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Marzec w pigułce
1 – W całym kraju obchodzony był 

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, 
wymordowanych przez reżimowych 
funkcjonariuszy PRL-u. Przedstawi-
ciele samorządowych władz gminy 
złożyli kwiaty przed Grobem Niezna-
nego Żołnierza oraz tablicą poświęconą 
żołnierzom podziemia. W Jadownikach 
harcerze z miejscowego gimnazjum 
ofiarowali uczestnictwo w drodze krzy-
żowej, a także zapalili znicze i złożyli 
wiązanki kwiatów przed pomnikiem 
poległych za ojczyznę. Dzień wcześniej 
w szkole zorganizowany został uro-
czysty apel przygotowany przez Bar-
tłomieja Turleja, nauczyciela historii. 
Uczniowie najstarszych klas wzięli 
udział w okolicznościowych lekcjach, 
podczas których obejrzeli telewizyjny 
spektakl „Pseudonim Anoda”.  

1 – Roman Gurgul objął stanowi-
sko komendanta powiatowego policji 
w Brzesku. Zastąpił na tym stanowisku 
Roberta Biernata, który przeszedł do 
służby w Tarnowie.

1 – Uczniowie brzeskich szkół po-
nadgimnazjalnych tradycyjnie wzięli 
udział w oddawaniu krwi w Szpitalu 
Dziecięcym w Krakowie. Oddano łącz-
nie 9 litrów życiodajnego płynu. 

5 – W ZSP 1 Brzesko rozegrane 
zostały zawody w siatkówce chłopców 
ramach Powiatowej Licealiady. Kom-
plet zwycięstw zanotowali gospodarze, 
którzy zajęli pierwsze miejsce. Na 
drugim miejscu zawody ukończyli re-
prezentanci ZSP 2 Brzesko, trzeci był 
ZS Czchów, a czwarty ZS Szczurowa. 

5 – W Żabnie odbył się finał Woje-
wódzkiego Konkursu Wiedzy i Umie-
jętności Gastronomicznych. Zwycię-
żyła dwuosobowa reprezentacja ZSP 
2 Brzesko (Karolina Nowak, Anna 
Wójtowicz). 

5 – W Tarnowie przeprowadzono 
rejonowe eliminacje Małopolskiego 
Konkursu Czytelniczego „Bohaterowie 
Szkolnych Lektur – „Potop” Henryka 
Sienkiewicza”. W eliminacjach wzięło 
udział pięcioro uczniów ZSP 1 Brzesko 
– Weronika Koczwara, Paulina Walas, 
Gabriela Wolsza, Szymon Gaździk 

i Grzegorz Heród. Cała piątka zakwali-
fikowała się do wojewódzkiego finału.   

7 – W RCK-B odbył się koncert 
„Wieczór z piosenką” z udziałem uczest-
niczek i jednego uczestnika zajęć wo-
kalno-aktorskich prowadzonych przez 
MOK. 

7 – W Olkuszu zakończyły się trzy-
dniowe Mistrzostwa Małopolski w sza-
chach szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych. Sukces 
odniósł Wojciech Urbański ze Szkoły 
Podstawowej w Szczepanowie, który 
w swojej kategorii wiekowej, w stawce 42 
zawodników, zajął wysokie 5. miejsce. 

8 – W Tarnowie rozegrano zawody 
w koszykówce dziewcząt i chłopców 
w ramach Rejonowej Licealiady. Dziew-
częta z ZSP 1 Brzesko zajęły 3. miejsce, 
a ich szkolni koledzy drugie. 

8 – W RCK-B odbył się koncert 
z okazji Dnia Kobiet zorganizowany 
przez Urząd Miejski. Po raz pierwszy 
wręczono statuetki „Siłaczki 2013”. 
Wcześniej podobne spotkania odbyły 
się w Porębie Spytkowskiej i Mokrzy-
skach.      

9 – Zakończyły się rozgrywki Zakła-
dowej Ligi Kręglarskiej zorganizowane 
przez BOSiR. 

9 – W Domu Kultury w Sterkowcu 
wystąpił Jerzy Pal z tarnowskiego tea-
tru im. Solskiego, który zaprezentował 
monodram „Kolega Mela Gibsona” 
autorstwa Tomasza Jachimka. Był to 
swego rodzaju prezent z okazji Dnia 
Kobiet dla mieszkanek okolicznych 
miejscowości. Organizatorem wieczoru 

był radny miejski Krzysztof Bogusz, 
zawodowo związany z teatrem w Tar-
nowie. Wsparli go Dorota Karaś oraz 
członkowie klubu sportowego Błękitni 
Sterkowiec.    

9 – Ponad 140 zawodniczek i za-
wodników wzięło udział w Otwartych 
Halowych Mistrzostwach Okręgu Tar-
nowskiego w biegach okrężnych. Wśród 
nich liczna reprezentacja lekkoatletów 
Brzeskiego Towarzystwa Sportowego 
trenowanych przez Halinę Grech. Dru-
gie miejsca w swoich konkurencjach 
zajęli Natalia Widło, Oliwia Sowa 
i Bartłomiej Woda. Maria Kubala była 
trzecia, Antonina Serwin piąta, szóste 
miejsce przypadło Sarze Pietrusińskiej, 
Sylwestrowi Gajcowi i Arkadiuszowi 
Zapiórowi. Najmłodszą zawodniczką 
mistrzostw była 13-letnia Julia Widło.     

9 – Od przegranej rozpoczęli pił-
karze Okocimskiego rundę wiosenną. 
W wyjazdowym meczu ulegli Cracovii 
0:1 po bramce zdobytej w 39. minucie 
przez Bartłomieja Dudzica. 

10 – W Krakowie zakończyły 
się trzydniowe Mistrzostwa Polski 
juniorów (17-18 lat) w pływaniu. 
Wojciech Wojdak (BOSiR Brzesko) 
wywalczył dwa srebrne medale i je-
den brązowy. Ustanowił też nowy 
rekord Polski juniorów do lat 17 na 
dystansie 400 metrów kraulem. 

11 – Danuta Pamuła, Marek Jad-
czak i Daniel Szydłowski – nauczyciele 
ZSP 2 Brzesko wzięli udział w czte-
rodniowym seminarium zawodowym 
w Walter-Gropius-Schule w Turyngii. 
Szkolenie dotyczyło branż mechatro-
niczno-mechanicznej i informatyczno-
elektrycznej. 

12 – Po raz trzeci w ZSP 1 Brzesko 
obchodzony był Dzień Języków Obcych. 
Z tej okazji zorganizowano leksykalno-
gramatyczny konkurs pod hasłem „Naj-
lepszy Germanista Szkoły”. Zwyciężyła 
Anna Wielgosz przed Klaudiuszem 
Turkiem i Nicole Gizą. W podobnym 
konkursie z języka angielskiego najlep-
si byli kolejno: Nicole Giza, Paulina Wa-
las, Grzegorz Broszkiewicz i Michalina 
Skołyszewska. Odbył się też przegląd 
piosenki „Szkolna Eurowizja”. Laure-
atami zostali Katarzyna Gałkowska i 
Dagmara Pleśniarska (obie 1. miejsce), 
Katarzyna Kłusek (2. miejsce) oraz 

WYDARZENIA
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Marlena Burak, Magdalena Kołodziej 
i Bartłomiej Węgrzyn (cała trójka – 3. 
miejsce). Zorganizowany został także 
plastyczny konkurs „Warto zobaczyć 
…”, w którym najwyżej oceniono prace 
Anety Pabian i Magdaleny Kosieniak. 
II nagrodę otrzymała Sylwia Łuszcz. 
Zwieńczeniem Szkolnego Dnia Języków 
Obcych konkurs wiedzy na temat tych 
krajów. Zwyciężyła klasa 3E (Nikodem 
Cabała, Mikołaj Pajor, Przemysław 
Sacha, Albert Tekiela). 

13 – W RCK-B miało miejsce spot-
kanie z marszałkiem Romanem Ciepielą 
zorganizowane pod hasłem „Polityka 
rozwoju Małopolski w latach 2014-2020”. 
Uczestniczyli w nim samorządowcy oraz 
przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń 
i organizacji pozarządowych, a także 
brzescy przedsiębiorcy.  

13 – Kustosz Muzeum w Bochni 
Anetta Stachoń (związana przed laty 
z BIM-em) wygłosiła wykład „Nasze 
nazwiska – etymologia, znaczenie, 
rozmieszczenie” w ramach zajęć organi-
zowanych przez Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. 

14 – Najważniejsze uchwały podjęte 
przez radnych podczas marcowej sesji 
dotyczyły gospodarki odpadami komu-
nalnymi. Zmianie uległy ustalone kilka 
miesięcy wcześniej stawki za odbiór 
śmieci. Szerzej na ten temat wewnątrz 
numeru.

14 – W hali sportowej przy ZSP 1 
Brzesko rozegrana została Powiatowa 
Licealiada w piłce ręcznej dziewcząt. 
Zwyciężył ZSP 1 Brzesko, który wy-
przedził ZSP 2 Brzesko, ZS Szczurowa 
i ZS Czchów.   

15 – W bezpośrednim sąsiedztwie 
marketu Biedronka przy ulicy Solskiego 
w Brzesku pod ciężarem śniegu zawaliła 
się wiata z materiałami budowlany-
mi. W wyniku zdarzenia Powiatowy 
Inspektor Budowlany podjął decyzję 
o ewakuacji pracowników i klientów 
sklepu. Szczegółowe oględziny wyklu-
czyły możliwość wystąpienia dalszej 
katastrofy. 

17 – Osiem medali Mistrzostw Mało-
polski wywalczyli zawodnicy BKB Magic 
Boxing Brzesko. Trzydniowe zawody 
rozegrane zostały w sali sportowej Pub-
licznego Gimnazjum w Gnojniku. Tytuły 
mistrzowskie zdobyli młodzik Jakub 
Guzik, kadeci Mikołaj Karpień, Daniel 
Gargul i Patryk Domińczyk oraz Jakub 
Dal (junior). Ponadto srebrne medale 
otrzymali Jarosław Bardyga (kadet) 
i Mariusz Bąk (junior). Brązowym me-
dalistą został senior Piotr Franczyk.  

17 – W RCK-B wystawiony został 
spektakl studentów III roku krakow-
skiej PWST „Ostrydżyn Bar” w reżyserii 

Moniki Rasiewicz, w którym wystąpił 
m.in. Karol Polak, związany kiedyś 
z MOK-iem 

18 – W RCK-B odbyły się powiatowe 
eliminacje 58. Ogólnopolskiego Konkur-
su Recytatorskiego. W Turnieju Poezji 
Śpiewanej I nagrodę otrzymała Kata-
rzyna Szlachta (MOK Brzesko), drugie 
miejsce zajęła Sylwia Pasek (Katolickie 
LO Brzesko). Obie otrzymały przepustkę 
do eliminacji rejonowych. W Turnieju 
Recytatorskim przyznano cztery rów-
norzędne wyróżnienia – Justynie Czech 
(LO Brzesko), Katarzynie Domin (MOK 
Brzesko), Magdalenie Kierczak (ZS 
Czchów) i Mateuszowi Maklasowi (LO 
Brzesko). Ta czwórka również awanso-
wała do dalszego etapu.

19 – „Urok kartki wielkanocnej” 
– pod takim hasłem w ZSP 1 Brzesko 
zorganizowany został konkurs pla-
styczny. Ocenie poddano pomysłowość, 
oryginalność, estetykę oraz treść świą-
tecznych życzeń. I nagrodę otrzymała 
Gabriela Czernecka z PG 2 Brzesko, 
dwie II nagrody Anna Górowska z PG 
Gnojnik i Joanna Moskal z PG Porąbka 
Uszewska, a dwie III nagrody Natalia 
Kądziołka z PG Gnojnik i Hubert Ważny 
z PG 2 Brzesko. 

19 – Trzecie miejsce zajęły uczennice 
ZSP 1 Brzesko w Rejonowej Licealiadzie 
w siatkówce rozegranej w Tarnowie.  

20 – W Warszawie odbył się protest 
przedstawicieli przemysłu mięsnego 
domagających się przywrócenia prawa 
do rytualnego uboju zwierząt, który od 
początku bieżącego roku jest w naszym 
kraju niedozwolony. W proteście wzięli 
udział pracownicy brzeskiej firmy IMEX, 
dla których wprowadzony zakaz ozna-
czać może utratę zatrudnienia. 

20 – Tematem kolejnej Brzeskiej 
Lekcji Historii zorganizowanej przez 
Uniwersytet Trzeciego Wieku i Miejski 
Ośrodek Kultury było „Dziedzictwo 
artystyczne Ziemi Brzeskiej”. Wykład 
wygłosił Jerzy Wyczesany. 

20 – W Kluszkowcach rozegrane 
zostały Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w narciarstwie alpejskim. Spośród repre-
zentantek brzeskiego powiatu najwyżej 
sklasyfikowana została Weronika Pajor 
z SP 3 Brzesko (28. miejsce). Ponadto 

startowały: Anna Szewczyk (33.) i Klara 
Kaczmarek (37.) – obie z SP 2 Brzesko). 
W konkurencji chłopców Wojciech Zacha-
ra (SP 2 Brzesko) zajął 28. miejsce. 

21 – W ZSP 1 Brzesko zorganizowano 
Dzień Otwarty. W szkole gościli gimna-
zjaliści z powiatów bocheńskiego i brze-
skiego. Zapoznali się oni z edukacyjną 
ofertą placówki i bazą dydaktyczną. 
Uczestniczyli też w lekcjach otwartych.  

21 – Kolejna inicjatywa radnego 
Krzysztofa Bogusza. Sprawił on, że 
w Domu Kultury w Sterkowcu zainsta-
lowane zostało mobilne planetarium, 
w którym ponad 120 uczniów miejscowej 
szkoły podstawowej i wychowankowie 
przedszkola mogli poznać tajniki kos-
mosu i układu słonecznego. 

24 – w Bazylice Mniejszej w Szcze-
panowie zorganizowany został koncert 
ewangelizacyjny o Męce Pańskiej. 
Wystąpiły zespoły Na Trzy i Note Dei, 
chór sanktuaryjny Bazyliki Szczepa-
nowskiej pod dyrekcją Wojciecha Olek-
syka oraz uczniowie szkoły podstawowej 
w Sterkowcu. Tego samego dnia Grupa 
Teatralna z parafii Miłosierdzia Bożego 
w Brzesku prowadzona przez Agatę 
Podłęcką wystawiła przedstawienie „Ilu 
z nas wyrzekło się prawdy…”. 

26, 27 – w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2 w Brzesku odbył 

się Festiwal Nauki. Uczestnicy wzięli 
udział w zajęciach, pokazach i war-
sztatach z: informatyki, matematyki, 
geografii, fizyki, geodezji, chemii oraz 
elektrotechniki. Podczas nich ucznio-
wie mieli okazję poznać możliwości 
programu Flash, budować mapę nieba, 
zaobserwować ciekawe reakcje che-
miczne, zaznajomić się z domowymi 
źródłami energii, dowiedzieć się jak 
szkło staje się przewodnikiem prądu, 
a także zapoznać się ze sprzętem geo-
dezyjnym. Festiwal cieszył się dużym 
zainteresowaniem.

27 – W ZSP 1 Brzesko przeprowa-
dzona została debata oksfordzka na 
temat „Polska jest krajem wolnych 
obywateli”.  
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Od 1 lipca br. zaczną obowiązywać 
przepisy znowelizowanej półtora 
roku temu ustawy o utrzymaniu 
porządku i czystości w gminach. 
Zdaniem ustawodawcy nowy sy-
stem będzie znacznie prostszy, 
a zmiany mają zapewnić większy 
porządek i mniejsze zanieczyszcza-
nie środowiska. Dokument do tej 
pory wywołuje szereg kontrowersji 
i wątpliwości, które staramy się 
wyjaśnić w poniższym tekście.

Zgodnie z wytycznymi twórców 
ustawy każda gmina w drodze przetargu 
wyłoni jedną firmę, która na jej terenie 
zajmować się będzie wywozem odpa-
dów. Mieszkańcy opłaty za tę usługę 
będą wnosić do gminnej kasy. Podczas 
marcowej sesji rady miejskiej zmienione 
zostały ustalone wcześniej stawki za 
wywóz śmieci w naszej gminie. Przed-
stawiamy je w odrębnej tabelce. Widać 
z niej, że nowe stawki są korzystniejsze 
dla gospodarstw wieloosobowych. 

Stawki za wywóz śmieci obowiązu-
jące od 1 lipca 2013 (w zł)

Gospodarstwa Przy 
segregacji

Bez 
segregacji

1-osobowe 14 21

2-osobowe 20 30

3-osobowe 27 40

4-osobowe 34 51

5-osobowe 40 60

6-osobowe 45 67
7-osobowe 
(i więcej) 50 75

Bardzo ważna jest data 31 maja 
2013. Do tego dnia każdy właściciel 

Zanim nadejdzie 1 lipca
domu jednorodzinnego ma obowiązek 
złożenia deklaracji na temat wysokości 
opłat, które będzie ponosić po wprowa-
dzeniu nowego systemu. Deklaracje 
będą dostarczone przesyłką bezadre-
sową do domów jednorodzinnych lub 
można pobrać w Urzędzie Miejskim lub 
u sołtysów, a także ze strony interneto-
wej www.brzesko.pl (w zakładce: Nowy 
system gospodarowania odpadami). 

W przypadku nieruchomości wielo-
lokalowych (czyli bloków mieszkalnych, 
komunalnych lub prywatnych) obowią-
zek złożenia deklaracji spoczywa na 
administratorach tych budynków. Właś-
ciciele takich posesji sami określą zasady 
przekazywania informacji o sposobie 
gospodarki odpadami i ilości mieszkań-
ców w poszczególnych lokalach.  

Pamiętajmy!
W przypadku niezłożenia deklaracji gmina 
w drodze decyzji samodzielnie określi opłatę, 
jaką powinien ponosić właściciel, obciążając 
go kosztami postępowania.
Opłatę uiszczać należy samodzielnie, bez do-
datkowego wezwania, co miesiąc, w terminie 
do 25 dnia każdego miesiąca. Termin pierwszej 
opłaty upływa 25 lipca 2013

Jaka będzie częstotliwość odbioru 
śmieci w naszej gminie? W budownictwie 
jednorodzinnym odpady zmieszane (ba-
last) odbierane będą dwa razy w mie-
siącu, a segregowane (papier,tworzywa 
sztuczne,szkło, metal)  1 raz w miesią-
cu. W budownictwie wielorodzinnym 
częściej – odpady zmieszane (balas) 
-12 razy w miesiącu, a segregowane 
(papier,tworzywa sztuczne,szkło, me-

tal)  1 raz na tydzień. Gmina będzie 
prowadzić wyrywkowe kontrole sposobu 
zbierania śmieci i ich segregacji. Worki 
do segregacji dostarczane będą przez 
gminę nieodpłatnie za pośrednictwem 
firmy odbierającej odpady. 

Odpady wielkogabarytowe, zużytą 
odzież, przeterminowane leki i elektro-
śmieci będzie można oddawać w spe-
cjalnie wyznaczonych punktach oraz 
w bazie BZK. Wzorem lat ubiegłych 
prowadzone będą też akcje odbioru 
takich odpadów. 

Kolory worków na odpady segregowane
niebieski papier
żółty tworzywa sztuczne
zielony szkło
czerwony metal
brązowy odpady biodegradowalne 

 W systemie, który będzie obowią-
zywać od 1 lipca br., nie uwzględniono 
odbioru odpadów budowlanych nagro-
madzonych w wyniku prowadzonych 
inwestycji i remontów. Takie odpady 
należy przekazywać firmom wywozo-
wym na podstawie odrębnych umów, 
za dodatkową opłatą. 

Warto pamiętać, że każdy mieszka-
niec posiadający dotychczas indywidu-
alną umowę na wywóz śmieci, powinien 
wypowiedzieć ją przed 1 lipca, aby 
uniknąć podwójnych opłat. PRUD

Uwaga!
W przypadku placówek handlo-

wych, gastronomicznych, punktów 
usługowych, produkcyjnych, itp., 
system odbioru i wywozu odpadów 
pozostaje bez zmian i odbywać się 
będzie na podstawie umów cywil-
no-prawnych zawartych z firmami 
świadczącymi takie usługi.  

 

Pracownicy Brzeskich Zakładów 
Komunalnych wykonują mrówczą 
pracę, aby sanitarny i estetyczny 
stan miasta i całej gminy był na jak 
najwyższym poziomie. 

Do ich obowiązków należy między 
innymi pielęgnacja prawie 30 tysięcy 
metrów kwadratowych trawników. 
Zapewne mało kto się orientuje, że 
dopuszczalna wysokość źdźbeł trawy 
powinna wahać się w granicach 7-10 
centymetrów, stąd konieczność częstego 
jej koszenia. Wśród priorytetów znajduje 
się także utrzymanie letnich placów 
zabaw, a te są w każdej miejscowości. 
Pracowników BZK można spotkać też 

Gramy w zielone
na każdym brzeskim osiedlu podczas 
codziennych prac związanych z utrzy-
maniem czystości. 

Regularnie zamiataniu i zimowemu 
utrzymaniu poddawane jest ponad 10 
tysięcy metrów kwadratowych chodni-
ków. Systematycznie opróżnianych jest 
115 koszy na śmieci. BZK zobligowane są 
też do sadzenia nowych krzewów i drzew. 
40 takich drzew nasadzono ostatnio przy 
alejkach prowadzących do RCK-B. Zazie-
leniane są też zjazdy z obwodnicy i znaj-
dujące się w jej ciągu wysepki (między 
innymi klonami, wiśniami i begoniami, 
tawułą japońską, irgami, tulipanami). 
Władze gminy prowadzą aktualnie roz-

mowy z GDDKiA oraz ZDW w sprawie 
zagospodarowania dwóch rond (przy 
ulicy Kościuszki i przy ulicy Solskiego). 
Powiatowy Inspektorat Sanitarny, który 
z obowiązku kontroluje stan zieleni miej-
skiej, ocenia go na dobrym poziomie.  

W gestii BZK pozostaje też utrzy-
mywanie estetyki zrewitalizowanego 
brzeskiego Rynku. Stał się on jednym 
z ulubionych miejsc spacerowiczów, 
dlatego objęty jest szczególną pieczą. 
Fontanna wraz z jej iluminacją (a także 
całego Rynku) to jedna z niekwestiono-
wanych atrakcji.  

Obowiązki związane z utrzymaniem 
czystości ciążą także na samych miesz-
kańcach. Należy do nich między innymi 
właściwe gospodarowanie stałymi i ciekły-
mi odpadami, a także utrzymanie chodni-
ków przylegających do posesji. EMIL 

INFORMACJE
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Aż 82,5 tys. zł wydała gmina Brze-
sko w ubiegłym roku na opiekę 
nad bezdomnymi zwierzętami 
i zapobieganie tej bezdomności. 
Ta spora kwota, którą można by 
wydatkować w inny sposób, to 
efekt bezmyślności i bezduszności 
ludzi, którzy chcieliby się mienić 
przyjaciółmi czworonogów. Wyła-
pywanie porzucanych zwierząt to 
jeden z ustawowych obowiązków 
gminy. To jednak nie oznacza, że 
nieodpowiedzialne zachowania 
osobników zwanych homo sapiens 
(człowiek rozumny???) mają nara-
żać samorząd na wydatki wyższe, 
niż dyktować mogłyby to zdrowy 
rozsądek i prawidłowe uczucia. 

„Oddam w dobre ręce pieska (…), 
który najprawdopodobniej wyrzucony 
został z samochodu”” – ogłoszenie ta-
kiej w przybliżeniu treści znaleźliśmy 
na ścianie jednej z przystankowych 
wiat w Brzesku. Zaledwie kilka zdań 
wystarczyło, aby uświadomić każdemu 
czytającemu , jak traumatyczne prze-
życia stały się udziałem niewinnego 
czworonoga. Ten pies został przygar-
nięty przez kogoś, komu nie są obce 
ludzkie odruchy. Jednak większością 
porzuconych zwierząt zająć się musi 
z obowiązku gmina wydając na to 
publiczne pieniądze.      

Wychwytywaniem bezdomnych 
zwierząt zajmują się Brzeskie Zakła-
dy Komunalne na podstawie umowy 
z gminą Brzesko. Koszt wychwycenia 
jednego zwierzęcia wynosi 250 zł. 
W zeszłym roku wychwycono ich 63, co 
daje kwotę 15 750 zł. Gmina płaci też 
za tzw. „gotowość do podjęcia działań” 
– 350 zł miesięcznie, czyli 4 200 zł 
rocznie. Dzienne utrzymanie jedne-
go zwierzęcia w kojcu to 7 zł. Cena 
transportu wychwyconych zwierząt 
do schroniska w Nowym Targu to 
każdorazowo koszt w wysokości 400 
zł. Wychwycone zwierzęta są czasowo 
przetrzymywane w trzech kojcach, 
zanim trafią do nowych właścicieli lub 
do nowotarskiego schroniska. 

Część zwierząt ulega wypadkom 
drogowym, a te wymagają leczenia 
i opieki weterynaryjnej. Aby wywiązać 
się z tej powinności, gmina zawarła 
umowę z Lecznicą dla Zwierząt w Woli 
Dębińskiej. Ta pobiera od gminy ry-
czałt za „gotowość do podjęcia działań” 
w wysokości 2 700 zł rocznie. To nie 
jedyne koszty. Trzeba na przykład 

Kosztowne psy i koty? Raczej ludzie. 
opłacić każdy dojazd weterynarza na 
miejsce zdarzenia stosując taryfikator 
zgodny z rozporządzeniem Ministra 
Transportu. Do tego dochodzą wydatki 
związane z leczeniem, szczepieniami 
przeciw wściekliźnie oraz sterylizacją 
lub kastracją – te wynikają z cennika 
weterynaryjnych usług. 

Najlepiej byłoby, gdyby każde wy-
łapane zwierzę znalazło właściciela. 
Te, które nie mają takiego szczęścia, 
trafiają do schroniska w Nowym Targu 
i przebywają tam aż do czasu ewen-
tualnej adopcji. To wymaga kolejnych 
kosztów ponoszonych przez gminę. 
Dzienne utrzymanie zwierzęcia kosz-
tuje 4,67 zł. Jednorazowe przechowa-
nie i utylizacja martwego zwierzęcia 
to wydatek rzędu 49,20 zł. Są jeszcze 
koszty związane ze szczepieniami 
i kastracją lub sterylizacją (wynika 
z tego, że nie wszystkie te zabiegi 
przeprowadzane są w Woli Dębińskiej). 
Aktualnie w Nowym Targu przebywają 
32 psy, za których utrzymanie płaci 
nasza gmina.   

W 2012 roku na terenie naszej 
gminy wyłapano 57 psów i 6 kotów. 
Dla 16 psów i 5 kotów udało się zna-
leźć nowych opiekunów. Za każdym 
razem na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego, na tablicy ogłoszeń brze-
skiego magistratu oraz w gablocie 
przy Placu Targowym zamieszczane 
są informacje (wraz ze zdjęciami) 
o miejscu znalezienia i przechowywa-
nia zwierzęcia. Gmina ponosi koszty 
szczepień i kastracji (lub sterylizacji) 
aby zachęcić do adopcji czworonogów, 
które bardzo często są po prostu po-
rzucane w lasach, na śmietnikach lub 
w odludnych miejscach. W ubiegłym 
roku zdarzyło się znaleźć w kontenerze 
na śmieci ślepy miot. Były to cztery 
pieski w bardzo kiepskiej kondycji, 
które niestety trzeba było uśpić. Euta-
nazji dokonano także na dwóch psach 
i jednym kocie, które odniosły rozległe 
obrażenia w wyniku drogowych kolizji. 
Więcej szczęścia miały kilka lat temu 
inne cztery szczenięta, które nie dość, 
że zostały wrzucone do śmietnika, to 
wcześniej włożono je do reklamówki 
i skrępowano sznurem. Każde z nich 
przeżyło i trafiło do dobrych ludzi. 

W ramach realizacji „Programu 
opieki nad zwierzętami” Wydział 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska zakupił w zeszłym roku 30 
kilogramów suchej karmy, którą roz-

dano wolontariuszom działającym na 
terenie osiedli Kościuszki i Ogrodowa 
oraz Jagiełły, a także na ulicy Nowej. 
Dokarmianiu poddano też trzy wałęsa-
jące się psy, które zostały ewidentnie 
porzucone przez dotychczasowych 
właścicieli w rejonie ulicy Okocimskiej 
(wszystkie trzy trafiły ostatecznie do 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 
w Krakowie). 

Skąd bierze się bezdomność psów 
i kotów? Z braku wyobraźni właścicieli, 
którzy nie przewidują, że ich czwo-
ronogi mogą się rozmnażać, a potem 
zaczynają się dylematy, co zrobić 
z potomstwem. Nieodosobnione są też 
przypadki, że porzucane są dorosłe psy. 
Bywa też, że zwierzę, które miało być 
na przykład dla dziecka wspaniałym 
prezentem urodzinowym, czy gwiazd-
kowym, po jakimś czasie okazuje się 
być utrapieniem. Każdy porzucający 
zwierzę, czyli skazujący go na okrutny 
los, powinien mieć świadomość, że jest 
nie tylko człowiekiem pozbawionym 
wyższych uczuć, ale ma przeciwko 
sobie zdecydowaną większość miesz-
kańców, którzy życzyliby sobie, aby 
czyjaś bezduszność nie powodowała 
marnotrawienia publicznych pienię-
dzy. Można by je wydać na inne cele. 
Może zmieni coś w tej materii fakt, 
że nowy papież przybrał imię na pa-
miątkę świętego Franciszka, opiekuna 
ubogich i zwierząt. Wszak 87 procent 
Polaków deklaruje swój katolicyzm.

PRUD
Gminne wydatki na „Program 

opieki nad zwierzętami” – 2012 
rok (w zł)

Doraźne wychwytywanie 
zwierząt i utrzymywanie 
ich w kojcach

24 817,00

Utrzymywanie zwierząt 
w schronisku i opieka 
weterynaryjna 

53 102,85

Doraźna opieka 
weterynaryjna 
wychwytywanych 
zwierząt

 4 299,64

Zakup karmy dla 
zwierząt    309,97

Razem 82 529,46
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O 7,2 procent wyższa była liczba 
bezrobotnych w gminie Brzesko 
na koniec 2012 roku w porównaniu 
z rokiem poprzednim. Mowa oczy-
wiście o osobach zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy, 
a tych było 1999. Większość z nich 
to kobiety – 1127 czyli 56,4 procent 
ogółu zarejestrowanych.  

Z danych przekazanych przez PUP 
wynika, że w ubiegłym roku aż 2372 
zgłosiły się do tej placówki – 530 po 
raz pierwszy. Przyznać jednak trzeba, 
że w tym samym czasie wyłączono 
z ewidencji 2237 osób. 1031 podjęło 
pracę, 72 rozpoczęły szkolenia, 146 
rozpoczęły staż, 213 odmówiły podjęcia 
pracy lub innej formy pomocy, 473 
nie potwierdziły gotowości podjęcia 
pracy, 166 dobrowolnie zrezygnowało 
ze statusu bezrobotnych, 10 podjęło 
naukę, 10 ukończyło 60 lub 65 lat, 38 
nabyło prawa rentowe lub emerytalne, 
27 nabyło prawa do świadczeń przed-
emerytalnych a 51 zniknęło z rejestru 
z innych powodów. 

Stopa bezrobocia w kraju w 2012 
roku wynosiła 13,4 procent. W Mało-
polsce – 11,5 procent. W gminie Brze-
sko 12,6 (w porównaniu z rokiem 2011 
wzrosła o 0,7 procent). 

Tylko 312 osób posiadało prawo do 
zasiłku (w tym 46,2 procent to kobie-
ty). Rok wcześniej było ich mniej o 16 
procent. 

