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Czerwiec w pigułce
1 – Parafianie ze Szczepanowa wzięli 

udział w XVII Spotkaniach Młodych na 
Lednicy zorganizowanych pod hasłem 
„W imię Ojca”. Na uroczystości zabrali ze 
sobą obraz i relikwie św. Stanisława BM. 
Do przedstawicieli parafii, jednostek 
OSP oraz członków grupy rekonstruk-
cyjnej Wojów św. Stanisława dołączyły 
też samorządowe delegacje z Brzeska 
i Borzęcina. 

1 – Joanna Hebda, Zuzanna Dudek, 
Tomasz Drużkowski i Grzegorz Pawlik 
– uczniowie ZSP 2 Brzesko – wzięli udział 
w konkursie „Eksperyment Łańcuchowy” 
zorganizowany przez Uniwersytet Jagiel-
loński we współpracy z Uniwersytetem 
w Lublanie. W konkursie uczestniczyli 
uczniowie szkół różnego typu, studenci 
i inżynierowie z firmy ABB. Finał odbył 
się w Parku im. H. Jordana w Krakowie, 
gdzie wszyscy przeprowadzili tytułowy 
Eksperyment Łańcuchowy. Zadaniem 
finalistów było zaprojektowanie  i zbu-
dowanie przez każdy zespół pojedynczego 
ogniwa – urządzenia, które wykorzystu-
jąc prawa fizyki przetransportuje meta-
lową kulkę z jego jednego końca na drugi. 
Wszystkie urządzenia zostały połączone 
w jeden łańcuch.   

1 – Wyjątkową oprawę miała tra-
dycyjna impreza z okazji Dnia Dziecka 
przygotowana w tym roku przez MOK, 
Małopolską Szkołę Wyższą i Szkołę Mu-
zyczną I stopnia. Uczestniczące w niej 
dzieci obejrzały dwa przedstawienia 
teatralne, wzięły udział w licznych kon-
kursach, a także wysłuchały koncertu 
muzycznego. Z kolei Zarząd Koła PZW 
Brzesko-Miasto zorganizował z tej samej 
okazji wędkarskie zawody spławikowe 
dla dzieci i młodzieży. 

2 – W XIV Ogólnopolskich Konfron-
tacjach Kapel Ludowych i Zespołów 
Śpiewaczych duży sukces odnieśli człon-
kowie Zespołu Pieśni i Tańca Porębianie. 
Zofia Kordecka zwyciężyła w kategorii 
solistów, a męski zespół śpiewaczy (An-
drzej Babraj, Henryk Piela , Lech Piku-
ła, Antoni Sumara, Wacław Woźnicki) 
zajął drugie miejsce w swojej kategorii.

4 – Na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego pojawiło się ostrzeżenie 

o możliwych lokalnych podtopieniach 
posesji i piwnic w związku z zapowia-
danymi intensywnymi opadami deszczu 
i wysokim poziomem wód gruntowych.

4 – Burmistrz Grzegorz Wawryka 
odebrał w Krakowie z rąk prezesa 
PZPN Zbigniewa Bońka tytuł Mecena-
sa futbolu Małopolski przyznany przez 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów oraz 
Małopolski Związek Piłki Nożnej za 
krzewienie i wspieranie sportu.  

6 – Przez kilkanaście godzin stra-
żacy Państwowej Straży Pożarnej 
w Brzesku oraz druhowie z OSP Bucze 
wspomagani przez swoich kolegów 
z Jadownik usuwali skutki gwałtownej 
ulewy, w wyniku której woda z przepły-
wającej przez sołectwo Uszewki zalał 
drogi i dojazdy do domów. Do ponad 
20 z nich dostęp był przez długi czas 
niemożliwy. Ratownikom pomagali 
pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy 
dostarczyli worki i piasek. 

7 – W Mokrzyskach rozpoczęły się 
trzydniowe uroczystości jubileuszowe 
w związku z 25-leciem kapłaństwa ks. 
Jana Panka. W kościele parafialnym od-
prawiona została msza św., podczas której 
odczytano list gratulacyjny od biskupa 
Andrzeja Jeża. Zakończyły się 9 czerwca 
podczas Odpustu Parafialnego. Wtedy 
również świętowano 35-lecie kapłaństwa 
ks. dziekana Władysława Pasiuta. 

7 – Druhowie z Jednostki Strzele-
ckiej 2059 z Brzeska wraz ze swoimi 
kolegami z JS 2021 z Rzeszowa wyru-
szyli w tradycyjną podróż do Krakowa, 
aby złożyć hołd przed grobem marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Podczas pobytu 

w Krakowie zwiedzili Muzeum Armii 
Krajowej, Wawel, Stare Miasto i Ko-
piec Józefa Piłsudskiego. Po powrocie 
z Krakowa zatrzymali się na krótko 
w Brzesku, by wyruszyć do Biesiadek, 
gdzie złożyli hołd urodzonemu tam 
oficerowi I Brygady Legionów Polskich, 
kapitanowi Wojska Polskiego Michało-
wi Cebuli-Kuneckiemu, założycielowi 
Związku Strzeleckiego w Wiedniu.

