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Maj w pigułce
1 – Rozpoczęły się trwające przez 

cały maj Dni Kultury Chrześcijań-
skiej zorganizowane przez Parafię 
NMP Matki Kościoła i św. Jakuba 
w Brzesku. 

2 – Kiermasz przygotowany z oka-
zji Święta Flagi RP przez Stowarzy-
szenie Ziemi Brzeskiej Porozumienie 
był pierwszym akcentem tegorocznych 
uroczystości majowych. Po raz drugi 
rozstrzygnięto konkurs na najdłuższą 
flagę zorganizowany przez brzeską 
Komendę Hufca ZHP. 

3 – Odbyła się uroczysta sesja rady 
miejskiej, podczas której tytuł Hono-
rowego Obywatela Miasta Brzeska 
otrzymał  ksiądz Ignacy Piwowarski 
z Bucza. Odprawiona została msza 
św. w intencji Ojczyzny, po której za-
kończeniu złożono wiązanki kwiatów 
pod Grobem Nieznanego Żołnierza. 
Po południu mieszkańcy gminy wzięli 
udział w tradycyjnym wspólnym śpie-
waniu pieśni patriotycznych.   

4 – W wieku 45 lat po długiej i cięż-
kiej chorobie zmarł Marek Chmielarz. 
Urodzony w Szczepanowie absolwent 
krakowskiej AWF przez wiele lat 
pracował jako nauczyciel z Szkole 
Podstawowej w Jasieniu. Dał się wtedy 
poznać jako pogodny człowiek, łatwo 
nawiązujący kontakt z uczniami, któ-
rzy pod jego kierunkiem odnosili wiele 
sukcesów sportowych. Z pasją organi-
zował zajęcia pozalekcyjne. To między 
innymi dzięki jego zaangażowaniu 
udało się w 2007 roku dokończyć budo-
wę sali sportowej w jasieńskiej szkole. 
Jego zalety docenił burmistrz Brzeska, 
który przyznał mu specjalną nagrodę. 
Marek Chmielarz był także wielo-
krotnie nagradzany przez dyrektora 
szkoły. Jego pogrzeb odbył się 7 maja 
na cmentarzu w Szczepanowie.   

5 – Na strzelnicy KPP Brzesko 
odbyły się zawody strzeleckie z okazji 
Święta Konstytucji 3 Maja pod pa-
tronatem komendanta powiatowego 
policji Romana Gurgula. W kategorii 
OPEN zwyciężyła Elżbieta Baran 
przed Maciejem Migdą i Tymoteuszem 
Legutko. W kategorii młodzieżowej 

pierwsze miejsce zajął Wojciech Ro-
pek, druga była Anita Zych, a trzecia 
Aleksandra Wolsza. Startowało 30 
zawodniczek i zawodników, najlicz-
niej reprezentowane były JW. nr 2059 
Strzelec i KS Błękitni Sterkowiec. 

5 – W Szczepanowie rozpoczęły się 
tygodniowe uroczystości odpustowe ku 
czci św. Stanisława Biskupa i Męczen-
nika pod hasłem „Święty Stanisław 
Ojcem Narodu i Fundamentem 
Wiary w Naszej Ojczyźnie”. 
W ich trakcie obchodzono także 
10. rocznicę wizyty w Szczepa-
nowie Ks. Kardynała Josepha 
Ratzingera. Główne uroczystości 
odpustowe odbyły się 11 maja.  

5 – W Łodzi zakończył się 
trwający trzy dni XXXI Między-
narodowy Turniej Bokserski „O 
Srebrną Łódkę” z udziałem 117 
pięściarzy z Polski, Białorusi i Litwy. 
W zawodach startowali także repre-
zentanci BKB Magic Boxing Brzesko. 
Złoty medal wywalczył Mikołaj Karpień, 
a Patryk Domińczyk był trzeci.     

9 – Uczniowie i nauczyciele szkoły 
podstawowej w Sterkowcu zorganizo-
wali dzień otwarty dla 5-cio i 6-latków. 
Maluchom towarzyszyli ich rodzice, 
dla których przygotowano prelekcję 
„Dojrzałość szkolna”. 

10 – Przedstawiciele władz Brzeska 
oraz niektórzy mieszkańcy Mokrzysk 
i reprezentanci OSP przebywali z wi-
zytą w Żurawicy, gdzie świętowano 20. 
rocznicę powstania 1. batalionu czoł-
gów, któremu dowodzi podpułkownik 

Rafał Kowalik. Patronem batalionu 
jest płk pochodzący z Mokrzysk Józef 
Koczwara, toteż w uroczystościach 
uczestniczyli także państwo Chmiela-
rzowie, krewni patrona. Warto zapamię-
tać, że 28 lipca br. na placu Targowym 
w Brzesku odbędzie się przygotowywany 
przez Urząd Miejski piknik, podczas 
którego będzie można między innymi 
obejrzeć pokaz czołgu T-72.   

10 – W krytej pływalni BOSiR-u 
rozegrane zostały VIII Zawody Pływa-
ckie z okazji Dnia Flagi RP. Honorowy 
patronat nad imprezą objął burmistrz 
Grzegorz Wawryka. Wystartowało 61 
młodych pływaków. W poszczególnych 
kategoriach zwyciężyli: Amelia Góra 
(SP Łysa Góra), Dawid Nowak (BO-
SiR), Weronika Pawłowska (BOSiR), 
Erwin Szydłowski (Pływak Bochnia), 
Justyna Żak (BOSiR), Florian Smul-
ski (SP 2 Brzesko), Mikołaj Gorczyca 
(SP 1 Bochnia), Aleksandra Borowiec 
(BOSiR), Franciszek Garbień (BOSiR), 
Maja Madej (BOSiR), Michał Bieniek 
(SP 1 Bochnia), Oliwia Gorczyca (SP 
1 Bochnia), Maciej Zachara (BOSiR), 
Gabriela Gnyla i Jakub Szydek. 

Nagrody rzeczowe i słodycze dla naj-
lepszych ufundowali Urząd Miasta 
Brzeska, BOSiR Brzesko, Cyfrowy 
Polsat z siedzibą w Brzesku  oraz sklep 
CUKIERECZEK. 

10 – W RCK-B po raz ostatni 
przed wakacyjną przerwą wystąpiła 
działająca przy MOK grupa kaba-
retowa Sprawa Drugorzędna, z pro-
gramem opartym na utworach Jana 
Kaczmarka i Andrzeja Waligórskiego. 
Członkowie grupy zapowiadają, że po 
wakacjach zaprezentują zupełnie nowy 
spektakl.   

12 – W Sterkowcu przeprowadzone 
zostały Otwarte Zawody Speedballowe 
„O Puchar Orła Białego” zorganizo-
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wane przez miejscowy klub sportowy 
Błękitni. 7 pięcioosobowych zespołów 
rywalizowało o puchar ufundowany 
przez wiceprzewodniczącego rady po-
wiatu Tomasza Latochę. Do finałowej 
rozgrywki stanęli reprezentanci drużyn 
Strzelec NSR i Błękitni. Zwyciężyli 
gospodarze.   

14 – W RCK-B rozpoczęły się dwu-
dniowe II Konfrontacje Teatrów Dzieci 
i Młodzieży „Teatralne Lustra” zorga-
nizowane przez Małopolskie Centrum 
Kultury Sokół w Nowym Sączu – Biuro 
w Tarnowie oraz Miejski Ośrodek Kultu-
ry w Brzesku. Patronatem honorowym 
objęli imprezę starosta brzeski Andrzej 
Potępa oraz burmistrz Brzeska Grzegorz 
Wawryka. W konfrontacjach wystąpiło 
20 zespołów teatralnych z powiatów 
bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskie-
go i tarnowskiego. Laureatem głównej 
nagrody – Diamentowego Lustra – zo-
stała grupa teatralna JAGA ze Szkoły 
Podstawowej w Wojniczu.

16 – W Szkole Podstawowej nr 2 
w Brzesku odbył się V Wielki Maraton 
Czytania, trwający tradycyjnie całą dobę. 
W ciągu 24 godzin wielkiemu czytaniu 
oddało się kilka setek osób, w tym przed-
stawiciele władz i lokalnych instytucji. 
Wśród czytających znaleźli się między 
innymi burmistrz Grzegorz Wawryka, 
poseł Edward Czesak, wiceprzewodni-
czący rady miejskiej Krzysztof Ojczyk, 
były dyrektor szkoły Józef Kaczmarczyk, 
dyrektor MOK Małgorzata Cuber, dyrek-
tor PiMBP Maria Marek oraz dyrektor 
MOPS Bogumiła Czyżycka-Paryło. Czy-
tano książki Astrid Lindgren.   

18 – Z Rynku wyruszyli brzescy 
uczestnicy XII Małopolskiego Gwiaź-
dzistego Rodzinnego Zlotu „Rowerem 
po Zdrowie”. Cyklistów żegnał osobiście 
burmistrz Grzegorz Wawryka, który 
tradycyjnie ufundował dla naszych 
reprezentantów rower i puchar. Meta 
tegorocznego Zlotu usytuowana była 

w Szczurowej, a wzięli w nim udział 
rowerzyści z Małopolski i województwa 
świętokrzyskiego.  

19 – Jednostka OSP w Jasieniu 
obchodziła 90-lecie istnienia. Podczas 
rocznicowych uroczystości wręczono 
odznaczenia dla najbardziej zasłużonych 
strażaków. 

20 – Członkowie Komisji Prawa Po-
rządki Publicznego i Promocji przy radzie 
miejskiej w Brzesku, a także kierownik 
Referatu Gospodarki Komunalnej Hen-
ryk Piela udali się z wizytą do schroniska 
w Nowym Targu, by sprawdzić, w jakich 
warunkach przebywają tam odłowione 
na terenie nasze gminy bezpańskie psy. 
Goście z Brzeska wystawili schronisku 
wysoką ocenę. 390 psów żyje w bok-
sach z ocieplonymi budami. Korzystają 
z weterynaryjnej opieki, otrzymują peł-
nowartościowe pożywienie. Bezpańskie 
psy z gminy Brzesko przed wysłaniem 
ich do Nowego Targu przetrzymywane są 
przez kilka dni na terenie bazy Brzeskich 
Zakładów Komunalnych. Każdy zain-
teresowany adopcją porzuconego przez 
kogoś psa, może zadzwonić do BZK (nr 
14 66 30 563) lub do Nowego Targu (nr 
18 44 88 433).    

22 – W RCK-B gościł Bogusław 
Kaczyński. Miłośnicy znawcy muzyki po-
ważanej mogli wziąć udział w spotkaniu 
zatytułowanym „Łańcut – moja miłość”. 

23 – Dzień Mamy i Taty zorgani-
zowano w Domu Ludowym w Porębie 
Spytkowskiej, w którym ze swoimi 
rodzicami spotkali się wychowankowie 
miejscowego przedszkola. Dzieci przed-
stawiły widowisko „W krainie bajek”, 
zaprezentowały też układy taneczne 
przygotowane przez Krzysztofa Prze-
piórkę. Podobne imprezy z okazji Dnia 
Rodziny odbyły się w wielu świetlicach 
środowiskowych i przedszkolach gminy 
Brzesko.  

23 – W RCK-B wystąpiła legen-
darna Eleni, której towarzyszył zespół 

w składzie Aleksander Białous, Kostas 
Dzokas i Andrzej Ellman. Koncert 
zgromadził nadkomplet publiczności  

25 – Po raz piąty w Brzesku ro-
zegrany został z okazji Dnia Matki V 
Turniej Piłki Nożnej Orlików (rocznik 
2005 i młodsi). Wystartowały drużyny 
reprezentujące Tarnowską Akademię 
Futbolu, ABC Futbolu z Bochni oraz 
Okocimski Klub Sportowy. Tradycyjnie 
w zawodach brały też udział mamy 
młodych piłkarzy. Sponsorami turnieju 
były Urząd Miejski w Brzesku, Zarząd 
Can-Pack SA, Zarząd Fundacji Promo-
cja Zdrowia, Zarząd Coca Cola HBC 
Polska i Coca Cola Services Polska, 
Uzdrowisko Kopalnia Soli w Bochni, 
firma Climax w Brzesku oraz BOSiR 
Brzesko. Organizatorem turnieju była 
Ewa Witkowska, a poprowadziła go 
Anetta Śnieg. 

27 – W RCK-B odbyła się trady-
cyjna aukcja prac plastycznych wyko-
nanych przez uczestników Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Brzesku. W wyni-
ku licytacji i wolnej sprzedaży zebrano 
ponad 7 tysięcy złotych. Rekordzistką 
wśród licytujących była Mirosława 
Morawska, prezes zatrudniającej 
osoby niepełnosprawne firmy ABM, 
która zasiliła konto WTZ kwotą 1650 
złotych. 

28 – Brzeski Rynek był areną 
zmagań uczestników III Mistrzostw 
Medycznych i Ratowniczych Jednostek 
Ratowniczo-Gaśniczych województwa 
małopolskiego. W zawodach startowa-
ło 20 reprezentacji. Pierwsze miejsce 
zajęła JRG Olkusz, która wyprzedziła 
JRG Dąbrowa Tarnowska oraz JRG 
Proszowice. 

29 – Dziesięć uchwał podjęli rad-
ni miejscy podczas majowej sesji. 
Najwięcej kontrowersji towarzyszyło 
głosowaniu nad uchwałą dotyczącą 
zmiany limitu punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych.  

Z dniem 31 grudnia 2012 roku weszła w życie ustawa 
o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych, na mocy której wprowadzono szereg 
ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego.
Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:
- wprowadzenie możliwości jednoczesnego wymeldo-
wania przy zameldowaniu w nowym miejscu  pobytu,
- wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku 
meldunkowego przez ustanowionego   
  pełnomocnika legitymującego się pisemnym 
pełnomocnictwem,
- odstąpienie od konieczności zgłaszania informacji 
o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz 

  przedkładania książeczki wojskowej,
- zniesienie obowiązku zameldowania obywateli 
polskich, obywateli Unii Europejskiej, obywateli 
  państw EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfede-
racji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie 
  przekraczający 3 miesięcy,
- wydłużenie terminu na realizację obowiązku mel-
dunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji 
  karnych (m.in. grzywny) dla obywateli polskich, 
obywateli Unii Europejskiej, obywateli państw 
  EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji 
Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku 
  meldunkowego,

- likwidację obowiązku meldunkowego wczasowi-
czów i turystów,
- zniesienie obowiązku właścicieli, dozorców- i admi-
nistratorów nieruchomości oraz zakładów pracy 
  dotyczącego weryfikowania wypełnienia obowiąz-
ku meldunkowego przez mieszkańców lub 
  pracowników,
- złagodzenie procedury związanej z wyjazdem za 
granicę - od 2013 roku obowiązek zgłoszenia 
  wyjazdu za granicę dotyczy osób, które wyjeżdżają 
na okres dłuższy niż 6 miesięcy (poprzednio 
  dotyczył wyjazdów powyżej 3 miesięcy).

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Brzesku, pokój nr 7, 

Tel. 14 68 63 100 wewn. 137.

ZMIANY W PRZEPISACH MELDUNKOWYCH
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Przed majową sesją rady miejskiej bur-
mistrz Grzegorz Wawryka przedstawił 
radnym sprawozdanie z wykonania 
budżetu za 2012 rok. Prezentujemy naj-
ważniejsze dane z tego sprawozdania. 

Plan dochodów gminy w ubie-
głym roku ustalony został na poziomie 
86 864 746,28 złotych. Po zmianach 
wprowadzonych przez radnych został 
zmniejszony o kwotę 560 986,19 zł. We-
dług planu wydatki początkowo miały się 
zamknąć kwotą 90 414 846,65 zł. Później 

Sprawozdanie budżetowe
ten plan obniżono o 2 515 072,44 zł.  Radni 
planowali także, że przychody w 2012 
roku powinny wynieść 6 850 100,37 
złotych. Miały się na to złożyć wpływy 
ze sprzedaży wyemitowanych papierów 
wartościowych (2 mln zł), pożyczki 
(2 389 560 zł) i kredyty (2 460 540,37 
zł). Przychody te sfinansowałyby pla-
nowany deficyt oraz spłatę zobowiązań. 
Po zmianach planowane przychody 
zostały zwiększone do kwoty 16 326 159 
zł. Ostatecznie uzyskano 10 400 000 zł 

ze sprzedaży papie-
rów wartościowych, 
1 380 081,28 z ty-
tułu pożyczek oraz 
3 136 598,66 zł z ty-
tułu kredytów. 

Plan rozcho-
dów ustalony zo-
stał w wysokości 
3 300 000 zł. 900 
tys. zł miała stano-
wić spłata pożyczki 
zaciągniętej w 2005 
roku z NFOŚiGW 
na zadanie „Rozwój 
gospodarczy Gminy 
Brzesko – etap III 
– budowa kanali-

zacji”. Na wykup obligacji wyemitowa-
nych w 2005 i 2008 roku przeznaczono 
2 400 000 zł. Po zmianach rozchody 
zostały zwiększone do 9 700 000 zł 
z przeznaczeniem na wcześniejszy wy-
kup obligacji (6 400 000zł). 

Planowany deficyt miał wynieść po-
czątkowo 3 550 100,37 zł, po czym został 
zwiększony do 6 626 159 zł. Ostatecznie 
zamknął się kwotą 4 041 308,53 zł.  

Na koniec 2012 roku dług gmi-
ny Brzesko wynosił 51 180 081,28. 
Złożyły się nań dług zaciągnięty we 
wcześniejszych latach 39 400 000 zł 
oraz dług zaciągnięty w ubiegłym roku 
(11 780 081,28 zł). Cały dług stanowił 
58,74 procent dochodów, co mieści się 
w granicach wyznaczonych przez przepi-
sy o publicznych finansach. Obciążenia 
budżetu w wyniku spłat zobowiązań 
z tytułu pożyczek, obligacji i kredytów 
wyniosły 12 780 905,21.  

Wartość majątku gminy na koniec 
ubiegłego roku wynosiła 171 012 046,20 
złotych i w porównaniu z początkiem 
2012 roku była mniejsza o1 483 216,05 
zł. W skład majątku wchodzi 27 
jednostek budżetowych, 2 placówki 
kulturalne i 9 przedszkoli.

Opracował PRUD

Ostatnie tygodnie były dla Brze-
skich Zakładów Komunalnych 
niezwykle owocne, jeśli chodzi o ne-
gocjacje dotyczące wywozu śmieci 
w kilku gminach. Prezes Janusz 
Filip z satysfakcją poinformował 
nas, że rynek usług świadczonych 
przez BZK znacznie się rozrósł.  

Zgodnie z przypuszczeniami BZK 
wygrały przetarg na obsługę od 1 lipca 
br. całej gminy Brzesko. To dobra wia-
domość dla spółki, bo firma odzyskała 
obsługiwane ostatnio przez konkurencję 
zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej, Porę-
bę Spytkowską i pół Okocimia. Sukcesem 
zakończyły się też starania o utrzymaniu 
rynku w gminie Dębno. Wprawdzie brze-
skie przedsiębiorstwo podzieliło się tam 
obowiązkami z tarnowskim MPGK, ale 
i tak zwiększyła się liczba obsługiwanych 
gospodarstw w tej gminie przez brzeskie 
przedsiębiorstwo z 1400 do 2000. Na 
początku czerwca prezes Filip podpisał 
umowę z władzami gminy Nowy Wiśnicz 
na obsługę całego jej terenu. W dniu, któ-
rym rozmawialiśmy z prezesem Filipem, 
nieznane były jeszcze wyniki przetargu 

ogłoszonego w gminie Szczurowa, o któ-
rej obsługę BZK również się starały. Nie 
udało się wejść na rynek w gminach 
Gnojnik i Borzęcin, choć do pomyślnego 
rozstrzygnięcia brakowało niewiele. Ko-
lejne przetargi odbędą się  jesienią. 

Czy firma podołałaby wszystkim 
zadaniom, o których wykonywanie się 
ubiegała? – Jeśli chodzi o sprzęt, którym 
dysponujemy, to jesteśmy w stanie przyjąć 
na siebie dużo więcej zadań, niż nam 
przydzielono. Gdybyśmy wygrali jeszcze 
te dwa przetargi, musieliśmy jedynie 
przyjąć do pracy trzy osoby, a to wobec 
bezrobocia miałoby dodatkową dobrą 
stronę – mówi prezes – Nowa śmieciarka, 
którą eksploatujemy od stycznia, może 
być wykorzystana w znacznie większym 
stopniu, niż dotychczas. Oprócz wywozu 
śmieci BZK zajmują się też innymi usłu-
gami. Janusz Filip zawarł właśnie ważną 
na dwa lata umowę z brzeskim Zakładem 
Opiekuńczo-Leczniczym na świadczenia 
związane z inną działalnością. Pracownicy 
firmy cały czas zajmują się utrzymaniem 
miejskiej zieleni oraz porządkowaniem 
chodników i ukwiecaniem klombów. 

- Cieszy fakt, że jesteśmy samowy-
starczalni. Od około pięciu lat cały czas 
uzyskujemy dodatni wynik finansowy. 
Ostatnio zawarte umowy pozawalają 
z optymizmem patrzeć w przyszłość 
– podsumowuje Janusz Filip. 

Aktualnie firma zatrudnia 43 osoby 
na etatach i kilka osób na umowy-zle-
cenia. Średnia pensja w przedsiębior-
stwie jest w miarę wysoka i oscyluje 
w granicach 3160 złotych brutto (wraz 
z nadgodzinami). 

***
W związku z propozycjami nie-

których radnych, aby dokonać fuzji 
Brzeskich Zakładów Komunalnych 
z Miejskim Przedsiębiorstwem Komuni-
kacyjnym, zapytaliśmy prezesa Filipa, 
co sądzi o takim rozwiązaniu. 

- Absolutnie nie jesteśmy zaintereso-
wani takim pomysłem, ale rozważaliśmy 
różne warianty tego tematu. Ani przyłą-
czenie ani likwidacja MPK nie wchodzą 
w grę ze względu na ich wysoki koszt. 
BZK również nie zamierza uruchamiać 
w swojej działalności komunikacji zbio-
rowej, bo i ta działalność w przypadku 
biletów ulgowych musiałaby być doto-
wana przez gminę. 

EMIL                  

Ofensywne BZK

Wykaz dochodów gminy w 2012 roku 

Rodzaj dochodów Plan Wykonanie Procent

Dochody własne 47 469 691,00 48 021 888,79 101,16

Dotacje celowe 10 641 828,00 10 594 215,05  99,55

Subwencje ogólne 25 355 113,00 25 355 113,00 100,00

Fundusze pomocowe   2 638 950,09  2 324 462,66  88,08

Dochody ogółem 86 303 760,09 86 478 945,28 100,20

Wykaz wydatków gminy w 2012 roku

Rodzaj wydatków Plan Wykonanie Procent

Wydatki majątkowe  8 394 484,00  7 870 774,07 93,76

Wydatki bieżące 84 535 435,09 82 649 479,74 97,77

Wydatki ogółem 92 929 919,09 90 520 253,81 97,41



6

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY czerwiec  2013INFORMACJE

Podczas majowej sesji radni za-
twierdzili Plan Odnowy Miejscowo-
ści Okocim. Zawiera on szereg zadań 
mających zostać zrealizowanych do 
2020 roku. Wśród nich na pierwszy 
plan wysuwa się modernizacja 
budynku byłego przedszkola, 
w którym w przyszłości ma się 
mieścić Centrum Kultury Wsi Oko-
cim. Sam Plan to 24-stronicowy 
starannie opracowany dokument, 
z którego przytaczamy najważ-
niejsze zapisy.  

Okocim według stanu na koniec 
lutego br. liczy 1993 mieszkańców, 
z czego 50,4 procent to kobiety. Ponad 61 
procent to osoby w wieku produkcyjnym. 
Największa grupa (642 osób) mieści się 
w przedziale wiekowym 19-40 lat. 

Ponad 42 procent powierzchni 
Okocimia stanowią grunty rolne i sady, 
37,6 procent – lasy. Ciekawostką jest 
to, że tylko 3,4 procent tej powierzchni 
zajmują tereny budowlane. 

Okocim jest dobrze wyposażony 
w infrastrukturę techniczną, elek-
tryczną i telekomunikacyjną. W 2011 
roku zakończono budowę dodatkowej 
uzupełniającej nitki sieci wodociągowej. 
Centrum wsi jest uzbrojone w sieć kana-
lizacyjną. Ze względu na ukształtowanie 
terenu, budowa kanalizacji w pozosta-
łych strefach zabudowanych jest trudna 
do wykonania. 

Mieszkańcy Okocimia chlubią się 
tym, że ich miejscowość jest w kraju 
wyjątkowa ze względu na swoją na-
zwę. Kiedy gdzieś w Polsce północnej 
powiemy, że jesteśmy z Brzeska, można 
spodziewać się, że nasz rozmówca nie 
skojarzy tej nazwy z browarem. Hasło 
„Okocim” wszystko wyjaśnia. Warto 
pamiętać, że założyciele i wieloletni 
właściciele browaru pozostawili w Oko-
cimiu trwałe ślady swojej działalności. 
To przecież Goetzowie postawili w obec-
nych granicach Okocimia najbardziej 
okazałe obiekty budowlane – kościół 
i szkołę. Ów kościół, ziemiański dwo-
rek (choć zniszczony), nowoczesna sala 
sportowa przy szkole, Dom, Ludowy, 
remiza i boisko sprawiają, że potencjał 
turystyczny Okocimia można uznać za 
dość pokaźny. Do tego dochodzą przy-
parafialny Młodzieżowy Klub Profilak-
tyczno-Wychowawczy, jednostka OSP, 
Ośrodek Jazdy Konnej, Stowarzysze-
nie Miłośników Ziemi Okocimskiej 
oraz klub sportowy.

Okocim do odnowy
Specjaliści analizujący mocne strony 

tej miejscowości wskazują na walory 
przyrodniczo-krajobrazowe (bliskie 
sąsiedztwo lasów i przepiękne widoki 
– przy dobrej pogodzie widać stąd nawet 
Tatry). Tutejsi rolnicy dysponują sporą 
wiedzą w zakresie uprawy ziemniaków 
i zbóż, co przekłada się na wyższe – niż 
gdzie indziej – plony. Miejscowe gospo-
darstwa są dobrze wyposażone w zme-
chanizowany sprzęt. Po stronie aktywów 
należy zapisać efektywnie rozwijające 
się rolnictwo ekologiczne, dobry stan lo-
kalnych dróg, a także dobrze rozwinięta 
sieć wodociągowa i kanalizacyjna. 

