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Luty w pigułce
2 – Szkolny chór z Publicznego 

Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi 
w Brzesku zajął drugie miejsce w Mało-
polskich Spotkaniach Kolędowych, które 
odbyły się w Krakowie. 

2 – W RCK-B schola dziecięca „Zia-
renka Nadziei” zaprezentowała przed-
stawienie „Małe, białe dla Jezuska”. 

5 – W sali obrad Urzędu Miejskie-
go odbyła się uroczystość wręczenia 
złotych i srebrnych medali „Za Zasługi 
dla Obronności Kraju” przyznane przez 
ministra obrony narodowej rodzicom, 
których przynajmniej trzech synów 
pełniło lub nadal pełni służbę wojskową. 
Odznaczono 14 par rodziców z powiatu 
brzeskiego, w tym trzy z naszej gminy. 

7 – Biuro Promocji Urzędu Miejskie-
go zorganizowało po raz pierwszy zawo-
dy w jedzeniu pączków „Wielkie brzeskie 
pączkowanie 2013”. Wystartowało około 
50 śmiałków. Zwyciężył Adrian Zamęta, 
przed Bartoszem Pośladkiem i Adria-
nem Bielem – każdy zjadł 8 pączków.

7 – Stowarzyszenie Społeczno-Kul-
turalne Wsi Mokrzyska, Koło Gospodyń 
Wiejskich oraz miejscowa świetlica 
i biblioteka zorganizowały w budynku 
GOSiR ostatkową zabawę, w tłusty 
czwartek. W imprezie uczestniczyły 
panie z Mokrzysk, Sterkowca i Ja-
downik.

Podobna impreza odbyła się w Szcze-
panowie. Inicjatorką „Babskiego Comb-
ra” była sołtys Anna Lubowiecka. 

10 – W hali sportowej przy ZSP nr 
2 w Brzesku rozegrany został II Me-
moriał Adama Gacka – turniej halowej 
piłki nożnej. Zawody zorganizowały 
Stowarzyszenie Brzeskie Towarzystwo 
Sportowe oraz Urząd Miejski, a patro-
nował im burmistrz Grzegorz Wawryka. 
Zwyciężyła drużyna SMS BTS.  

12 – W Regionalnym Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznym wystąpiła 
Krakowska Orkiestra Salonowa. 

13 – W Akademii Wychowania 
Fizycznego w Krakowie odbył się Mało-
polski Kongres Sportu Powszechnego, 
w którym wzięli udział minister Joanna 
Mucha, parlamentarzyści, przedstawi-
ciele lokalnych samorządów oraz osoby 

zajmujące się na co dzień sportem. 
Podczas kongresu minister Mucha wraz 
z marszałkiem Markiem Sową wręczyli 
odznaczenia za zasługi dla sportu i sta-
tuetki „Małopolski Laur Sportu” oso-
bom i gminom zasłużonym dla kultury 
fizycznej. Brązową odznaką „Zasłużony 
dla sportu” uhonorowany został trener 
Brzeskiego Klubu Bokserskiego Magic 
Boxing, Edmund Kubisiak. 

- Dziękuję panu posłowi Robertowi 
Wardzale za to, iż typując mnie do 
wyróżnienia zapalił światełko w tunelu 
i wskrzesił nadzieję, że wszelkie starania 
o być albo nie być dla sportu, a zwłaszcza 
dyscypliny niszowej, jaką jest boks, nie są 
daremne – powiedział Edmund Kubisiak 
(wywiad z trenerem wewnątrz numeru). 

15 – Sąd Okręgowy w Tarnowie ska-
zał prezesa Okocimskiego Klubu Sporto-
wego Czesława Kwaśniaka na 1 miesiąc 
ograniczenia wolności i 20 godzin prac 
na cele społeczne w zawieszeniu na 2 
lata za naruszenie art. 58. ust. 1. usta-
wy o bezpieczeństwie imprez masowych 
podczas pucharowego meczu Okocimski 
– Śląsk Wrocław. Tydzień później prezes 
zwołał konferencję prasową, na której 
poinformował dziennikarzy o rezygnacji 
z zajmowanej funkcji. Tego samego dnia 
złożył oficjalną rezygnację podczas ze-
brania zarządu klubu. Do czasu Walne-
go Zebrania Klubu, obowiązki prezesa 
pełni Roman Pawełek. 

16 – Towarzyski mecz koszykówki 
rozegrały dziewczęce reprezentacje szkół 
podstawowych z Jasienia i Mokrzysk. Po 
dogrywce zwyciężyła ekipa z Mokrzysk 
w składzie: Julia Pajor, Oliwia Pasula, 
Wiktoria Pasula, Weronika Woda, Kami-
la Zachara. Skład Jasienia: Ewelina Bą-
czek, Gabriela Łanocha, Kamila Małek, 
Kamila Szot, Natalia Tomasik.    

17 – Po raz drugi Urząd Miejski zor-
ganizował narciarskie zawody w zjeździe 
na „bele czym”, w których uczestniczyło 
ponad 50 osób. Zawody odbyły się na 
stoku za „starą” halą sportową. Organi-
zatorów wspierali druhowie z brzeskiej 
OSP oraz właściciel stoku Zbigniew 
Różak i Krzysztof Dobrzański w roli 
sędziego. Zwycięzcą głównej konkurencji 

został Kornel Matras (szczegółowe wy-
niki wewnątrz numeru). 

18 – W Komendzie Powiatowej Policji 
w Brzesku miało miejsce uroczyste po-
żegnanie dotychczasowego komendanta 
Roberta Biernata, który objął stanowi-
sko komendanta miejskiego w Tarnowie. 
Robert Biernat w Brzesku pełnił służbę 
przez ostatnie osiem lat. Jego obowiąz-
ki przejął młodszy inspektor Roman 
Gurgul, który 1 marca został oficjalnie 
powołany na wakujące stanowisko. 

19 – Publiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika 
w Brzesku obchodziła 40-lecie nadania 
placówce imienia wielkiego polskiego 
astronoma. 

21 – Franciszek Podłęcki, uczeń 
klasy 6b PSP nr 2 w Brzesku, zajął 
trzecie miejsce w X Konkursie Poetycko-
Plastycznym „Błogosławiona Karolino, 
świeć nam przykładem…”, w kategorii 
twórczość poetycka. Rozstrzygnięcie kon-
kursu nastąpiło w Woli Radłowskiej. 

22 – W hali sportowej ZSP nr 2 
w Brzesku rozegrane zostały powiatowe 
zawody siatkówki dziewcząt w ramach 
Licealiady. Zwyciężyła drużyna ZSP 
1 Brzesko, która oba mecze wygrała 
do zera. W meczu o drugie miejsce ZS 
Czchów pokonał ZSP 2 Brzesko. 

27 – W Szczurowej rozegrano powia-
towe turnieje dziewcząt i chłopców szkół 
ponadgimnazjalnych w badmintonie. 
Rywalizacja dziewcząt zakończyła się 
sukcesem ZSP 2 Brzesko. Drugie miejsce 
zajęło Katolickie LO Brzesko. W konku-
rencji chłopców: 1. ZSP 2 Brzesko, 2. ZS 
Szczurowa, 3. ZS Czchów, 4. Katolickie 
LO Brzesko.  

28 – Przy prawie kompletnej wi-
downi odbył się zorganizowany przez 
MOK w RCK-B koncert zespołu Plateau 
z udziałem Krzysztofa Kiljańskiego.   

28 – Zarząd Miejsko-Gminny OSP 
oraz burmistrz Brzeska byli organiza-
torami konkursu wiedzy pożarniczej 
dla uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjów. W młodszej kategorii zwyciężył 
Filip Rosa (SP 3 Brzesko), drugie miejsce 
zajął Wiktor Warmuz (SP Mokrzy-
ska), a trzeci był Mateusz Rajski (SP 
3 Brzesko). W kategorii gimnazjalistów 
pierwsze trzy miejsca zajęły uczennice 
brzeskiej „jedynki” – Patrycja Warmuz, 
Natalia Mikos i Paulina Białek. 

WYDARZENIA
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Ponad 43 miliony złotych koszto-
wały tylko cztery największe inwe-
stycje poczynione na terenie gminy 
Brzesko w ubiegłym roku. Mowa tu-
taj o remoncie dworca PKP (4 mln), 
modernizacji obwodnicy miasta 
i budowy ronda (3,5 mln), zakończe-
niu prac przy budowie wodociągu 
w Porębie Spytkowskiej (4 mln) 
i budowie kanalizacji (32 mln). Co 
ważne, były to przedsięwzięcia przy 
znacznym (w dwóch przypadkach 
stuprocentowym) wykorzystaniu 
środków z zewnątrz. Jak mówi 
burmistrz Grzegorz Wawryka, nie 
sztuka wydawać tylko własne pie-
niądze – istotna jest umiejętność po-
zyskiwania dodatkowych funduszy. 
Również na ten rok zaplanowano 
szereg ważnych inwestycji. 

Modernizacja obwodnicy i budowa 
ronda to prace wykonane w całości 
przez GDDKiA i przez nią też finan-
sowane. Ale prawdą jest, że rondo to 
efekt starań brzeskich władz samo-
rządowych. 

- Budowa tego ronda była z nasze-
go punktu widzenia bardzo ważnym 
zadaniem. Po uruchomieniu zjazdu 
z autostrady, trudno sobie wyobrazić, 
jak wyglądałoby włączenie się do 
ruchu na krajowej „czwórce”, gdyby 
nie to rondo. Dlatego zabiegaliśmy 
o włączenie tej inwestycji do planów 
GDDKiA – mówi burmistrz. 

W tym roku rondo zyska nową, 
atrakcyjną oprawę. Zostanie w środku 
ukwiecone, co poprawi jego estetykę. 
Prawdopodobnie w jego centralnym 
punkcie pojawi się sporych rozmiarów 
statua brzeskiego Gryfa. Jej projekt 
przedstawił w Urzędzie Miejskim pe-
wien mieszkaniec Jadownik i spotkał 
się on z pozytywną reakcją. Teraz pozo-
staje tylko kwestia znalezienia pienię-
dzy, bo takiego zadania nie uwzględ-
niono w tegorocznym budżecie. 

- Oczywiście nie jest to zadanie 
pierwszorzędne, ale jeśli tylko znaj-
dą się fundusze, zainteresujemy się 
tym pomysłem – zapowiada Grzegorz 
Wawryka. 

Docelowy zjazd 
W tym roku Zarząd Dróg Wojewódz-
kich ogłosił przetarg na wykonanie 
zjazdu z autostrady w kierunku pół-
nocnym. To dla brzeskich władz jeden 

Czas na nowe inwestycje
z priorytetów, bo dzięki temu zjazdowi 
ruch samochodowy w znacznym stop-
niu ominie miasto, Mokrzyska i Bucze. 
Pozytywne skutki jego uruchomienia 
odczują przede wszystkim mieszkańcy 
ulicy Wiślanej w Mokrzyskach, gdzie 
natężenie ruchu jest szczególnie uciąż-
liwe. Zjazd powinien zostać oddany do 
użytku już w następnym roku. Upra-
womocniła się już decyzja środowisko-
wa związana z tą inwestycją, teraz 
załatwiane są kolejne procedury. 

Równolegle prowadzone są dzia-
łania w kierunku rozpoczęcia prac 
dotyczących docelowego zjazdu z au-
tostrady, który usytuowany zostanie 
na granicy Brzeska i Jasienia, a łączyć 
się będzie z drogą K-4 poprzez rondo. 
Trwają starania o wytycznie dalszego 
szlaku, aby łatwo było skierować po-
jazdy w stronę Nowego Sącza. W tych 
staraniach Nowy Sącz wspiera Brze-
sko, bo tamtejszym władzom bardzo 
zależy na gruntownej przebudowie 
drogi łączącej oba miasta, co znacznie 
skróciłoby czas dojazdu do autostrady. 
Zyska na tym sam węzeł brzeski, 
który będzie wówczas bardziej roz-
budowany. 

Brzeskie starostwo przymierza się 
do remontu ulicy Leśnej. Z naszych 
informacji wynika, że władze woje-
wództwa gwarantują na ten cel aż 11 
milionów złotych. Po uruchomieniu 
docelowego zjazdu z autostrady Leś-
na stanie się lokalną drogą o bardzo 
wysokim standardzie. Chodniki po 
obu stronach jezdni sprawią, że może 
być to atrakcyjny szlak do pieszych 
spacerów. 

Zbiorniki retencyjne
Gmina Brzesko zaangażowana jest 
w starania o włączenie jej do progra-
mu „Górna Wisła”, w ramach którego 
budowane będą zbiorniki retencyjne 
na Uszwicy. W planach województwa 
mowa jest o wybudowaniu takich 
zbiorników w Lipnicy i Gosprzydowej, 
a także w rejonie gminy Brzesko (praw-
dopodobnie w Porębie Spytkowskiej). 
Chodzi w tych planach o maksymalne 
spłaszczenie fali powodziowej. Uszwi-
ca, o czym można się było wielokrotnie 
przekonać, nie jest rzeką spokojną. 
Na jej początkowym odcinku jest po 
prostu górskim ciekiem o wartkim 
nurcie, stwarzającym zawsze duże 

zagrożenie przy nasilonych opadach 
atmosferycznych. 

Władze Brzeska nadal zabiegają 
o pozyskanie środków na kontynuację 
prac związanych z regulacją koryt 
Grodnej i Uszwicy. Sporo już w tym 
zakresie wykonano, ale wiele jest 
jeszcze do zrobienia. Efekty dotychczas 
wykonanych prac już są widoczne. Wy-
starczy przejść się brzegiem Uszwicy 
w rejonie ogródków działkowych przy 
ulicy Browarnej. Ten teren jest już 
bezpieczny, a przy okazji poprawiła 
się tutaj estetyka. Warto wiedzieć, 
że o pieniądze na poprawę lokalnych 
cieków stara się wiele gmin. W tym 
zakresie do rozpatrzenia jest około 
600 wniosków. 

Kolektory, boiska i wieża widokowa
Sporo działań prowadzonych będzie 
w tym roku w zakresie rozbudowy 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 
W ubiegłym roku udało się pozyskać 
zewnętrzne środki na zamontowanie 
kolektorów na budynku krytej pły-
walni. Ich uruchomienie pozwoli na 
znaczne obniżenie kosztów utrzyma-
nia obiektu, szczególnie związanych 
z ogrzewaniem wody. 

Gotowe są już dokumentacje na 
budowę dwóch boisk sportowych 
w Mokrzyskach i Buczu, również przy 
wykorzystaniu środków zewnętrznych. 
Wprawdzie Mokrzyska aktualnie 
znajdują się na liście rezerwowej, jeśli 
chodzi o pozyskanie funduszy z woje-
wództwa, ale raczej jest przesądzone, 
że ostatecznie trafią do realizacji.

W gminie poważanie myśli się 
też o budowie jeszcze jednego boiska, 
którego wcześniej nie było w planach. 
Powstanie ono najprawdopodobniej 
w Szczepanowie. Warto przypomnieć, 
że w tej miejscowości w ubiegłym roku 
remontowi poddano pełnowymiarowe 
boisko piłkarskie miejscowej Iskry, 
podobnie było w Buczu na obiekcie 
Olimpii. 

Nowe boiska będą budowane na 
wzór popularnych „Orlików”. Planu-
jąc ich budowę, położono szczególny 
nacisk na lokalizację. 

- Z doświadczenia wiemy, że wybu-
dowanie Orlika w pobliżu gimnazjum 
nr 2 było strzałem w dziesiątkę. To 
świetna lokalizacja, dzięki czemu ten 
obiekt tętni życiem. Podobnie będzie 
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z nowymi boiskami, które usytuowa-
ne będą w miejscach gwarantujących 
łatwy do nich dostęp – wyjaśnia bur-
mistrz – Budowane będą na terenach 
uzbrojonych, co pozwoli nam na póź-
niejsze poszerzanie infrastruktury, na 
przykład oświetlenia. 

Lokalizacja jest bardzo ważna. 
Zwracała na to niedawno uwagę mi-
nister Joanna Mucha, zaniepokojona 
tym, że wiele „Orlików” świeci pust-
kami, bo zostały postawione w trudno 
dostępnych miejscach. 

Nadal rozważana jest budowa wie-
ży widokowej na Bocheńcu, która by-
łaby ogólnie dostępna dla wszystkich. 
Realizacja tego zadania uzależniona 
jest od kilku czynników. Gmina musi 
w tym celu uzyskać wszelkie możliwe 
zgody, a to może nastręczać pewnych 
kłopotów. Kwestią ważniejszą jest 
pozyskanie funduszy. W tym roku jest 
to raczej mało realne, ale już w przy-
szłym roku uruchomione zostaną nowe 

projekty, a wtedy szanse na wdrożenie 
tego ciekawego pomysłu w życiu znacz-
nie wzrosną. 

W magistracie poważnie myślą też 
o remoncie brzeskiego ratusza i odnowie 
jednego z kościołów. Chodzi tutaj o obiek-
ty zabytkowe, a więc budowle pozostające 
w sferze zainteresowań nie tylko miesz-
kańców gminy, ale także turystów. 

Pieniądze czekają
- Już niedługo uruchomione zostaną 
nowe projekty, a to oznacza dla nas 
kolejne wyzwania, z którymi się zmie-
rzymy. Bardziej dotyczą one obszarów 
wiejskich, miasto może liczyć na rea-
lizację projektów mniej kosztownych. 
Postaramy się pozyskać jak najwięcej 
środków z zewnątrz. Nadal będziemy 
realizować politykę, według której 
priorytetowe są inwestycje najkorzyst-
niejsze dla najszerszego grona miesz-
kańców. Przykładem takiej inwestycji 
jest chociażby uruchomienie strefy 

przemysłowej na Pomianowskim Sto-
ku, co znacznie wpłynęło na ożywienie 
lokalnej przedsiębiorczości. Planowane 
zadania też powinny podnieść stan-
dard życia mieszkańców gminy. Weźmy 
na przykład mający powstać zjazd 
z autostrady w kierunku północnym. 
Z jednej strony będzie to korzystne 
rozwiązanie komunikacyjne, z drugiej 
zaś szansa na gospodarcze ożywienie 
miejscowości, wokół których ten zjazd 
będzie przebiegać – twierdzi Grzegorz 
Wawryka. 

W zeszłym roku gmina Brzesko 
uzyskała kilka prestiżowych wyróż-
nień o zasięgu wojewódzkim i ogólno-
polskim. Okazuje się, że za tym idą 
nie tylko dyplomy. Naszą gminą coraz 
bardziej zainteresowani są inwestorzy 
zewnętrzni, także ci zagraniczni. Do 
Urzędu Miejskiego wpływają wnioski 
o wskazanie miejsc, w które można by 
zainwestować.

 PRUD

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/2003 
Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 
marca 2003 r.  o określeniu zasad na-
bywania do zasobów oraz sprzedaży, 
zamiany i zrzeczenia się, oddawania 
w użytkowanie wieczyste, wydzier-
żawiania i najmu na okres dłuższy 
niż 3 lata, obciążania ograniczonymi 
prawami rzeczowymi, wnoszenia jako 
wkłady niepieniężne [aporty] do spółek 
prawa handlowego, przekazywania 
jako wyposażenie tworzonych przedsię-
biorstw komunalnych oraz jako mają-
tek tworzonych przez Gminę fundacji 
nieruchomości stanowiących mienie 
komunalne Gminy Brzesko. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. 
a,  i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r.  o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 
z późn. zm. ) oraz art. 34 ust 6, art. 68 ust 
1 pkt 7, art. 70 ust 2 i 4 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieru-
chomościami (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 
102, poz. 651 z późn. zm.), Rada Miejska 
w Brzesku uchwala co następuje:

§ 1
W uchwale Nr VI/43/2003 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 
2003 r. w sprawie określenia zasad na-
bywania do zasobów oraz sprzedaży, 

zamiany i zrzeczenia się, oddawania 
w użytkowanie wieczyste, wydzier-
żawiania i najmu na okres dłuższy 
niż 3 lata, obciążania ograniczonymi 
prawami rzeczowymi, wnoszenia 
jako wkłady niepieniężne [aporty] do 
spółek prawa handlowego, przekazy-
wania jako wyposażenie tworzonych 
przedsiębiorstw komunalnych oraz 
jako majątek tworzonych przez Gminę 
fundacji nieruchomości stanowiących 
mienie komunalne Gminy Brzesko 
(Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 138, poz. 
1843 z późn. zm.) wprowadza się 
następujące zmiany:

1) W § 15 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
„7) lokale w następujących budyn-

kach, położonych w Brzesku w Ob-
szarze Historycznego Układu Urbani-
stycznego Centrum Miasta:

- przy ulicy Rynek 16 i 24;
- przy ulicy Kościuszki 4 i 4a.”
2) W §17 ust 2 pkt 1 otrzymuje 

brzmienie:
„1)  przy jednorazowej wpłacie ceny 

– 90%, pod warunkiem złożenia wnio-
sków do dnia 30.06.2013 r.;

- Wnioski o sprzedaż lokali miesz-
kalnych złożone po tej dacie będą rea-
lizowane z zastosowaniem bonifikaty 
w wysokości 60%;”

3) W §17 ust 3 pkt 3 otrzymuje 
brzmienie:

„3) lokali komunalnych, w których 
najemcy ubiegający się o ich zakup 
zamieszkują krócej niż 10 lat, przy 
czym do okresu zamieszkania zalicza 
się czasokres liczony od zawarcia 
umowy najmu z osobą ubiegającą się 
o zakup lokalu mieszkalnego, oraz 
poprzedzający go okres zamieszkania 
z osobami, po których obowiązujące 
przepisy gwarantowały najemcy prawo 
wstąpienia w stosunek najmu.”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Brzeska.
§ 3

1. Uchwała podlega publika-
cji w dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Małopolskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku.

2. Uchwała podlega ponadto ogło-
szeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego oraz w prasie lokalnej.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Brzesku
Inż. Tadeusz Pasierb

Uchwała NR XXXIII/234/2013 
Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2013r.
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Gmina Brzesko jest skanalizowana 
w około 65 procentach. Lepiej pod 
tym względem przedstawia się sytu-
acja w samym mieście, które posiada 
kanalizację w 90 procentach. Rejo-
nowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji od blisko trzech lata 
realizuje wielozadaniowy Projekt 
pod nazwą „Ochrona wód w dorzeczu 
rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez upo-
rządkowanie gospodarki wodno-ście-
kowej na terenie działalności Związku 
Międzygminnego w Brzesku”. Jego 
skutkiem będzie wybudowanie około 
28 kilometrów nowej sieci kanaliza-
cyjnej, do której docelowo podłączo-
nych zostanie 3720 osób. Zakończenie 
prac nastąpi jeszcze w tym roku.  

Ważną datą był 26 lipca 2010 roku, kiedy 
to zarząd RPWiK podpisał zawartą z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej umowę o realizacji tego 
przedsięwzięcia. Projekt został podzielony 
na siedem zadań. Większość z nich została 
już zakończona lub znajduje się na etapie 
procedur odbiorowych i rozliczeniowych. 
Z uwagi na ogłoszenie upadłości przez firmę 
realizującą budowę kanalizacji sanitarnej 
w północnej części Brzeska tylko to jedno 
zadanie będzie wykonane z opóźnieniem, 
dlatego planowane zakończenie całości 
projektu zostanie przesunięte z planowa-
nego 30 czerwca na listopad br. Zgodnie 
z planem przebiega ostatnie z wytyczonych 
zadań – rozbudowa systemu monitoringu 
i sterowania. Koszt całej inwestycji wynosi 
ponad 32 miliony złotych. Unia Europejska 
udzieliła dofinansowania w wysokości blisko 
16 milionów (ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko). Pozostałe koszty 
pokrywa RPWiK, przy czym znaczną część 
środków jako wkład własny spółki pokrywa 
brzeski Urząd Miejski. 