111 osób, zgodnie z zapisami ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, zakwalifikowanych zostało 
jako będące w szczególnej sytuacji. „Nie-
korzystnym zjawiskiem na rynku pracy 
jest wydłużający się okres pozostawania 
bez pracy. Trudną sytuację powrotu do 
pracy posiadają bezrobotni, którzy byli 
zarejestrowani w Urzędzie nieprzerwa-
nie od 12 do 24 miesięcy i powyżej 24 
miesięcy. Na koniec 2012 roku w gminie 
Brzesko te dwie grupy stanowiły 35,9% 
ogółu zarejestrowanych z tego terenu. 

W poszukiwaniu pracy
Łącznie liczba ich wynosiła 718 osób. 
Najmniejszą grupą były osoby pozosta-
jące w rejestrach do 1 miesiąca - 175 
osób” – czytamy w sprawozdaniu PUP 
podsumowującym ubiegły rok. 

Pod koniec 2012 roku najliczniejszą 
grupę osób poszukujących pracy stano-
wili ludzie w przedziale wiekowym od 
25 do 34 lat (611 osób). Najmniej liczną 
grupą byli ci od 60. do 64. roku życia. 
Pod względem wykształcenia bezrobotni 
to najczęściej absolwenci zasadniczych 
szkół zawodowych (czyż to nie para-
doks?). Trudności ze znalezieniem pracy 
mają także osoby posiadające wykształ-
cenie policealne lub średnie zawodowe. 
Statystyki wykazują, że najmniej 
bezrobotnych jest wśród absolwentów 
średnich szkół ogólnokształcących. 
Domyślać się jednak można, że oni kon-
tynuują naukę na studiach wyższych, 
aby dopiero w przyszłości zasilić armię 
bezrobotnych.

505 osób zarejestrowanych w ubie-
głym roku legitymowało się wcześniej-
szym stażem pracy w wymiarze od 
roku do pięciu lat. Na drugim miejscu 
plasowali się ci, którym jeszcze nie było 
dane pracować. 

Aż 92,2 procent bezrobotnych miało 
udokumentowane posiadanie wyuczo-
nego konkretnego zawodu.  Najwięcej 
w tym gronie było sprzedawców, techni-
ków ekonomistów, murarzy, robotników 
gospodarczych, techników żywienia 
i gospodarstwa domowego, mechaników 
pojazdów samochodowych oraz ślusarzy. 
Co ciekawe, w 701 ofertach pracy, jakie 
w zeszłym roku napłynęły do PUP, 
najczęściej proponowano zatrudnienie 
sprzedawcom, robotnikom gospodar-
czym i robotnikom budowlanym.

 331 osób szukających pracy za 
granicą zgłosiło się do pośrednika 
realizującego zadania w ramach tzw. 
programu EURES. Mieli do wyboru 
4053 stanowiska pracy przedstawione 
w 361 ofertach. Najczęściej pojawiały się 

Niemcy, Norwegia, Austria, Holandia, 
Wielka Brytania, Szwecja lub Czechy. 
Zagraniczni pracodawcy zainteresowani 
byli zatrudnieniem mechaników samo-
chodowych, spawaczy, pracowników 
branży gastronomicznej, inżynierów 
budowalnych i przemysłowych, ślusa-
rzy, pielęgniarek, opiekunów starszych 
osób, kierowców, dekarzy, a także pra-
cowników sezonowych w  rolnictwie 
i ogrodnictwie.

Jak kształtuje się rynek pracy 
w gminie Brzesko. W samym mieście 
działa 1995 podmiotów gospodarczych, 
932 poza miastem – razem 2927. Naj-
więcej jest placówek handlowych.

PUP stwarza możliwość finansowa-
nia studiów podyplomowych. W 2012 
roku  skorzystały z tego dwie osoby 
z naszej gminy (w całym powiecie 13). 
Jedna z nich studiuje nowoczesną gra-
fikę komputerową, druga administrację 
urzędów samorządowych i państwo-
wych z językiem migowym.  

Z roku na rok brzeski PUP otrzymu-
je większe środki na realizację powierzo-
nych mu zadań. W zeszłym roku było to 
ponad 5 milionów złotych.  

W 2012 roku na terenie gminy Brze-
sko utworzono 23 miejsca w ramach 
prac interwencyjnych. W ramach prac 
publicznych utworzono tylko jedno 
stanowisko. 193 osoby skierowano na 
staże. 49 osób zdecydowało się skorzy-
stać ze środków przeznaczonych na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
Średnia kwota przyznanych środków 
to nieco poniżej 16 tysięcy złotych na 
osobę. Większość z nich postawiła na 
usługi, zdecydowanie mniej na handel 
lub produkcję.  

20 miejsc zostało utworzonych na 
terenie gminy w ramach refundacji 
kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy.  

To tylko niektóre statystyki. Urząd 
Pracy prowadzi szereg działań zmie-
rzających do zaktywizowania ludzi 
bezrobotnych. Nie ma się co jednak cza-
rować. Problem bezrobocia obecny będzie 
w naszej gminie, tak jak w każdej, jeszcze 
przez wiele dziesiątek lat.  EMIL    

Akta w siłowni
Już od wielu lat brzeska policja 
plasuje się w czołówce wojewódz-
twa małopolskiego pod względem 
wykrywalności przestępstw. Nie 
inaczej było w zeszłym roku. Aż 
trudno uwierzyć, że można odnosić 
jakiekolwiek wyniki pracując w ta-

kich warunkach lokalowych, jak 
ma to miejsce w Brzesku. Zarówno 
budynek przy ulicy Szczepanow-
skiej jak i Mickiewicza znajdują 
się w opłakanym stanie. Dlatego 
budowa nowej komendy, sąsiadu-
jącej z nową KP PSP i szpitalem, 

będzie na pewno oczekiwana przez 
brzeskich mundurowych z nie-
cierpliwością. 

Za wyprowadzeniem policji ze 
Szczepanowskiej przemawia przede 
wszystkim fatalna lokalizacja. Duże na-
tężenie ruchu nie zachęca do odwiedzin 
komendy i utrudnia komunikację. Aż 
dziw bierze, że dopiero w zeszłym roku 
udało się uruchomić w tym kierunku 
linię autobusową.  
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Sam budynek to obecnie obraz 
nędzy i rozpaczy. Okazuje się, że ci, 
którzy go stawiali, za bardzo do swojej 
pracy się nie przyłożyli. Na przykład 
jeden z dwóch pionów kanalizacyjnych 
nie jest podłączony do żadnej instalacji 
sanitarnej. Z tego powodu na I piętrze 
są wspólne ubikacje damsko-męskie. Je-
dyne dwa znajdujące się tutaj hydranty 
nigdy nie zadziałają, bo od początku są 
atrapami. Kruszący się beton i piasek 
skutecznie pozatykały większość rur 
kanalizacyjnych. Sam beton kładziony 
był na gołej ziemi. Niektóre studzien-
ki położone są wyżej niż podłoże, co 
powoduje systematyczne zalewanie 
terenu. Z powodu braku odwodnienia 
wokół budynku zawilgocone są piwnica 
i parter. Odmalowanie pomieszczeń 
niewiele tutaj pomogło. Dochodziło do 
tego, że policjanci, aby zapobiec dalsze-
mu zawilgoceniu, wywozili korytarzem 
na taczkach zalegający na spacerniaku 
śnieg. Schody prowadzące do głównego 
wejścia ciągle pękają. Budynek starej 
dyspozytorni nadaje się tylko do roz-
biórki. Podjazd dla niepełnosprawnych 
jest tym podjazdem tylko z nazwy. Przez 
słabo izolowane ściany garaży ucieka 
ciepło. Zacieki na ścianach aresztu 
powodują masowe odpadanie tynku. 
Komendę kontrolują regularnie pra-
cownicy Sanepidu MSWiA i ich oceny 
nie są zbyt budujące. Na podstawie 
ich decyzji zamykano po kolei różne 
pomieszczenia. Na przykład warsztaty 
nie mogły być użytkowane przez ponad 
dwa lata. Zamknięto też składnicę akt. 
Sterty dokumentów zostały przenie-

sione do … siłowni a sprzęt do ćwiczeń 
trafił do innej, bardzo ciasnej sali. 
Ponadto kolejno zamykano pomiesz-
czenia socjalne i bufet, pomieszczenia 
dla osób zatrzymanych i pomieszczenia 
konserwatora.  

Ewentualne remonty raczej niewiele 
pomogą. Inna sprawa, że skąd wziąć na 
to pieniądze. Policja nie może na przy-
kład ubiegać się o przyznanie unijnych 
funduszy. Kilka lat temu pojawiła się 
koncepcja dobudowania piętra. Pomysł 
upadł, bowiem okazało się, że takie 
rozwiązanie nie byłoby zgodne z wy-
tycznymi KGP dotyczącymi standardów 
technicznych, funkcjonalnych i użytko-
wych dla budynków policji.

Niewiele lepiej przedstawia się sytu-
acja w budynku przy ulicy Mickiewicza, 
w którym mieści się Rewir Dzielnicowych. 
Policja nie posiada własnych mediów. 
Prąd, woda i inne dostarczane są z są-
siadującego przez ścianę banku, potem 
komenda jest procentowo obciążana 
płatnościami (26 procent). Kaloryfery 
nadają się już tylko do muzeum, a właś-
ciwie bardziej na złom. Skomplikowana 
jest też sprawa własności gruntu. Schody 
i chodnik prowadzące do Rewiru znajdują 
się na działce należącej do banku, bez żad-
nej służebności gruntowej. Łączność ze 
Szczepanowską jest mocno ograniczona. 
Brakuje 16 punktów elektryczno-logicz-
nych. Wykonanie przyłącza światłowo-
dowego pomiędzy obiema siedzibami to 
raczej zadanie dla policyjnych krezusów 
,ale takich chyba nie ma w całej Polsce. 
Konieczna jest modernizacja oświetlenia, 
a toalety i pomieszczenia socjalne nigdy 

nie zbliżą się do choćby przyzwoitych 
standardów. Wypaczone drzwi wejściowe 
też nie są najlepszą wizytówką. Prob-
lemem jest też niewielka ilość miejsc 
parkingowych w pobliżu budynku. 

Dlatego właśnie budowa nowej sie-
dziby komendy, która będzie sąsiadować 
z nową siedzibą KP PSP i szpitalem jest 
sprawą pilną, której brzescy policjanci 
wyczekiwać będą na pewno z niecierpli-
wością. Jest to w pełni uzasadnione. Te 
trzy służby bardzo często zmuszone są 
ściśle ze sobą współpracować, a taka lo-
kalizacja tej współpracy na pewno będzie 
sprzyjać. Na planach wszystko wygląda 
bajecznie. Pozostaje tylko czekać, kiedy 
projekt zostanie wdrożony do realizacji. 

Brzeska policja korzysta z finanso-
wego wsparcia ze strony samorządów, 
na miarę ich możliwości. W zeszłym roku 
była to pomoc warta 107 tysięcy złotych. 
Wsparcia udzieliły starostwo oraz gminy 
Borzęcin, Czchów, Szczurowa i Brzesko. 
Trzeba przyznać, że Brzesko w tym gro-
nie do najhojniejszych nie należy. Jednak 
drukarka i miernik trzeźwości (warte 
razem 2,5 tysiąca złotych) na pewno są 
przydatne. Największą pomoc uzyskała 
policja ze strony Czchowa, ale wynika 
to stąd, że właśnie tam uruchomiono 
nowy komisariat. Borzęcin i Szczurowa 
partycypowały między innymi w zakupie 
samochodów.

Mimo wszystko praca brzeskich po-
licjantów jest oceniana przez Komendę 
Wojewódzką bardzo wysoko. W przy-
szłym wydaniu BIM-u przedstawimy 
szczegółowo wyniki ich pracy z ubiegłe-
go roku.  EMIL  

Podczas marcowej sesji radni miej-
scy podjęli uchwałę w sprawie planu 
zagospodarowania przestrzennego 
terenu przy brzeskiej lecznicy. Ma 
tam powstać przestrzenny parking, 
który na pewno rozwiąże problemy 
komunikacyjne w tym miejscu. 

Chodzi o obszar o powierzchni nieco 
ponad jednego hektara położony na po-
łudnie od szpitala. Parking, który tam 
powstanie (są już gotowe odpowiednie 
projekty), połączony będzie z ciągami 
komunikacyjnymi i z jego infrastruktu-
rą. Uchwała niemal w całości zakazuje 
lokalizacji na tym terenie jakiejkolwiek 
zabudowy kubaturowej. Wyjątkiem bę-
dzie jedynie budynek związany z obsługą 
i utrzymaniem parkingu, o powierzchni 
nie większej niż 30 metrów kwadrato-
wych, wysokości 4 metrów, z płaskim da-

Będzie nowy parking
chem. Plan przewiduje, że tereny zielone 
mają zajmować przynajmniej 10 procent 
całkowitej powierzchni. Planuje się 
zasadzenie drzew i krzewów rodzimych 
gatunków o wysokości maksymalnie do 
3 metrów. Nie będzie tu żadnych urzą-
dzeń reklamowych ani tymczasowych 
budynków. Wody opadowe i roztopowe 
z powierzchni mającej tu powstać ulicy 
i miejsc postojowych będą odprowadzane 
do kanalizacji opadowej. 

Inwestycja będzie realizowana ze 
środków pochodzących z różnych źródeł 
– z budżetu miasta, z programu Lokalne 
Inicjatywy Inwestycyjne, z funduszy 
unijnych, dotacji z województwa, do-
tacji i pożyczek z funduszy celowych, 
kredytów i pożyczek bankowych oraz 
innych środków zewnętrznych.  Na 
ten parking czekają właściwie wszyscy 

– pracownicy szpitala, pacjenci, a także 
mieszkańcy okolicznych bloków, dla 
których dojazd do domów stanowi teraz 
problem z uwagi na zatłoczone wąskie 
uliczki. O planach związanych z budową 
parkingu mówił już na łamach BIM-u 
(maj 2012) zastępca dyrektora SP ZOZ 
Brzesko Józef Gawron. Przypomnij-
my, że w przyszpitalnym krajobrazie 
właściwie nic się nie zmieniło od czasu 
powstania placówki, czyli od 1983 roku 
(poza wybudowanym w zeszłym roku 
Bricomarche). Podjęta w marcu uchwała 
zakłada udział w inwestycji innych in-
westorów. Burmistrz Grzegorz Wawryka 
już kilkakrotnie sugerował, że mogą to 
być wszystkie gminy powiatu i staro-
stwo, bo przecież szpital jest Powiatowy. 
W maju Józef Gawron twierdził, że kon-
cepcja budowy parkingu krystalizuje się 
i wszystko zmierza w dobrym kierunku. 
Marcowa uchwała na pewno jest kolej-
nym krokiem do wytyczonego już kilka 
lat temu celu. EMIL   
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Jednym z ustawowych zadań nało-
żonych na gminę jest prowadzenie 
działań związanych z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych. Temu celowi służy 
Gminny Program, w którym mowa 
jest także o przeciwdziałaniu nar-
komanii. Jednym z jego najważ-
niejszych założeń jest zwiększenie 
dostępności pomocy terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej dla osób uzależ-
nionych od alkoholu i osób zagro-
żonych narkomanią.  

W działania mające na celu zapobie-
ganie alkoholizmowi zaangażowani są 
w dużej mierze policjanci. W ubiegłym 
roku brali udział w kontroli 106 placó-
wek handlujących alkoholem i lokali 
gastronomicznych. Systematycznie też 
uczestniczą w posiedzeniach gminnej 
komisji ds. rozwiązywania problemów 
alkoholowych.  

Z policyjnych raportów wynika, że 
mundurowi bardzo często wzywani są 
do interwencji domowych wynikających 
ze zdarzeń powstałych pod wpływem 
alkoholu. W zeszłym roku odnotowano 

1035 takich interwencji. 143 z nich 
związane były z przemocą w rodzinie, 
w tym 99 z alkoholem w tle. Pokrzyw-
dzonych w takich sytuacjach było 156 
kobiet, 35 mężczyzn, ale aż 88 dzieci 
i to jest szczególnie niepokojące. W 2012 
roku policjanci zmuszeni byli izolować 
nietrzeźwych 386 osób. 180 zatrzymano 
do wytrzeźwienia, 87 można było dopro-
wadzić do ich miejsca zamieszkania, a 9 
wymagało hospitalizacji. Pamiętajmy, że 
alkohol bardzo często bywa przyczyną 
przestępstw, których sprawcy na pewno 
by nie popełnili, gdyby byli trzeźwi. Mar-
twić może spożywanie alkoholu wśród 
nieletnich. W ubiegłym roku ujawniono 
51 nietrzeźwych chłopców i 8 dziewcząt. 
To tylko te osoby, które „wpadły”, bo 
skala problemu zapewne jest większa. 
Policjanci bardzo często poruszają ten 
temat podczas spotkań z dziećmi i mło-
dzieżą (w zeszłym roku było ich 332) 
oraz kadrą pedagogiczną (161). 

Nietrzeźwi dość często są sprawca-
mi zdarzeń drogowych. W 2012 roku 
spowodowali 49 wypadków i kolizji (46 
kierowców i 3 pieszych). W tym samym 

okresie zatrzymano 279 nietrzeźwych 
kierujących. Pocieszeniem może być 
fakt, że w porównaniu z 2011 rokiem 
zanotowano w tym względzie spadek. 

Drastycznie wzrosła za to liczba prze-
stępstw narkotykowych. Od stycznia do 
grudnia 2012 roku zanotowano ich aż 
2883, więcej niż w poprzednich trzech 
latach razem wziętych. 222 przypadki 
dotyczą osób nieletnich. 41 przestępstw 
dotyczyło wprowadzenia do obiegu  
znacznych ilości środków odurzających 
w Krakowie, ale z udziałem mieszkań-
ców Brzeska. 1200 przypadków doty-
czyło rozprowadzania narkotyków na 
terenie placówek szkolnych i w lokalach 
rozrywkowych, 90 udzielania środków 
małoletnim, 1488 posiadania.  

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w 2012 roku 
wpłynęło 110 wniosków o leczenie od-
wykowe. Najczęściej kierowała je policja 
(51 razy), ponadto prokuratura (24), 
MOPS (10) i sąd rejonowy (9). 12 z tych 
wniosków zostało skierowanych do sądu, 
aby ten zawyrokował o przymusowym 
leczeniu odwykowym. Gminna Komi-
sja współpracuje też ściśle z Poradnią 
Leczenia Uzależnienia i Współuzależ-
nienia SP ZOZ. 

PRUD 

Uwaga, alkohol

Do końca maja zostanie oddany do 
użytku po remoncie Dom Ludowy w Ja-
downikach. Jest to już kolejny obiekt, 
który pełni funkcję kulturalną w gminie 
Brzesko. Remont przebiegał w dwóch 
etapach. Najpierw za pieniądze gminy 
naprawiono dach,  wymieniono drzwi 
i okna. Na drugi etap gmina pozy-
skała milion złotych z Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Modernizacja Domu Ludowego w Jadownikach         
Kierownik budowy Jarosław Mężyk 
stwierdza, że prace wewnątrz budynku 
powinny zakończyć się za trzy tygodnie. 
Ze względu na warunki atmosferyczne 
prace na zewnątrz potrwają na pewno 
trochę dłużej.  Burmistrz Brzeska 
Grzegorz Wawryka podkreśla, że zmo-
dernizowany budynek i jego otoczenie 
będzie miejscem, gdzie swoje pasje 
rozwijać będą  nie tylko mieszkańcy Ja-

downik, ale także całej gminy. W bardzo 
dobrych warunkach odbywać się będą 
m.in. próby zespołu „Jadowniczanie”, 
czy spotkania Koła Gospodyń Wiej-
skich.  Godne miejsce znajdzie wreszcie 
Biblioteka oraz Izba Regionalna ze 
swoimi ciekawymi eksponatami. Na 
pewno organizowane też będą różnego 
rodzaju imprezy kulturalne i inne cie-
kawe zajęcia.
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Z pomocą dla rodzin z powiatu brze-
skiego, znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej, w Wielką Środę, 
udali się młodzi przedstawiciele PiS 
w Brzesku: Justyna Wójtowicz - Woda, 
Marcin Ciurej, Michał Ciurej, Eryk 
Domagała.

Przed Świętami Zmartwychwstania 
Pańskiego działacze Forum Młodych 
PiS zorganizowali paczki, dla najbar-
dziej potrzebujących rodzin, które wy-
pełnione były artykułami spożywczymi 
i słodyczami dla najmłodszych.  Jak 
mówią młodzi forumowicze, ich działal-
ność pomocy wolontarialnej, nie kończy 
się na jednej akcji. Już po raz kolejny 
młodzi członkowie, pokazali swoje 
serce.  Cieszymy się, że mogliśmy się 

„Niosą pomoc dla potrzebujących”
przyczynić do tego, 
że te wyjątkowe 
Święta Wielkanocne 
były dla obdarowa-
nych rodzin jeszcze 
bardziej radosne.  
Pomoc drugiemu 
człowiekowi jest 
bardzo potrzebna, 
szczególnie w dzi-
siejszych czasach, 
w których ludzie 
tracą pracę i są po-
zbawieni środków 
do życia. Cieszy nas fakt, iż coraz więcej 
osób zgłasza się do nas, chcąc wesprzeć 
naszą działalność- mówią młodzi przed-
stawiciele PiS w Brzesku.

Młodzi działacze PiS przekazali 
również paczkę świąteczną brzeskim 
trojaczkom, którą ufundował poseł 
Edward Czesak.

Aż 50 procent powierzchni gminy 
Brzesko narażone jest na wystąpie-
nie powodzi i podtopień – dowiadu-
jemy się z raportu opracowanego 
przez Urząd Miejski. Główne za-
grożenia powodują co jakiś czas 
Uszwica oraz potoki Leksandrówka, 
Uszewka i Kowalówka. Tam, gdzie 
nie ma cieków wodnych, występują 
niecki i równiny zalewane w wy-
niku intensywnych opadów, które 
niejednokrotnie przekraczają 10 
do 15 milimetrów wody na godzinę. 
Takie długotrwałe opady odczu-
wane są też między innymi dzięki 
niedrożnym rowom przy drogach na 
ternie niektórych sołectw. Niejedno-
krotnie dochodzi do podtopień po-
sesji znajdujących się w obszarach 
położonych niżej od innych, gdzie 
odpływ piętrzącej się wody jest 
utrudniony. Odpowiednie służby 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
mieszkańców czynią szereg działań, 
aby tym zagrożeniom zapobiegać.  

W 2010 roku, po kolejnej powodzi, 
która nawiedziła naszą gminę, koryto 
Uszwicy zostało oczyszczone z drzew, 
które powodowały nadmierne piętrzenie 
się wody, szczególnie zimą, co prowadziło 
do spowolnienia spływania kry. Dwa lata 
temu przystąpiono do zabezpieczenia 
brzegów Uszwicy na dwóch odcinkach. 
Dodatkowo usunięte zostały drzewa 
i krzewy w Porębie Spytkowskiej.        

- Nie zmienia to faktu, iż rzeka wy-
maga regulacji, a przynajmniej oczysz-
czenia z drzew podmytych przez wodę 
na pozostałych odcinkach i umocnienia 

Na przekór powodziom
niektórych zakoli – mówi Ireneusz Wę-
glowski z Urzędu Miejskiego.  Jednym 
z priorytetowych zadań ostatnich lat 
była regulacja potoku Grodna w Jadow-
nikach. W ubiegłym roku na odcinku 
około 500 metrów wykonano takie prace. 
Dzięki temu mieszkańcy kilku posesji 
sąsiadujących bezpośrednio z Grodną 
w tym miejscu mogą już spać spokojnie. 
Jeszcze niedawno często konieczna tutaj 
była ewakuacja, przynajmniej w przy-
padku dwóch gospodarstw. Na ulicy 
Witosa w Jadownikach problem stanowi 
nadal brak rowów wzdłuż jezdni (jest to 
droga powiatowa). Z tej przyczyny często 
w tym miejscu dochodzi do przelewania 
się wody przez jezdnię, w następstwie 
czego około 10 posesji jest systematycz-
nie zalewanych. W tej samej miejsco-
wości na ulicy Nadbrzeżnej są budynki, 
które znajdują się niemalże w korycie 
rzeki. Z tego powodu za każdym razem, 
przy zwiększonych opadach atmosfe-
rycznych służby kryzysowe stawiane są 
na nogach. Wystarczy sobie wyobrazić, 
co dzieje się tutaj podczas gwałtownych 
ulew w godzinach nocnych.   

W jakim stopniu gmina przygoto-
wana jest na wypadek ewentualnych 
powodzi? 

 - Dwa lata temu w stu procentach 
odbudowaliśmy wyposażenie gminne-
go magazynu przeciwpowodziowego 
– wyjaśnia Ireneusz Węglowski – Do 
dyspozycji mamy tak zwany sprzęt 
ręczny oraz 20 tysięcy worków, pięć 
przenośnych wałów przeciwpowo-
dziowych, kapoki ratunkowe, rzutki 
ratownicze, sprzęt oświetleniowy, dwa 

agregaty prądotwórcze, środki łączności 
bezprzewodowej, wodery, buty gumowe, 
płaszcze przeciwdeszczowe, zestaw do 
oznakowania miejsc niebezpiecznych 
oraz pozwalający na zamknięcie ruchu 
drogowego, a ponadto sprzęt do zabez-
pieczenia potrzeb socjalnych ludności 
ewakuowanej – łóżka składane, koce, 
termosy na żywność itp.

Istotną rolę w działaniach antypowo-
dziowych odgrywa monitoring Uszwicy. 
Przykładem jest sytuacja z 2010 roku. 
Nawet pomimo uszkodzenia jednego 
z czujników (uszkodziła go woda, która 
przekroczyła wysokość 6 metrów system 
sprawnie informował o stanie w gór-
nych rejonach rzeki. To pozwoliło na 
w miarę szybkie reakcje i zapobieganie 
większym szkodom. Czujnik, który uległ 
zniszczeniu, został przeniesiony w inne 
miejsce. 

- Zdajemy sobie sprawę, że dla 
uzyskania pełniejszej liczby danych 
konieczne jest włączenie do systemu ko-
lejnych dwóch stacji pomiarowych. Na 
to, niestety, z uwagi na brak środków 
finansowych nie możemy sobie teraz 
pozwolić – zwraca uwagę Ireneusz 
Węglowski. 

Dwa lata temu uruchomiony został sy-
stem ostrzegania Alcetel. Służy on do bez-
pośredniego informowania mieszkańców, 
którzy otrzymują komunikaty na swoje 
telefony (komórkowe lub stacjonarne).  
Ten system pozwala ostrzegać mieszkań-
ców nie tylko w przypadku zaistnienia 
zagrożenia powodzią, ale też niebez-
pieczeństw ekologicznych, pożarowych, 
komunikacyjnych czy technologicznych. 
Aktualnie do systemu podłączonych jest 
blisko trzy tysiące abonentów. Ci mogą 
ostrzec pozostałych.  PRUD
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Nie ma jak w ogniowej straży
Na terenie gminy Brzesko działa 
dziewięć jednostek OSP, w tym dwie 
włączone do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego – OSP Ja-
downiki i OSP Szczepanów (obie 
te jednostki spełniają wymagania 
do zapewnienia dwóch pełnych 
obsad samochodów ratowniczo-
gaśniczych.  

OSP Jadowniki, jak wynika z rapor-
tu przygotowanego przez KP PSP Brze-
sko, nie posiada zestawu hydraulicznych 
urządzeń , a to wyklucza ją z udziału 
w akcjach w zakresie specjalistycznym 
w jakiejkolwiek dziedzinie ratownictwa.   

OSP Szczepanów w ubiegłym roku 
otrzymała (na podstawie decyzji Komen-
danta Wojewódzkiego w Krakowie) 14-let-
ni samochód ratowniczo-gaśniczy marki 
man. To doposażenie wynika z faktu, że 
po uruchomieniu kolejnego odcinka au-
tostrady A-4 nastąpił wzrost komunika-
cyjnych zagrożeń. Zdaniem specjalistów 
z KP PSP Brzesko w jednostce pilna jest 
wymiana średniego samochodu. Ten, 
którym Szczepanów dysponuje obecnie, to 
25-letni staruszek. Należy też uzupełnić 
wyposażenie jednostki o sprzęt przydatny 
w prowadzeniu działań ratowniczych, 
między innymi na autostradzie. To samo 
dotyczy także ratownictwa technicznego 
i wysokościowego. Zawodowcy z ulicy 
Solskiego sugerują też pilne wsparcie 
finansowe prac remontowych garaży, 
pomieszczeń socjalnych i warsztatowych 
szczepanowskiej remizy.    

Zdecydowanie więcej wniosków pada 
pod adresem OSP Jadowniki. Zakup 
średniego zestawu hydraulicznych na-
rzędzi ratowniczych jest sprawą najpil-
niejszą. Ważną sprawą jest także wymia-
na samochodów – zarówno średniego jak 
i ciężkiego. To tylko dwie najistotniejsze 
sugestie – na liście wskazanej przez KP 
PSP Brzesko jest ich jeszcze sporo.  

Zawodowi strażacy uważają, że 
należy wdrożyć jak najszybciej plan włą-
czania kolejnych jednostek do systemu 
KSRG, aby czas dotarcia do osób poszko-
dowanych w wypadkach utrzymywał się 
możliwie zawsze na poziomie 15 minut 
od momentu zgłoszenia zdarzenia. Mowa 
tutaj o jednostkach OSP w Porębie Spyt-
kowskiej i Wokowicach. 

Przygotowanie pozostałych jednostek 
(czyli tych niewłączonych do KSRG) oce-
niane jest w raporcie jako zróżnicowane. 
Wyszkolenie strażaków-ochotników nie 
budzi zastrzeżeń. Inaczej kształtuje się 
sytuacja, jeśli chodzi o stan szkoleń do-
wódców, szkoleń specjalistycznych, a także 
wyposażenia osobistego. Tylko Brzesko, Ja-

sień i Wokowice spełniają pod tym wzglę-
dem wymagania stawiane przez ZG ZOSP. 
Mokrzyska i Poręba Spytkowska cierpią na 
brak tylko niepalnych kominiarek. O wiele 
gorzej jest w Buczu i Okocimiu. Tamtejsze 
jednostki praktycznie nie powinny brać 
udziału w żadnej akcji ratowniczej. Tylko 
Jasień, Poręba Spytkowska i Wokowice po-
siadają po dwa samochody. Najnowszymi, 
12-letmnimi pojazdami dysponują Brzesko 
i Poręba Spytkowska (odpowiednio: fiat 
Ducato i ford Transit).  

Miejscami raport KP PSP brzmi 
alarmująco – „wyposażenie techniczne 
jednostek pozwala realizować jedynie 
działania gaśnicze podczas pożarów 
zewnętrznych (brak sprzętu ochrony 
dróg oddechowych) oraz podstawowe 
czynności ratownicze… (…) Samodzielne 
działania gaśnicze z uwagi na brak szko-
leń dowódców nie jest stanie realizować 
żadna z jednostek niewłączonych do 
systemy KSRG”.  

Z wszystkich dziewięciu jednostek 
OSP w naszej gminie cztery nie posiada-
ją systemu selektywnego alarmowania 
– Brzesko, Bucze, Mokrzyska i Okocim. 
To nie jest tylko – to jest aż. 

Ze statystyk wynika jasno, że liczba 
zdarzeń, w których ratunek muszą nieść 
strażacy, z roku na rok systematycznie 
rośnie. W zeszłym roku w naszej gmi-
nie zanotowano 155 pożarów i 244 tzw. 
miejscowe zagrożenia. Na szczęście tylko 
5 razy zdarzyły się fałszywe alarmy. 
Najczęściej, co zrozumiałe, stawiane 
były w stan gotowości, jednostki OSP 
w Jadownikach i Szczepanowie. Brzesko 
i Bucze uczestniczyły w akcjach ratow-
niczych po jednym razie.  

