trio (PSP w Porębie Spytkowskiej), 
III - Borzęckie Słowiki (PSP w Borzęcinie)
KATEGORIA E – młodzież szkół gimnazjalnych (soliści), I miejsce: Daria Reczek (PG w Jadownikach), II - Klaudia 
Zdybel (Brzesko) i Anna Myszka (PG w Woli Dębińskiej), III - Aneta Kural (PG w Woli Dębińskiej), Wyróżnienie: Zuzanna 
Magiera (PG Nr 2 w Brzesku),  Kamila Gagatek (Parafia Miłosierdzia Bożego w Brzesku)
KATEGORIA F – młodzież szkół gimnazjalnych (zespoły), I miejsce: - Zespół wokalny z PG w Borzęcinie, 
II - Zespół młodzieżowy przy parafii św. Stanisława ze Szczepanowa, III - Adsumus (ze Złotej)
KATEGORIA G – młodzież szkół ponadgimnazjalnych (soliści), I miejsce: Sylwia Pasek (KLO w Brzesku), 
II - Gabriela Magiera (ZSP  Nr 1 w Brzesku) i Natalia Drużkowska (Parafia NMP Matki Kościoła i św. Jakuba 
w Brzesku), III - Jędrzej Rosa (Parafia Miłosierdzia Bożego w Brzesku)
Grand PRIX VIII Powiatowego Konkursu Kolęd i pastorałek „O Muszlę św. Jakuba – Brzesko 2013” zdobyła 
Katarzyna Szlachta „Gdy się Chrystus rodzi” i „Bóg narodzi się” – MOK Brzesko.
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Spotkania opłatkowe na stałe wpisały 
się w życie Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół” w Brzesku. To wydarzenie 
będące pewnego rodzaju „przedłuże-
niem” okresu świątecznego wywołuje 
głębszą refleksję – wyrażania jedności 
i pozytywnych emocji, które powinny 
towarzyszyć nam w codziennych kon-
taktach. 17 stycznia 2013 roku odbyło 
się w Restauracji „Galicyjska” spotkanie 
członków „Sokoła” i zaproszonych gości, 
których przywitał prezes Ludwik Lecho-
wicz. Szczególnie gorąco witał druhnę 
Marię Jarzynę, najstarszą przedwojen-

ną członkinię „Sokoła”. Ks. dziekan Józef 
Drabik poprowadził wspólną modlitwę, 
poświęcił opłatki, natomiast ks. senior 
Zygmunt Bochenek, jako założyciel 
Kolpinga mówił o pomocy rodzinom 
pozostającym w Polsce, których człon-
kowie pracują za granicą. Z kolei prof. 
Marian Stolarczyk przybliżył sylwetkę 
ks. Pawła Wieczorka żyjącego w latach 
1883-1964, autora kilkudziesięciu 
utworów scenicznych, członka Zarządu 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
w Brzesku w okresie walk o niepodle-
głość. Podkreślił, że w 1939 roku został 

on wyróżniony tytułem 
honorowego członka TG 
„Sokół” w Brzesku, na-
tomiast w 1940 roku 
został aresztowany przez 
Gestapo i ponad miesiąc 
więziony w tarnowskim 
więzieniu. Następnie po 
ukończeniu seminarium 
duchownego w Tarno-
wie, przyjął święcenia 
kapłańskie z rąk biskupa 
Leona Wałęgi. Ks. Wie-
czorek do Brzeska przy-
był w 1918 roku i od tego 
czasu przez 46 lat, aż do 
śmierci służył tutaj Pol-
sce, organizując i wycho-
wując młodzież w duchu 
patriotyzmu, wypełniał 

obowiązki katechety w szkołach. Prof. 
Stolarczyk zwrócił uwagę, że ks. Wie-
czorek w swoich utworach scenicznych, 
które były znane i propagowane przez 
młodzież nie tylko w powiecie, zwalczał 
wady narodowe, przywary i grzechy 
główne oraz wzywał do walki o Polskę 
niepodległą. W jednej ze sztuk grała 
nawet pani Maria Jarzyna. 

W kolejnej części spotkania zapre-
zentowano nowy sztandar wykonany 
na wzór oryginalnego przez państwa 
Tadeusza i Małgorzatę Kowalów z Woli 
Radłowskiej. Zaprezentowano również 
męski mundur „Sokoła”, na który 
składały się: czapka batorówka z dasz-
kiem, czamarka (marynarka) i spodnie 
średnioszerokie. Mundur ten uszyty 
został na wzór przedwojennego dla 
chorążego Piotra Knagi. Prezes Lecho-
wicz zapowiedział, że zostaną uszyte 
kolejne mundury damskie i męskie. 
Świąteczny program zaprezentowała 
grupa teatralna z parafii Miłosierdzia 
Bożego pod kierunkiem pani Agaty 
Podłęckiej. Wspólnie śpiewane kolędy 
połączyły wszystkich uczestników 
spotkania. Członkowie Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”, jak zaznaczył 
prezes Lechowicz mają nadzieję, że nie-
bawem zakończą się działania związane 
z pozyskaniem lokalu na ich siedzibę, 
która będzie też izbą pamięci.     

red

Spotkanie opłatkowe Towarzystwa 
Gimnastycznego ,,Sokół” w Brzesku 
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Dla prawie czterdziestoosobowej grupy 
szczepanowskich seniorów było to miłe 
i mimo mroźnej pogody, bardzo ciepłe 
popołudnie. W sobotę, 19 stycznia 
najstarsi mieszkańcy zgromadzili się 
w sali szczepanowskiej strażnicy na 
zaproszenie sołtysa wsi Anny Lubo-
wieckiej. Spotkanie było odpowiedzią 
na często podnoszoną przez tę grupę 
mieszkańców potrzebę kontaktu z 
rówieśnikami,  w wielu przypadkach  
nie widzianymi od długiego czasu. 
Przy cieple kominka i skromnym 
poczęstunku opowieściom i wspo-

Noworoczne spotkanie 
szczepanowskich seniorów

mnieniom nie było końca. 
Oprawę muzyczną przygo-
towali wspólnie Wojciech 
Oleksyk i Daria Reczek, 
którzy porwali zebranych 
do wspólnego kolędowania, 
a Pani Cecylia Urbańska w 
humorystycznych wierszach 
swojego autorstwa przedstawiła uroki 
seniorskiego życia. Uczestnicy nie 
kryli swojego zadowolenia i zgodnie 
stwierdzili, że takie właśnie spotkania 
winny stać się tradycją okresu nowo-
rocznego. 

Słowa podziękowania należą się 
Paniom Małgorzacie Kukułce i Marii 
Przesławskiej za pomoc w obsłudze 
imprezy oraz strażakom za udostęp-
nienie sali.

Sołtys Anna Lubowiecka  

W Brzesku od lat działa prężnie 
związek Emerytów i Rencistów, które-
mu szefuje Emilia Kamińska. Wspólne 
wyjazdy oraz spotkania czy zabawy 
wspaniale integrują środowisko związ-

ku. Przykładem niech bę-
dzie spotkanie opłatkowe 
zorganizowane w czwartek 
24 stycznia w Zajeździe 
Pawilon. Uczestnicy prze-

łamali się opłatkiem, 
złożyli sobie życzenia 
oraz oklaskami po-
dziękowali za pro-
gram artystyczny 
przygotowany przez 
instruktorów i mło-
dzież z Miejskiego 
Ośrodka Kultury. 
Burmistrz Brzeska Grzegorz 
Wawryka oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej Tadeusz Pasierb 
złożyli uczestnikom spotkania 
życzenia oraz wręczyli drobny 
upominek, który już w niedale-

kiej przyszłości znajdzie swoje miejsce 
w planowanej dla środowiska emery-
tów i rencistów świetlicy. Po części 
oficjalnej przyszedł czas na wspólne 
tańce i zabawę. 

red

Młodzi ciałem, młodzi duchemMłodzi ciałem, młodzi duchem

3 lutego w Regionalnym Centrum 
Kulturalno – Bibliotecznym odbył się 
koncert, podczas którego zaprezento-
wane zostały utwory muzyki wokalnej 
od baroku do współczesności. Wystąpiło 
jedenaście uczennic Szkoły Wokalnej 
w Zabierzowie oraz filii w Brzesku po-
wstałej przy brzeskiej Szkole Muzycznej. 
Szkołę Wokalną prowadzi Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Społeczno - kulturalne 
„Człowiek - Człowiekowi”. Pieśni, arie i 
piosenki różnych epok i stylistyk zapre-
zentowały: Weronika Brzózka, Zuzanna 
Puchała, Anna Lewandowska, Julia 

Koncert Noworoczny
Balon. Gabriela Podgórska, Wiktoria 
Styrna, Karolina Mocię, Izabela Sacha, 
Julia Duda, Małgorzata Nawrot i Nata-
lia Drużkowska. W roli akompaniatorów 
wystąpiły mgr Izabela Szymańska 
- Skrukwa oraz studentka Akademii 
Muzycznej w Krakowie Paulina Wójcik. 
Koncert przygotowała,  poprowadziła 
oraz wystąpiła również jako solistka  
kierownik szkoły, mgr sztuki w zakresie 
Wychowania Muzycznego oraz Wokali-
styki, doktorantka Akademii Muzycznej 
w Krakowie pani Monika Kucińska, 
od bieżącego roku również nauczyciel 

zespołów wokalnych w brzeskiej Szkole 
Muzycznej. Dzieci i młodzież zaintere-
sowanych zawodowym kształceniem 
muzycznym zapraszamy na czerwcowe 
przesłuchania do wyżej wymienionych 
szkół. Monika Kucińska
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Pod koniec zeszłego roku, a dokładniej 
30 listopada w klinice Uniwersyteckiej, 
przy ul. Kopernika w Krakowie, na 
świat przyszły brzeskie trojaczki. Ku-
buś, Kacper i Kamil urodzili się jako 
wcześniaki, ważyli odpowiednio 1,720 
kg., 1,300kg. i 1,400kg. Chłopcy spędzili 
w szpitalu dość dużo czasu, do domu 
rodzinnego przybyli dopiero 11 stycznia. 
Wszyscy troje to okazy zdrowia, ich 
waga przekroczyła już 3kg. Jak przy-
znaje szczęśliwa mama – Magdalena 
Janik (40l.) – czasem potrafią mocno 
dać w kość, opieka nad nimi daje jednak 
ogromnie dużo szczęścia i satysfakcji. 

Pani Magda z chęcią wspomina mo-
ment, w którym dowiedziała się, że jest 
w trojaczej ciąży. Jak sama mówi „Kiedy 
usłyszałam, że jestem w ciąży byłam 
bardzo szczęśliwa, gdy dowiedziałam 
się, że noszę nie jedno, a troje dzieci, 
to szczęście pomnożyło się przez trzy.” 
Z uśmiechem dodaje również: „Bywa 
czasem ciężko, ale nie oddałabym tego 
co mam za żadne skarby”. Za nim doszło 
do rozwiązania najważniejsze było to, 
aby „chłopcy byli zdrowi, żeby wszystko 
przebiegło prawidłowo”. Teraz jest tak, 
jak być powinno, chłopcy rosną, dopisuje 
ima apetyt, tylko czasem „szkoda, że ma 
się tylko dwie ręce zamiast trzech”.

W imieniu pani Magdy Janik chce-
my podziękować za ofiarowaną pomoc 
i przekazane prezenty: Burmistrzowi 
Brzeska - panu Grzegorzowi Wawryce, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Brzesko powitało trojaczki

Społecznej – pani Bogusławie Czyży-
ckiej-Paryło, a także lekarzowi pro-
wadzącemu ciążę – panu dr Arturowi 
Czekańskiemu i całej służbie medycznej 
Kliniki Krakowskiej za wsparcie i opie-
kę. Podziękowania należą się również 
wszystkim tym, którzy udzielili matce 
i dzieciom zarówno wsparcia duchowego 
jak i materialnego. 

Udzielona pomoc to, jak mamy 
nadzieję, jeszcze nie koniec. Chłopcy 
mają obecnie dwa miesiące, przed nimi 
jeszcze bardzo długa droga do samo-
dzielności. Teraz potrzebują bezustan-
nej opieki. Chociaż pani Magdalena 

jest bez wątpienia bardzo odważna 
i samodzielna przyda jej się wsparcie. 
Jeśli chcieliby Państwo w jakiś sposób 
pomóc jej i dzieciom, uprzejmie prosimy 
o kontakt z redakcją. 

Dla pani Magdaleny to dopiero 
początek długiej i ciężkiej drogi. Bycie 
mamą to zajęcie na pełny etat, a bycie 
mamą trojaczków to zajęcie na całą 
dobę.  Zapanować nad tą wspaniałą 
gromadką bez wątpienia  będzie trudno. 
My jednak wierzymy w ogrom macie-
rzyńskiej siły i miłości. Życzymy pani 
Magdzie dużo wytrwałości i radości 
z pociech.  Red.

Adrian Zamęta został pierwszym w histo-
rii mistrzem gminy Brzesko w … jedzeniu 
pączków na czas. Skonsumowanie ośmiu 
okrągłych ciastek zajęło mu 6 minut i 15 
sekund. Równe dwie minuty po nim fini-
szował Bartosz Pośladek, trzecie miejsce 
zajął Adrian Biel (8:45 min.), a czwarte 
Maciej Wijas (9:45). Rywalizacja prze-
biegała pod hasłem „Wielkie brzeskie 

Już po raz kolejny w tłusty czwartek 
spotykają się w Mokrzyskach kobiety 
z Jadownik, Sterkowca i Mokrzysk. 
Organizatorami „babskiego combra” 
są: Stowarzyszenie Społeczno – Kul-
turalne Wsi Mokrzyska wraz z Kołem 
Gospodyń Wiejskich, świetlica wiejska 

Zapusty w Mokrzyskach
MOK oraz filia PiMBP w Brzesku. 
Przy zastawionych stołach i dźwiękach 
muzyki wszyscy bawią się doskonale. 
Prezentują też programy artystyczne 
przez siebie opracowane. W tym roku 
wystąpiła grupa  z Jadownik i Mok-
rzysk. Były tańce i śpiewy. Nie zabrakło 

też chrustu i pączków. Jak podkreśla 
sołtys Marek Kośmider: trzeba tylko 
dobrych chęci i zaangażowania, aby 
wszyscy w radosnej atmosferze spę-
dzali wolny czas. Sprawdza się więc 
stare przysłowie: „dla chcącego nie nic 
trudnego”. Warto brać przykład z tych 
kobiet, które pełne entuzjazmu umieją 
czerpać radość z życia i wiedzą, że „miło 
szaleć, kiedy czas po temu”.        Red.