W styczniu tego roku zakończono, 
rozliczono i odebrano budowę kanalizacji 
dla osiedli Leśna i Kopaliny oraz uli-
cy Wiejskiej w Brzesku. Wybudowano 
ponad 11 kilometrów sieci i dwie przepom-
pownie, a łączna wartość tego zadania to 
około 6,4 miliona złotych. 

Roboty budowlane związane z wy-
konaniem sieci kanalizacyjnej biegnącej 
wzdłuż ulicy Kościuszki w Brzesku 

oraz ulic Klonowej i Bocznej Klonowej 
w Jasieniu (6 kilometrów sieci i jedna 
przepompownia) zostały już zakończone. 
Trwa przygotowywanie dokumentów od-
biorowych. Koszt tego zadania zamyka się 
kwotą blisko 2,6 miliona złotych. 

W Jadownikach (ulice Staropol-
ska, Środkowa i Wschodnia) oraz 
w Brzesku (ulice Starowiejska i Buja-
ka) wybudowano nieco ponad 3 kilometry 
sieci i jedną przepompownię. Większość 
prac została już odebrana. Trwają prace 
dotyczące odbioru półkilometrowego 
odcinka wykonanego na początku tego 
roku. Do wybudowanych wcześniej części 
sieci mieszkańcy mogą się już podłączać. 
Na to zadanie wydano blisko 1,5 miliona 
złotych. 

W pełni zakończone zostały prace 
II i III etapu budowy kanalizacji (1600 
metrów sieci – koszt prawie 600 tysięcy 
złotych) na osiedlu Szczepanowskim 
w Brzesku. Odbioru dokonano rok temu 
w marcu. Mieszkańcy tego osiedla już 
mogą podłączać się do sieci. 

Stosunkowo najtańsze prace (koszt 
około 160 tysięcy złotych) wykonano na 
ulicach Uczestników Ruchu Oporu 
i Spółdzielczej w Brzesku. Tutaj miesz-
kańcy już są podłączeni do sieci. Podłączo-
no 13 budynków, w tym dwa prowadzące 
działalność usługową.

Tylko na jednym odcinku realizowa-
nych w ramach projektu zadań nastąpiły 
komplikacje wynikłe z przyczyn niezależ-
nych od RPWiK. Wykonawca kanalizacji 
północnej części Brzeska ogłosił upad-
łość ii opuścił budowę przed wykonaniem 
wszystkich prac. Znaczną część z tych, któ-
re zostały zaplanowane, zdążył jednak wy-
konać. Do tej pory wybudowano 3,4 tysiąca 
metrów sieci i rozpoczęto budowę jednej 
przepompowni. Do wykonania pozostało 
jeszcze około 3,5 kilometra sieci. Spółka 
ogłosiła już przetarg na dokończenie prac. 
Nowy wykonawca wyłoniony został w dniu, 
w którym bieżący numer BIM-u trafił do 
naszych Czytelników. Całkowity koszt tego 
zadania ustalony został w wysokości około 
3,3, miliona złotych. 

Rozbudowa systemu monitorin-
gu i sterowania to jedyne z siedmiu 
zadań, które wybiega swoim zasięgiem 
poza gminę Brzesko, bo dotyczy także 

gmin Dębno i Wojnicz. Większość prac 
w tym zakresie została już wykonana. 
Cztery wybudowane na sieciach komory 
wyposażone zostały w urządzenia do 
pomiaru ciśnienia, przepływu, mętności 
i zawartości dwutlenku chloru. Aktualnie 
trwa uruchamianie systemu monitoringu 
na istniejących hydroforniach i komorach, 
który polegać ma na przekazie pomiarów 
do centralnej dyspozytorni w Sufczynie. 
Wykonana zostanie jeszcze jedna komora, 
którą położona będzie w Jadownikach. 
Prace w tym zakresie zostaną wykonane 
zgodnie z harmonogramem. 

Monitoring i sterowanie pozwolą 
na zwiększenie niezawodności dopływu 
wody i zmniejszenie kosztów eksploatacji 
całej sieci. Stworzy też możliwość niemal 
stuprocentowej kontroli nielegalnego 
poboru wody.

Już jesienią tego roku wszyscy miesz-
kańcy terenów, na których prowadzone 
były lub są prace związane z realizacja 
projektu, będą mogli podłączyć się do sie-
ci. Już teraz podłączonych do nowej sieci 
jest około 100 osób. Docelowo ma ich być 
ponad 3700, wtedy zostanie spełniony efekt 
ekologiczny założony w projekcie. 

- Zainteresowanie podłączeniem się 
do sieci jest duże. Ludzie zgłaszają się do 
nas, bo jednocześnie oferujemy wykonanie 
dokumentacji potrzebnej do przyłączania 
się, a to jest duże udogodnienie – mówi 
Zbigniew Gładyś, prezes RPWiK. 

Jak wspomnieliśmy na wstępie, gmina 
skanalizowana jest w 50-60 procentach. 
Czy jest możliwość dalszych działań 
w tym zakresie? Na pewno tak, jednak 
– jak wyjaśnia prezes Gładyś – dalsze 
kanalizowanie to zadanie gminy, której 
zresztą łatwiej jest wystąpić o dofinanso-
wanie takiego zadania, może też uzyskać je 
w większej wysokości i na korzystniejszych 
warunkach. 

- Są obszary, gdzie budowa kanalizacji 
jest wręcz nieopłacalna, na przykład tereny, 
gdzie znajduje się zaledwie kilka domostw 
– wyjaśnia prezes – Są też miejsca, gdzie 
wykonanie sieci uniemożliwiają na przy-
kład geologiczne zagrożenia. Wszędzie tam 
jesteśmy jednak gotowi pomóc a budowie 
przydomowych oczyszczalni ścieków.  

PRUD

Siedem ważnych zadań

Najbliższe wydarzenia planowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku 
22 III - Koncert Orkiestry Salonowej - bajkowy świat operetki
04 IV - „Wśród takich pól przed laty” – Spektakl w wykonaniu uczestników Koła teatralnego działającego przy MOK
07 IV - „Kabaret Sprawa Drugorzędna” – Piosenki Jana Kaczmarka i teksty Andrzeja Waligórskiego w wykonaniu instruktorów MOK
14 IV - Koncert charytatywny na rzecz Jędrka – MOK we współpracy z parafią Miłosierdzia Bożego w Brzesku
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Wokowice to najmniejsze - pod 
względem liczby mieszkańców 
– sołectwo w gminie Brzesko. 

Sołtysem jest Marian Czarnik, który 
swoją służbę na rzecz mieszkańców pełni 
już drugą kadencję. Bycie sołtysem to 
odpowiedzialność, obowiązki ale prze-
de wszystkim umiejętność słuchania 
społeczności lokalnej i pomoc w rozwią-
zywaniu najróżniejszych problemów. 
Gospodarz Wokowic podkreśla, że jest 
dostępny dla mieszkańców praktycznie 
przez całą dobę i stara się reagować na 
wszystkie ich problemy i sygnały. Ludzie 
zgłaszają sprawy związane z remontami 
dróg, chodników, stratami powstałymi 
przy okazji budowy autostrady, oświet-
leniem, odśnieżaniem. Sygnalizują 
szkody wyrządzane przez sarny, jelenie, 
dziki i łosie.  

Niektórzy mieszkańcy potrzebują 
wsparcia w rozwiązywaniu swoich prob-
lemów osobistych, proszą więc  sołtysa 
o radę, w jaki sposób i gdzie mają szukać 
pomocy. On chętnie pomaga w miarę 
swoich możliwości.

W tym czasie, kiedy Marian Czarnik  
sprawuje funkcję sołtysa, udało się wy-
konać chodnik wraz z kanalizacją desz-
czową i opadową o długości 850 metrów 
przy ulicy Centralnej, wybudować drugi 
boks garażowy dla OSP, przeprowadzić 
kapitalny remont sali tańca w Domu 
Strażaka, położyć dywaniki asfaltowe na 
trzech drogach gminnych, uporządkować 
numerację budynków we wsi, nadać nowe 
nazwy lokalnym ulicom oraz wyregulo-
wać bieg Uszewki na długości 1,5 km.

Obecnie Wokowice przypominają 
wielki plac budowy i jak przyznaje soł-
tys: budowa autostrady ma swoje plusy 
i minusy  Zanim powstanie, mieszkańcy 
narażeni są na różne utrudnienia i prob-
lemy. Tematem dyżurnym, jaki wysunął 
się ostatnio na pierwsze miejsce, są 
„szkody autostradowe” powstałe przy 
okazji budowy autostrady. Mieszkańcy 
zgłaszają straty w postaci popękanych 
szyb, ścian i elewacji budynków, słusz-
nie licząc na odszkodowania od wyko-
nawcy autostrady. Nie mniej ważnym 
problemem jest stan lokalnych dróg, 
które zostały rozjeżdżone przez samo-
chody ciężarowe wożące materiały ze 
żwirowni. Jak podkreśla sołtys: wraz 
z burmistrzem Brzeska zabiega o to, aby 
drogi naprawiono i jak najszybciej został 
przywrócony odpowiedni ciąg komunika-
cyjny. Stwierdza też, że są i dobre strony 
budowy autostrady. Wybudowano nowy 
most na Uszwicy, powstała nowa droga 
łącząca Wokowice z Dębnem i Bielczą, 
wyprostowane zostaną łuki kolejowe, 
a proces scalania gruntów (795 działek 
obejmujących 259 ha) na koszt GDDKiA 

(3 mln zł) uporządkuje sprawy własności 
gruntów i służebności dróg oraz sprawi, 
że powstaną nowe drogi dojazdowe, 
zmieni się kształt działek, a wszystko 
to znacznie podniesie ich cenę oraz 
atrakcyjność.

Sołtys zauważa, iż dobrym sygnałem 
jest wzrastające zainteresowanie kupnem 
działek i budową domów w okolicy Woko-
wic. Większość ludzi zmęczonych życiem 
w mieście zaczyna doceniać zalety życia 
na wsi, gdzie wkoło cisza, czyste powie-
trze i zielony las, a co ważne - wszystkie 
media na wyciągnięcie ręki i blisko do 
miasta. Być może sąsiedztwo autostrady 
i zagospodarowanie dostępnych w Woko-
wicach terenów pod inwestycje sprawi, że 
w okolicy pojawią się nowi inwestorzy, po-
wstaną nowe firmy, miejsca pracy i rozwi-
nie się sektor usług, stanowiący zaplecze 
dla korzystających z autostrady.

Chlubą Wokowic i oczkiem w głowie 
sołtysa jest miejscowa Ochotnicza Straż 
Pożarna, która posiada bardzo bogatą 
historię i długą tradycję. Mieszkańcy 
są bardzo dumni z 38 druhów, którym 
przewodzi sołtys. Mogą liczyć na ich po-
moc w każdej sytuacji: podczas pożarów, 
wypadków drogowych, powodzi, klęsk 
żywiołowych i nawet wtedy, kiedy trzeba 
usunąć gniazdo szerszeni. Strażacy są 
wyposażeni w dwa samochody ratow-
niczo – gaśnicze, odpowiedni sprzęt do 
udziału w akcjach ratowniczych oraz 
pompy szlamowe. Marian Czarnik, który 
jest nie tylko prezesem OSP Wokowice 
ale również Prezesem Zarządu Gminne-
go Związku OSP, z dumą przyznaje, że 
chociaż miejscowość jest mała to bardzo 
wielu ludzi zaangażowanych jest w dzia-
łalność straży, a druhowie brali udział 
w szkoleniach unijnych i są przygotowani 
do pracy w aparatach oddechowych. 

Widoczne w skali całego kraju zja-
wisko - niż demograficzny nie ominął 
Wokowic. Miejscowa szkoła podstawowa 
została zlikwidowana. Niezadowoleni 
z tego są mieszkańcy wsi, bo teraz ich 
pociechy muszą dojeżdżać do Sterkowca 
lub Szczepanowa. Dodatkowo - jak za-
uważa sołtys: szkoła była bardzo ważna 
dla lokalnej społeczności, stanowiła część 
historii miejscowości, posiadała ponad 
stuletnią tradycję i ludzie mieli do niej 
wielki sentyment, bo wybudowana zo-
stała w czynie społecznym. 

Z powodu budowy autostrady mło-
dzież, dzieci i miejscowy Ludowy Klub 
Sportowy Vocovia mają utrudniony dostęp 
do aktywnego uprawiania sportu na tere-
nie miejscowości. Ale niedawno została 
otwarta świetlica wiejska w Domu Ludo-
wym Strażak Wokowice i dzieci chętnie 
korzystają z prowadzonych tam zajęć. 
Duża sala w Domu Ludowym służy także 
do gry w tenisa stołowego, a miłośników 
tego sportu w Wokowicach nie brakuje. 
Mieszkańcy są dumni z miejscowego KS 
Vocovia, który odnosi sukcesy. 

Sołtys dobrze rozumie, że młodym 
i starszym potrzebne są odpowiednie 
warunki do uprawiania sportu, rekreacji 
i rozwijania swoich zainteresowań. Sam 
pasjonuje się motoryzacją, w zimie lubi 
poszusować na nartach, a latem pojeździć 
na motorze. Oprócz tego, że służy ludziom 
jako sołtys i przewodzi OSP, należy także 
do Brzeskiego Bractwa Motocyklistów, 
znajduje czas, aby śpiewać w chórze 
szczepanowskim, działa w Stowarzysze-
niu Krzewienia Kultu Św. Stanisława 
BM i Odnowy Dziedzictwa Kulturowego 
Ziemi Szczepanowskiej oraz należy do 
Rady Duszpasterskiej Bazyliki Szcze-
panowskiej.

Beata Kądziołka
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Burmistrz Brzeska
ogłasza szósty publiczny nieograniczony przetarg 

ustny na zbycie  niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzesku.
Pierwszy przetarg odbył się dnia 23.09.2011r., Drugi przetarg odbył się 29.11.2011r.

Trzeci przetarg odbył się 09.05.2012, Czwarty przetarg odbył się 27.07.2012, Piąty przetarg odbył się 26.10.2012

Przedmiotem przetargu będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa obj. KW TR1B/00065482/4 będąca do dnia 26.09.2089 r w użytkowaniu 
wieczystym Gminy Brzesko oznaczona numerami ewidencyjnymi działek według poniższego wykazu:

Lp. Nr działki 
ewidencyjnej

Pow.
 w ha Cena wywoławcza gruntu Wysokość wadium

w zł
Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego

1. 1411/208 0,0774 82 000,00 + 23 % VAT 10 000,00

zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 

osiedla „Pomianowski Stok” w Brzesku 
jest to

teren mieszkalnictwa rodzinnego 
głównie jednorodzinnego o średniej 

wielkości działek 730 m2

2. 1411/209 0,0790 84 000,00 + 23 % VAT 10 000,00
3. 1411/210 0,0784 84 000,00 + 23 % VAT 10 000,00
4. 1411/212 0,0738 79 000,00 + 23 % VAT 10 000,00
5. 1411/213 0,0741 79 000,00 + 23 % VAT 10 000,00
6. 1411/214 0,0745 79 000,00 + 23 % VAT 10 000,00
7. 1411/215 0,0745 79 000,00 + 23 % VAT 10 000,00
8. 1411/216 0,0745 79 000,00 + 23 % VAT 10 000,00
9. 1411/219 0,0761 81 000,00 + 23 % VAT 10 000,00

10. 1411/242 0,0687 73 000,00 + 23 % VAT 10 000,00
11. 1411/243 0,0692 74 000,00 + 23 % VAT 10 000,00
12. 1411/244 0,0720 77 000,00 + 23 % VAT 10 000,00
13. 1411/245 0,0694 74 000,00 + 23 % VAT 10 000,00
14. 1411/246 0,0688 73 000,00 + 23 % VAT 10 000,00
15. 1411/247 0,0851 91 000,00 + 23 % VAT 10 000,00
16. 1411/248 0,0724 78 000,00 + 23 % VAT 10 000,00

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo-zachodniej części miasta Brzesko w woj. małopolskim w odległości około 1 km od jego centrum, 
na południowym stoku projektowanego osiedla Pomianowski Stok w bezpośrednim sąsiedztwie dróg osiedlowych, które łączą się poprzez ul. Aleja Solidarności 
z ul. Pomianowską. Do działek doprowadzona jest kanalizacja deszczowa i sanitarna; pozostałe elementy infrastruktury znajdują się w zasięgu. Jest to teren 
niezabudowany sklasyfi kowany jako R IVa. Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

Osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
powinny były złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2011 r.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2013 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku powiat Brzesko woj. małopolskie przy ul Głowackiego 

51 – sala obrad. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub fi zyczną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.
Wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku ul Głowackiego 51 nr 18 85910007 

0100 0902 1786 0006 w taki sposób aby w dniu 04.04.2013r cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym. Przy dokonywaniu wpłaty należy podać numer 
działki na którą wpłacono wadium. Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.
Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa 

Urzędu Miejskiego w Brzesku ul Głowackiego 51 woj. małopolskie od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530 pokój 119 lub telefonicznie (14) 68-63-100 wew. 
157. Ponadto treść ogłoszenia, oświadczenia i regulamin przetargu są udostępnione na stronie internetowej pod adresem: www.brzesko.pl /menu: przetargi/prze-
targi na nieruchomości.



11 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYmarzec 2013 INFORMACJE

Po ośmiu latach kierowania brzeską 
jednostką inspektor Robert Biernat prze-
stał piastować stanowisko Komendanta 
Powiatowego Policji w Brzesku. Jego 
odejście związane jest z przeniesieniem 
do Tarnowa, gdzie pełni obecnie funkcję 
Komendanta Miejskiego. Ostatni dzień 
jego pracy przy ulicy Szczepanowskiej 
przypadł na 18 lutego, kiedy to odbyła się 
uroczystość jego pożegnania. Inspektora 
Biernata żegnali, a jednocześnie gratulo-
wali mu awansu) funkcjonariusze mundu-
rowi, pracownicy cywilni, przedstawiciele 
gminnych samorządów i władz powiatu, 
a także wielu innych instytucji.

- Przez cały czas pełnienia obowiązków 
w Brzesku spotykałem się z dużą życzli-
wością ze strony wszystkich podmiotów 
z nami współpracującymi, dzięki czemu 
ta współpraca układała się harmonijnie, 
a wszystkim przyniosła wymierne korzyści 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa na 
terenie całego powiatu – mówił odcho-
dzący komendant podczas pożegnalnego 
spotkania.       

W ciągu tych ośmiu lat komendantowi 
Biernatowi udało się utrzymać wysoki 
poziom skuteczności brzeskiej policji, 
która zawsze plasuje się w czołówce wo-
jewództwa pod względem wykrywalności. 
Wiele zmieniło się, jeśli chodzi o poprawę 
warunków pracy, co przekłada się na 
skuteczność codziennych działań funkcjo-
nariuszy. Komendant podkreśla, że jest to 
zasługa nie tylko samych policjantów, ale 
i instytucji ściśle z komendą powiązanych, 
głównie gminnych samorządów. Najlep-
szym tego przykładem jest pomyślne 
zakończenie starań o uruchomienie nowej 
siedziby Komisariatu Policji w Czchowie. 
Pozytywnie zakończyły się także zabiegi 
o wskazanie lokalizacji i pozyskanie 
działki pod budowę nowej Komendy 
Powiatowej Policji. Budynek powstać ma 
na działce położonej na granicy Brzeska 
z Jasieniem, w pobliżu szpitala.     

Roberta Biernata zastąpił na stano-
wisku młodszy inspektor Roman Gurgul, 

Kluczowa zmiana w Komendzie
który przez 10 dni poprzedzające miano-
wanie był osobą pełniącą te obowiązki 
do czasu podjęcia ostatecznej decyzji 
w tej kwestii). Nowy komendant nie jest 
w brzeskiej policji postacią anonimową. 
Związany jest z tą placówką od 22 lat, 
czyli od początku swojej kariery zawodo-
wej. Służbę zaczynał w 1990 roku. Jako 
początkujący policjant trafił do ogniwa 
patrolowego, a później mozolnie piął 
się po wszystkich szczeblach kariery. 
Można powiedzieć, że zdobył kompletne 
doświadczenie potrzebne do zajmowania 
kluczowych stanowisk. Pracował zarówno 
w pionie dochodzeniowo-śledczym jak 
i w prewencji. Przez ostatnie 13 lat pełnił 
funkcję pierwszego zastępcy Komendanta 
Powiatowego Policji w Brzesku. Bez-
pośrednio podlegał mu pion prewencji. 
Mimo młodego wieku (43 lata) posiada 
wszechstronne wykształcenie. Jest ma-
gistrem nauk społeczno-samorządowych 
i absolwentem Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie. Zaliczył też studia podyplo-
mowe z zakresu zarządzania kapitałem 
ludzkim. Do tej pory wśród swoich 
przełożonych i podwładnych cieszył się 
nienaganną opinią, z dobrej strony znany 
jest także mieszkańcom Brzeska. Za swoją 
pracę był wielokrotnie wyróżniany odzna-
czeniami, nie tylko resortowymi. 

Uroczyste wprowadzenie nowego 
komendanta nastąpiło 1 marca br. w sie-
dzibie brzeskiej policji, a dokonał tego 
Zastępca Małopolskiego Komendanta 
Policji młodszy inspektor Paweł Dzierżak. 
W uroczystości obok brzeskich policjan-
tów, wzięli udział także przedstawiciele 
instytucji współpracujących z Komendą 
oraz lokalnych władz samorządowych. On 
sam wyraził podziękowania za zaufanie, 
jakim go obdarzono i docenienie jego 
dotychczasowych dokonań. Zapewnił też, 
że jego celem nadrzędnym będzie konty-
nuacja pracy poprzednika w kierunku 
systematycznego wzrostu poczucia bez-
pieczeństwa wśród mieszkańców powiatu. 
Jak już wspomnieliśmy, brzeska komenda 

od wielu lat zajmuje czołowe miejsca 
w rocznych zestawieniach dotyczących 
wykrywalności przestępstw. W ubiegłym 
roku ta wykrywalność osiągnęła wysoki 
pułap 88 procent, co daje pierwsze miejsce 
w województwie. 

Na brak pracy w minionym roku 
brzescy policjanci nie mogli narzekać. 
W rejestrach komendy odnotowano 847 
zgłoszonych czynów przestępczych (z wy-
łączeniem zdarzeń drogowych). Wszyst-
kich stwierdzonych przestępstw było 
4599, z czego 4103 zostały wykryte. Aż 
4318 razy funkcjonariusze podejmowali 
działania interwencyjne. Ujawnionych zo-
stało ponad 10 tysięcy wykroczeń, najczęś-
ciej były to kradzieże, niszczenie mienia, 
zakłócenie ładu i porządku publicznego 
oraz czyny łamiące przepisy ustawy o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. Poprawiło się bezpieczeń-
stwo na drogach. W porównaniu do 2011 
roku nastąpił spadek liczby wypadków 
i kolizji drogowych. To w dużej mierze 
efekt częstotliwości drogowych patroli, 
które skutecznie powstrzymują kierow-
ców od nadmiernej brawury. Szkoda, że 
nie wszystkich odstręczają od zasiadania 
za kółkiem po alkoholu. W ubiegłym 
roku zatrzymano 279 nietrzeźwych kie-
rujących.                    