Niektóre ze zdarzeń z ubiegłego 
roku, w których potrzebna była pomoc 
strażaków, miały dramatyczny lub 
wręcz tragiczny przebieg. W marcu 
w Szczepanowie doszło do pożaru lasu 
spowodowanego najprawdopodobniej 
przez nieodpowiedzialne wypalanie traw. 
W akcję gaśniczą zaangażowanych było 
blisko 70 strażaków, którzy przybyli 
na miejsce zdarzenia 14 samochodami. 
Straty oszacowano na około 70 tysięcy 
złotych. Nieodpowiedzialny podpalacz 
powinien sobie zdawać sprawę, że ol-
brzymie tez były koszty akcji. W czerwcu 
w Mokrzyskach w płomieniach stanął 
budynek mieszkalny. Istniało realne 
zagrożenie przeniesienia się ognia na 
sąsiednie domostwa. Pożar udało się 
ugasić, jednak straty materialne były 
poważne. W sierpniu w Jadownikach 
w wypadku samochodowym zginął 
młody mężczyzna. Mimo natychmiast 

podjętych działań nie udało się go urato-
wać. To dla każdego druha traumatyczne 
przeżycie. W połowie grudnia w Jadow-
nikach doszło do wypadku , w wyniku 
którego samochód osobowy uderzył 
w ścianę budynku. Ranne zostały cztery 
młode osoby, a dwie z nich zostały uwię-
zione w pojeździe. Tylko sprawna akcja 
ratownicza zapobiegła najgorszemu. 

Mimo wszystko, z lektury raportu 
można dowiedzieć się, że tzw. procent 
pokrycia terenu gminy w zakresie czasu 
dojazdu do 15 minut do osób poszkodo-
wanych zbliżony jest do setki. Tak jest 
w naszej gminie. W skali powiatu już tak 
różowo nie jest.  

Pożary najczęściej mają ścisły zwią-
zek z działalnością rolniczą. Niestety, 
najczęstszą przyczyną są te bezmyślne 
wypalania traw. Karygodne są też 
zachowania, przy których nie stosuje 
się elementarnych zasad związanych 
z bezpieczeństwem. Lasy w gminie 
Brzesko zajmują powierzchnię blisko 2 
tys ha. Chociaż zaliczane są do najniższej 
grupy zagrożenia pożarowego, to jednak 
w ubiegłym roku, trzykrotnie zdarzyło 
się, że pokaźne drzewostany stawały 
w płomieniach. Sporo jest na terenie 
gminy obiektów użyteczności publicz-
nej, które poddawane są regularnym 
kontrolom (w zeszłym roku stwierdzono 
podczas takich kontroli 76 nieprawidło-
wości). W zeszłym roku doszło do dwóch 
pożarów w takich budowlach, na szczęś-
cie nieskutkujących większymi stratami. 
W przypadku zakładów przemysłowych 
odnotowano w 2012 roku jeden pożar 
– paliła się jedna z hal produkcyjnych 
w Carlsberg Okocim SA. 10 razy stra-
żacy uczestniczyli w akcjach związanych 
z pożarami środków transportu. 

Dzisiejsze działania strażaków mają 
jednak coraz mniej wspólnego z gasze-
niem pożarów. O wiele więcej pracy przy-
sparzają wypadki drogowe. Ze statystyk 
wynika, że najbardziej niebezpieczne 
pod tym względem są odcinki drogi 
K-4 między Brzeskiem a Dębnem oraz 
między Brzeskiem a Jasieniem. Nowym 
newralgicznym punktem jest autostrada 
A-4, która na długości 12 kilometrów 
przebiega przez brzeski powiat. KP PSP 
nie otrzymuje żadnych zgłoszeń o prze-
wożeniu przez teren powiatu  materiałów 
niebezpiecznych, chociaż powszechnie 
wiadomo, że do takich transportów 
dochodzi. Na szczęście żaden z nich nie 
wymagał interwencji.  EMIL

Zgodnie z przepisami prawo do bezpośrednie-
go udziału w akcjach ratowniczych mają członko-
wie OSP, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 
65 lat. Muszą posiadać aktualne badania lekarskie 
oraz odbyć szkolenie organizowane przez PSP.



12

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY kwiecień  2013INFORMACJE

Dotacje na sport400 tysięcy złotych przeznaczył w tym 
roku Urząd Miejski na działalność sto-
warzyszeń sportowych. Rozpatrywano 
23 wnioski, z których dwa zostały od-
rzucone, gdyż nie spełniały formalnych 
warunków (po prostu nie dotyczyły 
zagadnień związanych ze sportem). 

Kwota dofinansowania, jaką Urząd 
Miejski rozdysponował między stowa-
rzyszenia sportowe, jest taka sama jak 
przed rokiem. Tradycyjnie największy 
kawałek finansowego tortu przypadł 
w udziale Okocimskiemu Klubowi 
Sportowemu (150 tys. zł). Wprawdzie 
jest to o 40 tysięcy mniej w porównaniu 
z ubiegłym rokiem, ale należy zwrócić 
uwagę, że OKS otrzymał aż 37,5 procent 
całej puli. Zagorzali kibice największego 
klubu w gminie nie powinni narzekać, 
bo przecież obowiązkiem gminy jest fi-
nansowanie sportu w wymiarze amator-
skim, głównie na etapie młodzieżowym, 
czyli przyznana klubowi kwota na pew-
no spełnia oczekiwania wnioskodaw-
ców. Pamiętajmy też, że miasto ponosi 
znaczne wydatki związane z rozwojem 
stadionowej infrastruktury. 

Drugi na liście potentatów jest Miej-
ski Klub Sportowy Gryf Brzesko (38 tys. 
– 9,5 procent), który też otrzymał nieco 
mniejszą dotację niż przed rokiem. To 
stowarzyszenie od lat odnosi znaczą-
ce sukcesy w sportach zespołowych, 
także na arenie ogólnopolskiej. Klub 
specjalizuje się w siatkówce dziewcząt 
i chłopców. Zajęcia prowadzone są w 
sześciu grupach w szkole podstawowej 
nr 2 i sąsiadującym z nią gimnazjum. 
W treningach uczestniczy łącznie 120 
osób. Gryfowskie drużyny biorą udział 
w rozgrywkach prowadzonych przez 
Małopolski Związek Piłki Siatkowej 
– młodzików, juniorów, a także IV ligi 
seniorów (drużyny oparte w większości 
na juniorach).  

Trzecia pod względem wysokości 
dotacji Jadowniczanka (35 tys. – 8,75 
procent) dostała na ten rok o 10 tysięcy 
więcej niż poprzednio. Nie powinno 
to specjalnie dziwić, bo klub ostatnio 
notuje znaczące postępy zarówno pod 
względem sportowych wyników jak i 
pracy z młodzieżą. Jadowniczanka to 
aktualny beniaminek IV ligi, w której 
radzi sobie bardzo dobrze lokując się na 

Wysokość dotacji w latach 2012-2013 (w zł)
                  Klub   2012   2013
Brzeski Klub Biegacza Victoria   4 000   5 000
Brzeski Klub Bokserski Magic Boxing  13 000  15 000
Brzeskie Stowarzyszenie Sportowiec   5 000   6 500
Brzeskie Towarzystwo Sportowe  14 000
KS Jakub Brzesko   3 000   3 000
LKS Błękitni Sterkowiec   5 000
LKS Iskra Szczepanów  10 000  10 000
LKS Jadowniczanka  25 000  35 000
LKS Olimpia Bucze  23 000  25 000
LKS Poręba Spytkowska  11 000  12 000
LKS Strażak Mokrzyska  17 000  20 000
LKS Vocovia Wokowice   3 000   3 000
MKS Gryf Brzesko  45 000  38 000
MUKS Aslan Jadowniki   9 000  10 000
Ognisko TKKF Sokół Brzesko  16 000  22 000
Okocimski Klub Narciarski   4 000   3 000
Okocimski Klub Sportowy 190 000 150 000
Sekcja Sportów Walki Tomi Sport Brzesko   4 000
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okocimskiej   7 000   7 000
Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Brzesko   6 000
UKS Akademia Piłkarska Brzesko   3 000   4 500
UKS Junior Okocim   4 000   6 000
UKS Zielonka Brzesko   5 000
Razem 401 000 400 000

półmetku rozgrywek w górnej połówce 
ligowej tabeli. W 4 grupach trenuje 
około 70 piłkarzy, a oprócz seniorów w 
rozgrywkach uczestniczą także juniorzy 
i trampkarze.  Olimpia Bucze (25 tys. 
– 6,25 procent) to jedyny w gminie klub 
sportowy, w którym wyczynowo upra-
wiane są dwie dyscypliny. Oprócz piłki 
nożnej prowadzona jest sekcja tenisa 
stołowego, mająca na koncie szereg 
spektakularnych sukcesów – aktualnie 
zajmuje 1. miejsce w Małopolsce w kate-
goriach żak, młodzik, kadet i junior.  

Jeśli porównać przyznane przez 
Urząd Miejski kwoty z tymi, które kluby 
otrzymały rok temu, to zauważyć moż-
na, że komisja weryfikująca wnioski kie-
rowała się zasadą, według której stowa-
rzyszenia otrzymały dofinansowanie w 
wysokości równej poprzedniej lub do niej 
zbliżonej. Większe wsparcie otrzymały 
te kluby, które wykazały się znaczącymi 

osiągnięciami, co pozwala przypuszczać, 
że w ich przypadku można liczyć na 
dalszy rozwój – na przykład BKB Magic 
Boxing, który osiągnął najlepsze wyniki 
spośród wszystkich stowarzyszeń dzia-
łających na terenie gminy. 

Zmniejszenie środków przyznanych 
Okocimskiemu Klubowi Sportowemu 
jest w pełni uzasadnione. Wszak na ma-
pie sportowej gminy pojawiło się między 
innymi Brzeskie Towarzystwo Sportowe, 
które prowadzi zajęcia w wielu dziedzi-
nach. Reaktywował się też klub Błękitni 
Sterkowiec. Wśród „nowicjuszy” na liście 
dotowanych stowarzyszeń znalazło się 
TG Sokół. Zniknął z tej listy UKS Zielon-
ka, ale to nie znaczy, że nagle przestała 
istnieć funkcjonująca do tej pory w jego 
strukturach sekcja tenisa stołowego 
(która właśnie przejęta została przez 
TG Sokół).

EMIL

ODESZLI W MARCU
Cisak Jerzy (61) – Mokrzyska
Dadej Zofi a (80) – Okocim
Damasiewicz Michał Florian (81) – Brzesko
Gejza Franciszek (64) – Bucze

Gemza Helena (91) – Bucze
Gorczowska Zofi a (78) – Brzesko
Hudy Zofi a Katarzyna (87) – Jadowniki
Kamysz Maria Adela (87) – Brzesko
Kopytko Józefa (87) – Brzesko
Kornaś Jerzy (50) – Brzesko
Marchlewska Ewa Stefania (88) – Brzesko

Mleczko Zefi r Józef (70) – Brzesko
Serwatka Tadeusz Wojciech (80) – Brzesko
Stolarz Stanisław (59) – Brzesko
Styrna Józefa (85) – Wokowice
Szuba Zbigniew (77) – Jasień
Wis Stanisława (85) – Jasień
Woda Henryk Jakub (54) - Mokrzyska



13 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYkwiecień 2013 UROCZYSTOŚCI

Tymi słowami Maria Marek, dyrektor 
PiMBP w Brzesku otworzyła 10 kwiet-
nia wystawę fotograficzną poświęconą 
pamięci ofiar katastrofy Smoleńskiej. 
Przywitała gości, wśród których byli 
między innymi: Burmistrz Grze-
gorz Wawryka, przewodniczący rady 
miejskiej Tadeusz Pasierb, radni 
miejscy, dyrektor ZOZ Brzesko Józefa 
Szczurek- Żelazko, prałat Władysław 
Pasiut, proboszcz Wojciech Werner, 
proboszcz Józef Drabik, dyrektorzy 
szkół i innych instytucji, a także 
mieszkańcy Brzeska. Tematem prze-
wodnim wystawy była wizyta prezy-

Pamiętamy denta Lecha Kaczyńskiego w Brzesku 
podczas obchodów 625-lecia naszego 
miasta w marcu 2010r. Burmistrz 
Grzegorz Wawryka podczas swojm 
wystąpieniu wspominał, że prezydent 
został bardzo miło przyjęty i to samo 
odwzajemnił brzeszczanom. Mówił 
również o świecy, którą podarował 
wtedy prałat Władysław Pasiut na-
szemu specjalnemu gościowi. „Gdy 
po katastrofie smoleńskiej byliśmy 
pomodlić się za zmarłych, w kaplicy 
pałacu prezydenckiego paliła się ta 
sama świeca”. W swojej wypowiedzi 
podkreślił, że powinniśmy bez względu 
na polityczne upodobania, oddać hołd 
wszystkim ofiarom tragedii sprzed 
trzech lat. 

W tym dniu o godzinie 19:00 w Koś-
ciele Najświętszej Maryi Panny Matki 
Kościoła i św. Jakuba w Brzesku odbyła 
się msza św., po której nastąpiło złożenie 
kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofia-
ry tragicznego lotu z 10 kwietnia 2010r.
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15 kwietnia to bardzo ważny dzień dla 
brzeskiego szpitala, który otrzymał pierw-
szy w swojej historii sztandar, poświęcony 
podczas mszy świętej w kościele św. Jaku-
ba. W tym dniu wręczono także Certyfikat 
Akredytacyjny Ministra Zdrowia i Certy-
fikat „Szpital przyjazny dziecku”.

Oficjalne uroczystości, związane 
z 30-leciem pracy w nowym budynku, 
odbyły się w Regionalnym Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznym. Wśród gości, 
których przywitali dyr SP ZOZ Józefa 
Szczurek-Żelazko i Starosta brzeski An-

Święto brzeskiego szpitala
drzej Potępa byli m.in.: Cezary 
Rzemek – wiceminister zdrowia, 
prof. dr hab. Rafał Niżankowski 
– Przewodniczący Rady Akre-
dytacyjnej, dr n. farm Jerzy 
Henning - Dyrektor Centrum 
Monitorowania Jakości, Marek 
Krupiński – Dyrektor Generalny 
Zarządu Polskiego Komitetu Narodowego 
UNICEF, Barbara Bulanowska – Dyrektor 
MOW NFZ w Krakowie, posłowie na sejm 
RP Elżbieta Achinger, Edward Czesak, wi-
cemarszałkowie woj. Małopolskiego Roman 

Ciepiela, Wojciech 
Kozak, radni sej-
miku małopolskie-
go, przewodniczący 
małopolskiej „Soli-
darności” Wojciech 
Grzeszek, radni 
powiatu, burmistrz 
Brzeska Grzegorz 
Wawryka, radni 
miejscy, dyrekto-
rzy placówek me-
dycznych, instytu-

cji, duchowni oraz pracownicy SP ZOZ 
Brzesko. 

Prezentacji przekazanego szpitalowi 
sztandaru dokonała dyr SP ZOZ Józefa 
Szczurek-Żelazko (awers sztandaru logo 
szpitala, rewers herb powiatu brzeskiego). 
Wiceminister Zdrowia, wręczając Certy-
fikat Akredytacyjny podkreślił, że ocena 
szpitala była wysoka (87%) zaznaczył, 
że jest to duże wyróżnienie. Certyfikat 
„Szpital przyjazny dziecku” wręczył 
Marek Krupiński. Zaproszeni goście, 
zabierając głos, podkreślali ważną rolę 
placówki, ciągły rozwój, a także wysoką 
jakość usług medycznych. Zwracali też 
uwagę, że brzeski szpital nie jest zadłu-
żony. Zgromadzeni w Sali RCKB mogli 
też obejrzeć krótką prezentację dotyczącą 
szpitala i jego działalności. red.

fo
t.

 J
a

g
od

a
 B

a
si

st
a

fo
t.

 J
a

g
od

a
 B

a
si

st
a



14

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY kwiecień  2013

Szczepanów jest miejscem szcze-
gólnym pośród sołectw wchodzących 
w skład gminy Brzesko. To tutaj we-
dług tradycji przyszedł na świat Święty 
Stanisław Biskup i Męczennik, którego 
żywy  kult trwa do dziś. Szczepanów to 
miejsce chętnie odwiedzane przez licz-
nych pielgrzymów i turystów, którzy kie-
rują swoje kroki do zabytkowej Bazyliki 
Szczepanowskiej, kaplicy narodzenia św. 
Stanisława i cudownego źródełka, by 
zaczerpnąć wody, która ma moc uzdra-
wiania chorych. Są i tacy, którzy chcą  
zobaczyć stary dąb, pod którym według 
legendy przyszedł na świat szczepa-
nowski święty lub pomodlić się w ciszy 
i skupieniu w miejscu, w którym gościli 
dwaj późniejsi  papieże – Jan Paweł II  
i Benedykt XVI. 

Sołtysem, a może raczej honorowym 
burmistrzem Szczepanowa (w maju 
2011 miało miejsce uroczyste nadanie 
wsi Szczepanów honorowych praw miej-
skich) jest Anna Lubowiecka.

Co skłoniło panią do objęcia 
funkcji sołtysa w Szczepanowie?

Zawsze lubiłam pracę społeczną. 
W latach 1999-2003 byłam członkiem 
Rady Sołeckiej, a od wielu lat jestem 
członkiem OSP i właśnie w naszej straży 
mogłam realizować się społecznie. To 
strażacy namówili mnie, by wystartować 
w wyborach na sołtysa. Przyznam, że się 
bałam, bo funkcja sołtysa postrzegana 
jest w porównaniu do nieodległej prze-
szłości w sposób diametralnie inny. Zde-
cydowałam się i zostałam wybrana.

Oprócz tego, że piastuje pani 
urząd sołtysa, jest pani także rad-
ną Rady Miejskiej Brzeska, druh-
ną Ochotniczej Straży Pożarnej 
Szczepanów, ma pani rodzinę, 
znajduje pani czas aby prowadzić 
dom, utrzymać duży ogród, zajmo-
wać się uprawą warzyw, śpiewać 
w chórze szczepanowskim i pisać 
wiersze. Skąd pani czerpie energię 
i motywację aby stawić czoła tylu 
obowiązkom i jeszcze mieć czas na 
rozwijanie swoich zainteresowań 
i życie prywatne?

Nie pracuję zawodowo, a więc mogę 
dysponować swoim czasem tak, by 
wystarczyło go na wszystko. Przyznam 
jednak, że na pierwszym miejscu 
stawiam moje obowiązki względem 
mieszkańców, bo funkcja sołtysa, a teraz 
również radnej, zobowiązuje. Pozostały 
czas pozwala na prowadzenie domu, 

Spotkania w sołectwach

utrzymanie ogrodu, pielenie grządek, 
a nie wyobrażam sobie, żeby zabrakło 
go na śpiewanie w chórze. Ubolewam 
nad brakiem weny, bo ta wymaga ci-
szy i spokoju, a w mojej sytuacji o to 
trudno, chociaż czasem skrobnę jakiś 
okolicznościowy wierszyk. Wystarczy 
przecież tylko chcieć, bo komu się chce 
ten szuka sposobu, komu się nie chce 
szuka wymówki. Nieocenioną pomoc 
otrzymuję ze strony męża, który będąc 
członkiem rady sołeckiej, wspiera mnie 
we wszystkich moich poczynaniach. 

Włodarzem Szczepanowa, który 
liczy 977 mieszkańców, jest pani od 
roku 2007 czyli już drugą kadencję. 
Jakie inwestycje udało się wykonać 
w tym czasie? 

Z tych ważniejszych: wyasfalto-
wanych zostało sześć odcinków dróg 
gminnych, nawieziono kruszywem drogi 
dojazdowe do pól, dobudowano nowe 
odcinki chodników, sukcesywnie uzu-
pełniane jest oświetlenie, zamontowano 
monitoring w szczepanowskim rynku, 
powstał plac zabaw,  wykonano odwod-
nienie na ul. Os. Na Wzgórzu  i po wielu 
latach oczekiwań przebudowano system 
odwadniający teren wokół dzisiejszej 
firmy MAY-MAT, który był zlewnią dla 
wschodniej części Szczepanowa. 

Z jakim problemami aktualnie 
boryka się sołectwo?

Ostatnie Zebranie Wiejskie poka-
zało, że ciągnąca się już od trzech lat 
budowa autostrady cały czas rzutuje na 
życie mieszkańców. Dotyczy to przede 
wszystkim szkód powstałych na skutek 
transportu materiału na budowę auto-
strady i zmiany stosunków wodnych 
na terenie wsi w wyniku powstałej in-
westycji. Ponadto mieszkańców nurtuje 
brak kanalizacji, brak chodników, brak 

infrastruktury sportowej na terenie 
sołectwa.

Szczepanów jako miejsce kultu 
św. Stanisława i obecność wielu za-
bytków jest niewątpliwie atrakcją 
turystyczną dla odwiedzających go 
wielu pielgrzymów i turystów…

Rzeczywiście to szczególne miejsce 
na mapie Gminy Brzesko. Pielgrzymi 
przybywają tutaj w ciągu całego roku, 
ale nasilenie tego ruchu ma miejsce od 
maja do jesieni. Najwięcej pielgrzymów 
przybywa jednak w maju w związku 
z tygodniowym odpustem ku czci św. 
Stanisława.

Aby umożliwić zaspokojenie 
potrzeb pielgrzymom i odwiedza-
jącym Szczepanów konieczne jest 
odpowiednie zagospodarowanie 
turystyczne: dobrze rozwinięta 
baza noclegowa, żywieniowa oraz 
dostępność komunikacyjna. Jak 
Szczepanów sobie z tym radzi? 

Komunikacyjne położenie Szczepa-
nowa jest doskonałe szczególne teraz, 
gdy powstała autostrada A4 z możli-
wością zjazdu w Brzesku. Jeśli chodzi 
natomiast o bazę noclegową, żywieniową 
parafia dysponuje domem pielgrzyma. 
Z drugiej strony pielgrzymi przybywają 
tutaj z reguły na krótki czas, chociaż 
niewykluczone, że stworzenie szerszej 
bazy zachęciłoby przybywających do 
zatrzymania się u nas na dłużej. 

Jak dorośli, młodzież i dzieci 
spędzają swój wolny czas w Szcze-
panowie?

Szczepanów jest miejscowością, 
która nie posiada domu ludowego, 
miejsca, w którym rozwijałoby się życie 
kulturalne. Planowane w 2014 roku 
utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego przy szkole podstawowej, mam 

SPOTKANIA

Zajęcia gry na gitarze w Szczepanowie - fot. Karol Niemiec
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nadzieję pozwoli na zagospodarowanie 
opuszczonego przez przedszkole bu-
dynku na cele związane z działalnością 
kulturalną. Obecnie organizowanie 
imprez kulturalnych możliwe jest dzięki 
życzliwości naszych strażaków. Festyny, 
Plenerowy Dzień Dziecka w 2012 roku, 
a w bieżącym - spotkanie noworoczne 
seniorów, Babski comber udało się zor-
ganizować dzięki gościnności naszych 
strażaków. Na nich zawsze można liczyć, 
sami organizują lub z zaangażowaniem 
włączają się w organizację różnego ro-
dzaju imprez, z których chętnie korzy-
stają mieszkańcy. Ponadto w budynku 
straży mieści się Internetowe Centrum 
Edukacyjno-Oświatowe, które powstało 
przy współfinansowaniu UE w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Młodzież zrzeszona w klubie sportowym 
„Iskra” ma do dyspozycji boisko, które 
wymaga jednak ogromnych nakładów 
finansowych. Pomimo trudnych warun-
ków klub uczestniczy w rozgrywkach 
i należy podkreślić społeczne zaangażo-
wanie młodych dla poprawy warunków 
do gry. Zarząd klubu jest organizato-
rem turniejów szachowych, w których 
sukcesy odnoszą również mieszkańcy 
Szczepanowa. Działa Brzeski Klub Bie-
gacza „VITORIA”, którego członkowie 

uczestniczą w imprezach biegowych na 
terenie całego kraju. Członkiem wspo-
mnianego Klubu jest nasz organista 
Wojtek Oleksyk, który okrasza muzycz-
nie organizowane w sołectwie imprezy 
wraz z naszą szczepanowską perełką, 
utalentowaną wokalnie Darią Reczek, 
uczennicą szkoły muzycznej w Bochni.

Jakie są pani marzenia na przy-
szłość względem Szczepanowa?

Jest wiele potrzeb i mam nadzieję, 
że Szczepanów doczeka się budowy hali 
sportowej, o której marzy nie tylko mło-
dzież LKS-u, ale uczniowie szkoły i sami 
mieszkańcy. Chciałabym, by powstało 
wspomniane już zaplecze sportowe przy 
boisku, by opracowano i zrealizowano 
koncepcję zagospodarowania terenów 
przylegających do szkoły. Mam na-
dzieję, że deklaracja Pana Burmistrza 
dotycząca budowy boiska sportowego 
ze sztuczną nawierzchnią, da początek 
poważnym inwestycjom w infrastruktu-
rę na terenie Szczepanowa. Niezwykle 
ważną sprawą jest poprawa bezpieczeń-
stwa mieszkańców, mam tu na myśli po-
trzebę budowy chodników. Marzy mi się, 
by wszystkie drogi dojazdowe do posesji 
były wyasfaltowane, a czeka ich na to 
jeszcze spora liczba. Prawdziwym, choć 

wiem, że najdroższym marzeniem jest 
budowa kanalizacji. Wielkie nadzieje 
na uporządkowanie miejscowości wią-
zaliśmy z rozpoczętym wokół-autostra-
dowym postępowaniem scaleniowym, 
które niestety zostało wstrzymane, 
a planowane na obszarze ok. 319 ha przy 
kosztach 2,9 mln zł zmieniłoby wiele 
na lepsze. Mam nadzieję, że GDDKiA 
znajdzie środki na ten cel. 

Jak układa się pani współpra-
ca z mieszkańcami, radą sołecką 
i Urzędem Miasta w Brzesku?

W kontaktach z mieszkańcami 
spotykam się z życzliwością i zrozumie-
niem. Kilka osób ma odmienne zdanie, 
więc sytuacja  jest zdrowa. Współpraca 
z radą sołecką w porządku. Dyskutuje-
my, zgodnie wychodzimy z pomysłami, 
propozycjami inwestycji i przekazujemy 
je do Urzędu Miejskiego. Wiele spraw 
z listy oczekiwań  zostało już załatwio-
nych, ale wiele, w tym parę poważnych 
inwestycji  jeszcze przed nami. Mam 
nadzieję, że Szczepanów, o którym mówi 
się, iż jest perełką gminy, będzie właśnie 
tak postrzegany. 

Z sołtysem Szczepanowa – Anną 
Lubowiecką rozmawiała Beata 
Kądziołka

23 marca 1913r, czyli dokładnie sto lat 
temu na świat przyszła mieszkanka 
Jasienia, Pani Helena Gargaś. 

Jubilatka w przeddzień swoich 
setnych urodzin podjęła w swoim domu 
wielu niecodziennych gości.  Burmistrz 
Brzeska Grzegorz Wawryka oraz z-ca 
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Aleksandra Fijałkowska reprezento-
wali brzeski Urząd Miasta. Bocheński 
inspektorat ZUS-u oddelegował do 
Jasienia Kierownika Wiesława Pal-
czewskiego oraz kier. ds. rent i emerytur 
Anetę Malisz. W tak ważnym dniu nie 
mogło zabraknąć również sołtysa Jasie-
nia Leszka Klimka.

Pani Helena mieszka w jednym 
domu wraz z trzema pokoleniami swej 
rodziny: córką, wnukiem, jego żoną oraz 
ich 4,5 miesięcznym synkiem.

Podczas przekazywania rodzinie 
gratulacyjnego listu, burmistrz poprosił 
córkę pani Heleny, aby na podstawie 
codziennych obserwacji zdradziła jak 
dożyć tak wspaniałego wieku. Recepta 
według niej jest prosta: dobra dieta i 
ciężka praca a tego nie brakowało jej 
matce. Życie nie oszczędziło jej także 

Życzymy następnych stu lat !

trudności. Urodziła się w Zduni nieda-
leko Zakliczyna. Jej matka zmarła, gdy 
była bardzo młoda. Po ponownym ślubie 
ojca przeprowadziła się do Brzeska, 
gdzie przez lata pracowała w ośrodku 
zdrowia. Dwa razy przeżyła powódź, 
nie udało jej się małżeństwo a z czasem 
przybyło coraz więcej chorób, z którymi 
nasza stulatka, przy pomocy swoich 

bliskich dzielnie sobie radzi. Pani He-
lena otrzymała prezenty i kwiaty. Nie 
zabrakło także listów gratulacyjnych 
od  kierownika ZUS-u Kornela Jaśko-
wiaka, burmistrza Grzegorza Wawryki, 
premiera Donalda Tuska oraz wojewody 
Małopolskiego Jerzego Millera.

Jak wszyscy odwiedzający ją goście 
Pani Helenie życzymy dużo zdrowia! Red
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
otrzymała miejsce w BIM na krótki arty-
kuł w każdym numerze. Będziemy starać 
się przybliżać Państwu sprawy związane 
z naszą pracą, a więc tematy z zakresu 
psychologii, pedagogiki, logopedii i sze-
roko rozumianej pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. Na początek kilka słów 
o naszej placówce. Poradnia Psychologicz-
no-Pedagogiczna jest publiczną placówką 
oświatową, której organem prowadzącym 
jest Powiat Brzeski. Ponieważ jesteśmy 
jedyną taką poradnią w powiecie obejmu-
jemy opieką wszystkie gminy powiatu. 
Na terenie działania poradni znajduje się 
126 placówek oświatowych (przedszkoli 
- w tym integracyjne i prywatne, szkół 
podstawowych,  gimnazjów, szkół ponad-
gimnazjalnych, Dom Dziecka w Jasieniu, 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ły-
sej Górze, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy w Złotej i objęci kształceniem 
i zajęciami rewalidacyjno-wychowawczy-
mi pensjonariusze z DPS w Brzesku). 
Zajmujemy się dziećmi od urodzenia do 
ukończenia przez nie nauki na poziomie 
ponadgimnazjalnym – uczęszczające do 
przedszkoli, szkół i placówek na terenie 
naszego powiatu, a także dzieci zamiesz-
kujące na jego terenie i jeszcze nie objęte 
żadną formą kształcenia. Do nas nie 
potrzeba skierowania, ani od lekarza, ani 
ze szkoły. Przyjmujemy dzieci na wniosek 
rodziców, a wszelkie dokumenty od opinii, 
przez wyniki badań, po orzeczenia wy-
dajemy wyłącznie na wniosek (pisemny) 
rodzica/prawnego opiekuna dziecka. 
Wszystkie nasze usługi są dla naszych 
klientów bezpłatne – od konsultacji, 
przez badania psychologiczne, pedago-
giczne, logopedyczne, terapię, ćwiczenia 
w poradni, warsztaty dla dzieci, rodziców, 
nauczycieli, prelekcje w placówkach nam 
podległych po trening EEG Biofeedback. 
Nasza praca objęta jest pełną dyskrecją 
– to rodzice decydują, czy opinia o dziecku 
ma trafić do szkoły. W poradni pracuje 6 
psychologów, 6 pedagogów i 3 logopedów, 
oraz 3 pracowników administracji i obsłu-
gi. Główny obszar naszej pracy wiąże się 
z funkcjonowaniem dzieci w przedszko-
lach i szkołach. Od kilku jednak lat od 
kiedy wprowadzono opiekę nad dziećmi 
z niepełnosprawnością, czyli wczesne 
wspomaganie rozwoju mamy coraz wię-
cej klientów w wieku niemowlęcym. To 
nasza poradnia wydaje dzieciom „Opinię 
o wczesnym wspomaganiu rozwoju” na 
podstawie której dzieci od urodzenia 

Poradnia przedstawia!