Wielkie pączkowanie
pączkowanie 2013”, a wzięło w niej udział 
ponad 50 uczestników różnej płci i w zróż-
nicowanym wieku (każdy z nich otrzymał 
certyfikat potwierdzający uczestnictwo 
w mistrzostwach). Najlepsi trzej zawod-
nicy otrzymali upominki ufundowane 
przez Urząd Miejski i duże opakowania 
z pączkami. Impreza odbyła się oczywi-
ście w Tłusty Czwartek, w Regionalnym 

Centrum Kulturalno-Bibliotecznym, 
a zorganizowało ją Biuro Promocji Urzę-
du Miejskiego. Sędzią głównym zawodów 
był Waldemar … Pączek. 

Sponsorami ”Pączkowania” były 
firmy cukiernicze i gastronomiczne: Cu-
kiernia Państwa Kudelskich, Cukiernia 
Państwa Stefków, Cukiernia Państwa 
Broszkiewiczów, Cukiernia PSS Spo-
łem Brzesko, firma „Czarny – ciastka 
z Wadowic” Pawła Kwaśniaka oraz Re-
stauracja Luna i Planeta.    Red.    
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Miejski Ośrodek Kultury przez 
sporą część mieszkańców kojarzo-
ny jest głównie z cyklicznymi im-
prezami masowymi (Dni Brzeska, 
Country Piknik, czy zdjęte ostatnio 
z kalendarza imprez Pożegnanie 
Lata lub finał WOŚP). Być może ta 
grupa nie zdaje sobie sprawy, że 
równolegle istnieje również liczne 
grono tych, którym MOK kojarzy 
się inaczej – poprzez udział w za-
jęciach muzycznych, tanecznych, 
plastycznych. Na przykład zainte-
resowanie udziałem w lekcjach ba-
letu zaskoczyłoby niejednego scep-
tyka. Chętnych jest tak wielu, że 
nie dla wszystkich starcza miejsc. 
W działaniach MOK-u znajduje się 
też promocja tzw. kultury wysokiej, 
którą zainteresowana jest wąska 
(w porównaniu z innymi) grupa 
odbiorców, ale tacy ludzie w naszej 
gminie istnieją i ich kulturalne 
potrzeby też muszą być brane pod 
uwagę przy opracowywaniu pla-
nów przedsięwzięć pozostających 
w gestii MOK-u. 

Kultura wysoka zwana też elitarną 
uważana jest za najważniejszą część 
symbolicznej kultury danego społe-
czeństwa. Chociaż przez wielu trakto-
wana jest marginalnie, to jednak ona 
sprawia, że udział w niej, czyli odbiór 
sztuki, tożsamy jest z kształceniem 
się. Z założenia każde wydarzenie re-
alizowane w obrębie kultury wysokiej 
adresowane jest do masowego odbiorcy, 
bo przecież każdy może wybrać się do 
filharmonii, teatru, czy galerii sztuki 
(biblioteka też mieści się w gronie in-
stytucji oferujących kulturę elitarną). 
Fakt, że z tych propozycji korzysta 
tylko część społeczeństwa, wynika 
stąd, że jej twórcy z reguły manife-
stują niechęć do kultury masowej. 
Wystarczy jednak przynajmniej kilka 
razy wziąć udział w wydarzeniu zali-
czanego do tzw. kultury wysokiej, aby 
przekonać się, że jest ona „strawna” 
dla każdego. Tym bardziej, że granica 
pomiędzy kulturą wysoką a niską jest 
bardzo ulotna. Zdarza się przecież, 
że wykonawca muzyki rozrywkowej, 
reżyser filmu adresowanego z definicji 
do masowego odbiorcy, czy też twórca 
sztuki użytkowej, poprzez przekazy-
wane wartości, nagle zaliczani zostają 
do kulturalnej elity. I właśnie dlatego 
MOK w swojej programowej ofercie ma 

Z kulturą (wysoką) proszę
również propozycje w tym gatunku. 
A doświadczenie przynajmniej kilku 
ostatnich lat dowodzi, iż grono osób 
korzystających z tej właśnie oferty, 
systematycznie się rozrasta. 

Już początek tego roku upłynął 
w MOK-u pod znakiem wysokiej kultu-
ry. Inaczej przecież nie można określić 
koncertu trójki wirtuozów marimby, 
który otworzył drugą dekadę stycz-
nia. Sukcesem organizatorów było 
przede wszystkim to, że na widowni 
zasiadło ponad 200 osób (a przecież 
zdarzało się w przeszłości, że z po-
wodu braku zainteresowania trzeba 
było planowane wcześniej imprezy 
odwoływać). Tych dwustu osób nie 
przestraszył proponowany repertuar, 
który wcześniej poznali z plakatów. 
Trudno jednak się dziwić – Bach, 
Ravel, czy Chopin to kompozytorzy 
szeroko znani i, śmiało można powie-
dzieć, funkcjonujący na granicy obu 
przeciwstawnych kultur (jest większa 
szansa, że odbiorca masowy sięgnie 
po klasycznego kompozytora, niż to, 
że bywalec filharmonii nabędzie płytę 
disco-polo). Być może zachętą było to, 
iż muzyka tych kompozytorów miała 
zostać wykonana na instrumentach 
dla ich muzyki nietypowych? Pomińmy 
już dobrze poprowadzoną promocję 
koncertu, bo taka właśnie była. Ten 
wieczór był po prostu potwierdzeniem, 
że zapotrzebowanie na ten gatunek 
kultury jest w Brzesku na poziomie 
wyższym, niż mogłoby się to wydawać 
malkontentom. A sam koncert był 
znakomita okazją do poszerzenia swojej 
wiedzy muzycznej.    

Ten tekst powstał jeszcze przed 
koncertem Krakowskiej Orkiestry 
Salonowej, dlatego trudno nam cokol-
wiek napisać na ten temat, ale fakt, że 
występy tego ansamblu zaplanowane 
zostały w tym roku przez MOK dwu-
krotnie, świadczy o tym, że placówka 
dba o odbiorców muzyki klasycznej. 

Zajęcia muzyczne i teatralne pro-
wadzone w Miejskim Ośrodku Kultury 
służą nie tylko przygotowywaniu wystę-
pów na okolicznościowe imprezy. Duży 
nacisk kładzie się tutaj na edukację. 
Wiadomo, że dla większości młodych 
ludzi uczestniczących w tych zajęciach 
będzie to tylko epizod w całym życiu, ale 
jest raczej przesądzone, że kiedy opusz-
czą MOK, będą w pełni wyedukowani 
i przygotowani do czynnego udziału 

w kulturze wysokiej. Dla nich wyjazd 
do teatru nie będzie podróżą w nie-
znane. A to oznacza, że w przyszłości 
wzrośnie grono zainteresowanych ofer-
tą z „wyższej półki”. Jest też grupa osób, 
które dzięki udziałowi w tych zajęciach 
rozpoczęli naukę w szkołach artystycz-
nych. W ostatnich kilku latach kilkoro 
młodych mieszkańców naszej gminy 
podjęło naukę w szkołach teatralnych, 
muzycznych i baletowych. Wszyscy oni 
są wychowankami MOK-u. 

Wychodząc naprzeciw zainteresowa-
niom coraz większej grupy mieszkań-
ców MOK organizuje regularne wyjaz-
dy do krakowskich teatrów (z reguły raz 
w miesiącu). Jest to propozycja bardzo 
zróżnicowana – od lekkich komedii po 
klasyczny i zaangażowany repertuar. 
Co ciekawe, osoby korzystające z moż-
liwości takich wyjazdów coraz częściej 
sugerują, że woleliby oglądać sztuki 
klasyczne,  ale rzeczywistość jest taka, 
iż repertuary teatrów w większości 
składają się z lżejszych pozycji. Nasz 
krajan, profesor Edward Dobrzański 
(były dziekan Wydziału Aktorskiego 
krakowskiej PWST) utyskuje, że współ-
czesne polskie teatry coraz rzadziej się-
gają po klasykę, ale niejako wymusza to 
sytuacja ekonomiczna. Dyrektor teatru 
Bagatela tłumaczy, że przyciągające 
pełna widownię komedie pozwalają 
zgromadzić środki na realizację pozy-
cji bardziej ambitnych. Nawet jednak 
wyjazd na komedię stanowi okazję do 
poczucia niepowtarzalnej atmosfery 
i obcowania z aktorami, których do tej 
pory zna się tylko ze szklanego ekranu. 
Można wówczas przekonać się, że ak-
tor, który w serialu kreuje jakąś mdłą 
postać, nagle pokazuje gamę niezna-
nych szerokiemu odbiorcy możliwości. 
Wystarczy zobaczyć na scenie Piotra 
Zelta, znanego przede wszystkim po-
przez rolę przygłupiastego policjanta 
w „13. posterunku”. Ma on przecież 
w dorobku role w szekspirowskich 
tragediach. Albo chociażby w estra-
dówce opartej na „Latającym Cyrku 
Monty Pythona”, w której zaskoczy 
każdego, który zna go tylko z telewizji. 
Dyrekcja MOK-u zapowiada konty-
nuację organizowania wydarzeń spod 
znaku kultury wysokiej. Dodajmy, że 
w Brzesku jest jeszcze kilka instytucji 
organizujących wyjazdy do teatrów. 
Warto skorzystać. 

WuPe  
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- Nasze działania oparte są o za-
łożenia zawarte w Strategii Rozwoju 
Gminy Brzesko na lata 2008-2015. 
Realizujemy ujęte tam założenia, cały 
czas modyfikując plany na podstawie 
analiz najnowszych materiałów doty-
czących misji i celów promocji – wyjaś-
nia Krzysztof Bigaj, kierownik Biura 
Promocji –  Podstawowym celem jest 
tworzenie silnej marki gminy, zwiększe-
nie liczby inwestorów, a także integracja 
naszych mieszkańców.

Biuro Promocji nastawia się działa-
nia skierowane do środowisk bizneso-
wych, mieszkańców, młodzieży, mediów 
i turystów. 

Jednym z długofalowych przedsię-
wzięć jest prezentacja gminy w wy-
dawnictwach o zasięgu ogólnopolskim, 
także tych specjalistycznych, czyli zaj-
mujących się np. gospodarką, turystyką, 
czy finansami. Są to działania mające 
pobudzić i utrwalić zainteresowanie 
tym regionem. Wykorzystywane są do 
tego celu dogodne położenie w stosunku 
do komunikacyjnych szlaków, a także 
tereny pod budownictwo mieszkaniowe 
i biznes. W prezentacjach prasowych 
owocuje ścisła współpraca z Polską i Ma-
łopolską Organizacją Turystyczną, rzą-
dowymi instytucjami odpowiedzialnymi 
za promowanie naszego kraju wśród 
zagranicznych dziennikarzy turystycz-
nych. Wysokie koszty nie pozwalają na 
uczestnictwo we wszystkich wystawach, 
targach, czy konferencjach, ale na każ-
dej z nich gmina Brzesko jest obecna, 
dzięki materiałom przekazywanym na 
te imprezy pocztą. 

W tym roku pracownicy Biura 
Promocji planują zintensyfikowanie 
współpracy z Polską Agencją Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych, której Re-
gionalne Centrum Obsługi Inwestora 
mieści się w Krakowie.  

Już dotychczasowe kontakty z PAIi-
IZ przyniosły efekt w postaci studyjnych 
wizyt przedstawicieli dużych korpo-
racji zagranicznych, a także licznymi 
nagrodami promującymi naszą gminę 
– podkreśla Krzysztof Bigaj – Mocnym 
atutem będą też uzyskanie dostępu do 
autostrady, planowany w przyszłości 
nowoczesny z niej zjazd oraz rozbudowa 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Na 
naszą korzyść przemawiają też sytuacja 
demograficzna i coraz wyższy poziom 

PROMOCJA I KULTURA – 
co nas czeka?  

wykształcenia mieszkańców. To powinno 
spowodować zwiększenie zainteresowa-
nia naszą gminą wśród potencjalnych 
inwestorów. 

Biuro Promocji jest także organizato-
rem lub komórką wspierającą inicjatywy 
o charakterze kulturalnym i sportowym. 
Z wydarzeń zaplanowanych mamy już 
za sobą Orszak Trzech Króli (zorganizo-
wany po raz pierwszy) oraz X Szachowy 
Memoriał Stanisława Migdała. Biuro 
Promocji wspierało także organizację 
Noworocznego Koncertu Reprezenta-
cyjnej Orkiestry Wojska Polskiego oraz 
Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek 
„O Muszlę świętego Jakuba”. Z powodu 
załamania się pogody nie doszła do skut-
ku druga edycja „Zjazdu na bele czym”, 
ale organizatorzy mają nadzieję, że zima 
jeszcze do nas powróci. 

Działania Biura Promocji dostrzeże-
my także podczas Święta 3 Maja i Dnia 
Niepodległości. Ciekawie zapowiadają 
się Czerwcowy Piknik Konny, a także 
zaplanowana na lipiec impreza „Folklor 
łączy pokolenia” podczas której zapre-
zentują się ludowe zespoły z zaprzyjaź-
nionych z Brzeskiem miast – Szazha-
lombatty, Sovaty i Langenenslingen. 
Występy zostaną uzupełnione popisami 
naszym rodzimych grup folklorystycz-
nych. Na lipiec zaplanowano również 
tradycyjne Dni Jakubowe. Oczywiście 
w kalendarzu tegorocznych imprez 
uwzględniono wrześniowe Święto Chle-
ba uatrakcyjnione tym razem o Wielki 
Turniej Sołectw i Osiedli. Nowością bę-
dzie piknik zorganizowany pod hasłem 
„O Orle Pióro dowódcy 1. Batalionu 
Czołgów i 21. Brygady Strzelców Podha-
lańskich. Nie jest jeszcze znany termin 
tego pikniku, ale już wkrótce wszystko 
się wyjaśni po rozmowach z dowódz-
twem jednostki w Żurawicy.  