Do minusów fachowcy zaliczają na 
pierwszym miejscu mizerne zaintere-
sowanie młodzieży zawodem rolnika, 
co może doprowadzić do zaniku tej 
gałęzi gospodarki. Inna sprawa, że 
wspomniane wcześniej wysokie zbiory 
ziemniaków i zbóż nie przekładają się 
na dochody z uwagi na trudności z ich 
zbytem. W ogóle większość mieszkańców 
Okocimia nie należy do ludzi zamoż-
nych. Trzeba też przyznać, że mimo 
posiadania boiska i sali sportowej trud-
no mówić, aby infrastruktura sportowa 
spełniała do końca oczekiwania samych 
mieszkańców i przyjezdnych. Bolączką 
jest też brak miejsc do zabaw dla dzieci 
i do rekreacji.     

W latach 2007-2012 władze gminy 
wydały na Okocim 10,4 mln zł. Aż 68 
procent tej kwoty to subwencja oświato-
wa. Budowa sali sportowej kosztowała 
1,42 mln zł, a poprowadzenie dodatko-
wej nitki wodociągowej pochłonęło 620 
tys. zł.

Autorzy strategii rozwoju Okocimia 
wyróżniają 8 głównych celów. Wśród 
nich na pierwszym miejscu wymienia-
ne jest doprowadzenie stanu dróg na 
wyższy poziom i dostosowanie ich do 
europejskich wymogów. Ważne jest też 
całkowite skanalizowanie wsi. Nie moż-
na też zapominać o zwiększeniu oferty 
w zakresie spędzania przez mieszkańców 
wolnego czasu. Wśród priorytetów mowa 
jest także o rozwoju bazy turystyczno-in-
formacyjne czyli o działaniach mających 
na celu skuteczniejszą promocję miej-
scowości. Warto byłoby też znaleźć dla 
części mieszkańców alternatywne źródła 
dochodu, na przykład poprzez rozwój 
agroturystyki, dla której w Okocimiu 
występują warunki wręcz idealne. 

Jeśli chodzi o formy organizacji dla 
mieszkańców atrakcyjnych form spędza-

nia wolnego czasu, to możliwości są tutaj 
raczej ograniczone. Owszem, w Domu 
Ludowym odbywają się spotkania in-
tegrujące miejscowe społeczeństwo, ale 
nie jest on miejscem mogącym pomieścić 
większą liczbę ludzi. „Zielone Boisko” 
sąsiadujące z zabytkowym dworem 
służy organizacji imprez plenerowych. 
Remiza strażacka z jedną niewielką 
salką też nie sprzyja działalności kul-
turalno-społecznej. Dlatego w strategii 
mowa jest o konieczności powstania 
w Okocimiu Centrum Kulturalnego, 
w którym pole do popisu mieliby 
członkowie Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Okocimskiej (SMZO). 

Takie Centrum może powstać w bu-
dynku starego przedszkola położonego 
przy ulicy Goetzów Okocimskich, który 
już od pięciu lat stoi opustoszały, po tym 
jak wyprowadziły się z niego poprzed-
nie właścicielki, Siostry Służebniczki 
Najświętszej Maryi Panny Niepokala-
nie Poczętej. Inwestycja prowadzona 
ma być w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.  

Budynek został postawiony w 1900 
roku. Posiada trzy kondygnacje – piw-
nicę, parter i poddasze.  

Aktualnie właścicielem byłego przed-
szkola jest SMZO, które zakupiło je, 
aby mieć większe możliwości realizacji 
zadań statutowych. Na razie budynek 
jest w takim stanie, że prowadzenie 
w nim jakiejkolwiek działalności jest 
wykluczone. Planowana modernizacja 
może poprawić jego standard i uczy-
nić z niego faktycznie centrum życia 
kulturalnego Okocimia. Projekt jest 
powszechnie akceptowany przez zdecy-
dowaną większość mieszkańców. 

Pomysłodawcy tego projektu wy-
mieniają szeroki wachlarz funkcji, jakie 
spełniać będzie w przyszłości Centrum. 
W planach są: wystawy rękodzieła 
i twórczości ludowej, przedsięwzięcia 
kulturalne, występy artystyczne grup 
młodzieżowych, spotkania drużyny 
piłkarskiej KS Okocim, Koła Gospo-
dyń Wiejskich i Scholi „Bliżej Nieba”, 
zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz spot-
kania autorskie połączone z promocją 
miejscowości i regionu. 

Zakres niezbędnych prac adapta-
cyjnych jest bardzo szeroko. Wewnątrz 
budynku należy wymienić stolarkę 
okienną i drzwiową, dostosować sa-
nitariaty do obowiązujących norm, 
wymienić instalację elektryczną, gazo-
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wą i sanitarną, zmodernizować system 
ogrzewania, wykonać nowe podłogi 
i wreszcie wymalować pomieszczenia. 
Na zewnątrz tez jest sporo do zrobienia. 
Niezbędne jest wykonanie izolacji pio-
nowej i poziomej, ocieplenie budynku, 
przebudowa wszystkich schodów oraz 
zbudowanie podjazdu dla osób niepeł-
nosprawnych. Na koniec pozostaje już 
tylko zakup wyposażenia służącego po-

stawionym przez pomysłodawców zada-
niom. Autorzy projektu są przekonani, 
że zmodernizowany i ogólnodostępny 
obiekt będzie sprzyjał aktywnemu 
uczestnictwu mieszkańców w lokalnym 
życiu społecznym i kulturalnym.

W Planie Odnowy Miejscowości Oko-
cim zapisano jeszcze sporo zadań, które 
mają zostać zrealizowane do 2020 roku. 
Są wśród nich budowa placu zabaw, 

remont Domu Ludowego, dokończenie 
budowy kanalizacji, budowa boisk tra-
wiastego i ze sztuczną nawierzchnią, do-
budowa ulicznego oświetlenia, budowa 
i modernizacja chodników, rozbudowa 
parkingu w centrum oraz budowa amfi-
teatru, w którym można by organizować 
plenerowe imprezy. A pomysłów na te 
ostatnie mają członkowie SMZO sporo.

PRUD   

       

75 sklepów i 30 lokali gastrono-
micznych – to nowy limit punktów 
sprzedaży alkoholu powyżej 4,5 
procent uchwalony przez radnych 
podczas majowej sesji. Przeciwni 
zmianie limitu byli radni z Komi-
sji Zdrowia i Komisji Statutowej. 
Podobnego zdania był burmistrz 
Grzegorz Wawryka.  Pozostali gło-
sowali „za”. Ta zmiana to jedynie 
„przesunięcie”. Do tej pory, w myśl 
uchwały podjętej w 2009 roku li-
mit wynosił 70 sklepów i 35 lokali 
gastronomicznych. W przypadku 
sklepów limit był wykorzystany 
w 100 procentach, natomiast zezwo-

Alkohol na obradach
lenie na sprzedaż alkoholu powyżej 
4,5 procent posiadali właściciele 28 
lokali gastronomicznych. 

Najbardziej przeciwny wprowadzo-
nej zmianie był Adam Smołucha, prze-
wodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy 
Społecznej i Rodziny. Powoływał się 
przy tym na statystyki opublikowane 
przez PARPA (Państwowa Agencja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych), według których wynika, że ilość 
punktów sprzedaży alkoholu wpływa na 
jego spożycie. Katarzyna Pacewicz-Pyrek 
stanęła na stanowisku, że zwiększenie 
liczby sklepów mogących sprzedawać 
wysokoprocentowy alkohol może stwo-

- Musimy jechać do Mokrzyskiej – po-
wiedziała pewna kobieta do męża, kiedy 
oboje stali obok swojego auta w centrum 
miasta i studiowali samochodową mapę. 
Numer rejestracyjny wskazywał, że 
przyjechali z daleka, toteż może im być 
wybaczone przeświadczenie, że nazwa 
Mokrzyska to przymiotnik rodzaju 
żeńskiego. Nie można jednak wybaczyć 
mieszkańcom naszej gminy, których 
spora część zasugerowałaby przyby-

rzyć szanse dla handlowców chcących 
poszerzyć ofertę. 

Według danych uzyskanych z Urzędu 
Miejskiego każdego roku do gminnej kasy 
wpływa około 650 tysięcy złotych z tytułu 
tzw. korkowego. Te pieniądze przeznaczo-
ne zostają na antyalkoholową profilaktykę 
– dzięki tym środkom organizowane są na 
przykład zielone szkoły i półkolonie.  

Zgodnie z ustawą, każdy handlujący 
piwem i winem płaci każdego roku 1,4 
procent wartości alkoholu sprzedanego 
powyżej sumy 37,5 tysięcy złotych. 
W przypadku sprzedaży wódki opłata 
wynosi 2,7 procent wartości przy prze-
kroczeniu obrotu w wysokości 77 tysięcy 
złotych. 

Każdy sprzedający alkohol ma obo-
wiązek złożyć do końca stycznia oświad-
czenie odnośnie sprzedaży za ubiegły rok. 
Jeśli żaden z nich nie przekracza ustalo-
nego ustawą limitu, to płaci za sprzedaż 
piwa i wina 525 złotych rocznie, a w przy-
padku wódki 2100 złotych. Płacić można 
w trzech ratach. Zezwolenie na sprzedaż 
alkoholu wydaje się minimalnie na 2 lata, 
maksymalnie na 5 lat. PRUD

Limit punktów sprzedaży 
alkoholu w ostatnich latach  

Rok Sklepy Gastronomia
2001   38      32
2004   60      45
2009   70      35
2013   75      30

Trzy zamiast jednej
KKilka kadencji temu radni zmagali się już z trudnym ustaleniem limitu punktów 
sprzedaży alkoholu. Przeciwną zwiększeniu tego limitu była ówczesna radna Janina 
Drużkowska-Cader, która podobnie – jak obecnie Adam Smołucha – uważała, że liczba 
takich punktów ma proporcjonalny wpływ na spożycie. Obrazowo rozwiał jej wątpliwości 
nieżyjący już radny Adam Kural z Okocimia. Oto, odtworzona z pamięci, opowiedziana 
przez niego historia:
- Mieliśmy w remizie w Okocimiu zebranie strażaków. Po zebraniu zostało nas czterech 
i ktoś z nas zaproponował, abyśmy się napili. Zasugerował wypicie jednej butelki wódki. 
Było już późno i zakup alkoholu w Okocimiu nie wchodził w rachubę. Trzeba było pojechać 
do Brzeska, do sklepu nocnego. Kolega, który miał pojechać, stwierdził, że skoro ma 
udać się do Brzeska, to po jedną butelkę po prostu się nie opłaca. Złożyliśmy się więc 
na trzy flaszki. Gdyby w Okocimiu był o tej porze otwarty sklep, kupilibyśmy tylko jedną 
butelkę. Wniosek z tego jest prosty: zmniejszony limit sieci punktów sprzedaży alkoholu 
wpłynął na zwiększenie spożycia. EMIL      

Nie jedźmy do Mokrzyski
szom, żeby pojechali do Mokrzyski. 
Tak, tak, nie brak wśród nas takich, 
którzy uważają, iż nazwa Mokrzyska 
to rzeczownik rodzaju żeńskiego (i jest 
to także mylne wyobrażenie). Piszący 
te słowa niejednokrotnie doświadczył, 
że takiej formy używają nawet rdzen-
ni mieszkańcy miejscowości, o której 
mowa. Wierny jest jej także pewien 
wysoki urzędnik gminny i to już napawa 
niepokojem, tym bardziej, że poprawna 

forma używana jest konsekwentnie na 
przykład w Planie Odnowy Miejscowości 
Mokrzyska opracowanym w 2009 roku 
przez … Urząd Miejski. Uświadommy 
sobie zatem, że nazwa Mokrzyska to 
wprawdzie rzeczownik, ale w liczbie 
mnogiej.  Kojarzyć je należy z mokrad-
łami, których niegdyś w tym rejonie nie 
brakowało. „Witamy na oficjalnej stronie 
Mokrzysk” – piszą na tejże stronie jej 
autorzy (zauważmy, że nie na stronie 
Mokrzyskiej, ani też Mokrzyski). I tego 
się trzymajmy. Nigdy nie jedźmy do 
Mokrzyski.  ORTODOX        
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MPK raz jeszcze
W majowym wydaniu BIM-u in-
formowaliśmy o nienajlepszej 
sytuacji finansowej w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Komunikacyj-
nym, co zaniepokoiło niektórych 
radnych. Nie ze wszystkimi tezami 
zawartymi w tekście „Kosztowna 
komunikacja” zgadza się prezes 
spółki Krzysztof Gawor. 

- To nie jest tak, że nasze autobusy 
nie jeżdżą w godzinach nocnych. Zgodnie 
z kodeksem pracy pora nocna trwa do 6 
rano, a niektórzy z naszych kierowców 
pracują już od 4 lub od 5 rano. Dlatego 
zasadne jest umieszczenie w nowych 
umowach o pracę zapisu o dodatku za 
godziny nocne – wyjaśnia prezes Gawor 
– Nie do końca też jest prawdą, że „trze-
ba było zwracać pieniądze tym, którzy 
wykupili miesięczne bilety, a z usług 
firmy korzystają właśnie w godzinach 
popołudniowych”, kiedy w kwietniu 
zawiesiliśmy popołudniowe kursy z po-
wodu zwolnień chorobowych kierowców. 
O taki zwrot upomniała się tylko jedna 
kobieta z Poręby Spytkowskiej. Właści-
wie to ja sam zaproponowałem jej takie 
rozwiązanie. 

Prezes nie ukrywa, że istnieje kon-
flikt pomiędzy nim, a częścią pracowni-
ków. Potwierdza też, że MPK regularnie 
generuje straty. Zwrócił nam jednak 
uwagę na pewną paradoksalność, któ-
ra miała miejsce w kwietniu, czyli 
wtedy, gdy w firmie zachorowało nagle 
większość kierowców. Z tego powodu 
zawieszone zostały popołudniowe kursy 
na wszystkich 6 liniach obsługiwanych 
przez MPK. 

Działalność MPK z reguły przynosi 
straty. Na koniec marca ta strata była 
większa o 27 tysięcy złotych niż comie-
sięczna dopłata przekazywana konto 
firmy przez władze gminy. Już po mie-
siącu, po wspomnianym tutaj zawiesze-
niu kursów, strata zmalała do 7 tysięcy 
złotych. Jak to możliwe? W kwietniu 
dochody ze sprzedaży biletów zmalały 
o 4 tysiące złotych w stosunku do marca. 
W tym samym czasie gwałtownie zma-
lały koszty zużycia paliwa, bo autobusy 
popołudniami garażowały w zajezdni. 
Wniosek jest prosty  – Wieczorne kursy 
zarabiają tylko na pół zużytego w tym 
czasie paliwa. I to jest ten paradoks, bo 
okazuje się, że MPK nie przynosi strat 
wtedy, kiedy nie świadczy usług, do 
jakich zostało powołane.

Sytuacja z kwietnia jasno pokazała, 
że z popołudniowych kursów należałoby 

zrezygnować, tym bardziej, że właści-
wie nie było w kwietniu społecznych 
protestów z tego powodu. Być może ten 
wniosek zostanie ujęty w analizie linii 
MPK pod kątem ich opłacalności. 

Co do nowych, obowiązujących od 
lipca, umów pracy, które otrzymali 
pracownicy, wszyscy przyjęli zapropo-
nowane przez prezesa warunki, oprócz 
jednej osoby zatrudnionej. 

- Dziwi mnie sposób, w jaki związ-
kowcy prowadzą spór zbiorowy – mówi 
prezes – 10 maja wręczono mi pismo 
o jego rozpoczęciu określając w pię-
ciu punktach jego przedmiot. W tym 
samym dniu wyznaczyłem im termin 
spotkania, które odbyło się 16 maja. 
Na spotkaniu tym podpisano protokół 
uzgodnień w sprawie 3 z 5 podniesio-
nych spraw i zgodnie ustalono następny 
termin spotkania na 24 maja.. Niestety, 
wtedy związkowcy odmówili rozmów. 
Odmówili w ten sposób, że z pracow-
ników w ogóle żaden nie zabrał głosu, 
a dodatkowo powołany przez związek, 
przedstawiciel załogi spoza pracowni-
ków, pan Ludwik Korta podyktował 
do protokołu, że „nie chce rozmawiać 
ani na temat punktu 1 ani punktu 5 
przedmiotu sporu”. Ten sam pan, zno-
wu o dziwo w imieniu pracowników, 
jeszcze w tym samym dniu spotkał się 
z burmistrzem i przy mnie oświadczył, 
że jak MPK Brzesko upadnie, to pra-
cownicy będą zadowoleni. Od tego czasu 
żadne rozmowy nie są prowadzone, 
a te nieuzgodnione przedmioty sporu 
to – jak zapisano w piśmie związku 
– „przedłużające się negocjacje w spra-
wie uzgodnienia regulaminu pracy 
i płacy”.

Zdaniem prezesa jest to zapis cał-
kowicie bezsensowny, bo pertraktacje 
faktycznie przeciągane są, ale przez 
związek. Prezes wyjaśnia: - 5 lutego 
przekazałem związkowcom projekt regu-
laminu, który zawierał między innymi 
załącznik nr 2 z wykazem stanowisk 
i przyporządkowanymi im tabelami 
wynagrodzeń. Załącznik był identyczny 
jak ten w obowiązującym jeszcze wów-
czas Zakładowym Układzie Zbiorowym, 
który nigdy nie był kwestionowany. 27 
lutego otrzymałem odpowiedź z twier-
dzeniem, że „w projekcie regulaminu 
nie znajduje się załącznik zawierający 
wykaz stanowisk oraz przyporządko-
wanych im kategorii zaszeregowania, 
co uniemożliwia ustosunkowanie się 
związku do tak istotnej kwestii”. 

5 marca, prezes przekazał drugi 
projekt, między innymi ze zmienioną 
nazwą załącznika nr 2 i w swoim piśmie 
przewodnim napisał do związku: „Zmie-
niłem zapisy załącznika nr 2 (…), choć 
w mojej ocenie spełniał on wymagania 
w tym zakresie. Jeśli nadal kwestionu-
jecie jednak umieszczone tam zapisy, to 
proszę również o przedstawianie swojej 
propozycji z literalnymi zapisami satys-
fakcjonującymi pracowników”.

Do dziś prezes nie otrzymał od 
związku propozycji, jak miałyby brzmieć 
te zapisy, a skoro tak, to – jak twierdzi 
– nie mógł się do nich odnieść a tym 
bardziej umieścić ich w regulaminie.

Jest jeszcze drugi nieuzgodniony 
przedmiot sporu - zachowanie przez 
5 lat nagrody jubileuszowej. Sytuacja 
jest bardzo trudna. Mimo niewątpliwej 
przychylności ze strony burmistrza 
i rady miejskiej trudno oczekiwać, 
że będą wiecznie zwiększać dopłaty 
i to nie tylko, by zapewnić środki na 
bieżącą działalność (w której połowa 
kosztów to płace), ale także na inne 
dodatkowe świadczenia. Już w swym 
pierwszym projekcie regulaminu wyna-
gradzania prezes przewidział nagrody 
jubileuszowe, w tej samej wysokości 
dla wszystkich co pięć lat. Pracownicy 
wnioskowali o ich zróżnicowanie, na 
co prezes przystał. Rozpoczynając spór 
pracownicy zażądali gwarancji, że będą 
one wypłacane przez kolejne pięć lat, 
a już w trakcie negocjacji pojawił się 
jeszcze jeden postulat – podwyższenie 
ich wysokości. 

- Uważam, że jest to finansowo nie-
wykonalne. Nie ma gwarancji, że nawet 
po spełnieniu tego postulatu nie pojawią 
się kolejne pomysły, a ta metoda, pole-
gająca na stawianiu coraz to nowych 
żądań zamiast szukania kompromisu, 
do porozumienia nie doprowadzi. Dla 
uzyskania dodatkowych środków nie 
zaproponuję podwyżki cen biletów, co 
sugerowali związkowy jeszcze w marcu. 
Jakiekolwiek dodatkowe pieniądze dla 
kierowców mogą pochodzić jedynie z wy-
pracowanych przez nich oszczędności 
– uważa prezes.

Przed MPK okres nieszczególny 
– wakacje, podczas których obowiązują 
inne rozkłady jazdy. Czytelnicy, którzy 
korzystają z brzeskiej firmy transporto-
wej, powinni zatem zwrócić uwagę, że 
wszystkie kursy oznaczone na rozkła-
dach jazdy literą „W” na okres wakacji 
są zawieszone. WALP 
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Z ciekawą propozycją wystąpił podczas 
majowej sesji Adam Kwaśniak. Radny 
złożył interpelację w sprawie remontu 
zabytkowych kamienic w obrębie brze-
skiego Rynku. „W Brzesku jest wiele 
kamienic wpisanych do rejestru zabyt-
ków. Ich właścicieli nie stać na remont 
elewacji i dachów. W związku z tym 
zwracam się z wnioskiem o rozważenie 
możliwości zabezpieczenia środków 
w budżecie gminy i uruchomienie wielo-
letniego programu inwestycyjnego, który 
zakładałby bezzwrotne dofinansowanie 
do remontu zabytkowych kamienic 
przez gminę. Takie programy zostały 
uruchomione w niektórych miastach, 
między innymi w Zgorzelcu. Pomoc 
właścicielom kamienic jest szansą na 
uratowanie zabytkowych budowli i po-
prawę estetyki wokół zrewitalizowanego 
Rynku oraz przyległych ulic w centrum 
miasta” – napisał Kwaśniak w swojej 
interpelacji. 

Kamienice i źródła geotermalne
Istotnie, w Zgorzelcu tamtejsze wła-

dze przeznaczyły na remonty starych 
kamienic 3 miliony złotych. O przyzna-
nie dotacji może tam starać się każdy 
właściciel, w tym także wspólnoty 
mieszkaniowe. 

Trudno na razie spodziewać się 
takiego rozwiązania w Brzesku. Nie 
pozwalają na to ograniczone zasoby 
finansowe gminy. 

- Gdy przeprowadzaliśmy rewita-
lizację Rynku, chcieliśmy wyremon-
tować zabytkowe kamienice, ale nie 
pozwalały nam na to unijne przepisy. 
W budżecie gminy brak jest aktualnie 
środków, które moglibyśmy przezna-
czyć na ten cel. Nie ma obecnie takich 
programów, które dałyby możliwość 
pozyskania na to zadanie funduszy 
z zewnątrz. Niedługo ruszą nowe pro-
gramy unijne, więc wtedy będziemy 
mogli powrócić do tematu – wyjaśnia 
burmistrz Grzegorz Wawryka. 

Nowe nabory na środki unijne ru-
szyć mają w 2014 roku. Przypomniała 
o tym Maria Kądziołka, która zwróciła 
uwagę, aby podjąć starania o pozy-
skanie zewnętrznych funduszy w celu 
zorganizowania stref działalności go-
spodarczej w sąsiedztwie autostrady. 
To bardzo ważne dla rozwoju miasta 
i gminy. Radna poruszyła też temat źró-
deł geotermalnych odkrytych niedawno 
w pobliżu Góry Okocimskiej. Jej zda-
niem należałoby wykorzystać te zasoby. 
Burmistrz obiecuje, że powoła zespół, 
który rozezna to zagadnienie, przede 
wszystkim pod kątem opłacalności 
wykorzystania takich źródeł. Grzegorz 
Wawryka podkreśla, że w ostatnich 
latach znacznie rozwinęła się w gminie 
baza turystyczna. Odnowiono wiele 
zabytków, wzrosła liczba hoteli i lokali 
gastronomicznych. Poszerzona została 
też baza obiektów służących rekreacji 
i uprawianiu sportu.  WALP           

Urząd Miejski w Brzesku zaliczany jest 
do grona najoszczędniejszych w gospo-
darowaniu środkami przeznaczonymi 
na funkcjonowanie administracji samo-
rządowej. Wynika to z rankingu, jaki 
sporządziła jedna z regionalnych gazet. 
Urząd Miejski w Brzesku, spośród innych 
instytucji tego typu, wydaje najmniej 
na wyjazdy służbowe i rozmowy telefo-
niczne. 

Na delegacje w zeszłym roku prze-
znaczono 15,2 tys. zł. Brzesko ma pod-
pisane umowy o współpracy z trzema 
miastami - Sovatą (Rumunia), Lan-

Urząd Miasta po raz kolejny dowiódł 
swojej gospodarności

genenslingen (Niemcy)  i Szazhalom-
battą (Węgry). Warto podkreślić, że 
nie chodzi tu tylko o wyjazdy samych 
urzędników, radnych czy sołtysów ale 
głównie młodzieży szkolnej, harcerzy, 
sportowców i artystów. 

Także w rozmowach telefonicznych 
brzeski Urząd jest bardzo oszczędny. 
Duże znaczenie ma to, że na tele-
fony stacjonarne została podpisana 
jedna umowa, której warunki były 
negocjowane z operatorem. Dzięki 
temu rozmowy prowadzone wewnątrz 
instytucji są całkowicie bezpłatne. 

Podobnie jest w przypadku służbowych 
telefonów komórkowych. Chociaż, jako 
jedna z nielicznych gmin, Brzesko prze-
kazało komórki sołtysom, tych numerów 
nie jest dużo. Jest to bardzo ważne, bo 
informacje szybciej docierają do miesz-
kańców i odwrotnie, a sołtysi na bieżąco 
mogą informować Urząd np. o kryzy-
sowej sytuacji w swojej miejscowości. 
Każdy z pracowników Urzędu Miasta 
został zobowiązany do oszczędzania na 
rozmowach. Abonament nie jest prze-
kraczany czyli pracownicy stosują się 
do zalecenia.  Red.

Co jakiś czas powiat brzeski boryka się 
z groźbą powodzi, a wielu mieszkańców 
pamięta rok 1997 czy 2010, kiedy  za-
grożenie powodziowe było bardzo duże. 
Zważywszy na ostatnie ulewne deszcze, 
jest to temat jak najbardziej aktualny, 
bo powódź stanowi niebezpieczeństwo 
dla naszego życia, zdrowia i  dobytku. 
Każdy, kto doświadczył podtopienia, 
zalania i zmagał się z realną groźbą 
powodzi,  zdobył pewne doświadczenie 
i umiejętności radzenia sobie w tej 

trudnej życiowej sytuacji.   Podejmo-
wane działania i sposoby zapobiegania 
powodziom zainteresowały zespół 
naukowców kierowany przez prof. 
Tadeusza Tyszkę z Akademii Leona 
Koźmińskiego w Warszawie. Zwrócili 
się oni do Urzędu Miasta w Brzesku 
o umożliwienie przeprowadzenia an-
kiety. Badanie dotyczy podejmowanych 
przez społeczeństwo działań, mających 
na celu zmniejszenie strat w wyniku 
powodzi oraz wytłumaczenie dlaczego są 

one podejmowane. Wyniki ankiety mają 
na celu pomóc w ocenie skuteczności 
działań samorządu i mieszkańców oraz 
pokazać, jakiego wsparcia w dalszym 
ciągu brakuje. Mają również pomóc 
instytucjom kompetentnym w zakresie 
zarządzania ryzykiem powodziowym, 
stworzyć takie mechanizmy lub zachęty, 
które wspierałyby ludzi w realizacji tych 
działań na terenie całego kraju.