Nie bójmy się problemów! 
mogą korzystać z 4-8 godzin miesięcznie 
rehabilitacji dostosowanej do ich potrzeb 
(realizowana jest ona przez placówki 
wybrane przez rodziców – a w przypadku 
dzieci, które nie ukończyły 3 lat może być 
realizowana w domu). Najwięcej naszych 
klientów z grupy przedszkolnej to dzieci 
z wadami mowy uczęszczające na terapię 
logopedyczną. Dzieci w wieku szkolnym 
najczęściej diagnozujemy z powodu trud-
ności w nauce, trudności z opanowaniem 
ortografii, płynnego czytania, czy też 
trudności w funkcjonowaniu społeczno-
emocjonalnym. Młodzież starsza zgłasza 
się z problemami emocjonalnymi, za-
burzeniami zachowania, trudnościami 
z kontaktem z rówieśnikami, czy też 
rodzicami.  Wspieramy też nauczycieli 
(jeśli nas zapraszają) poprzez konsultacje, 
prelekcje, szkolenia, warsztaty. Często po-
jawiają się rodzice zaniepokojeni jakimś 
zachowaniem dziecka, chcą sprawdzić, 
czy „wszystko jest w porządku”. Pytanie 
„czy to normalne, że…” to dość częste 
pytanie w naszej pracy. Od lat praktyku-
jemy też dyżury w terenie. Chcąc być bar-
dziej dostępni dla osób mających problem 
z dojazdem do Brzeska raz w miesiącu je-
steśmy w każdej gminie. Wyjeżdżamy też 
jeśli trzeba na badania do dzieci leżących, 
których transport do poradni jest niemoż-
liwy, lub zbyt trudny dla rodziny. Wyjeż-
dżamy na zaproszenie przedszkoli i szkół 
na badania przesiewowe – mają one na 
celu wczesne wykrycie deficytów rozwojo-
wych, zwłaszcza tych, które wpływają na 
prawidłowe uczenie się pisania i czytania. 
Po takich badaniach i szkoła i rodzice 
otrzymują konkretne informacje, które 
dzieci wymagają pomocy i jak tej pomocy 
udzielić, lub gdzie jej szukać. Duży obszar 
naszej pracy to diagnoza i pomoc dla 
dzieci z niepełnosprawnościami. Poradnia 
wydaje orzeczenia o kształceniu specjal-
nym – dla dzieci z różnym stopniem upo-
śledzenia umysłowego, ale też dla dzieci 
z niepełnosprawnością ruchową, w tym 
z afazją, niesłyszących i słabosłyszących, 
niewidomych i słabowidzących, z au-
tyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
zagrożonych niedostosowaniem spo-
łecznym i niedostosowanych społecznie. 
Także dzieci i młodzież z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu głębokim nie jest 
pozbawiona możliwości opieki. Dla nich 
orzekamy zajęcia rewalidacyjno-wycho-
wawcze indywidualne, lub grupowe, jeśli 
stan dziecka pozwala na uczestniczenie 

w takiej formie zajęć. Jeśli stan zdrowia 
(konieczne zaświadczenie lekarskie od 
lekarza specjalisty) znacznie utrudnia 
lub uniemożliwia uczęszczanie dziecka 
do szkoły poradnia wystawia orzeczenie 
o nauczaniu indywidualnym. W tym 
roku szkolnym było już ponad 30 takich 
orzeczeń – szczególnie dużo mamy ich za-
wsze po feriach zimowych, a są to głównie 
narciarskie złamania. Na terenie poradni 
pracownicy oprócz terapii prowadzą też 
ćwiczenia, zajęcia grupowe (np.logoryt-
mika dla małych dzieci, ćwiczenia dla 
dzieci z dysleksją, socjoterapia). Poradnia 
prowadzi też zajęcia „Szkoły dla Rodziców 
i Wychowawców”. Żeby być przyjętym 
w naszej poradni wystarczy telefonicznie 
lub osobiście ustalić w sekretariacie porad-
ni termin wizyty. Zawsze staramy się, by 
był on dogodny, także dla pracujących ro-
dziców (pracujemy dlatego do godz. 18.00). 
Umawiamy się nie tylko na konkretny 
dzień, ale też na konkretną godzinę. Przed 
spotkaniem rodzic, lub prawny opiekun 
dziecka wypełnia pisemny wniosek, który 
określa cel spotkania (może to być np. ba-
danie albo tylko uzyskanie opinii do szkoły, 
jeśli badania były robione wcześniej, lub 
w innym miejscu). Konieczny jest PESEL 
dziecka, a jeśli było ono leczone medycznie, 
lub wcześniej badane psychologicznie, bądź 
logopedycznie to wyniki tych badań. Nie 
bójmy się problemów – to hasło będzie 
nam towarzyszyć. Nie bójmy się szukać 
pomocy, sprawdzać tego, co nas niepokoi. 
Zapraszamy – przychodźcie Państwo – je-
śli się obawiacie – najpierw sami. Można 
wypytać o wszystko, upewnić się, dowie-
dzieć, jak kontakt z nami będzie wyglądał. 
Ciągle jeszcze w naszym społeczeństwie 
wizyta w poradni psychologiczno – pe-
dagogicznej jest sprawą dość wstydliwą, 
a u niektórych praca poradni kojarzy się 
tylko z kierowaniem do kształcenia spe-
cjalnego. Tymczasem przyjmujemy ponad 
1200 dzieci rocznie, co oznacza nie tylko 
badania dzieci z trudnościami szkolnymi, 
ale i np. dzieci zdolnych.

Przeprowadzamy wiele spotkań z ro-
dzicami na wywiadówkach, warsztatów 
dla dzieci, zajęć w poradni. Razem spró-
bujmy nie bać się problemów.

W następnym numerze zaproponu-
jemy garść informacji o tym, czym jest 
gotowość szkolna. Wiemy, że  „6-latek 
w szkole” to gorący temat, obecny w me-
diach, dlatego pokażemy go od strony 
pracy w poradni.

 Pracownicy PPP w Brzesku
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Dziesięciu uczniów Technikum orga-
nizacji usług gastronomicznych z Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Brzesku odbyło praktyki zawodowe 
w Lipsku, w niemieckiej Saksonii. 
Umożliwił to kolejny projekt realizo-
wany przez szkołę w ramach programu 
Leonardo da Vinci. 

Udział w projekcie pozwolił ucz-
niom na zdobycie nowych doświadczeń 
zawodowych w branży gastronomicz-
nej, doskonalenie języka niemieckie-
go, a także poznanie kultury naszych 
zachodnich sąsiadów. Niemiecki 
partner - Dom Europejski, oprócz 
licznych zajęć zapewnił młodzieży 
szereg atrakcji. 

Uczniowie wzięli także udział w za-
jęciach terenowych i warsztatowych 

„Zielonka” w Lipsku

z pedagogiem z Wrocławia panem 
Rafałem Ryszką. Na zakończeniu pro-
jektu przyjechał dyrektor ZSP nr 2 w 
Brzesku Bogdan Hajduga oraz koor-

dynator projektu Elżbieta Wojnowicz. 
Opiekę nad młodzieżą w trakcie ca-
łego pobytu sprawowała Małgorzata 
Bielawska – Wołek.

W dniach od 11do 15 marca 2013 r. 
nauczyciele z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 w Brzesku (Danuta 
Pamuła, Marek Jadczak, Daniel Szyd-
łowski), uczestniczyli w seminarium 
zawodowym w Walter-Gropius-Schule 
(Erfurt - Turyngia). 

Zostało ono poświęcone branży 
mechatroniczno-mechanicznej i in-
formatyczno-elektronicznej (cyfrowa 
obróbka dźwięku i obrazu). Uczestnicy 
seminarium poznali system kształcenia 
uczniów i nauczycieli w Niemczech.  

Nauczyciele ZSP nr 2 w Brzesku w Turyngii

Adrian Kotarba i Przemysław Rze-
pa, uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 w Brzesku wzięli udział 
w międzynarodowych zawodach mecha-
tronicznych na Słowacji w miejscowości 

Sukces mechatroników
Puchov. Zostały one zorganizowane w 
obiektach firmy Continental Matador 
Rubber, s.r.o. Púchov w dniach od 21 do 
22 marca b.r. Zawodnicy z zaprzyjaź-
nionych szkół państw Unii Europejskiej 

rywalizowali indywidualnie w teście 
teoretycznym, a następnie zespołowo 
podczas wykonywania praktycznego 
zadania projektowego. Uczniowie czwar-
tej klasy Technikum mechatronicznego 
uzyskali najwyższą  punktację w obu 
konkurencjach zajmując pierwsze miej-
sce w konkursie.  

Od 10 od 17 grupa uczniów i nauczycieli 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Brzesku przebywała w południowych 
Włoszech w ramach unijnego programu 
Comenius. Tematem przewodnim obec-
nego mityngu było odnalezienie podo-
bieństw pomiędzy partnerami  projektu 
„Breaking Stereotypes” i pokazanie 
tego, co łączy uczestniczące w nim kraje: 
Włochy, Hiszpanię, Portugalię, Węgry, 
Estonię oraz Polskę. 

W wizycie wzięło udział czworo 
uczniów – Agnieszka Nowacka z 2Bo, 

ZIELONKA „przełamuje stereotypy” w Soverato
Natalia Mielec z 4G, Łukasz Wielgosz 
i Dawid Stolarczyk z 3Me, także troje 
nauczycieli – koordynator projektu 
Mariusz Klimczak, Justyna Duch oraz 
Dariusz Chrzan.

Gospodarzem spotkania była szkoła 
Istituto di Istruzione Superiore „Giovan-
ni Malafarina” w Soverato w Kalabrii. 
Uczniowie z poszczególnych krajów 
przedstawili prezentacje na temat tego, 
co łączy uczestniczące w projekcie pań-
stwa. Brali też udział w warsztatach. 
Natomiast nauczyciele wymieniali się  

doświadczeniami dotyczącymi współ-
pracy. W czasie kolejnych dni pobytu 
w Prowincji Catanzaro partnerzy 
z krajów uczestniczących w projekcie 
zwiedzili wiele atrakcyjnych miejsc 
w Kalabrii: Soverato – Marina i Superio-
re, turystyczne ośrodki Reggio Calabria 
i Tropea, średniowieczne Badolato.

W trakcie pobytu młodzież zamiesz-
kała w domach swoich włoskich kolegów, 
spotykając się z życzliwością i gościnnoś-
cią. Zwiedzili oni również Rzym. 

Red.  
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„Największym zwycięstwem jest to, 
które odnosimy nad nami samymi”

   (Tadeusz Kościuszko)

21 marca 2013 r.  w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Morzyskach odbyła 
się ważna dla tej społeczności uro-
czystość – Dzień Patrona Szkoły. 

Życie, działania i dokonania Tadeusza 
Kościuszki – Polaka sławnego i znanego  
na dwóch kontynentach, przypomnieli 
uczniowie w czasie uroczystej akademii. 
Część artystyczna urozmaicona była przez 
tańce w wykonaniu szkolnego zespołu 
artystyczno - regionalnego. Słowa Dyrek-
tor Alicji Pikulskiej i zaproszonych gości, 
obudziły w sercach uczniów ambicję, zapał 
do zdobywania wiadomości i umiejętności, 
aby kiedyś, choć w niewielkim procencie, 
stać się tak wielkim człowiekiem jak Ta-
deusz Kościuszko. red.

ŚWIĘTO SZKOŁY W MOKRZYSKACH 

W Szkole  Podstawowej nr 2 im. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach 
po raz kolejny obchodziliśmy Szkolny 
Dzień Profilaktyki połączony z pierw-
szym dniem kalendarzowej wiosny. 
W tym roku przyświecało nam hasło 
„TRZYMAJ FORMĘ”. Członkowie 
Kółka Teatralnego pod kierunkiem 
pani Krystyny Węgrzyn przygotowali 
krótkie przedstawienie o wiośnie, 
a uczniowie klasy 5 pod opieką pani 
Ewy Kraj scenkę pt. „Kłótnia pokar-
mów”. Następnie wszyscy uczniowie 
pod kierunkiem swoich wychowaw-
ców przygotowali plakaty promujące 
zdrowy styl życia oraz wykonywali 
smaczne, zdrowe i kolorowe wiosenne 
kanapki i sałatki. Wszyscy zajadali 
się nimi z apetytem. Po takich pysz-
nościach uczniowie klas 1- 3 udali się 

SZKOLNY DZIEŃ PROFILAKTYKI – PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

na spacer, po czym spalili marzanny 
na szkolnym boisku, dając wyraźny 
sygnał zimie, żeby nas już w końcu 

opuściła. Koordynatorami Dnia Pro-
filaktyki były: Ewa Kraj i Joanna 
Kociołek.

Pod takim hasłem przebiegał X Szkolny 
Dzień Profilaktyki w Publicznym Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Jadownikach 
obchodzony  zawsze 21 marca. 

Na wstępie na lekcjach wychowaw-
czych klasy przygotowywały konkurso-
we plakaty ostrzegające przed nałogiem. 
Jury oceniało ich czytelny przekaz  oraz 
wartość  artystyczną  Następnie ucz-
niowie wysłuchali prelekcji dotyczącej 

„Stop narkotykom” 
problemu narkomanii, wygłoszonej 
przez policjantów z komendy w Brzesku, 
po czym obejrzeli teatrzyk przygotowany 
przez Szkolne Koło „Caritas”.

Były też pokazy udzielania  pierw-
szej pomocy zaprezentowane przez 
uczestników  kursu pod kierunkiem 
instruktorów- ratowników medycznych 
ze Szkoły Aspirantów Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Krakowie. Po pokazie 

uczestnicy uroczyście odebrali dyplomy.  
„Ciekawym- mało znanym” był w tym 
roku nauczyciel wychowania fizycz-
nego w naszej szkole Szymon Strąk. 
Starannie przygotowany do spotkania 
opowiedział o swojej pasji zwiedzania 
świata na rowerze, o sukcesach w tej 
dziedzinie  oraz o tym jak zwyczajna 
jazda na rowerze może być nadzwy-
czajną przygodą. Dzień Profilaktyki już 
dawno wyparł dzień wagarowicza. Po 
prostu w szkole jest ciekawiej.

PG Jadowniki
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“Mam sześć lat, chcę poznawać świat, idę 
do szkoły” - pod tym hasłem 9 kwietnia 
o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Brzesku oodbyło się spotkanie 
“Salon sześciolatka”, którego celem było 
pokazanie, że szkoły są przygotowane na 
przyjęcie sześciolatków. Miało również 
na celu ukazanie, jak bardzo znikoma 
jest różnica pomiędzy 6-7latkiem a ich 
o rok starszymi kolegami. Na zapro-
szenie Burmistrza Brzeska Grzegorza 
Wawryki oraz Małopolskiego Kuratora 
Oświaty Aleksandra Palczewskiego 
przybyło m.in. wiele szkół z całej gminy 
oraz ich dyrektorzy, a także dyrek-
tor Delegatury Kuratorium Oświaty 
w Tarnowie Urszula Blicharz, naczelnik 

„Salon sześciolatka”
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
Józef Cierniak, Dyrektor Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Brzesku 
Krystyna Czernecka-Sosin, pracownik 
tej poradni psycholog Anna Pawlik. 
Spotkanie rozpoczęło się występem 
chóru “Ziarenka nadziei” pod kierow-
nictwem Andrzeja Gicali, następnie 
swoje talenty zaprezentowały dzieci z 
Publicznego Przedszkola nr 4 im Jana 
Brzechwy w Brzesku, ze Szkoły Muzycz-
nej I Stopnia w Brzesku (najmłodszy 
chłopiec miał 5 lat!) oraz uczestnicy koła 
teatralnego PSP2. 

Po artystycznym wstępie głos zabrał  
m.in. Burmistrz Grzegorz Wawryka, Dy-
rektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 

Urszula Białka (gospodarz spotkania) 
oraz psycholog z Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej, która w jasny sposób 
wytłumaczyła zgromadzonym rodzicom, 
że nie ma nic strasznego w wysłaniu 6/7 
latka do szkoły. 

Po oficjalnej części przyszedł czas na 
prezentacje szkół z całej gminy Brzesko, 
które dla dzieci oraz ich rodziców przy-
gotowały specjalne stoiska informacyjne, 
prezentujące oferty edukacyjne oraz 
stopień przygotownia każdej z placówek 
na przyjęcie sześciolatków. Rodzice otrzy-
mywali ponadto ulotki informacyjne. 
Zainetresowani mogli również zwiedzić 
szkołę. Obsługą saloniku zajmował się 
Samorząd PSP2 i Szczep Drużyn ZHP 
im. Bohaterów Września przy PSP2.

Fotorelacja na str. 22

We wtorek 2 kwietnia w Szczepanowie 
odbyła się uroczystość nadania tamtej-
szemu przedszkolu imienia Błogosła-
wionego Jana Pawła II. Dołączyło ono 
tym samym do grona czterech placówek 
w naszym regionie noszących imię wiel-
kiego Polaka. Patrona wybierali rodzice 
uczęszczających tam dzieci, nauczyciele 
i cały personel. Wybór takiego patrona 
dyrektor przedszkola – p. Marzena 
Babicz, uzasadniała wyjątkową mi-
łością jaką „nasz Papież” darzył tych 
najmniejszych, ponadto gdy był jeszcze 
biskupem mówił, że jako następcy Św. 
Stanisława, Szczepanów jest mu miej-
scem szczególnie bliskim.

Uroczystości rozpoczęły się w Bazy-
lice Szczepanowskiej, gdzie została od-

prawiona Msza Święta koncelebrowana 
przez Biskupa Władysława Bobowskie-
go, Władysława Pasiuta Proboszcza 
parafii w Szczepanowie oraz księży z 
tej parafii. Wzięli w niej udział między 
innymi: Poseł na Sejm RP Edward 
Czesak, Burmistrz  Brzeska Grzegorz 
Wawryka, Przewodniczący Rady Miej-
skiej Tadeusz Pasierb, radni, dyrektor 
Delegatury Kuratorium Oświaty w 
Tarnowie Urszula Blicharz, naczelnik 
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
Józef Cierniak, dyrektorzy przedszkoli 
i placówek kulturalno – oświatowych 
z terenu miasta i gminy, kadra szcze-
panowskiego przedszkola wraz z pod-
opiecznymi i ich rodzicami. Oficjalna 
część wraz z odczytaniem uchwały i 

występem dzieci uczęszczających do 
przedszkola odbyła się już w Domu 
Pielgrzyma w Szczepanowie. 

Z okazji nadania przedszkolu imie-
nia Burmistrz Brzeska ufundował 
przedszkolakom trzy komplety strojów 
krakowskich.

Sponsorami uroczystości byli: PGN 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowni-
ctwo SA, May Mat - Stanisław i Ewa 
Matys, FHU Marpol - Maria Kargol, 
Biuro Rachunkowe Arifmi - Maria 
Dziadoń, Centrum Zaopatrzenia Rol-
nictwa „Bakutil” s.c., FHU „Kalia” - 
Magdalena i Konrad Łoboda, Kopalnia 
Kruszywa Naturalnego „Waryś”.

Dyrektor Marzena Babicz serdecz-
nie dziękuje wszystkim, którzy przybyli 
na uroczystość oraz tym, którzy pomogli 
w jej organizacji. Red.

Fotorelacja na str. 22

Taki patron to zobowiązanie

27 marca 2013 r. w ZSP nr 1 odbyła się 
„debata oksfordzka” pod hasłem „Pol-
ska jest krajem wolnych obywateli”. 
Uczestnicy dyskursu przygotowywani 
byli do niego na wcześniejszych dwu-
dniowych warsztatach, zorganizowa-
nych przez Fundację Rozwoju Przestrze-
ni Społecznych i Kulturalnych „Timszel” 
z Dębna.

Podczas kursu młodzież zapoznała 
się m.in. z technikami swobodnego i 
skutecznego komunikowania, przygoto-
wując się (niejednokrotnie) do swojego 
pierwszego publicznego wystąpienia. 
Spotkanie stało się okazją do poszerze-
nia przez uczestników wiedzy dotyczącej 
państwa prawa, istnienia i działalności 
społeczeństwa obywatelskiego, jak rów-

„Polska jest krajem wolnych obywateli”  nież poznania mechanizmów funkcjono-
wania szeroko pojętej demokracji.

Debata oceniana była przez ,,sę-
dziów”: Janinę Motak Dyrektora 
Wydziału Edukacji w Starostwie Powia-
towym w Brzesku, Marię Górę Dyrek-
tora ZSP Nr 1 w Brzesku, Grzegorza 
Bracha Wójta Gminy Dębno, Krzysz-
tofa Bigaja Kierownika Biura Promocji 
Miasta Brzesko, Sławomira Paterka 
Wójta Gminy Gnojnik, Stanisława Suł-
ka Sekretarza Miasta i Gminy Brzesko 
oraz Mirosława Biedronia kierownika 
Działu Promocji tarnowskiego Radia 
RDN Małopolska,.

Merytorycznie do udziału w rozpra-
wie uczestników przygotowywali p. Łu-
kasz Przybyło i p. Marcin Lewandowski, 
inicjatorzy przedsięwzięcia oraz dr Piotr 
Duda - nauczyciel w ZSP nr 1. fot. ZSP nr 1 w Brzeskufot. ZSP nr 1 w Brzesku
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Już po raz kolejny odbyły się 5 kwiet-
nia w Czchowie powiatowe eliminacje 
,,Talentów Małopolski” Do finału wo-
jewódzkiego w Dobczycach nomino-
wani zostali następujący wykonawcy: 
W kategorii muzycznej: - Katarzyna 

Szlachta – Miejski Ośrodek Kultury 
w Brzesku - Angelika Gruca – Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie 
- Zuzanna Magiera – Brzesko - Sylwia 
Pasek – Dębińskie Centrum Kultury 
w Dębnie - Daria Reczek – Szczepanów 

- Edyta Pałucka – Publiczne Gimnazjum 
w Porąbce Uszewskiej - Kinga Gurgul 
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie. 
W kategorii muzycznej wyróżnie-
nie otrzymały m.in.: Daria Kukla 
– Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku 
- Marysia Mikołajek – Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Brzesku - Natalia 
Drużkowska – Liceum Ogólnokształcące 
w Brzesku.

Talenty Małopolski

4 IV w Sali widowiskowej RCKB odbył 
się spektakl „Śród takich pól przed 
laty…” w wykonaniu uczestników koła 
teatralnego działającego przy MOK. 
Spektakl był o tyle specjalny, że brali 
w nim udział wszyscy członkowie ze-
społu, reprezentujący trzy grupy: szkołę 
podstawową, gimnazjum i szkołę po-
nadgimnazjalną. „Najmłodsi z aktorów 
mają po siedem lat a najstarsi w naszym 

„Śród takich pól przed laty…”
gronie są tegorocznymi maturzystami”- 
mówiła ich opiekunka. Czwartkowego 
popołudnia młodzi artyści swym wystę-
pem przypomnieli nam twórczość Ada-
ma Mickiewicza- przez bajki i ballady, 
aż po fragmenty Pana Tadeusza. 

Wśród występujących znaleźli się:  
Kamila Gurgul, Oliwia Stypka, Sylwia 
Piekarz, Karolina Śliwa, Julia Zych, 
Emilia  Leś, Anna Zych, Anastazja Skur-

nóg, Monika Pawula, Kinga Wilk, Ma-
rysia Drąg, Ola Mardosz, Natalia Duk, 
Paulina Dudek, Ewa Strzałka, Wanesa 
Mikulska, Julia Bober, Katarzyna Ga-
węda, Katarzyna Domin, Olga Rudek, 
Tatiana Pitaś, Anna Okas, Brandon 
Bujak, Natan Mikulski, Kamil Barnaś 
i Paweł Jemioło. Opiekunem grupy i re-
żyserem spektaklu jest Ewelina Stępień, 
na co dzień prowadząca koło teatralne 
przy brzeskim MOK-u.

Konrad
Fotorelacja na str. 23

Nasz Kabaret
O tym, że „Sprawa drugorzędna„ stała 
się pierwszorzędną przekonali się na 
pewno w niedzielę 7 kwietnia wszyscy ci, 
którzy w RCKB obejrzeli występ kabare-
tu. Wszystko zaczęło się od pomysłu, a to 
przecież najważniejsze. Pomysł mieli 
Teresa i Krzysztof Szydłowscy, którzy 
uznali, że nie tylko dzieci i młodzież 
mogą prezentować się brzeskiej publicz-
ności, tym 45+ też się to należy. Zaczęli 
więc działać. Postanowili zaprezentować 
piosenki Jana Kaczmarka i teksty An-
drzeja Waligórskiego. Główni pomysło-
dawcy, pracujący na co dzień w Miejskim 
Ośrodku Kultury z młodym gitarzystą, 

też pracownikiem MOK-u , stworzyli 
zespół muzyczny: instrumenty klawi-
szowe- Teresa Szydłowska, instrumenty 
perkusyjne- Krzysztof Szydłowski, gi-
tara- Karol Niemiec. Starannie dobrali 
wykonawców wśród których znaleźli 
się: Halina Gurgul, Bożena Kornaus, 
Jacek Filip, Waldemar Pączek, Janusz 
Duda i Henryk Piela. Gdybyśmy chcieli 
parafrazować znaną piosenkę, to można 
byłoby zaśpiewać ”Niby nic, a tak to się 
zaczęło. Niby nic, zwyczajne takie granie 
jest w tych ludziach dziwna jakaś siła, 
która wszystkich widzów poruszyła”- 
i tak naprawdę było.

Artyści bardzo się ze sobą zaprzyjaź-
nili. W RCKB odbywali wiele prób. Wyjeż-
dżali też na warsztaty do Szczawnicy. Peł-

na integracja pozwoliła im na przygotowa-
nie niezwykle udanego występu. Włożyli 
dużo pracy w to, by rozbawić publiczność, 
dostarczyć miłych i niezapomnianych 
wrażeń. Kabaret „Sprawa drugorzędna” 
działający przy MOK swoim występem 
zadebiutował na scenie RCKB. Pierwszo-
rzędny występ, którego nie powstydziłaby 
się żadna profesjonalna grupa artystyczna 
zostanie powtórzony 12 maja (niedziela). 
Naprawdę warto zobaczyć i przekonać 
się, ile serca i energii włożyli ci ludzie, aby 
zaprezentować się przed publicznością. 
A jakie to nerwy! Wiem coś o tym. Trzeba 
też podkreślić, że na co dzień wszyscy 
kabaretowi artyści zajmują się zupełnie 
czymś innym niż aktorzy. red.

Fotorelacja na str. 23

27 marca rozstrzygnięty został „Kon-
kurs na pisankę i plastykę obrzędową 
związaną z okresem Wielkanocy”. Or-
ganizatorem konkursu, który cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem był 
Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku. 
Na konkurs wpłynęło ponad 100 prac  
wykonanych przez dzieci z przedszkoli, 
ze szkół podstawowych, gimnazjów 
w gminie Brzesko , z Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej w  Zawadzie Uszewskiej  
oraz świetlic MOK.

Nagrodzeni zostali:
Julia Borowiec - Gimnazjum Kato-

lickie, Adrian Cisak - PSP Mokrzyska, 

Julia Wawryka, Maja Witkowska, 
Maja Czerczak i Krzysztof Czerczak 
- PSP Nr 2 Brzesko, Justyna Palej 
- PSP Sterkowiec, Karolina Wawrzeń 
– PSP Jasień, Zuzanna Cebula - PSP 
Szczepanów, Kółko Plast. kl. 2-3 – PSP 
Nr 2 Jadowniki, Kółko Plast. „Koloro-
we kredki”- PSP Nr 2 Jadowniki, Anna 
Śmietana - Kółko Plast. PSP Jadow-
niki Nr 2, Norbert Wójcik, Magdalena 
Piech i Oliwia Gajda  Zesp. Szkół 
i Przedszk. w Złotej, Aleksandra Drąg 
i Marcelina Sala - Gimnazjum Jadow-
niki, Krystian Czerny - PSP Sterko-
wiec, Emilia Kurek -  Zesp. Szkół Wola 

Dębińska, Anita Kita - Przedszkole 
Nr 1 w Brzesku, „Niedźwiadki” 5-latki 
– przedszkole „Fikander” w Brze-
sku, Jacek Niemiec - WTZ Zawada 
Uszewska, Krystian i Natalia Kajfasz 
- Świetlica w Wokowicach, Bartłomiej 
Pośladek -  Świetlica przy ul. Browar-
nej – Brzesko, Anna Karaś - świetlica 
w Sterkowcu, Zosia Strąg i Oliwia 
Olchawa - Kółko Plast. MOK

Osoby nagrodzone otrzymały oko-
licznościowe  dyplomy oraz  nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Urząd 
Miejski oraz Miejski Ośrodek Kul-
tury. Wręczenie nagród odbyło się w  
Regionalnym Centrum Kulturalno 
- Bibliotecznym w dniu 09.04.13r. 

Fotorelacja na str. 21

Świąteczny konkurs
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ŚWIĄTECZNY KONKURS

WYWIAD

KONKURS POEZJI TUWIMA

NOC Z ANDERSENEM
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NADANIE IMIENIA PRZEDSZKOLU W SZCZEPANOWIE

SALON SZEŚCIOLATKA
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KABARET ,,SPRAWA DRUGORZĘDNA”

SPEKTAKL „ŚRÓD TAKICH PÓL PRZED LATY…”
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więcej informacji tel. 664 164 374
lub na stronie www.mpec.brzesko.pl 

sprzedaż żużla 
paleniskowego

15 zł/tona

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. realizuje Projekt pn. 
„Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno 
- ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku”, który w 85% wydatków 
kwalifi kowalnych współfi nansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. 

W ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o długości 28,52 
km - w tym 26,44 km kanalizacji grawitacyjnej i 2,08 km rurociągu tłocznego na obszarze 
Gminy Brzesko (w aglomeracji Brzesko oraz Brzesko - Sterkowiec). 

11 marca 2013 roku w siedzibie Spółki odbyła się 
Konferencja prasowa, w której wzięli udział: Zarząd 
Spółki RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. w osobach: 
Pan Zbigniew Gładyś i Pan Jerzy Wolnik oraz 
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) Pan 
Bogusław Babicz oraz przedstawiciele mediów 
o zasięgu lokalnym. Uczestnicy mogli zapoznać 
się ze stanem realizacji robót na poszczególnych 
zadaniach w Projekcie.  Do dnia dzisiejszego 
wykonanych i odebranych zostało ponad 25 km sieci kanalizacyjnej, co stanowi 87,66% długości 
przewidzianej w Projekcie. Do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych ok. 3 720 
osób. 

Całkowity koszt projektu wynosi 32 153 988,29 PLN, wartość dofi nansowania zgodnie z Umową 
podpisaną z WFOŚ i GW w Krakowie wynosi 15 908 244,32 PLN. 

Dotychczas w ramach Projektu zakończono realizację zadań:
» Zadanie 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej dla os. Leśna, os. Kopaliny oraz ul. Wiejska w Brzesku 

– zadanie zakończone, rozliczone i odebrane, w wyniku realizacji zadania powstało ponad 11 km 
sieci kanalizacji sanitarnej i dwie przepompownie. 

» Zadanie 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku os. Szczepanowskie - etap II i etap III 
- w wyniku realizacji zadania powstało ok.  1,6 km sieci kanalizacji sanitarnej. 

» Zadanie 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku przy ul. Uczestników Ruchu Oporu 
i ul. Spółdzielczej - w wyniku realizacji zadania powstało 0,25 km kanalizacji sanitarnej.

» Zadanie 5 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadownikach - ul. Staropolska, ul. Środkowa, 
ul. Wschodnia, oraz w Brzesku – ul. Starowiejska, ul. Bujaka - w wyniku realizacji zadania powstało 

3,13 km sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej i Środkowej w Jadownikach oraz na 
ulicy Starowiejskiej i Bujaka w Brzesku. Trwają prace dotyczące rozliczenia i odbioru ok. 500 m 
wykonanej w tym roku kanalizacji. 