W tym roku kontynuowany będzie 
zorganizowany niedawno po raz pierw-
szy Bieg Pamięci Ofiar Wypadków Dro-
gowych im. Stanisława Chudyby, za to 
nowością będzie I Memoriał Katyński. 
Krzysztof Bigaj zapowiada także współ-
pracę przy organizacji wielu innych 
wydarzeń kulturalnych i sportowych, 
których inicjatorami są szkoły, MOK 
i stowarzyszenia (w tym BOSiR).      

Równolegle prowadzona będzie 
systematyczna praca związana z mate-
riałami, upominkami i wydawnictwami 

promującymi gminę. Na samą dzia-
łalność wydawniczą zarezerwowano 
w gminie 12 tysięcy złotych, ale ta kwota 
może jeszcze wzrosnąć, bo Biuro przy 
współpracy z Bieszczadzkim Forum 
Europejskim zajmie się aplikacją do in-
stytucji i funduszy pomocowych o dodat-
kowe środki związane z tą działalnością. 
W planach są między innymi wydanie 
albumu fotograficznego „Brzeskie cztery 
pory roku” oraz plany czterech kolejnych 
sołectw.  

Kontynuowana będzie wymiana 
z partnerskimi miastami. W Biurze 
szacuje się, że w ciągu ostatnich 10 lat 
w międzynarodowych programach edu-
kacyjnych, zawodach sportowych i obo-
zach wypoczynkowych uczestniczyło 
ponad 500 młodych ludzi z naszej gminy. 
W tym roku na ten cel przeznaczonych 
zostanie około 5 tysięcy złotych. 

Sporo imprez organizować będzie 
w tym roku Miejski Ośrodek Kultury, 
m.in. Dni Brzeska (14-16 czerwca), 
Piknik Country (17 sierpnia), Między-
powiatowe spotkanie z folklorem (listo-
pad). Już na 28 lutego zaplanowany jest 
koncert „Projekt Grechuta” w wykona-
niu Krzysztofa Kiljańskiego i zespołu 
Plateau. Ciekawie zapowiada się także 
„Ostrydżyn Bar” (17 marca) – spektakl 
w wykonaniu studentów III roku kra-
kowskiej PWST. Widowisko oparte jest 
na motywach „Alicji z krainy czarów” 
oraz na klasycznych utworach literatu-
ry angielskiej, a utrzymany w konwen-
cji absurdalnego humoru Latającego 
Cyrku Monty Pythona. Ciekawym wy-
darzeniem był zorganizowany w drugiej 
dekadzie lutego wieńczący karnawał 
koncert Krakowskiej Orkiestry Salo-
nowej, która zaprezentowała utwory 
takich między innymi tuzów światowej 
muzyki klasycznej jak Johann Strauss, 
Pepi Huber czy Richard Eilenberg. Kto 
przegapił ten niezapomniany wieczór, 
poczekać będzie musiał aż do paździer-
nika, kiedy ponownie Orkiestra zawita 
w RCK-B. O planach MOK-u będziemy 
Czytelników informować na bieżąco na 
łamach BIM-u. 

Polecamy także śledzenie stro-
ny www.mok.brzesko.pl, warto też 
zwracać uwagę na plakaty, które 
pojawiają się w stałych punktach 
na terenie całego miasta.  

PRUD     
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Świat zmienia się w szalonym tempie. 
Obrazy rzeczywistości naszego dzieciń-
stwa czy wczesnej młodości zniszczył 
czas. Umieścił na nich ciemne ślady swej 
obecności i przygasił blask dawnej urody. 
Ale jeszcze  często na tych wyblakłych 
i  nadgryzionych zębem czasu obrazach 
znajdziemy coś, co warto odnowić i prze-
kazać innym.

Pani Antonina, 80-letnia mieszkanka 
Okocimia,  odświeża dziś swoje wspo-
mnienia  dotyczące zupełnie zapomnia-
nego i niepotrzebnego obecnie zawodu, 
jakim było jeszcze w latach 50-tych 
naprawianie popękanych lub rozbitych 
glinianych naczyń lub dziurawych bla-
szanych garnków i talerzy.

-Życie mojej miejscowości – rozpoczy-
na swą opowieść- ubarwiał w każdym 
miesiącu człowiek, którego nazywaliśmy 
druciarzem. Szedł przez wieś w nasunię-
tym mocno na czoło wytartym kapeluszu, 
obwieszony blaszanymi talerzami i garn-
kami, z workiem na plecach i głośno 
wykrzykiwał : „ Garczki drutuję, talerze  
nituję, garczki drutuję! …” Jego donośne 
nawoływanie docierało nawet do daleko 
odsuniętych od drogi domów. Trudno 
było przegapić jego przejście przez wieś, 
czynił bowiem bardzo dużo hałasu, ude-
rzał w blaszane talerze jak w bębenek, 
na co reagowały wszystkie psy w okolicy. 
Informowały gospodarzy swoim psim 
językiem, że „druciarz idzie, hau, hau, 
idzie druciarz!.…”. Ten człowiek wy-
konywał bardzo potrzebną w tamtym 
czasie pracę- przedłużał żywot rozbitym 
lub pękniętym naczyniom glinianym, 
a także łatał dziury w blaszanych tale-
rzach i garnkach. Gospodynie oddawały 
druciarzowi uszkodzone kuchenne naczy-
nia, by w następnym miesiącu odebrać 
już naprawione. Mocno powiązane na 
zewnątrz drutem gliniane garnki nie 
były już tak piękne jak nowe, trudniej je 
było umyć, ale w dalszym ciągu ukiszony  
w nich małosolny ogórek kusił swoim 
aromatem, a kwaśne mleko muskało 
podniebienia niczym najdelikatniejszy 
atłas. Do tych glinianych naczyń ludzie 
się przyzwyczajali, były w każdej kuchni 
nie tylko Okocimia, ale również Uszwi, 
Jasienia, Jadownik…Suszyły się często 
na płotach, tworząc swojski klimat na-
szego regionu. Moja 90- letnia sąsiadka 
długo płakała, gdy kot strącił z płotu jej 
ulubiony gliniaczek malowany w białe 
kwiaty. Mówiła wtedy: „Kupiłam go, gdy 

By czas nie zatarł śladów …
Opowieści o zapomnianych zajęciach i zawodach

urodził się mój Jaś”, a następnie z trudem 
zaczęła liczyć lata już dorosłego syna. Nie 
dziwmy się więc, że ludzie nie wyrzucali 
rozbitych naczyń na śmietnik, gdyż 
często miały one dla nich wartość sen-
tymentalną. Pamiętam także dziurawe 
blaszane naczynia, często mocno znisz-
czone, poobijane, które nasz druciarz 
łatał specjalnymi metalowymi nitami. 
Dziś trudno uwierzyć, że w początkach 
lat 50-tych zakup nowych naczyń był 
dla wielu ludzi dużym problemem.                                                                     
Nie potrafię powiedzieć, kiedy nagle 
zniknął z naszego rodzimego pejzażu 
obraz idącego przez wieś druciarza. 
Chyba jego śmierć zakończyła pewien 
etap historii. Nie było kontynuatorów 
tego zawodu z prostej przyczyny- nasz 
świat się zmieniał, w domach pojawiły 
się talerze fajansowe lub porcelanowe, 
drutowane garnki zaczęły straszyć swo-
im wyglądem i młodzi wyrzucali je na 
śmietnik, nie odczuwając żadnego przy 
tym żalu. 

O innym zapomnianym zawodzie 
opowiada pani Michalina mieszkająca 
w Gnojniku. Długo zastanawiała się, 
co wybrać, gdyż, jak stwierdziła, wiele 
zawodów już dziś przemija, takich jak 
np. kowal, bednarz czy kołodziej. Uznała 
jednak, że opowieść o dziegciarzu będzie 
najciekawsza.

- Pamiętam człowieka przemieszcza-
jącego się często po okolicznych wsiach 
i oferującego mieszkańcom sprzedaż 
dziegciu. Produkował go w swoim domu 
według specjalnej receptury. Gospodarze, 
szczególnie ci, którzy mieli w swoich staj-
niach konie, kupowali od niego ciemno-
brązową ciecz i stosowali  ją jako środek 
antyseptyczny i grzybobójczy w leczeniu 
schorzeń skórnych. Dziegciem smarowa-
no wszystkie skórzane elementy uprzęży, 
a także kopyta końskie, zabezpieczając je 
w ten sposób przed chorobami. Receptura 
tego środka utrzymywana była przez 
dziegciarza w tajemnicy, zdradzał tylko 
ogólnikowo, że do produkcji dziegciu 
używa kory brzozowej, jałowca, a czasem 
także drewna bukowego lub sosnowe-
go, które poddaje procesowi destylacji.                                                                                 
Panowało też wtedy u ludzi przekonanie, 
że dziegieć to specyfik likwidujący wszy, 
których w tamtych czasach było bardzo 
dużo. Zdarzały się jednak przykre niespo-
dzianki. Znam dwie osoby z sąsiednich 
miejscowości, które po takiej dziegciowej 
kuracji zniszczyły nie tylko wszystkie 

insekty, ale także cebulki włosowe i stały 
się zupełnie łyse. Obie panie noszą dziś 
peruki i niechętnie wracają do tych przy-
krych wspomnień.

Swoimi opowieściami o świecie swego 
dzieciństwa i młodości dzieli się z nami 
także pani Maria, mieszkanka Brzeska. 
Powraca wspomnieniami do domu ro-
dzinnego, w którym niegdyś przyglądała 
się żmudnej pracy krawieckiej swojego 
ojca. Najmocniej utkwiła w jej pamięci 
czynność nicowania płaszczy, kostiumów 
i garniturów- zajęcie, które dziś przeszło 
już do lamusa.

- Mój ojciec, Władysław Wielgosz 
- wspomina pani Maria -  był w Buczu 
znanym krawcem. Często jako dziecko, 
a później nastolatka przyglądałam się 
tej pracy. Z podziwem patrzyłam na ręce 
ojca głaszczące z czułością różnobarwne 
materiały, z których wyczarowywał 
później piękne garnitury lub płaszcze. 
Kochał swój zawód i chciał zawsze tchnąć 
duszę w tworzone przez siebie dzieła 
krawieckie. Dlatego też każdy etap szycia 
był przez niego starannie przemyślany. 
Wśród wielu zleceń, jakie otrzymywał 
od klientów, pojawiały się także prośby 
o tzw. przenicowanie starego kostiumu, 
płaszcza lub garnituru. Ta  usługa po-
chłaniała dużo więcej czasu niż uszycie 
ubrania z nowego materiału. Trzeba 
było bowiem najpierw rozpruć stary 
płaszcz, wszystkie elementy wyczyścić, 
wyprasować, a później po odwróceniu 
materiału na lewą stronę uszyć płaszcz 
na nowo. Ojciec wszystkie czynności 
wykonywał samodzielnie, nie chciał, by 
ktoś go w tym wyręczał. Obawiał się, aby 
niefachowa ręka nie naciągnęła materia-
łu lub przez nieostrożność nie uszkodziła 
któregoś kawałka. Zawsze mawiał, że 
należy szanować każdą niteczkę. Takich 
zleceń ojciec mój miał bardzo dużo, ni-
gdy nikomu nie odmówił, wręcz cieszyło 
go, że może przedłużać życie starym 
ubraniom, a jednocześnie uszczęśliwiać 
ludzi.      Usługi krawieckie w tamtym 
czasie nie były zbyt drogie, a kupno 
nowego płaszcza lub garnituru dla 
wielu mieszkańców mojej miejscowości 
przekraczało ich możliwości finansowe. 
Nicowanie więc starych ubrań wynikało 
z zaistniałej sytuacji trudnych czasów. 
Zajęcie to wymagało ogromnego nakładu 
pracy, ale dawało też dużo satysfakcji. 
Ojciec zawsze się cieszył, gdy widział 
w oczach swoich klientów zadowolenie.                                                                  
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Pamiętam, że procesowi nicowania pod-
dał mój tato także swój jedyny płaszcz, 
który ubierał do kościoła, na pogrzeby 
i inne uroczyste okazje. Miał on chyba 
z 30 lat. Jego błyszczący i grafitowy kolor 
zszarzał nieco, ale materiał był dobrej ja-
kości i na lewej stronie wyglądał jak nowy. 
Nigdy nie zapomnę, jak ojciec zszywał te 
stare kawałki z powrotem i przyglądał 
się z podziwem swojemu dziełu. Nie 
zapomnę jego błysku w oczach, gdy po 
wielu trudach mówił do siebie: „No, dużo 
było pracy przy tym nicowaniu, ale warto 
było!”. Ten przenicowany płaszcz wisiał 
w naszej szafie aż do śmierci taty. 

Myślę, że dla wielu młodych ludzi 
moja opowieść to saint fiction. Przyzwy-
czajeni są bowiem do ciągle zmienia-
jącej się mody, do nowych materiałów 

i fasonów, a czynność nicowania starych 
ubrań uważają za niepotrzebne i przede 
wszystkim nieopłacalne w dzisiejszym 
świecie zajęcie.

To tylko wybrane czynności i zawody, 
które przegrały z czasem, zmieniającą 
się modą, a także naszymi możliwoś-
ciami. Jest ich z pewnością dużo, dużo 
więcej. Jeszcze na przykład nie tak 
dawno były w Brzesku punkty repasacji 
pończoch i rajstop, po których już dziś 
ślad zaginął. Dlatego wykorzystuj-
my pamięć ludzi, pytajmy, zapisujmy 
i dzielmy się tymi informacjami z in-
nymi na łamach naszego miesięcznika.                                                                                 
Podobno mamy w świecie opinię, że 
„Polak umie zrobić coś z niczego”. Ta 
umiejętność jednak dziś zanika z pro-
stej przyczyny- nie ma takiej potrzeby 

w czasach, gdy sklepy przepełnione 
są towarami, a reklamy prześcigają 
się w zdobywaniu potencjalnych na-
bywców coraz to nowych artykułów.                                                               
Już niedługo zapomnimy, że można na-
prawiać piecyki gazowe, pralki, lodówki, 
gdyż koszt naprawy będzie droższy od 
zakupu nowego urządzenia.             Tylko 
od czasu do czasu ktoś stwierdzi, że stary 
zepsuty zegarek to pamiątka po ulubio-
nym dziadku, a rozbity wazon pamięta 
różne tajemnice naszego życia.      I wtedy 
zacznie szukać odpowiednich fachowców, 
którzy przywrócą tym zniszczonym 
przedmiotom ich dawny wygląd.