Tylko i aż 1 procent
Jeśli ktoś nie złożył zeznania podatkowego za ubiegły rok, to powinien pamiętać, że może przeznaczyć 1 procent podatku na charytatywny cel. 
W gminie Brzesko nie brak osób, szczególnie dzieci i bardzo młodych ludzi, którym warto pomóc. 
NALEŻĄ DO NICH: 
Artur Sowa z Poręby Spytkowskiej – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, numer KRS 0000037904 z dopiskiem „16758 Artur Sowa”.
Maja Oleksy z Okocimia – Fundacja „Polsat” w Warszawie, numer KRS 0000135921 z dopiskiem „dla Mai Oleksy”.  
Brzeskie pięcioraczki – Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, numer KRS 0000174486 z dopiskiem „Brzeskie pięcioraczki”.
Karolek Sady z Okocimia – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, numer KRS 0000037904 z dopiskiem „ Sady Karol 13888”.
Karolinka Pacura z Brzeska – Fundacja przeciwko Leukemii ul. Morcinka 5, paw. 19, 01-496 Warszawa, numer KRS 000015197 
z dopiskiem „dla KAROLINA PACURA”. 
Przemek Wolny z Brzeska – Fundacja Promocji Zdrowia, numer KRS 0000210386 z dopiskiem „Dla Przemka Wolnego”. red. 

Robert Biernat i Roman Gurgul
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1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Brzeskie 
uroczystości upamiętniające zamordo-
wanych Żołnierzy Podziemia Niepod-
ległościowego rozpoczęły się o godz. 
18.00 uroczystą mszą św. w Kościele 
św. Jakuba Apostoła, którą celebrował 
ks. proboszcz Józef Drabik z udziałem 
księży Franciszka Kostrzewy, Zygmunta 
Bochenka, Waldemara Cieśli i Marka 
Jawora. We mszy św. wzięli udział 
mieszkańcy Brzeska, radni Klubu Pra-

Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W środę 13 marca w RCK-B w Brzesku 
odbyła się konferencja, dotycząca Polityki 
rozwoju Małopolski do 2020 roku, w któ-
rej udział wzięli przedstawiciele władz 
gminnych i powiatowych, instytucji 
państwowych, przedsiębiorstw i stowa-
rzyszeń. Celem konferencji było przed-
stawienie inicjatyw prorozwojowych 
istotnych w skali naszego regionu.

Wicemarszałek Małopolski Roman 
Ciepiela informował, że do dziewięciu  
programów strategicznych zgłoszono 
aż 438 projektów poruszających prze-
różne strefy naszego życia. Najwięcej, 
bo aż 116 dotyczyło przemysłu czasu 
wolnego czyli basenów hal sportowych 
itp. Mówił o małym zainteresowaniu 
projektami włączenia społecznego.

Zwracał uwagę, że każdy region 
jest inny, dlatego pieniądze musimy 
wydać inteligentnie. Zarówno burmistrz, 
Grzegorz Wawryka, jak i wicemarsza-
łek Roman Ciepiela podnosili ważny 
temat budowy drogi Brzesko-Nowy 

„To będą trudne pieniądze”

Sącz o parametrach drogi ekspresowej. 
Dzięki temu miasto uzyskałoby drugą 
obwodnicę przebiegającą za szpitalem 

a łączącą drogę krajową nr 4 i sądecką 
drogę nr 75. Podnoszono również sprawę 
uzbrojenia stref przemysłowych.  RED
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wa i Sprawiedliwości  w radzie miejskiej 
i powiatowej, członkowie i sympatycy 
PiS oraz  licznie zebrana młodzież.  Po 
mszy św. uczestnicy uroczystości, w asy-
ście młodzieży z Jednostki Strzeleckiej 
2059 w Brzesku, przemaszerowali pod 
Grób Nieznanego Żołnierza. Przy po-
mniku Nieznanego Żołnierza i tablicy 
upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych, 
uczestnicy  złożyli kwiaty i zapalili 
znicze, by uczcić pamięć i oddać hołd 
wszystkim polskim bohaterom, którzy 
oddali życie w walce za wolną Polskę. 
Organizatorami brzeskich uroczystości 
był Poseł Edward Czesak i Komitet 
PiS w Brzesku, któremu przewodniczy 
Stanisław Pacura.
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Pamięć Żołnierzy Wyklętych uczcili: burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka 
i przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Pasierb, składając kwiaty przy pomniku 
Nieznanego Żołnierza i tablicy upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych.
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Wzruszające chwile przeżywała 
społeczność Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Brzesku 

- 19 lutego 2013 roku, w dniu Święta 
Szkoły, które uroczyście obchodzono 
w 40 – lecie nadania imienia Mikołaja 
Kopernika.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
Świętą w kościele pw. NMP Matki Koś-
cioła i św. Jakuba Ap. w Brzesku, którą 
celebrowali Ksiądz Proboszcz Józef Dra-
bik, Ksiądz Prałat Zygmunt Bochenek, 
Ksiądz Prałat Franciszek Kostrzewa, 
ks. Łukasz Matyka, ks. Jacek Walczyk 
i ks. Maciej Śmigacz. Po homilii, w której 
Ksiądz Prałat Józef Drabik obrazowo 
wskazywał uczniom i nauczycielom czte-
ry rogi sztandaru: wiedzę, wychowanie, 
mądrość i świętość, jako drogowskazy 
pozwalające nie zbłądzić na manowcach 
współczesnego świata, nastąpiło poświę-
cenie nowego sztandaru, ufundowanego 
przez Radę Rodziców. 

Następna część uroczystości odbyła 
się już w Regionalnym Centrum Kultu-
ralno – Bibliotecznym w Brzesku, gdzie 
zgromadzili się nauczyciele, uczniowie 
oraz zaproszeni goście. Wśród nich byli 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, 
Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej 
Potępa, Ksiądz Proboszcz Józef Drabik, 
Ksiądz Prałat Zygmunt Bochenek, 
Ksiądz Prałat Franciszek Kostrzewa, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Tade-
usz Pasierb oraz Radni Miejscy, Wójt 
Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, 
pracownicy biura Posła RP Edwarda 
Czesaka, przedstawiciele władz samo-
rządowych i służb miejskich, dyrektorzy 
placówek oświatowych i kulturalnych, 
emerytowani pedagodzy oraz rodzice.

Wszystkich przybyłych powitała 
dyrektor szkoły, Dorota Wójcik wraz 
z wicedyrektorem, Justyną Krzywacką. 
Następnie przedstawiono w formie 

Jubileusz „Trójki”

prezentacji multimedialnej historię 
szkoły i jej dorobek. Zebrani mogli się 
przekonać, jak wiele zmian zaszło od 
momentu powstania placówki w 1966 
roku do chwili obecnej. 

Szczególnie podniosłym 
momentem uroczystości było 
przekazanie przez poczet sztan-
darowy Rady Rodziców nowego 
sztandaru w ręce pani Dyrektor 
i ślubowanie przedstawicieli 
Samorządu Uczniowskiego. 

Po ceremonii przekazania 
sztandaru na scenę zostali 
zaproszeni przedstawiciele 
honorowych darczyńców a za-
razem przyjaciół szkoły, aby 
dokonać wbicia symbolicz-
nych gwoździ, upamiętnia-
jących ten wyjątkowy dzień. 
Wielu z nich przy tej okazji 
zabrało głos, gratulowali jubi-
leuszu i życzyli nam dalszych 
sukcesów.

Następnie goście zgroma-
dzeni na widowni mogli obejrzeć część 
artystyczną w wykonaniu uczniów 
naszej placówki, którzy w oryginalnej 

i zabawnej formie przypomnieli wielkie 
dokonania patrona „Trójki”. Roztańczo-
ne planety, płynące w powietrzu pory 
roku - piękne baletnice i wspaniała 
postać Mikołaja Kopernika, którego 
zagrał aktor, absolwent naszej szkoły 
– Wojciech Sukiennik, wzbudziły wielki 
aplauz wśród publiczności. Dużo emocji 
i niemniej dobrej zabawy przyniosła 
również aukcja prac plastycznych ab-
solwentów i nauczycieli naszej szkoły,  
profesjonalnie przeprowadzona przez 
pana Wojciecha. Na zakończenie od-
było się wręczenie nagród laureatom 
gminnego konkursu plastycznego pod 
hasłem „Kosmos pełen tajemnic”.

Po części oficjalnej nie mogło za-
braknąć choć kilku chwil na rozmowy, 
wspomnienia oraz pamiątkowe wpisy 
do kroniki. 

W tym miejscu pragniemy serdecz-
nie podziękować wszystkim, którzy 
włączyli się w przygotowanie naszego 
wyjątkowego Jubileuszu i dzięki któ-
rym uroczystość zyskała wspaniałą 
oprawę.
Magdalena Głowacka-Zastawnik 

Edyta Szczepanek
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W dniach 5 – 7 lutego w Szkolnym 
Schronisku Młodzieżowym w Brzesku 
odbyły się Powiatowe Targi Edukacyj-
ne. Przedsięwzięcie to od kilku lat jest 
organizowane z myślą o uczniach klas 
trzecich gimnazjów, celem wyposaże-
nia ich w pełną informację o szkołach 
i kierunkach kształcenia w Powiecie 
Brzeskim. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 w Brzesku prezentowali 
w bieżącym roku zarówno nauczyciele, 

Powiatowe Targi Edukacyjne
jak i uczniowie klas Liceum Ogólno-
kształcącego im. Mikołaja Kopernika 
oraz uczniowie Technikum im. Józefa 
Piłsudskiego. Gimnazjaliści mogli uzy-
skać informacje dotyczące kierunków 
kształcenia w roku szkolnym 2013/14. 
Podczas prezentacji multimedialnej 
zapoznali się z nowoczesną bazą dy-
daktyczną szkoły. Gimnazjaliści zain-
teresowani byli nauką w Technikum 
Organizacji Reklamy. Z ofertą placówki 
zapoznać się można na stronie interne-
towej placówki www.zsp1-
brzesko.edu.pl /zakładka 
– rekrutacja/.

W targach edukacyj-
nych uczestniczył także 
Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 (druga 
z brzeskich szkół) specjal-
nie na tę okazję nauczyciele 
i uczniowie przygotowali vi-
deo klip promujący szkołę. 
Zostały zaprezentowane 
kierunki kształcenia: tech-
nik informatyk, mechatro-
nik, elektryk, mechanik, 

technik budownictwa, geodeta, technik 
żywienia i usług gastronomicznych, 
mechanik pojazdów samochodowych, 
elektryk, monter zabudowy i robót wy-
kończeniowych, murarz tynkarz. Warto 
podkreślić, że szkoła uczestniczy w pro-
gramie Comenius, Leonardo da Vinci, 
Modernizacja Kształcenia Zawodowego. 
W ogólnopolskim rankingu Technikum 
zajmuje 1 miejsce w powiecie brzeskim, 
13 w całym województwie małopolskim 
i 105 w Polsce.  RED

chała w ramach programu Leonardo 
da Vinci i dzięki wsparciu Fundacji 
Rozwoju Systemu Edukacji.

Podczas pobytu w Walencji ucz-
niowie rozwijali swoje umiejętności 
zawodowe i językowe w firmach logi-
stycznych i informatycznych. 

- Kamil Gnela – Była to moja pierw-
sza praktyka zawodowa. Cieszę się, że 
mogłem skorzystać z wyjazdu zorgani-
zowanego przez szkołę. Zapoznałem 
się z warunkami pracy w zawodzie 
informatyka, miałem możliwość zapre-
zentowania swoich umiejętności przed 

pracodawcą. Nawiązałem dobre relacje 
ze współpracownikami co pomagało mi 
w nauce języka hiszpańskiego.

- Kamil Adamik – W Hiszpanii po-
znałem nową kulturę. Miałem możliwość 
uczenia się języka hiszpańskiego. Nawią-
załem wiele ciekawych znajomości.

- Szymon Wąs – Była to znakomita 
lekcja gospodarowania finansami i or-
ganizowania własnego czasu.

- Michał Buchowicz -  Cieszę się, że 
mogłem uczestniczyć w stażu zorgani-
zowanym przez moją szkołę. Wyjazd 
do Hiszpanii pozwolił mi poznać nowy 
kraj, inne realia pracy. Nauczył mnie 
samodzielności oraz pozwolił przyjem-
nie spędzić czas z przyjaciółmi.

Wszyscy uczestnicy wyjazdu otrzy-
mali europejskie certyfikaty potwier-
dzające odbycie stażu. Wyjazd był 
znakomitą okazją do zapoznania się 
z nowymi technologiami stosowanymi 
w wymienionych branżach,  ale rów-
nież dał możliwość poznania kultury, 
języka i ciekawych miejsc naszego 
kontynentu. 

Udział w projekcie jest nowym do-
świadczeniem dla nauczycieli ZSP nr 1 
w Brzesku. Dorota Jedlińska 

2 lutego br. 16 uczniów klas trzecich 
Technikum im. J. Piłsudskiego z Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Brzesku wraz z opiekunkami Martą 
Grabanią i Aleksandrą Ożóg wyjechało 
na miesiąc do Walencji w Hiszpanii. 
Dzięki staraniom Dyrektora Szkoły 
pani Marii Góry i nauczycieli Techni-
kum w ZSP nr 1 - Marty Grabani, Mag-
daleny Urbaś oraz Aleksandry Ożóg 
uczniowie kształcący się w zawodzie 
technik informatyk i technik logistyk 
uczestniczyli tam w 4-tygodniowej  
praktyce zawodowej. Młodzież wyje-

Uczniowie ZSP Nr 1 w Hiszpanii
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W Wojewódzkim Konkursie „HOSPI-
CJUM – czas nadziei i miłości…”, spo-
śród wielu nadesłanych prac, wyróżnio-
no dwie uczennice Szkoły Podstawowej 
w Mokrzyskach: Aleksandrę Rynduch  
i Emilianę Pabian. Odebrały one w 
Tarnowie z rąk kuratora Aleksandra 

Wrażliwość serca
Palczewskiego i biskupa Andrzeja Jeża 
kalendarze – albumy z zamieszczonymi 
krótkimi aforyzmami ułożonymi min. 
przez nie same. Celem konkursu było 
upowszechnienie wśród młodych ludzi 
zarówno wiedzy o założeniach i funkcjo-
nowaniu opieki hospicyjnej.      RED

pod tym hasłem 5 lutego odbył się 
tegoroczny Dzień Bezpiecznego Inter-
netu. Z tej okazji w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Jadownikach odby-
ła się akademia, w której uczniowie 
czwartej klasy w ciekawy sposób 
przedstawili zagrożenia czyhające na 
użytkowników sieci. Podsumowano 
konkurs grafiki komputerowej. Odbyły 
się również zajęcia w oparciu o projekt 
unijnego Programu Safer Internet, 

„Serfuję. Respektuję” 
które przeprowadziła  nauczycielka 
informatyki  Katarzyna Grzebie-
niarz.  Młodsi uczniowie obejrzeli film 
„Przygody Plika i Foldera w Sieci”, 
rozwiązywali łamigłówki i rebusy kom-
puterowe. Starsze klasy dyskutowały 
o negatywnych skutkach korzystania 
z nowych technologii, oglądając kres-
kówki „Owce w Sieci”. Dobrej zabawie 
przyświecała idea zwiększenia bezpie-
czeństwa dzieci w Internecie.

Katarzyna Grzebieniarz

Uczennice z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 w Brzesku, Anna 
Wójtowicz i Karolina Nowak zajęły 
pierwsze miejsce w VI Wojewódzkim 
Konkursie Wiedzy i Umiejętności 
Gastronomicznych. Został on zorgani-
zowany przez Samorządowe Centrum 
Edukacji w Tarnowie, w tym roku 
odbył się 5 marca w ZSP w Żabnie. 
Do konkursu przygotowywały się pod 
opieką pani Krystyny Kaim.    RED 

Gastronomiczki z ZSP Nr 2

Łukasz Kijak – uczeń klasy IV 
technikum w zawodzie Technik 
Ekonomista w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 w Brze-
sku zajął II miejsce, a uczennica 
tej samej klasy - Anna Sowa 
zdobyła wyróżnienie w Konkur-
sie Wiedzy z Rachunkowości 
i Finansów Publicznych Jed-
nostek Gospodarczych orga-
nizowanym w roku szkolnym 
2012/2013 przez Stowarzyszenie 
Księgowych w Polsce Zarząd 
Główny w Warszawie, Oddział 
Okręgowy w Krakowie.   RED

AKCJA KRWIODAWSTWA
1 marca  grupa uczniów  ZSP nr 1 
i  ZSP nr 2 z Brzeska oddała krew 
w stacji krwiodawstwa Szpitala 
Dziecięcego w Krakowie - Pro-
kocimiu. Akcja trwa od 1999 r, 
młodzież ZSP nr 1 włączyła się do 
niej w roku 2006. Do tej pory ucz-
niowie ZSP nr 1 i ZSP nr 2 oddali 
ponad 500 litrów tego bezcennego 
leku. Tym razem młodzież oddała 
9 litrów krwi. Wszystkim krwio-
dawcom  serdecznie dziękują or-
ganizatorzy wyjazdu: Anna Gibes 
i Monika Klimczak oraz opiekun 
ks. Przemysław Podobiński.

Sukces uczniów ZSP Nr 1Sukces uczniów ZSP Nr 1

2 kwietnia 2013r Publiczne Przed-
szkole w Szczepanowie święto-
wać będzie uroczyste nadanie imie-
nia Błogosławionego Jana Pawła 
II. Przedszkole funkcjonuje od 1964 
roku. Do dwóch oddziałów w Szcze-
panowie i jednego w Wokowicach 
uczęszcza 71 dzieci w wieku od 3 do 
6 lat. O wyborze patrona placówki 
zadecydowali rodzice dzieci, nauczy-
ciele oraz personel administracyjno-
obsługowy.  
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W roku szkolnym 2012/2013 Po-
radnia Psychologiczno – Pedago-
giczna w Brzesku otworzyła nowy 
gabinet terapeutyczny EEG-Biofee-
dback. Metoda ta cieszy się dużym 
powodzeniem, tym bardziej, że 
prowadzone treningi są bezpłatne. 

Poznajmy metodę EEG-Biofee-
dback…

EEG Biofeedback (EEG - elektro-
encefalograf, Biofeedback z ang. - bio-
logiczne sprzężenie zwrotne) to metoda 
treningowa z zakresu neurotechnologii, 
służąca usprawnianiu pracy umysłu. 
Metoda powstała w ośrodku szkolenia 
astronautów NASA, następnie weszła 
do medycyny klinicznej. W tej metodzie 
wykorzystuje się atrakcyjne techniki 
multimedialne (gry komputerowe, filmy, 
bajki) jako źródło pozytywnych bodźców 
(nagród). Nagradzany pacjent uczy się 
pracować tak, aby jak najczęściej otrzy-
mywać nagrodę.

Nagrody przekazywane są w for-
mie:

•  wizualnej - np. podczas pogłębia-
nia koncentracji na ekranie monitora 
wyświetla się kreskówka lub samolot 
leci wyżej, w chwilach rozproszenia 
uwagi obraz kreskówki zatrzymuje się, 
natomiast samolot obniża lot; 

EEG-Biofeedback 
w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brzesku
• akustycznej - przyjemny dźwięk przy 

„sukcesie”, nieprzyjemny przy „porażce”. 
Naukowym wyjaśnieniem tego zja-

wiska jest teoria warunkowania instru-
mentalnego, według której wzmocnienie 
pozytywne (nagroda) powoduje powta-
rzalność reakcji, w tym wypadku – op-
tymalny wzorzec pracy mózgu. W ten 
sposób trenujmy mózg, aby jak najlepiej 
pracował. Podczas każdej sesji treningo-
wej terapeuta wyznacza indywidualne 
cele dla pacjenta poprzez odpowiednie 
nastawianie parametrów aparatury 
EEG-Biofeedback. Sygnały czynności 
bioelektrycznej mózgu odbierane są za 
pomocą elektrod, umieszczanych w bez-
pieczny i nieinwazyjny sposób na głowie 
i uszach dziecka.

Pacjent uczy się, 
jak pozytywnie zmie-
niać wzorzec wytwa-
rzanych fal mózgu 
(wzmacniać pożądane 
i hamować niepożą-
dane fale mózgowe), 
bowiem stan naszego 
umysłu i zachowanie 
łączą się we wzorcu 
pracy mózgu. 

Dlaczego jest 
ważne wytwarzanie 
odpowiednich fal?

Aparatura rejestru-
je cztery rodzaje fal móz-
gowych - delta, theta, alfa, beta. Każda 
z tych fal odpowiada za inną aktywność 
mózgu. Na przykład fale delta pojawiają 
się w stanie głębokiego, regenerującego 
snu, fale theta odpowiadają za fanta-
zjowanie, rozkojarzenie, a fale beta za 

aktywne myślenie. Z kolei fale 
alfa pojawiają się w stanie 
relaksu i umożliwiają twórcze 
działania. Jeżeli w czasie czu-
wania wytwarzamy za dużo fal 
theta, nie mamy warunków 
do sprawnego myślenia czy 
koncentrowania się. Podczas 
treningu EEG-Biofeedback 
można nauczyć się regulować 
przebieg fal i dostosować je do 
aktualnych potrzeb. 

Silna wola i motywacja 
pacjenta jest warunkiem sku-
teczności terapii. Dlatego tak 
ważny jest odpowiedni wiek 

dziecka oraz systematyczny udział 
w treningach. 

Gabinet EEG-Biofeedback w na-
szej Poradni ofertę pomocy kieruje do 
dzieci z:

• zaburzeniami koncentracji uwagi; 
• nadpobudliwością psychoruchową 

(zespoły ADHD, ADD);
• trudnościami w kontroli impul-

sywności;
• stanami lękowymi;
• napięciem wewnętrznym, tremą, 

obniżoną samooceną.
Udowodniono klinicznie, że najwięk-

szą skuteczność treningów EEG-Biofee-
dback uzyskuje się w wyżej wymienio-
nych trudnościach.

Ważne informacje:
Najlepsze efekty uzyskuje się przy 2-

3 sesjach w tygodniu, jednak nie rzadziej 
niż raz w tygodniu.

Poprawa powinna być zauważalna po 
20 treningach, ale zależy to od plastyczno-
ści mózgu i złożoności problemu.

Metoda może być alternatywą dla 
leków lub wspomagać farmakoterapię. 
Przewagą Biofeedbacku jest to, że jest 
to metoda całkowicie bezpieczna, bez 
skutków ubocznych. 

Biofeedback to ciężka praca pacjen-
ta i terapeuty. Metoda jest skuteczna 
w 80-95% przypadków, w zależności od 
stopnia złożoności problemu.

Efekty treningów są trwałe.
Zajęcia prowadzą trenerzy EEG-

Biofeedback: mgr Magdalena Kuśnierz 
oraz mgr Dominika Sosin-Szefer. Zain-
teresowanych prosimy o kontakt z PPP 
w Brzesku.  M.K,  D.S.
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Wieloletni pracownik banków 
w Brzesku, Tarnowie, Krako-
wie, Warszawie i Szczurowej. 

Z wykształcenia jest bankowcem. Jeden 
z założycieli TKKF „Sokół” w Brzesku 
i wieloletni członek zarządu w funkcji 
prezesa/wiceprezesa/sekretarza (w za-
leżności od kadencji). Z upodobaniem 
umiejący łączyć obie sfery życia. Tam, 
gdzie pracował popularyzował  kulturę 
fizyczną. Zapytany o początki działalno-
ści sportowej, odpowiada: - Moje hobby 
zaczęło się w średniej szkole (Liceum 
Ekonomiczne w Pałacu Goetza). Brałem 
udział w biegach narciarskich, trochę 
uprawiałem lekkoatletykę, biegi przeła-
jowe na 1000 m. Później przyszły kręgle, 
grałem też w kometkę, wciągając do gry 
żonę i syna…  Czy rodzina podziela pasję 
Stanisława Stolińskiego? – Córka Doro-
ta skończyła AWF i uczy w szkole. Syn 
Andrzej poszedł w moje bankowe ślady, 
uzyskał również stopień instruktora 
tenisa ziemnego. Wnuk Darek też grał 
w kręgle ale zmienił zainteresowania 
w kierunku tenisa stołowego.