» Zadanie 6 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzesko – Jasień wzdłuż ul. Kościuszki i w m. Jasień 
ul. Klonowa i ul. Klonowa Boczna - roboty budowlane w terenie zakończono i odebrano. W wyniku 
realizacji zadania powstało ok. 5 km sieci i wybudowano 1 przepompownię ścieków.

Trwają prace na pozostałych zadaniach:
» Zadanie 4 - Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części miasta Brzeska - etap I - 

Spółka z powodu zejścia Wykonawcy z placu budowy oraz braku postępu prac wypowiedziała 
Umowę Firmie ABM SOLID S. A. Zostały zakończone prace inwentaryzacyjne wykonanych 
robót, odebrane i rozliczone. Wykonanych zostało ok. 3,4 km sieci kanalizacyjnej, co stanowi 
51% zakresu rzeczowego przewidzianego dla zadania. Dnia 11 kwietnia br. została podpisana 
umowa na pozostały do zrealizowania zakres robót. Wykonawca został wybrany w wyniku 
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. Planowany termin zakończenia budowy koniec 
listopada 2013 roku. 

» Zadanie 7 - Rozbudowa systemu monitoringu i sterowania – zakończono prace przy 
przebudowie ogrodzenia na SUW Łukanowice i uruchomiono monitoring przemysłowy na SUW 
Łukanowice i ujęciu wody na rzece Dunajec. Wybudowano 4 komory na sieciach, które to wraz 
z dwoma istniejącymi zostały wyposażone w armaturę potrzebną do pomiaru ciśnienia, przepływu, 
mętności, zawartości dwutlenku chloru. Trwa uruchamianie systemu monitoringu sieci wodociągowej 
na istniejących hydroforniach i komorach, który polega na przekazie pomiaru z tych obiektów do 
centralnej Dyspozytorni w Sufczynie. Pozostała do wykonania jedna komora, która zlokalizowana 
będzie w Jadownikach na magistralach wodociągowych zasilających miasto Brzesko. Termin 
zakończenia zadania – 30 czerwiec 2013 rok. 

Właściciele nieruchomości obok, których przebiegać będzie sieć kanalizacyjna na podstawie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2012 
r. poz. 391) mają obowiązek podłączenia się do nowobudowanej sieci. W związku z powyższym 
mieszkańcy terenów, w których zakończono prace budowlane mogą zlecać opracowanie 
dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej. Istnieje również możliwość zlecenia 
wykonania przyłącza oraz jego inwentaryzacji. W tym celu należy zgłosić się do siedziby Spółki 
przy ul. Solskiego 13 - pokój 204. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są również 
na stronie internetowej Projektu www.pois-brzesko.pl.

Realizacja Projektu „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie 
gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku”

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Konferencja prasowa
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Jest taka jedna noc w roku, którą warto 
spędzić w Bibliotece. W tą noc Biblioteka 
tętni życiem do późnych godzin, a między 
regałami można spotkać śpiące dzieci… 
To Noc z Andersenem – międzynaro-
dowa akcja promująca czytanie!

Noc w bibliotece z baśniami 
Hansa Christiana Andersena spę-
dziło z piątku na sobotę (05.04-06.04) 
21 dzieci – najlepszych czytelników 
Oddziału dla Dzieci PiMBP  w Brze-
sku. 

Impreza odbyła się z okazji Między-
narodowego Dnia Książki Dziecięcej 
oraz rocznicy urodzin Hansa Christiana 
Andersena. Jej głównym celem jest 
propagowanie literatury dziecięcej, 
rozbudzenie w najmłodszych potrzeb 
czytelniczych oraz popularyzacja idei 
głośnego czytania. Pomysł na całonocną 
biblioteczną imprezę narodził się w Cze-
chach  w 2000 roku. Obecnie biorą w niej 
udział biblioteki niemal z całej Europy. 
Brzeska Biblioteka włączyła się do tej 
akcji po raz pierwszy. 

To była szalona i niezwykła noc! 
W piątkowy wieczór, 5 kwietnia, moż-
na było zobaczyć niecodzienny widok 
– grupa ponad 20 dzieci z plecakami,  
śpiworami i karimatami, wchodziła do 
Biblioteki na spotkanie z Andersenem 
i jego baśniami. Na naszych najlepszych 
czytelników czekała cała masa niespo-
dzianek. Bibliotekarki Oddziału dla 
Dzieci razem  z wolontariuszami z Ma-

łopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku, na 
czele z Panią Dziekan Ewą Łupińską-
Toroń, przygotowały sporo atrakcji. 

Wszystkich gości przywitała Maria 
Marek – dyrektor PiMBP w Brze-
sku, która podkreśliła, że biblioteka 
może stać się miejscem magicznym 
i kolorowym, w którym dzieci mogą 
w atrakcyjny sposób spędzić wolny czas. 
Jako pierwszy piękno pisanego słowa 
zaprezentował Burmistrz Brzeska 
– Grzegorz Wawryka, który przeczytał 
wszystkim zebranym baśń Narzeczeni. 
Inne baśnie czytali kolorowo przebrani 
wolontariusze oraz zebrane w Bibliote-
ce dzieci. 

Największą jednak niespodzianką 
było pojawienie się samego Hansa 
Christiana Andersena, który po-
stanowił właśnie w tę noc odwiedzić 
Brzesko. Jako jubilat otrzymał od dzieci 
prezenty: samodzielnie wykonane przez 
nie kartki urodzinowe oraz kwiaty. Nie 
zabrakło także tradycyjnego Sto lat! 
(a raczej Trzysta lat!) odśpiewanego 
chóralnie i oczywiście wspaniałego 
urodzinowego tortu, ufundowanego 
przez Cukiernię Królewską z Brzeska. 
Dopełnieniem dobrej zabawy były licz-
ne konkursy z nagrodami, kalambury, 
prezentacja multimedialna o „naszym 
gościu”, zabawy ruchowe i wspólne 
oglądanie baśni Andersena w Komna-
cie Bajek. Było tyle zabawy i emocji, że 
ciężko było dzieci „wygonić” do spania. 

Po nocnej toalecie położyły się do swoich 
śpiworów ok. pierwszej, ale wszyscy za-
snęli dużo później. Baśniowa przygoda 
w Bibliotece zakończyła się w sobotę 
o godz. 9.00. Każdy uczestnik Nocy 
z Andersenem otrzymał zaszczytny 
Certyfikat Andersenologa i drobne 
upominki.

W trakcie imprezy wszystkie dzieci 
miały zapewniony ciepły posiłek, napoje 
i słodycze, a po nocy spędzonej pomiędzy 
bibliotecznymi regałami także smaczne 
śniadanie. Przez prawie cały czas towa-
rzyszył nam także Bogusław Hajduk - 
fotoreporter z Informatora Brzeskiego.

Podczas Nocy z Andersenem 
wielką pomocą służyli nam wolonta-
riusze z Małopolskiej Szkoły Wyższej 
w Brzesku: Edyta Klimek, Rafał Kozub, 
Iwona Kornaś, Agnieszka Janas, Beata 
Ciuruś i Urszula Krupa. Bardzo im 
dziękujemy.  

Pierwsza brzeska Noc z Anderse-
nem nie mogłaby się odbyć także bez 
wsparcia przychylnych darczyńców. 
W imieniu wszystkich zadowolonych 
dzieci dziękujemy: Karol’s Pizza, 
Cukierni Królewskiej, Cukierni 
Kudelski, Piekarni Halik i firmom 
Pipi, Big Pen oraz Papirus.

Podziękowania należą się wszystkim 
dzieciom za przybycie, miłą zabawę, 
wspaniałe humory i wspólnie spędzony 
czas. Z niecierpliwością czekamy na na-
stępną magiczną Noc  z Andersenem 
2014. Do zobaczenia za rok!

PiMBP
Fotorelacja na str. 21

Noc z Andersenem

„Julian Tuwim – czarodziej 
słowa” – pod takim hasłem 22 marca 
odbył się Powiatowy Konkurs Recyta-
torski poezji J. Tuwima. W konkursie 
zorganizowanym przez Powiatową i 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Brze-

sku z okazji Roku Juliana Tuwima 
wzięło udział 35 uczniów klas I-III, 
reprezentujących szkoły podstawowe 
powiatu brzeskiego. 

Jury wyłoniło następujących laure-
atów: I miejsce:  Kalina Czarnecka, II 

miejsce:  Amelia Kural, III miejsce: 
Amadeusz Bielerzewski. Przyznano tak-
że cztery Wyróżnienia, które otrzymały: 
Klaudia Bratek, Klaudia Haber, Natalia 
Przeklasa i Izabella Pomykacz. 

Serdecznie gratulujemy nagrodzo-
nym i dziękujemy wszystkim, którzy 
zechcieli wziąć udział w konkursie.

Fotorelacja na str. 21

Konkurs poezji Tuwima

8 kwietnia w Tarnowie odbyły się 
eliminacje rejonowe do 58. Ogólno-
polskiego Konkursu Recytatorskiego. 
Komisja Artystyczna  w składzie: dr 
hab. Ziuta Zającówna - aktorka, adiunkt 
PWST w Krakowie – przewodnicząca, 
Urszula Rojek - instruktor teatralny i 
Stanisław Migacz – muzyk, po wysłu-
chaniu osiemnastu propozycji:  pięciu 
w turnieju poezji śpiewanej i trzynastu 

w turnieju recytatorskim (w tym dwie 
w kat. dorosłych) przyznała w kategorii 
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych: III 
miejsce - Justynie CZECH (na zdjęciu 
obok) z Liceum Ogólnokształcącego 
w Brzesku i tym samym została ona 
nominowana do udziału w eliminacjach 
wojewódzkich w Krakowie.

Wyróżniony został także Mateusz 
MAKLASA  z Liceum Ogólnokształ-

cącego w Brzesku. Eliminacje woje-
wódzkie 58. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego  odbędą się na Scenie  im. 
St. Wyspiańskiego PWST w Krakowie. 

Konkurs recytatorski

W BIBLIOTECE
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Jerzy Wyczesany

W Borzęcinie, wsi chyba najbardziej 
w Polsce płodnej w pisarzy przyszło na 
świat wielu znakomitych ludzi pióra. 
Byli wśród nich: Paweł Staśko (1892-
1943) – powieściopisarz, dramaturg 
i poeta, Jan Baran-Baranowicz (1906-
1983) – poeta, powieściopisarz, autor 
opowiadań, fraszek i humoresek, Sławo-
mir Mrożek (ur. 1930) – światowej sławy 
dramatopisarz, satyryk, autor powieści, 
opowiadań i dzienników oraz Józef Ba-
ran (ur. 1947) – poeta i felietonista.

Wymienieni powyżej pisarze, prócz 
Pawła Staśki są powszechnie znani, 
a ich utwory chętnie czytane i wzna-
wiane. Staśko, autor około czterdziestu 
tomów prozy i tomu poezji pozostaje 
dzisiaj całkowicie zapomniany, i to nie 
tylko przez czytelników (brak bowiem 
wznowień jego utworów) ale i przez hi-
storyków i krytyków literatury, mimo iż 
w międzywojniu jego nazwisko i tytuły 
utworów wymieniane były z wypiekami 
na twarzy – nie tylko przez służące 
i kelnerów.

Jak dotąd, tej tajemniczej i enigma-
tycznej postaci nieco miejsca poświęcili 
jedynie: Stanisław Stabro, Marian Mo-
rawczyński, Mariusz Czubaj, Maria Buj-
nicka, Józef Olchawa oraz Iwona Dojka 
i Marek Latasiewicz. Miejmy nadzieję, 
że pochodzący również z Borzęcina 
Józef Olchawa  - dziennikarz i poeta, 
od lat tropiący ślady Staśki w niedłu-
gim czasie opublikuje wyniki swych 
żmudnych badań, przyczyniając się do 
wydobycia tej postaci z wieloletniego 
zapomnienia, bo to, co dzisiaj wiemy 
o jego życiu i twórczości jest nader skąpe 
i nieuporządkowane. 

Paweł Staśko urodził się 15 stycznia 
1892 roku na tak zwanej „Jackówce” 
w Borzęcinie, w ubogiej rodzinie chłop-
skiej Wincentego i Rozalii z Kobyłeckich. 
Jak dotąd nie wiemy gdzie i czy na 
pewno uczęszczał do gimnazjum. Latem 
1916 roku został zapewne zmobilizo-
wany do armii austro-węgierskiej. Po 
ślubie w 1917 roku z Felicją z Sekuło-
wiczów, córką sędziego z Nowego Sącza 
prowadził w rodzinnym Borzęcinie dom 
zwany „Literatówką” lub „Staśkówką”, 
w którym gościł krakowską bohemę 
artystyczną. Do jego przyjaciół i znajo-
mych należeli prawdopodobnie: poeta 
Kazimierz Przerwa –Tetmajer, malarz, 
powieściopisarz, dziennikarz i historyk 
sztuki rodem z Bochni Ludwik Stasiak, 

„Ach, świecie…świecie!,(…)
Czy ty prawdziwym jesteś szczęściem,

Czy chimerycznym omamieniem?”
P. Staśko, Wiosenny dur

księgarz i wydawca Ferdynand Hoesick, 
krytyk literacki i teatralny Władysław 
Prokesch, orientalista Jan Grzegorzew-
ski, malarze – Wincenty Wodzinowski, 
Włodzimierz Tetmajer, Tadeusz Stasiak, 
Kazimierz Gulik, poseł, katecheta brze-
skiego gimnazjum, docent Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego dr Jan Czuj, 
ksiądz Jan Stasiński. Swą przyjaźnią 
darzył go – jak się zdaje – nawet biskup 
tarnowski Franciszek Lisowski.

„Literat”, bo tak nazywano Staśkę 
w Borzęcinie – jak pisze M. Morawczyń-
ski - „wiele czasu spędzał poza domem: 
a to na próbach zespołu teatralnego, 
który grał także jego sztuki, wystawiane 
nawet w Tarnowie (tragedia „Kain” wy-
stawiona była także 4 marca 1920 roku 
w Krakowie – przyp. J.W.), a to często 
na partii szachów, przez cały wieczór 
delektując się dodatkowo kieliszkiem 
jakiejś miejscowej ambrozji, to na prze-
chadzkach, strojny młodopolsko, z atry-
butem nieodłącznej laseczki w ręku, a to 
praktycznie rozwijając wątki miłosne 
z borzęckimi i pozaborzęckimi pięknoś-
ciami”. Nic więc dziwnego, że majątek 
wniesiony w posagu przez żonę Felicję 
szybko roztrwonił. Staśko całe życie 
spędził w rodzinnym Borzęcinie, ale 
bywał także w Krakowie, Zakopanem, 
Krynicy, Nowym Sączu, Tarnowie, Boch-
ni i Brzesku.

Gdy Austria i Niemcy zawarły z Rosją 
pokój w Brześciu, kosztem Chełmszczy-
zny, 16 lutego 1918 roku w Brzesku 
odbyła się wielka manifestacja narodowa 
przy udziale delegatów z całego powiatu, 
miejscowej inteligencji, mieszczaństwa 
i uczniów gimnazjum. Zgromadzona 
publiczność wypełniła rynek oraz ulicę 
Kościuszki wiodącą do dopiero co wznie-
sionego ratusza, aż po budynek sądu. 
Z okna sali ratuszowej przemówił do 
zebranych tłumów dr Jan Władysław 
Brzeski i poeta ludowy z Brzezowca, Jan 
Klich, a z balkonu składnicy rolniczej 
(dzisiaj Bank PKO BP) ks. dr Jan Czuj. 
Natomiast z balkonu kamienicy dr. Cygi 
(dzisiaj Urząd Pocztowy), płomienne 
przemówienie wygłosił Paweł Staśko. 
Pisarz aż do ostatnich dni, mocno zaan-
gażowany był w lokalne życie polityczne, 
kulturalne i patriotyczne. Także w czasie 
okupacji niemieckiej, mimo wyniszczo-
nego gruźlicą organizmu współpracował 
z ruchem oporu i ukrywał się w obawie 
przed aresztowaniem. Pisarz zmarł 

w wieku 51 lat, 16 grudnia 1943 roku 
w Borzęcinie i został pochowany na tam-
tejszym cmentarzu parafialnym. Jego 
grób zdobi obelisk z jego popiersiem.

Żona Staśki, Felicja de domo Seku-
łowicz, podobno też współautorka jego 
tekstów zmarła 24 stycznia 1970 roku 
i została pochowana obok męża.

Za debiut literacki Pawła Staśki 
należy uznać „Grzesznicę. Powieść na 
tle wielkiej wojny” (Warszawa 1916). 
Rok później wydał powieść współczesną 
„Sabath życia” (Warszawa), w 1918 roku 
„Heterę. Powieść buduarową” (Kraków), 
natomiast w 1919 trzyaktową tragedię 
„Kain”, wydaną w drukarni Chaima 
Krautera w Brzesku, wystawioną na-
stępnie 4 marca 1920 roku w teatrze 
w Krakowie (kolejne wydania 1920, 
1921, 1923). Ponadto około 1918 roku 
ogłosił Staśko swój jedyny tom wierszy 
„Przerwane pieśni”.

Następnie pisarz wydał drukiem 
powieści popularne: „W rajskim ogro-
dzie. Powieść o szczęściu” (Warszawa- 
Kraków 1919, 1922, 1923), „Rumieniec 
duszy. Romans akademicki” (Kraków 
1921), „Szalona sielanka. Powieść 
współczesna” (Kraków 1920), a także 
opowiadanie wojenne „Obłędny śmiech. 
Szkice” (Kraków 1920) oraz powieść 
o podobnej tematyce „Pod młotem losu” 
(Kraków 1922), drukowaną wcześniej 
w odcinkach na łamach „Nowej Re-
formy”. Jak zauważyła M. Bujnicka 
– te „wczesne powieści i nowele Staśki 

Zapomniany literat – Paweł Staśko

Paweł Staśko, fot. arch.
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utrzymane w stylistyce naturalistyczno-
ekspresjonistycznej, zostały życzliwie 
przyjęte przez krytyków, którzy chwalili 
jego zmysł obserwacji i sprawność języ-
kową”. Kolejnymi wydanymi utworami 
Staśki były powieści „Kwiaty ziemi” 
(Gdańsk1922), „Legenda fal” (Warszawa 
1921, 1928, 1929) oraz jej kontynuacja 
„Kwitnące sady” (Kraków 1921, 1928, 
1929, 1931). W 1922 roku ukazał się 
natomiast tom opowiadań „Odaliska” 
(Kraków), a w 1924 roku tom nowel 
„Błękitne noce. Pieśń o wiośnie i mi-
łości” (Kraków) oraz „Romans autora 
z bohaterką powieści” (Kraków), „Nie-
śmiertelne szaleństwo. Romantyczna 
historia malarza” (Tarnów), a w rok 
później kolejne powieści: „Luksusowy 
grzech” (Kraków), „Dziewczę z jasnego 
brzegu” (Tarnów) oraz nowele „Noc 
czaru” (Kraków-Warszawa).

Pisarz miał duże wyczucie rynku 
literackiego i potrafił dostosować się 
do oczekiwań czytelników. Na przykład 
w powieści „Jej wiosna” (Warsza-
wa1926), ukazującej Warszawę jako 
miejsce zepsucia i kłamstwa, zapropo-
nował czytelnikom aż siedem różnych 
zakończeń utworu. W 1927 roku opubli-
kował kolejną powieść współczesną „Lu-
dzie skrzydlaci” (Warszawa-Kraków), 

a w roku 1928 zmierzył się z gatun-
kiem kryminalnej „powieści filmowej” 
w „Przygodzie leśnej rusałki” (b.m.r.w.), 
którą przełożono na język czeski i wyda-
no w Pradze w 1930 roku. W tymże roku 
Staśko dał się poznać jako humorysta 
w żartobliwej powieści „Wenus znad 
Sanu i Washita River” (Warszawa). 
W „Romansie w puszczy” (Warszawa 
1929) pisarz zdystansował się wobec 
stosowanego w swych utworach wzorca 
sensacyjno-egzotycznego, ale nieba-
wem powrócił do niego w wydanych 
w Warszawie w 1930 roku powieściach: 
„Ostatni występ gwiazdy filmowej”, 
„Jasnowłosa piratka”, „W szponach 
dzikusa” oraz w zbiorze nowel „Rekin 
w kajucie”. W 1931 roku wydał powieść 
z czasów wyprawy kijowskiej Józefa 
Piłsudskiego z roku 1920 „Czerwony car 
i pies” (Warszawa). Ostatnie powieści 
Staśki, wydane w Warszawie w 1937 
roku „Białe widmo” i „Serce na śniegu” 
ponownie łączyły przygodę, sensację 
i erotykę. W tym czasie opublikował też 
trzy popularne utwory sceniczne: „Nowe 
jasełka polskie w czterech odsłonach” 
(Poznań 1937), „Tęcza dwóch krain. 
Błogosławiona Królowa Kinga. Utwór 
sceniczny w pięciu obrazach” (Tarnów 
1938) oraz „Zmartwychwstanie” (Sce-
na Oświatowa 1938 nr 3). Ostatnim 
jego utworem był patriotyczny wiersz 
„Stalowe orły. Pieśń chłopów żywicieli 
i obrońców” (1939). W roku wybuchu 
II wojny światowej oddał do druku 
w Warszawie powieść „Bunt”, ale losy 
jej nie są znane.

Na bohaterów swych powieści wybie-
rał Staśko najczęściej postaci artystów, 
literatów, dziennikarzy, wydawców, 
umieszczając ich w rodzimej scenerii np. 
leśniczówce, Zakopanem, Galicji, nad 
Bałtykiem lub nieznanej z autopsji sce-
nerii egzotycznej np. Stambułu, Grecji, 
Meksyku, Malty, Włoch, czy francuskiej 
Riwiery.

Złośliwy Tadeusz Żeleński „Boy” 
znakomity krytyk literacki i teatralny, 
a także tłumacz ironizował, że „Paweł 
Staśko, dziecię ludu, kryjące dotąd palo-
ne buty pod spodniami, opisuje przy po-
mocy Baedekera (…) życie na Riwierze, 
które oglądał jedynie wyobraźnią”.

W 1922 roku Magdalena Samozwa-
niec, córka malarza Wojciecha Kossaka 
i siostra poetki Marii Pawlikowskiej- 
Jasnorzewskiej ironicznie dedykowała 
Staśce, jako autorowi „szalonej sielanki” 
oraz pisarce Helenie Mniszkównie swą 
powieść parodystyczną „Na ustach grze-
chu”. Chciała nawet  wydać ten utwór 
pod pseudonimem „Gaweł Jaśko”.

Fabułę swych powieści, obfitującą 
w melodramatyczne sytuacje i sensa-

cyjne efekty, opowiadał Staśko manierą 
młodopolską. Główną ich tematyką była 
miłość, ale też tematyka społeczna- 
sytuacja artystów, trudne życie wsi. 
„Twórczość Staśki - pisała M. Bujnicka 
- choć komercyjna, nie była pozbawiona 
ambicji literackich, świadczyły o tym 
liczne dygresje autotematyczne, pole-
miki z krytykami oraz opisy obrazów, 
rzeźb i utworów muzycznych”. Niemniej 
krytyka traktowała twórczość Staśki 
jako „ramoty powieściowe... pisane… 
równie naiwnie jak banalnie”, różniące 
się od książek Mniszkówny jedynie 
„żyłką pornograficzną”.

Na zakończenie, warto przytoczyć 
anegdotę o tej kontrowersyjnej w lite-
raturze postaci, uważaną przez jednych 
za grafomana, przez innych zaś za mę-
ski odpowiednik Heleny Mniszkówny, 
autorki „Trędowatej”. Otóż w okresie 
międzywojennym organizowane były 
przez pewien czas w tarnowskim ki-
nie „Marzenie” poranki literackie dla 
miejscowej inteligencji. W ramach tych 
poranków uzdolniony młody badacz 
literatury Wiktor Doda, kierownik lite-
racki wydawnictw księgarni Zygmunta 
Jelenia w Tarnowie, wygłosił odczyt 
pt. „Od średniowiecznej literatury 
straganiarskiej do Heleny Mniszkówny 
i Pawła Staśki”, w którym poddał druz-
gocącej krytyce całą twórczość Staśki, 
piętnując go jako typowego grafomana. 
Kiedy Doda skończył wykład, obecny na 
sali wśród publiczności Staśko wpadł 
na katedrę i krzyknął z wściekłością: 
„Panie Doda, wykład woda, a referent 
osioł”. Na to Doda z miejsca zripostował: 
„Pisarz pisarzowi nie dorówna - / To Pa-
weł Staśko, a nie Mniszkówna. / Niech 
Pan ze mną nie zaczyna / Grafomanie 
z Borzęcina!” Rozwścieczony Staśko 
natychmiast opuścił salę.

Autograf P. Staśki z 1918 r., 
zbiory autora

Pisarz przed swoim domem 
w Borzęcinie, lata 30. XX w., arch.

L. Kołodziejskiego w Borzęcinie

Karta tytułowa powieści 
P. Staśki W rajskim ogrodzie, 

zbiory autora
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26 marca br. w szpitalu w Warsza-
wie, w wieku 90 lat zmarł wybitny 
brzeszczanin, wspaniały aktor, reżyser 
i pedagog Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej w Krakowie oraz żołnierz 
Armii Krajowej - Jerzy Nowak.

Aktor urodził się 20 czerwca 1923 
roku w naszym mieście w kamienicy 
naprzeciwko kościoła parafialnego pw. 
św. Jakuba, w rodzinie - pochodzącego 
z Biadolin Józefa Nowaka, doktora 
prawa, wówczas aplikanta kancelarii 
mecenasa Horowitza, oraz bochnian-
ki Czesławy Güntner. Z zachowanej 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brze-
sku metryce urodzin przyszłego aktora, 
jego ojcem chrzestnym był - jak zapisa-
no „śpiewak artysta z Bochni”, Marian 
Güntner, matką zaś Zofia Skalecka.

Marian Güntner występujący pod 
pseudonimem Marian Rentgen (1888-
1940), to znany w okresie międzywojen-
nym aktor i piosenkarz, od 1919 roku 
występujący w kabaretach warszaw-
skich, m.in. w legendarnym „Qui Pro 
Quo”, a także w „Stańczyku”, „Wesołym 
wieczorze”, „Cyruliku warszawskim”.  
Śpiewał głównie ballady i piosenki, 
akompaniując sobie na gitarze. Jeszcze 
w czasie studiów farmaceutycznych, 
pisano o nim, iż „leczył ciało pigułka-
mi, a duszę piosenkami”. To zapewne 
po nim Nowak odziedziczył talent 
aktorski. Kiedy chłopiec miał cztery 
miesiące, rodzina wyjechała z Brzeska. 
Młody Jurek mieszkał więc w Ostró-
dzie, na Kresach w Bohorodczanach i w  
Kołomyi na Pokuciu oraz w Bydgoszczy. 
Wreszcie Nowakowie znaleźli przystań 
w Krakowie. Tu Jerzy ukończył III Gim-
nazjum im. Jana Sobieskiego.

W czasie okupacji niemieckiej przez 
ponad cztery lata działał w podziemiu, 
w Armii Krajowej, m.in. w Rzeszowie, 

Jerzy Nowak (1923 - 2013)
później w okolicach Miechowa i Pro-
szowic. Po zakończeniu wojny kształcił 
się w Państwowej Szkole Dramatycz-
nej działającej przy Starym Teatrze 
w Krakowie (obecnie PWST), którą 
ukończył w 1948 roku. Był uczniem 
m.in. Haliny Gallowej, Janusza Warne-
ckiego, Eugeniusza Fuldego, Andrzeja 
Pronaszki. Jerzy Nowak występował 
w Teatrze Młodego Widza w Krakowie 
(1948/49), Teatrze im. S. Wyspiańskiego 
w Katowicach (1949-55) i w Krakowie 
w Starym Teatrze (1955-74), Teatrze 
im. J. Słowackiego (1974-1992), gdzie 
w 1982 roku pełnił również obowiązki 
dyrektora artystycznego sceny oraz do 
końca swych dni, w Teatrze STU.

Był mistrzem drugiego planu. Od 
lat kojarzył się z postaciami Żydów. 
633 razy wcielił się w Hirsza Singera 
w spektaklu w reżyserii Tadeusza Ma-
laka „Ja jestem Żyd z Wesela” według 
prozy Romana Brandstaettera, mające-
go również brzeskie korzenie. Rola ta 
przyniosła aktorowi Nagrodę Główną 
XXX Ogólnopolskiego Przeglądu Tea-
trów Małych Form. Postaci Żydów grał 
niezliczoną ilość razy: w „Sędziach” 
w reżyserii legendarnego Konrada 
Swiniarskiego, w „Cenie” A. Millera, 
w „Weselu” w reżyserii M. Grabow-
skiego, w filmowym „Weselu” i „Ziemi 
Obiecanej” A. Wajdy, w „Sanatorium 
pod Klepsydrą” W. J. Hasa, w „Liście 
Schindlera” S. Spielberga, „Pianiście” 
R. Polańskiego.

Na ekranie filmowym pojawił 
się w 1955 roku w „Podhalu w og-
niu” J. Batorego. Później grał w fil-
mach W. Jakubowskiej - „Spotkania 
w mroku”, „Koniec naszego świata”, 
W. Lesiewicza m.in. „Dezerter”, „Rok 
pierwszy”, J. Morgernsterna - „Jowita”, 
K. Kieślowskiego - „Amator”, F. Falka 

- „Szansa”, J. Kawalerowicza - „Quo va-
dis”, A Holland - „Julia wraca do domu”, 
A. Wajdy - wspomnianej już „Ziemi 
obiecanej” i „Zemście”. W 2007 roku M. 
Koszałka nakręcił z Jerzym Nowakiem 
film dokumentalny „Istnienie”, trak-
tujący o problemie śmierci. Miłośnicy 
seriali telewizyjnych pamiętają go z ról 
w „Czarnych chmurach” - A. Konica, 
„Stawce większej niż życie” i „Polskich 
drogach” - J. Morgernsterna. W 2009 
roku wraz z żoną Marią Andruszkie-
wicz, również aktorką opublikowali 
wspomnienia „Książkę o miłości”.

Zmarły odznaczony był m.in. Krzy-
żem Partyzanckim, Złotym Krzyżem 
Zasługi, Złotym Medalem „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis” i Złotą Odznaką 
„Za zasługi dla Krakowa”.

Jerzy Nowak został pochowany 3 
kwietnia br. w Alei Zasłużonych na 
cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 
„Jestem głęboko przekonany, że Jerzy 
Nowak pokonał czas. Zostanie w pa-
mięci widzów” - powiedział podczas ce-
remonii pogrzebowej Jan Klata, reżyser 
i dyrektor Starego Teatru.

Pragnę przypomnieć, że wiosną 
2010 roku aktor wraz z żoną na za-
proszenie MOK-u odwiedzili Brzesko 
i spotkali się z publicznością.

Jerzy Wyczesany

Ratowanie zapomnianej mogiły

Kiedy w 2011 roku zainteresowałem 
się postacią kapitana Stanisława 
Klimka po przeczytaniu o nim w Kro-
nice J. Burlikowskiego, wiedziałem 
jedynie, że został pochowany na 
cmentarzu parafialnym w Brzesku. 
Nie miałem pojęcia, jak wyglądała 
jego mogiła, ale sądziłem, że jeśli 

przetrwała do naszych czasów, to 
wskaże mi ją w miarę czytelny napis 
na tabliczce, choć od pogrzebu tego 
oficera upłynęło kilkadziesiąt lat. Po 
dokładnym oglądzie wszystkich mogił 
w tamtym rejonie cmentarza trafiłem 
na tę właściwą. Zobaczyłem stosun-
kowo niewysoki, mocno przechylony, 

popękany i właściwie rozsypujący się 
pomnik. Tablica nagrobna ledwo się 
go trzymała. Trudno było odczytać, 
choć częściowo, prawie niewidoczny 
na niej napis. Otoczenie grobu kryją-
cego szczątki Kawalera Orderu Virtuti 
Militari także nie stanowiło pięknego 
widoku. Widoczna za grobem poroś-

Jerzy Nowak na wieczorze autor-
skim w Brzesku, 2010 r. 

fot. E. Stępień

Zapomniany Kawaler Orderu Virtuti Militari (cz. 3)
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nięta trawą i zielskiem góra ziemi to, 
jak się okazało, przykryte nią resztki 
zniczy, kwiatów i innych cmentarnych 
akcesoriów składowanych tutaj przez 
lata.