Ale czy czas nie zatrze ich śladów?
Opowieści wysłuchała i opracowała 

Bogumiła Put

Kolekcjonerstwo to nie tylko „ 
zbieractwo „  to także sztuka zdo-
bywania dająca możliwość pogłę-
bienia wiedzy , nawiązania nowych 
znajomości, dowiedzenia się czegoś, 
co mogło być już zapomniane. To 
gromadzenie przedmiotów o usta-
lonym zakresie merytorycznym, to-
pograficznym lub chronologicznym.  
Najczęściej w formie amatorskiej 
jako hobby. 

Bardzo ciekawi mnie dlaczego 
wybrałeś kolekcjonerstwo. Skąd 
wzięło się u Ciebie zainteresowanie 
historią Brzeska? 

W domu żyło się historią, mówiło 
się o niej, towarzyszyła mi ona od 
dziecka.  Wszystko ma swoją historię, 
pianino, obraz, ulubiony fotel prababci. 
Zawsze wrażenie robiły na mnie wizyty 
u dziadków hrabianki Heleny Potockiej 
Mauberg, córki właściciela dóbr Łańcu-
ckich. Wizyty były wiązały się z przy-
jaźnią zawartą w czasie wojny podczas 
schronienia się całej rodziny Potockich 
w Handzlówce pod Łańcutem, w domu 
moich pradziadków od strony babci Zdzi-
sławy. Przebywali tam wtedy również 
Czartoryscy, książę Sapieha. O takich 
rodach uczyło się na lekcjach w szkole. 
Dla młodego chłopca wizyty te były bar-
dzo stresujące, starałem się nie popełnić 
żadnej gafy, zachować się poprawnie. Tak 
samo było, gdy ojciec gościł kilkakrotnie 
w domu profesora Krzysztofa Pendere-
ckiego, którego był adwokatem w pewnej 
sprawie. Odbywałem wizyty z ojcem 
u Profesora we  dworze w Lusławicach. 

Kolekcjoner z Brzeska
rozmowa z Markiem Sukiennikiem

To wszystko sprawiało iż niejako żywo 
obcowałem za młodu z historią i zapewne 
miało wpływ na późniejsze zamiłowanie 
do niej. Niestety młodość nie wybrała 
sobie historii jako głównego celu swych 
poczynań. Przyszedł na nią czas kilka lat 
później, gdy dziadek z  powodu choroby 
wymagał więcej czasu i opieki. Częściej 
niż do tej pory spędzałem u niego czas, 
zacząłem bliżej interesować się szcze-
gółami z życia rodziny, tym jak przed 
wojną wyglądał i funkcjonował nasz 
dom, nasze miasto. Przeglądałem stare 
zdjęcia, dokumenty. Odkrywałem świat 
moich przodków.

I tak zainteresowałeś się widoka-
mi naszego miasta ?

Brakowało mi widoków miasta, żeby 
sobie zilustrować te wszystkie opowiada-
nia. Miałem w domu dwa zdjęcia, jedno 
podpisane  „ćwiczenia straży pożarnej na 
Trzciance” (dziś ciężko zlokalizować to 
miejsce dokładnie)przedstawiało  Brze-
sko jeszcze słomiano-gliniano-drewniane, 
którego ostatnie elementy już prawie 
zniknęły z naszego krajobrazu.  

Jak zaczęła się Twoja przygoda 
z pocztówkami?

Pierwszą kartkę kupiłem na jednym 
z popularnych serwisów aukcyjnych.  
Cena jak na ówczesne, a nawet i obecne 
czasy była dość wysoka, ale jak się potem 
przekonałem sam na własnym portfelu 
nie najwyższa i dziś już jako kolekcjoner 
z prawie 10 letnim doświadczeniem 
mogę powiedzieć, że nie robiąca żadnego 
wrażenia. Kartka  przedstawiała Rynek 
w Brzesku, a właściwie jego zachodnią  

stronę. Bardzo czekałem na przesyłkę 
z wylicytowanym walorem. 

Co było tak interesującego w tej 
pocztówce ?

Była interesująca  z kilku powodów, 
było na niej bardzo dobrze widać kamie-
nicę, w której wychowała się moja żona 
Anna. W tym samy miejscu gdzie mój 
teść prowadzi od lat delikatesy, mój pra-
dziadek Stefan senior prowadził od 1919 
roku sklep z meblami, obrazami, lustrami 
itp. akcesoriami wykończenia wnętrz. 
Niestety, przyglądając się bliżej pocztówce, 
zauważyliśmy, że jest ona sprzed pierw-
szej wojny światowej i zamiast szyldu 
pradziadka widniał na kamienicy szyld jej 
ówczesnego właściciela Mosche Silberma-
na, od którego to kilka lat później wynajął 
parter pradziadek Stefan.

I to wzbudziło w Tobie chęć dal-
szych poszukiwań ? 

Tak. Od tej pocztówki zacząłem 
odczuwać  głód nowych widoków, który 
towarzyszy mi już na stałe.
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 Wiem że „ mocno„ udzielasz się 
na stronie www.brzesko.ws, jak się 
tam „ znalazłeś „ ? 

Postanowiłem sprawdzić, co można 
na temat Brzeska Okocimia znaleźć 
w sieci, która 10 lat temu nie była jesz-
cze u nas tym, czym jest teraz. Szukając 
informacji o Brzesku, trafiłem na stronę 
www.brzesko.ws  Właścicielem jej okazał 
się  dobrze wszyskim znany Zbigniew 
Stós, przebywający od lat w USA brzesz-
czanin, z którym zaprzyjaźniłem się i któ-
rego strona spowodowała, iż moja pasja 
nie skupiła się wyłącznie na kupowaniu 
pocztówek i trzymaniu ich w szufladzie, 
a obudziła dodatkowo odkrywcę i pasjo-
nata historii naszej małej ojczyzny. Tam 
znalazłem niepublikowane zdjęcia mia-
sta, które nadsyłali internauci ze swoich 
domowych archiwów. 

Czy wiesz coś na temat dawnych 
wydawców pocztówek ?

Gdy zaczynałem przygodę prawie 
10 lat temu  nie przypuszczałem, że tyle 
widoków miasta uwiecznili Brzescy wy-
dawcy pocztówek, chociaż nie byli jedyny-
mi. Warto tu wspomnieć o największych 
naszych wydawcach, którymi byli  M.D. 
Landau , Ch. Krauter,  Hurtownia Tyto-
niowa, Kółko Rolnicze, Michał Dudek, 
E. Langer , B. Silberman. Pocztówki 
wydawał również Browar Okocim.  Jako 
że na przełomie wieku XIX i XX stały się 
one bardzo modnym i popularnym me-
dium, formą kontaktowania się między 
ludźmi, wydawał  je kto mógł, a przede 
wszystkim kogo było na to stać. 

Wydawano pocztówki przedstawia-
jące nie tylko widoki miasta, ale np. 
właściciela przed własnym sklepem lub 
reklamowe jak np. wydawane przez 
Browar Okocimski  podpisane „Pijcie 
piwo Okocimskie” z wizerunkiem Za-
głoby oraz Krakowianki z kuflem piwa. 

dziadka Andrzeja Sukiennika urodzone-
go w Okocimiu w 1779 roku. W drzewie 
genealogicznym które robię pojawiają się 
nazwiska, które są wpisane w historię 
miasta i ją tworzyły. Rozgałęzienia te 
to kolejny etap moich poszukiwań na 
następne lata. Na jednej z pocztówek 
z dawnej ulicy Bocheńskiej dziś Kościusz-
ki jest mój pra pra dziadek Franciszek 
stojący za płotem naszych dawnych 
zabudowań

Czy ta pasja czegoś Cię nauczyła ?
Kolekcjonowanie to nie tylko kupo-

wanie, zbieranie, gromadzenie. Równie 
cenne bywają przyjaźnie i znajomości, 
które można zawiązać podczas wymia-
ny, kupna, sprzedaży. Osobiście pozna-
łem wiele ciekawych osób, z którymi 
jestem w kontakcie. Bardzo cenna jest 
możliwość spotkania ludzi o tej samej 
wrażliwości, którzy potrafią docenić 
piękno uchwycone na starej fotografii, 
magię zatrzymanego czasu, ludzi i ich 
nieistniejącego już świata. 

Czy można coś więcej zobaczyć 
w pocztówkach niż tylko zewnętrz-
ny obrazek ? 

Przy pocztówce lub zdjęciu wykona-
nym w dobrej jakości, wyraźnym, biorąc 
do ręki lupę możemy nawet przejść się 
daną ulicą, pooglądać ludzi, poczytać  re-
klamowe szyldy. Można wypatrzyć wiele 
detali, niektóre dopiero przy kolejnym 
oglądaniu pocztówki, która już dawno 
znalazła swoje miejsce w albumie.

Czy zamierzasz dalej pogłębiać 
pasję?

Stare pocztówki i zdjęcia  to ciągłe 
zbieranie informacji i poszerzanie wiedzy 
historycznej. Kolekcjonerstwo jest ciągłą 
nauką i pozostanie nią do końca życia, 
bo nie wyobrażam sobie teraz funkcjo-
nowania bez tego wszystkiego co daje mi 
kolekcjonowanie.

Pocztówki z Brzeska wydawały też duże 
wydawnictwa jak słynny Salon Malarzy 
Polskich, akwarele Tondosa reprodu-
kowała Zorza Kraków, ale i np. jedną 
z pocztówek wydała  Składnica Kółek 
Rolniczych w Bochni . Jest też  pocztów-
ka przedstawiająca ulice Tarnowską 
(obecną Głowackiego) podpisana na 
odwrocie w miejscu wydawcy „do nabycia 
w głównej trafice w Ulanowie”. Ten napis 
może  być  jednak błędem  drukarskim  
jednego z naszych brzeskich drukarzy, 
który być może drukował pocztówki na 
zamówienie trafiki  z Ulanowa, ale ze 
względu na brak materiałów porównaw-
czych i źródłowych  nie można tego teraz 
jeszcze stwierdzić. 

Powiedziałeś, że jeszcze masz 
nadzieję, że trafisz na coś co pozwoli 
tę sprawę wyjaśnić ?

Tak,  mówię „jeszcze” dlatego, iż ni-
gdy nie wiadomo co się pokaże na rynku 
i kiedy i z jakich nowych materiałów 
dotyczących historii będzie można sko-
rzystać, a mam nadzieje, że materiałów 
tych będzie jednak przybywać.

Jak „ wygląda” dzisiaj Twoja 
kolekcja, czy zbierasz coś jeszcze 
oprócz pocztówek  ?

Zbieram nie tylko pocztówki, ale 
i stare zdjęcia, dokumenty, wydawnictwa,  
posiadam z racji tradycji sokolniczych 
w rodzinie dużo pamiątek Sokoła. Jed-
nym słowem interesuje mnie wszystko 
co dotyczy Brzeska i jego bliskiej oko-
licy. W ogóle w moim przypadku pasja 
kolekcjonerska i fascynacja lokalną 
historią jest nasycona dodatkową dozą 
ciekawości,  a mianowicie  idzie w parze 
z odkrywaniem historii mojej rodziny, 
która z Brzeskiem Okocimiem związana 
jest od pokoleń, a co potwierdziły moje 
poszukiwania genealogiczne, dzięki 
którym dotarłem do pra pra pra pra 
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Pochodzący z Brzeska reżyser i scena-
rzysta uhonorowany został nagrodą za 
zajęcie trzeciego miejsca w konkursie 
na scenariusz filmu fabularnego. 
Prestiżowy Konkurs „Trzy Korony” 
– Małopolska Nagroda Filmowa organi-
zowany jest pod patronatem Marszałka 
Województwa Małopolskiego, Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej, Krakow-
skiego Biura Festiwalowego oraz 
Telewizję Polską S.A. Oddział w Kra-
kowie. Nagrody w konkursie przyznano 
twórcom najlepszych scenariuszy filmo-
wych – dokumentalnych i fabularnych 
– związanych tematycznie lub miejscem 
akcji właśnie z Małopolską. W jury 
piątej już edycji tego konkursu zasiedli 
wybitni aktorzy, reżyserzy, scenarzyści 
i krytycy, m.in. Jerzy Stuhr i Magdale-
na Piekorz. Uroczysta gala odbyła się 
w Krakowie dnia 18 grudnia 2012.

Nie jest to pierwsza nagroda Szy-
mona Jakubowskiego. Przypomnijmy: 
absolwent filmoznawstwa UJ (2002) 
oraz reżyserii filmowej i telewizyjnej 
UŚ (2005) rozpoczynał od realizacji 
programów TVP oraz autorskiego filmu 
dokumentalnego „Coś dobrego” (2003), 
zaś obrazem „Skurcze” (2004) rozpoczął 
pracę nad krótkometrażowymi filmami 
fabularnymi.

„A Ty?” (2004) był nagradzany 
I miejscem i uznaniem publiczności 
na Gliwickim Festiwalu Filmów Nie-
zależnych GOFFR (2004), nagrodą 
Grand Prix w III Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Filmów Niezależnych w Opolu 
(2005), III miejscem na niemieckim 
festiwalu studenckich filmów w Wies-
baden (2005) oraz srebrną nagrodą 
na Ogólnopolskim Festiwalu Filmów 
Niezależnych Iluzje w Szczecinie 

Szymon Jakubowski
(2005). Kolejny obraz krótkometrażowy 
„Bar na rogu” zajął I miejsce i nagrodę 
publiczności na V Rybnickim Festiwalu 
Filmów Niezależnych REPEFENE. 
W kolejnych latach Jakubowski był 
m.in. II reżyserem w filmie „Sztuczki” 
Jakimowskiego (2007), reżyserem wy-
branych odcinków serialu telewizyjnego 
„Malanowski i partnerzy” (2008-2013), 
autorem teledysków grup muzycznych 
oraz obrazu krótkometrażowego „Bra-
cia” (2011), jak również wykładowcą 
w Krakowskiej Akademii im. Frycza 
Modrzewskiego (2011- nadal).