Abdykacje wydają się być te-
raz modne… Co Pana skłoniło do 
rezygnacji z funkcji pełnionej od 
wielu lat? Zmiana na stanowisku 
prezesa TKKF jest dla mieszkańców 
Brzeska zaskoczeniem.

Zrezygnowałem z uwagi na stan 
zdrowia, po 54 latach pracy zawodowej. 
Pracuję społecznie w sporcie od ponad 
50 lat. W brzeskim TKKF od chwili jego 
założenia. Jestem jak  „Ostatni Mohika-
nin”. Coraz częściej czuję zmęczenie, bo 
to już inne czasy, wiele rzeczy dzieje się 
inaczej, niżbym chciał. 

Co uważa Pan za największe 
osiągnięcie TKKF oraz własne?

Zapoczątkowanie i rozwój kręglar-
stwa w Brzesku, ale w województwie. 
Może nawet przyczyniliśmy się do 
rozwoju tej dyscypliny na skalę ogól-
nopolską.

Ale brzeski TKKF to nie tylko 
kręgielnia. To także siatkówka, koszy-
kówka, kometka, tenis stołowy, aerobik, 
aikido, siłownia, zawody rowerowe, 
sporty zimowe. Organizowaliśmy Biegi 
Ziemi Brzeskiej, których inicjatorem 
był Adam Malaga i Kazimierz Migoń. 
Dużo się tu działo, a ile historii, o której 
już mało kto wie… To jest materiał na 
dobrą książkę. 

Na przestrzeni 50 lat zdobyliśmy 
65 pucharów w różnych konkurencjach 

TKKF „Sokół” Brzesko 
Pół wieku we wspomnieniach prezesa Stanisława Stolińskiego

sportowych oraz 35 medali, w tym 11 
złotych, 15 srebrnych i 9 brązowych, 
zdobytych na Mistrzostwach Polski 
i Ogólnopolskich Spartakiadach Młodzie-
ży. A przez te wszystkie lata „przewinęło” 
się przez TKKF sporo osób.

Można spotkać różne daty usta-
nawiające początek TKKF „Sokół” 
w Brzesku. Od kiedy należy liczyć 
50-lecie Towarzystwa?

Od 15 marca 1963 kiedy założono 
pierwsze ognisko TKKF w Brzesku.

Był Pan jednym z założycieli. Od 
ilu lat pełnił Pan funkcję prezesa?

Tak. Tu w Brzesku powstały dwa 
ogniska, najpierw młodzieżowe przy ZSM 
i kolejne „Sokół”, powołane przy Samo-
rządzie Osiedla nr 1 w Brzesku. W tym 
drugim byłem prezesem od początku 
(1976), później po połączeniu ognisk 
(1982) także byłem prezesem do 1986. 
Ponownie od 2006. Byłem także sekre-
tarzem i parę lat wiceprezesem. Nigdy 
nie zabiegałem o to, aby pełnić te funkcje, 
gdyż pracowałem poza Brzeskiem. Od 
początku istnienia TKKF piszę odręcznie 
kronikę, w której koncentruję się na wy-
darzeniach sportowych. Zbieram wycinki 
z prasy i fotografie.

Porozmawiajmy o początkach 
TKKF w Brzesku.

Myśmy zaczynali „po piwnicach”, 
między innymi udostępnianych przez 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Brzesku. Pierwsze dyscypliny – sza-
chy, brydż. Zebrania, zawody odbywały 
się w różnych miejscach. Ludzie mieli 
wielki entuzjazm i różne pomysły. Można 
by mówić w nieskończoność, wymieniać 
nazwiska zaangażowanych, zasługi… 
Biorąc pod uwagę wysoki czynsz jaki 
płacimy obecnie z tytułu wynajmu lo-
kalu, być może będziemy zmuszeni po 
tych 50 latach, powrócić z działalnością 
„do piwnicy”.

Jak to było z kręgielnią w Brze-
sku? 

Kiedyś to był sport „panów”, ludzi 
wyższego pochodzenia. W naszym mie-
ście tradycyjna rozrywka poważanych 
kupców. Przed wojną istniała kręgielnia 
przy Pawilonie, tam wychowali się przy-
szli reprezentanci Polski. W czasie wojny 
jej działalność upadła. Po wyzwoleniu 
zaczął się rozwój tej dyscypliny wśród 
różnych grup społecznych. W starej krę-
gielni pracownicy po swojej zmianie urzą-
dzali nieformalne rozgrywki, a chłopcy 
pod Pawilonem zarabiali parę groszy 

za stawianie kręgli. Gliniana podłoga, 
toczone z drewna kręgle i straszny hur-
got. Spodobał mi się ten widok. Chciałem 
„coś z tym zrobić”, zainteresować ludzi. 
Z grupą zapaleńców zaczęliśmy organi-
zować drużynę i zaplecze. Byłem założy-
cielem sekcji kręglarskiej przy Pawilonie 
Okocim, gdzie odbywały się rozgrywki 
z udziałem reprezentacji z Dobczyc, My-
ślenic, klubów Sparta-Kraków i Kolejarz, 
Ogniska Asklepios. Bywał u nas Czesław 
Klinik -  I prezes Krakowskiego Okrę-
gowego Związku Kręglarskiego ( KOZK 
powstał z naszej inicjatywy i stanowił 
podstawę powołania Krajowego Związku 
Kręglarskiego w Poznaniu z prezesem 
Grzegorzem Cwojdzińskim, autorem 
pracy doktorskiej na temat sportu krę-
glarskiego). 

Byłem w zarządzie wojewódzkiego 
TKKF w Tarnowie i małopolskiego TKKF 
w Krakowie, co mi ułatwiało pozyskiwa-
nie środków. W tym czasie było wielu 
chętnych, którzy chcieli jakoś pomóc. 
Na przykład Kazimierz Ropek i Michał 
Wojtas, a zwłaszcza Józef Wojciechow-
ski, który przerobił całą nawierzchnię 
z gliny na plastikową (zmodernizował 
tory – jednotorówkę  przebudowano na 
dwutorówkę). Pieniądze na to zdobyłem 
w Krakowie, w Komitecie Kultury Fi-
zycznej. Kręgielnia była czynna póki nie 
wybudowano nowej.

Zarówno Jerzy Niklas, dyrektor Wo-
jewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej 
w Tarnowie, jak i prezes Prosowicz z Wo-
jewódzkiego TKKF w Tarnowie zaufali 
mi i zapewnili środki na budowę kręgiel-
ni. Na jej otwarcie 15.05.1984 przyjechało 
16 reprezentacji z całej Polski i odbyła się 
uroczystą defilada  z udziałem orkiestry 
Browaru Okocim. To była pierwsza zau-

Prezes Stanisław Stoliński
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tomatyzowana kręgielnia w Polsce na 
krajowych automatach. Stwarzaliśmy 
coraz lepsze warunki dla zawodników 
i dla młodzieży. Pierwszym instrukto-
rem był Bogdan Kulka. Odnosiliśmy 
sukcesy: najpierw II liga, później I liga, 
teraz superliga kręglarska mężczyzn. Tu 
odbywały się zawody międzynarodowe, 
np. mecz juniorów Polska-Austria, Pol-
ska-Jugosławia. Organizowaliśmy też 
wspólne imprezy sportowe z udziałem re-
prezentacji Niemiec, Słowacji i Węgier. 

Kiedy zmienił się system finanso-
wania ogniska TKKF, wyrażono zgodę 
na skomunalizowanie i wiele dobrych 
pomysłów upadło. 

Powiedział Pan, że trzeba pa-
trzeć na kryzys tego, co się samemu 
budowało…

Mieliśmy szeroką ofertę dyscyplin 
sportowych i dalej chcemy to kontynuo-
wać, tylko brak nam bazy. Ten budynek 
był naszą własnością. Były naczelnik 
gminy Jerzy Skórnóg i była skarbnik 
Wanda Prus podpisali przekazanie 
naszemu ognisku środka trwałego 
w wieczyste użytkowanie. „Dom Kultu-
ry Fizycznej TKKF „Sokół” – taki był ty-
tuł tablicy inwestycyjnej. Podkreślam, 
obiekt został sfinansowany z funduszy 
Totalizatora Sportowego i środków Wo-
jewódzkiego Komitetu Kultury Fizycz-
nej, działalność bieżąca również była 
prowadzona w oparciu o te środki przy 
częściowej pomocy tutejszych władz. 
Dużo nam pomagał prezes Polskiego 
Związku Kręglarskiego Grzegorz Cwoj-
dziński. Jednak Urząd Miejski przejął 
budynek w ramach komunalizacji. Obie-
cywano, że będą prowadzone działania 
na dotychczasowych warunkach, ale nas 
pozbawiono tej możliwości. No i również 
częściowo bazy. Bo za wszystko musi-
my płacić. Zarząd nie zakładał w swej 
działalności komercjalizacji dochodowej, 
udostępniając obiekt bezpłatnie dla 
młodzieży. Niedawno kręgielnię przejął 
BOSiR, a my odnajmujemy od niego 
część budynku. Na początku trudno 
nam było się dogadać. Myśmy remon-
towali obiekt w latach 2006-2008. UM 
dał niewielkie środki, góra obiektu była 
remontowana przez Firmę W. Jawora 
i innych sponsorów, którzy przekazali 
nam na ten cel około 30 tys. Jednak  
po przejęciu przez BOSiR zarządzono 
całkiem nowy remont. I tak uczciwie, 
przydałaby się nam rekompensata za 
środki włożone w remont.

Odnoszę wrażenie, że BOSiR nie 
jest zainteresowany współpracą z nami. 
Chcieliśmy zrobić zawody tenisa sto-
łowego, proponowaliśmy współorgani-
zację turnieju piłki plażowej… nic nie 
wyszło z tych pomysłów. Z sentymentem 

wspominam dawne czasy, gdy ludzie się 
angażowali w sprawy społeczne.

Z pewnością kręgielnia w Brze-
sku była niegdyś ośrodkiem przy-
ciągającym szerokie grono osób?

Istotnym sukcesem naszego TKKF 
była popularyzacja kręgli jako hobby 
– to myśmy zorganizowali ligę szkolną 
i ligę zakładów pracy.  Powstawały og-
niska TKKF przy kolejnych zakładach 
pracy oraz nauczycielskie. Tutaj 800-
1000 zawodników brało udział w spar-
takiadzie podczas Wojewódzkiego Zlotu 
Zakładów Pracy – takie zloty co roku 
były w innej miejscowości. Współor-
ganizowaliśmy spartakiady o zasięgu 
wojewódzkim oraz mnóstwo różnych 
imprez sportowych. Byliśmy też inicja-
torem remontu i reaktywacji kręgielni 
na Górze Marcina w Tarnowie, przez 
jakiś czas działała tam sekcja kręglar-
ska, przebudowaliśmy tę kręgielnię ze 
środków tarnowskiego BOSiRu. 

Do ważnych osiągnięć należy też 
współpraca TKKF z niepełnosprawny-
mi, głównie niewidomymi. Zorganizo-
waliśmy dla niewidomych Ogólnopol-
ski Turniej, gdzie próbowało swoich 
sił ponad 60 zawodników z różnych 
rejonów Polski.

W realizacji zadań ogniska TKKF 
duże zasługi miał skarbnik Andrzej 
Filipek, który przez wiele lat pro-
wadził  wypożyczalnię sprzętu oraz 
opiekował się siłownią. W latach 1984-
88 prowadziliśmy hotel, żeby mieć 
dochody. W tym pomieszczeniu (na 
górze) działał też Klub Emeryta. Były 
tu organizowane spotkania-bale oraz 
regularnie ćwiczenia dla starszych, 
bezpłatnie… 

Mając bazę w postaci kręgielni, wy-
budowaliśmy korty tenisowe, częścio-
wo ze środków UM, częściowo pomogli 
sponsorzy (W. Jawor). Budowaliśmy na 
osiedlu boisko piłkarskie – społecznie, 
także boisko do siatkówki. Prowadzi-
liśmy dwa zespoły piłki siatkowej, 
żeński i męski. Drużyna trenera Antka 
Górskiego była tak dobra, że przeszła 
później do KS Okocimskiego.

Zadania nietypowe?
Na przykład przez trzy lata (1975-

78) organizowaliśmy zajęcia z aikido 
na sali SP nr 1, które w tamtych cza-
sach były czymś nowym, a zarazem 
bardzo popularnym.

Kiedyś udostępnialiśmy 2 pomiesz-
czenia dla MOK-u na działalność 
świetlicową dla dzieci. Dyżurowało 
dwóch nauczycieli. Prowadzono zajęcia 
rekreacyjne i sportowe. Przychodziło 
sporo dzieci. W tej działalności poma-
gał Józef Kaczmarczyk. Prowadziliśmy 
nawet balet i zespół taneczny.

Skąd nazwa „Sokół”?
Chcieliśmy nawiązać do świetnych 

przedwojennych tradycji Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”. W roku 1986 
zorganizowaliśmy spotkanie z byłymi 
członkami TG „Sokół” w Brzesku, 
w którym udział wzięli m.in. Janina 
Głuch, Stefan Sukiennik, Edward 
Zawartka, Józefa Wolak. Zarząd 
TKKF „Sokół” w Brzesku zbierał różne 
eksponaty, potwierdzające działalność 
Towarzystwa. Zarząd naszego Ogniska 
może sobie przypisać inicjatywę reak-
tywowania tej organizacji.

Czy uważa Pan, że obecne czasy 
ułatwiają, czy utrudniają krzewie-
nie kultury fizycznej? 

Dla rozwoju sportowego lepsze cza-
sy były dawniej, gdy mieliśmy środki 
na organizację zawodów, zlotów, nawet 
na szczeblu wojewódzkim, na upomin-
ki dla zwycięzców, dla dzieci. W tej 
chwili środki są ograniczone.

Dlaczego warto uprawiać sport?
Sport? - dla zdrowia. Na przykład 

kręgle. Zalety kręgli są takie, że jest 
to dyscyplina, w której lata pracują 
dla zawodnika, a nie przeciwko, jak 
w innych dyscyplinach, gdzie na spor-
tową emeryturę wcześnie się odchodzi. 
Tutaj zawodnicy mogą naprawdę wiele 
osiągnąć i nawet reprezentować Polskę 
podczas międzynarodowych zawodów. 
Niektórzy zawodnicy TKKF „Sokół” 
wywodzą się z rodzin trudnych. Sport 
pomógł im się odnaleźć, motywował 
ich i wychowywał. To powinno być 
kontynuowane.

Korzystając z okazji, chciałem 
skierować słowa do nieco starszych 
czytelników: Jeżeli masz lat 50+ 
- „Bądź aktywny” – zapraszamy do 
udziału w programie „Droga do zdro-
wia z TKKF”.

Czy zamierza Pan nadal współ-
pracować z TKKF „Sokół” w Brze-
sku?

Byłem, jestem i będę działaczem 
społecznym zainteresowanym spor-
tem, a udzielanie się zależy od tych, 
którzy będą dalej kierować działalnoś-
cią ogniska. Mam doświadczenie, także 
jako członek zarządu Małopolskiego 
TKKF. Może się to przydać.

Bardzo dziękuję za rozmowę. 
W imieniu czytelników BIMu ży-
czę Panu dużo zdrowia, dalszej 
aktywności, i żeby ta aktywność 
była dla Pana przyjemnością.

Dziękuję. Chciałbym złożyć życze-
nia nowemu prezesowi TKKF dalszych 
osiągnięć w działalności sportowo-
rekreacyjnej.

Sabina Jakubowska
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28 lutego przy pełnej 
sali Regionalnego 
Centrum Kulturalno – 
Bibliotecznego odbył się 
koncert  zespół PLATEAU, 
który zaprezentował 
utwory z płyty pt. 
„Projekt Grechuta”. 
Gościnnie wystąpił 
Krzysztof Kiljański.

Na zakończenie karnawału – 
22 lutego, w RCK-B w Brzesku 
odbył się Koncert Krakowskiej 
Orkiestry Salonowej pt. 
„Zaczarowany świat operetki”. 
Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku 
zaprasza wszystkich chętnych 
na kolejny koncert w wykonaniu 
Krakowskiej Orkiestry Salonowej, 
który odbędzie się  22 marca. 

Już po raz kolejny odbył się 
„Wieczór z piosenką”. Na scenie 
w Regionalnym Centrum Kulturalno 
– Bibliotecznym zaprezentowali się 
podopieczni Eweliny Stępień, którzy 
uczęszczają na zajęcia wokalne do 
Miejskiego Ośrodka Kultury. 7 marca 
dla przybyłych gości zaśpiewali: 
Patrycja Bojdo, Patrycja Ojczyk, 
Karolina Biel, Natalia Bojdo, Karolina 
Jakubowska, Weronika Pawlina, 
Zuzanna Zachara, Magdalena 
Raczyńska, Katarzyna Szlachta, 
Olga Rudek, Magdalena Skokoń, 
Klaudia Zdybel, Daria Kukla, Sara 
Widła, Małgorzata Wiatr Burdyl, 
Karolina Zych i Jędrzej Rosa. 
Akompaniował Krzysztof Musiał

Fani jazzu uczestniczyli w koncercie zespołu 
PGR Latin Fire pt. „Jazz w rytmie salsy”, 
który odbył się 17 lutego w RCK-B w Brzesku.    
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7 marca 2013 r w sali wystawienniczej RCK-B 
w Brzesku odbył się wernisaż prac bocheńskiego 
artysty - Sławomira Jabłońskiego. 

W klimat wystawy wprowadził zebranych sam 
autor, opowiadając o swojej artystycznej drodze, 
pasjach i twórczych fascynacjach. W jej otwarciu 
wzięło udział wielu sympatyków i przyjaciół artysty 
z Bochni, Nowego Wiśnicza i Krakowa. Wystawa 
obejmuje prace malarskie ale jak sam twórca 
zaznaczył żadna technika artystyczna nie jest mu 
obca a jedną z jego ulubionych jest tkactwo. 
Dorobek twórczy Sławomira Jabłońskiego 
związany jest głównie z czterema miejscowoś-
ciami, które wywarły duży wpływ na jego życie 
- Niepołomicami, Nowym Wiśniczem, Krakowem 
i Bochnią. Ważną część stanowią pejzaże Bochni. 
Artysta wielokrotnie prezentował prace m.in.: 
w Galerii „Fakt” w Nowym Wiśniczu, w Dębicy, 
w Bochni, w Niepołomicach oraz w Bochni. 

Pod takim hasłem odbyła się lekcja europejska dla dzieci 5 i 6 letnich z Przedszkola nr 4 
w Brzesku. Temat został wybrany nieprzypadkowo, ponieważ rok 2013 jest Europejskim 
Rokiem Obywateli UE.
W czasie zajęć dzieci zapoznały się z mapą Europy oraz krajami należącymi do Unii. Na 
zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało kolorowankę – obrazek z Syriuszem 
– maskotką UE.

Sławomir Jabłoński gościem biblioteki
Wystawę można oglądać do końca marca w Sali 
Wystawienniczej Regionalnego Centrum Kulturalno-
Bibliotecznego w Brzesku. Serdecznie zapraszamy.

26 lutego odbył się konkurs recytatorski zorganizo-
wany przez Oddział dla Dzieci. W konkursie wzięło 
udział 18 uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI. 
Uczestnicy recytowali wiersze związane ze zwierzętami.  

I miejsce zajęli ex aequo: Franciszek Podłęcki, 
Jakub Smagacz, II miejsce: Miłosz Bober, III 
miejsce: Julia Licak. Wyróżnienia: 
Magdalena Zdybel, Patryk Król.

„O psiakach i kociakach wierszem”   „O psiakach i kociakach wierszem”   

„Wiem wszystko o Unii Europejskiej” 

X Konkurs Poetycko-Plastyczny
Franciszek Podłęcki, uczeń klasy 6b PSP nr 2 
w Brzesku został laureatem w X Konkursie Poe-
tycko-Plastycznym „Bł. Karolino, świeć nam 
przykładem...”, którego tematem było hasło 
roku duszpasterskiego „Kościół naszym domem”. 
Zajął III miejsce w kategorii twórczość poetycka  
- szkoły podstawowe wierszem 
pt. Mój dom – moja rodzina, opublikowanym 
w tomiku X Edycji Konkursu. Na konkurs 
wpłynęło 756 prac plastycznych i 205 poetyckich 
z różnych województw. Rozstrzygnięcie konkursu 
odbyło się 21 lutego w Woli Radłowskiej. Laureat 
udzielił wywiadu dla Radia RDN.
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Grudzień ubiegłego roku upłynął brze-
skim harcerzom pod znakiem konkursów 
związanych z Bożym Narodzeniem tj. na 
najpiękniejszą kartkę, na najlepszą ga-
wędę i na inscenizację bożonarodzeniową. 
Pod koniec ubiegłego roku brzeski hufiec 
wybrał się do Krakowa aby przywieźć do 
nas i rozprowadzić po naszych domach 
Światełko Pokoju (pisaliśmy o tym w stycz-
niowym nr BIMu).

Również  początek 2013 roku dla 
brzeskiego ZHP rozpoczął się bardzo ak-
tywnie. W połowie stycznia (tj. 14,15,16) 
w Brzeskiej „trójce” odbyła się trzydniowa 
„Harcerska Akademia – Biwak”. Wzięło 
w niej udział 43 harcerzy i 10 osób z kadry 
instruktorskiej. W ramach tego działania 
przeprowadzono m.in. spotkania z byłymi 
instruktorami. Tym razem harcerze mo-
gli porozmawiać z Dh Reginą Głuszak, 
Dh Haliną Zaczyńską, Dh Kazimierzem 
Kordeckim (nadal czynny instruktor) i Dh 
Józefem Kaczmarczykiem . Na podstawie 
tego i wielu innych spotkań tworzona 
jest obecnie Galeria Instruktorów, której 
realizacja jest przewidziana na 2018 rok 
z okazji 100-lecia ZHP. Harcerze mogli 

również zapoznać się z pracą strażaków, 
do czego przyczyniła się wycieczka i zwie-
dzanie straży w Brzesku. Dzięki spotkaniu 
z uczniami SP nr 3, swoją pasją i sposoba-
mi spędzania wolnego czasu mogli zarazić 
młodsze dzieci.

Ostatniego dnia „biwaku”, a dokładniej 
- 16 stycznia, odbył się „Zimowy Złaz – Bo-
cheniec 2013”, podczas  którego blisko 40 
osobowa grupa harcerzy przemaszerowała 
do kościółka pw. Św. Anny mieszczącego 
się w Jadownikach na Bocheńcu.

Z początku tego roku odbyła się rów-
nież zbiórka pieniędzy w formie sprzedaży 
kalendarzy na 2013 rok. Dzięki wsparciu 
sponsorów, pomocy ze strony phm Jacka 
Kołodzieja, który był odpowiedzialny za 
stworzenie projektu, druk oraz pozyskanie 
sponsorów, a przede wszystkim dzięki 
gorąco zaangażowanym w całe przedsię-
wzięcie harcerzom i instruktorom, zdołano 
sprzedać 722 kalendarze i tym samym 
uzyskać kwotę w wysokości 3 tys. 685 zł. 
Zgromadzone w tej akcji fundusze prze-
znaczono na finansowanie działalności 
ZHP w Brzesku.