Ankieta będzie przeprowadzana 
w czerwcu, przez ankieterów legitymu-
jących się pismem z Urzędu Miasta. 
Badaniem zostanie objęty rejon osiedla 
Równia.  Red.

Ankieta powodziowa
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Czerwiec okazuje się być 
bardzo ważnym miesiącem 
w historii Okocimskiego Klu-
bu Sportowego. Dokładnie 21 
czerwca 2011 roku Czesław 
Kwaśniak został prezesem 
brzeskiego klubu, a już rok 
później piłkarska drużyna 
świętowała awans do I ligi. 
Minął kolejny rok, a nasze wo-
jewództwo obiegła informacja 
o tym,, że burmistrz Grzegorz 
Wawryka znalazł się w gronie 
72 osób wyróżnionych odzna-
czeniem Mecenas Futbolu 
Małopolskiego przyznanego 
przez Stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów Małopolski i MZPN, 
a wręczonego przez samego Zbi-
gniewa Bońka. Być może byłby to 
news o zasięgu lokalnym, ale za 
sprawą byłego prezesa OKS stał się 
już sensacją kalibru ogólnopolskie-
go, bo oto Kwaśniak wystosował 
list do prezesa PZPN, w którym 
ostro krytykuje fakt wyróżnienia 
włodarza gminy Brzesko. Mało tego 
– zapowiada, że podczas Walnego 
Zebrania PZPN przedstawi swoją 
propozycję nagradzania osób no-
minowanych do tego wyróżnienia 
przez kapitułę konkursu. Walne 
Zebranie odbędzie się (nomen 
omen) 21 czerwca. Czyżby miała to 
być stała data kolejnych zaistnień 
Czesława Kwaśniaka na arenie 
sportowo-politycznej?

Burmistrz Wawryka został przez 
Czesława Kwaśniaka wyróżniony 
w sposób szczególny. 71 nagrodzonych 
otrzymało odznaczenia i mogło spokojnie 
powrócić do swoich codziennych obo-
wiązków. Tylko jeden człowiek dostąpił 
zaszczytu zainteresowania jego skrom-
nej osoby przez prezesa PZPN. 

Grzegorz Wawryka z rąk Zbigniewa 
Bońka odebrał dyplom 4 czerwca br. 
w Pałacu Wielkopolskich Urzędu Miasta 
Krakowa. 

- To miło odebrać takie wyróżnienie. 
Nie traktuję tego jako nagrody indywi-
dualnej. Uważam, że została doceniona 
praca naszego samorządu na rzecz roz-
woju sportu, w tym przede wszystkim 
piłki nożnej. W ostatnich latach wiele 
zdziałaliśmy w tym zakresie. Myślę tu 
przede wszystkim o Orliku 2012, a prze-
cież w planach mamy budowę kolejnych 
boisk ze sztuczną nawierzchnią. Zmo-
dernizowaliśmy kilka boisk i stadionów. 
Do podziału środków na sport w bieżą-
cym roku przeznaczyliśmy 400 tysięcy 

Jak Prezes z Mecenasem

złotych. Okocimski otrzymał najwyższą 
dotację, 150 tysięcy złotych, co stanowi 
37,5 procent całej puli. Tylko w ciągu 
ostatnich pięciu lat wydaliśmy na inwe-
stycje i działalność Okocimskiego ponad 
2 miliony złotych – mówi burmistrz.

Już w dwa dni po ceremonii wrę-
czenia wyróżnień Czesław Kwaśniak 
wystosował do Zbigniewa Bońka pismo 
(informując o tym także media), w któ-
rym wyraża swoją dezaprobatę z powo-
du nagrodzenia Grzegorza Wawryki.              

„(…) Nie można wyróżniać osoby, 
która swym działaniem utrudnia rozwój 
Okocimskiego Klubu Sportowego, gdzie 
piłkarze obecnie grają w I lidze. Taką 
osobą bez wątpienia jest Burmistrz Brze-
ska Grzegorz Wawryka. Miałem okazję 
poznać jego zaangażowanie jako Prezes 
Okocimskiego Klubu Sportowego (…). 
Osoba ta moim zdaniem jest… daleka 
od idei rozwoju wszelkich dyscyplin 
sportu w tym piłki nożnej. Przez okres 
swojej kadencji znacząco ograniczał 
funkcjonowanie OKS-u… Przyznawanie 
takim osobom jak Burmistrz Brzeska 
tego tytułu demotywuje innych włodarzy 
Gmin i Miast do podejmowania nowych 
wyzwań w rozwój bazy sportowej… 
Nadanie wyróżnienia Burmistrzowi 
Brzeska stawia władze Małopolskiego 
Związku Piłki Nożnej w niekomforto-
wej sytuacji o której z pewnością nie 
wiedział nasz Prezes Zbigniew Boniek, 
dlatego jako delegat na zjeździe w dniu 
21 czerwca 2013r. w Warszawie chcę 
przedstawić Szanownemu Walnemu Ze-
braniu Delegatów swoją propozycję po-
legającą na uczciwej weryfikacji zasług 
pretendentów do tego typu odznaczeń.” 
– czytamy między innymi w korespon-
dencji do Bońka. 

Krótko mówiąc, Czesław Kwaśniak 
daje do zrozumienia, że prezes Boniek, 
który tylko wręczał dyplomy, a więc 

ich nie przyznawał, powinien 
zapoznać się z opinią zainte-
resowanych klubów na temat 
potencjalnych Mecenasów dzia-
łających na tym terenie. 

Przyznajemy ex-prezesowi 
rację i poniżej przytraczamy 
szereg opinii wydanych na temat 
Grzegorza Wawryki przez same-
go pana Kwaśniaka, a udoku-
mentowanej między innymi na 
oficjalnej stronie Okocimskiego. 

10 listopada 2011 roku wpły-
nęło do Urzędu Miejskiego ofi-
cjalne pismo, adresowane do bur-
mistrza Wawryki, a sygnowane 

przez prezesa Kwaśniaka. Było to 
po rundzie jesiennej sezonu 2011/2012, 
w której to OKS nie zanotował ani jednej 
porażki, a ta sztuka nie udała się żadnej 
innej drużynie od ekstraklasy po III ligę. 
Czytamy w nim: „Jest to wielki sukces 
sportowy, sukces miasta i gminy 
Brzesko, ale przede wszystkim za-
sługa Pana, jako sponsora. Jesteśmy 
przekonani, że Pana wsparcie i za-
angażowanie nie poszło na marne. 
(…) Dzięki zaangażowaniu Urzędu 
Miejskiego w Brzesku i burmistrza 
Brzeska, Grzegorza Wawryki, za-
kończono prace modernizacyjne 
w sektorze gości, a do marca 2012 
planowane jest zakończenie wy-
konania monitoringu. (…) W tym 
miejscu na ręce Pana Burmistrza 
składamy serdeczne podziękowania 
za dotychczasową pomoc i wsparcie 
finansowe. Aby wszystko przebiega-
ło bez zakłóceń, mogło być dobrze 
zaplanowane i przygotowane, wie-
rzymy w kontynuowanie współpracy 
w nowym, oby I-szo ligowym sezonie 
2012/2013. Uprzejmie prosimy Pana 
o pomoc we wspólnym przygotowa-
niu tego projektu. Wierzymy w Pana 
dodatkowe zaangażowanie w za-
mian za nowe projekty reklamowe 
i marketingowe, które chętnie omó-
wimy w trakcie rozmów i spotkań”.. 
O zaangażowaniu Urzędu Miejskiego 
w prace modernizacyjne i montaż mo-
nitoringu przeczytaliśmy ponownie na 
stronie internetowej Okocimskiego pod 
datą 26 listopada 2011 roku, znowu 
z podpisem ówczesnego prezesa. 

Zapis na tej samej stronie z 10 
marca 2012 roku brzmi następująco: 
Z tytułu krzewienia kultury fizycz-
nej i sportu, Okocimski KS Brzesko 
otrzymał od Samorządu Gminy 
Brzesko dotacje w wysokości 190 
tysięcy złotych. Środki te będzie 
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mógł przeznaczyć m.in. na szkolenie 
dzieci i młodzieży, aby w Brzesku 
najmłodsi mieli godziwe warunki 
do trenowania. W tym roku pomoc 
finansową otrzymało dwadzieścia 
stowarzyszeń, łącznie blisko z dzie-
sięciu dyscyplin”.

Kolejna informacja pojawiła się 22 
marca 2012 roku. A oto jej treść: „Na 
początku marca zakończyła się in-
stalacja monitoringu na stadionie 
Okocimskiego KS Brzesko, która 
trwała od wakacji poprzedniego 
roku. Jak poinformował nas Józef 
Gawęda, Wiceprezes ds. sportowych, 
inwestorem przedsięwzięcia był 
Urząd Miasta i Gmina Brzesko. Mo-
nitoring rejestruje obraz i dźwięk, 
i co najważniejsze, spełnia wymogi 
bezpieczeństwa”. 

O dobrej współpracy z burmistrzem 
Grzegorzem Wawryką i Urzędem Miej-
skim informował Czesław Kwaśniak 
także 23 kwietnia 2012 roku, 15 maja 
2012 roku, 23 maja 2012 roku i 22 
czerwca 2012 roku. Z tych informacji 
można wysnuć tylko jeden wniosek: bez 
zaangażowania brzeskich samorządow-
ców i burmistrza Wawryki Okocimski 
nie miałby szans na otrzymanie I-ligowej 
licencji i piłkarze zmuszeni byliby rozgry-

wać swoje mecze na stadionie Hutnika 
Kraków. I to jest fakt bezsporny.

Po raz pierwszy swoje niezadowolenie 
z działań władz gminy Brzesko wyraził 
Czesław Kwaśniak 22 lutego br., kiedy 
to oficjalnie składał rezygnację z funkcji 
prezesa po uprawomocnieniu się wyroku 
skazującego go za przekroczenie prawa 
podczas organizacji pucharowego meczu 
ze Śląskiem Wrocław. 

 - Przez cały czas napotykałem na 
problemy piętrzone w stosunku do OKS-u 
przez Urząd Miejski i Komendę Powiato-
wą Policji – powiedział podczas zwołanej 
na tę okoliczność konferencji prasowej. 
O dziwo, na stronie internetowej klubu 
możemy znaleźć podziękowania ze strony 
prezesa skierowane pod adresem policji 
właśnie po owym meczu ze Śląskiem. 
Żeby było śmiesznie, na tej samej konfe-
rencji podsumowując swoją półtoraroczną 
działalność skwitował: - Pomimo kryzysu 
i trudnych czasów nie opuścili nas do-
tychczasowi główni sponsorzy Can-Pack, 
Carlsberg i Urząd Miasta, deklarują oni 
wsparcie i pomoc w 2013 roku, za co 
jesteśmy im bardzo wdzięczni.

Reasumując, winę za niesłuszne 
wyróżnienie Grzegorza Wawryki tytu-
łem Mecenasa Futbolu Małopolskiego 
ponosi tylko Czesław Kwaśniak, który 

przez półtora roku świa-
domie wprowadzał w błąd 
opinię publiczna chwaląc 
sobie współpracę z brzeski-
mi władzami, której – jak 
teraz zauważa – nie było. 
A przecież tylko były prezes 
miał i ma rację. Także wtedy, 
kiedy twierdził, że 80. rocz-
nica istnienia Okocimskiego 
przypadnie w czerwcu (tak 
napisał w swoim końcowym 
podsumowaniu), chociaż 
faktycznie klub powstał 6 
września 1933 roku (tego 
dnia został oficjalnie zareje-
strowany). 

PROTOKOLANT

Przytaczamy jeszcze treść pisma, 
które wpłynęło 14 czerwca do burmistrza 
Brzeska od zarządu OKS:

„Szanowny Pan Grzegorz Wawry-
ka, Burmistrz Brzeska, 

Zarząd Okocimskiego Klubu Sportowe-
go gratuluje Panu przyznania honorowego 
tytułu Mecenasa Futbolu Małopolskiego. 
Jest to w pełni zasłużone wyróżnienie 
przyznane włodarzowi miasta, któremu 
dobro kultury fizycznej, a szczególnie spor-
tu młodzieżowego, jest bliskie. Dzięki po-
mocy samorządu brzeskiego, Burmistrza 
Grzegorza Wawryki oraz Radnych Rady 
Miejskiej i przekazaniu w ostatnich latach 
z budżetu gminy kwoty ponad 2 milionów 
złotych na infrastrukturę stadionową 
Okocimskiego Klubu Sportowego, a także 
szkolenie młodych piłkarzy, możliwa była 
realizacja sportowych osiągnięć naszego 
klubu. Cieszymy się, że wyróżnienie Pana 
Burmistrza zbiegło się z utrzymaniem 
w sportowej walce drużyny seniorów 
w I lidze piłkarskiej.

Wierzymy, że tak duże zaangażo-
wanie Pana Burmistrza oraz Radnych 
w sprawy sportu i piłki nożnej zapewni 
nadal I ligowemu zespołowi rozgrywanie 
meczy piłkarskich w Brzesku. Aby stało 
się to faktem, zwracamy się z prośbą do 
Pana Burmistrza o sfinansowanie zakupu 
i montażu 600 krzesełek na stadionowej 
widowni. Władze Klubu ze swej strony, 
podobnie jak w roku ubiegłym, są zdecydo-
wane podjąć wszystkie możliwe działania, 
których zwieńczeniem będzie spełnienie 
warunków licencji - tych dotyczących fi-
nansów jak i infrastruktury stadionowej. 
Pana inicjatywa przygotowania i wyko-
nania projektu rozbudowy stadionu jest 
dla nas wszystkich, zarówno klubu, spor-
towców i mieszkańców Brzeska, strzałem 
w przysłowiową „10”. Jesteśmy przeko-
nani, że z pomocą samorządu Brzeska 
oraz z wykorzystaniem środków unijnych 
będzie możliwym w najbliższych latach 
cieszyć się nowym obiektem Okocimskiego 
Klubu Sportowego.

Z poważaniem, Zarząd Okocim-
skiego Klubu Sportowego.”

Podziękowania dla uczestników pogrzebu Śp. Wita Chmielarza
„Nie pytam, Cię, Boże dlaczego Go zabrałeś, lecz dziękuję za to, że nam Go dałeś.” 

Składamy najserdeczniejsze podziękowanie  personelowi Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Oddziału Anestezjologii
 i Intensywnej Terapii Szpitala powiatowego w Brzesku za wielkie zaangażowanie i wszelką pomoc okazałą  Śp. Witowi Chmielarzowi 

w ostatnich godzinach Jego ziemskiego życia.
Podziękowania kierujemy do Wszystkich, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca 
i życzliwości oraz uczestniczyli we Mszy Św. i ceremonii pogrzebowej - Rodzinie, Przyjaciołom, Delegacjom z zakładów pracy- 
ze Szpitala Powiatowego w Brzesku, Komendy Powiatowej Policji w Brzesku i Tarnowie, z Urzędu Skarbowego, z  Małopolskiej 

Wytwórni Maszyn, ze Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz  przedstawicieli 1 Batalionu Czołgów w Żurawicy, z Urzędu Miasta 
i Gminy w Brzesku. Dziękujemy Burmistrzowi Brzeska, Radnym Rady Miejskiej, Sołtysowi wsi Mokrzyska, Sąsiadom oraz wszystkim Znajomym.

Jesteśmy wdzięczni za pamięć, wyrazy współczucia, intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty.
Wszystkim bez wyjątku składamy serdeczne „ Bóg zapłać”

Żona, córka i synowie

Środki przeznaczone przez Urząd Miejski 
na OKS w latach 1998-2012 (w zł)

Rok Dotacja Inwestycje Łącznie

1998-2007  641 000  157 558  798 558

2008  312 500   80 916  393 416

2009  400 000  400 000

2010  459 000  459 000

2011  280 000  261 824  541 824

2012  190 000  114 984  304 984

2008-2012 1 641 500  457 724 2 099 224 
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Jadowniki są jedną z największych wsi 
w Polsce i największym pod względem 
liczby mieszkańców sołectwem w Gminie 
Brzesko. Charakteryzują się ciekawym 
położeniem, urozmaiconą rzeźbą terenu 
i interesującymi walorami krajobrazowy-
mi, zwłaszcza w południowej części wsi. 
Goście i turyści odwiedzający Jadowniki, 
mogą zobaczyć tutaj wiele ciekawych 
miejsc i zabytków.  Do najciekawszych 
atrakcji turystycznych należy Wzgórze 
Bocheniec z zachowanymi fragmentami 
starego grodziska, kościółek św. Anny, 
parafialny kościół św. Prokopa, Izba 
Regionalna oraz wiele zabytkowych 
figurek, krzyży czy kapliczek. Królewska 
wieś Jadowniki posiada też ciekawą hi-
storię i bogatą tradycję zawartą między 
innymi w wielu legendach, zwyczajach, 
zgromadzonych pamiątkach czy wyda-
nych publikacjach.

Gospodarzem sołectwa, które liczy 
ponad pięć tysięcy mieszkańców jest 
Jarosław Sorys. Zanim został sołty-
sem i radnym, działał w radzie sołeckiej, 
zdobywając doświadczenie, które teraz 
pomaga mu w pełnieniu służby na rzecz 
mieszkańców. Pracuje także zawodowo, 
niewiele wolnego czasu przeznacza na 
piesze wycieczki w Tatry, pracę w przy-
domowym ogrodzie, czytanie książek 
i słuchanie muzyki. Interesuje się spor-
tem, lubi grać w piłkę nożną, jeździ na 
nartach, próbuje biegać, ostatnio uczest-
niczył w I Memoriale Katyńskim. 

Jest jednym z najmłodszych sołty-
sów w Gminie Brzesko, człowiekiem 
pełnym energii, zapału i ciekawych 
pomysłów.  Wspólnie z radą sołecką 
organizuje wiele imprez, akcji i spotkań, 
które sprzyjają integracji, jakże licznej 
społeczności lokalnej. To z jego inicja-
tywy, już po raz trzeci, zorganizowano 
akcję „Posprzątajmy Jadowniki razem”. 
W tym roku sprzątano brzegi potoku 
Grodna i jak przyznaje Jarosław Sorys 
– akcja, podczas której zebrano aż 226 
worków śmieci, cieszyła się dużym za-
interesowaniem wśród uczniów szkół, 
harcerzy i mieszkańców, nawet tych 
najmłodszych. 

Ciekawym pomysłem sołtysa było 
zorganizowanie wycieczki trekkingo-
wej na Wzgórze Bocheniec, pod hasłem 
„Poznajmy swoją okolicę”. Na tym nie 
koniec, bo jak zapewnia – już planuje 
kolejną. Jako dobry gospodarz nie za-
pomina o najmłodszych mieszkańcach 
Jadownik. Dla nich po raz kolejny 
zorganizował Dzień Dziecka i Zawody 

Mikołajkowe, starając się, aby miło 
spędziły czas, dostały małe upominki 
i poczęstunek. Sołtys pamięta także 
o ważnych świętach narodowych i rocz-
nicach, dbając o ich odpowiednią opra-
wę. Z  inicjatywy sołtysa wspieranego 
przez radę sołecką uczczono w Jadow-
nikach Pamięć Żołnierzy Wyklętych, 
pamiętano o kolejnej rocznicy Katastrofy 
Smoleńskiej czy obchodach uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja.  Działania podejmo-
wane przez Jarosława Sorysa służą nie 
tylko wspólnej zabawie, ale jak twierdzi 
sołtys – zmieniają także mentalność 
ludzi, kształtują osobowość, zachęcają 
do spotkań, zdrowej rywalizacji, solidar-
ności i integracji wszystkich mieszkań-
ców. Cieszy zwłaszcza postawa młodych 
ludzi, którzy chętnie uczestniczą we 
wszystkich przedsięwzięciach.

Za najważniejszą inwestycję, jaką 
udało się wykonać podczas trwającej 
kadencji, sołtys uważa  przeprowadzenie 
konserwacji brzegów potoku Grodna. 
Prace polegały na pogłębieniu, posze-
rzeniu, umocnieniu i regulacji koryta  
potoku, który w przeszłości często wyle-
wał, podtapiając okoliczne domy. Ważną 
sprawą był remont Domu Ludowego 
w Jadownikach, który został odnowiony 
i zmodernizowany. W tym centrum kul-
turalnym wsi ma swoją siedzibę sołtys, 
mieści się tutaj świetlica wiejska, odby-
wać się będą próby i występy Zespołu 
Pieśni i Tańca Jadowniczanie, działać 
będzie biblioteka i Koło Gospodyń Wiej-
skich. – Mam nadzieję, że podobnie jak 
Regionalne Centrum Kulturalno - Biblio-
teczne w Brzesku, Dom Ludowy w Ja-
downikach będzie tętnił życiem i będą się 
tutaj odbywać liczne imprezy, spotkania 
– mówi sołtys. – Nie ukrywam, że liczę 
na owocną współpracę z Miejskim Ośrod-
kiem Kultury w Brzesku oraz Powiatową 
i Miejską Biblioteką Publiczną, które 
organizują wiele ciekawych i cieszących 
się popularnością  przedsięwzięć kultu-
ralnych na terenie Brzeska.

Wśród wielu zadań podejmowanych 
przez gospodarza sołectwa należy wy-
mienić kontynuację kolejnych etapów 
budowy chodnika na ul. Witosa, wy-
konanie kanalizacji  na ul. Wschodniej 
położenie asfaltu na ul. Środkowej, 
Grodzkiej,  Sportowej - bocznej, Dylą-
gówka, Wschodniej, Bocznej, Strumy-
kowej. Jak podkreśla sołtys – ważnym 
zadaniem, które udało się zrealizować, 
jest wykonanie projektu chodnika przy 
ul. Staropolskiej oraz wytypowanie 

przez powiat drogi przy ul. Staro-
polskiej i Małopolskiej do remontu 
w ramach tzw. ”schetynówek” W trosce 
o bezpieczeństwo mieszkańców zostały 
zamontowane w kilku miejscach lustra 
na skrzyżowaniach ulic oraz wykonane 
i oznakowane przejścia dla pieszych, jak 
również objęto „strefą zamieszkania” 
ul. Boczną.

W dalszej rozmowie sołtys przyzna-
je, iż - problemów  do rozwiązania nie 
brakuje. W końcu sołectwo niemałe, 
mieszkańców dużo, a pozyskane środ-
ki są niewystarczające. Podkreśla, 
że ważne dla niego jest zwłaszcza 
bezpieczeństwo lokalnej społeczności, 
budowa chodników, dróg,  odpowiednie 
oświetlenie ulic, zapewnienie dobrych 
warunków do spędzania  wolnego czasu. 
W planach na przyszłość, jakie stawia 
przed sobą gospodarz Jadownik jest bu-
dowa dużego placu zabaw, odwodnienie 
fundamentów Szkoły Podstawowej nr 1, 
docieplenie budynku Przedszkola, bu-
dowa boiska ze sztuczną nawierzchnią,  
zagospodarowanie placu na parking 
przy SP nr 1 i budowa wieży widokowej 
na Bocheńcu. Ważną sprawą jest także 
kanalizacja południowe części miejsco-
wości, kontynuacja konserwacji brzegów 
potoku Grodna i odnowienie budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

 Jarosław Sorys podkreśla, że dużą 
rolę w kreowaniu pozytywnego wize-
runku wsi i pracy na rzecz wszystkich 
mieszkańców mają liczne organizacje 
działające w sołectwie. Wśród nich 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Jadow-
nickiej, które troszczy się i zabiega aby 
bogaty dorobek kulturalny  miejscowości 
przetrwał i był znany nie tylko miesz-
kańcom Jadownik. Dumą mieszkańców 
jest ZPiT Jadowniczanie, który prezen-
tując folklor różnych regionów i tańce 
narodowe,  przynosi radość mieszkań-
com i sprawia, że Jadowniki są jeszcze 
bardziej znane w kraju i na świecie. 
Prężnie działa także drużyna harcerska, 
OSP, Caritas, Koło Gospodyń Wiejskich 
i  Rodzina Kolpinga. Oczkiem w głowie 
jest także lokalny klub sportowy LKS 
Jadowniczanka, z którego sukcesów 
cieszą się młodsi i starsi mieszkańcy 
wsi, wiernie mu kibicując. 

Korzystając z okazji, Jarosław Sorys 
dziękuje za współpracę burmistrzowi, 
staroście oraz wszystkim, z którymi na 
co dzień ma przyjemność  pracować na 
rzecz wsi.  

 Beata Kądziołka

SPOTKANIA W SOŁECTWACHSPOTKANIA W SOŁECTWACH
Rozmowa ze sołtysem Jadownik – Jarosławem SorysemRozmowa ze sołtysem Jadownik – Jarosławem Sorysem
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2 czerwca w Dębicy odbyły się XIV 
Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel 
Ludowych i Zespołów Śpiewaczych.  
Swój repertuar prezentowało ponad 120 
wykonawców.  Wśród zwycięzców zna-
lazła się Zofia Kordecka  z Zespołu 
Pieśni i Tańca Porębianie, która 
zajęła I miejsce w kategorii soli-
stów.  II miejsce wśród  zespołów 
śpiewaczych bez towarzyszenia  
instrumentów muzycznych przy-
znano męskiej grupie śpiewaczej 
z ZPiT Porębianie, która na Konfron-
tacjach wystąpiła w składzie: Hen-
ryk Piela, Andrzej Babraj, Lech 
Pikuła, Antoni Sumara i Wacław 
Woźnicki.  Kilka dni wcześniej na prze-
glądzie zespołów ludowych „Krakowski 
Wianek”, który odbył się w Szczurowej, 
grupa śpiewacza „Porębian” zajęła 
III miejsce. Duży sukces odniosła tak-
że  grupa taneczna Zespołu, której 

w kategorii zespołów tanecznych 
przyznano III miejsce.  O popular-
ności ZPiT „Porębianie” świadczy też 

fakt, iż od kilku miesięcy znajduje się na 
drugim miejscu folkowej listy przebojów 
radia RDN.  Red.

W niedzielę 19 maja w Jasieniu od-
były się uroczystości związane z 90. 
leciem założenia ochotniczej straży 
pożarnej.