Osobnym rozdziałem w jego twór-
czości jest przygoda z kinem. Sty-
pendium Twórcze Miasta Krakowa 
w dziedzinie film, przyznane mu 
przez prezydenta stolicy Małopolski 
w roku 2006, zaowocowało stworzeniem 
pierwszego filmu długometrażowego 
„Jak żyć?”, który można było w 2008 
obejrzeć w kinach… nie tylko polskich, 
bowiem prezentowany był także… na 
festiwalach w Bombaju i Los Angeles. 
„Jak żyć?” jest komedią egzystencjalną 
ze znakomitą obsadą (Anna Cieślak, 
Krzysztof Ogłoza w głównych rolach 
oraz Krzysztof Globisz, Mieczysław 
Grąbka, Andrzej Franczyk jako „trzech 
wujków”). Kto zna dobrze reżysera, 
w „Jak żyć?” dopatrzy się kilku ele-
mentów autobiograficznych, dowcipnie 
i z dystansem wplecionych w fabułę 
bliską tematycznie tysiącom młodych 
Polaków, jak również młodym rodzicom, 
i w ogóle – rodzicom wszechczasów.

Scenariusz obecnie przygotowywa-
nego filmu „Napad” opowiada o skoku 
na jeden z krakowskich banków, który 
nieoczekiwanie okazuje się skompliko-
waną zagadką. Zwłaszcza dla prowa-

dzącego dochodzenie. Ma nawiązywać 
do klasycznych filmów „gangsterskich”. 
Jednak reżyser, podczas wywiadu 
udzielonego w programie radiowym, 
obiecał, że będzie to również pewien 
żart z konwencji, odświeżenie gatun-
ku i wykorzystanie go do pokazania 
niecodziennych motywacji kierujących 
czynami głównych bohaterów.

W wywiadzie udzielonym dla 
czytelników BIM-u, Szymon Ja-
kubowski tak opowiada o swoich 
bieżących planach:

Jak się czułeś po otrzymaniu nagro-
dy? Zaskoczony? Doceniony?

Sz.J.: Jak każdy uczestnik konkur-
su liczyłem na nagrodę. Po co składać 
scenariusz na konkurs, skoro tak by nie 
było? Po otrzymaniu trzeciej nagrody 
myślałem, że można by więcej, ale mój 
scenariusz jest napisany w konwencji 
mocno gatunkowej (to komedia krymi-
nalna) więc to i tak wielki sukces, że 
na artystycznym konkursie został do-
strzeżony taki pomysł. A odpowiadając 
na twoje pytanie: Zaskoczony jestem, że 

Czy posiadasz jakieś doświad-
czenia z wymian z polskimi hobby-
stami? Czy możesz coś na ten temat 
powiedzieć?

Prywatne zbiory kryją wiele cie-
kawych historycznie rzeczy o czym 
przekonałem się osobiście. Niektórzy 
kolekcjonerzy niechętnie dzielą się 
swoimi zbiorami, a szkoda. Chciał-
bym korzystając z okazji zaapelować 
do szanownych czytelników, ażeby 
staroci nie wyrzucać, lepiej oddać lub 
sprzedać  za większe lub mniejsze 
pieniądze.

Czy ze zdobyciem jakiejś po-
cztówki lub zdjęcia wiąże się cieka-
wa historia?

Jest kilka takich historii mniej 
lub bardziej interesujących. Z punktu 
widzenia osoby, która nie jest kolek-
cjonerem nie musi to być ciekawe. 
Czasem sami możemy nie wiedzieć 
jak cenną rzecz posiadamy w domu. 
Podam tu przykład  pana z okolicy 
Bochni, który remontował zakupio-
ny stary dom. Wyrzucając „graty” 
znalazł na strychu nadpalone zdjęcie 
przedstawiające ludzi ze sztandarem. 
Okazał się człowiekiem rozumnym 
i postanowił wystawić je na sprzedaż. 
On zyskał 30zł, a ja zdjęcie pradziadka 
trzymającego sztandar sokoła wraz 
z całą ówczesną  Brzeską drużyną tejże 
organizacji z 1911 roku

Czy jesteś w stanie określić wiel-
kość swojej kolekcji?

Moja kolekcja przez lata bardzo się 
rozrosła. Mając kiedyś 20 pocztówek 
przedwojennych myślałem, że to już 
dużo. Dziś to około 100 przedwojennych 
widoków oraz około 50 powojennych. 

Bardzo dziękuję Ci za opowiedzenie 
tak ciekawej historii. Mam nadzieję że uda 
ci się powiększyć swoją kolekcję.     B.C.

Drodzy czytelnicy jeśli posiadacie w domu 
zdjecia, pocztówki naszego miesta i chcielibyście 
je podarować, sprzedać lub podzielić się infor-
macją na ich temat bardzo proszę o kontakt 
mailowy mareksukiennik@op.pl lub pod nr Tel. 
505 00 50 20 

Szymon Jakubowski wraz z ekipą. 
Zdjęcie wykonane podczas kręcenia scen  

do serialu Malanowski i partnerzy.
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w ogóle udaje mi się robić to, co robię, 
nie będąc synem ani wnukiem kogoś 
wpływowego w Warszawie. A docenio-
ny? Myślę, że to jeszcze przede mną. 
Najpierw sam muszę poczuć, że to, co 
robię, się „unosi”. Potem będzie czas na 
wsłuchiwanie się w opinie innych.

O czym będzie ten film?
Sz.J.: Jeśli film dałoby się opowie-

dzieć słowami, po co robić film? Ale 
tak na poważnie: jest to historia trzech 
przyjaciół z podwórka, którzy teraz, we 
współczesnych czasach po prostu nie 
mają nic. Wszyscy o nich zapomnieli: 
państwo, urzędnicy, system. CHUDY 
ma poważne problemy zdrowotne 
i musi mieć natychmiastową operację 
na sercu, TOLEK właśnie stracił pracę, 
mieszkanie, żonę i został zupełnie sam, 
a ERYK ma ogromne długi. Nie mają 
nic - więc nie mają nic do stracenia. 
A skoro nie mają nic do stracenia po-
stanawiają napaść na bank. Jest tylko 
jeden problem. Nie mają pojęcia jak 
to zrobić. To w warstwie narracyjnej. 
Historia kryminalna z komedią w tle. 
A sam film ma raczej głębszy podtekst. 
Pokazując w raczej komediowych sytu-
acjach trzech staruszków, chcę dotknąć 
pozycji społecznej, jaką zajmują ludzie 
starsi i zadać pytanie dlaczego „to nie 
jest kraj dla starych ludzi”?

W jaki sposób scenariusz wiąże się 
z Małopolską?

Sz.J.: Od lat mieszkam w Krakowie 
i chcąc – nie chcąc, wszystkie moje po-
mysły biorą się z inspiracji tematami, 
miejscami i ludźmi, których właśnie 
tu spotykam. Jednak scenariusz jest 
mocno uniwersalny (co - mam nadzie-
ję - już za jakiś czas będzie można 
zobaczyć w kinie) i akcja mogłaby 
się dziać w każdym większym mieście 
europejskim. A tak poza tym, Kraków 
idealnie spełnia warunki do realizacji 
chyba każdego filmu świata. Mamy 
stare miasto, nowoczesne budynki, 
świetną infrastrukturę dla filmowców 
(hotele, sprzęt), więc czemu Praga, 
czemu Budapeszt? Może w końcu czas 
pokazać również Kraków z tej filmowej 

strony. Ja jestem za, i pierwszy się pod 
tym podpisuję.

Czy masz już pomysł na obsadę?
Sz.J.: Tak. Właśnie jadę do War-

szawy na kilka spotkań. Jednak do 
podpisania kontraktu o takich rzeczach 
nie rozmawiamy.

Kiedy będzie kręcony?
Sz.J. : Jeśli wszystko pójdzie do-

brze, to za rok. Tu wiele zmiennych 
musi nagle obrać jeden kierunek. 
Pieniądze z  PISF, fundacji krakow-
skiej, obsada i wolne terminy aktorów, 
wybór lokacji, budowanie dekoracji 
(w końcu chcę napaść na bank, więc 
muszę go najpierw wybudować), itd., 
itd., itd… Produkcja filmu to bardzo 
skomplikowany proces, dlatego nie 
ma sensu o tym mówić. Obecnie nad 
filmem pracuje już grupa ludzi i jest 
bardzo pozytywna energia wokół, więc 
trzymam kciuki. Ale czy się uda? W tym 
kraju nic nie jest wiadomo.

Twój poprzedni film kinowy „Jak 
żyć?” poświęcony był m.in. tematyce 
dojrzałości życiowej i rodzicielstwa, 
a w scenariuszu nagrodzonego „Na-
padu” zająłeś się problemem godności 
seniora. Czyli jesteś Twórcą Zaangażo-
wanym Społecznie?

Sz.J.: Absolutnie tak. Choć na swój 
pokręcony sposób. Nie uważam, żeby 
pikiety pod sejmem mogły przynieść 
efekt. Wolę humor, ironię i cynizm. 
On niejednokrotnie mocniej działa niż 
krzykacze i pieniacze na zapchanych 
ulicach. Sama historia oparta jest na 
faktach, więc jak widzisz, podstawy ma 
jak najbardziej prawdziwe. To się wy-
darzyło w Niemczech jakieś 5 lat temu. 
Trzech staruszków napadło na kilka 
banków. Czemu? Bo nie chcieli jeszcze 
umierać. Chcieli jeszcze raz poczuć 
że są, że żyją i oddychają. A nie tylko 
grać w bingo i siedzieć na szpitalnych 
korytarzach z numerkami w rękach. 
I podobnie u mnie. Moi bohaterowie 
kiedyś budowali to państwo, swoje 
miasto. „Budowali drogi, wytapiali 
stal”, ciężko pracowali, żeby było lepiej. 
Każdy tak, jak umiał. A teraz? System 

się ich wypiera. Poziom rent i emery-
tur jest żałosny, starsi ludzie najlepiej 
żeby nie istnieli. Przeszkadzają w ko-
lejkach, w parkach zajmują ławki, im 
zaś przeszkadza, jak ktoś chamsko 
zachowuje się na ulicy, denerwuje ich 
brak honoru i klasy, których ich uczono. 
Po co nam oni? I właśnie tu pojawia 
się mój film. Nie chcę moralizować, 
wręcz przeciwnie. Chcę po prostu dać 
im szansę. W końcu na taką szansę 
zasługuje każdy. Moi bohaterowie bio-
rą życie w swoje ręce i postanawiają 
przechytrzyć system. A czy jest to moż-
liwe? Dowiecie się wszyscy wy, którzy 
obejrzycie film.

Co powiedziałbyś na to, gdyby 
władze Brzeska chciały nazwać Twoim 
imieniem jakąś nową ulicę? Rondo?

Sz.J.: Co prawda daleko mi do 
Mickiewicza czy Głowackiego ale mam 
jedno skryte marzenie. Chciałbym mieć 
skwer dla psów mojego nazwiska.

Specyficzne marzenie. Jak to mo-
tywujesz?

Jest tyle zawiści i jadu w krytykach 
filmów, że nigdy nie wiadomo, o co 
chodzi tym biednym ludziom piszą-
cym o filmie. Wiecznie niezadowoleni, 
w pisaniu o pracy innych ludzi dający 
upust swoim kompleksom. Strzelają 
nienawiścią, w sumie nie wiadomo 
czemu. A teraz o skwerku - i jak to 
się ma do wcześniejszego. Wyobraźmy 
sobie, że taka rodzinka i ma psa. Mąż: 
„Kochanie wychodzę na spacer”. Żona: 
„Dokąd idziesz?” Mąż: „Zaraz wracam, 
tylko wezmę psa i zbrukam Szymona 
Jakubowskiego”

…i wszystko wiadomo. W końcu 
przecież o to chodzi, nie? Ja wiem, kim 
jestem i wiem, co robię. Stąd nie proszę 
o ulicę, szkołę, czy żeby Plac Kazimie-
rza nazywał się teraz Plac SZYMONA. 
Mnie wystarczy mały skwerek na 
uboczu i będzie ok. Bo w życiu chodzi 
o dystans do siebie i tego, co się w życiu 
robi. A jeśli nie o to chodzi, to ja już 
nie wiem.

Sabina Jakubowska

Odeszli w styczniu:
Borowiec Stanisław  (92) - Brzesko
Brożek  Paweł Kazimierz  (39) - Brzesko
Cyga Maria Krystyna  (59) - Brzesko
Gaczoł Marian  (61) - Bucze
Gagatek Halina  (64) - Brzesko
Jędrzejczyk Stanisław  (49) - Brzesko
Klęk Marian Stanisław  (67) - Brzesko
Kozioł Wiesław  (34) - Brzesko

Kusiak Adam Marian  (63) - Brzesko
Lach Józefa  (86) - Brzesko
Legutko Ryszard Antoni  (53) - Bucze
Łanocha Janina Maria  (76) - Brzesko
Marchlewski Edmund Stanisław  (90) - Brzesko
Nalepa Janusz  (61) - Brzesko
Nalepa Stanisław (74) - Bucze
Osmęda Agnieszka Maria  (103) - Brzesko

Osyba Stanisław  (64) - Brzesko
Pabijan Józef  (58) - Jadowniki
Pacura Władysław  (81) - Mokrzyska
Popiela Julia Anna  (86) - Jadowniki
Sala Tadeusz  (81) - Jadowniki
Sobczyk Maria  (79) - Brzesko
Solak Bronisław  (80) - Brzesko
Urbaś Henryka Maria  (86) - Szczepanów
Zydroń Joanna Jadwiga  (92) - Brzesko
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Zapomniany Kawaler Orderu Virtuti Militari (cz.2)
Gdy w lutym 1919 roku wybucha wojna 
z Rosją Sowiecką pułk Klimka przenie-
siono na front litewsko-białoruski, a on 
sam zostaje powołany na stanowisko 
adiutanta dowódcy II Brygady Legionów 
pułkownika Ferdynanda Zarzyckiego. 
Niestety, tym razem szczęście opuszcza 
Stanisława, gdyż  8 sierpnia zostaje 
ranny w lewą rękę oraz bok podczas 
natarcia na Mińsk Litewski, co na 
pewien czas eliminuje go z walk fron-
towych. Wykorzystuje to, by doskonalić 
się w żołnierskim fachu. Uczestniczy 
w kursie dowódców batalionów w Rem-
bertowie (wrzesień – listopad 1919), 
następnie pełni funkcję referenta bez-
pieczeństwa w oddziale I mobilizacyjno 
– organizacyjnym, a potem szefa tego 
oddziału w kieleckim Dowództwie Okrę-
gu Generalnego, „wyróżniając się na 
tem stanowisku wybitnie zdolnościami 
organizacyjnymi i nader wysoką inteli-
gencją”. 9 grudnia zostaje awansowany 
na stopień kapitana piechoty.