22 lutego odbył się Dzień Myśli Bra-
terskiej. Jest to Święto Skautów obcho-
dzone co roku, w dniu narodzin twórcy 
skautingu - Roberta Baden Powella,  
przez skautów z całego świata. W ten 
dzień najważniejszym zadaniem Hufca 
było zorganizowanie społecznej zbiórki 
pieniędzy. W Brzesku jest to kontynua-
cja organizowanych w ubiegłych latach 
zbiórek m.in. w ramach Akcji „Grosik”. 
Uzyskane w ten sposób środki w połowie 
zostały przeznaczone na funkcjonowanie 
Hufca. Drugą natomiast część przekazano 
na leczenie chorych dzieci z danego okręgu. 
W ten sposób 50% funduszy zebranych 
w Gminie Czchów zostało przekazane na 

leczenie i rehabilitację Magdaleny Jaje, 
część z Gminy Szczurowa dla Piotra Ja-
rosława Lechowicza, a z Gminy Brzesko 
na pomoc „Brzeskim Pięcioraczkom”. Trzy 
zespoły, które zdołały uzbierać najwyższą 
kwotę pieniędzy zostaną nagrodzone 
dofinansowaniem do akcji letniej. W tym 
roku pierwsze miejsce otrzymał patrol 
z Zespołu Szkół w Jurkowie (puszka nr 
47). W tegorocznej akcji zdołano uzbierać 
kwotę 10tys. 104zł.

Ponadto, do 10 marca odbywały  się kon-
kursy - plastyczny, na zabawkę z surowców 
wtórnych, była to na pewno dobra zabawa 
dla gromad zuchowych, ale przede wszyst-
kim sposób by zrobić coś z niczego, czyli 
zabawna nauka recyklingu ; - konkurs 
fotograficzny: „Zimowe Sporty w Rodzi-
nie” zorganizowany również dla gromad 
zuchowych oraz „Zimowy Krajobraz” 
przeznaczony dla drużyn harcerskich 
i starszoharcerskich. ; wystawa prac kon-
kursowych i podsumowanie będzie miało 
miejsce  10 kwietnia br.

Na kwiecień przewiduje się konkurs 
tenisa stołowego, „Strofy o Ojczyźnie”- 
czyli konkurs recytatorski oraz konkurs 
literacko-muzyczny na piosenkę o patronie 
- Mikołaju Koperniku. 

Jak nietrudno zauważyć w Brzeskim 
Hufcu ZHP zawsze coś się dzieje, nie 
można więc powiedzieć żeby harcerzom 
się nudziło. Wszystkich, zarówno tych 
starszych jak i młodszych, którzy chcą 
dołączyć do ZHP serdecznie zapraszamy. 
Przypominamy również, że jeżeli chcą 
Państwo wesprzeć naszych harcerzy, to 
istnieje możliwość przekazania na ten cel 
1% swoich podatków. 

Więcej informacji można znaleźć na 
stronie internetowej brzeskiego Hufca 
ZHP: http://brzeskozhp.keed.pl.       Red.

Brzeski Hufiec ZHP nie próżnujeBrzeski Hufiec ZHP nie próżnuje
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Spotkania z DH Reginą Głuszak i DH Kazimierzem Kordeckim w ramach tworzenia Galerii Instruktorów

Harcerki z DH Leśna Dziatwa z Mokrzysk 
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Ziemia brzeska nie miała zbyt dużych 
związków z wybuchem i przebiegiem 
powstania styczniowego. Powstańczy 
zryw z 1863 r. rozgrywał się w zaborze 
rosyjskim, niemniej jednak Galicja, aż 
do momentu ogłoszenia w lutym 1864 r. 
stanu oblężenia, była de facto zapleczem 
ekonomicznym i ludnościowym powsta-
nia. To właśnie m. in. ochotnicy z okolic 
Tarnowa, Bochni i Brzeska pod dowódz-
twem Apolinarego Kurowskiego 17 lutego 
1863 r. uczestniczyli w przegranej bitwie 
o Miechów. Najwięcej ochotników z na-
szego regionu w tej jednostce pochodziło 
z Tarnowa, byli to w większości uczniowie 
ostatnich klas tarnowskiego gimnazjum. 
W bitwie o Miechów brał także udział 
Julian Pikuziński bratanek Marianny 
Pikuzińskiej, żony Aleksandra Günthera 
właścicieli, Dołęgi, dworu leżącego wów-
czas na pograniczu Galicji i Królestwa 
Polskiego. Posiadłość Güntherów stano-
wiła ważny punkt przerzutowy ochotni-
czych oddziałów za Wisłę do Królestwa 
Kongresowego. Ponadto dwór  Günthe-
rów w trakcie działań powstańczych 
był elementem granicznego kordonu 
sanitarnego w skład którego wchodziły 
nadwiślańskie dwory po galicyjskiej stro-
nie Wisły. Zresztą o patriotycznym na-
stawieniu właścicielki dworu w Dołędze 
napisał sam Włodzimierz Tetmajer w jej 
nekrologu opublikowanym na łamach 
krakowskiego „Czasu” z 20 września 
1906 r. „ W r. 1863 zamieniła swój dom 
na plac zborny powstańców i przystań 
dla rozbitków z dziejowej zawiei. Przez 
cały czas powstania z Dołęgi wychodziły 
oddziały, w Dołędze chroniły się zbiegi. 
Po tym wszystkim nastały smutne bezna-
dziejne czasy popowstaniowe.”

Według tradycji, w dworze w Dołędze 
miał gościć Marian Langiewicz - ge-
nerał, a następnie dyktator powstania 
styczniowego, jednak zdarzenie to nie 
jest potwierdzone przez żadne źródło 
historyczne.

Langiewicz był wprawionym w bojach 
żołnierzem. W 1860 r. uczestniczył m. in. 
w tzw. „marszu 1000 czerwonych koszul”, 
akcji zorganizowanej przez Giuseppe 
Garibaldiego, która walnie przyczyniła 
się do zjednoczenia Włoch. Następnie 
został wykładowcą polskiej szkoły woj-
skowej w Genui, której komendantem był 
Ludwik Mierosławski (pierwszy dyktator 
powstania styczniowego). Właśnie w tym 
okresie zarysował się między nimi kon-
flikt. Langiewicz od 1862 r. z polecenia 
Centralnego Komitetu Narodowego, spro-

Dyktator powstania styczniowego 
Marian Langiewicz w Tarnowie

wadzał z Europy Zachodniej broń w celu 
wyposażenia przyszłych powstańców. 
Bezpośrednio przed wybuchem insurekcji 
1863 roku mianowany został dowódcą 
wojsk powstańczych województwa san-
domierskiego. Jednostki jego walczyły 
m.in. z przeważającymi siłami rosyjskimi 
pod Słupią (11 lutego) i Małogoszczem (24 
lutego). Langiewicz w starciach tych wy-
kazał się znacznym talentem dowódczym 
i organizatorskim, co uchroniło oddziały 
przez niego dowodzone przed całkowitą 
klęską i umożliwiło mu wycofanie się na 
południe w kierunku granicy z Galicją.

6 marca 1863 r. Langiewicz w miej-
scowości, Goszczy oddalonej o kilkanaście 
kilometrów od Krakowa, zorganizował 
obóz. Bliskość granicy sprzyjała za-
opatrywaniu oddziałów Langiewicza 
z Galicji, nie tylko w broń, ale również 
odzież i prowiant. Fakt ten opisywał 
w swoich wspomnieniach Józef Ignacy 
Ożegalski uczestnik, tamtych wydarzeń. 
(Potomkowie J.I. Ożegalskiego pochodzą 
i mieszkają w Brzesku). 

„Tu nadszedł transport z Krakowa 
złożony z kilkunastu furgonów, z roz-
maitymi rekwizytami, między innymi 
z butami…”.

11 marca 1863 r. w obozie w Gosz-
czy Langiewicz, po licznych namowach 
przez „Białych” działaczy ogłosił się 
dyktatorem powstania. Jeszcze tego 
samego dnia opuścił obóz i udał się na 
północ w kierunku Zaryszyna i Chrobrza, 
gdzie 17 marca dowodzeni przez niego 
powstańcy stoczyli bitwę z korpusem 
rosyjskim, dowodzonym przez Ksawerego 
Czengierego. Nazajutrz wojska Lan-
giewicza zostały osaczone przez Rosjan 
w Grochowiskach, co także w swoich 
wspomnieniach przedstawił J.I. Ożegal-
ski: „… po krótkim marszu stanęliśmy 
w środku dużych lasów należących do 
wsi Grochowisk…”. 

Zwycięska przez powstańców bitwa 
pod Grochowiskami (niedaleko Pinczo-
wa) stoczona z przeważającymi siłami 
rosyjskimi okupiona została tak dużymi 
stratami, że jednostki Langiewicza nie 
były już w stanie prowadzić działań 
wojennych. W konsekwencji tego kor-
pus dyktatora został rozwiązany a on 
sam19 marca 1863 r. z częścią swoich 
żołnierzy, wśród których znajdował się 
J. I. Ożegalski przekroczył Wisłę w Opa-
towcu i znalazł się na terytorium zaboru 
austriackiego. „Gromadami zaczęli się 
udawać [powstańcy] nad Wisłę, gdy i ja 
poszedłem – wspominał J.I. Ożegalski 

– nie wątpiłem, że jest źle z nami; nie 
namyślając się wszedłem na prom, aby 
wraz z innymi dostać się do Galicji. Po 
tamtej stronie, już bardzo było dużo 
przeprawionych naszych. Prom odbił 
od brzegu tak napakowany, że można 
się było obawiać zatonięcia …. Gdyśmy 
tylko wyszli z promu, zaraz nas otoczyła 
piechota austriacka i rozbroiła tych, co 
jeszcze mieli broń i mnie także odebrano 
strzelbę…”.

Tymczasem po przeprawie przez 
Wisłę dyktator został rozpoznany przez 
Austriaków i przetransportowano go pod 
eskortą do Tarnowa, gdzie został osadzo-
ny w „Hotelu Krakowskim” (znajdującym 
się dzisiaj na Placu Sobieskiego).

Gen. Langiewicz był entuzjastycznie 
witany przez Tarnowian, a warunki 
aresztu w hotelu w niczym nie przypo-
minały więzienia. Z tego powodu m.in. 
spodziewał się, że rychło zostanie przez 
Austriaków wypuszczony lub w najgor-
szym wypadku władze austriackie po-
zwolą mu z Galicji kierować powstaniem, 
dlatego  nie był on skory do rezygnacji 
z dyktatury, której ostatecznie zrzekł 
się  21 marca 1863 r. na ręce przyby-
łych do Tarnowa przedstawicieli Rządu 
Narodowego Agatona Gillera i Józefa 
Jankowskiego.

Przewidywania byłego wodza po-
wstania dotyczące zwolnienia okazały 
się płonne, o czym doskonale zdawali 
sobie sprawę jego współpracownicy, który 
przygotowywali jego ucieczkę.

Dzięki finansowej pomocy okolicznej 
szlachty udało się zebrać 10 tys. złotych 
reńskich, potrzebnych na przekupienie 
straży pilnującej generała. Mimo tego 
plan nie został zrealizowany, ponieważ 
22 marca we wczesnych godzinach ran-
nych Langiewicz został przewieziony 
do Krakowa, by ostatecznie uwięzić go 
w twierdzy Josephstadt znajdującej 
się na terytorium dzisiejszej Republiki 
Czeskiej.

Były dyktator powstania uwolniony 
został dopiero w 1865 r. Po krótkotrwa-
łym pobycie w Szwajcarii i Anglii w 1866 
r. ostatecznie osiadł w Turcji, gdzie rok 
później zmarł w Stambule w wyniku 
zapalenia płuc. 

Piotr Duda

W artykule wykorzystano wspomnienia 
Józefa Ignacego Ożegalskiego. 

Józef Ignacy Ożegalski, Wspomnienia 
krwawych czasów z roku 1863, Kraków 

1893. Replint wydany nakładem prawnuka 
autora Jerzego Ożegalskiego w 2006 r.
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Jerzy Wyczesany

W dzień św. Jakuba – patrona brzeskiej 
fary, 25 lipca 1904 roku, wybuchł naj-
większy z pożarów w liczącej siedem i pół 
stuleci historii naszego miasta. Spłonęło 
wówczas 228 domów mieszkalnych, 400 
budynków gospodarczych pełnych zbio-
rów, towarów i różnorodnych sprzętów, 
kościoły św. Jakuba i św. Ducha, bożnica 
oraz liczne budynki gminne, w tym m.in. 
strażnica pożarna, szpital i budynek 
Magistratu.

Kiedy Brzesko powoli otrząsało się 
z niedawnej tragedii, na posiedzeniu 
Rady Gminnej, 14 kwietnia 1905 roku 
przedstawiono szkic przyszłej siedziby 
władz miejskich - ratusza oraz wybrano 
komisję, której zadaniem było sprawdze-
nie planu, kosztorysu, a także rozpisanie 
licytacji ofertowej, tak, aby jego budowa 
została ukończona jeszcze w tym roku. 
Jednak 18 września tego roku stwierdzo-
no, że sprawa budowy ratusza musi się 
odwlec z powodu rozlicznych trudności 
w załatwianiu wymiany i zakupu parcel. 
6 marca 1907 roku rada uchwaliła prze-
kazanie pieniędzy na ową budowę, nato-
miast 14 października wybrano komisję 
nadzorującą prace, w skład której weszli: 
Henoch Klapholz – zastępca burmistrza, 
Juliusz Salvach, Stanisław Stokłosa, 
Jan Wawrykiewicz, Józef Orłowski i Abe 
Lieber. Jednak, dopiero na posiedzeniu 
odbytym 3 czerwca 1908 roku zdecydowa-

no, że nowy ratusz zostanie wzniesiony 
na miejscu dawnego Magistratu, który 
zgorzał cztery lata wcześniej. Ponadto za-
twierdzono jego projekt, który wykonał 
krakowski architekt Gabriel Niewia-
domski, autor neogotyckiego gmachu 
seminarium duchownego (1899-1902) 
u podnóża Wawelu,  przy ul. Podzamcze, 
Collegium Phisicum – obecnie Colle-
gium Witkowskiego (Instytut Historii) 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (1911-
1913), przy ul. Gołębiej w Krakowie oraz 
willi z motywami secesyjnymi w Bochni, 
przy ul. Matejki.

Ponownie sprawę ratusza omawiano 
na posiedzeniu 14 grudnia 1908 roku. 
Wówczas to, budowę Magistratu powie-
rzono krakowskiemu przedsiębiorstwu 
Wilhelma Aptera (J. Burlikowski, Kro-
niki miasta Brzeska, t. II, s.75, błędnie 
podaje jego nazwisko jako Apfer). Apter 
(1855-1916) był absolwentem Szkoły 
Przemysłowej w Krakowie i od roku 1887 
jednym z pierwszych koncesjonowanych 
budowniczych pochodzenia żydowskiego 
w tym mieście. Cieszył się w Krakowie 
dużym wzięciem. Był projektantem ka-
mienic przy ul. Sebastiana 30 (1890-91), 
Starowiślnej 55 (1892-93) oraz wspólnie 
z pochodzącym z Borzęcina Nachmanem 
Kopaldem (1834-1911) kamienic przy ul. 
Sebastiana 20 i 22 (1893-94). Ponadto 
prowadził pod Wawelem rozliczne przed-
sięwzięcia m.in. budowę hali przedpogrze-
bowej (1902) na cmentarzu żydowskim 
przy ul. Miodowej oraz gmachu Izby 
Handlowo-Przemysłowej.

3 marca 1909 roku rada uchwaliła 
zaciągnięcie pożyczki w Banku Krajowym 
Galicji i Lodomerii na budowę ratusza 
i budynków gospodarczych ze strażnicą 
od strony północnej w wysokości 63 tys. 
koron, oraz na urządzenie ratuszowych 
wnętrz w kwocie 2 tys. koron. 19 kwietnia 
natomiast, podjęto uchwałę o uroczystym 
wmurowaniu i poświęceniu kamienia 
węgielnego pod budowę przyszłej siedziby 
władz miejskich. W związku z tą uro-
czystością zaproponowano sporządzenie 
pamiątkowego aktu-memoriału na per-
gaminie, który miał zostać wmurowany 
w fundament ratusza. Zaproponowano 
również, aby na tę uroczystość zaprosić 
miejscowe władze, stowarzyszenia i szko-
ły. Ponadto Henoch Klapholz złożył wnio-
sek, aby sprawić srebrny młotek i takąż 

kielnię, które miałyby zostać wręczone 
najwyższemu rangą dostojnikowi obecne-
mu na uroczystości. Ck starosta powiatu 
Władysław Kowalikowski odradził jednak 
ten wydatek, na co jego pomysłodawca 
wycofał swój wniosek.

22 września 1909 roku Rada Gminna 
uchwaliła, aby wprowadzić się do nowego 
budynku Magistratu w połowie listopada. 
27 października postanowiła natomiast, 
aby na południowej fasadzie ratusza 
umieścić na szafirowym tle herb miasta 
Gryf z inskrypcją. 18 grudnia na posie-
dzeniu postanowiono zamówić witraże do 
holu klatki schodowej ratusza za kwotę 
350 koron. Zarówno mozaikowy herb 
miasta, jak i witraże zamówiono w zna-
nym krakowskim Zakładzie Witrażów 
i Mozaiki Szklanej S.G. Żeleńskiego. Na 
posiedzeniu tym uchwalono ponadto pi-
semnie podziękować architektowi Gabrie-
lowi Niewiadomskiemu za dozór podczas 
budowy gmachu, a także wypłacić mu 
honorarium w kwocie 2 tys. koron.

Oddanie do użytku nowej siedziby 
władz miejskich odbiło się szerokim 
echem w Galicji. „Nowości Ilustrowane” 
z 1910 roku (nr 25, s.10) w artykule 
„Nowy ratusz w Brzesku” donosiły: 
„W roku 1909 rozpoczął urząd miejski 
w Brzesku w dawnym cyrkule tarnow-
skim, budowę nowego ratusza, którą 
szczęśliwie doprowadzono w roku 1910 do 
końca. Piękny, stylowy budynek wykonał 
według projektu i pod kierownictwem 
ck radcy budownictwa p. Gabryela Nie-
wiadomskiego z Krakowa, zaszczytnie 
znana firma krakowska W. Apter. Jak 
z załączonej fotografii widać, będzie to 
prawdziwa ozdoba Brzeska […] jest ono 
jak każde galicyjskie miasteczko ubogie 
i liczy tylko niespełna cztery tysiące 
mieszkańców…”

W nowo wzniesionym ratuszu, obok 
władz miejskich siedzibę znalazło Towa-
rzystwo Przyjaciół Muzyki  (2 pomieszcze-
nia na piętrze), czytelnia miejska (2 po-
mieszczenia na parterze) oraz czasowo 
– utworzone w roku 1910 – Prywatne 
Gimnazjum.

Brzeski ratusz, wybudowany został 
w duchu młodopolskiego historyzmu, 
łączącego w sobie  cechy i elementy neo-
romańskie, neogotyckie i neorenesansowe 
w północnym wydaniu. Wzniesiono go 
z cegły z domieszką kamienia. Budowla 

Jak to z ratuszem w Brzesku było?
Pamięci Ryśka Cubera –

 historyka, działacza demokratycznego 
i samorządowego.

Ratusz, ok. 1930 r., karta poczt., 
druk Ch. Krauter w Brzesku, zb. pryw. autora

Niewiadomski – Apter – Bukowski – Żeleński
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ma urozmaiconą bryłę, do której przylega 
masywna wieża zwieńczona hełmem. Ele-
menty jej wystroju – witraże, drewniane 
obramowanie drzwi, mozaikowy herb 
miasta zostały natomiast zaprojektowane 
wykonane w przeżywającym wówczas 
apogeum popularności – stylu art  nou-
veau czyli secesji.

O ile wiemy, kto był projektantem 
i budowniczym ratusza, czas pokusić się 
o przedstawienie ewentualnych autorów 
oraz wykonawców witraży i mozaiki.

W początku wieku XX naczelnikiem 
sądu w Brzesku został radca Henryk 
Bukowski (1874-1938), z czasem mąż 
Olgi z Rossknechtów (1890-1980), córki 
dyrektora okocimskiego browaru Michała 
Rossknechta, krewnego Goetzów – Oko-
cimskich. To zapewne radca Bukowski, 
polecił władzom miasta jako projektanta 
witraży i mozaiki,  swego brata Jana 
- znanego malarza, który często bywał 
u niego w Brzesku.

Jan Bukowski (1873- 1943) spędził 
dzieciństwo wraz z młodszym o rok 
bratem Henrykiem w Krakowie. Tu 
bracia uczyli się w Gimnazjum św. Anny, 
a później kontynuowali naukę w No-
wym Sączu. W 1892 roku powrócili do 
Krakowa i podjęli studia prawnicze na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Henryk 
ukończył prawo, natomiast Jan po roku 
porzucił je i rozpoczął studia malarskie 
w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych 
(1893-1900), gdzie był uczniem m.in. 
Władysława Łuszczkiewicza, Leopolda 
Loefflera, Teodora Axentowicza, Leona 
Wyczółkowskiego, Jana Stanisławskiego 
i Jacka Malczewskiego. Studia malarskie 
pogłębiał także w Monachium i Paryżu. 
Po powrocie do Krakowa był profesorem 
m.in. w Szkole Przemysłu Artystycznego. 
Malował portrety, pejzaże, kompozycje 
rodzajowe, wykonywał malowidła ścien-
ne, projektował witraże, mozaiki, kilimy, 
batiki, meble oraz zajmował się grafiką 

książkową. Do najbardziej znanych jego 
realizacji należą malowidła w kaplicach 
kościoła Mariackiego w Krakowie (1902), 
kościele w Skrzyszowie pod Tarnowem 
(1907),  kościele św. Józefa (bernardynek) 
w Krakowie (1912),  kościele cystersów 
w Szczyrzycu (1913),  kościele Serca Je-
zusa (jezuitów) na Wesołej w Krakowie 
(1914-18), kościele cystersów w Mogile 
pod Krakowem (1919), Domku Loretań-
skim przy kościele kapucynów w Krako-
wie (1925),  kaplicy szkolnej w Nowym 
Sączu (1926),  kościele reformatorów 
w Wieliczce (1928),  kościele w Proszo-
wicach (1935),  katedrze w Sandomierzu 
(1939). Ponadto ilustrował m.in. „Synów 
ziemi” Stanisława Przybyszewskiego 
(1902), „Dzieła” Fryderyka Nietzschego 
(1905-13), „Dialogi o sztuce” Oscara 
Wilde’a (1906). Jego obrazy religijne 
„Trójca św.” i „Św. Rodzina” (1931) zdobią 
kościół w Zabawie koło Brzeska. Witraże: 
„Słoneczniki” i „Liściasty feston”, a tak-
że żarzący się intensywnymi kolorami 
mozaikowy herb Brzeska - Gryf nie są 
jedynymi pracami wykonanymi przez 
tego artystę dla naszego miasta. Jak 
ustalił autor, Jan Bukowski wykonał 
liczne pamiątkowe adresy dla władz 
miasta, projekt „Brzeskiej Tarczy Le-
gionów” (1916), fundacji Jana Albina 
barona Goetza Okocimskiego oraz se-
cesyjną polichromię w kaplicy Goetzów 
w kościele parafialnym w Okocimiu. Do 
chwili obecnej prace te nie były wiązane 
z tym artystą.