Główne uroczystości poprzedziła 
Msza Św. w intencji OSP Jasie. Po 
mszy  orkiestra dęta OSP z Łysej Góry, 
poczty sztandarowe, pododdziały stra-
żaków ochotników z Brzeska, Poręby 
Spytkowskiej, Mokrzysk, Jadownik, 
Wokowic, Bucza i Szczepanowa oraz 
zaproszeni goście i mieszkańcy Ja-
sienia przemaszerowali na parking, 
który w niedzielne przedpołudnie 
zamienił się w plac apelowy. Dowódcą 
uroczystości był prezes Miejsko-Gmin-

90 lat istnienia OSP Jasień
nego Zarządu OSP RP w Brzesku 
dh. Marian Czarnik. Na uroczystości 
przybyli Burmistrz Brzeska Grzegorz 
Wawryka, przewodniczący Rady Miej-
skiej Tadeusz Pasierb, wicestarosta 
Ryszard Ożóg, komendanci powiatowi: 
Policji insp. Roman Gurgul, straży 
bryg. Piotr Strojny, prezes Zarządu 
Powiatowego OSP RP dh. Marian Za-
lewski. Następnie prezes OSP Jasień, 
dh. Leszek Klimek w swoim przemó-
wieniu przypomniał początki funkcjo-
nowania oraz założycieli straży a także 
osiągnięcia jasieńskich ochotników. 
W dalszej części uroczystości wręczono 
strażakom z OSP Jasień odznaczenia 

resortowe. Najwyższe odznaczenie 
strażaków ochotników Złoty Znak 
Związku wręczono dh. Janowi Musze, 
który legitymuje się 55 letnim stażem 
strażackim. Złote Medale Za Zasługi 
dla Pożarnictwa otrzymali druhowie: 
Wiesław Kozioł, Stanisław Mleczko, 
Ryszard Plewa, Władysław Szczu-
pak, Mariusz Rąpała, Piotr Zieliński, 
Srebrny Medal otrzymał dh. Sylwester 
Nalepa, Brązowe Medale wręczono 
druhom  Pawłowi Krajowi, Bartoszowi 
Landzie, Mateuszowi Michalskiemu, 
Robertowi Szotowi. Ponadto wręczono 
odznaki za wysługę  lat druhom: Jano-
wi Musze- 55 lat, Bolesławowi Dudzie- 
55 lat, Julianowi Pomiernemu- 50 lat, 
Adamowi Płachcie-45 lat, Józefowi 
Szubie-35 lat, Ryszardowi Olszówce-
35 lat, Grzegorzowi Gurgulowi-25 
lat. Również burmistrz Grzegorz 
Wawryka ufundował pamiątkowe sta-
tuetki dla 28 zasłużonych strażaków 
z OSP Jasień. W swoim wystąpieniu 
burmistrz podziękował strażakom 
za ich zaangażowanie, lata służby 
i pracy na rzecz lokalnej społeczności 
oraz złożył życzenia kolejnych tak 
wspaniałych jubileuszy. Wicestaro-
sta brzeski Ryszard Ożóg w imieniu 
samorządu powiatowego przekazał 
czek o wartości 2 tysięcy złotych na 
potrzeby funkcjonowania OSP Jasień.  
Na zakończenie uroczystości defiladę 
orkiestry, pocztów sztandarowych oraz 
pododdziałów, którą poprowadził dh. 
Marian Czarnik odebrali zaproszeni 
goście oraz mieszkańcy Jasienia.

Sukcesy ZPiT Porębianie
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Spotkanie z Anną Łaciną
W ramach programu Dyskusyjnych 
Klubów Książki realizowanego przy 
współudziale Instytutu Książki w 
Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej odbyło się spotkanie z polską 
pisarką - Anną Łaciną. 

Pisarka zadebiutowała w 2007 
roku książką pt. „Inwazja wirusów” 
roku. Jest autorką powieści „Czynnik 
miłości”, „Kradzione róże” i „Telefony 
do przyjaciela”. W sierpniu ukaże się 
jej najnowsza publikacja: „Miłość pod 
psią gwiazdą”. Chociaż książki prezen-

Co jest wyjątkowego w regionie brzeskim?
Właśnie na to pytanie starali się odpowiedzieć uczniowie Gimnazjum nr 1 
w Brzesku, którzy wzięli udział w zajęciach mających na celu pogłębienie wiedzy 
o powiecie brzeskim. 

Młodzież, korzystając z różnorakich źródeł odpowiadała na pytania z za-
kresu administracji, przyrody i geografii powiatu brzeskiego, kultury i atrakcji 
turystycznych. W czasie zajęć stworzyli własne mapy z zaznaczonymi obiektami 
zabytkowymi. Lekcja odbyła się 10 maja 2013 roku w Dziale Bibliograficzno-
Informacyjnym.

Fotorelacja z biblioteki str.  18

Muzyczny astronom
Bogusław Kaczyński – dziennikarz, publi-
cysta i krytyk muzyczny, który populary-
zuje operę, operetkę i muzykę klasyczną 
w społeczeństwie polskim – gościł 22 
maja 2013 roku w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej. Na spotkanie przy-
było wielu sympatyków Bogusława Ka-
czyńskiego, melomanów i przedstawicieli 
instytucji kultury z terenu powiatu, którzy 
powitali go owacjami na stojąco.

5 czerwca młodzież z PG nr 2 w Brzesku wyruszyła w niezwykłą „podróż” na 
Bałkany, której przewodnikiem był pochodzący z Krakowa Andrzej Pasławski 
– podróżnik, znawca i miłośnik Bałkanów. Gość brzeskiej Biblioteki podzielił się 
z gimnazjalistami swoją wiedzą na temat Albanii, którą przez kilka lat poznawał, 
podróżując samochodem z całą rodziną. 

Młodzież dowiedziała się m.in. że  Albania to kraj ciszy, spokoju, nieskażonej 
cywilizacją przyrody, niezmierzone góry, majestatyczne kaniony, dzikie plaże. 
Podróżnik barwnymi opowieściami oraz profesjonalną prezentacją fotograficzną  
przekonywał  zebranych, że Albania  to nie dziki kraj, do którego strach wjechać, 
ale kraj w dużej części niedostępny i niezrozumiały dla przeciętnego przybysza, 
a mity o nim nie znajdują pokrycia w rzeczywistości. Albania to kraj owiany 
złą sławą, przez kilka dekad odizolowany od reszty świata, ale jak zapewniał 
Andrzej Pasławski, całkiem bezpieczny. 

Warto dodać, że pokaz „Albania – piękna nieznajoma” zdobył II miej-
sce na Ogólnopolskim Festiwalu Podróżników „Trzy Żywioły” i III miejsce na 
I Ogólnopolskim Zlocie Podróżników oraz uznanie Ambasady Republiki Albanii 
w Polsce.

Forum Dyrektorów 
4 czerwca 2013 roku  w Regionalnym  
Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w 
Brzesku odbyło się Forum Dyrektorów 
Publicznych Bibliotek Samorządo-
wych Województwa Małopolskiego. 
W spotkaniu wzięli udział  Dyrektorzy 
powiatowych bibliotek publicznych z 
terenu województwa małopolskiego. 
Głównym organizatorem spotkania była 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kra-
kowie, a gospodarzem Powiatowa i Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Brzesku.

Jednym z punktów programu Forum 
była prezentacja  historii inwestycji  
Regionalnego  Centrum Kulturalno-
Bibliotecznego w Brzesku połączona ze 
zwiedzaniem obiektu.

W trakcie trwania Forum Maciej 
Jakubowiak z Krakowskiego Biura Festi-
walowego przedstawił propozycje współ-
pracy  w ramach projektu „Literacka 
Małopolska”. W kolejnym punkcie  spot-
kania  Agata Klakla z WBP w Krakowie w 
nawiązaniu do rozporządzenia MKiDN z 
dnia 5 grudnia 2012r.omówiła sprawę wy-
magań kwalifikacyjnych uprawniających 
do zajmowania w bibliotekach stanowisk 
bibliotekarskich  oraz stanowisk dla spe-
cjalistów innych zawodów związanych z 
działalnością biblioteczną. W spotkaniu  
uczestniczył również Burmistrz Brzeska 
Grzegorz Wawryka.

tują losy jednej grupy bohaterów, to 
można je czytać w dowolnej kolejności. 
Traktują o problemach młodzieży, ale 
są mocno osadzone w relacjach mło-
dych z dorosłymi. Uważny czytelnik 
zostanie mile zaskoczony nieprzypad-
kowością wydarzeń rozgrywających 
się na kartach powieści. Anna Łacina 
porzuciła dziennikarski reportaż na 
rzecz fikcji literackiej.  Jak sama twier-
dzi - dokumentując historię konkretnej 
osoby można ją skrzywdzić, przedsta-
wiając ją niezgodnie z jej własnym 
wyobrażeniem siebie. Nie zmienia to 
jednak faktu, że jej książki mają wysoki 

stopień biograficzności – opisuje relacje 
ludzkie i wydarzenia mające miejsce 
w rzeczywistości. Inspiracje czerpie z 
obserwacji. Pozostaje wierna zasadzie, 
że aby zainteresować czytelnika, należy 
uwiarygodnić zdarzenia rzeczywistym 
opisem. W czasie spotkania przeczy-
tała zgromadzonym dwa fragmenty 
swojej książki ilustrując, jak różnymi 
gatunkami operuje w swojej pracy.

Na spotkanie przybyli również 
uczestnicy Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki działającego przy bibliotece w Porę-
bie Spytkowskiej, którym dziękujemy 
za aktywny udział.

Znany z wielu programów telewi-
zyjnych autor Festiwalu Muzyki w 
Łańcucie, który prowadził transmisje 
telewizyjne najważniejszych wydarzeń 
muzycznych w kraju i za granicą, ocza-
rował zgromadzoną publiczność swoimi 
opowieściami. Jego barwna wypowiedź 
przybliżyła słuchaczom sylwetki: Ady 
Sari, Marii Callas, Juliette Gréco, Jana 
Kiepury i Mieczysławy Ćwiklińskiej. 
Nie można zapomnieć, że Bogusław 
Kaczyński to również autor wielu pub-

likacji, w których przybliża czytelnikom 
świat wysokiej kultury muzycznej.

Pożegnalny wpis naszego Gościa 
w bibliotecznej kronice będzie nam 
przypominał o spotkaniu, które dla obu 
stron było wielką przyjemnością.

Z niecierpliwością czekamy na 
kolejne publikacje pióra pana Kaczyń-
skiego, licząc na to że pozwolą nam 
pełniej zrozumieć muzycznego ducha 
i jeszcze raz przeniosą nas do świata 
jego opowieści.

Albania – piękna nieznajoma
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Inauguracja – 14 czerwca
Parada orkiestr dętych, zespołów folk-
lorystycznych wyruszyła w tym roku 
z dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 2 
w Brzesku. Poprowadził ją Ignacy Łu-
kasiewicz, w którego wcielił się jeden 
z uczniów tej szkoły. Następnie w RCK-B 
odbył się wernisaż wystawy „Z kolek-
cji…”. Swoje bogate zbiory prezentował 
Jerzy Wyczesany. W sali audytoryjnej 
miał później miejsce koncert „W stronę 
światła” połączony z prezentacją multi-
medialną. Na scenie wystąpili uczniowie 
i absolwenci PSP nr2 oraz uczestnicy 
zajęć wokalno – teatralnych z Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Gościnnie zatańczyła 
para taneczna z Bochni. Program przy-
gotowały Agata Podłęcka i Ewelina 
Stępień według koncepcji dyrektor 
Małgorzaty Cuber. Po jego zakończeniu, 
lampę naftową symbolizującą światło 
dla kultury, wręczono burmistrzowi 
Brzeska, który uczestniczy i wspiera 
wszystkie przedsięwzięcia kulturalne 
na terenie miasta i gminy.

Brzeskie Dni Superjedynek
Któż mógł przewidzieć, że gwiazda-
mi tegorocznych Dni Brzeska będą 
laureaci Superjedynek – nagród 
przyznawanych podczas Festiwa-
lu Piosenki Polskiej w Opolu? No 
chyba nikt. Titus, Popcorn, Jankiel 
i Ślimak, czyli Acid Drinkers, od-
bierali tę nagrodę w 2011 roku jako 
Super Zespół. W tym samym czasie, 
kiedy kwasożłopcy torpedowali 
dźwiękiem Plac Kazimierza Wiel-
kiego, w Opolu swój triumf święcili 
Tomasz, Mateusz, Marek i Maciej 
Szczepanikowie. Formacja Pectus 
otrzymywała nagrody w dwóch 
kategoriach – Super Zespół i Super 
Występ. Prosto z KFPP przyjechali 
do Brzeska, by podzielić się swoim 
szczęściem z tłumem fanów. Rów-
nolegle trwał koncert w Opolu, 
podczas którego Halina Mlynkova 
– ubiegłoroczna gwiazda Dni Brze-
ska – nawoływała, by piosenka 
łączyła wszystkich. Ta wokalistka 
swoją wielką karierę rozpoczynała 
kiedyś właśnie w Brzesku, kiedy 
na Placu Kazimierza Wielkiego 
zorganizowano po raz pierwszy 
finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.    

Kiedy Pectus rozpoczynał swój Su-
per Występ w Brzesku, w krakowskiej 
Piwnicy Pod Baranami dobiegał końca 
koncert laureatów tegorocznej edycji 
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festiwalu „Talenty Małopolski”. Tym 
razem bez naszych przedstawicieli, ale 
przecież rok temu tego zaszczytu do-
stąpiła Majka Pabian ze Szczepanowa, 
ściśle związana z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury. I właśnie ta Majka teraz miała 
okazję wystąpić razem z Acid Drinkers. 
Młodziutkiej jeszcze wokalistce (cóż to 
jest 18 lat?) zdarzyło się wziąć udział 
w telewizyjnej „Szansie na Sukces” po-
święconej temu zespołowi. Titus o tym 
pamiętał, dlatego bez chwili wahania 
zgodził się na wspólny występ przed 
brzeską publicznością. Koncert Acid 
Drinkers poprzedzony został przez 
średniej jakości event w wykonaniu 
częstochowskiej formacji Vena Valley. 
Ale wcześniej na scenie gościliśmy 
After Day, zespół w Brzesku bardzo 
dobrze znany. Mieliśmy zatem sposob-
ność poznać obdarzoną wspaniałym 
głosem, pełną muzycznej wyobraźni 
Kasię Gałkowską (z Brzeska!!!), dla 
której był to prawie debiut. After Day 
zaprezentował swój najnowszy pro-
jekt zatytułowany „Bluejay” i było to 
dla grupy niemal ostatnie przetarcie 
przed telewizyjnym etapem znanego 
show „Must Be The Music”. Oj, mieliśmy 
tych brzeskich akcentów w czerwcowy 
weekend sporo, bo trudno pominąć mil-
czeniem występ w opolskim Festiwalu 
zespołu Fun Fire z naszym Frankiem 
Muckiem, fantastycznym klawiszow-
cem. Dni Brzeska w tym roku wspaniale 
skomponowały się z Festiwalem w Opo-
lu. Na korzyść Brzeska przemawia fakt, 
że nie wystąpiła tu Joanna Moro, która 
zaprzeczyła tezie, że „śpiewać każdy 
może”. 

Tegoroczne Dni Brzeska z Ignacym 
Łukasiewiczem przebiegały pod hasłem 
„Światło dla Kultury”. Miało to związek 
z przypadającą w tym roku 25. rocznicą 
nadania Szkole Podstawowej nr 2 imie-
nia wynalazcy lampy naftowej. Dyrektor 
MOK. Małgorzata Cuber zaprosiła do 
współpracy przedstawicieli tej placówki 
i w ten sposób po raz pierwszy podczas Dni 
Brzeska byliśmy świadkami artystycznych 
prezentacji w wykonaniu uczniów niemal 
wszystkich szkół z naszej gminy. Na scenie 
wystąpiło ponad 500 młodych artystów. 

Zwieńczeniem jubileuszu brzeskiej 
„dwójki” było wręczenie pamiątkowych 
lamp naftowych „Świateł dla kultu-
ry”  sponsorom Dni Brzeska, a także 
osobom wspierającym wiele innych 
wydarzeń kulturalnych. Otrzymali 
je: Can-Pack SA (złoty sponsor), Bro-
war Okocim (sponsor strategiczny), 

PKO Bank Polski – Oddział w Brzesku, 
Chemiplast 1, firma Granit, Krakowski 
Bank Spółdzielczy – Oddział w Szczuro-
wej, PGNiG, firma Enter, firma Proster, 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej, Biuro Podróży Gosia Tour, Big 
Pen – sklep papierniczy, Cech Rzemieśl-
ników oraz Małych i Średnich Przedsię-
biorców, Szkoła York, pizzeria Soprano, 
Bank Spółdzielczy w Brzesku, Euro-
Gum, stacja paliw Jaga, firma Jawor, 
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji, księgarnia – antykwariat 
Rebus w Brzesku, Brzeska Oficyna 
Wydawnicza, hotel August, restauracja 
Galicyjska, Brzeskie Zakłady Komu-
nalne oraz Stowarzyszenie „Kwartet 
na Przedgórzu”. „Światła dla Kultury” 
otrzymali także: Katarzyna Pacewicz-
Pyrek, Maria Kądziołka, Adam Kwaś-
niak, Grzegorz Bach i Krzysztof Bigaj, 
a także brzeskie Starostwo Powiatowe.

Nie sposób pominąć tradycyjnego 
już konkursu na najsympatyczniejszego 
psa, który na trwałe wpisał się w ramo-
wy program Dni Brzeska. Wymyślony 
niegdyś przez Adama Kwaśniaka, odbył 
się w tym roku po raz ósmy. Tym razem 
to zaszczytne miano otrzymał owczarek 
francuski briard, wabiący się Pedros, 
a jego właścicielem jest Daniel Bryła. 
Do ścisłego finału spośród 28 czworono-
gów zakwalifikowali się ponadto Honey 
(golden retriever, właściciel – Kaja 
Stec), Filip (labrador, Urszula Misina), 
Eross (nowofundland, Władysław Nieć) 
oraz Łatek (mieszaniec, Anna Jemio-
ło). Sponsorami konkursu byli Halina 
Mrówka, Krzysztof Ojczyk, Adam Kwaś-
niak, sklep Zwierzyniec p. Ciureja, sklep 
zoologiczny pp. Komarnickich oraz sklep 
zoologiczny p. Bartnickiej.

Tegorocznym Dniom Brzeska towa-
rzyszyło jeszcze wiele innych imprez, 
głównie o charakterze sportowym. Nieja-
ko poza programem, ale równolegle roz-
grywane były kręglarskie Mistrzostwa 
Polski w grze do pełnych. W klasyfikacji 
drużynowej zwyciężyła ekipa Carlsberg 
II Brzesko (Jan Guzek, Marek Szczupak, 
Wojciech Szczupak), która wyprzedziła 
Bacutil I Brzesko (Marcel Kociołek, 
Krzysztof Szuba, Krzysztof Zuzia). Indy-
widualnie Marcel Kociołek, zajął czwarte 
miejsce. Tak więc, pod względem arty-
stycznym i sportowym, to był niezwykle 
udany weekend dla Brzeska. 

Organizatorami Dni Brzeska byli 
burmistrz Grzegorz Wawryka, Rada 
Miejska i Miejski Ośrodek Kultury. 
Współorganizatorzy to: Starostwo 
Powiatowe, Szkoła Podstawowa nr 2 
w Brzesku oraz Stowarzyszenie Kwartet 
na Przedgórzu.  WALP

fotorelacja 20-25 
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To kolejny już projekt, realizo-
wany przez Duszpasterstwo przy 
Stowarzyszeniu Osób Niepełno-
sprawnych Opiekunów i Wolon-
tariuszy OSTOJA. Projekt finan-
sowany jest ze środków unijnych 
w ramach programu Młodzież 
w Działaniu akcja 1.2.

Efekty wcześniejszego projek-
tu mogli podziwiać mieszkańcy 
Brzeska w parku Jordana, gdzie 
6 lat temu z inicjatywy wolon-
tariuszy stworzono galerię dzieł 
sztuki. Wspólnie z podopiecznymi 
stowarzyszenia oraz rodzicami 
wymalowano ławki w parku. 
Akcja ta została ciepło przyjęta 
przez społeczność lokalną oraz 
doczekała się kontynuacji w latach 
kolejnych.

Także tym razem wolontariu-
sze znowu postawili na sztukę. 
Tematyka obecnego projektu do-
tyczy teatru „trochę przypadkowo, 
a jednak trafnie, spotkałam się 
z kilkoma znajomymi, z połącze-
nia naszych pasji powstał całkiem 
fajny projekt” mówi koordynator-
ka projektu Helena Nadolska- „jestem 
studentką pedagogiki specjalnej i często 
na zajęciach poruszamy trudne tematy. 
Uznałam, że teatr - metafora jest do-
brym polem do odkrycia swoich lęków, 
potrzeb”.

Projekt został podzielony na kilka 
etapów. Do jednego z nich należały za-
jęcia tematyczne, na których poruszane 
były tematy dot. miłości, samotności 
oraz potrzeby bliskości zarówno czło-
wieka chorego jak i zdrowego. Zajęcia 
przygotowywali wolontariusze, udział 
w nich brali wszyscy członkowie sto-
warzyszenia. Oprócz tego odbyły się 
zajęcia przygotowane przez pracowni-
ków i aktorów teatru Współczesnego 
w Krakowie oraz teatru Groteska. Pod-
czas spotkań odbywały się także zajęcia 
z choreografii oraz wykonywana była 
scenografia. Wszystko po to, aby stwo-
rzyć własną sztukę „najbardziej obawia-
łam się tego etapu, pisząc wniosek do 
projektu nie mieliśmy zielonego pojęcia 
jak będzie wyglądać przedstawienie, to 
miało wyjść spontanicznie”- wspomina 
Majka Put wolontariuszka.

19 maja 2013r odbyła się premiera 
sztuki pt. „Impreza współfinansowana 
ze środków UE, na której będzie miało 
miejsce cudowne przeistoczenie”. Akto-
rami, tak jak w założeniach projektu, 

POZNAJMY SIĘ  POMIMO BARIER

stali się niepełnosprawni podopieczni 
i wolontariusze. Twórcą scenariusza jest 
Zuzanna Habryło, która pełni także rolę 
coacha w projekcie „sztuka powstała 
z materiałów, które udało się uzyskać 
podczas zajęć. To Nasze przeżycia, wple-
cione w kanwę „Filozofii dramatu” ks. 
Józefa Tischnera. Można śmiało powie-
dzieć, że każdy był twórcą scenariusza. 
Ja to tylko spisałam”. Ilona Klewczuk 
członek grupy inicjatywnej mówi 
„Dzięki możliwości współorganizacji 
przedstawienia zbliżyłam się jeszcze 
bardziej z podopiecznymi, mogliśmy 
przy okazji prób porozmawiać o tym, 
co nas boli i o tym, co nas uszczęśliwia. 
Nic tak nie łączy jak wspólna praca, 
a gromkie brawa i zachwyt widzów 
dała nam wszystkim więcej siły na 
dalsze działanie.” Występ przysporzył 
wszystkim wielkich emocji. „Dla więk-
szości była to dobra zabawa,i choć 
przed występem było widać zmęczenie, 
na scenie nie było po nim śladu. Dali-
śmy z siebie wszystko”- mówi Majka . 
„Początkowo wydawało mi się, że to ja 
powinnam służyć Im pomocą, jednak 
udział w przedstawieniu uświadomił 
mi, że pomoc niesiemy sobie wzajem-
nie. Każdy daje coś z siebie drugiemu 
człowiekowi i to było dla mnie osobiście 
bardzo budujące.” dodaje Ola Pasierb 

wolontariuszka. „Właśnie o to 
nam chodziło, o pokazanie tego 
że potrzeba bliskości z drugim 
człowiekiem jest zawsze taka 
sama, nie ma tutaj podziału na 
chorych i zdrowych. Zresztą jak 
widać po Oli <<to nasze cudowne 
przeistoczenie ze środków unij-
nych> dotknęło także i ją , nie 
tylko naszego głównego bohatera” 
-śmieje się Zuza.

Po spektaklu wszyscy widzo-
wie podziwiać mogli wystawę 
fotograficzną autorstwa Kamila 
Flądro. Także i tutaj główną 
rolę odegrali Nasi podopieczni. 
Kamil jest także wolontariuszem 
w Duszpasterstwie a fotografia to 
jego życiowa pasja. „bardzo ucie-
szyłem się z propozycji jaką przed-
stawiła mi Hela. Znam tych ludzi 
od lat, a możliwość zorganizowa-
nia sesji była dla mnie wielkim 
wyróżnieniem. Szczególnie dobrze 
wspominam Szymka Musiała, jak 
dla mnie jest mistrzem świata! 
Najlepszy model”.

Na pamiątkę tego przedsię-
wzięcia wykonane zostały foldery, w któ-
rych znalazło się miejsce na twórczość 
Karoliny Kluz - wolontariuszki z grupy 
inicjatywnej. Każdy z obecnych mógł roz-
koszować się jej poezją  „to moje okno na 
świat, zapraszam” zachęca autorka.

Przed nami jeszcze kilka etapów 
a między innymi kolejne występy, na 
które serdecznie zapraszamy czytel-
ników. Wszystkie zdjęcia jak również 
aktualności dotyczące duszpasterstwa 
dostępne są na stronie http://brzesko.
ostoja.owncube.com/

Korzystając z okazji składamy 
serdeczne podziękowania Pani doktor 
Marii Kędziorze, za to że wierzy w mło-
dych i pozwala na realizację pomysłów. 
Dziękujemy za Ostoję, za to że jest 
potrzebna także nam.

Dziękujemy rodzicom za obecność 
na spotkaniach, uwagi oraz pomoc 
przy realizacji wszystkich zadań. Panu 
Stanisławowi Czesakowi, Pani Bogusi 
Musiał, Barbarze Cichońskiej, Marii 
Mice, Genowefie Tocie, Bożenie Pach, 
Elżbiecie Zalewskiej, ks. Józefowi 
Waśko oraz pozostałym rodzicom i wo-
lontariuszom. Dziękujemy Bartkowi 
Klimkowi za wykonanie plakatu.

Zuzanna Habryło
fot. Kamil Flądro

Galeria zdjęć na str. 17

PROJEKT



17 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYczerwiec 2013 OŚWIATA

POZNAJMY SIĘ  POMIMO BARIERPOZNAJMY SIĘ  POMIMO BARIER

Festiwal MuzycznyFestiwal Muzyczny

Dni Kultury ChrześcijańskiejDni Kultury Chrześcijańskiej

Koncert EleniKoncert Eleni



18

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY czerwiec  2013OŚWIATA

Basen ma 10 lat!Basen ma 10 lat!

Dzień DzieckaDzień Dziecka

W biblioteceW bibliotece



19 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYczerwiec 2013 OŚWIATAOŚWIATA

Portret mamyPortret mamy

Aukcja WTZAukcja WTZ

Maraton czytaniaMaraton czytania
Basen ma 10 lat!