Fotografia ze strony internetowej 
rodziny Klimków najlepiej pokazuje 
różnice pomiędzy wyglądem mogiły 
kapitana Stanisława Klimka z lat 
międzywojennych, a jej obecnym sta-
nem. Jej dolna część znikła. Czyżby 
się rozsypała?

Z tym pytaniem zwróciłem się  do  
Piotra Śledzia, właściciela zakładu 
kamieniarskiego w Brzesku, który 
przejął po zmarłym na początku 2012 
roku ojcu. Podobnie jak poprzednik nie 
stroni on od działalności charytatyw-
nej i bardzo chętnie podjął się próby 
uratowania tej mogiły na tyle, na ile 
będzie to możliwe.

- Obramowanie grobu jest całe, tyl-
ko wszystko znajduje się na miękkim 
podłożu i pod wpływem swojego cięża-
ru po prostu się zapadło – usłyszałem 
odpowiedź.

Na pierwszy ogień renowacji po-
szła nagrobna tabliczka, żeby już bez 
żadnych domysłów było wiadome, 
czyje szczątki kryje to miejsce. Przy-
wróceniem pierwotnego wyglądu temu 
elementowi zajęła się Anna, żona pana 
Piotra. Po powtórnym przymocowaniu 
tabliczki można było rozpocząć kolejny 
etap prac. 

- Przed przystąpieniem do dalszych 
działań przy pomniku – opowiada mło-
dy przedsiębiorca – należało „oczyścić 
teren” wokół niego. Razem z pra-
cownikami wywieźliśmy z otoczenia 
grobu dwa auta ziemi. Dwa tygodnie 
później ktoś nawrzucał tam zeschłych 
kwiatów, zniczy. Ponownie musieliśmy 
zrobić z tym porządek.

- Przy dokładniejszych oględzinach 
okazało, że pomnik nie ma zbrojenia. 
Widząc w nim dość znaczne pęknięcia 
i ubytki, zdaliśmy sobie sprawę, że gdy-
by ktoś mocniej go pchnął, to pomnik 
by się przewrócił i chyba całkowicie 

rozsypał. Założyliśmy w nim więc 
druty zbrojeniowe i zacementowaliśmy 
wszystkie miejsca po ubytkach.

Ponieważ wszystkie te prace pan 
Śledź i jego pracownicy wykonywali 
w chwilach pomiędzy swoimi  obowiąz-
kami, wynikającymi z prowadzenia 
firmy, dopiero na jesieni 2012 roku 
można było pomnik „zaimpregnować”, 
przygotowując go do dalszej renowacji 
oraz przykryć brezentem chroniącym 
przed następstwami szybko zmieniają-
cej się wtedy aury. Mniej więcej w tym 
samym czasie dzięki uprzejmości 
Wacława Jawora i jego pracowników 
zostało usunięte „śmietnisko” znaj-
dujące się  blisko miejsca pochówku 
kapitana Klimka.

Piotr Śledź (na zdję-
ciu obok) uważa, że jest 
szansa, aby zapadnięta 
część grobu z powro-
tem „ujrzała” światło 
dzienne.

– Oczywiście, naj-
pierw w całości trzeba 

go odkopać, następnie zalać pod nim 
betonową płytę i dopiero całość pod-
nieść dźwigiem, bo wtedy jest szansa, 
że nie pęknie, gdyż ten nagrobek, po-
dobnie jak pomnik, nie ma zbrojenia. 
Szczątki zmarłego czy resztki trumny 
zostałyby nienaruszone. Po dokonaniu 
tej operacji nie usuwałoby się płyty be-
tonowej, bo gdyby w przyszłości ponow-
nie wszystko miało zacząć zagłębiać się 
w ziemi, bez problemu można by całość 
z powrotem dźwigać (płyta miałaby 
zamontowane kolucha). Nieodzowna 
byłaby pomoc jakiejś betoniarni i fir-
my posiadającej odpowiedni dźwig. 
Może ktoś z brzeskich przedsiębiorców 
zasponsoruje te prace? 

- Wiem, że po pracy znajduje 
pan czas na inną działalność, któ-
rą określa się mianem non profit.

- Tak. Jestem sekretarzem Oddzia-
łu Rejonowego PCK w Brzesku, który 
obejmuje swym zasięgiem cały powiat. 
Dużo satysfakcji sprawia mi bycie 
członkiem Zarządu Klubu Honorowych 
Krwiodawców przy Komendzie Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej 
w Brzesku, zwłaszcza że moją kandy-
daturę zaproponowali sami strażacy. 
Poświęcam swój czas, gdyż to daje 
satysfakcję, że pomagam innym.

- A skąd zainteresowanie taki-
mi działaniami jak te na cmenta-
rzu parafialnym?

- Tato (Wacław Śledź – przyp. J.F.) 
zawsze mnie uczył, że nie za wszyst-
ko trzeba brać pieniądze. Mówił, że 
w wielu sprawach zysk przychodzi 
później, choć w innej formie. Ojciec 

i dziadek robili to wcześniej, ja już 
jestem trzecim pokoleniem. Dziadek 
(Alojzy Pytka – przyp. J.F.) był w Ce-
chu mistrzem kamieniarstwa. Miałem 
od dziecka wszczepione dbanie o gro-
by, bo przecież spoczywają w nich 
ludzie, dzięki którym istniejemy, po 
prostu jesteśmy im to winni. Chodzi 
o PAMIĘĆ, która jest przecież jedną 
z form oddawania komuś czci. A skie-
rowanie tej PAMIĘCI na nekropolie 
w najbliższej okolicy to wyraz naszego 
lokalnego patriotyzmu. Uważam, że 
„ojczyzna to ziemia i groby”  (sło-
wa marszałka Ferdynanda Focha 
– przyp. J.F.), więc staram się w miarę 
możliwości dawać świadectwo tak 
pojmowanego patriotyzmu.  

Tata wykonał grób i stosowną tab-
licę w lesie Grabaliny w Uszwi, które 
upamiętniają postawę mieszkańca 
tamtej miejscowości Wojciecha Kotfisa, 
teraz ja opiekuję się tą mogiłą. Jako 
reprezentant brzeskiego Kamieniarstwa 
wykonałem tablicę, umieszczoną na 
murze cmentarza parafialnego od strony 
ulicy Kościuszki, która jest poświęcona 
ofiarom represji komunistycznych.

- Piękne przykłady, a ponie-
waż ostatni z nich w jakiś sposób 
wiąże się z naszym cmentarzem 
parafialnym, „przenieśmy się” na 
tę nekropolię.

- Uważam, że należy ratować to, 
co jeszcze jest, bo czas, niestety, robi 
swoje. Są tutaj nagrobki, o których 
nikt nie wie, że je naprawiłem, także 
krzyże, kapliczka. Udało mi się je 
scalić i powróciły na swoje miejsce, 
jak na przykład ten krzyż, o jaki się 
potknąłem, wcześnie nie widząc go, 
gdyż był zarośnięty trawą (jak się oka-
zało, był to krzyż z pomnika na grobie 
rzeźbiarza Walentego Lisieńskiego 
– przyp. J.F.).

- Na „starym cmentarzu” jest 
sporo grobów, którym już przy-
klejenie jakiejś odpadniętej części 
nie wystarczy. Czy myślał pan 
o poważniejszych pracach reno-
wacyjnych?

- Nie planuję zmiany profesji, ale 
nie taję, że staram się „podglądać” 
konserwatorów zabytków, poznawać 
metody ich pracy, a przede wszystkim 
materiały, jakich używają. Czytam też 
fachową literaturę. Już poznałem nie-
które tajniki konserwacji nagrobków 
zrobionych z piaskowca, dlatego sądzę, 
że uda mi się scalić aniołka rozbitego 
w lecie ubiegłego roku na cmentarzu 
parafialnym.

- A skoro mowa o konserwato-
rach zabytków, to jakie jest pań-
skie zdanie na ich temat?

fot. Jacek Filip
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- O ile ich specjalistyczna praca 
przy renowacji zabytków jest dla mnie 
w pełni zrozumiała i potrzebna, o tyle 
niektóre działania Urzędu Ochrony 
Zabytków już mniej. Według mnie, 
w wielu wypadkach stanowisko tego 
Urzędu to najlepsza droga do nisz-
czenia zabytków. Znam ludzi, którzy 
chcieli wyremontować drewniany dwo-
rek w Słotwinie, ale musieli z tego zre-
zygnować, gdyż konserwator zabytków 
postawił tak wysokie wymagania, że 
nie było ich stać finansowo. No i dwo-
rek popadł w całkowitą ruinę. Innym 
przykładem jest dworek w Okocimiu. 
„Przepychanki” wokół niego trwały tak 
długo, i jeszcze, jak słyszałem, trwają, 
że - podobnie jak ten w Słotwinie - 
przedstawia sobą przysłowiowy obraz 
nędzy i rozpaczy. Moim zdaniem, 
funkcja Urzędu Ochrony Zabytków 
powinna w pierwszym rzędzie spro-
wadzać się do doradztwa i oczywiście, 
prowadzenia renowacji, ale ze środków 

własnych. W sytuacji braku tych środ-
ków, a tak jest, Urząd powinien zezwa-
lać na ratowanie mniej wartościowych 
obiektów tzw. domowymi sposobami, 
bo inaczej popadną w ruinę. Nie ma 
się co oszukiwać, ile podmiotów stać 
dzisiaj na bardzo kosztowne prace 
konserwatorskie? Jeśli chodzi o nasz 
cmentarz parafialny, to obawiam się, 
że w razie przejęcia nad nim opieki 
przez konserwatora zabytków, moja 
dalsza działalność stanie pod znakiem 
zapytania.

- Ostatnie pytanie. Czy można 
się spodziewać, że na tegoroczne 
Wszystkich Świętych i Dzień Za-
duszny mogiła kapitana Stanisła-
wa Klimka choć w części odzyska 
swój dawny wygląd? 

- To bardzo realny termin, tym 
bardziej że większość prac związanych 
z uzupełnieniem ubytków nagrobka 
już wykonaliśmy. Pozostało jedynie 
spróbować uzyskać jednolitą barwę 

„postumentu”. Trudność polega na 
tym, że kilkadziesiąt lat temu uży-
wano trochę innych materiałów niż 
obecnie i nie zawsze są one – mówiąc 
językiem komputerowym - ze sobą 
kompatybilne. Ale jestem dobrej myśli. 
Kolejnym etapem prac wokół mogiły 
będzie uporządkowanie jej otoczenia. 
Żeby jednak uzyskać wygląd pomnika 
w całej okazałości, trzeba poświęcić 
jeszcze dużo czas, ale gdyby zechcieli 
się zaangażować także inni właściciele 
firm, byłoby szybciej.

- Dziękując panu Piotrowi za 
rozmowę oraz dotychczasowe 
zaangażowanie w ratowanie gro-
bu kapitana Stanisława Klimka, 
Kawalera Orderu Virtuti Militari, 
żywię nadzieję, że znajdą się chęt-
ni do  pomocy i już w tym roku uda 
się tej mogile przywrócić dawny 
wygląd.

Jacek Filip

Bieżący rok jest ważny dla brzeskiego 
TKKF „Sokół”. Właśnie rozpoczynają 
obchody 50-lecia istnienia. O planach 
obchodów, kondycji i problemach TKKF 
opowiedzą czytelnikom BIM-u: nowy 
prezes Krzysztof Soból oraz wiceprezes 
do spraw organizacyjno-finansowych 
Marek Serwin.

Prezes Krzysztof Soból 
Z TKKF „Sokół” Brzesko związany 

od 15 lat, początkowo jako zawodnik, 
czynnie zaangażowany od 5 lat „w to, 
co się dzieje od środka”. - Działam non-
profit. Czuję sentyment do tego klubu. 
Na co dzień prowadzę działalność 
handlową, co zabiera mi niestety sporo 
czasu, dlatego tak bardzo liczę na pomoc 
reszty zarządu, przede wszystkim jednak 
Marka Serwina. Zależy mi nie na tym, 
by się „pokazywać”, tylko swoimi dzia-

 50 lat TKKF „Sokół” 
łaniami sprawić, by zawodnicy – dzieci 
i młodzież – tak jak ja rozkochały się 
w tym sporcie.

Wiceprezes Marek Serwin 
Z wykształcenia historyk i wuefista, 

pracujący w PSP w Porębie Spytkowskiej. 
– Od 2006 roku byłem związany z Olim-
pem, w 2010 włączyłem się w działalność 
TKKF. Szukałem alternatywnej formy 
prowadzenia zajęć WFu, przyjeżdżałem 
z uczniami na kręgielnię, a potem zdoby-
łem uprawnienia instruktorskie. Obecnie 
jako instruktor prowadzi w TKKF szkole-
nia dzieci i młodzieży w zakresie kręglar-
stwa i włącza się w akcje kolarskie.

Proszę opowiedzieć o działal-
ności i sukcesach TKKF „Sokół” 
w Brzesku.

K. Soból: TKKF „Sokół” Brzesko po-
siada dwie sekcje: kręglarską i kolarską. 
Ja zajmuję się drużyną kręglarską, Szy-
mon Strąk – drużyną kolarską, a Marek 
Serwin – obydwiema. Fajnie, że możemy 
działać wspólnie. 

M. Serwin: Cały rok startujemy w su-
perlidze kręglarskiej. Zawodnicy star-
tują w turniejach kręglarskich w całej 
Polsce (gramy z siedmioma zespołami). 
Na naszej kręgielni odbywają się Mi-
strzostwa Polski Seniorów, byliśmy ich 
współorganizatorem (maj 2012). Wśród 
innych  imprez cyklicznych, które orga-
nizujemy, należy wymienić Memoriał 

im. Czesława Klinika, czyli Otwarte 
Mistrzostwa Małopolskiego TKKF oraz 
Międzynarodowy Turniej Kręglarski 
im. Władysława  Piotrowskiego, gdzie 
w ostatnim sezonie startowała rekor-
dowa liczba zawodników, ok. 150 osób 
łącznie z dziećmi. Oprócz tego młodzież 
uczestniczy w Mistrzostwach Polski 
Juniorów oraz Juniorów Młodszych. 
W wymienionych turniejach uczestniczą 
zawodnicy z całego powiatu. Przez cały 
rok organizowane są treningi dla grup 
młodzieżowych i seniorów.

Porozmawiajmy o kolarstwie.
M. Serwin: Sekcja kolarska istnieje 

od 2010 roku, wcześniej działalność 
tę prowadził Katolicki Klub Sportowy 
Olimp, który miał wiele sukcesów, 
doczekał się nawet mistrzów Polski 
w kolarstwie górskim, którzy teraz są 
reprezentantami kadry województwa 
małopolskiego w kolarstwie szosowym. 
Zajęcia sekcji kolarskiej są bardzo do-
brze zorganizowane. Treningi w sezonie 
wiosna-jesień odbywają się w terenie 
pod opieką trenera Szymona Strąka, 
który – mając na uwadze różny stopień 
zaawansowania młodzieży - opracowuje 
trasy. Rodzice uczestników bardzo anga-
żują się w budowanie i działalność sekcji. 
Natomiast zajęcia w sezonie zimowym 
odbywają się na basenie.

Jeśli chodzi o sukcesy, nasi zawodni-
cy uczestniczyli w zawodach w Pucharze 
Smoka oraz w Mistrzostwach Polski 
Family Cup. Oprócz tego na terenie po-
wiatu zorganizowaliśmy wspólnie z PSP 
w Porębie Spytkowskiej oraz starostwem 
wyścigi rowerowe z okazji Rodzinnego 

TKKF od lewej prezes Krzysztof Soból 
i wiceprezes Marek Serwin
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Dnia Dziecka. Natomiast w paździer-
niku odbyły się Jesienne Mistrzostwa 
Powiatu Brzeskiego w Kolarstwie 
Górskim, również w Porębie Spytkow-
skiej. Do sukcesów należy też zaliczyć 
pozyskanie sponsora na stroje sportowe 
dla zawodników sekcji kolarskiej – jest 
to firma Kefirek z Krakowa.

K. Soból: Oprócz przygotowywania 
zawodników do reprezentowania TKKF 
w zawodach, naszym celem jest też po-
pularyzowanie sportu i rekreacji – po 
prostu krzewienie kultury fizycznej, dla-
tego cyklicznie organizujemy rajdy i zloty 
rowerowe.

M. Serwin: Są to bardzo duże imprezy. 
W maju odbywa się Rodzinny Gwiaździsty 
Zlot Rowerowy. W poprzednim sezonie już 
po raz dziewiąty, w Bochni-Chodenicach. 
Brzeski TKKF reprezentowała najliczniej-
sza grupa w województwie małopolskim 
– 75 osób. Dwukrotnie zorganizowaliśmy 
też imprezę propagującą bezpieczeństwo 
na drodze, która – mam nadzieję – stanie 
się naszą tradycją, Jesienny Odblaskowy 
Rajd Rowerowy do Zabawy. Za każdym 
razem brało w nim udział ok. 50 osób. 
W lecie odbył się obóz rekreacyjno-spor-
towy dla zawodników sekcji kręglarskiej 
i kolarskiej w Uściu Gorlickim, na który 
pojechało 28 uczestników. W trakcie 
realizacji tras rowerowych lub podczas 
rozgrywek niejednokrotnie dołączały 
do nich rodziny. Było to bardzo udane 
przedsięwzięcie, które ma już dość długą 
tradycję, odziedziczoną po czasach, gdy 
opiekę nad rowerzystami sprawował 
KKS Olimp.

Jakie macie plany?
M.Serwin: Z okazji obchodów 50-

lecia planujemy cykl imprez dla miesz-
kańców Brzeska. Zaczęliśmy od przygo-
towania  lodowiska na ferie zimowe dla 
mieszkańców Osiedla Browarna i nie 
tylko. Planujemy zorganizować kolejny 
Międzynarodowy Turniej Kręglarski 
im. Władysława Piotrowskiego, połą-
czony z obchodami 50-lecia i zaprosić  
zaprzyjaźnione drużyny z Tomaszowa 
Mazowieckiego, Słowaków i Węgrów. 
W sezonie jesiennym współorganizować 
będziemy razem z Małopolskim TKKF 
Turniej im. Czesława Klinika. Oprócz 
tego pragniemy kontynuować rajdy 
i zloty rowerowe, co najmniej dwa duże 
– w maju Gwieździsty i na jesieni Odbla-
skowy, by propagować bezpieczeństwo 
na ulicy. Planujemy regularne treningi 
i udział w zawodach kolarskich, takich 
jak Puchar Smoka i Mistrzostwa Polski 
Family Cup. 

K. Soból: Chcielibyśmy uhonorować 
odznakami niektórych członków zarządu 
i działaczy TKKF. Nasze plany i decyzje 
uzależniamy od środków, które przekaże  

UM i jak dużo pozyskamy ze środków 
własnych, bo pieniądze z UM w całości 
idą na opłaty sali i zatrudnionych u nas 
instruktorów. Wszystko zależeć będzie od 
wysokości finansowania zewnętrznego. 
Chcielibyśmy zorganizować międzynaro-
dowe mistrzostwa z udziałem zaprzyjaź-
nionych drużyn, które tu bywały. Jako 
prezes w tym roku chciałbym, by drużyna 
usamodzielniła się finansowo, by zapew-
nić np. większe diety w czasie wyjazdów 
(dotychczas 23 zł). Zawodnicy dokładają 
z własnych środków nawet do 500 zł co 
miesiąc, ponieważ umówiliśmy się, że 
wypłacamy diety tylko osobom uczącym 
się, a zawodnicy pracujący sami opłacają 
transport i utrzymanie podczas wyjazdów, 
ze względu na niewystarczający budżet.

M. Serwin: Dojazdy na każdy mecz 
ligowy to kilkaset kilometrów i koszty 
tego pokrywają właśnie zawodnicy, 
bo wystarczającego budżetu na to nie 
dostaliśmy.

O jakim budżecie mówimy?
M. Serwin: W ubiegłym roku do-

staliśmy z UM 16 tysięcy (w tym roku 
22 tys), z czego BOSiRowi zapłaciliśmy 
w zeszłym sezonie ponad 8 tysięcy za 
wynajmowanie kręgielni i za biuro pła-
ciliśmy 306 zł miesięcznie.

Ilu członków liczy obecnie TKKF 
„Sokół” w Brzesku?

M. Serwin: Towarzystwo liczy 32 oso-
by, są to członkowie czynni, oprócz tego 
członkami o statucie wolontariuszy są 
osoby związane z bieżącą działalnością 
TKKF, np. rodzice zawodników.

Do kogo kierujcie ofertę?
M. Serwin: Nasza oferta skierowana 

jest do mieszkańców powiatu brzeskiego, 
dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. 
Chcemy pracować z każdą grupą wie-
kową. Aktualnie 250 osób  jest adre-
satami naszego zadania publicznego, 

które realizujemy. Ze strony zarządu 
TKKF „Sokół” w Brzesku jest to praca 
społeczna. Bardzo chcemy prowadzić 
tę działalność. Staramy się o środki, 
bardzo dużo pomagają rodzice pełniąc 
wolontariat.  Zainteresowanym oferu-
jemy treningi na kręgielni, treningi 
rowerowe, wspomniane zloty i rajdy 
rowerowe, biegi przełajowe organizo-
wane dwa razy do roku wspólnie z PSP 
w Porębie, jak również korty tenisowe 
na zewnątrz.

Jak liczna jest drużyna kręglarska?
K. Soból: Drużyna liczy 20 osób, spo-

śród których wybiera się 6 zawodników 
wyjeżdżających na mecz. Zawsze jest 
więcej tych, którzy trenują nawet niere-
gularnie, ale nie rezygnujemy z takich 
zawodników.

Mam wrażenie, że TKKF „Sokół” 
Brzesko to taki męski klub. Czy 
w ofercie macie coś dla pań?

M. Serwin: W młodzieżowej sekcji 
kręglarskiej jest przewaga dziewcząt! 
W grupie rowerowej też ich nie brakuje. 
W niektórych turniejach grają czasem 
nasze byłe zawodniczki. Kiedyś była tu 
przecież sekcja kobiet. Poza tym panie 
z rodzinami biorą udział w zlotach i raj-
dach rowerowych.

A coś dla emerytów? Sport dla 
osób starszych?

M. Serwin: Nasze rajdy i zloty ro-
werowe są dla osób w każdym wieku, 
także dla osób starszych, które serdecz-
nie zapraszamy. Mamy zabezpiecze-
nie medyczne i transport w sytuacji, 
gdyby ktoś się gorzej poczuł. Ale osoby 
starsze są często w lepszej kondycji, 
niż młodzież. W tym roku planujemy 
zorganizować wyjazdy z rowerem, by 
połączyć zwiedzanie z aktywnością na 
„dwóch kółkach”. Może do Szczawnicy 
lub Krynicy. Zobaczymy.

KRÓTKA HISTORIA TKKF „SOKÓŁ” BRZESKO
15.03.1963 - powołano młodzieżowe ognisko TKKF przy ZMS w Brzesku 
1966 – pierwszy turniej kręglarski drużyn sześcioosobowych.
1968 – I Ogólnopolski Turniej Kręglarski
1976 – powstało Ognisko TKKF „Sokół” przy Samorządzie Osiedlowym nr 1 

w Brzesku ul. Browarna
1978 – wniosek o budowę nowej kręgielni.
1982 – połączenie obu ognisk w jedno Towarzystwo Krzewienia Kultury 

Fizycznej „Sokół” w Brzesku. 
15.05.1984 – uroczyste otwarcie kręgielni wraz z organizacją Indywidualnych 

Mistrzostw Polski.
1986 – pierwszy Międzynarodowy Turniej Kręglarski im. Władysława Pio-

trowskiego, kontynuowany corocznie.
1987 – awans do I ligi kręglarskiej.
2000 – Pierwszy Wojewódzki Turniej Kręglarski – Memoriał Franciszka 

Czesława Klinika.
2010 – przejście pod opiekę TKKF sekcji kolarstwa górskiego dotychczas 

trenującego w barwach Katolickiego Klubu Sportowego Brzesko.
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Rozmowa z Wiesławem Ochwatem, 
młodym akordeonistą z Brzeska.

Jak to się wszystko zaczęło. To 
jakieś tradycje rodzinne czy sam 
uznałeś, że chcesz grać na akor-
deonie?

- To była raczej pasja taty. Wybrali 
za mnie rodzice jak za większość dzie-
ciaków, które od małego uczą się grania 
na instrumentach. Mama chciała mnie 
zapisać na skrzypce, ale w ostatniej 
chwili padło jednak na akordeon. 
Pierwsze kroki pomagał stawiać mi mgr 
Wiesław Kusion z Państwowej Szkole 
Muzycznej im Jerzego Żurawlewa 
w Bochni. To on ukierunkował mnie 
muzycznie, pokazał, że naprawdę chcę 
grać na tym wspaniałym instrumencie. 
Bardzo mu za to dziękuję i wiele mu 
zawdzięczam.

Łatwo było Ci pogodzić muzycz-
ne obowiązki z nauką w szkole?

- Nie byłem w najgorszej sytuacji, 
ponieważ uczęszczałem do liceum 
muzycznego (Ogólnokształcąca Szkoła 
Muzyczna II st. im. Ignacego Jana 
Paderewskiego w Tarnowie), dlatego 
czas, który w innych szkołach musiał-
bym specjalnie wygospodarować na 
muzykowanie tutaj po prostu był ode 
mnie wymagany. Wspominam te czasy 
naprawdę bardzo miło. Zbieraliśmy się 
po lekcjach ze znajomymi i wspólnie 
ćwiczyliśmy, każdy na swoim instru-
mencie. We wspaniałej atmosferze 
wspólnie pożytkowaliśmy te długie 
i trudne godziny.

“Dla chcącego nic trudnego”
Akordeon to raczej niecodzi-

enny instrument. Większości osób 
kojarzy się tylko z weselami i wiejs-
kimi zabawami.

- Rzeczywiście, na początku trochę 
mi to przeszkadzało. Ludzie nie brali 
mnie na poważnie. Jednak już po 
pierwszym konkursie utwierdziłem się 
w tym, że nie mają racji. Również wielu 
moich znajomych, mówiło dokładnie 
tak jak wspomniałeś przed chwilą. 
Zmienili swoje zdanie, gdy tylko mieli 
okazję usłyszeć jakie możliwości ma 
akordeon.

Traktujesz granie jako hobby, 
czy stało się już Twoim sposobem 
na życie?

Głównymi sposobami spędzania wol-
nego czasu była dla mnie muzyka i gra 
w siatkówkę. Ta pierwsza zawsze była 
jednak ważniejsza, a z biegiem lat coraz 
trudniej było mi je pogodzić. Musiałem 
więc skupić się na jednym i padło na 
muzykę. Z perspektywy czasu wiem, że 
podjąłem jedyną dobrą decyzję.

Co uważasz za swój największy 
sukces?

- Pewnie spodziewasz się, że zacznę 
teraz wymieniać konkursy w których 
udało mi się zająć wysokie lokaty. 
Konkursy to dla mnie jedynie świetna 
motywacja, aby brnąć wciąż przed 
siebie. Sukcesem jest to, że udało mi 
się znaleźć w krajowej czołówce akor-
deonistów. Piękne jest dla mnie to, że 
z ucznia stałem się muzykiem. Wcześ-
niej akordeon był dla mnie narzędziem 

do poznania i nauki muzyki, teraz 
również jest dla mnie narzędziem, ale 
do wyrażania siebie.

Jeżeli więc zapytam Cię o plany 
na przyszłość, usłyszę że jest to 
utrzymanie się w tej czołówce?

- Moje plany to rozwijać się, roz-
wijać i jeszcze raz rozwijać. Muzyka 
zajmuje mi teraz cały dzień i chcę, aby 
tak pozostało. Poza samym ćwiczeniem 
przy instrumencie, ciągle słucham 
różnych nagrań stale rozwijając swoją 
wiedzę, od tego nie ma przerwy. Poza 
muzyką klasyczną interesuję się rów-
nież muzyką współczesną i improwizo-
waną, głównie jazzem, czuję się równie 
dobrze w tych kierunkach i coraz więcej 
czasu im poświęcam. Mam nadzieję, że 
uda mi się zapuścić muzyczne korzenie 
właśnie w tych klimatach.

Jakie jest Twoje największe 
marzenie?

Koncertować, czyli robić to co 
uwielbiam. Przekazywać siebie innym 
ludziom i móc się z tego utrzymać. To 
marzenie powoli zaczyna się spełniać.

Wiesław Ochwat, ur 1990r w Brze-
sku jest laureatem wielu konkursów 
muzycznych m.in. w Gorlicach, Sanoku 
czy Popradzie(Słowacja). Brał udział 
w festiwalach odbywających się na tere-
nie naszego kraju (m.in. Kraków, Dębi-
ca, Bydgoszcz), oraz za granicą (Węgry). 
Obecnie studiuje instrumentalistykę 
w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Konrad

Brakuje wam… strony interne-
towej.

K. Soból i M. Serwin: Myślimy o tym. 
W tym roku pewnie zaistnieje. Brakuje 
czasu i środków.

Czy kręglarstwo to trudny sport?
M. Serwin: Jest bardzo specyficzny. 

W jednym momencie trzeba połączyć 
wiele elementów: rozbieg, nałożenie kuli, 
precyzyjne prowadzenie ręki do końca. 
Może nie trzeba mieć specjalnie kondycji, 
decydują inne warunki. W tym sporcie wy-
grywa zawodnik, który ma powtarzalność 
ruchów. Kręglarstwo wymaga precyzji, 
spokoju, opanowania do samego końca, 
wielu lat treningu. Tutejsi zawodnicy 
grają od dziecka i mają wyniki.

Dlaczego warto przyjść do brze-
skiego TKKF?

M. Serwin: Nie uczy się teraz dzieci 
pracy w grupach, żeby się uzupełniały, a nie 
tylko rywalizowały. Chciałbym by jednym 
z celów naszych sekcji była umiejętna współ-

praca w grupie. Nie zmuszam uczestników 
do maksymalnego wysiłku sportowego, 
tylko staram się, by wspólne przebywanie 
ze sobą sprawiało im frajdę, na kręgielni, 
na rowerach, na obozie. W Niemczech są 
setki osób angażujących się w pracę każdego 
związku sportowego. A tu ludzie prowadzą 
siedzący tryb życia, mało kto chce tak po-
magać. Mam nadzieję, że młodzież, która 
teraz trenuje, kiedyś będzie stanowić bazę 
naszego „Sokoła”. TKKF może być naprawdę 
prężną organizacją, jeżeli będzie intensyw-
nie pracować, może być najlepiej działającą 
organizacją pożytku publicznego.

K. Soból: Chcemy wrócić do licznych 
wyjazdów kręglarskich i kolarskich, by 
dzieci na zawodach zaczęły się spotykać 
z zawodnikami z innych drużyn. To pod-
nosi poziom sportowy. Jako prezes chcę 
budować współpracę z UM i BOSiRem. 
Różnie to było, ale trzeba iść do przodu. 
Przez 50 lat wiele osób zostawiło tu swój 
czas i energię. Ustępujący prezes, pan 

Stanisław Stoliński, jest osobą bardzo 
zasłużoną dla TKKF „Sokół” w Brze-
sku. Nieraz w zarządzie spieramy się 
o różne rzeczy, czasem mamy różnicę 
zdań albo inne spojrzenie na rozwią-
zanie problemów, ale to nie zmienia 
faktu, że naprawdę doceniamy to, jak 
wiele prezes Stoliński zrobił. I bardzo 
mu za tę działalność dziękujemy 
w imieniu zarządu i członków Towa-
rzystwa oraz ludzi, którzy przez lata 
korzystali z tej działalności.