Wykonawcą ratuszowych witraży 
i mozaiki był natomiast „Krakowski 
Zakład Witrażów, Oszkleń Artystycz-
nych i Fabryka Mozaiki Szklanej S.G. 
Żeleński”. Jej właściciel, inż. architekt 
Stanisław Gabriel Żeleński (1873-1914) 
wywodził się ze znanej rodziny szlache-
ckiej Żeleńskich z Żelanki herbu Ciołek. 
Jego ojciec Władysław Żeleński (1837-
1921),  był po Stanisławie Moniuszce 
najwybitniejszym kompozytorem oper: 
„Konrad Wallenrod”, „Gopla-
na”, „Janek”, „Stara baśń” 
oraz twórcą i dyrektorem 
Konserwatorium Muzyczne-
go w Krakowie. Młodszym 
bratem Stanisława Gabriela 
był Tadeusz Żeleński Boy 
(1874-1941) – wybitny krytyk 
literacki i teatralny, tłumacz, 
współtwórca kabaretu Zielo-
ny Balonik w Jamie Micha-
likowej, profesor literatury 
francuskiej na Uniwersytecie 
Lwowskim. Kuzynami nato-
miast -  Włodzimierz Tetmajer 
– znany malarz i Kazimierz 
Przerwa-Tetmajer – wybitny 
młodopolski poeta. Stanisław 

Gabriel Żeleński ukończył w 1899 studia 
z zakresu architektury, malarstwa i rzeź-
by na Wydziale Budownictwa Politechniki 
Lwowskiej. W latach 1897-1899 pracował 
jako architekt w departamencie technicz-
nym Namiestnictwa we Lwowie, następ-
nie zaś do roku 1907 w jego delegaturze 
w Krakowie. W październiku 1900 roku 
pojął za żonę Izę z Madeyskich (1878-
1956), córkę Marcelego Madeyskiego 
herbu Poraj. Iza z Madeyskich Żeleńska 
była krewną Stanisława Jerzego Madey-
skiego (1841-1910) – prawnika, profesora 
i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
ministra wyznań i oświaty w rządzie 
austriackim, powstańca styczniowego, 
od 1875 roku notariusza, a następnie 
burmistrza i zastępcy marszałka po-
wiatowego w Brzesku. Jej krewnym był 
także Antoni Madeyski – znany rzeźbiarz 
mieszkający w Rzymie, autor epitafium 
Jana Albina Goetza – Okocimskiego 
w kościele parafialnym w Okocimiu oraz 
jego popiersia, ustawionego na skwerze 
przed okocimskim browarem. 

Wkrótce po ślubie Stanisław G. Że-
leński wraz z niedawno poślubioną żoną 
Izą byli gośćmi słynnego wesela Lucjana 
Rydla w Bronowicach, które stało się dla 
Stanisława Wyspiańskiego inspiracją do 
napisania dramatu pod tymże tytułem. 
Stanisław Gabriel Żeleński z posagu 
żony Izy zakupił 25 października 1902 
roku od Jana i Marii Kauzalów majątek 
w Słotwinie wraz z pałacem, parkiem 
i zabudowaniami gospodarczymi, tym 
samym zamierzając przywrócić świetność 
dawnej posiadłości z połowy XIX wieku 
swych dalekich krewnych, hrabiów Żeleń-
skich. Jednak nie podołał temu wyzwaniu 
i w 1912 roku sprzedał majątek Anto-
niemu Wolnego. Warto dodać, że w jego 
pałacu w Słotwinie w 1906 roku odbyło się 
wesele późniejszego legionisty, adiutanta 
marszałka Józefa Piłsudskiego, ostatniego 
ułana II Rzeczypospolitej, gen.  Bolesława 
Wieniawy- Długoszowskiego ze Stefanią 

Herb Brzeska Gryf - mozaika 
na fasadzie połudn. ratusza, 
fot. P. Duda

Witraż „Słoneczniki”, proj. J. Bukowski, wyk. S. G. 
Żeleński, hol klatki schodowej w ratuszu, fot. P. Duda
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Calvas – śpiewaczką operową, córką Ka-
rola – inspektora browaru w Okocimiu. 
W pałacu tym bywała również krakowska 
młodopolska bohema, z którą związany 
był Żeleński, działając wraz z bratem 
Tadeuszem we wspomnianym kabarecie 
„Zielony balonik”.

W roku 1904 Stanisław G. Żeleń-
ski przystąpił do powołanej dwa lata 
wcześniej przez Władysława Ekielskiego 
i Antoniego Tucha Krakowskiego Zakła-
du Witrażów Artystycznych i Oszkleń, 
a w roku 1906 przejął ów zakład na 
własność. „Było w nim –pisał Stanisław 
Tomkowicz – coś nieokiełznanego i buń-
czucznego z dawnego szlachcica i razem 
jakby z przedsiębiorczego przemysłowca 
amerykańskiego. Potrzebował niezależno-
ści i szerszego pola działania”.

Okres, w którym Żeleński był wyłącz-
nym właścicielem Krakowskiego Zakładu 
Witrażów, zdecydowanie stał pod znakiem 
secesji, szczególnie w odniesieniu do wi-
traży świeckich. Witraże te, powstające 
pod artystycznym kierunkiem wielu 
znakomitych artystów, opanowują przede 
wszystkim wnętrze nowo wznoszonych 
kamienic czynszowych, willi i budynków 
użyteczności publicznych, w tym m.in. ra-
tuszy, banków, kawiarni – nie tylko w Kra-
kowie. Okna klatek schodowych […] – jak 
pisała M. Reinhard-Chlanda – zakwitły 
kwiatami z pól i ogrodów podkrakowskich. 

W Międzyzdrojach, 6 lutego 2013 roku 
zmarł Stanisław (Koza) Nowiński, 
wieloletni kierownik internatu oraz 
nauczyciel biologii i chemii w Liceum 
Ogólnokształcącym w Brzesku.

Stanisław Nowiński, urodził się 
1 maja 1931 roku w Bielczy w powiecie 
brzeskim, w rodzinie Jana Kozy i Ho-
noraty z Pochroniów. Po ukończeniu 
szkoły podstawowej w Borzęcinie, uczył 
się dalej w latach 1947-1951 w brzeskim 
Liceum Ogólnokształcącym. Po matu-
rze, w roku szkolnym 1951/1952 uczył 

Zmarł Stanisław Nowiński
w Szkole Podstawowej w Dołędze. Na-
stępnie, w latach 1952-1957 studiował 
biologię na Wydziale Geograficzno-Bio-
logicznym Wyższej Szkoły Pedagogicz-
nej w Krakowie. Tytuł magistra biologii 
otrzymał na tej uczelni w 1960 roku.

Po ukończeniu studiów powrócił 
w rodzinne strony, podejmując pracę 
najpierw, jako kierownik licealnego 
internatu (1957-1964), a później w la-
tach 1964-1972, jako nauczyciel biologii 
i chemii. W roku 1972 zakończył pracę 
w Brzesku i przeniósł się do Między-

zdrojów, gdzie pracował w tamtejszym 
szkolnictwie.

Mimo zamieszkania w dużej odle-
głości od Brzeska, Stanisław Nowiński 
nie zerwał związku ze szkołą, w której 
uczył. Bywał niemal na wszystkich 
szkolnych zjazdach i uroczystościach 
rocznicowych, a także na pogrzebach  
koleżanek i kolegów. Podobnie ucznio-
wie i wychowankowie często odwiedzali 
Go w Jego nadmorskim domu w Mię-
dzyzdrojach.

Pogrzeb profesora Stanisława No-
wińskiego odbył się 9 lutego br. na 
cmentarzu w Międzyzdrojach.

Jerzy Wyczesany

[…] W owych bratkach, irysach, makach, 
słonecznikach, nasturcjach, bławatkach, 
powojach, margerytkach, polnych różach 
i przysiadających na nich motylach, 
winnej latorośli, liściach kasztanowca, 
bluszczach, trawach, zbożach, wodnej 
roślinności, smukłych topolach ocieniają-
cych drogi i rosochatych wierzbach przy 
miedzach pól nie sposób nie dopatrywać 
się inspiracji franciszkańskimi witrażami 
Wyspiańskiego i zaleceniami Towarzy-
stwa Polska Sztuka Stosowana”.

Stanisław G. Żeleński prowadził za-
kład do wybuchu wojny 1914 roku. Jako 
podporucznik rezerwy w armii austria-
ckiej został adiutantem gen. Tadeusza 
Rozwadowskiego. Zaraz na początku woj-
ny, 27 sierpnia 1914 roku postrzelony pod 
Kraśnikiem, wzięty do niewoli rosyjskiej, 
następnego dnia zmarł w wagonie sani-
tarnym w czasie transportu pod Łukowem 
i tam został pochowany.

Po jego śmierci zakład prowadziła na-
dal i to nie z mniejszą energią jego żona Iza 
z Madeyskich, a potem ich potomkowie.

Do najbardziej znanych oszkleń firmy 
„S. G. Żeleński” należą witraże Stanisława 
Wyspiańskiego w kościele franciszkanów 
w Krakowie i kaplicy w Katowicach, Jó-
zefa Mehoffera w katedrach - wawelskiej 
i włocławskiej oraz w kościele w Turku, 
Jana Bukowskiego w kościele cystersów 
w Krakowie - Mogile oraz w Miejskiej 

Kasie Oszczędności, Muzeum Techniczno-
Przemysłowym, kinie Uciecha, teatrze 
Bagatela, kawiarni Jama Michalikowa 
w Krakowie,  gmachu Izby Handlowo - 
Przemysłowej we Lwowie,  hotelu Riviera 
Polska w Gdyni,  ratuszach w Rybniku, 
Chorzowie, Knurowie oraz  kamienicach, 
willach i dworach w Krakowie, w tym ka-
mienicy Jana Wolnego przy pl. Szczepań-
skim, Warszawie, Lwowie, Lublinie, Tarno-
wie, Przemyślu, Zakopanem, Katowicach, 
Toruniu, Truskawcu i Drohobyczu.

Także i Brzesko może poszczycić się 
witrażami i mozaiką z tego znaczącego 
dla sztuki polskiej zakładu.

ODESZLI W STYCZNIU
Koczwara Stanisław Bronisław (58) – Brzesko

ODESZLI W LUTYM
Adamska Kazimiera (70) – Jasień
Baca Stanisław (70) – Brzesko
Chmielarz Alfred (87) – Mokrzyska
Cierniak Stanisław (79) – Mokrzyska
Czernecka Stefania (90) – Jadowniki

Filipowski Stanisław  (73) – Szczepanów
Gałka Ryszard Jan (46) – Mokrzyska
Grzegorzek Czesław (88) – Brzesko
Gurgul Edward Stanisław (58) – Jadowniki
Guziana Henryk (56) – Brzesko
Hamowska Anna (83) – Jadowniki
Jaroszek Małgorzata Maria (62) – Brzesko
Kaczmarczyk Teresa Danuta (56) – Poręba Spytkowska
Klimek Andrzej (92) – Poręba Spytkowska
Konieczny Janusz Stanisław (39) – Brzesko
Kubala Bronisław Władysław (84) – Brzesko

Okła Włodzimierz Wilhelm (60) – Brzesko

Pamuła Danuta (55) – Wokowice

Ptasińska Helena (85) – Brzesko

Pysno Edward (71) – Okocim

Smaga Janina (50) – Brzesko

Stępak Gabriel Jan (66) – Brzesko

Tomczyk Jerzy (58) – Brzesko

Topolski Adam ( 67) – Jadowniki

Woda Wanda (77) – Mokrzyska

Zięba Eleonora (81) - Jadowniki

Witraż z girlandą liści, j. w., fot. P. Duda



28

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY marzec 2013ŚWIĘTA

Zespół Pieśni i Tańca Krakowiacy 
Ziemi Brzeskiej istniejący już 45 lat, 
dobrze zna wielkanocne tradycje, wyko-
rzystuje je w swoich widowiskach, a tym 
samym przekazuje z pokolenia na poko-
lenie dawne obyczaje. Kierownik kapeli 
- Bogdan Wójcik opowiada o tradycji 
świąt wielkanocnych naszego regionu. 
Dotyczy ona chodzenia przebierańców 
w Wielkanocny Poniedziałek (Śmigus 
– Dyngus). Mówi, że oprócz polewania 
wodą, ulicami chodziły przebierańce 
– baba, dziad, niedźwiedź, którego pro-
wadził cygan prowadziciel grający na 
skrzypcach i inne postacie, które cho-
dziły od gospodarstwa do gospodarstwa, 
śpiewając radosne pieśni i wypraszając 
różne smakołyki ze świątecznego stołu. 
Podkreśla, że tak kiedyś świętowali nasi 
przodkowie, radowali się Zmartwych-

Święta Wielkanocne 
z Krakowiakami Ziemi Brzeskiej

wstaniem i wiosną, życzyli sobie dobrego 
zdrowia i urodzajów.

Regina Głuszak powołując się na 
Oskara Kolberga wspomina, że w dru-
gie święto chłopcy ubrani w słomiane 
czapki i papierowe kostiumy przypomi-
nające ułańskie mundury, pchali wózek 
o dwóch kołach, na którym był umiesz-
czony traczyk- postać naśladująca pracę 
drwala. Odwiedzając kolejne zagrody 
śpiewali: „Miły gospodarzu, puśćcie 
nas do izby, boć nas tu nie wiela, nie 
zrobimy ciżby…”. Wygłaszali też oracje 
zaczynającą się od słów: „Prosił troc 
o kołoc, a tracka o sperke (słoninę), żeby 
wysmarować trocykowi piłkę (piłę)…”. 
Obdarowani przez gospodarzy składali 

im życzenia, polewali dziewczęta wodą 
i wspólnie tańczyli. Widowisko dotyczą-
ce tego zwyczaju Pani Regina przygo-
towywała kiedyś wraz z uczniami ze 
szkoły podstawowej z Mokrzysk. 

Sięgając do książki Barbary Ogro-
dowskiej „Zwyczaje, obrzędy i tradycje 
w Polsce” czytamy: „…Głównie w okoli-
cach Limanowej, w Poniedziałek Wiel-
kanocny chodzą po wsi dziady śmigustne 
i na migi proszą o datki, tylko od czasu 
do czasu gwiżdżą, „turkają”, „ukają”. 
W swej wędrówce od domu do domu 
zaczepiają przechodniów, a zwłaszcza 
ładne dziewczyny i polewają je wodą, 
zatrzymują samochody, płatają różne 
figle. Obdarowani jajkami i słodkim 
pieczywem odchodzą do kolejnego domu. 
Według legendy mają przedstawiać 
wysłanników żydowskich, którzy nie 
chcieli uwierzyć w zmartwychwstanie 
Chrystusa i za karę stracili mowę

Jeśli w świąteczny dzień odwie-
dzą was przebierańcy, przyjmijcie ich 
serdecznie. Może zwrócą się do was 
słowami: 

Przyszli my tu po dyngusie
Ale nas też nie opuśćcie
Parę malowanych jajek 
Do koszyka włóżcie
Bo jak nic nie dostaniemy
Wszystkie garczki potłuczemy

Zaśpiewajmy o Jezusie
Przyszliśmy tu po śmigusie,
O Jezusie, o Maryi
O tej świętej Familiji
Proszę o święcone jaje!
Pan kraje, Pani daje
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W trzech miejscach – w Mokrzy-
skach, Porębie Spytkowskiej i Brze-
sku – świętowano oficjalnie Dzień 
Kobiet. I chociaż miejscowości 
w naszej gminie jest aż dziesięć, to 
jednak w tych spotkaniach uczest-
niczyły reprezentantki każdej 
z nich. Organizatorzy zadbali o to, 
żeby te spotkania przebiegały we-
dług jak najbardziej atrakcyjnego 
scenariusza, ale każde z nich miało 
inną oprawę. Zwieńczeniem była 
impreza w Regionalnym Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznym, gdzie 
po raz pierwszy wręczono statuetki 
„Brzeskich Siłaczek”. 

Do GOSiR-u zaproszone zostały 
panie z Bucza, Jadownik, Mokrzysk, 
Sterkowca, Szczepanowa i Jadownik. 
Gospodarzami byli burmistrz Grzegorz 
Wawryka (który pełnił te honory także 
w dwóch pozostałych wieczorach) oraz 
sołtys Mokrzyska Marek Kośmider. 
Obowiązki związane z gastronomię 
wzięli na siebie druhowie za miejscowej 
OSP. W części artystycznej wystąpił 
akordeonista Paweł Dyjak (pojawił 
się także w dwóch innych miejscach 
i wszędzie przyjmowany był z entuzja-
zmem). Atrakcyjny był też pokaz iluzji 
w wykonaniu Wiesława Jaśkowskiego. 
Zaskoczył wszystkich sołtys Kośmider, 
który okazał się być wytrawnym saty-
rykiem, co udowodnił dwoma świetnie 
podanymi wierszami. 

Kolejne spotkanie odbyło się w Porę-
bie Spytkowskiej, w sali Domu Ludowe-
go. Tutaj obok Pawła Dyjaka zaprezento-
wali się znani z występów w Porębianach 
Andrzej Babraj, Zbigniew Gdowski 
i Henryk Piela. W początkowej fazie był 
to ich recital, później jednak przemienił 
się we wspólne biesiadowanie.  

Na widowni sali audytoryjnej Regio-
nalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecz-
nego zasiadły reprezentantki Brzeska, 
Jasienia i Okocimia. Tutaj w programie 
znalazły się występ akordeonowy oraz 
akustyczny koncert zespołu After Day. 
Całość zręcznie wiązał Krzysztof Bigaj, 
który bez zarzutu wywiązał się z roli 
konferansjera. Punktem kulminacyj-
nym wieczoru była ceremonia wręczenia 
po raz pierwszy statuetek „Brzeskich 
Siłaczek” przyznanych przez burmistrza 
Emilii Kamińskiej, Grażynie Płachcie 
i Stanisławie Żak. Jak zapowiedział 
burmistrz, takie tytuły przyznawane 
będą każdego roku. 

Na każdym spotkaniu uczestniczące 
w nich panie otrzymały od burmistrza 

Brzeskie Siłaczki
okolicznościowe dyplomy-laurki z życze-
niami. Wszystkie kobiety, które wzięły 
udział w tym wspólnym świętowaniu, 
przyznawały, że poczuły się dowartoś-
ciowane i doceniły gest organizatorów, 
a szczególnie burmistrza. Pozostaje 
nam jeszcze przedstawić sylwetki trzech 
tegorocznych „Siłaczek”.     

Zawsze pogodna
Aż trudno uwierzyć, że Emilia Kamiń-
ska po traumatycznych przeżyciach, 
jakich zaznała, zachowała niesamowitą 
pogodę dycha, a optymizmem, jaki z niej 
tryska, mogłaby obdarzyć zapewne 
wszystkich członków brzeskiego Od-
działu Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów, którego od 20 lat 
jest przewodniczącą. Jej życiorys nadaje 
się na scenariusz wstrząsającego filmu 
o losach rodziny uwikłanej w wydarze-
nia II wojny światowej. 

Urodziła się w Bełzie koło Lwowa. 
15 lutego 1951 roku Rodzice pani Emilii 
pod koniec II wojny światowej podjęli 
decyzję o ucieczce w głąb Polski w obawie 
przed okrucieństwem wrogo nastawio-
nych Ukraińców, których w Bełzie było 
dwukrotnie więcej. Miała zaledwie 5 
lat, kiedy na jej oczach śmierć ponieśli 
oboje rodzice. 

- To było gdzieś niedaleko Przeworska 
– wspomina pani Emilia – Tata wyszedł 
ze schronu, w którym się ukrywaliśmy. 
Na nieszczęście zaczęło się bombardo-
wanie, a jeden z odłamków dosięgnął 
akurat jego. Mama słysząc, co się stało, 
wybiegła, właściwie po śmierć, bo i ona 
została ugodzona odłamkiem. Miała tak 
poważnie uszkodzony kręgosłup, że po 
kilku dniach zmarła. Zostaliśmy sami 
i bez jakichkolwiek środków do życia. 

Cała piątka została umieszczona 
w domach dziecka. Nikt nie przejmował 
się, że są rodzeństwem, dlatego każde 
z nich trafiło do innej placówki. Na 

szczęście po latach odnaleźli się i cho-
ciaż każde z nich mieszka aktualnie 
w innych rejonach Polski, to utrzymu-
ją kontakty. Mała Emilka trafiła do 
Domu Dziecka w Przemyślu, uczyła 
się w szkole plastycznej w Jarosławiu. 
Ukończyła też tarnowską średnią szkołę 
ekonomiczną. 

Większość jej zawodowego życia 
związane było z brzeskim PSS-em. 
Wcześniej przez trzy lata pracowała 
w PKP. I dobrze się stało, bo dzięki temu 
osiadła na stałe w Brzesku. Właśnie 
w pociągu poznała mieszkającego tutaj 
męża Jana, skoczka spadochronowego, 
z którym w 1960 roku stanęła na ślub-
nym kobiercu. Losy obojga małżonków 
były bardzo zbieżne, równie dramatycz-
ne. Ojciec pana Jana, kiedy on sam był 
jeszcze dzieckiem, został rozstrzelany 
w okrytej złą sławą Twierdzy brzeskiej. 
Pan Jan Kamiński w Brześciu zresztą 
się urodził, a więc podobnie jak jego 
żona, nad Bugiem. Dochowali się czwór-
ki dzieci. Najbardziej znana z nich to 
Alina Kamińska, popularna krakowska 
aktorka teatralna i filmowa. Pani Emilia 
podkreśla jednak, że żadnego ze swoich 
dzieci specjalnie nie wyróżnia, Każde 
z nich posiada nieprzeciętne zdolności. 
Najwięcej radości sprawiają jej wnuczęta, 
a jest ich pięcioro. Zawsze lubiła przeby-
wać z dziećmi. Być może jej doświadcze-
nia sprawiły, że stara się zawsze dać im 
jak najwięcej ciepła, którego kiedyś tak 
długo jej brakowało. 

Być może spartańskie warunki, 
w jakich się wychowywałam, nauczyły 
mnie inaczej patrzeć na świat. Staram 
się być optymistką i chętnie pomagam 
każdemu, kto tej pomocy oczekuje. 
A w Związku Emerytów takie sytuacje 
zdarzają się często. Krótko mówiąc, 
życie wykształciło u mnie taką cechę, 
że trudno mnie czymkolwiek załamać  
– mówi pani Emilia. 

Ogrodniczki z BZK
Statuetkami przyznanymi przez burmi-
strza Grzegorza Wawrykę uhonorowane 
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zostały także Stanisława Żak i Grażyna 
Płachta. Obie pracują w Brzeskich Za-
kładach Komunalnych na stanowiskach 
ogrodników terenów zieleni. Spotkał je 
nieraz na pewno każdy mieszkaniec 
miasta na brzeskich osiedlach, kiedy 
dbają o utrzymanie czystości. Praca w 
trudnych warunkach pogodowych to 
dla nich codzienność – odporne są na 
największe upały i na najbardziej siar-
czyste mrozy. Ze swoich relacji z innymi 
pracownikami firmy są zadowolone. W 
BZK nie ma podziału na umysłowych i 
fizycznych. Cała administracja traktuje 
resztę załogi z należnym jej szacunkiem. 
Jak mówią, zarobki je satysfakcjonują, 
choć jak każdy, nie miałyby nic przeciw-
ko temu, żeby były nieco wyższe. Ale 
zgodnie podkreślają, że prezes stara się 
jak może, żeby każdy pracownik miał 
u niego jak najlepiej. A na prezesach 
tak jak pani Stanisława, zna się mało 
kto. Przeżyła ich już wielu, bo w BZK 
przepracowała 37 lat. Jej jedyny syn 
ma teraz 18 lat, a wychowywany był 
tylko przez nią. Mimo to pani Stanisła-
wa zawsze świetnie godziła obowiązki 
zawodowe z domowymi.  

Samotną matką jest również Gra-
żyna Płachta (w BZK przepracowała 18 

lat), która przez większość czasu sama 
wychowywała siedmioro dzieci. Więk-
szość z nich jest już pełnoletnia. Tylko 
16-letnia Małgorzata chodzi jeszcze do 
szkoły. Pani Grażyna ma również sied-
mioro wnucząt – czterech wnuków i trzy 
wnuczki, Najstarsza z nich, Julcia, jest 
uczennicą 6. klasy szkoły podstawowej. 