W bibliotece



20

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY czerwiec  2013

DNI BRZESKA 2013DNI BRZESKA 2013

Koncert ,,W stronę światła”Koncert ,,W stronę światła”



21 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYczerwiec 2013

DNI BRZESKA 2013

Wernisaż wystawyWernisaż wystawy

ParadaParada



22

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY czerwiec  2013

Konkurs na najsympatycznieszego psaKonkurs na najsympatycznieszego psa

Występy dzieci i młodzieżyWystępy dzieci i młodzieży



23 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYczerwiec 2013

Konkurs na najsympatycznieszego psa

Acid DrinkersAcid Drinkers

Cygańskie gwiazdyCygańskie gwiazdy

Pokaz modyPokaz mody



24

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY czerwiec  2013

Występy dzieciWystępy dzieci

WarsztatyWarsztaty

Vena ValleyVena Valley



25 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYczerwiec 2013

PectusPectus

Warsztaty

Vena Valley



26

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY czerwiec  2013



27 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYczerwiec 2013

Otwarcie nowej Otwarcie nowej 
placówki PKO BP w Brzeskuplacówki PKO BP w Brzesku



28

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY czerwiec  2013



29 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYczerwiec 2013

Grupa Teatralna przy parafii Miłosier-
dzia Bożego w Brzesku pod kierunkiem 
animatorki Agaty Podłęckiej przeżywała 
w ostatnich tygodniach wiele niezwy-
kłych chwil. Był to czas mocno wytężonej 
pracy, a jednocześnie wielka przygoda 
nie tylko ze sceną, mikrofonem, ale i tak-
że z historią naszego rejonu. Po ponad 
miesięcznym wystawianiu spektaklu A. 
Podłęckiej „Wołanie o miłość”,  wzrusza-
jącym montażu słowno – muzycznym 
„Ilu z nas wyrzekło się prawdy”, aktyw-
nym wspieraniu V Wielkiego Maratonu 
Czytania i wielu innych drobniejszych 
przedsięwzięciach, trafiła się młodym 
aktorom amatorom nie lada gratka 

Noc Muzeów w Dębnie z udziałem GT
udziału w inscenizacjach na zamku w 
Dębnie podczas Ogólnopolskiej Nocy 
Muzeów 18 maja br. Grupa została za-
proszona przez panią kustosz Krystynę 
Gurgul i podjęła się trudnego zadania 
odtwarzania dla kolejnych zwiedzają-
cych widzów scen z życia mieszkańców 
i gości zamku na Dębnie z czasów 
powstań narodowych. Wspaniałe stroje 
tamtej epoki pochodzące m.in. z Teatru 
Solskiego w Tarnowie pozwoliły zatopić 
się w historii Polski porozbiorowej. 
Młodzież popisywała się kunsztem recy-
tatorskim, śpiewem i grą na fortepianie 
oraz altówce. Dziś mogą powiedzieć, że 
poruszanie się po kolejnych komnatach, 

krużgankach i lochach nie stanowi dla 
nich żadnej tajemnicy. Nie brakowało 
też świetnej zabawy plenerowej, o czym 
przekonał się nowy opiekun duchowy 
GT ks. Radosław Olejarz, zaprzyjaźnia-
jąc się z wiedźmą wróżącą z dymiącego 
kotła.

Przed Grupą Teatralną kolejne wy-
zwania. To dobrze, że pasja, zaangażo-
wanie i ciągłe ćwiczenia są zauważane, 
a występy, choć amatorskie  -  mile 
widziane w brzeskich kręgach i miej-
scach kultury. Spontaniczność i radość 
życia młodych ludzi sprawiają, że wielu 
dorosłych uśmiecha się i wzrusza.

A.P.

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 
2 w Brzesku odbył się już V Wielki 
Maraton Czytania, który trwał całą 
dobę. Istotnie był wielki, gdyż przez salę 
gimnastyczną przewinęło się setki osób 
dorosłych, młodzieży i dzieci. Na zapro-
szenia odpowiedziało wielu zacnych go-
ści z różnych instytucji i placówek lokal-
nych. Tym razem sięgnięto po twórczość 
Astrid Lindgren i przywołano jej cudow-
nych bohaterów książkowych jak Pippi 
czy dzieciaki z Bullerbyn. Na oficjalnym 
rozpoczęciu pojawili się też mali przy-

Maraton Czytania
jaciele z sześciu brzeskich przedszkoli. 
Pierwsze odczytane zdania należały do 
burmistrza Grzegorza Wawryki, dalej 
posła na Sejm RP Edwarda Czesaka, 
wiceprzewodniczącego Rady Miasta 
Krzysztofa Ojczyka, wieloletniego dy-
rektora szkoły Józefa Kaczmarczyka, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
Małgorzaty Cuber, dyrektor Powiato-
wej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Marii Marek oraz dyrektor MOPS-u 
Bogumiły Czyżyckej – Paryło. Finał 
z końcowym odliczaniem należał do 
dyrektor szkoły Urszuli Białki, po czym 
nastąpiły gromkie barwa. W nocnym 
czytaniu wzięło udział aż 138 uczniów 
dwójki i członkowie Grupy Teatralnej 
GT przy parafii Miłosierdzia Bożego 
w  Brzesku.

Hasło Maratonu to „Pippi na na-
szym pokładzie”. W związku z tym sze-
rokie grono młodych i starszych czytel-
niczek przebrało się i wcieliło w postać 
rudowłosej, wesołej dziewczynki. Miłym 
zaskoczeniem była liczna obecność ro-
dziców, którzy przybywali do późnych 

godzin nocnych ze swymi małymi po-
ciechami. Najmłodszy uczestnik liczył 
niecałe 3 miesiące. Motto:

„Tylko ze mną bądź, tylko mi 
poczytaj, proszę.”

Dziecko  
zdaje się być w pełni zrealizowane.
Same przygotowania trwały w szkole od 

września. Efekty m.in. pracy uczniów moż-
na do dziś oglądać na kolorowej wystawie 
na holu głównym. Organizatorka przedsię-
wzięcia Agata Podłęcka  z panią dyrektor 
Urszulą Białką dziękują wszystkim ludziom 
dobrej woli, którzy przyczynili się do zorga-
nizowania tego jubileuszowego Maratonu, 
zwłaszcza kilku  nauczycielom i mamom, 
bez których nie byłoby tak  pięknych deko-
racji i nocnej opieki. Dziękują wszystkim 
gościom, których nie sposób tu wymienić, 
a którzy odważyli się zasiąść na bujanym 
fotelu i publicznie, głośno czytać. Nie jest to 
bowiem wcale prosta sprawa. Trema jest 
niekiedy siłą mocniejszą od chęci.

Pełne ufności w słuszność idei czytania 
dzieciom i z dziećmi już dziś zapraszamy 
na kolejny, pełen emocji Wielki Maraton 
Czytania.  A.P.

fotorelacja na str. 19
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27 maja w Publicznym Gimnazjum 
nr2 w Brzesku, a dzień później w PG 
nr1 odbyło się oficjalne wręczenie 
nagród przyznanych w konkursie „Żyj 
smacznie i zdrowo” zorganizowanym 
przez markę WINIARY. Celem, jaki 
przyświecał trzeciej już edycji programu 
edukacyjnego, było promowanie zasad 
prawidłowego i zdrowego odżywiania, 
zachęcanie do wspólnego spożywania 
posiłków, podejmowania samodzielnych 
prób przygotowywania posiłków, propa-
gowanie wśród gimnazjalistów postawy 
proekologicznej oraz idei niemarnowa-
nie żywności. Na konkurs wpłynęło 1800 
prac. W województwie małopolskim do 
programu przystąpiło 180 szkół, które 
reprezentowało blisko 8 tys. gimnazja-
listów. Wśród zwycięzców konkursu 
znalazła się klasa 3a z PG nr2 i klasa 
3c z PG nr1 w Brzesku. Uczniowie 
tych klas zostali nagrodzeni zestawami 
kulinarnymi. Po uroczystym wręczeniu 
nagród wzięli udział w specjalnej lekcji, 
w ramach której dietetyk programu 
edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”, 
przeprowadził bardzo interesujący quiz 
żywieniowy. Gimnazjaliści, przy pomocy 
specjalnych pilotów, odpowiadali na py-

Żyj smacznie i zdrowo

tania w grupach. Upominki otrzymały 
trzy zwycięskie drużyny. Nagrodą dla 
klas, które zwyciężyły w konkursie ,,Żyj 
smacznie i zdrowo” był także udział w 
warsztatach tanecznych, które prowa-

dziła jedna z uczestniczek programu 
You Can Dance - Ilona Bekier. Specjalne 
podziękowania otrzymali też dyrektorzy 
PG 2 i PG 1 oraz  nauczyciele zaangażo-
wani w projekt.  Red.

W dniach 22.05-23.05.2013 r. odbyły 
się w Krakowie Małopolskie Warszta-
ty dla zespołów chóralnych „Muzyka 
nasz śpiew- nasza radość”, w których 
uczestniczył Chór Publicznego Gim-
nazjum nr 1 w Brzesku.

Każdy zespół chóralny we współpracy z 
pedagogami Akademii Muzycznej przygo-
towywał repertuar na koncert w Muzeum 
Armii Krajowej. Chór PG 1 miał zaszczyt 
pracować z dr hab. Wiesławem Delimatem 
oraz dr hab. Włodzimierzem Siedlikiem. 
Ponadto młodzież odwiedziła, w formie gry 
zadaniowej, miejsca związane  II wojną 
światową. Zapoznała się z ich historią, 
wykonała powierzone zadania powiązane 
z rozgrywającymi się tam kiedyś wydarze-
niami. Zwiedziła Muzeum Armii Krajowej i 
złożyła wiązanki kwiatów na grobie żołnie-

Warsztaty dla zespołów chóralnych
rzy AK na Cmentarzu Rakowickim. I dzień 
warsztatów zakończył występ Orkiestry 
PSM II st. im. W. Żeleńskiego. Koncert 
finałowy odbył z udziałem wszystkich 

uczestniczących zespołów. Organizatorami 
warsztatów byli: MDK im. J. Korczaka w 
Krakowie oraz Akademia Muzyczna w 
Krakowie.  Red.

Klasa 3f  Publicznego Gimnazjum 
nr 2 w Brzesku 14 marca 2013r. 
(w dniu urodzin liczby pi-ludolfiny) 
wzięła udział w finale XXIV edy-
cji Międzynarodowego Konkursu 
„Mathématiques sans Frontičres” 
(Matematyka bez granic) i zajęła 
drugie miejsce w województwie 
małopolskim wśród klas gimnazjal-
nych. Klasę do konkursu przygotowała 

Konkurs  „Matematyka bez granic”
nauczycielka matematyki Agnieszka 
Klebert. Konkurs ma charakter zawo-
dów międzyklasowych i skierowany jest 
do uczniów klas trzecich gimnazjów oraz 
pierwszych klas szkół ponadgimnazjal-
nych. Jego zadaniem jest zwiększenie 
zainteresowania matematyką poprzez 
pokazanie jej zastosowań w życiu co-
dziennym. Pozwala on na wykorzystanie 
własnej inicjatywy w rozwiązywaniu 

zadań, rozwija twórczą aktywności 
uczniów. Daje również możliwość spraw-
dzenia swojej wiedzy oraz porównanie 
jej z wiedzą rówieśników z Europy, 
a także  zachęca  do pokonywania barier 
językowych.

Uroczystość wręczenia nagród lau-
reatom konkursu odbyła się 7 czerwca 
2013r w Sądeckim Oddziale Polskiego 
Towarzystwa Matematycznego w No-
wym Sączu, na którą została zaproszona 
delegacja klasy 3f wraz z nauczycielem 
matematyki i dyrektorem szkoły.  Red.

OŚWIATA
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W dniu 6 czerwca 2013 r. w Regionalnym 
Centrum Kulturalno -Bibliotecznym 
w Brzesku odbyły się na warsztaty 
teatralne dla instruktorów podsumo-
wujące 2. Konfrontacje Teatrów Dzieci 
i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA.

Warsztaty nt. Teatr - jakie to proste, 
albo prostowanie błędów prowadził 
Jacek Milczanowski - aktor, reżyser, 
scenarzysta, przewodniczący Zespołu 
Konsultantów. Program warsztatów, 

realizowany w oparciu materiał filmowy 
z zarejestrowanymi przedstawieniami 
teatralnym prezentowanymi w czasie 
Konfrontacji, obejmował między inny-
mi takie zagadnienia jak:
1. Dobór tekstu pod kątem przydat-
ności scenicznej – fabuła, akcja, jako 
sprawdzony nośnik emocji.
2. Podstawowe wady scenariuszy 
teatralnych:
- niekonsekwencja w opowiadaniu fabuły

- rymy gramatyczne jako rzekoma bajkowość
- opisywanie tego, co i tak widać
3. Dużo słów, czy dużo akcji? Czy na pewno 
jedno wyklucza drugie?
4. Zadbajmy o porządek, bałagan zrobi 
się sam:
- przypomnienie zasady podziału złote-
go w kompozycji obrazów scenicznych
- rytmizacja przestrzeni w pionie, pozio-
mie i głębi
- muzyka jako element porządkujący.

W warsztatach uczestniczyło pięt-
nastu instruktorów i opiekunów arty-
stycznych zespołów teatralnych.

Tradycyjnie jak co roku 1 czerwca 
dzieci miały swoje święto. W tym 
właśnie dniu została zorganizowana 
przez Urząd Miejski, Miejski Ośrodek 
Kultury, Małopolską Szkołę Wyższą w 
Brzesku oraz Szkołę Muzyczną I stop-
nia radosna impreza dla najmłodszych 
mieszkańców naszej Gminy. Ze względu 
na niesprzyjającą pogodę świętowa-
nie przeniesiono z Placu Kazimierza 

Warsztaty teatralne

Wielkiego do budynku Regionalnego 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego. 
Na przybyłych gości czekało wiele 
atrakcji. Studenci Małopolskiej Szkoły 
Wyższej zaprezentowali blok bajkowych 
teatrzyków, częstowali też milusińskich 
cukierkami. Uczniowie Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Brzesku pod okiem 
nauczycieli zagrali koncert ”Magiczny 
świat instrumentów”, przedstawiając ró-

wieśnikom swoje umiejętności. Ponadto 
na scenie piosenki śpiewały uczestniczki 
zajęć wokalnych z MOK. Pomiędzy wy-
stępami odbywały się liczne konkursy 
i zabawy dla dzieci oraz malowanie 
twarzy. Było kolorowo, wesoło i gwarno. 
Padający deszcz nie popsuł humorów 
świętującym. Organizatorzy serdecznie 
dziękują sponsorom, którzy ufundowali 
nagrody dla dzieci. Są to: Sklep papier-
niczy „Papirus”, Sklep z zabawkami 
„Pipi”, Sklep papierniczy Pana Ozgi, JM 
Sport.  RED

fotorelacja na str. 18

Dzień Dziecka w Brzesku

Przez cały maj trwały w Brze-
sku Dni Kultury Chrześci-
jańskiej zorganizowane przez 
parafię pw. NMP Matki Kościoła 
i św. Jakuba Apostoła. Oprócz 
wspólnej modlitwy, w bogatym 
programie obchodów znalazły 
się liczne spotkania autorskie, 
koncerty, wykłady i konkursy. 

Podczas DKCH przedsta-
wiono między innymi montaż  
słowno – muzyczny w wyko-
naniu dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3, pt. „Wspomnienie 
o Janie Pawle II”. Miało miejsce 
spotkanie z ks. prałatem dr 
Adamem Nowakiem - autorem 
książki „Pieśń o moim Brzesku”. Odbyła 
się sesja popularno – naukowa „Śla-
dami św. Jakuba”, którą poprowadził 
ks. dr Marek Jawor. W Regionalnym 
Centrum Kulturalno - Bibliotecznym 
zorganizowano spotkanie z wileńskim 
poetą Aleksandrem Śnieżko, połączone 
z występem uczniów ze szkoły im. Jana 
Pawła II z Wilna.  W ramach Dni Kultury 
Chrześcijańskiej chętni mogli wysłuchać 
wykładu ks. dr Roberta Nęcka, rzecznika 
prasowego Archidiecezji Krakowskiej, 
pt. „Patriotyzm w nauczaniu Prymasa 
Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskie-

Dni Kultury Chrześcijańskiej

go”. Z okazji Dnia Matki przygotowano 
„Koncert Organowy dla Mamy” w wyko-
naniu Karoliny Chmiel, studentki II roku 
Akademii Muzycznej w Krakowie. Był 
też Konkurs Liturgiczny „1z10”, którego 
zwycięzcą został Cyryl Mikuliński. 

Podczas majowych Dni Kultury 
Chrześcijańskiej każdy mógł wybrać 
coś dla siebie w bogatym programie 
przygotowanym przez parafię. Był też 
czas na wspólne uczestnictwo we mszy 
św,  pieszej pielgrzymce, majówce i spot-
kaniach modlitewnych.  Red.

fotorelacja na str. 17 

PORTRET MAMY
Już po raz drugi w RCK-B odbył się 
konkurs plastyczny pod hasłem „Portret 
mamy”. Organizatorem konkursu był 
Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku 
a patronat nad nim objął burmistrza 
Brzeska - Grzegorz Wawryka i  Barbara 
Kaczmarowska – Hamilton. Komisja spo-
śród 300 prac nadesłanych na konkurs 
przyznała nagrody 21 uczestnikom.

Kat. PRZEDSZKOLA: Emilia Ja-
dach - Dębińskie Centrum Kultury 
- Nagroda Główna, Monika Gaweł – Łysa 
Góra, Katarzyna Bączek - Łysa Góra, 
Martyna Szmulska - Maszkienice, Emilia 
Kędroń - Dębińskie Centrum Kultury, 
Magda Szerłomska - Szczepanów, Julia 
Kuta - Świetlica przy Parafii Miłosierdzia 
Bożego w Brzesku, Róża Zyznawska – „Fi-
kander” Brzesko, Julia Sapała - Złota

Kat. SZKOŁY PODSTAWOWE 
- klasy 1-3: Justyna Gajec - Gosprzydo-
wa, Larysa Michalska -  MOK Brzesko, 
Julia Roman - Okocim, Oliwia Olchawa - 
MOK Brzesko, Gabriela Cyga - Sufczyn, 
Mikołaj Łąpieś – Bielcza    klasy 4-6: 
Karolina Wawrzeń – Jasień, Dominika 
Zych - Maszkienice

Kat. GIMNAZJA - Wiktoria Olcha-
wa – PG 2 Brzesko - Nagroda Główna, 
Aleksandra Drąg - Jadowniki – Nagroda 
Główna, Małgorzata Stawiarska - Jadow-
niki, Justyna Marmol – PG 2 Brzesko

fotorelacja na str.  19

Spotkanie z autorem książki „Pieśń o moim Brzesku” 
- ks. dr Adamem Nowakiem fot: ks. Józef Drabik
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Rodzice dzieci, które już niebawem roz-
poczną naukę w klasie pierwszej, prze-
żywają wiele skrajnych emocji: od lęku, 
do dumy. Nieustannie towarzyszy im 
pytanie: jak moja pociecha odnajdzie się 
w nowym środowisku, czy podoła nowym 
obowiązkom? Niepokoje rodziców często 
wiążą się z tym, że syn lub córka nie 
lubią rysować, niedokładnie kolorują, 
płaczą przy szlaczkach, nie rozróżniają 
kształtów czy kolorów. Zmartwieniem 
bywa także, gdy pociecha nie potrafi na-
wet krótkiej chwili usiedzieć na miejscu, 
łatwo popada w konflikty z kolegami, 
jest nadmiernie płaczliwa, dziecinna 
lub mówi niewyraźnie. Pojawia się 
wówczas obawa, czy te „słabe punkty” 
nie utrudnią dziecku startu szkolnego. 
Równocześnie dumą i radością napawa 
fakt, że dziecko stało się już tak „do-
rosłe” i rozpoczyna nowy okres życia, 
który rozbudzi jego zainteresowania, 
talenty, pasje poznawcze. Zarówno nie-
pokój, jak i radość rodziców są jak naj-
bardziej uzasadnione, ponieważ dziecko 
wkraczając w progi szkoły, przekracza 
również próg jednego z najważniejszych 
etapów rozwojowych. Właśnie w okresie 
nauki w szkole podstawowej kształtuje 
się jego stosunek do pracy i poczucie 
skuteczności własnych działań. Po-
myślne przejście tego etapu rozwoju 
zaowocuje poczuciem kompetencji oraz 
wiarą we własne siły i możliwości. Jest 
więc to gra o wysoką stawkę, a rodzice 
powinni wspierać swoje pociechy w jej 
zdobyciu. Kolejnym tak ważnym mo-
mentem w rozwoju będzie okres dojrze-
wania, wówczas jednak rola rodziców 
ulegnie zmniejszeniu na rzecz wpływu 
grupy rówieśniczej. Niepokoje rodziców 
świadczą także o tym, że współcześnie 
istnieje wysoka świadomość społeczna, 
że nie wystarczy zdobyć umiejętności 
pisania, liczenia i czytania, aby mieć 
sukcesy szkolne. Decyduje o tym dużo 
szerszy zakres różnych umiejętności, 
które umożliwiają dziecku sprostanie 
zadaniom i obowiązkom jakie stawia 
przed nim szkoła. Mówimy wówczas 
o osiągnięciu przez dziecko gotowości 
szkolnej. Ma ona cztery wymiary: go-
towość fizyczną, umysłową, emocjonalną 
i społeczną. Wszystkie wymiary posia-
dają równorzędne znaczenie. Zdarza 
się więc, że dzieci o bardzo wysokim 
poziomie rozwoju intelektualnego nie 
dają sobie rady w szkole, jeśli brak 

im np. umiejętności panowania nad 
emocjami. 

Gotowość fizyczna to przede 
wszystkim dobre zdrowie i stan fizycz-
ny organizmu. Uczeń klasy pierwszej 
powinien dysponować odpowiednim 
zasobem sił i odpornością na zmęcze-
nie. Umożliwi mu to utrzymanie przez 
kilka godzin pozycji siedzącej, noszenie 
ciężkiego tornistra oraz wykonywanie 
różnych zadań umysłowych. Pierwszo-
klasista powinien być sprawny ruchowo, 
tj. posiadać dobrą koordynację ruchową 
(przy bieganiu ruchy rąk i nóg powinny 
być zharmonizowane) oraz prawidłową 
orientację w stosunkach przestrzennych 
(np. rozróżniać prawą i lewą stronę oraz 
takie pojęcia jak: nad, pod, pomiędzy, 
itp.). Powinien opanować umiejętność 
stania lub skakania na jednej nodze 
oraz przeskakiwania przez przeszkody. 
Bardzo ważna jest dobra sprawność rąk 
(tzw. sprawność manualna) oraz koor-
dynacja pracy oka i ręki. Umożliwi to 
dziecku wykonywanie czynności takich 
jak rysowanie, wycinanie, wydzieranie, 
nawlekanie koralików, konstruowanie 
oraz wykonywanie innych prac pla-
styczno – technicznych, a w przyszłości 
kształtne pisanie. Brak tych sprawności 
może skutkować dysharmonijnymi, 
sztywnymi, kanciastymi ruchami, o sła-
bej precyzji i wolnym tempem pracy, 
szczególnie podczas pisania. Mogą poja-
wić się także tzw. współruchy, czyli zby-
teczne ruchy służące rozładowywaniu 
nadmiernego napięcia np. poruszanie 
głową czy językiem przy rysowaniu. 

Gotowość umysłowa przejawia się 
w zainteresowaniu otaczającym świa-
tem, zadawaniu pytań i poszukiwaniu 
na nie odpowiedzi. Wyraża się także 
poprzez zaciekawienie nauką, zwłaszcza 
pisaniem, liczeniem i czytaniem. Doj-
rzałe umysłowo dziecko posiada umie-
jętność koncentrowania uwagi dowolnej 
na zadaniach. Doprowadza zaczętą 
pracę do końca, ponieważ interesuje je 
efekt końcowy własnych działań. Potrafi 
uważnie i ze zrozumieniem słuchać tego, 
co mówi nauczyciel. Rozumie i spełnia 
jego polecenia. Posiada pewien zasób 
doświadczeń i wyobrażeń, będących pod-
stawą do rozwoju myślenia pojęciowego. 
O poziomie umysłowym dziecka mogą 
świadczyć jego rysunki. Jeżeli zawierają 
one dużo szczegółów, są kolorowe, bogate 
w treść – możemy wnioskować nie tylko 

o dobrej sprawności manualnej czy wy-
obraźni, ale i o dojrzałości umysłowej 
ich autora. O gotowości szkolnej dziecka 
świadczą także prawidłowo rozwinięte 
funkcje słuchowe (czyli głoskowanie, sy-
labizowanie, umiejętność wskazywania 
głosek na początku i na końcu wyrazu, 
rozpoznawanie rymów) oraz wzrokowe 
(pamięć i spostrzeganie wzrokowe, wy-
szukiwanie brakujących elementów).

Gotowość emocjonalna to zdol-
ność dostosowywania ekspresji przeży-
wanych emocji                   do wymogów 
sytuacji, a więc panowania nad włas-
nymi emocjami. Impulsywność reakcji 
emocjonalnych ulega zmniejszeniu. 
Dziecko  potrafi cierpliwie czekać na 
swoją kolej, prawidłowo reaguje za-
równo na pozytywne, jak i negatywne 
uwagi dotyczące swoich osiągnięć. Nie 
załamuje się z błahych powodów. Potrafi 
empatycznie odbierać przeżycia innych 
dzieci, odczuwa więź ze swoją grupą 
rówieśniczą, z wychowawcą. Brak doj-
rzałości emocjonalnej może skutkować 
brakiem kontroli reakcji emocjonalnych. 
Dzieci te bywają agresywne, łatwo wcho-
dzą w konflikty. Bywają też nadmiernie 
lękliwe, trudno jest im rozstać się z ro-
dzicami. Skutkiem braku dojrzałości 
emocjonalnej mogą być reakcje psy-
chosomatyczne (ból brzucha, nudności, 
podwyższona temperatura).

Gotowość społeczna to umie-
jętność nawiązywania prawidłowych 
kontaktów zarówno z rówieśnikami, jak 
i dorosłymi. Dziecko dojrzałe społecznie 
potrafi przestrzegać norm i zasad życia 
zbiorowego, pamięta o umowach. Jest 
samodzielne, nie tylko w codziennych 
czynnościach samoobsługowych, lecz 
również w zakresie podejmowania pro-
stych decyzji dotyczących codziennego 
życia. Potrafi podejmować i wywiązywać 
się z zadań na rzecz zbiorowości (np. 
obowiązki dyżurnego). Jest zdyscyplino-
wane, obowiązkowe. Dziecko niedojrzałe 
społecznie może nieustannie absorbo-
wać sobą uwagę nauczyciela i dążyć 
do uprzywilejowanej pozycji w klasie. 
Może również łatwo poddawać  się do-
minacji kolegów, rezygnować z własnej 
aktywności. 

Pośród wymienionych osiągnięć 
i umiejętności, jakie powinno posia-
dać dziecko gotowe do podjęcia nauki 
w szkole, szczególne miejsce zajmuje 
prawidłowy rozwój mowy. Mowa jako 

Nie bójmy się problemów!