M. Serwin: Zna się na tym, jak 
mało kto.

ZAPRASZAMY DZIECI DO SEKCJI 
KRĘGLARSKIEJ, TRENINGI W ŚRODY 
GODZ. 16-18 (Informacja: tel. 509 543 238) 
ORAZ W SEZONIE WIOSENNYM DO SEK-
CJI KOLARSKIEJ, TRENINGI W PONIE-
DZIAŁKI GODZ. 16-18, CZWARTKI GODZ. 
16-18 (Informacja: tel. 609 583 752).

Sabina Jakubowska
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Zima to trudny czas dla naszego 
ogrodu. Przymrozki, gnijące liście  
i odwilż mocno dają się we znaki  ro-
ślinom, drzewom, a także glebie. Jeśli 
nie włożyliśmy wystarczająco trudu, by 
zabezpieczyć nasz ogród przed nadej-
ściem zimy, to musimy wraz z nadej-
ściem wiosny podjąć całościowy plan 
naprawczy   i zaprowadzić porządek 
wokół naszego domostwa. 

Czasu nie ma dużo, a prac jest 
całkiem sporo. Ogrodnik przed wiosną 
musi zająć się drzewkami i krzewami, 
powinien zadbać o trawnik, który 
zwykle źle znosi okres zimowy oraz 
uporządkować rabaty. Uzbrojeni w na-
rzędzia, ruszamy więc do boju o piękny 
ogród…!

Porządki w ogrodzie należy roz-
począć od zgrabienia wszystkich liści 
i nieczystości, które zostały  jeszcze po 
jesieni. Ziemia po zimie może wymagać 
solidnego przekopania, najczęściej jed-
nak wystarczy dokładne przegrabienie. 
Zanim posadzimy rośliny, należy  upew-
nić się, czy podłoże zostało odpowiednio 
przygotowane. Nie zapomnijmy rów-
nież o odżywianiu  gleby i sprawdzeniu 
jej jakości.

1 KROK
Podcinanie gałązek drzewek i krze-

wów to podstawowy, przeprowadzany 
wiosną zabieg, którego celem jest 
uformowanie korony oraz pobudzenie 
do wzrostu. Cięcie należy wykonywać 
ostrożnie, przy użyciu dobrze naostrzo-
nych nożyc czy sekatora tak, aby rany 
miały jak najmniejsza powierzchnię, 
były równe, a gałęzie nie uległy zmiaż-
dżeniu. Gładka rana rośliny szybciej się 
zagoi jeśli posmarujemy miejsce cięcia 

specjalną maścią ogrodniczą. Maść za-
pobiega rozwijaniu się różnego rodzaju 
chorób, a także chroni gałązkę przed 
nadmiernym wysuszeniem czy niską 
temperaturą. Zanim jednak zabierzemy 
się do podcinania drzewek i krzewów, 
trzeba uważnie śledzić prognozę po-
gody. Dopiero gdy wczesnowiosenna 
pogoda jest już stabilna,  jest sucho 
i w miarę ciepło, możemy przystąpić do 
tego zabiegu. W innym przypadku, gdy 
po jego wykonaniu nastąpi zimna noc, 
nasze rośliny mogą ulec przemrożeniu 
w miejscu cięcia, a w efekcie przestać 
prawidłowo się rozwijać.

Kolejny ważnym zabiegiem to opry-
ski środkami grzybo i owadobójczymi. 
Drzewa owocowe opryskujemy prepara-
tami Miedzian 50 WP oraz Syllit 65 
WP. Drzewa ozdobne (m.in. świerki) 
zabezpieczamy preparatem oleistymi- 
Treolem 770 EC lub Promanalem 
60 EC. Użycie tych środków chroni 
nasze rośliny przed ochojnikiem lub 
przędziorkiem. 

2 KROK
Robimy przegląd przechowywanych 

cebul i przygotowujemy je powoli do 
sadzenia. Chore usuwamy, a resztę 
przed sadzeniem moczymy w środkach 
grzybobójczych np. Kaptan 50 WP. 

Do doniczek wsadzamy cebule 
acidentery, bulwy begonii, kłącza calli, 
i pacioreczników, a do gruntu możemy 
już posadzić cebule lilii. 

3KROK
Zimowe miesiące źle wpływają na 

nasze trawniki. Mróz uszkadza darń,
powodując odrywanie się jej od 

gleby, z kolei zalegający śnieg sprzyja 
powstawaniu pleśni pośniegowej. Także 
odwiedziny kreta dadzą się naszemu 

trawnikowi we znaki, zarówno z powo-
du wielu tuneli pod powierzchnią ziemi, 
co może powodować zapadanie się gle-
by, jak i kopców, które z kolei wypychają 
na zewnątrz ziemię i niszczą równą 
powierzchnię trawnika. Doprowadzenie 
trawnika „do stanu używalności” jest 
bardzo złożonym procesem. O szczegó-
łach pielęgnacji trawnika napiszemy 
w następnym numerze .

4KROK
Na początku powinniśmy starannie 

osłonić kiełkujące już rośliny tak, aby 
podczas porządkowania gleby ich nie 
uszkodzić. Musimy usunąć wszelkie 
pozostałości na przykład po korze 
ogrodowej, kamyki, gałązki i resztki ob-
umarłych roślin.  Następnie, nawozimy 
glebę. Możemy użyć nawozów mineral-
nych bądź kompostu. Ważne jest, żeby 
nawóz delikatnie wymieszać z ziemią, 
tak aby nie uszkodzić korzeni rosnących 
już na rabacie roślin. Jeśli zakładamy 
nową rabatę, należy pamiętać o tym, 
by glebę nie tylko zasilić nawozem, ale 
również dobrze odchwaścić.

5 KROK
Zimujące w pomieszczeniu rośliny 

tarasowe przenosimy w cieplejsze miej-
sce  i pobudzamy do życia, by w maju 
wystawić rośliny już bujnie rosnące. 
Stare, rozrośnięte egzemplarze fuksji, 
pelargonii, ołowników i innych roślin 
zimujących w donicach skracamy 
i formujemy. Usuwamy zaschnięte 
pędy i stare liście. Przesadzamy do 
świeżej ziemi, a jeśli istnieje potrzeba, 
do większych donic. Przyglądamy się 
im dokładnie czy nie mają szkodników 
np. mszyc i nawozimy.

6 KROK
W marcu możemy rozpocząć prze-

sadzanie roślin doniczkowych. Nowe 
pojemniki powinny dostać tylko i wy-
łącznie rośliny, które tego potrzebują. 
Rozpoczynamy regularne zasilanie 
roślin, myjemy zakurzone liście. Jeśli 
chcemy powiększyć kolekcję naszych 
roślin wykonujemy sadzonki oraz 
wysiewamy nasiona. Pamiętajmy, aby 
sadzonki przed wsadzeniem do podłoża 
potraktować specjalnym ukorzenia-
czem, a nasiona przed siewem zaprawić 
Zaprawą nasienną T 75 DS./WS.
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Już niedługo przywitamy najpiękniejszy 
miesiąc  roku. Maj przecież każdemu ko-
jarzy się z soczystą i świeżą zielenią traw, 
krzewów i drzew, śpiewem ptaków oraz 
zapachem bzu, konwalii, fiołków i jaśminu. 
Maj cieszy cudowną urodą wielobarwnych 
kwiatów, szumem miejscowych potoków, 
a rozbrzmiewająca tu i ówdzie  wieczorową 
porą pieśń „Po górach, dolinach …” wy-
wołuje dziwne drżenie serca. Maj sprzyja 
także zakochanym, którzy w tej pięknej i  
naturalnie stworzonej przez Panią Wiosnę 
scenerii wyznają swoje uczucia najpiękniej-
szymi słowami miłości. Z nadzieją czekamy 
na odezwanie się kukułki i powtarzamy 
znane przysłowie: „Gdy kukułka w maju, 
spodziewaj się urodzaju”. Przezornie no-
simy w kieszeni drobne monety, aby nimi 
potrząsnąć w chwili, gdy do naszych uszu 
dotrze pierwsze w tym roku „ kuku, kuku!”, 
wierzymy  bowiem, że staniemy się  przez 
to  bogatsi i szczęśliwsi.  Bacznie obserwu-
jemy także inne majowe zjawiska przyrody, 
utwierdzając się w przekonaniu, że burze 
majowe z grzmotami to zapowiedź dobrych 
plonów. Zazdrościmy też urodzonym maju, 
gdyż zgodnie ze znanym przysłowiem: „Kto 
się maju urodzi, dobrze się mu powodzi”. 
Ten piękny miesiąc poprawia więc nastrój, 
daje nadzieję i zachęca do życia.

Szkoda więc, że te doznania omijają 
wielu młodych ludzi, a szczególnie tych, 
których straszy widmo matury. Czas eg-
zaminu dojrzałości przypada bowiem na 
piękne majowe dni, a z tym wydarzeniem 
łączy się od lat obraz kwitnących kaszta-
nów. Zanim jednak one zakwitną, matu-
rzyści muszą uzupełniać swoje zaległości, 
utrwalać trudne wzory matematyczne i aż 
do znudzenia powtarzać zwroty i słówka 
angielskie, niemieckie lub francuskie. Bra-
kuje im czasu na spacery, rozkoszowanie 
się różnymi zapachami wiosny, a także 
cieszenie się widokiem ubranych w zieleń 
łąk i pagórków. Żyją w świecie bohaterów 
lektur szkolnych: Wokulskiego, Judyma, 
Makbeta, Boryny, wnikają w tajemnice 
często skomplikowanych wydarzeń hi-
storycznych, a także próbują zapamiętać 
ogrom różnych biologicznych szczegółów.

Obecna matura jest inna niż dawniej. 
Władze oświatowe zadbały o obiekty-
wizm oceniania, młodzież z odpowiednim 
wyprzedzeniem zna cały harmonogram 
zdawanych przez siebie przedmiotów, 
a egzaminatorzy stwarzają przyjemny 
klimat na egzaminach. Wystarczy uzyskać 
30% punktów, aby zdać egzamin z poszcze-
gólnych przedmiotów. Mimo to obecnym 
maturzystom, podobnie jak niegdyś ich 
rodzicom, dziadkom, towarzyszą te same 
obawy, niepewności i lęki. Podobnie jak 
oni odczuwają dziwny ucisk w  żołądku 

Jeszcze nie kwitną kasztany
przed wejściem na salę egzaminacyjną 
i mocniejsze bicie serca przed ogłosze-
niem wyników. W każdym roku z końcem 
kwietnia i w maju sprawdza się słuszność 
szkolnej  rymowanki powtarzanej przez 
kolejne pokolenia zdających maturę:

Jeszcze nie kwitną kasztany i nie 
pachnie bez, a już maturzyści przeżywają 
stres!

Tak, stres udziela się nie tylko tym, któ-
rzy w odpowiednim czasie nie przeczytali 
lektur szklonych, zadowalając się jedynie 
streszczeniami . Nie tylko tym, dla których 
matematyczne wzory są dziwną i trudną do 
zrozumienia łamigłówką. Stres przeżywają 
wszyscy, matura jest bowiem pierwszym 
ważnym egzaminem młodego człowieka, 
decydującym o jego dalszym życiu: kierun-
ku studiów, wyborze zawodu, możliwości 
realizowania życiowych pasji. Dla wielu 
maturzystów słabo zdany egzamin może 
przekreślić marzenia o medycynie, prawie, 
psychologii, informatyce i wielu innych 
atrakcyjnych kierunkach wyższych uczel-
ni. Denerwują się więc nie tylko zdający, 
stres udziela się także całym rodzinom. 
Wiadomo jednak, że każdy maturzysta 
czego innego się obawia, inaczej też ocenia 
swoje możliwości. Dowodzą tego wypowie-
dzi przypadkowo zapytanych tegorocznych 
maturzystów brzeskich szkół. 

- „Matura? … trzeba to przeżyć! Może 
się uda. Nie przeczytałem żadnej lektury, 
znam tylko streszczenia, ale 30% punktów 
chyba uzbieram? Nie wybieram się na 
studia, więc nie zależy mi na wysokiej 
ocenie.

- Boję się matematyki, jest to dla mnie 
ciemna magia. Wybieram się na prawo, 
muszę jednak zdobyć te nieszczęsne 30% 
z matematyki, inaczej pryśnie jak bańka 
mydlana moje marzenie o studiach.

- Udzieliła mi się już gorączka przed-
maturalna! Uświadomiłam sobie, jakie 
mam zaległości- chyba nie zdążę wszyst-
kiego powtórzyć! Już nie mogę słuchać 
wiecznych ponagleń rodziców: „ucz się, 
ucz się…” 

- Nie boję się matury. Próbną napisa-
łam dość dobrze. Czy jednak uda mi się 
powtórzyć ten sukces w maju i czy zdobędę 
wystarczającą ilość punktów na moją wy-
marzoną medycynę?…

Warto te wybiórcze sądy młodzieży 
zestawić z wypowiedziami osób, które 
maturę zdawały w latach wcześniejszych. 
Dziadek tegorocznego maturzysty zapytany 
o atmosferę przedmaturalną w rodzinie od-
powiedział: „Jestem przerażony tym, że mój 
wnuk nie czyta lektur, wykorzystuje tylko 
liczne streszczenia i opracowania. Jestem 
pełen obaw o wynik jego matury z języka 
polskiego. On twierdzi, że zadowoli go 30%, 

a ja uważam, że to przecież wstyd… Zda-
wałem maturę w 1960 r. i wtedy wymagano 
od nas wiadomości i umiejętności. Jednym 
z kryteriów oceny z wypracowania matu-
ralnego był stopień wyczerpania tematu. 
Musieliśmy nie tylko bardzo dobrze zdać 
wszystkie lektury szkolne, wymagano od 
nas także umiejętności oceny zachowań 
bohaterów, a także kojarzenia faktów, 
wyciągania wniosków itp.…

Prababcia ucznia brzeskiego ogólnia-
ka maturę zdawała w trudnych latach 
50- tych.

- „Egzamin dojrzałości był dla nas po-
strachem- wspomina pani Ela. Niezdanie 
któregoś przedmiotu na maturze wiązało 
się z powtarzaniem XI klasy. Można się 
było rzeczywiście bać tego egzaminu. Dziś 
dba się o tajność informacji, nie wywiesza 
imiennych list z wynikami, nawet najbliż-
sze osoby maturzysty nieraz nie znają 
szczegółów. Pani Ela denerwuje się, jak 
cała rodzina, majową maturą ukochanego 
wnuka, ale obiektywnie jednak stwierdza, 
że w jej licealnych czasach było gorzej.

- „Pozytywne oceny w pisemnej części 
egzaminu, czyli języka polskiego i mate-
matyki, były wymogiem dopuszczenia nas 
do ustnej części matury. W jednym dniu 
zdawałam 6 przedmiotów. Do dziś pa-
miętam ten egzaminacyjny groźny wtorek. 
Prześwietlenie mojej wiedzy i sprawdzenie 
nie tylko umiejętności myślenia, wniosko-
wania, ale także wytrzymałości psychicznej 
rozpoczęło się dla mnie o godzinie 8.00 od 
losowania pytań z języka polskiego. Później 
z krótkimi przerwami inne komisje przed-
miotowe sprawdzały moje przygotowanie 
do otrzymania świadectwa dojrzałości. Gdy 
opowiadam o tym wnukowi, mówi: „Babciu, 
chyba coś pomyliłaś, to przecież niemożliwe, 
żeby w jednym dniu zdawać aż 6 przedmio-
tów!”. A jednak tak było. Najbardziej bałam 
się historii ( była wtedy obowiązkowa na 
maturze! ). Przerażał mnie ogrom faktów, 
dat i innych szczegółów. Bardziej zresztą 
zawsze interesowały mnie przedmioty ści-
słe. Moje przerażenie sięgnęło zenitu, gdy 
okazało się, że przyjechał przedstawiciel 
Kuratorium przysłuchiwać się naszym od-
powiedziom. Dopisało mi jednak ogromne 
szczęście, gdyż wyciągnęłam zestaw pytań, 
który miałam najlepiej opanowany. Ów pan 
był postrachem dla szkół w całym ówczes-
nym województwie krakowskim. Bali się 
go nie tylko uczniowie, ale także dyrektorzy 
i nauczyciele. Pamiętam, że po skończonej 
odpowiedzi zapytał jeszcze o moją ocenę 
dzielnicowego podziału Polski i wreszcie 
usłyszałam werdykt: „Widać, że uczennica 
bardzo dobrze jest przygotowana z historii”. 
Byłam z siebie dumna i bardzo szczęśliwa. 
Te same uczucia zobaczyłam też w oczach 
mojej pani profesor S. Wawrykiewicz. 
Z naszą znajomością historii bywało róż-

FELIETON 
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nie, ale nikt z nas nie mylił np. powstania 
styczniowego z powstaniem warszawskim, 
jak to się zdarza dziś niektórym politykom.  
Gdy słyszę słowa wnuka: „babciu, historia 
nie będzie mi do niczego potrzebna”, prze-
konuję, że  może nie popełnialibyśmy dziś 
tylu błędów, gdybyśmy wyciągali wnioski 
z naszej przeszłości.  A poza tym to wstyd 
nie znać własnych dziejów! 

Córka 40- letniej pani Moniki zdaje 
w tym roku maturę, dlatego rozmowę przy 
rodzinnym stole wielkanocnym zdominował 
ten temat.

- „Pamiętam kolegę – wspomina pani 
Monika- który na pisemnej maturze z języ-
ka polskiego wprowadził nas w zdumienie, 
a także rozśmieszył do łez. Tak był zaab-
sorbowany tematem, że zapomniał, gdzie 
się znajduje, gdyż w pewnym momencie 
zaczął się rozbierać – zdjął marynarkę, od-
rzucił energicznie krawat, rozpiął koszulę… 
Czekaliśmy, co będzie dalej. Na szczęście 
pilnująca nas polonistka zareagowała 
właściwie i podała mu szklankę z zimną 
wodą. Spojrzał na nią błędnym wzrokiem, 
ale po chwili wrócił do rzeczywistości, 
zapiął koszulę i pisał dalej.

- „ A pamiętasz, jak robiliśmy ściągi na 
maturę?- wtrącił się do rozmowy mąż pani 
Moniki. Prześcigaliśmy się w sposobach ich 
tworzenia i ukrywania. Jednej z moich ko-
leżanek krawcowa uszyła nawet specjalną 
spódnicę, która pod spodem miała kieszonki 
zrobione z, szerokiej wstążki. Rzadko 
korzystaliśmy z ich pomocy, dawały nam 
one jednak poczucie pewności, zresztą samo 
pisanie ściąg było  dla nas utrwalaniem 
wiedzy. Dziś nasze córki ściąg nie robią. 
Twierdzą, że szkoda na to czasu, a poza 
tym ich posiadanie grozi unieważnieniem 
matury”.

Inne nieco wspomnienia ma pani 
Krystyna, która maturę zdawała w 1963 
roku. Najbardziej w jej pamięci utkwiła 
historia z żabą.

-„Pamiętam, że pani profesor Kądzie-
lanka bardzo solidnie przygotowywała 
całą naszą grupę do egzaminu z biologii. 
Jednym z zadań był opis szkieletu żaby. 
Nie wiem dlaczego, ale wszyscy baliśmy się 
tego pytania (tyle tam było nazw drobnych 
kosteczek do zapamiętania!). Jakże więc 
wielka była nasza radość, gdy kolega, 
który pierwszy wyciągnął zestaw pytań z tą 
nieszczęsną żabą, przez nieuwagę (a może 
świadomie?) upuścił delikatny szkielet na 
podłogę, w wyniku czego wszystkie kostne 
elementy żaby się rozleciały. W zastępstwie 
dano mu do opisu szkielet królika. Ko-
lega stal się dla nas bohaterem, uwolnił 
wszystkich bowiem od trudnego pytania. 
Oczywiście musiał eksponat odkupić, ale so-
lidarnie złożyła się na to cała nasza grupa. 
Często o tym wspominamy na spotkaniach 
koleżeńskich”..

O wspomnienia maturalne zapytałam 
też absolwentkę brzeskiego ogólniaka z lat 
70-tych. 

-„Baliśmy się ogromnie matematyki 
- snuje swoją opowieść pani Jasia - gdyż 
większość z nas miała raczej umysły hu-
manistyczne. Ratunkiem dla wielu były 
kanapki, które wnoszono nam na salę 
egzaminacyjną, abyśmy nabrali sił do 
dalszej pracy. W niektórych ukryte były 
ściągi z rozwiązanymi zadaniami. Trzeba 
było jednak uważać, gdyż egzaminatorzy 
bacznie przyglądali się naszej konsumpcji. 
Dziś myślę, że chyba nie chcieli zauważyć 
naszej nieuczciwości. Nieraz znani ze swojej 
surowości nauczyciele na maturze pokazy-
wali swe ludzkie oblicza. Będę wdzięczna 
do końca życia nieżyjącemu już dziś prof. 
W. Stawiarskiemu za to, że na maturze 
przystanął przy moim stoliku i wskazując 
palcem powiedział: „Przecież tu ma być 
plus, a nie minus…!” Dalsze dosadne 
nazwanie mojej głupoty matematycznej 
przez profesora wcale mnie nie obraziło, 
wręcz skłoniło do myślenia, dzięki czemu 
zdałam maturę”. 

-„Matura?- zastanawia się nad moim 
pytaniem emerytowana już dziś nauczyciel-
ka jednej z brzeskich szkół. Wiele już nie 
pamiętam ze szkolnych czasów, ale obraz 
kwitnących kasztanów zawsze będzie mi się 
kojarzył ze wspólnymi powtórkami przed-
maturalnymi. U mnie 
w domu te spotkania 
przedłużały się nieraz 
do późnych godzin 
nocnych.. Pamiętam, 
że mama nie mogła 
nadążyć z przygotowy-
waniem nam dużych 
talerzy kanapek…

Bardzo uważałam 
by nie zrobić w wy-
pracowaniu z języka 
polskiego błędów or-
tograficznych, gdyż 
w moich czasach szkol-
nych 3 rażące błędy 
decydowały o ocenie 
niedostatecznej! Dziś 
jest zupełnie inaczej, 
zupełna nieznajomość 
ortografii pociąga za 
sobą utratę jedynie 
3 punktów z ogólnej 
punktacji wypraco-
wania. Nie byłam 
w szkole prymusem, 
ale dużo czytałam, 
dlatego nie miałam 
większych problemów 
z pisownią. Dziś wielu 
uczniów posiada za-
świadczenia o dysorto-
grafii. Nie twierdzę, że 

należy lekceważyć ten współczesny problem, 
myślę jednak, że wiele można wyćwiczyć 
poprzez częste czytanie i pisanie.

Większość mojej klasy po zdanych 
egzaminach urządziła symboliczne pale-
nie podręczników i zeszytów. „Wreszcie 
wolność”!- krzyczeliśmy przy płonącym 
ognisku. Naprawdę trudne egzaminy były 
jednak jeszcze przed nami, o czym przeko-
nały nas dalsze lata studiów. Najważniejszy 
natomiast egzamin zdawaliśmy z życia. 
Szkoda mi było moich spalonych zeszytów. 
Jakże by się przydały na studiach, a póź-
niej też moim dzieciom. No cóż! Młodość 
nie zawsze ceni rozsądek, czasem emocje 
kierują naszymi czynami. Ale może właśnie 
to decyduje o urodzie młodego wieku?

Drodzy Maturzyści! Jeszcze nie kwitną 
kasztany, jest więc czas na ostatnie porząd-
kowanie zdobytej w szkole wiedzy, ostatnie 
powtórki oraz ćwiczenia utrwalające po-
siadane umiejętności. Dzień przed maturą 
warto jednak wyjść na spacer, zachwycić się 
urokami majowego pejzażu, poczuć zapach 
wiosennego życia. Warto dotlenić mózg, 
a później już bez stresu usiąść przy egzami-
nacyjnym stoliku i napisać tak maturalne 
zadania, by komisje oceniające Wasze prace 
mogły z podziwem wykrzyknąć: „Panowie, 
kapelusze z głów!”

Bogumiła Put
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Mam nadzieję, że kiedy będą Państwo 
czytali te słowa, za oknem będzie pięk-
na, słoneczna, wiosenna pogoda. Dziś 
kiedy usiadłam przed komputerem, 
by napisać felieton, jest kolejny szary 
dzień, temperatura mimo pierwszych 
dni kwietnia, raczej minusowa, a za 
oknem prószy śnieg. Generalnie lubię 
zimę, sporty uprawiane na śniegu, lek-
ki mrozik i bajeczne krajobrazy jakie 
tworzy ta pora roku, ale obecnie, mam 
jej już dość, jak zapewne zdecydowana 
większość z nas.

Wszyscy czekamy na ciepłe promienie 
słoneczne, zieloną trawę i temperaturę 
powyżej zera. Mój ukochany ogród po zimie, 
wygląda jak pobojowisko  po ogromnej 
bitwie na śnieżki. Gdzieniegdzie spod 
szaroburych zwałów śniegu wyglądają, 
z nadzieją na słonko kiełkujące tulipany 
i narcyzy.  Krokusy  zakwitły, ale niestety, 
wiele z nich radości nie było, bo ich kwiaty 
dokonały swego, krótkiego żywota pod 
przytłaczającymi warstwami marcowych 
opadów białego puchu, które jak zwykle 
o tej porze bywało, wcale szybko nie top-
niały. 

 Marzę o chwili, kiedy aura pozwoli  
ruszyć do ogrodowych prac. Nie wiem jak 
Państwa, ale mnie ogromnie relaksuje 
grzebanie w ziemi. Lubię wiosenne po-
rządki na kwietnych rabatach i grabienie 
trawnika z resztek liści opadłych jesienią. 
Tęsknię niezmiernie za czasem, gdy 
wkoło, na tle świeżej zieleni  pojawią się 

Z tęsknoty za słoneczkiem…..
kolorowe, typowe dla tej uroczej pory roku 
kwiaty. Trudno w to na razie uwierzyć.

Te marzenia, by wszechobecny  biały 
kolor zastąpił zielony, a temperatura po-
wietrza osiągnęła przynajmniej kilkana-
ście stopni powyżej zera, są bezpośrednio 
związane z tym, że większość z nas ma 
już lekką depresję wywołaną brakiem 
światła słonecznego.   

Wiosna zawsze daje nam nadzieję oraz  
siłę, by choć coraz trudniej zmagać się 
z codziennością, nie ustawać w dążeniu do 
wyznaczonych celów. Jak przyroda budzą-
ca się do intensywnej wegetacji, również 
my, musimy w sobie znaleźć wiarę w lep-
sze dni i moc by się nie poddawać szarej 
codzienności, bo życie jest piękne!

Mam przekonanie, że w intensyw-
nym blasku życiodajnej planety, wszyst-
kie troski wydają się mniejsze, a wszelkie 
problemy łatwiejsze do rozwiązania. Gdy 
dzień coraz dłuższy chętniej podejmuje-
my się nowych wyzwań, bo przecież: ,, 
jutro jest pierwszy dzień reszty naszego 
życia”, więc warto, by ten i wszystkie po-
zostałe, przeżyć ciekawie oraz z radością 
w sercu.  Bociany się nie poddały,  mimo 
śniegu i chłodu przyleciały, my też damy 
radę i wspólnymi siłami wypędzimy zimę 
przynajmniej na czas jakiś…. Pewnie 
podczas upiornych letnich upałów zatęsk-
nimy za nią, ale póki co ckni się nam do 
prawdziwych, jasnych  wiosennych dni. 
Czekamy na chwilę, gdy wreszcie kozacz-
ki i puchowe kurteczki oraz pozostała 

ciepła odzież zostanie dobrze ukryta na 
dnie szafy. Już pora na lekkie czółenka 
i kolorowe sukienki, które mają dość wię-
zienia ich w czeluściach garderoby.

Niedawno, zgodnie z najnowszymi 
trendami w modzie zakupiłam kolorowe 
botki. Mimo, że temperatura powietrza 
nie skłania by je zakładać, uparcie w nich 
chodzę bo mam nadzieję, że tym sposobem, 
choć trochę dam zimie do zrozumienia, że 
pora wracać na biegun. Szalik wymieni-
łam na wiosenną apaszkę, a czapkę na 
berecik z antenką. Niech wiosna zobaczy 
jak niecierpliwie na nią czekam i przyjdzie 
wreszcie w całej krasie!

Życzę Państwu, by gdy będziecie czy-
tać moje słowa, temperatura powietrza 
osiągnęła przynajmniej osiemnaście  
stopni, niebo miało piękny intensywny 
niebieski kolor, trawa była soczyście 
zielona, a zima pozostała tylko wspo-
mnieniem. Mam wiarę, że ociągająca się 
Wiosna nadejdzie szybko  i da nam spory 
zapas sił na walkę z codziennymi trud-
nościami, ale przede wszystkim przynie-
sie nam radość z naszego istnienia!!!

Kwiecień  2013, jak na razie mało 
wiosenny …

Katarzyna Pacewicz-Pyrek
P.S
Właśnie w tej chwili spojrzałam 

w niebo, wśród szarych, ciężkich śnie-
gowych chmur widać mały fragment 
niebieskiego nieba… więc jest nadzieja 
na słonko i wiosnę

Minęły niedawno kolejne w naszym 
życiu Wielkanocne święta. Dla niektó-
rych pierwsze, choć ci niewiele z nich 
zapamiętali. Większości z nas natomiast 
w pamięć zapadną te same obrazy jak co 
roku: Sklepowe wystawy pełne pisanek, 
ciekawe promocje („tylko w czwartek 
dwa sery na sernik w cenie trzech, plus 
gratis barwnik do pisanek!”) czy zającz-
kopodobne, pluszowe ludki rozdające 
na ulicach ulotki z wizerunkiem kur-
czaczka i kupy pieniędzy. A gdzie w tym 
wszystkim Bóg? No właśnie, podobno 
jest jeszcze drugie dno tego wielkiego 
happeningu. Jakieś dwa tysiące lat 
temu „zmartwychwstał” (to jedyny okres 
w roku kiedy używamy tego długiego 
i trudnego słowa zmartwychwstanie). 
To ponoć z jego powodu mamy okazję 
się objadać, bo tak bez pretekstu to 
nieładnie. W domach trochę wolnego 

Poszukiwanie Boga w świętach
czasu, więc na stołach króluje tylko 
alkohol  a biedne dzieci zaniedbywane 
przez rodziców całe święta spędzają 
samotnie przed telewizorem i oglądają 
pełne przemocy filmy. Do tego trzeba 
składać te głupie życzenia i udawać, że 
lubi się tą obrzydliwą ciotkę z drugiego 
końca Polski. Ach ta magia świąt...

W naszych czasach takie właśnie 
zrzędzenie to w grudniu i okolicach 
kwietnia nic nowego. Jednak czy na-
prawdę jesteśmy aż tak zepsuci? Zawsze 
twierdziłem, że nie jest z nami aż tak źle, 
zajrzałem więc do gazet i na przeróżne 
fora internetowe, aby umocnić się w tej 
świadomości. Aż strach powtarzać, co 
tam ujrzałem. Jedni mówią, że święta to 
ściema i skoro jest to święto ruchome to 
znaczy, że Jezus w ogóle „nie umarł i nie 
ożył” bo nie ma na to dokładnej daty. 
Następni z kolei przeczytali w gazecie, 

że na święta wielkanocne przeciętny 
Polak wydaje o połowę mniej niż na 
Boże Narodzenie i to znaczy, że nikt tych 
świąt nie bierze na serio skoro tak mało 
kupuje (widocznie to wydane pieniądze 
wyznaczają dziś hierarchię ważności). 
Inni jak zawsze narzekają na sztuczne 
składanie życzeń osobom nielubianym, 
a kolejni na to, że przytyli po świętach 
kilka kilogramów (zapomnieli chyba, 
że po to mamy Wielki Post żeby po 
świętach nie martwić się wagą). Jeżeli 
ktoś jest tu ogłupiony to wydaje mi się, 
że właśnie ci, którzy najbardziej na to 
ogłupianie narzekają.