7 – W sądeckim oddziale Polskiego 
Towarzystwa Matematycznego odbyła 
się uroczystość wręczenia nagród laurea-
tom XXIV Międzynarodowego Konkursu 
„Mathematiques sans Frontieres” („Ma-
tematyka bez granic”). Nagrodę za zaję-
cie drugiego miejsca odebrała delegacja 
klasy 3F z Publicznego Gimnazjum nr 2 
w Brzesku. Uczniów brzeskiej „dwójki” 
do konkursu przygotowywała Agnieszka 
Klebert. 

8 – Krytej pływalni stuknęło 10 
lat. Z tej okazji odbyła się na jej tere-
nie uroczystość, na którą złożyły się 
między innymi występy artystyczne, 
zawody pływackie, pokazy pływania 
synchronicznego, ratownictwa wodnego 
i strażackie. 

8 – W Sterkowcu odbył się Piknik 
Rodzinny „Bądźmy Razem” zorganizo-
wany przez miejscową Szkołę Podsta-
wową, Radę Sołecką Koło Gospodyń 
Wiejskich oraz Świetlicę Wiejską. 

8 – W Szkole Podstawowej nr 3 
i w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesku 
zorganizowano po raz czwarty przegląd 
sekcji prezentujących różne techniki 
walki. Brzesko reprezentowane było 
przez Stowarzyszenie Idokan Polska 
– Dojo Aikido Aikibudo i Goshin-jitsu 
przy SP 3 prowadzone przez Pawła 
Sitarza oraz Uczniowski Klub Sportowy 
Judo „IPPON” przy SP 2 prowadzony 
przez Pawła Krzemienia. Gośćmi Festi-
walu byli uczniowie Zespołu Szkół im. 
Władysława Orkana w Marcinkowicach, 
a także członkowie grupy akrobatycznej 
Astral działającej przy Pałacu Młodzieży 
w Nowym Sączu. 

8 – „Tam gdzie nie ma dzieci, brakuje 
nieba”, pod takim hasłem sołtys i rada 
sołecka, filia PiMBP oraz jednostka OSP 
zorganizowały II Plenerowy Dzień Dzie-
cka w Szczepanowie. Wystąpiła między 
innymi Daria Reczek z towarzyszeniem 
Wojciecha Oleksyka, a grupa Anime 

WYDARZENIA
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Cyrk z Nowego Sącza uczyła dzieci 
tajników sztuki cyrkowej. 

11 – Ponownie w tym miesiącu inten-
sywne opady deszczu dały znać o sobie. 
Od rana pracownicy Zespołu ds. Obrony 
Cywilnej oraz Centrum Zarządzania 
Kryzysowego i Spraw Wojskowych mieli 
pełne ręce roboty. Najświeższe prognozy 
wskazywały, że opady będą długotrwa-
łe. Dlatego o godzinie 20.30 burmistrz 
Grzegorz Wawryka wprowadził na 
terenie całej gminy stan pogotowia 
przeciwpowodziowego.  

11 – W RCK-B gościł pisarz książek 
dla dzieci Wiesław Drabik. W spotkaniu 
uczestniczyły brzeskie przedszkolaki.  

13 – Zmarła Anna Wasil, miesz-
kanka Poręby Spytkowskiej, w la-
tach 1998-2002 radna miejska, czło-
nek Zarządu Miejskiego. Pogrzeb 
odbył się 16 czerwca br. w kościele 
pod wezwaniem Świętego Bar-
tłomieja w Porębie Spytkow-
skiej. 

14 – W Brzesku zainstalowana 
została profesjonalna stacja meteo-
rologiczna, która służyć ma nie tylko 
gminnym służbom antykryzysowym, 
ale i tym, którzy chcieliby na bieżąco 
sprawdzać stan pogody. Instalacja 
tej stacji to w dużej mierze zasługa 
Tomasza Machowskiego, studenta 
z Brzeska.   

14 – Acid Drinkers i grupa Pectus 
były gwiazdami Dni Brzeska, które 
rozpoczęły się tego dnia i trwały 
aż do niedzieli 16 czerwca. Tym 
razem impreza przebiegała pod 
hasłem „Z Ignacym Łukasiewiczem 
– Światło dla Kultury” i połączona 
była z jubileuszem 25-lecia nadania 
imienia Szkole Podstawowej nr 2 
w Brzesku. 

14 – Na kręgielni rozpoczęły 
się Drużynowe i Indywidualne Mi-
strzostwa Polski w kręglach. Bardzo 
dobrze zaprezentowali się na tych zawo-
dach nasi reprezentanci. W klasyfikacji 
drużynowej pierwsze miejsce zajęła 
ekipa Carlsberg II, a drugie Bakutil. 