GOTOWOŚĆ SZKOLNA
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narzędzie myślenia w znacznym stopniu 
odzwierciedla poziom rozwoju umysło-
wego dziecka. Tak więc od ucznia rozpo-
czynającego naukę w klasie I oczekuje się: 
swobodnego wypowiadania się na bliskie 
mu życiowo tematy, wyrażania życzeń, 
własnych sądów, zadawania pytań, umie-
jętności opowiadania usłyszanej historii, 
słownego opisu obrazka, posługiwania się 
czasownikami, łącznikami wyrazowymi 
– przyimkami, a także powiedzenia z 
pamięci wierszyka czy też tekstu piosenki. 
Dziecko w tym wieku powinno rozumieć 
bardziej złożone polecenia, mówić pełny-
mi zdaniami, poprawnie zbudowanymi 

pod względem gramatycznym oraz pra-
widłowo artykułować wszystkie głoski 
ojczystego języka, a słownictwo mieć na 
tyle bogate, aby bez trudu porozumiewać 
się z innymi. Gdy rozwój mowy dziecka nie 
przebiega prawidłowo mamy do czynienia 
z zaburzeniami mowy bądź z wadami 
wymowy. W takiej sytuacji niezmiernie 
ważna jest terapia logopedyczna jeszcze 
przed rozpoczęciem nauki w szkole bo-
wiem zaburzenia mowy mogą przyczynić 
się do trudności w opanowaniu umiejęt-
ności szkolnych.

Osiągnięcie przez dziecko pełnej go-
towości stanowi dla niego konieczny wa-

runek dobrego startu szkolnego. Należy 
pamiętać, że pierwszy etap edukacyjny 
to fundament przyszłej kariery szkolnej, 
a następnie zawodowej dziecka, dlatego 
tak ważne jest wspieranie naszych po-
ciech od najmłodszych lat. Powinniśmy 
dołożyć wszelkich starać, aby zapewnić 
im jak najlepszy start szkolny. Dlatego 
jeśli macie Państwo, jako Rodzice jakieś 
wątpliwości co do gotowości szkolnej wa-
szego dziecka zapraszamy na bezpłatne 
badania psychologiczne, pedagogiczne i 
logopedyczne do naszej Poradni.

Pracownicy Poradni

Dzień 27 maja 2013r. był szczególną 
chwilą dla niepełnosprawnych pod-
opiecznych brzeskiego Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej. W gościnnych progach 
Regionalnego Centrum Kulturalno-Bi-
bliotecznego odbyła się XI aukcja prac 
uczestników wraz z licytacją. Stanowiła 
zakończenie trwającej wystawy ponad 
250 prac, wykonanych w trakcie zajęć 
terapeutycznych w siedmiu pracow-
niach brzeskiego warsztatu: plastycznej, 
ceramicznej, rękodzieła artystycznego, 
rysunku na szkle i witrażu, krawieckiej, 
stolarskiej i metaloplastyki.

Zebranych gości serdecznie przywi-
tał Kierownik Warsztatu -  Edward Pa-
bian. Obecni byli rodzice i opiekunowie 
podopiecznych, przedstawiciele władz 
samorządowych, lokalni biznesmeni, 
mieszkańcy Brzeska oraz zaproszeni 
goście z Krakowa.  Nasi artyści po-
nownie zaprezentowali swoje zdolności 
artystyczne i sceniczne. Zgromadzona 
publiczność miała możliwość zobaczyć 
przedstawienie „Przecież to znamy”. 
W dobie cyfryzacji widz zostaje prze-
niesiony w czas rubinowych starych 
telewizorów, oraz seriali i filmów sprzed 
kilkunastu lat. Przedstawienie stanowi 
swoisty collage muzyki filmowej z grą 
pantomimiczną aktorów. Całość dopeł-
niały piosenki z okresu międzywojenne-
go śpiewane przez uczestniczki, muzyka 
filmowa, bogata scenografia. Głośne bra-

wa były dowodem uznania dla włożonej 
pracy uczestników, oraz instruktorów, 
którzy wraz z muzykoterapeutą Andrze-
jem Gicalą spędzają wiele godzin, by 
wspólnymi siłami wyczarować magiczny 
świat przedstawień o różnej, ciekawej 
tematyce. Następnie uczestnicy złożyli 
życzenia swoim mamom z okazji Dnia 
Matki i wręczyli róże.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
osobom, które aktywnie włączyły się 
w licytacje prac oraz zakupiły obrazy 
podczas wolnej sprzedaży. Najwyżej wy-
licytowaną pracą była rzeźba przestrzen-
na, wykonana z gliny przez Łukasza 
Kołodzieja, przedstawiająca Świętego 
Jakuba Pielgrzyma. Zacięty bój toczył się 
pomiędzy Burmistrzem Brzeska – Grze-
gorzem Wawryką, a Duszpasterzem Osób 
Niepełnosprawnych - księdzem Józefem 
Waśko. Ostatecznie rzeźba za cenę 550zł 
trafia do rąk księdza Józefa. Najwięk-
sza popularnością cieszyły się wyroby 
z Pracowni Rysunku na Szkle i Witrażu, 
Plastycznej oraz Ceramicznej.

Szczególnie dziękujemy pani Miro-
sławie Morawskiej - Prezes Zarządu 
Firmy ABM, zatrudniającej osoby 
niepełnosprawne, która zakupiła prace 
za 1650zł. Dziękujemy także Adamowi 
Smołusze – Z-cy Dyrektora SPZOZ 
Brzesko, ks. Józefowi Waśko, hurtowni 
owoców Frutoland, Annie Gaudnik, 
Grzegorzowi Wawryce – Burmistrzowi 

Miasta Brzeska, Urszuli Majmurek 
– Skarbnik SONOiW „Ostoja”, Preze-
sowi Banku Spółdzielczego w Brzesku 
- Lechowi Pikule wraz z małżonką, 
Krystynie Gurgul – Kustosz Zamku 
w Dębnie, Janinie Górskiej - Zakład 
Wylęgu Drobiu, Wacławowi Jaworowi 
–firma Jawor, oraz wszystkim, którzy 
w tym najważniejszym dla warsztatu 
dniu, byli razem z nami.

Zarówno w trakcie licytacji, jak 
i w wolnej sprzedaży zebraliśmy ponad 
7 tysięcy złotych.  Wielką pomoc w or-
ganizacji imprezy zaoferowali nam, jak 
co roku, Państwo Aleksandra i Ryszard 
Dziedzicowie z Brzeskiej Oficyny Wy-
dawniczej, którzy nieodpłatnie wydruko-
wali zaproszenia i plakaty. Dziękujemy 
również Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury - Małgorzacie Cuber, Dyrektor 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej - Marii Marek za miłe przyjęcie 
w RCK-B  oraz Łukaszowi Kornasiowi 
za poprowadzenie aukcji. 

Następna aukcja dopiero za rok, 
jednak już teraz zachęcamy wszystkie 
osoby niepełnosprawne do odwiedze-
nia brzeskiej placówki, zapoznania się 
z jej działalnością, a być może także do 
zgłoszenia chęci udziału w zajęciach. 
Wszystkich zapraszamy na stronę www.
wtzbrzesko.pl, gdzie można oglądać 
wyroby poszczególnych pracowni i złożyć 
zamówienie na oprawienie obrazu, wy-
konanie konkretnego wzoru i zakupienie 
różnorodnych wyrobów.

WTZ Brzesko
fotorelacja na str. 19

Aukcja prac WTZ 

ODESZLI W MAJU 

Bant Stanisław (53) – Brzesko

Buda Adam (65) – Brzesko

Cebula Maria (89) – Jadowniki

Chmielarz Marek Michał (44) – Szczepanów

Cisoń Aniela Teresa (72) – Mokrzyska

Dobrzańska Władysława Feliksa (85) – Jasień
Duda Janina (88) – Jasień
Giemza Maria (95) – Brzesko
Gnyla Czesław (73) – Brzesko
Kargol Ludwik Franciszek (83) – Okocim
Kowalska Maria (98) – Jadowniki
Kożuch Dorota Anna (32) – Brzesko
Okrzesa Stanisław Kazimierz (74) – Brzesko

Pagacz Józef Stefan (73) – Mokrzyska
Pagacz Wanda Helena (81) – Mokrzyska
Pasławska Wanda Maria (85) – Brzesko
Piekarczyk Stanisława Helena (79) – Sterkowiec
Studziński Mirosław Ryszard (43) – Brzesko
Surowiecki Kazimierz Franciszek (80) – Jadowniki
Wilczyński Jan Józef (65) – Okocim
Zaleński Waldemar Józef (49) – Poręba Spytkowska
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Jerzy Wyczesany

Wznoszący się na znacznym wywyż-
szeniu, w bezpośrednim sąsiedztwie 
północno – wschodniego naroża brze-
skiego Rynku niewielki, murowany 
kościół parafialny pw. św. Jakuba Ap. 
jest najstarszym zabytkiem architektury 
naszego miasta.

Początki parafii w Brzesku sięgają 
zapewne XIV wieku i są rezultatem fun-
dacji najprawdopodobniej jeszcze twórcy 
potęgi rodu – kasztelana Spycimira 
herbu Leliwa lub najpewniej jego synów 
– Jana lub Rafała. Zatem parafia brzeska 
należy do fundacji późnych. Wyprzedzają 
ją swymi początkami parafie w kasz-
telańskim Wojniczu, związany ze św. 
Stanisławem Szczepanów, należąca do 
klasztoru benedyktynek w Staniątkach 
Brzeźnica, a nawet parafie w pobliskim 
Jasieniu i Porębie Spytkowskiej. Jej 
początki związane są nierozerwalnie 
z lokacją miasta, która miała miejsce 
pomiędzy 1344 a 1352 rokiem, bowiem 
w niezachowanym do dzisiaj dokumencie 
lokacyjnym – jak twierdzi krakowski 
historyk prof. Marian Wolski – „musiały 
znajdować się dyspozycje względem 
wydzielenia wyposażenia dla przyszłego 
kościoła, którego typowe usytuowanie 
w narożnym przyrynkowym bloku, 
dodatkowo przekonuje o powstaniu 
równolegle z miastem”. Tak miasto, 
jak i powstająca parafia cieszyły się 
wolnizną, co wiązało się z prolongatą 
uiszczania należnych świadczeń do 
czasu stabilizacji nowego organizmu 
miejskiego i mieszkańców. Dlatego też 
parafii tej nie mogły jeszcze wymienić 
wykazy dziesięciny papieskiej z lat 1373 
– 1374, gdyż wówczas zapewne kończył 
się okres owej wolnizny. Profesorowie 
Feliks Kiryk, Marian Wolski, Andrzej 
Pankowicz, Stanisław Piech uważają, że 
parafię brzeską organizowano powoli, po-
dobnie jak ośrodek miejski. Należy więc 
przypuszczać, że w pierwszych latach 
funkcjonowania miasta mieszczanie ko-
rzystali z opieki duszpasterskiej plebana 
z sąsiedniego Jasienia, gdzie parafia była 
już dawno zorganizowana, bowiem już 
w roku 1325 funkcjonuje ona w spisie 
świętopietrza. „Liber retaxationum”, czy-
li „Księga dochodów beneficjów diecezji 
krakowskiej” w roku 1513 powtarzając 
spisy za nieznanym obecnie rejestrem 
zapewne z XIV wieku, wymienia parafię 
Jassenni Brzegi w dekanacie wojnickim. 
Wspomniana parafia to niewątpliwie 

Brzesko, o czym przekonuje  drugi człon 
nazwy, jak i wymienieni duchowni obsłu-
gujący parafię – pleban, dwóch wikarych 
i nauczyciel. Pierwszą zaś wzmiankę 
potwierdzającą istnienie w Brzesku pa-
rafii przynosi dopiero zapis z roku 1443 
o procesie toczącym się wówczas w kon-
systorzu krakowskim między plebanem 
brzeskim Janem, a wójtem czchowskim 
Grzegorzem Andrychowiczem.

Również niewiele wiemy o najstar-
szym brzeskim kościele parafialnym. Za 
czasów Jana Długosza istniał w naszym 
mieście drewniany kościół, o którym 
wspomniał w „Liber beneficiorum dio-
ecesis Cracoviensis”. Murowany kościół 
nie powstał jednak w roku 1487 (Słownik 
Geograficzny Królestwa Polskiego i in-
nych krajów słowiań-
skich, pod red. F. Suli-
mierskiego i innych, t. I, 
Warszawa, 1880, s.407), 
ani też w 1447 (J.E. 
Dutkiewicz, Powiat 
brzeski. Województwo 
Krakowskie. Katalog 
Zabytków Sztuki w Pol-
sce, t. I, z.3, Warszawa 
1551, s. 74), lecz dopiero 
w latach 1529 – 1544. 
Otóż, zaczął go wznosić 
przed lipcem1529 roku 
na zlecenie ówczesne-
go proboszcza Marcina 

z Rajbrotu i brzeskich rajców Jan Turo-
bińczyk. Kim był ów murator? Wiemy, 
że pochodził z Koszyc nad Szreniową 
i, że w roku 1517 przyjął prawo miej-
skie krakowskie. Murator ten wznosił 
świątynię do roku 1532, do czasu kiedy 
to wymówił swoje usługi budowlane 
z powodu zaistniałej na tym tle różnicy 
zdań z inwestorami. Kościół musiał być 
już prawie ukończony, skoro mistrz Jan 
podjął za swoją pracę olbrzymią sumę 
aż 110 grywien. Dokończenie budowy 
brzeskiej fary powierzono więc innemu, 
nieznanemu z nazwiska muratorowi. 
Świątynię ukończono przed rokiem 1544, 
a uroczystej konsekracji dokonał 2 lipca 
1544 roku Walerian, biskup sufragan 
kujawsko – pomorski. Ten niewielki 
kościół pw. św. Jakuba Apostoła został 
wzniesiony z kamienia i cegły w stylu 
gotyckim o czym świadczy jego bryła.

Brzeska fara, tak jak i miasto była 
wielokrotnie niszczona przez poża-
ry, m.in. w latach 1655, 1660, 1723, 
1783,1792, 1863 i 1904.

Po pożarze w roku 1863 kościół został 
odbudowany w stylu neogotyckim wraz 
z dodaniem od północy kaplicy grobowej 
fundacji Wita hrabiego Żeleńskiego herbu 
Ciołek według projektu wybitnego archi-
tekta krakowskiego Feliksa Księżarskie-
go (1820- 1884). Architekt ten jest m. in 
projektantem kościołów w: Chochołowie, 
Pobiedrze koło Wadowic, Felicjanek na 
Smoleńsku i kaplicy św. Bronisławy na 
kopcu Kościuszki w Krakowie, łazienek 
w Krynicy, gmachów Namiestnictwa we 
Lwowie i Collegium Novum Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego oraz dworu w Czor-
sztynie. Ponadto przebudował pałace 
w Łubnicach i Sanguszków w Gumni-
skach, oraz odnawiał gmach Collegium 

Najstarszy zabytek Brzeska – 
kościół pw. św. Jakuba Apostoła

Kościół św. Jakuba  po pożarze w 1904 r. 
- karta pocztowa, zbiory autora

Kościół widziany od strony wschodniej, fot. P. Duda
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Maius UJ i katedrę w Jassach. Prace 
budowlane pod nadzorem Księżarskiego 
prowadziło przedsiębiorstwo budowlane 
Antoniego Wimmera z Niepołomic.

Po pożarze w roku 1904 świątynię 
odbudowano w latach 1905- 1913, również 
w stylu neogotyckim, najprawdopodobniej 
według projektu Romana Bandurskiego 
(1874-1949) z Krakowa. Architekta tego 
polecili zapewne Janowi Albinowi Goetzo-
wi – Okocimskiemu – Teodor Talowski lub 
Jan Zawiejski, którzy pracowali dla tego 
króla piwa . Talowski był bowiem profeso-
rem Bandurskiego na lwowskiej Politech-
nice, natomiast z Zawiejskim, architekt 
ten współpracował. Bandurski, dziś już 
trochę zapomniany jest twórcą m.in. 
układu przestrzennego krakowskiego Sal-
watora, autorem 21 tamtejszych domów, 
wielu kamienic i willi na Dębinkach oraz 
w centrum Krakowa, a także kolejowego 
osiedla urzędniczego we Lwowie.

Jak już wspomniano, brzeski kościół 
ma wyraźne cechy stylowe architektury 
gotyckiej. Wyrażają się one w proporcjach 
jego bryły, ostrołukowym przesklepieniu 
otworów okiennych oraz gęstym rytmie 
masywnych szkarp opinających prezbi-
terium i naroża. Składa się z jednoprze-
strzennej nawy z zachowaną częściowo 
północną kaplicą hrabiów Żeleńskich 
(łącznik z nowym kościołem), zamkniętego 
trójbocznie nieco węższego od niej prezbi-
terium, przy którym ulokowano zakrystię, 
a nad nią skarbczyk i lożę kolatorską 
z biforium z maswerkami, fryzem orna-
mentalnym pod nim oraz z kwadratowej 
wieży dostawionej do południowej ściany 
korpusu. Prezbiterium i nawę nakrywają 
neogotyckie sklepienia  krzyżowo – żebro-
we, które ostatnio otrzymały polichromię 
imitującą cegłę, na wzór gotyckich skle-
pień. Gotyckość bryły fary podkreślają jej 

wysokie dachy siodłowe, oraz neogotyckie 
szczyty schodkowe i takież zwieńczenie 
górnej kondygnacji wieży czterema 
wieżyczkami i ostrosłupowym hełmem. 
Ponad wejściem do kościoła umieszczono 
barokowe, kamienne kartusze z herbem 
Czernych – Nowina, pochodzące z XVII 
wieku. Na zewnątrz prezbiterium znaj-
duje się późnobarokowy Ogrójec z końca 
XVIII lub początku XIX wieku.

Niestety z dawnego wyposażenia 
i wystroju kościoła do dzisiaj prawie 
nic się nie zachowało. Drewniany neo-
gotycki ołtarz główny zdobią figury św. 
Jakuba oraz św. Franciszka z Asyżu i św. 
Jana Kantego, natomiast zwieńczenie 
- sterczyny i anioły. Ołtarz ten został 
wykonany w pracowni Ferdynanda 
Stuflessera w St. Ulrich – Gröden 
w Tyrolu. Firma ta znana jest z prac 
m. in. w kościołach: trynitarzy w Au-
gustenndorfie, Kaczycach na Kresach, 
Jaślanach pod Mielcem, Mystkowie 
pod Nowym Sączem i misjonarzy pw. 
św. Rodziny w Tarnowie. W tym samym 
warsztacie wykonano ołtarz boczny Naj-
świętszego Serca Jezusa (lewa strona). 
Drugi ołtarz boczny również neogotycki 
poświęcony jest Matce Boskiej (prawa 
strona). Znajduje się w nim obraz 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem zwany 
Różańcową lub Brzeską z końca wieku 
XVII. Ponadto w kościele znajdują się 
obrazy: Św. Antoni, wykonany w roku 
1908 w Rzymie przez lwowskiego ma-
larza Juliana Krupskiego (1897 - 1965), 
Ecce Homo z XVII wieku, św. Anna 
Samotrzeć z przełomu XIX i XX wieku, 
Jezu ufam Tobie z roku 1958, autorstwa 
Adolfa Hyły (1897- 1965) z Krakowa, 
św. Józef, pędzla Włodzimierza Kunza 
(ur. 1928) z krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, oraz 14- obrazów stacji  
Drogi Krzyżowej. Okna zdobią witraże 
wykonane w Zakładzie Eliasza Ungera 
w Tarnowie.

Kościół zdobią ponadto rzeźby: duży 
barokowy Krucyfiks wiszący w łuku 
tęczowym z XVII wieku, figury św. 
Stanisława i św. Wojciecha z końca XIX 
wieku, płaskorzeźbione postaci czterech 
Ewangelistów, pozostałość po dawnej 
neogotyckiej ambonie. 

Wśród zachowanych epitafiów na-
leży wymienić: ks. Antoniego Stachlew-
skiego (zm.1825), Antoniego Bogorii 
Pleszowskiego, Marii z Bobrowników 
Pleszowskiej (zm.1870), członków rodziny 
Pleszowskich, Wita hrabiego Żeleńskiego 
(zm.1873) i starosty brzeskiego Henryka 
Pfaua (zm.1883). 

Brzeski kościół parafialny kryje zasło-
nięte tynkiem i farbą dwie polichromie. 
Pierwsza została wykonana w roku 1913 
przez Michała Tarczałowicza (1871-1946) 

z Bochni i utrzymana była zapewne 
w duchu historycyzmu. Autorem drugiej 
z roku 1966 był natomiast Adam Mar-
czyński (1908-1985), profesor krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych oraz członek 
awangardowego ugrupowania „Grupa 
Krakowska”, autor m.in. polichromii 
w katedrze w Tarnowie. Zaprojektował 
on cztery obrazy na ścianach: w prezbi-
terium obok ołtarza- Chrystusa błogo-
sławiącego chleb przed rozmnożeniem 
i Abrahama ofiarującego Izaaka. Później 
dodano w prezbiterium jeszcze cztery 
postaci – Melchizedecha i Eliasza oraz 
św. Stanisława i św. Wojciecha. Nawę 
ozdobiły natomiast dwie sceny – Chrzest 
Jezusa i Zesłanie Ducha Świętego oraz 
figury czterech Ewangelistów, a tęczę dwa 
anioły podtrzymujące narzędzie męki. Ze 
względu na rolę jaką odegrał prof. Mar-
czyński w historii sztuki polskiej, a nawet 
europejskiej, warto więc pomyśleć o jej 
odsłonięciu. 

Nowy kościół zaprojektowany przez 
architekta Zbigniewa Zjawina z Krakowa, 
został dobudowany do „starego” w latach 
1979 – 1984. Znajdują się w nim witraże 
projektu artysty malarza i konserwatora 
dzieł sztuki, a także etnografa Józefa 
Furdyny (ur.1930). Ich autor jest twórcą 
ponad 900 witraży m. in. w Słotwinie, 
Bochni, Tarnowie, Sandomierzu, Rado-
miu, Dębicy, Wielkiej Wsi, pod Wojniczem, 
Lublinie, Stalowej Woli, Iwkowej, Krako-
wie, Górce koło Szczurowej.

Wincenty Kućma (ur.1935), rzeźbiarz, 
profesor Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, twórca m.in. pomnika Pocz-
ty Gdańskiej w Gdańsku i Powstania 
Warszawskiego w Warszawie jest nato-
miast autorem monumentalnego ołtarza 
głównego.

Brzeska fara była świadkiem wielu 
uroczystości. 25 lutego 1855 roku wysłu-
chał tu mszy arcyksiążę Karol Ludwik, 
brat cesarza Franciszka Józefa II, w lu-
tym 1873 i 1887 roku odbyły się pogrzeby 
Wita hrabiego Żeleńskiego, właściciela 
Słotwiny i kolatora kościoła oraz Artura 
hrabiego Sumińskiego, natomiast 12 
stycznia 1889 roku niezwykle uroczysty 
ślub Jana Albina Goetza z Jadwigą hra-
bianką Sumińską ze Słotwiny.

Prowadzona od lat regotyzacja oraz 
konserwacja zabytkowego wyposażenia 
sprawia, że brzeska fara pw. św. Jakuba 
odzyskuje swój dawny blask. Jest to zasłu-
gą kolejnych proboszczów – ks. Zygmunta 
Bochenka i Józefa Drabika oraz konser-
watorów dzieł sztuki i artystów – prof. 
Włodzimierza Kunza, prof. Janusza 
Tarabuły, dr. Józefa Furdyny, Tadeusza 
Pawlika, Anny i Ireneusza Zarzyckich 
z Krakowa, Doroty Pasierb i inż. architek-
ta Alfreda Budziocha z Brzeska.

Ołtarz  główny wykonany przez F. Stu-
flessera w Tyrolu, fot. autor
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Za nami Dzień Matki i Dzień Dziecka. 
Okres, który oprócz świąt wielkanoc-
nych i bożonarodzeniowych  zbliża do 
siebie tak oddalone w naszych czasach 
rodziny. Przypomina mamom, że są ma-
mami, a dzieciom, że wciąż są dziećmi. 
O wszelkie rodzinne relacje postano-
wiliśmy dziś zapytać ekspertkę w tej 
dziedzinie- Panią Krystynę Kuśnierz 
z Wytrzyszczki, matkę dziewięciu synów 
i sześciu córek, pracującą na co dzień 
w brzeskim szpitalu.

Na Dzień Matki dostaje Pani 
kilka małych prezentów czy jeden 
duży?

- Dostaję zawsze dużo małych pre-
zentów. Każde z dzieci stara się zrobić 
dla mnie coś od siebie. Nie są to drogie 
i wyszukane prezenty, bo w naszych 
czasach raczej o to niełatwo. Czasem 
to tylko i aż własnoręcznie zrobiona 
laurka, ale zawsze sprawia mi to wiele 
radości.

Pamięta Pani dokładnie imio-
na i daty urodzenia wszystkich 
dzieci?

- Pamiętam. Nawet jeżeli miałabym 
kłopoty z pamięcią, to przecież i tak cią-
gle trzeba wypełniać jakieś dokumenty 
i nie da się zapomnieć takich rzeczy.

W jakim wieku są Pani pociechy?
- Najstarszy syn Mateusz ma 25 lat, 

a moja najmłodsza latorośl to czteroletni 
Wojtuś.

Ktoś pomaga Pani w wychowa-
niu dzieci?

- Radzimy sobie z mężem sami. Ak-
tualnie nie pracuje, więc zawsze jest na 
miejscu gdy jest potrzebny.

Tym bardziej, że takich dużych 
rodzinach dzieci opiekują się pew-
nie nawzajem same sobą?

- To prawda. W miarę możliwości 
starają się sobą opiekować. Pomagają 
sobie w nauce i wzajemnie się wspierają. 
Od małego są uczone odpowiedzialno-
ści, bo w wielodzietnej rodzinie jest to 
podwójnie ważne. Miłość i zrozumienie 
są dla nas najważniejsze i właśnie to 
wpoiliśmy z mężem wszystkim naszym 
dzieciom.

Jak starsze dzieci przyjmowały 
wiadomości o tym, że rodzina znów 
będzie się powiększać?

- Moje „starszaki” zawsze cieszyły się 
z wiadomości o młodszym braciszku lub 
siostrzyczce. Nie wyczuwałam zazdrości 
ani rywalizacji. Zawsze starali się mnie 
wspierać podczas ciąży, przejąć trochę 
moich obowiązków. Pamiętam, że ci 

najmłodsi, nowonarodzeni byli zawsze 
najbardziej przez nich rozpieszczani.

Co jest ważniejsze? Zmywanie 
czy układanie puzzli z dziećmi? Jak 
to pogodzić?

- Ważne jest to i to a najczęściej 
jedynym sposobem na pogodzenie jest 
wykonywanie obydwu tych czynności 
na raz. Czasem trzeba zostawić ważną 
sprawę i iść do dziecka a czasem nieste-
ty odwrotnie. Każda matka musi mieć 
podzielną uwagę.

Widzę, że Pani rozumie inne 
matki. A one? Czy czasami ludzie 
patrzą na Panią jak na kogoś inne-
go, dziwnego?

- Nie spotkałam się z tym bezpośred-
nio, ale wiem że niektórzy tak o mnie 
myślą.