Obie panie przyznają, że równie 
dobrze jak z innymi pracownikami, 
układają im się stosunki z mieszkańca-
mi osiedli, na których można je spotkać. 
Owszem, zdarzają się malkontenci, 
którzy zawsze będą narzekać będą na 

wszystko, także na ich prace, ale częściej 
spotykają się z życzliwością. Zawsze 
znajdzie się ktoś, kto zaproponuje im 
kawę, herbatę lub jakiś napój chłodzący, 
w zależności od pory roku i pogody. 

Kiedyś, przed laty, trafiły na łamach 
Gazety Krakowskiej, której fotore-
porter uwiecznił je na zdjęciu, kiedy 
uczestniczyły przy urządzaniu rynku 
w Szczepanowie. Fakt wręczenia im 
statuetek przyjęły z niekłamaną satys-
fakcją, taktując to jako wyraz uznania 
dla ich pracy. 

WALP

Zajęcia, w których wzięło 25 uczniów,  
trwały od 21 listopada 2012 do 6 mar-
ca 2013 roku i odbywały się RCK–B 
w Brzesku. Organizatorem warsztatów 
było Małopolskie Centrum Kultury 
SOKÓŁ w Nowym Sączu – Biuro 
Organizacyjne w Tarnowie, Miejski 
Ośrodek Kultury i Starostwo Powiatowe 
w Brzesku. Uczestnicy spotkań uczyli 
się prawidłowej techniki mowy, podstaw 
ekspresji scenicznej oraz poznawali 
werbalne i niewerbalne środki wyrazu 
artystycznego. 

Na zakończenie otrzymali dyplomy 
uczestnictwa w projekcie edukacyjno-
teatralnym zaufajcie słowu.

Swoimi wrażeniami podzieliły się 
z nami uczestniczki zajęć Adrianna 
Gniadek - ZSP nr 2 w Brzesku i Ola 
Kaim – PG nr1 w Brzesku:

- Warsztaty zapamiętamy do końca 
życia, było świetnie. Zdobyte doświad-
czenie wykorzystamy podczas naszych 
występów na scenie, ale będziemy miały 
też większą świadomość tego, ile pracy 
trzeba włożyć w to, aby dobrze zagrać 
jakąś postać. Ćwiczenia oddechowe, 
ruchowe, techniki dykcyjne, które po-
znałyśmy podczas zajęć, sprawiły, że 
jesteśmy bardziej otwarte, lepiej obyte 

Warsztaty recytatorskie zaufajcie słowu
ze sceną i nie boimy się wcielać w różne 
postaci, nawet takie, które nam się nie 
podobają. Ważne jest to jak gramy i 
czy nasza gra podoba się publiczności. 
Dowiedziałyśmy się, że tak naprawdę 
na naszą grę na scenie składa się nie 
tylko ruch. Najważniejsza jest nasza 
motywacja i wczucie się w graną po-
stać. Podczas zajęć, które trwały pięć 
miesięcy miałyśmy możliwość uczyć się 
od profesjonalnych aktorów.

Ilona Stanaszek – koordynator 
warsztatów podkreśliła, że:  - organi-
zowane są one już od kilku lat, ale po 
raz pierwszy w Brzesku. Kierowane są 

do młodzieży szkół ponadgimnazjal-
nych a w tym roku zostali zaproszeni 
na nie także uczniowie trzecich klas 
gimnazjalnych. Celem zajęć było przy-
gotowanie młodzieży między innymi do 
udziału w konkursach recytatorskich 
oraz przeglądach teatralnych. Pro-
gram obejmował pracę nad oddechem  
i artykulacją, analizę recytatorską 
i interpretację utworów literackich, 
elementarne zadania aktorskie, ruch 
i ekspresję sceniczną. Zajęcia prowa-
dzili aktorzy scen krakowskich: Ziuta 
Zającówna, Anna Lenczewska, Jacek 
Milczanowski i Karol Nowakowski.
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Marzec to miesiąc wielu solenizantów. 
Tradycyjne „Sto lat!” rozbrzmiewa 
w domach Krystyn, Józefów, Kazimie-
rzów, Helen, Zbigniewów, Bożen. To 
także czas, w którym przypominamy 
sobie o ważnej w naszym życiu roli ko-
biety. Ale marzec to przede wszystkim 
miesiąc nadziei, jaką niesie początek 
kalendarzowej wiosny. Z utęsknieniem 
czekamy na oznaki rodzącej się do życia 
przyrody: pierwsze wiosenne kwiaty, 
powrót z dalekiej podróży ptaków, a tak-
że zmianę przygnębiających obrazów 
świata w tętniące intensywną zielenią 
krajobrazy.

Tegoroczna zima zmęczyła nas bar-
dzo swoją szarością i brakiem słońca. 
Z tego też powodu tu i ówdzie dają się 
słyszeć utyskiwania na złe samopo-
czucie, brak chęci do działania, zanik 
radości. A przecież przed nami kolejne 
zmagania, kolejne święta, egzaminy, 
ważne decyzje życiowe…Trzeba więc 
wykrzesać siły, odnaleźć sens naszych 
poczynań i przede wszystkim uwierzyć 
w siebie! Bierzmy przykład z przyrody, 
która po chwilowym odpoczynku, po 
zimowym śnie regenerującym jej siły 
wita nas szczerym i niewymuszonym 
uśmiechem i zachęca do życia.

Bądźmy młodzi duchem, bo odrobina 
młodzieńczego szaleństwa czyni nasz 
byt piękniejszym i wartościowszym. 
Zmobilizujmy się do działania i nie po-
zwólmy, aby zawładnęło nami zniechę-
cenie i panoszące się wszędzie tzw. nie-
chciejstwo. Jakże często bowiem można 
usłyszeć z ust różnych ludzi (młodszych 
i starszych, uczniów, emerytów, kobiet 
i mężczyzn) słowa: „Eee, …nie chce mi 
się!”. Nie chce się przedszkolakowi iść 
do ogrodu, bo nęci go gra komputerowa, 
licealiście nie chce się czytać lektur, 
ponieważ, jak twierdzi są nieciekawe, 
nastolatce nie chce się posprzątać 
pokoju, bo woli godzinami rozmawiać 
przez komórkę, bezrobotnemu nie chce 
się podjąć doraźnej pracy i powtarza 
słynne powiedzenie Kiepskiego, że nie 
ma w kraju pracy na jego wykształcenie. 
Jeżeli do tego dodamy całą masę tych, 
którym się nie chce wyjść z domu, spot-
kać ze znajomymi, iść do kina lub zająć 
czymkolwiek, to urośnie spora grupa 
ludzi, którzy nie żyją naprawdę, ale 
jedynie wegetują. Natomiast świetnie 
wychodzi nam narzekanie na wszyst-
ko – że za gorąco, za zimno, że drogo, 
nudno, źle…A przecież w życiu trzeba 
się czasami zmęczyć, trzeba coś zrobić, 
a nie narzekać i czekać na cud.

Zanim zazieleni się świat
Znany filozof Młodej Polski, Stani-

sław Brzozowski, powiedział: „Nie re-
zonuj, skacz!”, zmuszając w ten sposób 
do refleksji nad jakością naszego bytu 
i wskazując właściwe postawy. Radzi, 
by puste słowa i bezowocne narzeka-
nia zamienić w czyny i przekształcać 
rzeczywistość, w której żyjemy. Gdy 
zapytałam 90- letnią panią, czy musi 
codziennie wychodzić z mieszkania na 
czwartym piętrze i pokonywać dziesiąt-
ki schodów, odpowiedziała: „Muszę, bo 
by mi kolana zardzewiały , trochę bolą, 
ale to nic…”. Mimo podeszłego wieku, 
licznych zdrowotnych dolegliwości, 
a także wielu problemów rodzinnych 
potrafiła z charakterystycznym dla 
siebie humorem spojrzeć na własne ży-
cie. Podziwiać więc należy ludzi, którzy 
pokonują słabości i udowadniają tym 
samym, że w życiu nie ma rzeczy nie-
możliwych. To ludzie młodzi duchem, 
którzy nie znają pojęcia niechciejstwa, 
beznadziei, bezsensu i marazmu. Szcze-
gólnie należy podziwiać tych, którym 
chce się coś robić nie tylko dla siebie, 
ale także dla innych.

Takich ludzi jest dużo w naszym 
mieście i regionie, często pozostają 
jednak anonimowi, nie potrzebują 
światła jupiterów, gromkich oklasków, 
wystarczy im wewnętrzna radość wy-
nikająca z przekonania, że swoją pracą 
przyczyniają się do tworzenia czegoś, co 
daje szczęście innym. 

Skronie wielu młodych duchem 
ludzi często przystrojone są srebrnymi 
kosmykami włosów, a ich szlachetne 
twarze rzeźbi licznymi zmarszczkami 
artysta o imieniu Czas.  

To nieważne, ile się ma lat, ważne, 
że nie traci się radości życia, nie poddaje 
trudnościom, ale podejmuje z nimi czę-
sto nierówną walkę, powtarzając aż do 
znudzenia słowa: „Głowa do góry!” Bo 
nawet w najgorszych sytuacjach trzeba 
mieć nadzieję, o czym przekonuje nas 
nadchodząca wiosna.

Dzisiejszy świat nie sprzyja radości 
życia, jesteśmy nieustannie bombar-
dowani informacjami o nieszczęściach 
w różnych miejscach świata, trzęsie-
niach ziemi, wybuchach wulkanów, tsu-
nami, wojnach, gwałtach, morderstwach 
i oszustwach. No cóż, ludzkość nie jest 
doskonała, potrafi być czasami prze-
rażająca, ale tak było zawsze. Zawsze 
ścierało się ze sobą dobro i zło, wartość 
człowieka sprawdzała się jednak w do-
konywanych przez niego wyborach. Do-
strzegajmy więc to, co podnosi na duchu 

i utwierdza w przekonaniu, że świat, 
mimo wszystko, jest piękny.

Beata Tyszkiewicz w jednym ze 
swoich wywiadów powiedziała: „Bardzo 
mi doskwiera, że ludzie coraz rzadziej 
się śmieją. Mamy w sobie coraz mniej 
szaleństwa. Europeizujemy się i smut-
niejemy. Boimy się, że radością życia 
narazimy się na śmieszność, a to przecież 
bzdury!” Myślę, że w tym stwierdzeniu 
jest sporo racji.

Nie pozwólmy więc,  by naszym 
życiem rządził smutek, by pojawiło się 
niezadowolenie ze wszystkiego oraz 
niechęć do ludzi i całego świata.

Przed nami kolejna Niedziela Pal-
mowa. Dla mojej rozmówczyni, 70-let-
niej Barbary, kojarzy się ona z ciekawą 
i wielce pouczającą historią. 

- Dotyczy ona czasów mojego dzie-
ciństwa, – rozpoczyna swą opowieść 
– miałam wtedy chyba 5 lat, gdy ojciec 
czytał nam  legendę ludową o skarbach 
ukrytych w różnych miejscach. Z wypie-
kami na twarzy chłonęłam te opowieści 
i wierzyłam, że w Niedzielę Palmową 
diabeł opuszcza swoje siedlisko, w któ-
rym zostawia niestrzeżony przez nikogo 
skarb i udaje się na sumę do kościoła, by 
wysłuchać Ewangelii o Męce Pańskiej. 
Jakże wielka była moja radość, gdy tato 
w niedzielne przedpołudnie zapropono-
wał: „Chodź, pójdziemy na spacer, może 
uda nam się znaleźć skarb!” Pamiętam, 
z jakim przejęciem i zapałem zaglą-
dałam wszędzie. Wierzyłam, że znajdę 
coś, co uczyni mnie bogatą i szczęśliwą. 
Pamiętam też uczucie zawodu, gdy ojciec 
powiedział: „No, czas wracać na obiad, 
mama pewnie wróciła już z kościoła!” 
„A skarb?… szukajmy go jeszcze!”- nale-
gałam prawie ze łzami w oczach. Wów-
czas tato wręczył mi bukiecik żółtych 
pierwiosnków i powiedział: „To właśnie 
jest skarb, którego szukałaś!” Długo 
miałam żal do ojca, że mnie oszukał, że 
zawiódł moje oczekiwania, że opowieść 
o skarbie to tylko bajka! Dziś wiem, jak 
wielką mądrość życiową posiadał ten 
nieuczony, prosty człowiek. Poszuki-
wanie skarbu to przecież dostrzeganie 
piękna w tym, co nas otacza, zauważanie 
radości budzącej się do życia przyrody, 
odnajdywanie szczęścia w uśmiechu 
naszych bliskich. Nie wstydźmy się tych 
wzruszeń i nie bójmy się, że radością 
życia narazimy się na śmieszność!

Pomyślmy o tym już teraz, zanim 
jeszcze zazieleni się świat!    

Bogumiła Put
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W kwestii historycznego wydawnictwa 
dotyczącego Brzeska, a redagowanego 
w przystępny sposób, interpelował pod-
czas styczniowej sesji radny Krzysztof 
Bogusz. Wnioskodawca namawia do 
uruchomienia periodyku poświęconego 
lokalnej tematyce historycznej. 

- Nie ma w Brzesku takiego wydaw-
nictwa, a historia naszego regionu jest 
bardzo ciekawa. Rozmawiałem już na 
ten temat z pracownikami tarnowskiego 
Muzeum Okręgowego, którzy za niewiel-
ką opłatą zgodziliby się podjąć takiego 
zadania – przekonuje radny. 

Temat podejmuje burmistrz Brze-
ska, który przyznaje, że chociaż nie 
brak na wydawniczym rynku książek 
traktujących o naszej historii, są to 
jednak pozycje pisane stylem bliższym 
naukowemu. Takim przykładem jest 

Więcej HISTORII!
wydana kilka lat temu obszerna 
monografia „Brzesko. Dzieje miasta 
i regionu” pod redakcją Feliksa Kiryka 
i Jana Lacha.  

- Taką napisaną przystępnym ję-
zykiem jest wydana w ubiegłym roku 
„Parafia na świętojakubowym szlaku” 
księdza Stanisława Ludwika Piecha. 
Może warto pokusić się o takie wy-
dawnictwo – zastanawia się Grzegorz 
Wawryka, sugerując jednak, że nie 
brak w Brzesku rodzimych historyków, 
którzy mogliby zająć się takim zagad-
nieniem. Na przykład Jerzy Wyczesany 
czy prof. dr hab. Marian Stolarczyk. 
Do tego grona należy także zaliczyć 
Andrzeja B. Krupińskiego i nieżyjącego 
już Jerzego Okońskiego. Nadal warto 
czytać Kroniki Jana Burlikowskiego. 
My ze swej strony polecamy archiwalne 

oraz obecne wydania BIM-u, na łamach 
którego historia zawsze zajmowała 
poczesne miejsce. Niektóre z książek 
poświęconych Brzesku można cały czas 
nabyć w MOK-u, który oferuje także 
widokówki i plany miasta. 

Zainteresowani historią Brzeska 
i okolic, mają wiele możliwości poszerze-
nia wiedzy w tym zakresie. Wystarczy 
na przykład wziąć udział w organizo-
wanych niemalże co tydzień wykładach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w któ-
rych uczestniczyć może każdy. I do-
świadczenie pokazuje, że z propozycji 
UTW, które wcale nie są adresowane 
tylko do ludzi „po pięćdziesiątce”, korzy-
sta coraz więcej młodych mieszkańców 
gminy. MOK organizuje też żywe lekcje 
historii dla uczniów miasta i gminy. 
Prowadzone są one przez Jerzego Wy-
czesanego, a  tematy często proponują 
sami zainteresowani. 

EMIL 

Na grudniowej sesji rady miejskiej 
wiele mówiło się – co zrozumiałe 
– o trwającym już roku 2013. Wsłu-
chując się w następujące, jedna po 
drugiej, wypowiedzi w pewnej chwili 
uświadomiłem sobie, że właściwie więk-
szość dyskutantów popełnia rażący, 
aczkolwiek niezwykle pospolity błąd, 
mówiąc: „rok dwutysięczny trzynasty”, 
podczas gdy prawidłowa forma brzmi 
„dwa tysiące trzynasty”. Właściwie 
tylko jedna (może dwie) osoba używała 
poprawnej formy. 

Należy pamiętać, że w języku pol-
skim obowiązuje zasada, według której 
w zapisie słownym roku człony określa-
jąc tysiące i setki lat są nieodmienne 

(tylko raz mogliśmy powiedzieć, że jest 
dwutysięczny rok, ale właśnie wtedy 
chodziło o rok 2000). Zastanawiające 
jest, że każdy powie, iż kiedyś był rok „sto 
dwudziesty” (nie „setny dwudziesty”), 
ale już większość uważa, że żyje akurat 
w „dwutysięcznym trzynastym roku”). 

Skoro już mowa o datach, to równie 
rażącym jest mówienie, że jest na przy-
kład „siedemnasty styczeń”, podczas 
gdy w języku polskim nazwa miesiąca 
w dacie występuje zawsze w dopełnia-
czu, czyli na pewno jest „siedemnasty 
stycznia”. Urzędnicy uwielbiają jednak 
posługiwać się w takich przypadkach 
mianownikiem. Tak samo jak w oficjal-
nym piśmie napiszą, że coś odbędzie się 

„w miesiącu maju”, tak jakby istniał 
także „tydzień maj”. Ma być krótko 
– „w maju” i wszyscy wiedzą, kiedy. 

Zostawmy jednak te dywagacje, 
bo na tej samej sesji sporo mówiło się 
także o wodzie płynącej siecią wodo-
ciągową, do której – co zrozumiałe 
– czasem trzeba się podłączyć. Czy aby 
na pewno?. Otóż większość uczestników 
sesji była zdania, że raczej należy się 
„podłanczać”. 

Wobec powyższego apeluję. Od dziś 
nie przyłanczajmy się do tych, którzy 
żyją w dwutysięcznym trzynastym. 
Przyłączajmy się do tych, dla których 
właśnie trwa dwa tysiące trzynasty. 
I tak do czasu, kiedy nastąpi pierw-
szy miesiąca styczeń dwutysięcznego 
czternastego. Wtedy się znowu pod-
łanczymy.

ORTODOX   

13 lutego licznik odwiedzin na naszej stro-
nie pokazał, że przekroczona została liczba 
dwóch milionów! Każdego dnia odwiedza 
naszą stronę około 1600-1700 czytelników, 
miesięcznie prawie 52 tysiące. Dziękuje-
my Im za zaufanie, jakim nas obdarzyli 
oraz za to, że traktują nasz portal, jako 
wiarygodne źródło informacji.

Ale jakość strony, to także duża 
zasługa samych Czytelników, którzy 
piszą do nas listy i maile i sygnalizują 
o ważnych dla nich sprawach. Dziękuje-
my także szkołom, przedszkolom, Miej-
skiemu Ośrodkowi Kultury, Powiatowej 

i Miejskiej Bibliotece Publicznej, 
Brzeskiemu Ośrodkowi Sportu 
i Rekreacji oraz wielu innym in-
stytucjom oraz stowarzyszeniom, 
które z nami współpracują.

Do współpracy zachęcamy 
wszystkich mieszkańców, piszcie 
Państwo do nas o swoich prob-
lemach, pytajcie, nie zostawimy 
bez odpowiedzi żadnego listu. 
Nasz adres mailowy: redakcja@
brzesko.pl

Dziękujemy i zapraszamy do 
współpracy.  Redakcja brzesko.pl

Nie przyłanczajmy się

Dziękujemy naszym Czytelnikom
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Wprawdzie do rozpoczęcia roku szkol-
nego 2013/2014 pozostało jeszcze 
blisko pół roku, ale Szkoła Mistrzo-
stwa Sportowego „BTS” w Brzesku, 
mieszcząca się w siedzibie Katolickie-
go Liceum, już teraz ogłasza nabór 
uczniów zarówno do liceum jak i do 
gimnazjum. 

Szkoła oferuje wykwalifikowaną 
kadrę pedagogiczną. Czesne wynosi 
100 złotych miesięcznie. Jednak ist-
nieje możliwość zwolnienia z tej opłaty 
w przypadku, gdy uczeń pochodzi z ro-
dziny o niskim statusie materialnym. 
Na ulgi mogą liczyć także uczniowie 
osiągający wysoką średnią wyników 
w nauce. Tak samo traktowany będzie 
każdy uczeń, który zostanie powołany 
do reprezentacji Małopolski w piłce 
nożnej. Zajęcia treningowe prowadzą 
trenerzy I i II klasy piłki nożnej z ty-
tułem mgr wychowania fizycznego. Od-
bywają się one na pełnowymiarowych 
boiskach o naturalnej nawierzchni, 
boiskach typu „Orlik” o sztucznej na-
wierzchni oraz w hali sportowej. Do 
dyspozycji są też siłownia, basen, sau-
na i fitness. W czasie wakacji i ferii zi-
mowych organizowane są szkoleniowe 
obozy. Obowiązujący w szkole sprzęt 
sportowy to marka Legea-Rajsport. 
Opiekę medyczną zapewnia Poradnia 
Medycyny Sportu przy Mościckim 
Centrum Medycznym w Tarnowie. 
Podczas nauki szkolnej każdy uczeń 
otrzymuje jeden posiłek dziennie 
– obiady serwowane są w restauracji 
Pawilon dzięki korzystnej umowie 
z PSS „Społem”. Treningi piłki nożnej 
zajmują tygodniowo 16 godzin, ponad-
to bardzo często w weekendy odbywają 

BTS zaprasza do Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego

się piłkarskie turnieje i mecze ligowe. 
Wyczerpujące informacje na temat 
przyjęcia do szkoły można otrzymać 
dzwoniąc pod numery telefonów 14 
68 62 001 lub 604 243 617 albo wysy-
łając mail na adresy sekretariat@bts-
brzesko.pl i smsbrzesko@gmsail.com, 
a także na stronie www.btsbrzesko.
pl, ewentualnie osobiście w siedzibie 
szkoły w godzinach 8.00-14.00.

Szkoła Mistrzostwa Sportowego 
działa od września ubiegłego roku. Do 
pierwszej klasy uczęszcza dziesięciu 
uczniów. Ich dotychczasowe osiągnię-
cia sportowe to 1. miejsce  w Turnieju 
o Puchar Dyrektora MOSiR w Krynicy, 
zwycięstwo w II Memoriale Adama 
Gacka w Brzesku, 2. miejsce w Resovia 
Winter Cup w Rzeszowie oraz 3. miej-
sce w Turnieju U-18 pod patronatem 
burmistrza Czchowa i prezesa OZPN 
w Tarnowie. Trenerem realizującym 
plan szkoleniowy w I klasie LO SMS 
jest Sławomir Rydz.

Brzeskie Towarzystwo Sportowe 
to nie tylko SMS. To także bogaty 
wachlarz zajęć we wszystkich młodzie-
żowych grupach wiekowych w wielu 
innych dyscyplinach sportowych. Pi-
saliśmy o tym w poprzednim wydaniu 
BIM-u, teraz rozszerzymy nieco te 
informacje. 

W piłce nożnej zajęcia prowadzone 
są dwa razy w tygodniu. Drużyny 
uczestniczą w turniejach, zarówno ha-
lowych jak i na boiskach trawiastych 
a jesienią rozpoczną zmagania ligowe 
w rozgrywkach Podokręgu Brzesko.

Uczestnicy zajęć z piłki ręcznej 
mogą liczyć na dwa treningi tygodnio-
wo oraz od nowego sezonu (jesień 2013) 

udział w rozgrywkach Małopolskiej 
Ligi Piłki Ręcznej i Małej Ligi „Wiert-
met” Libusza. 

Do wyboru są jeszcze zajęcia z lek-
koatletyki i tenisa stołowego. W każdej 
z tych czterech dyscyplin organizowa-
ne są obozy treningowo-szkoleniowe.  