Wraca na front w czerwcu 1920 roku. 
Od 1 czerwca do 1 sierpnia tegoż roku 
jest szefem oddziału I Dowództwa Okrę-
gu Generalnego Pomorze, następnie 
szefem sztabu Grupy Operacyjnej gene-
rała Bolesława Roi, by „wkrótce zostać 
p.o. szefem sztabu Dywizji Ochotniczej, 
gdzie w okresie 6-tygodniowym w szere-
gu trudnych operacji odznacza się jako 
doskonały oficer sztabu o świetnym 
talencie taktyczno–operacyjnym”. 

Kapitan Stanisław Klimek otrzy-
muje kolejną nominację: zostaje szefem 
sztabu oddziału operacyjnego 4 Dywizji 
Piechoty „i wraca w ten sposób do swego 
dawnego dowódcy pułkownika Zarzy-
ckiego, którego jest najulubieńszym 
współpracownikiem i przyjacielem”. 
Ale wkrótce musi rozstać się z pułkow-
nikiem, by objąć dowództwo batalionu 
w Centralnej Szkole Podoficerów Pie-

choty nr 1 w Chełmnie. Po zakończeniu 
działań wojennych od listopada 1920 
do lipca 1921 roku sprawuje najpierw 
funkcję adiutanta kursów aplikacyjnych 
w Rembertowie, po czym do 7 listopada 
adiutanta w tamtejszym Głównym Cen-
trum Wyszkolenia.

Działania wojenne doprowadziły nie 
tylko do zniszczenia w bardzo dużym 
stopniu infrastruktury kraju, ale przede 
wszystkim pociągnęły za sobą ogromną 
ilość ofiar, zwłaszcza wśród młodego po-
kolenia. Odbudowa ojczyzny postępowa-
ła wolno, bo brakowało wykształconych 
kadr niemal we wszystkich dziedzinach. 
Jednym ze sposobów radzenia sobie z tą 
sytuacją było kierowanie wybranych 
osób z wojska na uczelnie. Spotkało 
to także Stanisława Klimka, który 
z dniem 7 listopada 1921 roku został 
odkomenderowany na okres półtora 
roku na Uniwersytet Jagielloński, celem 
dokończenia rozpoczętych przed wojną 
studiów prawniczych. Nie posiadam 
dokumentów związanych z tym okresem 
jego życia. Prawdopodobnie w momencie 
śmierci był studentem Wydziału Prawa 
UJ, pozostając oficerem 16 Pułku Pie-
choty stacjonującego w Tarnowie.

We wspomnieniu pośmiertnym czy-
tamy m.in.: „Osobowość ś.p. kapitana 
Klimka łączyła w sobie przymioty, które 
dają uznanie przełożonych, najwyż-
szą sympatję i przywiązanie kolegów, 
przymioty, które oblekały się zupełnie 
naturalnie w niepokalaną szatę sławy 
bojowej – lecz dalekie były od wszelkich 
wiadomych splendorów powszedniości, 
jako wyrazu tak często spotykanej 
próżności i nienasyconych apetytów. 
(...) Mężny i nieustraszony żołnierz, był 
uosobieniem oficera nawskroś fronto-
wego, łączącego w sobie tężyznę bojową 
i hart ducha z ujmującą wszystkich 
wesołością, niefrasobliwą pogodą uspo-
sobienia, rozrzucającego wokół jasne 
blaski swego bujnego, żywego tempera-
mentu, czarującego najgłębszem, prawie 
braterskiem uczuciem niezawodnego 
koleżeństwa. Tryskający salwami huczą-
cego młodością humoru, opromieniają-
cego otoczenie radością życia, zdobywał 
wszystkich siłą swego uroku, narzucał 
trwałe więzy swej serdecznej przyjaźni, 
zarówno kolegom, jak przełożonym. 
Dbały o dobro powierzonych sobie prac, 
najsumienniejszy i szczęśliwy ich wyko-
nawca, milcząco mijał lśniące przynęty 
zaszczytów i służbowych powodzeń 
– obwiany szlachetną abnegacją starego 
żołnierza legjonów, zwycięski w szran-
kach obowiązku, obojętny w szrankach 

karjery, godny przedstawiciel <żołnierzy 
bez Ojczyzny>”.

Wspomnienie kończy się słowami: 
„Będzie zawsze żywy w pamięci kolegów 
i społeczeństwa, wśród którego żył dziel-
ny, prawy żołnierz Rzeczypospolitej.

Cześć Jego rycerskiej pamięci!”
Pośmiertnie kapitan Stanisław 

Klimek został odznaczony Krzyżem Nie-
podległości, który został ustanowiony 
w 1930 roku przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej w celu „odznaczenia osób, które 
zasłużyły się czynnie dla niepodległości 
Polski w okresie przed wojną światową 
lub podczas jej trwania oraz w okresie 
walk orężnych polskich w latach 1918 
– 1921, z wyjątkiem wojny polsko-ro-
syjskiej na obszarze Polski.”

O okolicznościach śmierci tego wy-
bitnego żołnierza i wielkiego patrioty 
tak pisze w swojej Kronice Miasta 
Brzeska 1385 – 1944 Jan Burlikowski: 
„W północno-zachodnim rogu cmentarza 
zwraca uwagę prosty, surowy obelisk 
i całkowicie opuszczony grób. Na obeli-
sku napis: Stanisław Klimek, kapitan 
Wojska Polskiego, ur. 8 grudnia 1893 
r., zmarł 23 stycznia 1923 r. Jak opo-
wiadają starsi ludzie, śmierć jego była 
tragiczną. Jako oficer garnizonu tarnow-
skiego wespół z innym oficerem kolegą 
kochali się w tej samej pannie. Sprawę 
postanowili rozstrzygnąć honorowo, 
a zarazem ostatecznie. Zdecydowali od-
być pojedynek, tak zwany amerykański. 
Polegał on na losowaniu (wyciąganiu) 
gałki białej lub czarnej. Kto wyciągnął 

Cmentarz parafialny w Brzesku.Mo-
giła śp. Stanisława Klimka w okresie 

międzywojennym.(internet – 
The Jacob Klimek Family)

Stanisław Klimek(internet – 
The Jacob Klimek Family)
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czarną powinien odebrać sobie życie 
sam. Kapitan Klimek wylosował gałkę 
czarną i się zastrzelił.”

Pisząc powyższy tekst, korzystałem z 
następujących źródeł:
1/ Wiktor K. Cygan, Oficerowie Legionów 
Polskich 1914-1917. Słownik  biograficzny, 
Tom II, G-K, Warszawa 2006;
2/ „Polska Zbrojna” z dnia 24 stycznia 
1923 i 2 lutego 1923;

3/ Corpus studiosorum Universitatis Iag-
ellonicae in saeculis XVIII-XX,
    Tomus III: K-Ł, “Z prac Archiwum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego”,  Kraków 
2009;
4/ The Jacob Klimek Family – internet;
5/ Marian Stolarczyk, Polskie i brzeskie 
drogi do odzyskiwania niepodle- 
    głości, internet – www.brzesko.ws;
6/ Jan Burlikowski, Kronika Miasta Brze-
ska 1385-1944, T.4, Brzesko 2005;

7/ Wikipedia.
Bardzo dziękuję za pomoc w zbieraniu 
materiałów o kapitanie Stanisławie 
Klimku:
Pani Monice Gębali z Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Tarnowie, Pani Teresie 
Świerczek z Biblioteki Pedagogicznej w 
Brzesku oraz Pani Marzenie Włodek i 
Panu Tomaszowi Filipowi z Archiwum 
Nauki PAN i PAU w Krakowie.

Jacek Filip

Franciszek Fischinger – protoplasta 
polskiej linii rodu Fischingerów, przy-
był do Okocimia z rodzinnego Lange-
nenslingen w księstwie Hohenzollern 
– Sigmaringen w Wirtembergii. Ów 
urodzony w 1852 roku chemik, wyspe-
cjalizowany w przemyśle piwowarskim 
miał prowadzić i rozwijać założony 1845 
roku przez Jana Ewangelistę Goetza 
tutejszy browar, niedługo później znany 
w całej ówczesnej Europie z produkcji 
wyśmienitego złotego trunku.

Po przybyciu do Okocimia Franciszek 
Fischinger – już jako dyrektor okocim-
skiego browaru zakochał się, a następnie 
ożenił z dużo młodszą, bo urodzoną 
w roku 1873 Marią znaną „Marynką” 
Lubicz-Zaleską, córką zrujnowanego 
przez rząd zaborczy powstańca 1863 
roku, Władysława Lubicz-Zaleskiego, 
wówczas okocimskiego poczmistrza. Ten 
zacny szlachcic za udział w powstaniu 
styczniowym (Jan Burlikowski w swoich 
Kronikach miasta Brzeska, t. V błędnie 
podaje, że było to powstanie krakowskie 
1846 roku) został pozbawiony rodzinne-
go majątku Oleszyce.

Młodzi małżonkowie zamieszkali 
w reprezentacyjnym mieszkaniu na 
terenie browaru, w budynku pełniącym 
po wojnie funkcję zakładowej świetlicy. 
Wraz z nimi zamieszkała matka „Ma-
rynki” – Rozalia z Łęgowskich Lubicz-
Zaleska, oraz jej dwoje najmłodszych 
rodzeństwa- Jadwiga i Walerian. 

Ze swej funkcji Franciszek Fischin-
ger wywiązywał się znakomicie, bowiem 
piwa okocimskie przed wielką wojną 
1914 – 1918 podbiły rynki światowe 
i były eksportowane na obie półkule. 
Nic więc dziwnego, że swoje pokaźne 
dochody lokował z inspiracji żony głów-
nie w ziemi. Kupił więc lasy w Bieśniku 
i Słonej pod Zakliczynem nad Dunajcem 
z niezwykle malowniczo położonym 
wysoko w górach domem otoczonym 
rozległym ogrodem i sadem, a następnie 
Łoniową, gdzie wybudował młyn parowy. 
Również w Łoniowej w latach dwudzie-
stych XX wieku wzniósł kolejny dom 
– rodzinne gniazdo rodu, zaprojektowany 
przez krakowskiego architekta Juliusza 

Z Okocimia na Wawel

Kolarzowskiego, swego zięcia, projek-
tanta m.in. Banku Krakowskiej Kasy 
Oszczędności, Instytutu Geograficznego, 
Domu Katolickiego – obecnie Filharmo-
nii w Krakowie, a także nieistniejącej już 
łaźni w Brzesku. Jak wspomina wnuczka 
Marii i Franciszka Fischingerów – Zofia 
Kolarzowska-Sanakiewicz, majątek ten 
był jak na owe czasy nietypowy, bo uprze-
mysłowiony (młyn) i zelektryfikowany, 
wyposażony we własną, prywatną linię 
telefoniczną łączącą posiadłość w Łonio-
wej z pocztą w Brzesku, dom zaś skana-
lizowany i zaopatrzony w bieżącą wodę. 
Rezydencja Fischingerów  była widoczna 
z daleka, bowiem położona była na 
wzniesieniu i otoczona była tarasowym 
ogrodem oraz sadem z małym stawem 
i basenem kąpielowym z przepływającą 
wodą, pochodzącą ze źródła bijącego na 
nieodległym stoku.

 Maria Fischingerowa zmarła w Ło-
niowej 13 lipca 1929 roku, natomiast jej 
mąż Franciszek, rok później, 23 lipca 
1930 roku. Oboje pochowani zostali 
w grobowcu rodzinnym na cmentarzu 
parafialnym w Zakliczynie.

Już w następnym pokoleniu, nadal 
związana z okocimskim browarem rodzi-

na Fischingerów manifestowała polski 
patriotyzm. Syn Marii i Franciszka, Ste-
fan Fischinger (zm. 1968), doktor praw 
był za czasów prezesury rady nadzorczej 
browaru i zakładów przemysłowych An-
toniego barona Goetza prokurentem do 
spraw finansowych. Ponadto piastował 
funkcję prezesa sekcji hokeja na lodzie 
Okocimskiego Klubu Narciarskiego. 
Po śmierci rodziców na mocy spadku 
odziedziczył Słoną wraz z pięknym do-
mem, lasami i źródłami mineralnymi. 
Dr Stefan Fischinger jako oficer wal-
czył w kampanii jesiennej 1939 roku, 
a następnie został uwięziony w obozie 
koncentracyjnym KL Auschwitz za 
kategoryczną odmowę podpisania tzw. 
Reichslisty. „Oskarżenie brzmiało: ojciec 
Niemiec, matka Polka. Dlaczego nie 
Reichsdeutsch?”- wspominała po latach 
jego siostrzenica, krakowska dzienni-
karka Zofia Kolarzowska–Sanakiewicz. 
Dr Fischinger zdołał Auschwitz przeżyć. 
Powrócił do Krakowa w roku 1945 
– jednak nadszarpniętego zdrowia nie 
odzyskał już aż do śmierci.

Dr Stefan Fischinger ożenił się z 
Marią Krystyną Janiną z Leów, córką 
Juliusza Lea (1861-1918), twórcy Wiel-

Dwór Fischingerów w Łoniowej - fot. arch.
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kiego Krakowa, wybitnego prezydenta 
tego miasta , profesora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i Wilhelminy Cecylii de 
domo Kleska (1870-1947). Juliusz Leo 
był również posłem na Sejm Krajowy i 
do Parlamentu wiedeńskiego, a także 
prezesem Koła Polskiego w Wiedniu. 
„Dał miastu – wspominał przed laty Ta-
deusz Żeleński Boy- ramę dla przyszłego 
rozwoju na sto lat. I w tym oryginalność, 
że nie napór życia stworzył te nowe 
dzielnice, ale wartości duchowe miasta, 
obudziwszy ambicję jego gospodarza, 
kazały mu wytyczyć wspaniałe ulice 
i bulwary w pustce, niby Piotrowi Wiel-
kiemu ulice Petersburga”.