Zapytałem o to, bo przygotowu-
jąc się do naszej rozmowy natkną-
łem się na wypowiedź, że „rodziny 
wielodzietne to albo rodziny pato-
logiczne albo bogacze”

- Jak już mówiłam, nie odczuwam 
tego. Każdy ma prawo do własnego zda-
nia, ale jest to obraźliwe i nieprzyjemne. 
Patologii u nas nie ma. Staramy się 
jak tylko możemy, aby w naszym domu 
było jak najwięcej miłości i zrozumienia. 
Nikogo nie wyróżniamy, każde z dzieci 
traktowane jest sprawiedliwie. A jeśli 
chodzi o tych „bogaczy”, to tym bardziej 
się z tym nie zgadzam. Jak w większości 
polskich domów nie przelewa się u nas.

No właśnie, a na ogół mówimy, 
że decyzję o posiadaniu większej 
lub mniejszej rodziny determinuje 
stan konta. Na Państwa przykładzie 
wychodzi jednak na to, że nie jest 
to tak konieczne.

- Nie aż tak jak się może wydawać. 
Ale to normalne. Ludzie boją się, że sobie 
nie poradzą. Jednak czasem przychodzą 
takie chwile, że ten stan konta napraw-
dę jest ważny. Szczególnie we wrześniu, 
gdy trzeba kupować zeszyty i książki 
do szkoły.

I co wtedy? Czy może Pani w ta-
kich sytuacjach liczyć na pomoc ze 
strony państwa?

- Bardziej jest to pomoc ze strony 
naszych znajomych i przyjaciół, którzy 
są dla nas na prawdę bardzo życzliwi.

Czyli Polska nie jest krajem 
przyjaznym dla rodzin wielodziet-
nych?

- Nie mogę powiedzieć, że nic 
nie otrzymujemy, ale w stosunku do 
potrzeb, kraj pomaga nam niestety 
niewiele. Zdecydowanie większą po-
moc (nie tylko z resztą materialną) 
otrzymujemy od przyjaciół o których 
przed chwilą wspomniałam. Jestem 
im za to wdzięczna. Kiedyś zdarzyło 
się nawet, że otrzymaliśmy pomoc od 
ludzi całkiem obcych, anonimowych. 
To bardzo miłe.

Na zakończenie zapytam jeszcze 
z czystej ciekawości: kiedy ostatni 
raz porządnie się Pani wyspała?

- Na szczęście nie narzekam na brak, 
w moim wieku nie chce się już spać tak 
długo jak za młodu (śmiech)

Bardzo dziękuję za rozmowę.
- Ja również dziękuję, a skoro mam 

do tego okazję, to chciałam bardzo ser-
decznie pozdrowić moich przełożonych 
i wszystkie koleżanki z oddziału. 

Z Panią Krystyną 
rozmawiał Konrad

„Najważniejsza jest miłość i zrozumienie”

Pani Krystyna ze swoimi najmłodszymi pociechami. fot arch rodzinne
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Stara kobieta siedziała na ławce w swo-
im małym, zupełnie zdziczałym ogródku. 
Tego dnia niebo było całkowicie błękit-
ne, bez żadnej, choćby najmniejszej, 
chmurki. Słońce przygrzewało mocno, 
krople porannej rosy mieniły się w nim 
wszystkimi kolorami tęczy. Staruszka 
patrzyła tęsknym wzrokiem na drzewo, 
jabłoń, dużo starszą niż ona sama. Ja-
kieś silniejsze światło błyskało co chwila 
spomiędzy liści.   Do kobiety podszedł 
młody chłopak, cały obładowany zaku-
pami. Przysiadł się do staruszki, siatki 
położył obok ławki i zaczął wodzić za jej 
wzrokiem.

- Zawsze kiedy przychodzę do pani 
z zakupami, zastaję panią nieodmiennie 
siedzącą na tej ławeczce i patrzącą na 
tę starą jabłoń. Kobieta zdawała się nie 
słyszeć. - Co pani tam widzi? 

Popatrzyła na chłopaka zdziwiona. 
- Nikt jeszcze mnie o to nie zapy-

tał. Wszyscy myślą, że zwariowałam. 
- uśmiechnęła się pogodnie - Na pewno 
chcesz słuchać opowieści zwariowanej 
staruszki?

- Wcale nie jest pani zwariowana, 
ja tak nie myślę. Jest pani tylko smut-
na. Chciałbym posłuchać pani historii. 
Uwielbiam opowiadania. 

- To ci się raczej nie spodoba. Nie 
ma szczęśliwego zakończenia - starusz-

MEDALION
ka splotła swoje chudziutkie dłonie i 
patrząc wciąż na jabłoń, rozpoczęła 
opowieść.

 - Gdy wojna wybuchła, miałam dzie-
więtnaście lat. Byłam piękna i szczęśli-
wa. Tym szczęściem był mój narzeczony. 
Nigdy nikogo nie kochałam tak jak jego. 
Był dla mnie całym życiem. Niestety, on 
jak i wielu mężczyzn z naszej wsi, został 
powołany do wojska. Zanim jednak od-
jechał, dał mi złoty medalion z naszym 
wspólnym zdjęciem. Dobrze pamiętam 
słowa, które powiedział, gdy mi go 
wręczał: „Nie wiedziałem, jak mam się 
z tobą pożegnać, dlatego postanowiłem, 
że tego nie zrobię”. Kazał mi otworzyć 
medalik. W środku było nasze zdjęcie i 
inskrypcja: „Razem, czy osobno; serca 
miłością załączone”. Przysięgłam mu, że 
nigdy się z medalionem nie rozstanę, a 
kiedy już umrę i będą mnie mieli pocho-
wać bez mojego ukochanego, pochowają 
mnie z tym medalikiem, nie inaczej. On 
tylko uśmiechnął się, pocałował mnie 
i odszedł. Kiedy skończyła się wojna, 
wyglądałam za nim każdego dnia. Jed-
nak nie wracał. Pięć lat po wojnie, w 
rocznicę jej zakończenia, wciąż na niego 
czekałam. Siedziałam na tej ławeczce i 
ściskając mój medalion, modliłam się o 
jego powrót. Pamiętam tę nagłą furię, 
jaka mnie ogarnęła, gdy jakiś głos w 
mojej głowie szepnął: „On już nie wró-
ci”. Wtedy w złości i gniewie cisnęłam 
medalion w stronę, w którą odszedł mój 
narzeczony. Traf chciał, że zawiesił się on 

na najwyższej gałązce tej starej jabłoni. 
Przez całe lata gniew, który wcale się 
nie zmniejszał, nie pozwalał mi ściągnąć 
medalika z tego drzewa. Teraz, kiedy je-
stem już stara, gniew minął. Przeminęła 
również uroda i młodzieńcza sprawność. 
A ja siedzę tutaj każdego dnia i patrzę, 
jak mój medalion błyszczy w słońcu. 
Wiem, wiem. Pewnie zastanawiasz się, 
jakim cudem przez całe lata żadna wi-
chura ani deszcz go nie zrzuciły. Myślę, 
że to Bóg go tam trzyma. Jako karę dla 
mnie za złamaną obietnicę.

- Mogę go dla pani ściągnąć - zapro-
ponował chłopiec.

- Naprawdę? Zrobiłbyś to dla mnie? 
- zapytała kobieta, a jej poorana przez 
czas twarz rozpromieniła się. 

Chłopiec skinął głową i z wielkim 
zapałem począł wspinać się na drzewo. 
Już po chwili znalazł się na jego szczycie. 
Na jednej z gałązek wisiał medalion. Wy-
glądał, jakby ktoś dopiero przed chwilą 
go tu zawiesił. Medalik nie miał nawet 
najmniejszego śladu upływu czasu, mi-
gotał w słońcu poruszany delikatnymi 
podmuchami wiatru. Chłopiec włożył 
go do kieszeni i z wielką wprawą zszedł 
na dół. Podał kobiecie skarb, na który 
czekała już tyle lat. Drżącymi dłońmi 
otworzyła medalion, pogładziła zdjęcie i 
zawiesiła go sobie na szyi. Złapał chłopca 
za rękę i wyszeptała: „dziękuję”. Za-
mknęła oczy i po chwili pobiegła spotkać 
się ze swoim ukochanym.

WiWera

8 czerwca w Regionalnym Centrum 
Kulturalno - Bibliotecznym odbył się 
I Festiwal Najmłodszych Uczniów Szkół 
Muzycznych I stopnia „ Brzdące dźwię-
kiem malujące”.

Pomysłodawcą przeglądu o formule 
konkursowej, skierowanego do uczniów 
klas pierwszych szkół muzycznych I stop-
nia rejonu  województwa małopolskiego, 
była p.o. dyrektora Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Brzesku – Agnieszka Tę-
czar.

Festiwal zorganizowany został przez 
Szkołę Muzyczną I stopnia w Brzesku 
oraz Urząd Miejski w Brzesku. Hono-
rowy patronat nad nim objęła wizytator 
Centrum Edukacji Artystycznej – P. Lidia 
Skrzyniarz oraz Starosta Brzeski – P. 
Andrzej Potępa.

W jury konkursu zasiadali – jako 
przewodnicząca – P. Olga Łazarska – wy-
kładowca Akademii Muzycznej w Krako-
wie oraz kierownik sekcji instrumentów 
klawiszowych Państwowej Ogólnokształ-

cącej Szkoły Muzycznej w Krakowie, jako 
członkowie:  P. Monika Gubała – dyrektor 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach 
oraz kierownik sekcji instrumentów stru-
nowych w Państwowej Szkole Muzycznej 
I i II stopnia w Nowym Targu a także 
P. Krzysztof Kawula – kierownik sekcji 
instrumentów dętych Szkoły Muzycznej 
I stopnia  nr 1 w Krakowie  oraz muzyk 
Filharmonii Krakowskiej.

W przesłuchaniach festiwalowych 
wzięło udział 75 uczniów ze szkól mu-
zycznych I stopnia województwa mało-
polskiego takich jak: Brzesko, Mikluszo-
wice, Chrzanów, Domosławice, Bochnia, 
Tarnów, Kraków, Gdów, Wieliczka, 
Niepołomice, Sucha Beskidzka, Świątniki 
Górne, Dobczyce, Czasław, Tymbark, Że-
gocina, Trzciana, Limanowa, Nowy Targ, 
Rabka – Zdrój, Wadowice, Myślenice oraz 
Zakopane. 

Uczestnicy prezentowali się w kilku 
specjalnościach instrumentalnych:  4 
wiolonczelistów,  14 skrzypków,  4 gita-

rzystów, 4 flecistów, trąbka, 6 perkusistów 
oraz 41 pianistów. 

Jury oceniało wykonawców w dwóch 
kategoriach wiekowych:  młodszej  - dzieci 
urodzone w 2006 r. oraz starszej – uro-
dzone w 2005 r. 

W  grupie młodszej przyznano 11 
nagród dla: Brzdąców ładnie dźwiękiem 
malujących, Brzdąców pięknie dźwiękiem 
malujących oraz Brzdąców wspaniale 
dźwiękiem malujących. W takich samych 
kategoriach przyznano 11 wyróżnień 
w starszej grupie wiekowej.

W starszej grupie wiekowej, 
w  kategorii Brzdące wspaniale 
dźwiękiem malujące wyróżnienie 
otrzymała między innymi Anna 
Adamczyk ze Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Brzesku.

Nagrody dla laureatów festiwalu 
ufundowali: Bank Polski BP, Krakowski 
Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy, 
Prywatna Profesjonalna Szkoła Muzycz-
na w Krakowie, FX Music group, Music 
Market, Absonic.pl, Omni-muz, Apteka 
Vita. Drukarnia Printgraph wydruko-
wała uczestnikom i laureatom dyplomy 

Festiwal Muzyczny
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Józef Kubas urodził się w 1946 w Kła-
ju (dawny powiat bocheński). Ukoń-
czył Liceum Pedagogiczne w Bochni, 
jest absolwentem Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Krakowie na kie-
runku biologii. W 1971 został nauczy-
cielem w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Mikołaja Kopernika w Brzesku, 
a od 1990 do 2002 roku pełnił funkcję 
dyrektora tej szkoły.

Od momentu rozpoczęcia swojej 
kariery zawodowej do chwili przejścia 
na emeryturę w 2002 roku, czynnie 
brał udział w życiu szkoły i brzeskiej 
młodzieży. W tym okresie, jak i później 
pozostawał i pozostaje nadal bezpartyj-
ny. Był m.in.: Komendantem Szkolnego 
Ochotniczych Hufców Pracy (OHP), 
jako posiadacz stopnia wojskowego 
podporucznika rezerwy dwukrotnie 
uczestniczył w obozach wojskowych dla 
młodzieży w Pleśnej, w latach 1972-1990 
pełnił rolę opiekuna Szkolnego Koła Ligi 
Odnowy Przyrody. W 1978 roku ukoń-
czył studium podyplomowe z zakresu 
odnowy przyrody na Akademii Rolniczej 
w Krakowie. W latach 1991-2001 Józef 
Kubas współorganizował wymiany ucz-
niów brzeskiego liceum z niemiecką mło-
dzieżą ze szkoły Realshule z Nortof koło 
Kilonii. Wspomagał działanie Szczepu 
Gwieździstego ZHP. Ponadto w latach 
1990-1994 był Pan członkiem Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw So-
cjalnych Rady Miejskiej w Brzesku.

Długo by można tak wymieniać. 
Pomimo to, informacje dostępne na 
Pana temat są dość skromne.

Rzeczywiście, w swoim życiu udzie-
liłem może trzech wywiadów, ten jest 
czwarty - mówi Józef Kubas. Przez 
cały czas przyświecało mi jedna myśl: 
„Cechą ludzi szlachetnych i prawych 
jest to, że nigdy nie wypinają piersi do 
odznaczeń, nie domagają się uznania, 
splendorów. Kiedy przychodzi czas próby 
- potrafią jej sprostać; potem odbierają 
laury - bynajmniej nie zabiegając o nie! 
- i wracają do swych zwyczajnych obo-
wiązków. Żyją cicho, robią swoje...”. To 

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
Rozmowa z Józefem Kubasem

samo motto przyświecało życiu mojego 
dziadka - Antoniego Koniecznego. To 
właśnie on był dla mnie, jako młodego 
człowieka, największym autorytetem. 
Po 32 latach swojej pracy zawo-
dowej postanowił Pan przejść na 
emeryturę, pomimo, że mógł Pan 
pełnić stanowisko dyrektora szkoły 
jeszcze wiele lat.

Władze zdecydowały o utworzeniu 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. 
Moje odejście przypadło na okres prze-
niesienia liceum. Nie był to jednak 
zwykły przypadek, ja po prostu nie zga-
dzałem się z tą decyzją. Uważałem, że 
jest to błąd i brzeski ogólniak, jak i samo 
miasto, na tych przenosinach wiele 
straciły. Niemniej jednak nie protesto-
wałem. Do tej pory chętnie biorę udział 
we wszystkich ważnych uroczystościach 
dotyczących szkoły. Pracują w niej nadal 
moi koledzy. Zostałem również człon-
kiem Stowarzyszenia Przyjaciół Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Koper-
nika w Brzesku. 

Od momentu przejścia na eme-
ryturę zaczął Pan udzielać się 
społecznie. 

Jeszcze w tym samym roku wstąpi-
łem do Stowarzyszenia Ziemi Brzeskiej 
Porozumienie, zostałem sekretarzem 
i kronikarzem Zarządu Osiedla Miesz-
kaniowego Brzezowieckie. Do 2006 
roku posiadałem mandat radnego Rady 
Miejskiej w Brzesku i byłem członkiem 
dwóch komisji stałych: Komisji Gospo-
darki Komunalnej, Odnowy Środowiska 
i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultu-
ry i Sportu. Pragnę podkreślić, że przez 
cały ten czas byłem i pozostaję nadal 
bezpartyjny.

 Należałem też do trzech komisji 
doraźnych: weryfikacyjnej do spraw 
stypendiów Burmistrza Brzeska, za 
szczególne osiągnięcia dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów; komisji 
- opiniującej celowość przejęcia przez 
Gminę zespołu pałacowo-parkowego; 
a także do zespołu doradczo-inicjatywne-
go do spraw współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego. 

W latach 2006-2010 pełniłem funk-
cję radnego V kadencji Rady Miejskiej. 
W tym samym czasie udało się pozyskać 
znaczne środki na rozwój szkół i przed-
szkoli. Dążyłem do podnoszenia poziomu 
nauczania języków obcych, dzięki temu 
został powołany Gminny Konkurs 
Języków Obcych. Ważne było dla mnie 
również promowanie sportu w szkołach. 
Dzięki temu powstały nowe sale gim-
nastyczne, oraz zespół boisk ORLIK. 
Złożyłem wiele interpelacji na sesji Rady 
Miasta. Wiele z nich, choć po długim cza-
sie, udało się zrealizować. Zabiegałem 
m.in. o rewitalizację Rynku, który jak 
pamiętamy był w kiepskim stanie i ra-
czej omijany przez mieszkańców. Do tej 
interpelacji załączyłem również sondaż 
z mieszkańcami Brzeska. Nasze miasto 
wypiękniało również dzięki remontowi 
pl. Żwirki i Wigury. W tym czasie dąży-
łem do utworzenia dworca komunikacji 
zbiorowej. Przyłączyłem się także do 
Gminnej Koalicji na Rzecz Rozwoju Bi-
blioteki, dzięki której do skutku doszła 
budowa Regionalnego Centrum Kul-
turalno-Bibliotecznego. Od 2010 roku 
jestem członkiem Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej Urzędu Miasta.

Nie marnuje Pan czasu. Czym 
zajmuje się Komisja Mieszkanio-
wa? 

Zajmujemy się przydziałem miesz-
kań socjalnych i komunalnych dla 
mieszkańców naszej gminy. Nasza gmi-
na liczy 36 tys. osób, czyli bardzo wiele. 
Jest nas tam kilkanaście osób, dzielimy 
się na grupy i wyruszamy w teren, oczy-
wiście całkowicie społecznie.

Jest Pan ponadto współorgani-
zatorem wielu imprez.

Tak, m.in. W latach 2006-2008 
współorganizowałem „Noc Świętojań-
ską”- imprezę plenerową w Okocimiu. 
W latach 2009/2010 współorganizowa-
łem na stadionie w Jadownikach piknik 
ludowy o nazwie „Wesołe wakacje”. Od 
2005 roku biorę udział w imprezach 
z okazji Święta Flagi, na Pl. Kazimierza 
Wielkiego. Rozdajemy wówczas za dar-
mo flagi. Jestem ponadto organizatorem 
imprez z okazji Dnia Matki i Ojca w 

oraz plakaty. Przyznana została również 
nagroda dla najmłodszego uczestnika 
festiwalu – Beaty Stalmach ze Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Brzesku, ufundo-
wana przez P. Krzysztofa Nieboraka.

Podczas uroczystego ogłoszenia wy-
ników oraz wręczenia nagród uczniom 
wyróżnionym prze jury konkursu,  miał 
miejsce recital fortepianowy Bartłomieja 

Kokota, tegorocznego absolwenta Szkoły 
Muzycznej I stopnia nr 1 w Krakowie, 
stypendysty fundacji Pro Musica Bona, 
zrzeszającej wybitnie utalentowane dzieci 
i młodzież z całego kraju oraz laureata 
wielu prestiżowych nagród w ogólnopol-
skich i  międzynarodowych konkursach 
pianistycznych. Bartek wykonał utwory 
F. Chopnia, R. Statkowskiego oraz E. 

Wilda, prezentując  walory dźwiękowe 
fortepianu Yamaha C6, który udostęp-
niony został przez Pianosalon  na czas 
trwania przesłuchań festiwalowych.

Słodkim akcentem wieńczącym cało-
dzienny trud młodych instrumentalistów 
był tort ufundowany przez  cukiernię 
Czarny Ciasteczka z Wadowic.

fotorelacja na str. 17
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Przedszkolu Integracyjnym im. s. Fau-
styny. Od kilku lat współpracuję z Pub-
liczną Szkołą Podstawową nr 2, jestem 
m.in. pomysłodawcą utworzenia w 2009 
roku klasy usportowionej o profilu piłki 
siatkowej. Od tego samego roku biorę 
udział w „Maratonie czytania”.

Udziela się Pan w wielu aspek-
tach życia społecznego, co nato-
miast robi Pan dla siebie, jakie jest 
Pana hobby?

Jestem sekretarzem i kronikarzem 
w Stowarzyszeniu Porozumienie. Kroni-
karzem jestem również z zamiłowania. 
Upamiętniam również działalność Sto-
warzyszenia Przyjaciół Liceum Ogól-
nokształcącego im. Mikołaja Kopernika 
w Brzesku oraz działalność Zarządu 
Osiedla Mieszkaniowego Brzezowieckie. 
Dokumentuję wszystkie zjazdy naszej 
szkoły, w których uczestniczę. Prowadzę 
ponadto kroniki prywatne dotyczące 

życia mojej rodziny. Na wszystkie uroczy-
stości zabieram ze sobą aparat. Ponadto 
na każdy ze zjazdów zabieram własno-
ręcznie wykonane śpiewniki.

Moją miłością jest gra na akordeo-
nie. Zabieram go ze sobą wszędzie, na 
wszystkie imprezy organizowane przez 
wyżej wymienione stowarzyszenia i uro-
czystości rodzinne.

Jak spędza Pan czas wolny?
Co roku całą rodziną wyjeżdżamy 

nad morze i w góry. Swoje dzieci już 
wychowałem, wszyscy są dorośli, mają 
własne rodziny i pracę, mogę powie-
dzieć, że jako ojciec już się spełniłem. 
Teraz staram się spełnić, jako dziadek, 
skupiam się na wnukach. Najmłodsza 
wnuczka- Pola- ma półtora roku, starszy 
wnuk Antoś chodzi obecnie do drugiej 
klasy szkoły podstawowej. Śpiewa 
w chórze Ziarenka Nadziei. Najstar-
sza wnuczka Basia ma czternaście lat 

i uwielbia grać w siatkówkę, ma już 
swoje osiągnięcia w tym kierunku. 
Podobnie jak mój dziadek mi, tak ja 
pragnę im wpoić najważniejsze zasady. 
Chciałbym, aby oni kiedyś mogli wró-
cić, dowiedzieć się więcej o mnie. Teraz 
żałuję, że nie pamiętam wszystkiego, co 
dziadek mi opowiadał i chciał przekazać. 
Moim wnukom i innym, którzy chcieliby 
poznać moje życie, takim, jakie ono było 
i jest, chciałbym to umożliwić. Już na-
wet poczyniłem pewne działania w tym 
kierunku. Jestem w trakcie pisania 
autobiografii, która pozostanie w mojej 
rodzinie dla przyszłych pokoleń jako 
spuścizna i pamiątka po mnie.

Poza tym muszę dodać, że jestem 
ogromnym miłośnikiem muzyki i tańca. 
Dla zdrowia często chodzę na wycieczki 
krajobrazowo-turystyczne, uprawiam 
nordic-walking i jeżdżę na rowerze.

Rozmawiała - K. Żurek

„Jestem lepszy niż opinia o mnie„ to 
motto, które przyświeca chłopcom prze-
bywającym w Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii w Łysej Górze. Odrzuceni, 
niekochani przez nikogo pracują nad 
sobą aby wrócić do społeczeństwa jako 
pełnowartościowi obywatele. Właśnie 
Ci chłopcy wspólnie z wychowawcami 
w dniu  8 czerwca 2013r., byli współorga-
nizatorami i uczestnikami imprezy – fe-
stynu z okazji Dnia Dziecka, który odbył 
się na obiekcie Orlik w Łysej Górze. 

Imprezę rozpoczął uroczyście Dyrek-
tor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
mgr inż. Jan Mleczko, witając przybyłych 
gości w osobach Starosty Powiatu Brze-

skiego, Wychowawców, wychowanków 
MOS oraz mieszkańców Łysej Góry. 

Po części oficjalnej na plac wjechało 
20 motocyklistów na wspaniałych maszy-
nach, których warkot silników obudził 
całą Łysą Górę. Przyjazd brzeskich mo-
tocyklistów był jedną z atrakcji imprezy, 
Panowie w czarnych skórach, zapoznali 
chłopców i gości z parametrami oraz 
nowinkami technicznymi wykorzysta-
nymi  w ich motocyklach. Później były 
przejażdżki po okolicach Łysej Góry.  

Punktualnie o godzinie dwunastej 
rozpoczął się turniej piłkarski pomiędzy 
drużynami motocyklistów, wychowaw-
ców i wychowanków o puchar Dyrektora 

MOS. Jako pierwsi na boisko wyszli 
motocykliści i wychowankowie Ośrodka. 
Turniej rozstrzygnęli na swoją korzyść 
wychowawcy MOS. 

Na boisku do piłki siatkowej wycho-
wawcy z MOS i animatorzy sportu prowa-
dzi różne konkurencje sportowe dla dzieci 
mieszkańców Łysej Góry. Dzieciaki świet-
nie się bawiły podczas prowadzonych gier 
i zabaw za co otrzymały wiele nagród. 
Było też wspólne grillowanie. Przy dźwię-
kach muzyki wspólna zabawa trwała do 
późnych godzin popołudniowych. 

Serdeczne dziękujemy sponsorom: 
wychowawcom MOS, firmie MARK, 
Starostwu Powiatowemu w Brzesku 
i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy 
przyczynili się do zorganizowania tej 
fantastycznej imprezy.   MOS.

Dzień Dziecka w MOS w Łysej Górze

29 maja oficjalnie została otwarta nowa 
siedziba PKO BP w Brzesku. Po 26 latach 
działalności Oddział 1 banku zmienił 
swoją lokalizację z ulicy Kościuszki 2 na 
plac Żwirki i Wigury 6. W uroczystości 
otwarcia uczestniczyli: poseł na Sejm RP 
Edward Czesak, burmistrz Brzeska Grze-
gorz Wawryka, starosta brzeski Andrzej 
Potępa, przewodniczący Rady Miejskiej 
Tadeusz Pasierb, przewodniczący Rady 
Powiatu Kazimierz Brzyk, komendant 
brzeskiej policji Roman Gurgul, Dyrektor 
Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO 
BP w Krakowie Jacek Piechota wraz 
z Dyrektorem Sprzedaży – Kingą Okapą 
Poppielecką, przedstawiciele CAM Biuro 
w Krakowie, Dyrektor Oddziału PKO BP 

w Brzesku Antoni Skurnóg, pracownicy 
oddziału oraz zaproszeni klienci z poszcze-
gólnych obszarów biznesowych. Podczas 
uroczystości miało miejsce poświęcenie 
placówki przez ks. prałata Józefa Drabika 
i ks. prałata Władysława Pasiuta oraz 
symboliczne przecięcie wstęgi.