Może i trudno się w tym całym za-
kupowym bałaganie dopatrzyć czegoś 
głębszego, ale to normalne. Wstydzimy 
się uczuć, wstydzimy się prawdziwej 
miłości i prawdziwej życzliwości, a to 
właśnie tego chciał nauczyć nas Chry-
stus, umierając w piątek na krzyżu. 
Normalne jest też, że nic z tym nie 
robimy, bo i po co? Lepiej głośno i ofi-
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cjalnie ponarzekać, zajadając chrust 
i jak najgłębiej schować się pod maską 
obojętności. Czemu wolimy narzekać, 
że święta to tylko jedzenie i filmy w tv 
zamiast przeżyć je inaczej? Bo tak jest 
wygodniej. Przecież mówienie o Bogu 
i o uczuciach jest trudne, niezręczne. 
Zostawiamy to „mięczakom”, niech oni 
rozprawiają o tym za nas, a gdy ktoś 
będzie patrzył bez problemu możemy 
ich wyśmiać. Nie wierzę, że nie jesteśmy 
już zdolni do kochania i nie znajdziemy 

nawet kilku minut na to, aby w tę świą-
teczną zawieruchę pomyśleć o istocie 
tego wszystkiego. Jestem przekonany, 
że po prostu się tego wstydzimy.

Ja również wiele świątecznego wol-
nego czasu spędziłem z moimi bliskimi 
przed telewizorem. W codziennym bie-
gu nie zawsze mamy czas aby razem 
obejrzeć dobry film. Była też okazja by 
spotkać się z dalszą rodziną i przechylić 
kieliszek czegoś wysokoprocentowego. 
Czemu mam narzekać, że to coś złego, 

że święta były straszne i bez Boga? Nie 
zgodzę się, że kompletnie zaginęły świą-
teczne idee i wartości. A że wygodniej 
winę zrzucić na ogłupiające reklamy 
to proszę bardzo. Kto chce w świętach 
znaleźć Boga, ten go znajdzie gdy tylko 
będzie tego chciał. Bez żadnego wysiłku. 
Jak śpiewa Mucha z zespołu Dubska 
„Bóg jest nawet w ustach tej dziewczyny 
co się z każdym całuje, w starej kamie-
nicy i w bramie nad ranem”

Konrad

12 kwietnia w sali wystawienniczej 
Regionalnego Centrum Kulturalno 
– Bibliotecznego w Brzesku odbył się 
wernisaż wystawy tragicznie zmarłego 
w 1996 roku Ryszarda Kołdrasa, zor-
ganizowany przez Powiatową i Miejską 
Bibliotekę i Miejski Ośrodek Kultury. 
Na wystawie zgromadziła się licznie ro-
dzina artysty, koledzy, przyjaciele, zna-
jomi, którzy do dzisiaj o Nim pamiętają. 
Obecny był także poseł Edward Czesak 
wraz z małżonką oraz dyrektor kopalni 
soli w Bochni Krzysztof Zięba. Wszyst-

Wystawa malarstwa 
Ryszarda Kołdrasa

kich przybyłych przywitała dyrektor 
PiMBP – Maria Marek. Muzycznym 
akcentem spotkanie rozpoczął Damian 
Szydłowski. O Ryszardzie Kołdrasie 
wspominał Jerzy Wyczesany, wypo-
wiadała się też matka – Maria Koł-
dras oraz dyrektor kopalni. Po części 
oficjalnej był czas na obejrzenie obra-
zów, refleksje, wspomnienia. Ryszard 
Kołdras odszedł z grona najbliższych, 
ale na zawsze pozostał w ich sercach 
i pamięci. Jego obrazy będą zawsze Go 
przypominać. red

Odchodzą ludzie za szybko.
Odchodzą ludzie nie w porę. Odchodzą 

bez zapowiedzi.
Zostawiają niedokończony obraz.

I wyciągnięte ręce dziecka.
I pytanie – czemu - bez odpowiedzi .

 
Nie ma dobrego czasu na umieranie.

Tyle jeszcze planów  i marzeń.
Tyle ciepłych słów, które  wracają do nas

z adnotacją brak adresata.
Tyle niedostrzeżonych, 

dziecięcych końców świata.
 

A żyć trzeba mimo wszystko
Łzy malują  obraz niedokończony.

Tęsknota  opowiada nam każdą porę roku 
wspomnieniami.

Zaczyna tak: To było wtedy, kiedy On był 
jeszcze z nami.

Anna Gaudnik
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Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego 
wraz z  Miejskim Ośrodkiem Kultury 
w Brzesku zorganizowała 14 kwiet-
nia charytatywny koncert Muzyki 
Filmowej „Wspólnie zaśpiewajmy dla 
Jędrka!”. W programie znalazły się 
największe hity muzyki filmowej i mu-
sicalowej. Odbył się on w Regionalnym 
Centrum Kulturalno- Bibliotecznym. 
Patronat honorowy nad koncertem 
objął Burmistrz Brzeska – Grzegorz 
Wawryka.

Po koncercie przeprowadzona 
została zbiórka datków, z której cał-
kowity dochód zostanie przekazany 
na nowe protezy dla Jędrka Rosy, 
ucznia 1 klasy Liceum Ogólnokształ-
cącego w Brzesku,  który urodził się 
z wrodzoną amputacją wszystkich 
kończyn i od 10 miesiąca życia jest 
zaopatrzony w protezy nóg. W koncer-
cie zaprezentowali się: Chór Gaudium 
z parafii Miłosierdzia Bożego - pod 
kierownictwem Iwony Mikołajek i  
Andrzeja Gicali, Schola Bliżej Nieba 
z parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej 

„Wspólnie zaśpiewali dla Jędrka!”

w Okocimiu, prowadzona przez Iwo-
nę Mikołajek, oraz uczestnicy zajęć 
wokalno teatralnych z Miejskiego 
Ośrodka Kultury. 400 osób zgromadzo-
nych na sali udowodniło jak wielkie są 
ich serca.  Wywołało też uśmiech na 
twarzy tego niesamowitego młodego 
człowieka, który każdego dnia swoim 

zachowaniem, poczuciem humoru, 
śpiewem i serdecznością pokazuje 
nam, jak  można przełamać bariery 
swojej niepełnosprawności! Wszyscy 
obecni na koncercie nie zapomnieli, że 
„dobroć jest tak czymś prostym – być 
zawsze dla innych, nigdy nie szukać 

13 kwietnia zapamiętamy w Brzesku 
jako datę uroczystego rozpoczęcia se-
zonu motocyklowego. Organizacji tego 
wydarzenia podjęli się: Parafia Rzymsko 
- Katolicka pod wezwaniem Miłosierdzia 
Bożego, Urząd Miejski w Brzesku, grupa 
Motocykliści Brzesko, oraz tegoroczny 
gość honorowy - Tarnowski Klub Miłoś-
ników Garbusów. Imprezę rozpoczęła 
msza święta z poświęceniem motocykli, 
po której kierowcy udali się na paradę 
ulicami naszego miasta. Po powrocie  
na przykościelnym parkingu czekały na 
nich ciepłe posiłki, uczestniczyli też w  
kursie pierwszej pomocy przy wypad-
kach motocyklowych oraz różnorodnych 
konkursach. Najciekawszymi z nich były: 
przerzucanie opony na czas, wymiana 
świecy w silniku zabytkowego radzie-
ckiego motocykla Iż, oraz konkurs na 
najgłośniejszą maszynę. Największym 
powodzeniem cieszyły się jednak roz-
grywki przeciągania samochodu na czas 
po ustalonej trasie. 

Motocyklistom, których tego dnia 
zebrała się ponad setka, Burmistrz, Grze-
gorz Wawryka oraz Ksiądz Proboszcz 
Wojciech Werner gratulowali umiejętno-
ści integracji, oraz apelowali o ostrożność 

Święto motocyklistów

na drogach. Jak mówił „Ksiądz Wojtuś” 
(bo taki napis widniał na jego koszulce) 
„Przy stu sześćdziesięciu kilometrach na 
godzinę, Anioł Stróż już wysiada, a wtedy 
blisko jest jedynie do Świętego Piotra”. 
Zmaganiom uczestników akompaniowa-
ła bocheńska grupa rockowa Jack’n’Roll. 

Sponsorami nagród byli: Ośrodek szko-
lenia kierowców Halik, Salon Sprzedaży 
Okien Pagen, Studio Reklamy A4, PPHU 
Mza Grzegorz Woda, oraz Restauracja 
Pod Grunwaldem. Patronat medialny 
nad przedsięwzięciem objęło radio RDN 
Małopolska. red
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11 kwietnia w Regionalnym Centrum 
Kulturalno- Bibliotecznym odbyły się po-
wiatowe eliminacje XIV PRZEGLĄDU 
POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ. 
Konkurs adresowany był do uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. W kategorii recytatorskiej 
I miejsce zajęła Julia Bober z Publicz-
nego Gimnazjum Nr 2 w Brzesku, II 
– Katarzyna Gawenda z Katolickiego 
Gimnazjum w Brzesku, III- Karolina 
Wojnicka z Publicznego Gimnazjum 
w Sufczynie. Wyróżnienia otrzymały: 
Małgorzata Ząbkowska (PG  Gnojnik), 
Kinga Puzia (PG  Rzezawa) i Karolina 
Przepiórka (PG Nr 2 w Brzesku). W ka-
tegorii wokalno-instrumentalnej: I zaję-
ły – Anna Rydz, Magdalena Szydłowska, 
Joanna Wojtowicz i Magdalena Kutyba 
(PG Rzezawa), II – zespół wokalny 
„Marzenie” (PG Łapanów). Wyróżnienia 
otrzymali: Karolina Rubacha, Natalia 

Konkurs patriotyczny
Zając i Patrycja Zając, Aleksandra 
Sacha i Oliwia Wąs (PG Gnojnik). 
Do finału, który odbędzie się 3 maja 
o godz. 16.00 w Teatrze im. L. Solskiego 
w Tarnowie, zakwalifikowały się: Anna 
Rydz, Magdalena Szydłowska, Joanna 

Wojtowicz, zespół wokalny „Marzenie”, 
Julia Bober, Katarzyna Gawenda, Karo-
lina Wojnicka. Organizatorzy konkursu 
dziękują wszystkim jego uczestnikom 
za ich zaangażowanie, jednocześnie 
ubolewają nad tym, że w kategorii wo-
kalno-instrumentalnej nie było żadnego 
uczestnika ze szkół z Brzeska i gminy. 
Czyżby takiego repertuaru nie było 
w szkolnym programie?  red

10 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 
2 w Brzesku rozstrzygnięto konkursy, 
których organizatorem była Komenda 
Hufca ZHP Brzesko.

Konkurs recytatorski ,,Strofy 
o Ojczyźnie’’  w kategorii zuchów: 
I miejsce – Kornelia Śliz  GZ Leśne 
Ludki PSP Czchów, II – Sebastian 
Ciuruś GZ Leśne Ludki PSP Okocim, 
III – Klaudia Suda GZ Ogrodowe 
Kwiatki  PSP Złota; w kat. harcerzy: 
I miejsce – Sylwia Piech DH Iskier-
ki PSP Tworkowa, II – Agnieszka 
Ćwioro DH Poszukiwacze Przygód  
PSP Jasień, III –Zuzanna Styrna DH 
im. Hubala PSP Nr 2 Brzesko; w kat. 
harcerzy starszych: I miejsce –Beata 
Pawlik 4DST Zaborowskie Dęby  PG 

Wyniki Hufcowych Finałów
Zaborów, II – Monika Wilk 4DST 
Zaborowskie Dęby  PG Zaborów, III 
– Kamila Gondek 5DST Sokoły  PG 
Czchów

Turniej Tenisa Stołowego w ka-
tegorii zuchy dziewczęta: I miejsce 
– Małgorzata Kuśnierz GZ  Leśne 
Ludki PSP Czchów, w kat. zuchy 
chłopcy: I miejsce – Bartosz Gaga-
tek PSP   Tworkowa, w kat. harcerki: 
I miejsce – Zuzanna Pawlik DH 
im. Starzyńskiego PSP Nr 2 Brzesko, 
w kat. harcerze: I miejsce -  Jan Ko-
pacz DH im. Starzyńskiego PSP Nr 
2 Brzesko, w kat. harcerki starsze: 
I miejsce –Emilia Legutko 3DST Ja-
dowici PG Jadowniki, w kat. harcerze 
starsi: I miejsce – Filip Cebula 3DST 

Jadowici PG Jadowniki
Konkurs literacko 

– muzyczny ,,Piosenka 
o Koperniku’’    
Zaprezentowały się 3DST, 
4DST i 5DST- własne teks-
ty i melodie. Wyróżnie-
nia zdobyły: 4DST i 5DST. 
Wszyscy zdobywcy 1,2 i 3 
miejsca otrzymali dyplomy 
i nagrody  ufundowane 
przez Komendę Hufca.

Konkurs na zabawkę 
z surowców wtórnych

Uczestnicy: GZ Przyjaciele – 2 prace: 
Kacper Majka, Jakub Ludkowski, 
GZ Leśne Duszki – 2 prace: Patryk 
Szwed, Klaudia Wawrzeń, GZ 
Ogrodowe Kwiatki – 4 prace: Klaudia 
Suda, Anna Kraj, Julia Święch, Ju-
lia Mendel, GZ Leśne Ludki Czchów 
– 3 prace: Aleksandra Kumorek, 
Piotr Czyżycki, Jakub Hajduk, GZ 
Leśne Ludki Tworkowa – 3 prace: Woj-
ciech Pakosz, Patrycja Kuśnierz, 
Justyna Klimas.
KH postanowiła nagrodzić wszystkich 
autorów prac dyplomami i drobnymi 
upominkami.

Konkurs plastyczny na plakat 
„Zima 2012/2013” 
I miejsce: II zespół DH Poszukiwa-
cze Przygód, II - Filip Pawłowski 
DH Czchowskie Orły, Natalia Szot 
DH Leśna Dziatwa, III - Ewelina 
Kuśnierz DH Iskierki

Konkurs Fotograficzny „Zimo-
wy Krajobraz”

Fotografia: I miejsce: Antoni 
Pajor DH Czchowskie Orły, II - Kata-
rzyna Kuśnierz DH Iskierki, 

III - Iwona Pacut DH Iskierki 
Prezentacja: uczestnicy: DH im. 

Hubala, DH im. Starzyńskiego
Fotoreportaż: uczestnicy: 5DST 

Sokoły, 4DST Zaborowskie Dęby, 3DST 
Jadowici
KH postanowiła nagrodzić drużyny 
w obu konkursach - dyplomami i drob-
nymi upominkami.
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Maciej Jewtuszko uprawiający 
mieszane sztuki walki to pierwszy 
i aktualny międzynarodowy mistrz 
KSW. Zbigniew Bródka jest z kolei 
pierwszym w historii łyżwiarzem, 
który zdobył Puchar Świata (na 
dystansie 1500 metrów). Kiedyś 
uprawiał też lekkoatletykę i triat-
hlon. Co, oprócz sportu, łączy obu 
tych panów? Otóż to, że obaj na co 
dzień są zawodowymi strażakami. 
Czy w brzeskiej Komendzie Po-
wiatowej mamy strażaków, którzy 
mogą pochwalić się znaczącymi 
sukcesami sportowymi? Okazuje 
się, że tak. Nie są to wprawdzie 
wyniki na miarę wspomnianych 
tutaj mistrzów, ale również budzą 
szacunek. 

Zdaniem młodszego brygadiera 
Janusza Potery z KP PSP w Brzesku, 
największym sukcesem naszych stra-
żaków jest brązowy medal Otwartych 
Mistrzostw Służ Mundurowych MSW 
w pływaniu (będących jednocześnie 
Mistrzostwami Polski Państwowej 
Straży Pożarnej), który 24 listopada 
ubiegłego roku wywalczył w Szczytnie 
starszy aspirant Łukasz Litwora. Na 
najniższym stopniu podium stanął po 
zajęciu trzeciego miejsca na dystansie 
400 metrów stylem dowolnym. Można 
śmiało przyjąć, że ten dystans jest 
brzeską specjalnością (vide: rekord 
Polski Wojtka Wojdaka). 

Sam Janusz Potera to taki brzeski 
rodzynek, jeśli chodzi o sporty zimowe. 
Dwa lata temu wystartował w słyn-
nym Biegu Piastów.- Wystartowałem 
w biegu głównym przede wszystkim 
z chęci zmierzenia się z długim dy-
stansem i własnymi słabościami. Nie 
spodziewałem się jakiegoś oszałamia-
jącego wyniku. Zaledwie dwa miesiące 
wcześniej założyłem pierwszy raz w ży-
ciu narty biegowe. Moim celem było 
dobiegnięcie do mety. Nie dość, że mi 
się to udało, to jeszcze uplasowałem się 
w środku stawki. I z tego mam wielką 
satysfakcję – opowiada z uśmiechem, 
po czym dodaje – Znakomitym narcia-
rzem jest Marek Murzyn z Krakowa, 
wielokrotny mistrz Polski w biegach 
na nartach. Na marginesie dodajmy, 
że świetnie na nartach biega również 
Łukasz Owsiak z Jadownik, który 
wprawdzie strażakiem nie jest (z za-
wodu jest elektronikiem, aktualnie 
studiuje … politologię), ale zasługuje 
na odnotowanie. W tym samym 2011 
roku zajął w Jakuszycach 35. miejsce 

Strażacy na trasach i boiskach
w biegu na 10 kilometrów. Więcej 
miejsca poświęcimy mu w następnym 
wydaniu BIM-u.   

Wróćmy do naszych strażaków. 
Są wśród nich dwaj fajermeni, którzy 
uprawiają sport bardzo nietypowy. 
Marcin Gurgul i Dominik Machał 
dzień po tym, jak Łukasz Litwora 
odbierał brązowy medal, wystartowali 
w Mistrzostwach Polski w bieganiu 
… po schodach. Zawody odbywały się 
w klatce schodowej Altusa, najwyż-
szego katowickiego wieżowca. Altus 
to budynek liczący 30 naziemnych 
kondygnacji i 125 metrów wysoko-
ści. Zawodnicy mają do pokonania 
593 schody. Wbrew pozorom, w tej 
konkurencji równie ważne jak nogi 
są ręce – bo istotna jest umiejętność 
chwytania poręczy. Cały bieg jedne-
go zawodnika (startują w odstępach 
półminutowych) trwa około 3 minut 
(rekord wynosi 2:39,00). Jest to jed-
nak wyczerpująca konkurencja. Na 
wysokości mniej więcej 15. piętra bie-
gaczom zaczyna doskwierać tlenowy 
głód, większość przeżywa poważny 
kryzys. W ostatnich zawodach wystar-
towało 260 zawodników, z czego 199 
bieg ukończyło. Mieszkający w Łysej 
Górze Marcin Gurgul zajął 16. miej-
sce w kategorii open (czas: 3:04.55), 
a wśród strażaków (mieli oni po raz 
drugi odrębne mistrzostwa) był ósmy. 
Dominik Machał był odpowiednio 86. 
i 20 (czas: 3:47,15). Obaj zapowiadają 
udział w tegorocznych mistrzostwach 
i poprawę uzyskanych w listopadzie 
wyników. 

- Zarówno Marcin jak i Dominik 
to bardzo dobrzy strażacy, zaanga-
żowani we wszystkich działaniach. 
Jestem przekonany, że w przyszło-
ści będą odnosić sukcesy nie tylko 
w tej nietypowej dyscyplinie, ale także 
w sportach pożarniczych – prorokuje 
Janusz Potera, który zwraca uwagę, 
że strażacy często i chętnie uprawiają 
sporty uważane jeszcze za niszowe. 
Na przykład w Krakowie z dużą pasją 
poświęcają się zawodom rowerowym 
(szczególnie downhillowi). 

Skoro mowa o sportach pożarni-
czych, to nie wolno przemilczeć faktu, 
iż brzescy strażacy są aktualnymi 
srebrnymi medalistami Mistrzostw 
Medycznych i Ratowniczych jednostek 
ratowniczo-gaśniczych województwa 
małopolskiego. Jednym z członków 
wicemistrzowskiej drużyny jest młod-
szy aspirant Sławomir Michalik (tak, 

tak: były bramkarz Okocimskiego, 
obecnie występujący w Iskrze Łęki). 
Skład ekipy uzupełniają młodszy 
aspirant Krzysztof Baran, młodszy og-
niomistrz Rafał Ujejski oraz sekcyjny 
Dariusz Przybyło. Warto nadmienić, 
że brzeska jednostka w uznaniu za 
dotychczasowe osiągnięcia otrzymała 
prawo zorganizowania tegorocznych 
Mistrzostw, które odbędą się w maju. 
Udział w zawodach zapowiedziały aż 
33 jednostki.

- Utrzymywanie sprawności fizycz-
nej i odpowiedniej kondycji to zrozu-
miały obowiązek każdego strażaka 
– wyjaśnia Janusz Potera – Dlatego 
między innymi podczas każdej służby 
jedną do dwóch godzin poświęcamy za-
jęciom wychowania fizycznego. Mamy 
do dyspozycji siłownię, korzystamy też 
z hali sportowej przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr1. Nie muszę 
chyba tłumaczyć, że każda akcja, 
w której uczestniczymy, to strumienie 
wylanego potu, a więc i wtedy niejako 
uprawiamy sport. 

Każdy strażak musi raz w roku 
przejść testy sprawnościowe. Biegają 
wtedy na 50 i 1000 metrów, podciągają 
się tez na drążku. Oczywiście obowią-
zuje podział na kategorie wiekowe. 
Zdarza się, że niektórzy muszą stanąć 
do poprawkowego egzaminu. W brze-
skiej jednostce są to przypadki bardzo 
odosobnione. 

A co z piłką nożną? – Kiedyś brylo-
waliśmy w tej dyscyplinie. Teraz, kiedy 
już wszędzie postawiono duże hale 
sportowe, o medale trudniej. Konku-
rencja jest coraz mocniejsza – śmieje 
się komendant Dariusz Pęcak.

PRUD 

Z ŻYCIA OSP

Łukasz Litwora - najlepszy pływak 
wśrod brzeskich strażakow -
 fot. arch. KP PSP Brzesko
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Klub HDK w straży powstał z inicja-
tywy kobiet. Na zdjęciu aspirant Dorota 

Legutko - fot. arch. KP PSP Brzesko

W lutym tego roku w siedzibie Zarządu 
Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Warszawie odbyła się uroczystość, 
podczas której podsumowana została 
siódma edycja programu „Strażacy 
w honorowym krwiodawstwie. Ogni-
sty Ratownik – Gorąca Krew”. Po raz 
pierwszy Komenda Powiatowa PSP 
w Brzesku została laureatem tego 
konkursu na szczeblu ogólnopolskim, 
zajmując pierwsze miejsce w kategorii 
„Najaktywniejsza jednostka Państwo-
wej Straży Pożarnej”. Nagrodę brzeskim 
strażakom wręczył Komendant Główny 
PSP, generał brygadier Wiesław Leś-
niakiewicz, który powiedział między 
innymi: - Sukces waszych działań to 
sukces osób chorych i potrzebujących, 
dla których ofiarowana krew stała się 
nadzieją na powrót do zdrowia, powrót 
do normalnego aktywnego życia. Do-
tychczas, w trakcie tych siedmiu edycji 
konkursu uczestniczący w nim strażacy 
z całej Polski zgromadzili blisko 35 tysię-
cy litrów krwi. Spory w tym udział mają 
honorowi dawcy z powiatu brzeskiego.  

-Ta nagroda to uhonorowanie wy-
siłku wszystkich krwiodawców naszego 
powiatu uczestniczących w naszych 
akcjach, nie tylko strażaków – mówi 
młodszy brygadier Wojciech Podleś, 
prezes klubu HDK przy KP PSP Brzesko 
– Sam program ocenia dokonania klu-
bów w kilku kategoriach. Jedną z nich 
jest rywalizacja komend powiatowych. 
Dzieli się ilość oddanej krwi przez liczbę 
strażaków, bierze się też pod uwagę ilość 
zorganizowanych akcji. Zajęliśmy pierw-
sze miejsce, choć globalnie nie oddaliśmy 
najwięcej krwi (trudno równać nam się 
na przykład z jednostkami krakowskimi, 
bo są liczniejsze). Jednak wskaźniki 
nam dały palmę pierwszeństwa. W tym 
roku zasady nieco się zmienią. Została 
utworzona dodatkowa kategoria dająca 
pierwszeństwo jednostce która podczas 
organizowanych akcji pozyskała naj-
większą ilość krwi bez względu na ilość 
strażaków zatrudnionych w jednostce. 

Brzescy strażacy przeprowadzili 
w zeszłym roku 14 takich akcji, dwie na 
terenie komendy, pozostałe w różnych 
miejscach powiatu, głównie w jednost-
kach OSP. 

- Zawsze staramy się wspierać po-
trzebujących mieszkańców naszego po-
wiatu  w pozyskiwaniu dla nich – dodaje 
Wojciech Podleś – Dwa lata temu zbiera-
liśmy ją dla Edyty Klimas z Gnojnika, 
która zmagała się z białaczką. Niestety, 
przegrała tę walkę. Wspominam to, bo 

Nagroda dla strażaków
z doświadczenia wiem, że takie imienne 
akcje przynoszą najlepsze efekty w ilości 
pozyskanej krwi.  

Honorowe krwiodawstwo należy 
promować, bo w powiecie brzeskim nie 
ma stacjonarnego punktu, czasem pod 
szpitalem pojawia się punkt mobilny. 
W brzeskim powiecie działa 9 klubów 
HDK. Ich działania stara się koordyno-
wać rejonowa Rada HDK. 

Brzescy strażacy dziękują za zaan-
gażowanie członkom Rejonowej Rady 
Honorowych Dawców Krwi – Pawłowi 
Krajowi, Józefowi Bąbie, Grzegorzowi 
Maturze, Jerzemu Migasowi i Krzyszto-
fowi Olchawie – za pomoc i wspieranie 
wszystkich działań podejmowanych 
w celu ratowania zdrowia i życia. 

Na naszym terenie nie ma zbyt wielu 
krwiodawców, może zachętą dla tych, 
którzy jeszcze się na taką pomoc nie 
zdecydowali, będzie fakt, że krwiodawcy 
nadal mogą liczyć na pewne przywileje 
– wolny dzień od pracy w dniu oddania 
krwi, ekwiwalent energetyczny i zniżkę 
na zakup lekarstw wskazanych przez 
ministra zdrowia. Dodatkowo na stronie 
internetowej www.dawcomwdarze.pl 
można znaleźć bogatą listę schronisk 
turystycznych i sklepów sportowych, 
które dawcom oferują rabaty od 10 do 
30 procent. 

Klub HDK przy Komendzie Powia-
towej PSP w Brzesku powstał w 2009 
roku. Początkowo liczył tylko 10 osób  
w tym 4 panie, teraz liczy on już 76 
członków. Należą do niego także osoby 

z zewnątrz, niebędące strażakami. 
Wśród nich rekordzistą jest aspirant 
Piotr Zapart, który do tej pory oddał 
około 25 litrów krwi. Ale, jak podkreśla 
Wojciech Podleś, są w powiecie tacy, 
którzy mają lepsze wyniki. 

Jednorazowo każdy krwiodawca 
oddaje 450 ml życiodajnego płynu (mniej 
nie można). Mężczyzna może oddać krew 
maksymalnie 6 razy w roku, kobieta 4 
razy. 

- Warto pomóc, jeśli tylko zdrowie na 
to pozwala. Obyśmy to my nigdy nie po-
trzebowali takiej pomocy. Ofiarujemy coś 
od siebie, nie oczekując nic w zamian. 
To jest piękne – podsumowuje Wojciech 
Podleś. 

WALP          

Z ŻYCIA OSP

Wojciech Podleś, prezes klubu HDK - fot. arch. KP PSP Brzesko
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6 kwietnia do naszego miasta  
zawitali wyjątkowi goście i biegacze 
z różnych odległych zakątków Polski 
aby wziąć udział w imprezie biegowej. 
Organizatorem I Memoriału Katyń-
skiego „O szablę oficerską” im. płk 

I Memoriał Katyński
Andrzeja Hałacińskiego był Brzeski 
Klub Biegacza „Victoria” i Okocimski 
Klub Narciarski. Szlachetnym celem 
jaki przyświecał biegom w Brzesku 
było uczczenie pamięci polskich ofi-
cerów, którzy zostali zamordowani w 

Katyniu, promowanie patriotycznego 
wychowania wśród młodego pokole-
nia Polaków oraz upowszechnianie 
biegania jako wartościowej formy 
wypoczynku i rekreacji. 

Mottem przewodnim biegu były sło-
wa: „Kocham Polskę! Ty też ją kochaj!”. 
Widnieją one na pamiątkowych meda-
lach, które oprócz dyplomów, otrzymali 
wszyscy uczestnicy biegów.  W zawodach 
wystartowało 250 osób a ciekawostką był 
udział w brzeskim biegu „Bosego Biega-
cza”. Zwycięzcy półmaratonu i biegu to-
warzyszącego na 7 km otrzymali pamiąt-
kowe puchary. Wśród szczególnych gości, 
którzy uświetnili I Memoriał Katyński w 
Brzesku należy wymienić syna  Patrona 
Biegu – Bogumiła Hałacińskiego, wnucz-
kę płk Andrzeja Hałacińskiego – Kingę 
Hałacińską oraz syna Janusza Kurtyki 
(prezes IPN, który zginął w katastrofie 
smoleńskiej) – Pawła. Biegaczy powitał 
burmistrz Brzeska – Grzegorz Wawryka. 
Na uroczystości rozdania nagród byli 
obecni: przewodniczący Rady Miejskiej w 
Brzesku – Tadeusz Pasierb, wicestarosta 
- Ryszard Ożóg, przewodniczący Rady 
Powiatu – Kazimierz Brzyk i wójt gminy 
Gnojnik - Sławomir Paterek.

BK

Mistrzostwa Polski w pływaniu juniorów 17 i 18 letnich

SPORT

Od 8 do 10 marca br, na nowo 
otwartej  pływalni AWF w Krakowie 
rozegrane zostały Zimowe Mistrzostwa 
Polski w pływaniu juniorów 17 i 18 
letnich.

Reprezentantami BOSIR Brzesko 
byli Wojciech Wojdak oraz Krystian 
Bałabuch. W finałowych wyścigach 
wystartowali sześciokrotnie zdoby-
wając trzy medale. Wojciech Wojdak 

wywalczył dwa srebrne medale na 
dystansach średnich: 200m ( 1:49,32s) 
i 400m stylem dowolnym oraz brązowy 
na przedłużonym  sprincie – 100m 
dowolnym (0:50,43s).  W rywalizacji 
na długim dystansie 1500m Wojtek 
uplasował się na 4. miejscu z czasem 
15:32,79s. Czas, jaki Wojdak osiąg-
nął na 400m stylem dowolnym 
(3:47,68s) jest nowym rekordem 

Polski juniorów 17 –letnich. Drugi 
reprezentant brzeskiego klubu Kry-
stian Bałabuch wywalczył 4. miejsce 
na 200m stylem zmiennym z czasem 
2:03,12s oraz szóste na 100m stylem 
zmiennych z wynikiem 0:57,92s.

Obaj pływacy mają duże szanse 
na start w Mistrzostwach Europy Ju-
niorów, które w tym roku odbędą się 
w Poznaniu. 
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