W Krakowie, 29 kwietnia 1928 roku, 
w rodzinie Stefana i Marii Fischingerów 
przyszedł na świat Andrzej Fischinger 
– późniejszy wybitny historyk sztuki, 
znawca złotnictwa i wicedyrektor Za-
mku Królewskiego na Wawelu, którego 
dane mi było poznać i, być przezeń 
oprowadzanym po zakamarkach wa-
welskiego wzgórza. Andrzej Fischinger 
przed wojną mieszkał kolejno w Krako-
wie, Warszawie, Lublinie i Okocimiu, 
gdzie jego ojciec – jak wspomniano- był 
prokurentem w browarze. Jak wynika 
z zachowanego w archiwum Publicznego 
Gimnazjum nr 1 w Brzesku dziennika 
tamtejszej Szkoły Powszechnej, Andrzej 
Fischinger uczęszczał najpierw do Pry-
watnej Szkoły Powszechnej w Okocimiu, 
a następnie w roku szkolnym 1938/39 
do klasy piątej w Szkole Powszechnej 
w naszym mieście. Według Akt oso-
bowych przechowywanych w wawel-
skim archiwum szkołę podstawową 
w Brzesku ukończył w roku 1940. Rok 
później rodzina wraz z nim przeniosła 
się z Okocimia do Krakowa. W czasie 
wojny przebywał często w rodzinnym 
majątku w Bieśniku koło Zakliczyna. 
Tam pod koniec wojny, jako szesnasto-
letni młodzieniec został zaprzysiężony 
w zgrupowaniu „Baszta” Armii Kra-
jowej, pod pseudonimem „Kuba” (tak 

przyjaciele zwali go do końca życia). Ze 
względu na młody wiek nie brał udziału 
w walkach partyzanckich, działał jednak 
jako kurier w kontaktach z Krakowem. 
W latach 1942-1944 był uczestnikiem 
tajnego nauczania w zakresie gimna-
zjum; tzw. małą maturę zdał w roku 
1945, a eksternistyczny egzamin dojrza-
łości w roku 1947 w krakowskim Liceum 
im. Królowej Jadwigi.

Po maturze, w latach 1948-1952 
studiował historię sztuki na Wydziale 
Humanistycznym Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Po otrzymaniu magisterium 
na podstawie pracy „Kaplica Mysz-
kowskich w Krakowie”, napisanej pod 
kierunkiem profesora Adama Bochnaka, 
pełnił w latach 1952-1954 funkcję za-
stępcy asystenta w Zakładzie Historii 
Sztuki UJ. W 1949 roku, jeszcze będąc 
studentem został zatrudniony w dziale 
oświatowym Państwowych Zbiorów 
Sztuki na Wawelu. W roku 1951 awan-
sował na stopień starszego asystenta, 
a w roku 1955 na adiunkta. W latach 
1957-1978 pełnił funkcję głównego in-
wentaryzatora zbiorów wawelskich, a od 
roku 1959 do przejścia na emeryturę 
kierował działem złotnictwa. Kustoszem 
został w roku 1966, starszym kustoszem 
był od 1974 roku, a w latach 1987-1990 
pracował na stanowisku kuratora. 
W latach 1990-1996 był wicedyrektorem 
Zamku Królewskiego na Wawelu do 
spraw konserwatorskich. W roku 1965 
otrzymał na Wydziale Filozoficzno 
– Historycznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego doktorat, na pod-
stawie rozprawy „Santi Gucci, 
architekt i rzeźbiarz królewski XVI 
wieku”, traktującej o wybitnym 
włoskim artyście późnego renesan-
su działającym w Polsce.

A. Fischinger był świadkiem 
i uczestnikiem odbioru wawelskich 
artefaktów, przywiezionych przez 
profesora Jerzego Szablowskiego, 
ówczesnego dyrektora Wawelu 
z Kanady m.in. Szczerbca, chorąg-
wi Zygmunta Augusta, a później 
arrasów i pozostałych regaliów 
w tym pamiątek po królu Janie 
III Sobieskim, ozdobnych rzędów 
końskich i militariów. To właśnie 
jemu zawdzięczamy przygotowanie 
i zrealizowanie ekspozycji Skarbca 
Koronnego, a także pod kierunkiem 
prof. Szablowskiego, nowej stałej 
ekspozycji komnat zamkowych 
wraz z arrasami. Jako muzealnik 
organizował też wielkie wystawy 
czasowe zarówno na Wawelu , jak 
i za granicą: w Chicago, Paryżu, 
Londynie, Zurychu, Budapeszcie, 
Sztokholmie i Schallaburgu.

W ostatniej dekadzie XX wieku 
kierował również pracami konser-
watorskimi na wzgórzu wawelskim. 
W latach 1990-1997 pełnił stanowisko 
wicedyrektora do spraw konserwator-
skich Zamku Królewskiego na Wawelu 
oraz konserwatora wzgórza wawelskie-
go wraz z katedrą. To właśnie jemu 
zawdzięczamy gruntowne prace kon-
serwatorskie zamku – zabezpieczenie 
murów elewacji, dachów, krużganków, 
stropów, fryzów ściennych, obramień 
wejść i okien, kurdybanowych obić.

Po przejściu na emeryturę w roku 
1997 nadal był związany z Wawelem 
jako konsultant do spraw konserwa-
torskich i doradca swojego następcy na 
stanowisku wicedyrektora.

Dr Fischinger zajmował się głów-
nie architekturą i rzeźbą renesansu 
w Polsce m.in. zamkiem wawelskim, 
kaplicą zygmuntowską i jej nagrobkami, 
mauzoleum króla Stefana Batorego, 
nagrobkiem Jana Olbrachta, nagrob-
kami Szydłowieckich i Tarnowskich, 
mauzoleum Ligęzów w Rzeszowie, 
pałacami w Młodziejowicach i Łące, 
renesansowymi pałacami Krakowa, 
włoskimi renesansowymi architektami 
i rzeźbiarzami działającymi w Polsce, 
złotnictwem gdańskim, a także in-
wentaryzacją zabytków. Był autorem 
kilku publikacji książkowych, wielu 
artykułów naukowych w prestiżowych 
czasopismach i katalogach wystaw, oraz 

Dr Andrzej Fischinger, reprod. 
za Festina lente
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Karta z dziennika szkolnego z rubryką 
A.Fischingera, arch. PG nr 1 w Brzesku
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przewodników wawelskich i dokumen-
tacji konserwatorskich.

Okresowo zajmował się również 
działalnością dydaktyczną. W latach 
1973-1988 był wykładowcą Podyplomo-
wego Studium Muzealnictwa na UJ, 
natomiast w latach 1998-1999 w In-
stytucie Historii Sztuki UJ prowadził 
wykłady na temat rzeźby XVI wieku 
w Polsce. Historię i sztukę propagował 
też w latach sześćdziesiątych XX wieku 
w krakowskiej TV w cyklu audycji „Klub 
pod smokiem”. Był także konsultantem 
filmów „Potop” i „Królowa Bona”.

Ponadto, w latach 1966-1968 i 1974-
1977 związany był z Państwowymi Pra-
cowniami Konserwacji Zabytków jako 
specjalista do badań architektonicznych 
i konsultant. Był wybitnym znawcą 
zabudowy ul. Kanonicznej w Krakowie. 
W ostatnich latach swego życia czu-
wał nad konserwacją najcenniejszego 
obiektu tej ulicy, renesansowego pałacu 
biskupa Erazma Ciołka (ob. Oddział 
Muzeum Narodowego), gdzie znajduje 
się poświęconą mu pamiątkowa tablica 
oraz nad odnowieniem zamku królew-
skiego w Niepołomicach.

Cieszący się w środowisku nauko-
wym głębokim szacunkiem, zapraszany 
był często do prestiżowych gremiów. Był 
m.in. członkiem Komisji Teorii i Historii 
Sztuki Polskiej Akademii Nauk i Pol-
skiej Akademii Umiejętności, Komitetu 
Redakcyjnego „Rocznika Krakowskiego” 
i „ Studiów Waweliana”, członkiem Rady 
Muzealnej przy Zamku Królewskim na 
Wawelu i członkiem Prezydium Społecz-
nego Komitetu Odnowy Zabytków Kra-
kowa, wiceprezesem Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz 

członkiem Zarządu Towarzystwa Miłos-
ników Historii i Zabytków Krakowa.

Niezwykle doświadczony przez woj-
nę, a następnie przez „jedynie słuszną 
władzę” nowej powojennej rzeczywisto-
ści z entuzjazmem powitał powstanie 
w roku 1980 „Solidarności”. Był jednym 
z twórców i pierwszym przewodni-
czącym Komisji Zakładowej związku 
na wawelskim Zamku Królewskim, 
a także członkiem Komisji Rewizyjnej 
Zarządu Regionu Małopolska. Jednak 
nie tolerując działań ekstremistycznych 
w odradzającym się ustrojowo kraju, po 
obaleniu rządu premier Hanny Sucho-
ckiej, na znak protestu opuścił szeregi 
„Solidarności”.

 Za naukowe i muzealne osiągnięcia 
został odznaczony: Srebrnym Krzyżem 
Zasługi (1972), złotą odznaką „Opieka 
nad zabytkami” (1973), Krzyżem Ka-

walerskim (1980), Krzyżem Oficerskim 
(1995) oraz Krzyżem Komandorskim 
Polonia Restituta (2003). W roku 1998 
z okazji jubileuszu 70. rocznicy urodzin 
otrzymał poświęconą mu księgę „Festina 
lente”, natomiast w roku 2003 został 
mu nadany tytuł honorowego członka 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Od roku 1958, wraz z żoną i cór-
ką mieszkał na wawelskim wzgórzu, 
w budynku nr 9. W roku 1979 rodzina 
przeniosła się do kamienicy przy ul. 
Studenckiej.

Dr Andrzej Fischinger, potomek 
okocimskiej rodziny piwowarów, wnuk 
prezydenta Juliusza Lea, wybitny hi-
storyk sztuki i pan na Wawelu zmarł 
w Krakowie 18 czerwca 2005 roku. 
Pochowany został w grobowcu rodziny 
Leów na cmentarzu Rakowickim.

Jerzy Wyczesany

W programie sesji rady miejskiej w paź-
dzierniku ubiegłego roku znalazła się 
uchwała w sprawie ustanowienia pomni-
ka przyrody. Został nim dąb szypułkowy 
rosnący na terenie prywatnej działki przy 
ulicy Siostry Faustyny w Mokrzyskach. 
Drzewo o szczególnych walorach przy-
rodniczych, które właściwie do rejestru 
pomników powinno zostać wpisane już 
dawno. Jego wysokość sięga 30 metrów, 
a obwód pnia wynosi 430 centymetrów. 
Według właściciela posesji, który samo 
wnioskował o ustanowienie tego dębu 
pomnikiem przyrody, drzewo posadzone 
zostało jesienią 1683 roku, a więc tuż po 
pamiętnej odsieczy wiedeńskiej i – za-
pewne dlatego – już w dniu posadzenia 

Szanujmy gołowąsy
otrzymało imię „Sobieski”.  Mokrzyska 
położone są na terenie Bratucickiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
„Sobieski” jest drugim drzewem znaj-
dującym się na terenie tej miejscowości, 
które doczekało się statusu pomnika. 
Pierwszym jest osika rosnąca w Lesie 
Szczepanowskim, a nosząca imię „Romeo 
i Julia”. Stosunkowo młoda, bo liczy sobie 
niewiele ponad 50 lat, ale z uwagi na 
okazałość i niepowtarzalny wygląd na 
miano pomnika w pełni zasługuje. Ob-
wód jej pnia na wysokości 130 centyme-
trów (zawsze na tej wysokości dokonuje 
się pomiarów) wynosi 385 centymetrów. 
Właściwie są to dwa drzewa, bo obok 
pnia głównego z tego samego korzenia 

wyrósł drugi o mniejszym obwodzie 
i mniejszej wysokości. Nazwa „Romeo 
i Julia” odnosi się do obu tych drzew. 
Październik dla mokrzyskich drzew jest 
szczególny. Właśnie w tym miesiącu 
w 1998 roku odbyło się oznakowanie osiki 
jako pomnika i nadanie jej (im) imienia 
(imion) wybranego w drodze konkursu 
ogłoszonego wśród uczniów miejscowej 
Szkoły Podstawowej. 

Niedaleko Mokrzysk leży Szczepa-
nów, a w nim można natknąć na kolejny 
wspaniały okaz – lipę Świętego Stani-
sława, liczącą około 500 lat, o obwodzie 
około 520 centymetrów. Pień drzewa 
jest już mocno sfatygowany, wewnątrz 
całkowicie wydrążony, a mimo to burze 
i wichury mu nie straszne. 

Na terenie gminy Brzesko znajduje 
się jeszcze kilka pomników przyrody poło-
żonych w obrębie Bratucickiego Obszaru. 
W Wokowicach rośnie 140-letnia lipa 

Tablica pamiatkowa poświęcona dr A. Fischingerowi w pałacu bpa. E Ciołka w Krakowie, fot. autora



37 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYluty 2013

drobnolistna, w Buczu wiąz szypułkowy 
(120 lat) i dąb szypułkowy. W Brzesku 
przy ulicy Wiejskiej spotkamy dwa 
takie pomniki – lipę drobnolistną i dąb 
szypułkowy, których wiek szacowany jest 
na 100-150 lat. Zaraz niedaleko, przy 
ulicy Leśnej stoi kolejny majestatyczny 
dąb, a jeszcze jedno takie drzewo znaj-
dziemy na terenie lasu państwowego 
w Brzesku.    

Wróćmy jednak jeszcze do Lasu 
Szczepanowskiego, bo kryje on w sobie 
wiele wspaniałych, unikalnych okazów 
flory i fauny. To tutaj, jeśli będziemy mieli 
szczęście, ujrzeć możemy dzięcioła zielo-
nego, sikorkę bogatkę, kowalika, sójkę 
i kosa. Może się zdarzyć, że natkniemy 
się na wawrzynek wilcze łyko, storczyka 
czterolistnego, grążela szerokolistnego 
albo bluszcz pospolity. Pod żadnym 
pozorem żadnej z tych roślin nie wolno 
nam zrywać, bo każda z nich objęta 
jest całkowita ochroną. Mieszkają tutaj 
także chronione zwierzęta, takie jak jeż 
wschodni, ryjówka aksamitna, orzeszni-
ca, wydra, gronostaj i kilka gatunków 
nietoperzy. 