Nowa placówka, poza dogodną 
lokalizacją, posiada bardzo wygodną 
salę operacyjną. Szklane boksy kaso-
we zastąpione zostały większą ilością 
otwartych stanowisk, a klienci obsłu-
giwani są na siedząco. Nowością jest 
wprowadzenie elektronicznego syste-
mu przepływu klientów do wszystkich 
stanowisk i obszarów biznesowych. 
Pomyślano o wygodnych kanapach dla 

oczekujących i specjalnym kąciku dla 
dzieci. Ponadto w budynku został zain-
stalowany kolejny, już szósty w mieście, 
bankomat dostępny 24h, wyposażony 
we wpłatomat, który umożliwia wno-
szenie wpłat na konta osobiste i fir-
mowe poza salą operacyjną. Wkrótce 
uruchomiony zostanie także bankomat 
w wersji drive. To wszystko sprawia, że 
jest to najnowocześniejsza placówka na 
lokalnym rynku.

Sprawny, nowoczesny i dobrze 
wyposażony oddział to lepsza jakość 
pracy, obsługi i świadczonych usług. 
Wprowadzone rozwiązania techno-
logiczne, w tym płatności mobilne 
wpisują się w nową strategię naszego 
banku – dodaje dyrektor oddziału PKO 
BP w Brzesku Antoni Skurnóg.

Zdjecia na str. 27

Nowa siedziba PKO BP



40

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY czerwiec  2013WYDARZENIA

W sobotę, 8 czerwca obchodziliśmy 
10-lecie istnienia krytej pływalni 
w Brzesku. Uroczystość jubileuszo-
wa zgromadziła liczne grono gości. 
Obecni byli między innymi: bur-
mistrz Brzeska, Grzegorz Wawryka, 
poseł Edward Czesak, starosta An-
drzej Potępa, przewodniczący Rady 
Miejskiej Tadeusz Pasierb, radni 
miejscy i szefowie instytucji podle-
głych władzom miejskim. W tym dniu 
odbyły się zawody pływackie, pokazy 
pływania synchronicznego (zaprezen-
towany przez UKS Szóstka Poznań), 
ratownictwa wodnego i strażackie. 
Goście wysłuchali piosenek w wy-
konaniu Olgi Rudek i Kingi Gurgul. 
Zarówno w sobotę jak i w niedzielę 
wstęp na basen był bezpłatny. 

Rozpoczynając uroczystość, dyrektor 
BOSiR Marek Dadej, mówił: Dzisiaj 
świętujemy 10-lecie Krytej Pływalni, po 
uruchomieniu której otworzyło się wiele 
niezapisanych wcześniej, wspaniałych 
kart brzeskiego sportu. W tym czasie 
przewinęło się przez ten obiekt wielu 
pasjonatów pływania, którzy regularnie 
tu przychodzili i przychodzą. Wychowa-
liśmy też dużo młodzieży, która uprawia 
ten sport w naszej sekcji. 

Burmistrz zabierając głos, dzięko-
wał budowniczym. Przypomniał, że 
z inicjatywy samorządu miejskiego pod 
koniec lat dziewięćdziesiątych zapadła 
decyzja o budowie basenu. Powstał on 
i jest jednym z najważniejszych miejsc 
w naszym mieście, stolicy powiatu 
brzeskiego. Złożył gratulacje i podzię-
kowania dyrektorowi oraz pracownikom 
Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
życząc im dalszych sukcesów. Budowa 
krytej pływalni pochłonęła 7,5 miliona 

Basen ma 10 lat
złotych, a jej uroczyste otwarcie nastą-
piło dokładnie 22 kwietnia 2003 roku. 
Pierwszy do wody wskoczył, a właściwie 
został do niej wepchnięty przez swoich 
zastępców, ówczesny burmistrz Brzeska 
Jan Musiał. Dyrektorem pływalni został 
Jan Waresiak, który już na wstępie 
planował powołanie do życia szkółki 
pływackiej. Ta dość szybko przerodziła 
się w sekcję sportową, co otworzyło 
drogę do spektakularnych sukcesów 
odnoszonych między innymi przez Ser-
giusza Sorysa, Wojciecha Wojdaka, czy 
Krystiana Bałabucha. 

Bardzo szybko w ofercie pływalni poja-
wiły się tak charakterystyczne imprezy jak 
24-godzinne pływanie, czy często organizo-
wane zawody pływackie.  15 marca 2006 
roku ówcześni radni podjęli uchwałę o likwi-
dacji zakładu budżetowego zwanego „Kryta 
Pływalnia w Brzesku”. Zgodnie z uchwałą 
w to miejsce został z dniem 1 maja tego roku 
powołana do życia jednostka budżetowa 
o nazwie Brzeski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji. Początkowo dyrektor nowej  jednostki 
(był nim nadal Jan Waresiak) zarządzał 
jedynie pływalnią. Wszystko zmieniło się 
w 2010 roku. Nowym dyrektorem został 
Marek Dadej (radni ustalili wówczas, że 
kadencja na stanowisku dyrektora trwać 
ma 5 lat). Znacznie zwiększył się majątek, 
którym zarządza nowy dyrektor. W skład 
BOSiR-u weszły, oprócz krytej pływalni, 
kompleks sportowy „Orlik 2012” i kręgielnia 
przy ulicy Browarnej. Mowa była także 
o wzięciu w administrację obiektów Oko-
cimskiego Klubu Sportowego. Aktualnie 
BOSiR-owi podlegają także płatne parkingi 
w Brzesku. 

***
Ubiegły rok był bardzo udany dla 

BOSiR-u, który zorganizował mnóstwo 

sportowych imprez w pływalni, na 
kręgielni i na boiskach sąsiadujących 
z basenem – było ich razem 24. W sekcji 
pływackiej pod okiem Marcina Kacera 
w pięciu grupach reprezentacyjnych 
trenowało 85 osób. Tradycyjnie najwięk-
sze sukcesy odnosili Krystian Bałabuch 
i Wojciech Wojdak, który tylko w 2012 
roku wywalczył 7 złotych medali Mi-
strzostw Polski. W strukturach BO-
SiR-u działają także sekcja kręglarska 
i koszykówki (ta ostatnia od listopada 
ub. r.). Oprócz kręglarzy z licencją regu-
larnie grają w kręgle amatorzy, którzy 
między innymi uczestniczą w Zakłado-
wej Lidze. Wiele dzieje się na Orliku 
2012 i boiskach do siatkówki plażowej. 
Powodzeniem cieszy się kort tenisowy 
umiejscowiony obok kręgielni. 

Dyrektor BOSiR stara się, aby dzia-
łalność tej instytucji przynosiła jak naj-
wyższe przychody, które pozwoliłyby na 
zrównoważenie gminnych dotacji. Sama 
kręgielnia w różnych formach wypracowa-
ła w zeszłym roku przychody w wysokości 
ponad 80 tysięcy złotych. Coraz większe 
są też wpływy z obsługi płatnych par-
kingów, na co wpływ miało w ubiegłym 
roku zwiększenie ich liczby z 508 do 634. 
Te dochody wyniosły w 2012 roku 827 
tysięcy złotych i były wyższe o 100 tysięcy 
od planowanych. Po odliczeniu kosztów 
czysty zysk wyniósł blisko 450 tysięcy 
złotych ( w 2011 roku było to 391 tysięcy, 
a w 2010 roku – 263 tysiące). 

Brzeska pływalnia to także sztab 
znakomicie przygotowanych do zawodu 
ratowników i grupa doskonałych pra-
cowników. Wchodząc w kolejne 10-lecie 
możemy być pewni – mówi Marek Dadej, 
iż jeszcze nieraz będziemy świadkami 
i uczestnikami wielu zmian uspraw-
niających dotychczasową działalność. 

PRUD
fotorelacja na str. 18

We wtorek 28 maja nasze miasto zostało 
opanowane przez strażaków. Charakte-
rystyczne czerwone wozy były widoczne 
właściwie wszędzie. Tego dnia odbyły się 
trzecie (po tych w Nowym Sączu i Wado-
wicach) Mistrzostwa Medyczne i Ratow-
nicze Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych 
województwa małopolskiego. Za tą długą 
nazwą kryje się idea, która przywędrowa-
ła do naszego kraju z Czech. Jak co roku, 
wszystkie konkurencje aż do rozpoczęcia 
Mistrzostw były ściśle tajne, aby tak jak 
przy prawdziwym wypadku uczestnicy 
nie mogli wcześniej się przygotować i 
przećwiczyć sytuacji. Punkty, w których 

przygotowane były zadania zostały 
rozmieszczone w różnych, odległych 
od siebie miejscach: Dwa pierwsze na 
płycie brzeskiego rynku były ze sobą po-
łączone. Trzecie zadanie realizowano w 
Woli Dębińskiej oraz w Maszkienicach. 
Czwarte przeprowadzano w Brzesku 
na ul. Szczepanowskiej. Między tymi 
punktami poruszały się pięcioosobowe 
zespoły ze wszystkich 19 Komend Pań-
stwowych Straży Pożarnych z naszego 
województwa. Udział w zmaganiach 
brała również ekipa Szkoły Aspirantów 
PSP w Krakowie. Równocześnie z za-
wodami miała w Brzesku miejsce akcja 

„Strażacy dzieciom”, podczas której ucz-
niowie szkół podstawowych mogli poczuć 
się jak prawdziwi bohaterowie „gasząc” 
pożar, czy dojeżdżając na akcję na tylnym 
siedzeniu strażackiego quada. Oprócz 
tego najmłodsi zapoznali się z wyposa-
żeniem wozu strażackiego oraz nauczyli 
udzielania pierwszej pomocy. Chętni mogli 
również oddać honorowo krew w ramach 
akcji „Ognisty Ratownik- Gorąca Krew”, 
na co zdecydowało się 17 osób.

Mistrzostwa zakończyły się na brze-
skiej starówce. Zwyciężyła  jednostka 
ratowniczo-gaśnicza z Olkusza, która 
jednym punktem pokonała tegorocznych 
zdobywców II miejsca- JRG z Dąbrowy 
Tarnowskiej. Na III miejscu byli JRG 
Proszowice.  Konrad

Strażackie mistrzostwa
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Chyba nikt przed rozpoczęciem sezo-
nu 2012/2013 nie spodziewał się, że na 
pierwsze zwycięstwo Okocimskiego 
u siebie przyjdzie kibicom czekać do 
ostatniej kolejki. „Piwosze” wygraną 
z Wartą Poznań sprawili, że wobec 
finansowych kłopotów Polonii War-
szawa, pozostaną w ekstraklasie. Te-
raz do walki o I ligę w Brzesku muszą 
przystąpić działacze, bo jak na razie, 
PZPN nie przyznał Okocimskiemu 
licencji na najbliższy sezon. Powodem 
są infrastrukturalne niedociągnięcia, 
a konkretnie brak 650 krzesełek do 
liczby wymaganej przepisami. 

Już teraz prowadzone są rozmowy 
z działaczami Hutnika Kraków w sprawie 
rozgrywania meczów Okocimskiego przy 
Suchych Stawach. Pełniący obowiązki pre-
zesa OKS Roman Pawełek zapowiada, że 
klub będzie odwoływać się od decyzji PZPN, 
już wysłane zostało pismo w tej kwestii. 

- Wierzymy, że dalsze zaangażowanie 
burmistrza znowu pozwoli nam uzyskać 
licencję – wyznaje Pawełek. Mówiąc 
wprost, tylko finansowa pomoc Urzędu 
Miejskiego może sprawić, że brakujące 
krzesełka na stadionie przy Okocimskiej 
się pojawią. Wprawdzie burmistrz jesz-
cze nie powiedział w tej sprawie „tak”, 
rozmowy są w toku, ale nieoficjalnie do-
wiedzieliśmy się, że pieniądze na zakup 
krzesełek powinny się w kasie miejskiej 
znaleźć. Chodzi o wydatek rzędu około 50 
tysięcy złotych.  

Tymczasem potwierdzają się powtarza-
ne w różnej formie pogłoski o finansowych 
kłopotach I-ligowca z Brzeska. Już w lutym, 
kiedy Czesław Kwaśniak składał rezygnację 
z piastowanej przez półtora roku funkcji, 
pojawiły się pierwsze sygnały, że w klubowej 
kasie powoli widać dno. Wtedy też falami 
zaczęły wpływać faktury za wynajmowa-
nie boisk, obozy treningowe, przejazdy na 
mecze, ochronę i media. Dodatkowo sen 
z oczu spędzały (i spędzają nadal) działa-
czom zaległości wobec Urzędu Skarbowego, 
ZUS, piłkarzy i pracowników. Sam Urząd 
Skarbowy dopominał się około 100 tysięcy 
złotych z tytułu nieopłaconego podatku 
VAT. Aktualnie klubowe konto zajęte jest 
przez komornika. Zaległości wobec piłkarzy 
sięgają około 250 tysięcy złotych.  

Głównymi sponsorami Okocimskiego 
są Can-Pack, Carlsberg i Urząd Miejski. 
Do tego dochodzi kilkunastu przedsiębior-
ców, którzy zasilają klub kwotami od kilku 
do kilkunastu tysięcy rocznie. Wszyscy 
wpłacają ustalone wcześniej sumy mie-
sięcznymi, kwartalnymi albo półrocznymi 
transzami. I właśnie w zeszłym roku 
niektórzy sponsorzy zgodzili się wpłacić 

OKS po sezonie
na konto klubu część pieniędzy przezna-
czonych na ten rok. Wydano je jeszcze 
przed końcem 2012 roku, aby spłacić 
zobowiązania wynikające z bieżącej dzia-
łalności. Roman Pawełek mówi, że chodzi 
tutaj o pół miliona złotych. Do końca roku 
klub ma do dyspozycji jeszcze tylko 800 
tysięcy złotych. Czy nie padną one jednak 
łupem komornika, skoro konto jest zajęte? 
Nikt brzeskiemu klubowi źle nie życzy, 
ale istnieje obawa, czy Okocimski nie 
dołączy do grona tych, którzy z dalszej gry 
na szczeblu centralnym zmuszeni zostali 
zrezygnować. 

Roman Pawełek zapewnia, że w klu-
bie zaczęto oszczędzać, przede wszystkim 
zrezygnowano z pewnych wydatków, które 
– po gruntownej analizie – okazały się być 
niekonieczne. Jednak przyznaje: - Finanse 
w klubie kulały już od dawna. Zawsze 
udawało się jednak zamknąć roczny budżet. 
W 2012 roku ta sztuka się nie udała.  

Sportowo też nie najlepiej
W swoim pierwszym I-ligowym sezonie 
piłkarze Okocimskiego zgromadzili 32 
punkty, strzelając rywalom 38 bramek, 
a tracąc 54. Złożyło się na to 7 zwycięstw 
( w tym jedno walkowerem z ŁKS), 11 
remisów i 16 porażek. Dało to ostatecznie 
15. miejsce, czyli lokatę w strefie spad-
kowej, ale ze względu na wspomniane 
problemy Polonii Warszawa, może to 
wystarczyć, aby pozostać na zapleczu 
ekstraklasy. „Piwosze” fatalnie spisywali 
się na własnym boisku. Odnieśli tylko 
jedną wygraną, w ostatniej kolejce, ale za 
to bardzo cenną, bo wywalczoną w potycz-
ce z bezpośrednim rywalem w wyścigu 
o tę 15. pozycję, Wartą Poznań. Poza 
tym 8 razy remisowali i tyle samo razy 
przegrali. Lepiej szło brzeskim piłkarzom 
w meczach wyjazdowych – 6 zwycięstw, 
3 remisy i 8 porażek plasuje Okocimski 
na 14. miejscu w tej klasyfikacji. Po run-
dzie jesiennej „Piwosze” zajmowali 17. 
miejsce z 13 punktami. Wiosną zdobyli 
tych punktów 19, co daje im 15. lokatę. 
Gdy odchodził z klubu Krzysztof Łętocha 
Okocimski był 17. Jeśli wziąć pod uwagę 
okres, w którym trenerem naszych pił-
karzy był Czesław Palik, to Okocimski 
w tej odrębnej tabelce zajął 10. miejsce, 
a więc takie, jakie było w sferze marzeń 
na zakończenie sezonu.  

Przez cały sezon w barwach Okocim-
skiego wystąpiło w sumie 31 piłkarzy. 
Najwięcej meczów (po 30) zaliczyli Iwan 
Łytwyniuk, Mateusz Wawryka i Wojciech 
Wojcieszyński – po 30 meczów. Najwięcej 
minut na boisku spędził Mateusz Wawry-
ka – 2644. 

„Piwosze” strzelili rywalom 31 bra-
mek. Najskuteczniejszy był Paweł Smółka 
(7 goli). Ponadto bramki dla Okocimskiego 
zdobywali: Wojciech Wojcieszyński (6), 
Piotr Darmochwał (4), Iwan Łytwyniuk 
(3), Bartosz Flis, Piotr Koman, Dawid 
Kucharski, Tomasz Ogar i Łukasz Za-
niewski (po 2) oraz Damian Byrtek, Rafał 
Cegliński, Idrissa Cisse i Paweł Pyciak (po 
1). Do tego trzeba doliczyć jeszcze 3 gole, 
których właściwie nie było (walkower z 
ŁKS) i samobójczy gol w meczu ze Stomi-
lem Olsztyn. 

Jeśli przeanalizować wszystkie spot-
kania Okocimskiego, to trzeba przyznać, 
że w kilku meczach do brzeskich piłkarzy 
uśmiechnęło się szczęście. W meczach z 
Bogdanką Łęczna, Kolejarzem Stróże i Po-
lonią Bytom „Piwosze” strzelali decydujące 
o końcowym wyniku gole w ostatnich minu-
tach. Dzięki temu w sumie zdobyli 4 punk-
ty. Wobec tego żal, że w czterech innych 
meczach tego zabrakło. Jesienią zdarzył 
się mecz ze Stomilem Olsztyn, w którym 
Okocimski po 10 minutach prowadził 3:0, 
a jednak skończyło się tylko na remisie. 
Wiosną z kolei Brzeska drużyna jeszcze w 
87. minucie prowadziła 2:0 z Flotą Świno-
ujście, by ostatecznie zremisować. Można 
jeszcze żałować punktów straconych w 
końcówkach meczów z Termalicą Nieciecza 
i Sandecją. W tych 4 meczach była szansa 
pokusić się o dodatkowe przynajmniej 6 
punktów. Gdyby tak się stało, Okocimski 
miałby na koniec sezonu 38 punktów, 
Stomil 37, a Sandecja 36. A to dawałoby 
„Piwoszom” 13. miejsce.  PRUD  

Festiwal Sztuk 
i Sportów Walki 2013

W Brzesku odbył się  po raz czwarty prze-
gląd sekcji  prezentujących różne techniki 
walk. Festiwal Sztuk i Sportów Walki to 
inicjatywa nauczyciela Pawła Sitarza, któ-
ry sprawuje pieczę nad Stowarzyszeniem 
Idokan Polska - Dojo Aikido Aikibudo 
i Goshin-jitsu przy PSP nr 3 w Brzesku 
i nauczyciela Pawła  Krzemienia, który 
prowadzi Uczniowski Klub Sportowy Judo 
„IPPON” Brzesko przy PSP nr 2 w Brze-
sku. Obydwóch nauczycieli łączy miłość 
do walk samoobrony i chęć propagowania 
walki „fair play”. Brzeskie kluby, pomimo 
ubogiego zaplecza, prezentują wysoki 
poziom,  zdobywają liczne nagrody na za-
wodach okręgowych i międzynarodowych, 
wygrywając nieraz zmagania z profesjo-
nalnie ćwiczonymi zawodnikami.  

Podczas Festiwalu zaprezentowały 
swoje umiejętności nie tylko nasze rodzime 
kluby. Wystąpili także uczniowie Zespołu 
Szkół w Marcinkowicach oraz grupa akro-
batyczna „ASTRAL” z Nowego Sącza. 

SPORT
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8 czerwca zakończył się tradycyjny 
turniej tenisowy Rolland Garros. Za-
wody transmitowane były przez stację 
telewizyjną Eurosport. Wśród komen-
tatorów obecna była współpracująca 
z tym kanałem już od pewnego czasu 
Justyna Sakowicz. Miło było słyszeć 
głos i fachowe oceny wydarzeń z ust 
tenisistki, która wprawdzie urodziła 
się i mieszka w Krakowie, ale jej 
związki z Brzeskiem łatwo udowod-
nić. Tutaj w 2004 roku wystąpiła jako 
czterokrotna wówczas mistrzyni kraju, 
brzeszczaninem jest w końcu jej mąż, 
Michał Kostecki.    

W tenisie zakochała się w wieku 
sześciu lat, kiedy to spędzając wa-
kacje w Kalifornii miała możliwość 
zaobserwować trenujące rówieśniczki. 
W swoim dorobku ma pięć tytułów 
mistrzyni Polski (w latach 1999 i 2003 
na kortach otwartych oraz w latach 
2000, 2002 i 2004 w hali). Jest również 
brązową medalistką Mistrzostw Eu-
ropy juniorek do lat 16 z 2000 roku w 

„Nasza” komentatorka
Hatfield (Anglia). Jako reprezentantka 
Polski świętowała triumf w druży-
nowych Mistrzostw Europy seniorek 
wywalczony w 2002 roku w Ostrawie. 
Trzykrotnie zwyciężała w singlowych 
turniejach cyklu ITF (Ursynów 2001, 
Rabat 2002, Prerov 2005), a jeden raz 
w deblu (Tallinn 2002 – z Czeszką 
Petrą Cetkovską). Jej największy 
sukces w cyklu WTA Tour to dotarcie 
do 1/8 finału w Idea Prokom Open w 
2002 roku. 

Fachowcy wróżyli krakowskiej 
tenisistce wspaniałą karier1), widząc 
ją w pierwszej setce światowego ran-
kingu. Niestety, na przeszkodzie w re-
alizacji tego celu stanęły piętrzące się, 
jedna po drugiej, kontuzje. Ostatecznie 
najwyżej sklasyfikowana była na 138. 
miejscu (9 października 2006). 

Karierę zawodniczą zakończyła w 
2007 roku, a kilka miesięcy później 
wyszła za mąż za Michała Kosteckie-
go. Jej mąż, rodowity brzeszczanin, 
wprawdzie tak spektakularnych suk-

cesów w tenisie nie osiągnął, ale jest 
aktualnie cenionym szkoleniowcem 
prowadzącym na co dzień F.H.U Win-
ner Szkołę Tenisową. W przeszłości był 
stałym sparingpartnerem Magdaleny 
Grzybowskiej, czołowej polskiej za-
wodniczki. Rok temu jego podopieczny, 
Karol Paluch, wywalczył dwa medale 
Mistrzostw Polski 12-latków (złoto w 
deblu i brąz w singlu). 

***
11 stycznia 2004 roku Joanna Sa-

kowicz wystąpiła w Brzesku. Zagrała 
w pokazowym meczu, w którym jej 
przeciwniczką była Magda Wiecha, 
najbardziej utytułowana tenisistka 
Okocimskiego Klubu Sportowego. 
Spotkanie zorganizował Michał Koste-
cki senior, a odbyło się ono w ramach 
brzeskiego finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Z reporterskiego 
obowiązku przypomnijmy, że krako-
wianka pewnie wygrała ten pojedy-
nek, nie tracąc ani jednego gema. Po 
meczu zlicytowano tenisową rakietę 
mistrzyni, której posiadaczem został 
Stanisław Sala. 

PRUD  

W Nowym Targu rozegrane zostały 
Małopolskie Igrzyska w drużynowym te-
nisie stołowym dziewcząt. W zawodach 
wystartowało 12 zespołów. W tym gronie 
znalazła się ekipa reprezentująca Szkołę 
Podstawową nr 2 w Jadownikach, która 
pewnie sięgnęła po zwycięstwo w całym 
turnieju. W drodze do finału jadow-
niczanki pewnie pokonały kolejno SP 
109 Kraków, SP Kanina i SP Rzezawa 
(wszystkie mecze wygrane po 3:0). W fi-
nale „dwójka” z Jadownik spotkała się z 
SP Szczytniki, zwyciężając z rywalkami 
3:1. Złoty medal wywalczyła drużyna w 
składzie: Eliza Milewska, Aleksandra 
Pytel. Obie, aby dotrzeć do Nowego Tar-
gu, musiały wcześniej przebrnąć przez 
gęste sito eliminacyjne. 

Dzięki temu sukcesowi obie ping-
pongistki reprezentowały swoją szkołę 

Sukces pingpongistek
w Ogólnopolskim Druży-
nowym Turnieju, który 
rozegrany został w hali 
sportowej Milenium w 
Rawie Mazowieckiej w 
ramach Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej. W 
rundzie eliminacyjnej 
walczyły ze zmiennym 
szczęściem. Rozpoczęły 
od zwycięstwa 3:0 z SP 
Budki Piaseckie (woj. 
mazowieckie). Pokonały 
też 3:1 SP 8 Sopot (woj. pomorskie). 
Później jednak przegrały 1:3 z SP 
Biała Rawska (woj. łódzkie) i 0:3 z SP 
Urzejowice (woj. podkarpackie). Po 
rozgrywkach grupowych jadowniczanki 
pokonały 3:0 SP 1 Międzyzdroje (woj. 
zachodniopomorskie), co otworzyło im 

drogę do walki o piąte miejsce w kraju. 
Eliza i Aleksandra ponownie zmierzyły 
się z rywalkami z Urzejowic i znów 
musiały uznać ich wyższość (0:3). Osta-
tecznie zajęły szóstą lokatę, co jest ich 
olbrzymim sukcesem.  WALP    

Na zdjęciu mistrzowska para oraz ich opiekunowie, 
Jan Chrabąszcz i Czesław Borowiec - fot. arch. SP 2 Jadowniki

Podokręg Piłki Nożnej w Brzesku oraz 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Brze-
skiego Towarzystwa Sportowego były 
organizatorami powiatowego turnieju pił-
ki nożnej gimnazjalistów SMS-BTS-Cup 
2013, który rozegrany został 13 czerwca 
br. na treningowym boisku OKS. Zwycię-
żyła drużyna PG Uszew, która w finale 

Turniej gimnazjalistów 
pokonała PG 2 Brzesko. Trzecie miejsce 
zajęło PG Gnojnik, czwarte – Gimnazjum 
Katolickie Brzesko, piąte – PG Tymowa, a 
szóste – PG 1 Brzesko. Najlepszym strzel-
cem turnieju został Kamil Socha z PG 2 
Brzesko (10 goli), najlepszym bramkarzem 
uznano Mateusza Bączka z PG 2 Brzesko, 
a najlepszym zawodnikiem – Macieja Paw-

lika z PG Uszew. Więcej na temat turnieju 
w lipcowym wydaniu BIM-u.  

Szkoła Mistrzostwa Sportowego 
oraz Stowarzyszenie BTS ogłaszają 
nabór dla chłopców i dziewcząt na rok 
szkolny 2013/2014. Szczegóły na stronie 
www.btsbrzesko.pl oraz w siedzi-
bie szkoły przy ulicy Browarnej 39, a 
także pod telefonem 14 68 62 001 lub 
604 243 617.  EMIL



43 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYczerwiec 2013



44

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY czerwiec  2013Z ŻYCIA OSP