W BTS działa liczny sztab ludzi, 
w większości są to wolontariusze, na 
czele których stoi prezes Robert Mar-
cinów. Piłką nożną zajmują się Jan 
Chrabąszcz, Sławomir Rydz, Robert 
Kozioł, Daniel Bujak, Piotr Duc i Ja-
rosław Palej oraz jeszcze studiujący 
na AWF w Krakowie Łukasz Kulig. 
Ponadto Jakub Pach i Daniel Bujak 
(piłka ręczna), Halina Grech (lekkoat-
letyka, piłka ręczna i pływanie) i Le-
szek Błąkała (tenis stołowy). Z klubem 
związani są też Robert Sacha (przewóz 
zawodników), Wincenty Grzesicki 
i Dariusz Biłos (sprawy organizacyjne) 
oraz Dominika Zamęta (księgowość). 
Stowarzyszenie wspierane jest przez 
kilku sponsorów, ale nadal poszuki-
wani są następni, którzy chcieliby 
wesprzeć działalność BTS. Można też 
wspomóc klub przekazując 1 procent 
podatku przy rocznym rozliczeniu. 
Wystarczy we wniosku wpisać numer 
KRS 0000031762, a w odpowiedniej 
rubryce dopisek „600000060360 Sto-
warzyszenie Brzeskie Towarzystwo 
Sportowe”.  Im więcej sponsorów, tym 
bogatsza może być oferta programowa 
klubu.  PRUD  

Drużyna SMS-BTS po jednym ze zwycięskich turniejów - fot. arch. SMS
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Od wielu lat mieszkasz w Czcho-
wie, a jednak nie tam, lecz w Brze-
sku założyłeś bokserski klub.  

Tak postanowiłem, licząc na to, 
że w większym ośrodku będzie więcej 
chętnych do uprawiania tej dyscypliny. 
Miałem też szczęście trafić na wielu 
życzliwych i zafascynowanych spor-
tem ludzi. Najpierw był Józef Pabian, 
z którym uruchomiliśmy sekcję przy 
Stowarzyszeniu Kolping. Pomógł nam 
Józef Kaczmarczyk, były dyrektor Szko-
ły Podstawowej nr 2, który udostępnił 
salę gimnastyczną do treningów. Bar-
dzo dobrze układa nam się współpraca 
z jego następczynią, Urszulą Białką. 
W początkowej fazie pomocy udzielił 
nam Antoni Gaweł. Ten brzeski przed-
siębiorca pojawił się kiedyś na jednym 
z treningów, bo – jak powiedział – dużo 
o nas słyszał, ale jeszcze nie miał oka-
zji widzieć nas w akcji. Spodobało mu 
się, to co robimy i od tej pory przez 
wiele lat współfinansował naszym za-
wodnikom wyjazdy na zawody, także 
zagraniczne. Sponsorów jest znacznie 
więcej. Wymienić należy firmy MARK, 
K&K Recykling, Jawor, Proster, Bekir 
czy MPEC. Oczywiście w tym gronie 
są Szkoła Podstawowa nr 2 i Urząd 
Miejski. Burmistrz Grzegorz Wawryka 
to wielki pasjonat sportu. Nieraz roz-
mawiamy na temat najważniejszych 
walk transmitowanych w telewizji. Tak 
się składa, że w brzeskim starostwie 
pracuje były bokser, Andrzej Surówka, 
który pełni funkcję prezesa klubu (17 
kwietnia 1967 roku we Włocławku 
zdobył tytuł mistrza Polski juniorów, 
jako zawodnik Wisły Kraków – przyp. 
PRUD). Bardziej kompetentnego czło-
wieka na tym stanowisku nie sposób 
sobie wyobrazić. W funkcjonowanie 
klubu zaangażowani są także Marek 
Trybalski, Piotr Mastalerz, Piotr Fran-
czyk, Paweł Folmer, Radosław Ślęzak 
i Karina Gaweł. Im wszystkim bardzo 
serdecznie dziękuję. Jeśli kogoś pominą-
łem, to przepraszam, ale grono naszych 
przyjaciół jest niezwykle liczne. Mnie 
osobiście wspiera żona Beata, która 
działa także w zarządzie klubu. W takim 
otoczeniu chce się pracować i można być 
spokojnym o sukcesy.

Prawdziwie boksowanie … 
… Poczekaj chwilę z kolejnym py-

taniem. Zapomniałbym o Pawle Ma-
jewskim. To ciekawy przypadek, wart 

Boks receptą na zdrowie 
rozmowa z Edmundem Kubisiakiem

osobnego rozdziału. Na co dzień jest 
wiceprezesem brzeskiego MPEC-u. Jakiś 
rok temu przyszedł do nas i zapytał, czy 
może trenować. To najlepszy przykład, że 
boks można uprawiać nie tylko z myślą 
o przyszłych walkach. On trenuje tylko 
po to, żeby poprawić swoją sprawność 
i kondycję. Na ring na pewno nigdy nie 
wyjdzie, ale gwarantuję, że – jeśli miałby 
trochę kilogramów więcej – to mógłby 
pokonać samego Gołotę (śmiech). 

Wrócę do pytania. Prawdziwe 
boksowanie zaczęło się jednak 
w 2006 roku.

Tak, wtedy zorganizowaliśmy po raz 
pierwszy w historii Brzeska galę boksu 
amatorskiego. Walki obserwowało koło 
400 widzów. Tyle mogła pomieścić wi-
downia. Gala została wysoko oceniona 
zarówno przez kibiców jak i przedsta-
wicieli władz boksu. Przypomnę tylko, 
że jeszcze kilka razy zorganizowaliśmy 
pięściarskie turnieje w Brzesku. Teraz 
przygotowujemy się do Mistrzostw Ma-
łopolski w Gnojniku (odbyły się w dniach 
15-17 marca, czyli już po ukazaniu się 
tego numeru BIM-u – przyp. PRUD). Po 
tej pierwszej gali 12 września 2006 roku 
zarejestrowaliśmy niezależny Klub BKB 
Magic Boxing. Warto tutaj podkreślić 
życzliwe podejście ze strony brzeskich 
władz samorządowych, które w dużej 
mierze wspierają nas finansowo. Myślę, 
że dotowanie naszej działalności to dla 

samorządu dobra inwestycja. Zrobiliśmy 
dużo dobrego dla promocji miasta, które 
wcześniej kojarzyło się przede wszyst-
kim z piwem. Cieszę się, że jesteśmy 
jeszcze jednym brzeskim klubem, który 
udowadnia, że w tym mieście sport roz-
wija się prawidłowo. 

Dużo osób interesuje się w Brze-
sku sportem? 

Do tej pory przez treningową salę 
przewinęło się około setki młodych ludzi. 
Zawsze w jednym cyklu uczestniczy 
przynajmniej dwadzieścia kilka osób. 
To dużo, dlatego zdarzyło się już nie raz, 
że w tej grupie pojawiły się prawdziwe 
perły. Nadeszły też sukcesy. Do dziś 
pamiętam dobrze ten pierwszy. W 2006 
roku w Elblągu wicemistrzostwo kraju 
wywalczył Radosław Ślęzak, jeszcze 
pod sztandarem Kolpinga. Był jedynym 
medalistą z Małopolski. Ciekawostką 
jest to, że Radek walczył w wadze 75 kg, 
a więc tej samej, w której złoty medal 
Mistrzostw Polski zdobywał przed laty 
Andrzej Surówka. 

A który sukces uznałbyś za naj-
ważniejszy?

Właściwie nie powinienem nikogo 
specjalnie wyróżniać, bo każdemu 
z moich podopiecznych należą się słowa 
uznania za profesjonalne podejście do 
treningów i samych zawodów. Jednak 
przyznam, że największą radość spra-
wiły mi wyczyny Jakuba Dala i Miko-

Jakub Dal odniósł największy sukces w historii klubu - fot. arch. BKB Magic Boxing
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łaja Karpienia podczas ubiegłorocznej 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
w Wieliczce. Jechałem tam z nadziejami 
na medale, ale dość stonowanymi. Za-
skoczył mnie szczególnie Kuba, którego 
sukcesu raczej się nie spodziewałem. 
Kuba zaskoczył mnie i wszystkich 
dojrzałością na ringu. Był niesamo-
wicie skoncentrowany i perfekcyjnie 
realizował założenia taktyczne. Boks 
w jego wykonaniu to zero bijatyki. 
Pokazał szeroki wachlarz pięściar-
skich umiejętności – ciosy krzyżowe, 
zakroki, wykroki, boczne zejścia. Miło 
było na to patrzeć, tym bardziej, że 
wszystko to prowadziło do złotego me-
dalu. W finale pokonał faworyzowanego 
zawodnika z Pomorza. Z kolei Mikołaj, 
który dopiero nabiera doświadczenia, 
zaimponował ambicją, co pozwoliło mu 
wywalczyć brązowy medal. To między 
innymi dzięki nim nasz klub został 
sklasyfikowany na 4. miejscu w kraju. 
Jeśli obaj będą nadal tak trenować, to 
widzę przed nimi wspaniałą przyszłość 
sportową. Skoro mowa o OOM, to mam 
nadzieję, że w tym roku zaskoczymy 
wszystkich medalem w boksie … dziew-
cząt. Mówię o Gabrieli Widełce, jedynej 
bokserce w naszym klubie. Jest już na 
tyle zaawansowana, że przygotowuje ją 
do przedolimpijskich eliminacji.              

Czy to dobrze, kiedy dziewczyna 
uprawia tak urazowy sport?

Z tą urazowością w boksie to gruba 
przesada. W każdym sporcie istnieje 
ryzyko odniesienia urazu, nawet w sza-
chach. Uwierz mi, że jest wiele bardziej 
urazowych dyscyplin niż boks. Dobry 
sędzia nigdy nie dopuści do poważnej 
kontuzji zawodnika. Jeśli widzi, że 
któryś z pięściarzy osiąga zbyt wyraź-
ną przewagę, przedwcześnie przerywa 
walkę. Powtórzę też raz jeszcze, że nie 
każdy trenujący musi w przyszłości 
wyjść na ring. Każdy biorący udział 
w zajęciach znacznie udoskonala swój 
organizm. Duży nacisk kładziemy na 
trening ogólnorozwojowy. Jest jeszcze 
jedna ważna zaleta uprawiania sportu. 
Tylko w boksie zawodnik poddawany 
jest szerokiemu wachlarzowi lekarskich 
badań, których końcowy wynik decyduje 
o dalszych jego losach. Bokser chcąc 
uprawiać ten sport musi przejść przez 
badania analityczne, kontrolowany jest 
ponadto przez laryngologa, stomatolo-
ga, okulistę i neurologa. Dzięki temu 
rodzice mają kompletną wiedzę na 
temat zdrowia swojego dziecka. Myślę, 
że dobrze, iż w Brzesku działa taka 
sekcja, bo dzięki temu sportowa oferta 
miasta jest bogatsza. Jest to szczególnie 
ważne teraz, kiedy młode pokolenia są 

coraz słabsze fizycznie. Udział w za-
wodach to także okazja, by spotkać się 
z wybitnymi postaciami naszego boksu. 
Za życia wszystkim naszym zawodom 
towarzyszył Stanisław Dragan, brązowy 
medalista olimpijski. Teraz do Gnojnika 
udało nam się zaprosić Mariusza Wacha 
i Andrzeja Rżanego, a także Teofila 
Kowalskiego honorowego prezesa MZB, 
dwukrotnego mistrza Polski. 

Czy sam zakładasz jeszcze rę-
kawice?

Boks to jedna z niewielu dyscyplin, 
w których trener jest w ciągłym ruchu. 
Ja nie chcę być sztucznym szkoleniow-
cem, dlatego czynni uczestniczę w za-
jęciach. W końcu chcę dbać o zdrowie, 
a nie ma na to lepszej od sportu recepty. 
Pozostanę w sporcie jak najdłużej, bo 
jest to dla mnie także świetna okazja 
do odreagowania codziennych stresów. 
Boks do tego świetnie się nadaje. Prze-
konać się o tym można tylko w jeden 
sposób. Trzeba po prostu wybrać się do 
nas i założyć sportowy strój. Serdecznie 
zapraszam. Warto uczestniczyć w zaję-
ciach klubu, który od początku istnienia 
zajmuje czołowe miejsca w powiecie we-
dług punktacji Polskiej Federacji Sportu 
Młodzieżowego. W ubiegłym roku zostali-
śmy sklasyfikowani na 2. miejscu. 

Rozmawiał PRUD

9 marca zakończyły się rozgrywki 
w ramach Zakładowej Ligi Kręglarskiej. 
Była to druga edycja rozgrywek, których 
organizatorem był BOSiR w Brzesku. Do 
sportowej rywalizacji przystąpiło 15 dru-
żyn, a zmagania trwały blisko pół roku. 
W klasyfikacji drużynowej bezkonkuren-
cyjna okazała się drużyna CARLSBERG 
Logistyka w składzie: Marek Szczupak, 

Zakończenie Zakładowej Ligi Kręglarskiej
Wojtek Szczupak, Jan Guzek i Tomasz 
Szydłowski, która z wynikiem 282 pkt. 
zajęła pierwsze miejsce. Na drugie 
miejsce rzutem na taśmę wskoczyła 
drużyna MWM (Stanisław Tomczyk, 
Czesław Brożek, Józef Woźniak i Tomasz 
Zachara), która wyprzedziła ekipę BRZE-
ZOWIECKIE (Ryszard Kotra, Antoni 
Baniak, Adam Kotra, Roman Pawełek) 

o jeden pkt. Dalsze miejsca przedstawia-
ją się następująco: JAWOR, BOSiR 1, 
MMOS ZYDROŃ, GEM-BUD, URZĄD 
MIASTA, BOSiR 2, OKNOLUX, BOSiR 
3, CZCHÓW, OKNOLUX 2, BOBRY 
ZNAD USZWICY, BOSiR 4

W klasyfikacji indywidualnej męż-
czyzn pierwsze miejsce zajął Bogumił 
Kulka (BOSiR 1). Drugi był Marek 
Szczupak (7237 pkt.), a trzeci Bar-
tek Kordecki ( 7083 pkt. - JAWOR). 
W klasyfikacji indywidualnej kobiet 
najlepszą okazała się Bogusława Góra 
(6109 pkt. - BOSiR 1), drugie miejsce 
zajęła Katarzyna Pacewicz – Pyrek 
(5569 pkt. - URZĄD MIASTA), a trze-
cie Anna Peters (5381 pkt. - BOSiR 2). 
Wszystkie wyniki dostępne na www.
sportbrzeski.pl. 

Już planujemy kolejną trzecią edycję 
rozgrywek, którą rozpoczniemy w paź-
dzierniku 2013 r. , na którą serdecznie 
zapraszamy wszystkich miłośników 
kręglarstwa oraz wszystkich, którzy 
w jesienno – zimowe wieczory chcie-
liby przystąpić do wspólnej sportowej 
rywalizacji.

BOSiR
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W hali sportowej ZSP nr 2 w Brzesku 
rozegrany został II Memoriał Adama 
Gacka – turniej halowej piłki nożnej 
juniorów młodszych „Brzesko Cup 
2013”, zorganizowany przez Urząd 
Miejski oraz Brzeskie Towarzystwo 
Sportowe. Imprezie patronował 
burmistrz Grzegorz Wawryka. W za-
wodach wystartowało 6 drużyn. 

Po raz pierwszy Memoriał został 
zorganizowany rok temu, a poświęcony 
jest przedwcześnie zmarłemu Adamowi 
Gackowi, byłemu piłkarzowi i działaczo-
wi Okocimskiego Brzesko.

Tytułu wywalczonego przed rokiem 
broniła ekipa Strażaka Mokrzyska, która 
jednak tym razem musiała zadowolić się 
piątym miejscem. Podopieczni Tomasza 
Rogóża mieli jednak spory wpływ na 
końcowy układ turniejowej tabeli, bo ich 
sensacyjna wygrana z Okocimskim pozba-
wiła tę drużynę szansy na zaj1)ęcie pierw-
szego miejsca. Okocimski słabo spisywał 
się w początkowej fazie zawodów. W trzech 

Ostatnie dziesięć sekund
meczach wywalczył tylko jeden punkt i na 
udany finisz było już za późno. To jednak 
ten zespół jako jedyny pokonał SMS BTS, 
późniejszego triumfatora turnieju. Jedy-
nym niepokonanym zespołem okazał się 
Dunajec Zakliczyn. Drużyna prowadzona 
przez Jana Kargula (byłego piłkarza Sokoła 
Maszkienice) zaliczyła dwa wysokie zwycię-
stwa i trzy remisy. Jeszcze na 10 sekund 
przed końcowym gwizdkiem ostatniego 
meczu to właśnie piłkarze Dunajca mogli 
czuć się zwycięzcami zawodów. Prowadzili 
3:2 z LAKK Kadet Łysa Góra. Trenowani 
przez Jana Chrabąszcza łysogórzanie zdo-
łali jednak wyrównać, a to oznaczało, że 
puchar za pierwsze miejsce trafi do drużyny 
gospodarzy i organizatorów turnieju.       

Nagrodę Fair Play przyznano dru-
żynie Błękitnych Krzeczów. Trenerzy 
poszczególnych drużyn wskazali naj-
lepszych zawodników w prowadzonych 
przez nich zespołach. Zostali nimi: Filip 
Grzesik (SMS BTS Brzesko), Kamil 
Barczyk (Dunajec Zakliczyn), Kamil 

Zawadzki (LAKK Kadet Łysa Góra), Łu-
kasz Paterek (Okocimski Brzesko), Prze-
mysław Boruta (Strażak Mokrzyska) 
i Dominik Małek (Błękitni Krzeczów). 
Najlepszym zawodnikiem całego turnieju 
uznany został Konrad Kurzywilk (SMS 
BTS). Nagrodę dla najlepszego bramka-
rza otrzymał jego kolega klubowy Karol 
Jurkiewicz. Królem strzelców został 
Kamil Chmielowski (Dunajec Zakliczyn 
– 7 bramek). Nagrodzono też autorów 
najszybciej strzelonego i najbardziej 
„telewizyjnego” gola. Za te osiągnięcia 
wyróżnieni zostali kolejno Mateusz 
Kozieł (LAKK Kadet Łysa Góra) i Rafał 
Chudoba (SMS BTS). 

Puchary, dyplomy i nagrody w imie-
niu burmistrza wręczali: przewodniczący 
rady miejskiej Tadeusz Pasierb, sekre-
tarz gminy Stanisław Sułek oraz prezes 
Brzeskiego Towarzystwa Sportowego 
Robert Marcinów.

Sponsorami turnieju były Urząd 
Miejski w Brzesku, restauracja „Pod-
zamcze” w Melsztynie, Karol’s Pizza 
w Brzesku, firma „DAM-DAM” w Łękach 
oraz Bożena Gacek. EMIL

Narciarze, snowboardziści, saneczka-
rze, jabłuszkarze (jeżeli w ogóle takie 
pojęcie istnieje?), wreszcie ci, którzy 
zadali sobie trud, aby przy pomocy 
rodziców skonstruować „bele co” i jesz-
cze na nim szczęśliwie dojechać do 
mety – wszyscy spotkali się na stoku 
OkocimSki (za starą halą sportową), 
by wziąć udział w drugiej edycji zor-
ganizowanych przez Biuro Promocji 
Urzędu Miejskiego zawodów, w których 
główną konkurencją był zjazd na „bele 
czym”. W sumie wystartowało ich około 
pięćdziesiątki. Impreza miała się odbyć 
pod koniec stycznia, ale z uwagi na 
gwałtowne załamanie pogody (brak 
śniegu) została przeniesiona na luty.  

Trasa wprawdzie krótka, ale za 
to lekko oblodzona, do łatwych nie 
należała, a organizatorzy zadbali też, 
żeby miała swoje niespodzianki, wy-

magające od uczestników wykazania 
się umiejętnościami technicznymi. Na 
,,Bele czym” wygrał Kornel Matras na 
śnieżnym pojeździe własnego pomysłu, 
nazwanym przez niego EKO PIRAT. 
Dzielnie dorównywał mu Emil Sumara 
na Zygzaku McQuinn. Jakub Grech 
wystartował w narciarskiej konkurencji 
gimnazjalistów. Już drugi raz z rzędu 
był w swojej kategorii osamotniony.  

Organizatorom pomocą służyli stra-
żacy z brzeskiej jednostki OSP, sędzią 
głównym zawodów był Krzysztof Do-
brzański. Osobne słowa podziękowania 
należą się Zbigniewowi Różakowi, 
właścicielowi stoku, który również był 
zaangażowany w organizację imprezy.        
Wyniki: Dziewczęta SP (kl.1-3): 1. 
Zuzanna Sacha, 2. Dominika Surmacz, 
3. Julia Bodura. Chłopcy SP (kl. 1-3): 
1. Mateusz Szewczyk, 2. Rafał Hajdo, 3. 

Eryk Kądziołka. Dziewczęta SP (kl. 
4-6): 1. Zuzanna Surmacz, 2. Klaudia 
Wolak. Chłopcy (kl. 4-6): 1. Maciej 
Grech, 2. Bartosz Biel. Gimnazja: 1. 
Jakub Grech. Snowboard: 1. Domi-
nik Bober, 2. Bartłomiej Lechowicz, 
3. Hubert Koczwara, 4. Adrian Palej. 
Jabłuszko: 1. Wioletta Czuj, 2. Filip 
Mika, 3. Agnieszka Rudzik, 4. Rafał 
Hajdo, 5. Oliwer Koczwara. Sanki: 1. 
Zuzanna i Emilia Sacha, 2. Martyna 
Nalepka, 3. Mateusz Szewczyk. Bele 
co: 1. Kornel Matras, 2. Emil Sumara, 
3. Zuzanna Pawlik, 4. Sylwia Piekarz. 

***
11-osobowa reprezentacja gminy 

Brzesko wzięła udział w tegorocznych 
Mistrzostwach Małopolski „Family Cup” 
w narciarstwie. Z zawodów rozegranych 
w Kluszkowcach nasza reprezentacja 
przywiozła jeden złoty i jeden srebrny 
medal. Krążek z najcenniejszego krusz-
cu wywalczyła etatowa uczestniczka 
„Family Cup” Izabela Brzyk. W innej ka-
tegorii Nina Górska zajęła drugie miej-
sce. W swoich kategoriach wiekowych 
o miejsce na podium otarli się Karolina 
Laska, Anna Wadycka i Paweł Górski. 
Miejsca pozostałych reprezentantów 
naszej gminy: Anna Żółtek (6), Wojciech 
Górski (5), Damian Pajor (5), Michał 
Pajor (12), Marek Górski (6) i Marek 
Wadycki (7). Ogólnopolskie finały tego-
rocznej edycji „Family Cup” odbyły się 
w Kielcach, bez udziału przedstawicieli 
naszej gminy. PRUD

Bele co i Family Cup
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Kamień Łupany

Nowość w naszej ofercie.

Kamień Łupany idealnie nadający się na 
cokoły domów jednorodzinnych, okładzinę 
murów, ogrodzeń lub innych elementów 
architektury wewnętrznej i zewnętrznej. 
Produkt w 100 % z kamienia naturalnego, 
dostępne różne kolory, grubości i rodzaje.

Okres realizacji zamówienia około 1 - 2 
tygodni. Proszę pytać o dostępność.

Już od 180 PLN/m2 Brutto.

Wszystkim Klientom 
i Przyjaciołom 
życzymy pogodnych, 
radosnych i pełnych 
rodzinnego ciepła 
Świąt Wielkanocnych.



40

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY marzec 2013

Informatyka
DLA FIRM

WWW.ZETOSA.PL14 696 66 66