W poszukiwaniu pomników przyro-
dy przenieśmy się w inny rejon gminy 
Brzesko, wchodzący w skład Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Pogórza Wiśni-
ckiego. Przy Domu Dziecka w Jasieniu 
rośnie lipa drobnolistna. Takie same 
drzewa znajdują się w Okocimiu, do 
tego dochodzi jeszcze sześć jesionów, 
wszystkie rosnące na placu kościelnym. 

W Jadownikach przy kościele parafial-
nym porządku strzeże wiekowy już buk 
zwyczajny. 

Istnym zbiorowiskiem pomników 
przyrody jest park Goetzów Okocimskich, 
na terenie którego rośnie aż 19 drzew 
posiadających taki status, a niektóre 
z nich to prawdziwe rarytasy, bo podob-
nych w najbliższej okolicy znaleźć nie 
sposób. Wyliczmy je po kolei: dwa buki 
zwyczajne, trzy lipy drobnolistne, trzy 
dęby szypułkowe, jeden tulipanowiec 
amerykański, dwie choiny kanadyjskie, 
dwie sosny wejmutki, cztery klony ja-
wory, jeden klon pospolity i jeden klon 
srebrzysty. Każde z tych drzew nosi 
imię, a właściwie nazwisko, związane 
z historią rodziny Goetzów. Najgrubszym 
drzewem jest lipa drobnolistna (445 cm 
w obwodzie) Ferdinand Feller (projektant 
pałacu Goetzów), najgrubszym dębem 
(414 cm) Jan Zdzisław Rajmund Włodek 
(syn Albiny Goetz Okocimskiej). 

Wiele było w parku Goetzów drzew, 
rzec by można, egzotycznych, które nie 
wytrzymały próby czasu lub zmogły je 
choróbska. Kiedyś można było tutaj 
podziwiać na przykład kasztanowca 
białego, katalpę bignoniową, magnolię 
pośrednią, iglicznicę trójciernistą, klon 
srebrzysty, orzech czarny i włoski, 
skrzydłorzech kaukaski, orzesznik 
pięciolistny, dąb błotny, głóg szkarłatny, 
jesion pensylwański czy miłorząb dwu-
klapowy.  

***

Dęby szypułkowe, których w gminie 
Brzesko nie brakuje, to w Polsce drzewa 
najdłużej żyjące, stąd słusznie gatunek 
tego drzewa uważany jest za symbol dłu-
gowieczności. Nasze dęby w porównaniu 
z tym najbardziej znanymi w kraju, to 
właściwie gołowąsy. Bo któremu z nich 
równać się z takim Bartkiem o obwodzie 
prawie 10-metrowym i blisko 700-letniej 
historii (niektórzy uważają, że liczy sobie 
już 1200 lat). Bartek, co wszyscy wiedzą, 
„mieszka” sobie niedaleko wsi Bartków 
koło Zagnańska. Specjaliści twierdzą, że 
starszy od niego jest tylko około 800-letni 
Bolesław, który nadal rośnie w okolicy 
Kołobrzegu. Najgrubszego dębu polskie-
go już nie ma, a był nim rosnący w po-
wiecie zielonogórskim Napoleon (ponoć 
w jego cieniu niegdyś wypoczywał sam 
cesarz), który w listopadzie 2010 roku 
spłonął, a podpalony został przez nie-
znanych wandali. Co ciekawe, wcześniej 
kilka razy był podpalany. Jego obwód na 
wysokości 130 centymetrów o prawie pół 
metra przekraczał 10 metrów. 

W Rogalińskim Parku Krajobrazo-
wym rośnie aż 1435 dębów szypułko-
wych, z czego 860 to pomniki przyrody. 
W Puszczy Białowieskiej jest ich ponad 
3 tysiące.  

W gminie Brzesko też ich nie brakuje. 
I choć ich wiek nie jest jeszcze zaawan-
sowany, to mimo wszystko szanujmy te 
gołowąsy. 

PRUD

Karnawał szybko się skończył. Minął 
Tłusty Czwartek i „śledziówka”, a od 
środy zwłaszcza, że to Środa Popielcowa, 
nastał czas Wielkiego Postu. Na pewno 
każdy zadbał, by ostatnie dni przed 
czterdziestoma dobami ascezy spędzić 
w miłym i wesołym towarzystwie, tań-
cząc do białego rana,  nie zważając na 
niewygodne buciki, kryzys oraz inne 
przeciwności losu. Na taką mniejszą czy 
większą imprezę taneczną, zabrał pewnie 
ukochanego czy ukochaną, by już od sobo-
ty zacząć świętować Dzień Zakochanych. 
Jak ktoś takiej osoby nie posiadał, była 
duża szansa, by na zabawie karnawało-
wej poznać kogoś, z kim będzie święto-
wać tegoroczne Walentynki.

Wspólne kołysanie się w rytm ro-
mantycznych melodii było okazją do 
szeptania najbliższej osobie samych 
miłych słów, o czym na co dzień niestety 
zapominamy. Ciągle gdzieś pędzimy, 
praca, dzieci i wszelkie inne obowiąz-
ki pochłaniają nasze siły oraz czas. 

Walentynki z różą…
Wieczorem często zmęczeni, szybko 
zasypiamy, czasem nawet nie mówiąc 
naszym partnerom, dobranoc. Na miłe 
gesty oraz drobne niespodzianki, też 
jakoś energii nie starcza.

Oczywistym dla wszystkich jest, że 
aby ogień w kominku nie zgasł,  należy 
drewien dokładać. Podobnie jest z uczu-
ciami, one też wymagają, by ciągle 
podsycać ich żar. Czasem naprawdę 
niewiele trzeba czasu i energii na drob-
ne romantyczne uczynki względem uko-
chanego czy ukochanej. Do zwyczajnej 
kolacji zapalmy świece. Sympatyczną 
piżamkę z różowym słonikiem zamień-
my na atłasową koszulkę. Panowie 
wracając do domu z pracy, od czasu do 
czasu, mogą wstąpić do kwiaciarni po 
kwiatuszek dla swej wybranki. Warto  
każdego dnia znaleźć chwilę dla swej 
najbliższej osoby . 

Codzienność wcale nie musi być 
pozbawiona romantyzmu. Nie potrzeba 
zbyt wielkich wysiłków oraz pokładów 

energii, aby wykrzesać z siebie odrobinę 
inwencji i sprawiać naszym partnerom 
drobne niespodzianki niekoniecznie 
tylko z okazji imienin czy Dnia Zakocha-
nych. Walentynki, warto obchodzić cały 
rok. Kochamy przecież przez 365 dni 
w roku, więc każdy z tych dni to świę-
to! Oczywiście 14 lutego powinniśmy 
uczcić szczególnie, w jakiś wyjątkowy 
sposób, zrobić tego dnia z ukochanym 
czy ukochaną, coś na co zwykle brakuje 
czasu. Wcale nie musi to być kosztowne 
przedsięwzięcie, może to być np. długi 
spacer czy wspólne gotowanie wyszuka-
nej potrawy z dużą ilością afrodyzjaków 
. Ważne, by ta wyjątkowa kolacja, czy 
bukiet pąsowych róż nie były jedynymi 
romantycznymi gestami w okresie od 1 
stycznia do 31 grudnia. Pamiętajmy, że 
o ukochane osoby i uczucia  trzeba dbać 
nieustannie.

Luty 2013
Katarzyna Pacewicz-Pyrek

P.S Życzę Państwu, by każdy dzień 
roku był jak Dzień Zakochanych, pełen 
romantyzmu i miłosnych uniesień.

  
 

NIE TYLKO HISTORIA
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W siedzibie Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Mokrzyskach 
rozegrany został jubileuszowy, 
X Memoriał Stanisława Migdała 
– jeden z najpopularniejszych 
turniejów w Małopolsce, poświę-
cony znanemu daleko poza gminą 
Brzesko działaczowi sportowe-
mu, byłemu wiceburmistrzowi 
Brzeska. Zwyciężył Petr Golubka 
z Ukrainy.  

Tym razem na starcie stanęło 63 
osoby, w tym 16 osób z gminy Brzesko. 
Tegoroczny triumfator, choć wystar-
tował w tej imprezie po raz pierwszy, 
jeszcze przed startem uważany był 
za głównego faworyta, legitymował 
się bowiem  najwyższym rankingiem 
ELO. Golubka po zwycięstwo sięgnął 
w imponującym stylu. W turnieju ro-
zegranym na dystansie 9 rund odniósł 
8 zwycięstw, a jedną partię zremiso-
wał. Ubiegłoroczny triumfator, Sergej 
Shilov, zadowolić się musiał dopiero 
piątym miejscem, a Mirosław Lewicki 
(drugi) i Jerzy Markiewicz (trzeci) 
w porównaniu do poprzedniego roku 
zamienili się miejscami na podium. 
Wśród pań najlepszy wynik zanoto-
wała Joanna Święch z GCKiP Czarna 
(17. miejsce), najlepsza lokatę spośród 
szachistów nieposiadających rankingu 
ELO zajął Mariusz Żuławiński z PUKS 
Karolina Tarnów (23.). Najlepszym 

Szachy po raz dziesiąty

reprezentantem naszej gminy okazał 
się tym razem Mariusz Urbański 
ze Szczepanowa (33.), który rzutem 
na taśmę wyprzedził swojego brata 
Wojciecha. 

Rolę gospodarza zawodów trady-
cyjnie wzięła na siebie Józefa Migdał. 
Patronat nad turniejem sprawował 
burmistrz Grzegorz Wawryka, który 
był także jednym z fundatorów nagród. 
Nagrody ufundowały także Stowa-
rzyszenie Społeczno-Kulturalne Wsi 
Mokrzyska oraz Powiatowe Zrzesze-
nie Ludowych Zespołów Sportowych 
w Tarnowie. Upominki dla uczestni-
ków zawodów przygotował także sołtys 
Marek Kośmider.   

Wyniki: 1. Petr Golubka (Ukra-
ina), 2. Mirosław Lewicki (GCKiP 
Czarna), 3. Jerzy Markiewicz (Het-
man Pilzno), 4. Andrzej Gbyl (KKSz 
Kraków), 5. Sergej Shilov (Ukraina), 
6. Bogusław Sygulski (Hetman Pil-
zno), 7. Adrian Wcisło (UKS Hetman 
Koronny Trzebinia), 8. Łukasz Kumor 
(KS Korona Kraków), 9. Damian 
Wcisło (GKS Pniówek – 74 Pawłowice 
Śląskie), 10. Dariusz Mikrut (TS Wisła 
Kraków), … 33. Mariusz Urbański, 
34. Wojciech Urbański (obaj Szczepa-
nów), 38. Ryszard Jękot (Brzesko ), 
39. Tomasz Góra (Jasień), 40. Jakub 
Kucia (Mokrzyska), 49. Bronisław Ką-
dziołka (Brzesko),53. Piotr Wolak, 54. 

Piotr Zając, 55. Paweł Lechowicz, 56. 
Amelia Misieńko (wszyscy Brzesko), 
57. Krzysztof Przybyło (Szczepanów), 
58. Maciej Grech, 59. Alicja Lechowicz 
(oboje Brzesko), 60. Kacper Kukla (Ja-
sień), 61. Konrad Strąg, 63. Kornelia 
Kłos (oboje Mokrzyska). 

***
Już pierwsza edycja Memoriału 

(31 stycznia 2004) wykazała, że jego 
organizacja była wspaniałym pomy-
słem, bo wystartowało w nim aż 80 
szachistów.

W dziesięciu rozegranych do tej 
pory turniejach wystartowało łącznie 
771 szachistów. Wprawdzie ich nazwi-
ska i twarze w większości powtarzają 
się, jednak świadczy to tylko o tym, że 
uczestnicy Memoriału czują się w Mok-
rzyskach jak u siebie w domu.

Najwięcej szachistów zgromadził 
drugi turniej, kiedy to do Mokrzysk 
zjechało 98 zawodników. Największym 
pechowcem imprezy jest niewątpliwie 
Jerzy Markiewicz, uczestnik wszystkich 
dotychczas rozegranych edycji. Sympa-
tyczny tarnowianin aż sześciokrotnie 
meldował się w pierwszej trójce (5 razy 
na drugim miejscu, raz na trzecim), ale 
nigdy nie sięgnął po najwyższy laur. 
Trzech szachistów zwyciężyło w tur-
nieju dwukrotnie. Są to Kamil Mitoń, 
Artur Jakubiec i Sergej Shilov. Mitoń 
to bodajże najbardziej utytułowany 
szachista, który gościł w sali GOSiR-u. 
Pochodzący z niedalekich Niepołomic 
zawodnik to przecież były mistrz świata 
juniorów, grający na co dzień w najdroż-
szych ligach szachowych świata (na 
przykład w rosyjskiej lidze porówny-
wanej do piłkarskiej Serie A). Ciekawą 
progresję wyników zanotował w latach 
2006-2008 Grzegorz Słabek z Kraków, 
który najpierw zajął trzecie miejsce, rok 
później był drugi, by wreszcie za trze-
cim razem triumfować. Słabek jeszcze 
raz zameldował się w pierwszej trójce, 
kiedy to w 2001 stanął na najniższym 
stopniu podium.

W zawodach zawsze bierze udział 
spora grupa zawodników reprezentu-
jących naszą gminę i jest ich z roku 
na rok coraz więcej. W zeszłym roku 
furorę zrobił Jan Pacura z Mokrzysk, 
który zajął wysokie miejsce, najlepsze 
spośród rodzimych reprezentantów. 
Jego wyczyn na pewno przyczynił się 
do popularyzacji szachów na terenie 
naszej gminy. Może nie w takim stop-
niu, w jakim czynił to patron turnieju, 
wielki pasjonat tej dyscypliny sporto-
wej, ale na pewno wyzwolił w miejsco-
wych zawodnikach ambicję przebicia 
jego ubiegłorocznego wyniku. 

WALP
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LAUREACI KONKURSÓW: SZOPKA BOŻONARODZENIOWA I PLENER MALARSKI

VIII PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK O MUSZLĘ ŚW. JAKUBA

WIELKIE PĄCZKOWANIE W RCK-B
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