14 – Z okazji Dni Brzeska Radio 
RDN Małopolska przygotowało au-
dycje promujące potrawy serwowane 
przez brzeskie lokale gastronomiczne. 
Firmowe dania prezentowali szefowie 
kuchni rodzimych restauracji – między 
innymi Bogdan Gibała z Galicyjskiej, 
Marcin Mróz z Planety oraz Magdalena 
z Augusta.  

15 – W RCK-B miał miejsce cykl 
wykładów na temat profilaktyki zdro-
wia. Wykładowcami byli dr Piotr Kar-
dasz, dr Roman Andrzej Śniady, Alicja 
Joel, Jerzy Maslanky oraz lekarz 
Wojciech Urbaczka. Wykłady dotyczyły 

problemów zdrowotnych wynikają-
cych z uwarunkowań przyrodniczych, 
nowoczesnych metod przywracania 
równowagi metabolicznej, zasad zdro-
wej zrównoważonej diety oraz wpływu 
jakości pożywienia na zdrowie. 

16 – W Grudziądzu zakończył się 
I Turniej Kwalifikacyjny pięściarzy do 
XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży. Duży sukces odniosła Gabriela 
Widełka z BKB Magic Boxing Brzesko, 
która wywalczyła awans do finałów 
OOM. Te odbędą się w tym roku w Łodzi 
w dniach 10-15 sierpnia. 

17 – W siedzibie Senatu RP 
odbyła się ceremonia wręczenia 
tytułów „Gminny Lider Recyklin-
gu”. Otrzymało je 21 samorządów 
z całej Polski, wśród nich gmina 
Brzesko jako jedyna z województwa 
małopolskiego reprezentowana 

w Warszawie przez burmistrza 
G. Wawrykę. Konkurs przepro-
wadzony został pod patronatem 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska, Fundacji Promocji 
Gmin Polskich i Senatu RP. Zgłosiło 
się do niego 160 samorządów. 

19 – odbyły się ostatnie w tym roku 
zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Studenci i sympatycy wysłuchali wykła-
du oraz zwiedzili kościół pw. św. Anny, 
Wiślańskie grodzisko i figurę-krynicę św. 
Anny na Bocheńcu w Jadownikach.

20 – W RCK-B odbyło się uroczy-
ste zakończenie roku akademickiego 
2012/2013. Prezes brzeskiego UTW 
– Cecylia Jabłońska podsumowała 
mijający rok oraz wręczyła studentom 
dyplomy ukończenia roku. Na koniec 

uczestnicy spotkania zwiedzili wystawę 
malarstwa, rysunku, grafiki, fotografii 
oraz dokumentów i autografów „Z 
kolekcji…”, po której oprowadzał jej 
autor.

21 – Prawie cała gmina ucier-
piała w wyniku gwałtownej bu-
rzy i obfitych opadów deszczu. 
Zalanych zostało ok. 400 posesji, 
głównie w Brzesku, Jadownikach, 
Jasieniu, Porębie Spytkowskiej 
i Wokowicach. 

21 – BOSiR zorganizował turniej 
siatkówki plażowej, w którym wystar-
towały 22 drużyny. W kategorii open 
kobiet zwyciężyły Kinga Hatala i Ka-
rolina Janik przed Patrycją Gomułką 
i Sylwią Janusz oraz Patrycją Legutko 
i Klaudią Strzelec. Wśród mężczyzn, 
w kategorii do 17 lat pierwsze miejsce 
zajęli Sebastian Gibes i Paweł Pukal, 

drugie – Piotr Janicki i Andrzej 
Pochut, a trzecie – Krzysztof Król 
i Jakub Rosa. W kategorii open 
mężczyzn: 1. Jakub Dziadoń i Mi-
chał Flaszowski, 2. Jakub Augustyn 
i Dawid Konieczny, 3. Piotr Cholewa 
i Grzegorz Truchan. 

21 – Biuro Promocji Urzędu 
Miejskiego i Miejski Ośrodek Kultury 
zorganizowały w RCK-B wystawę ma-
larstwa i rzeźby Andrzeja Grzelaka.   

22 – Urząd Miejski i Komenda Po-
wiatowa Policji zorganizowały wspólnie 
imprezę w ramach Ogólnopolskiej 
Nocy Profilaktyki. (szczegóły wewnątrz 
numeru). 

23 – Na Placu Kazimierza Wiel-
kiego brzeszczanie świętowali z oka-
zji III Małopolskich Dni Bł. Jana 
Pawła II zorganizowanych przez 
Instytut Dialogu Międzykulturowe-
go im. Jana Pawła II w Krakowie, 
Starostwo Powiatowe oraz parafię 
NMP Matki Kościoła i św. Jakuba 
Apostoła w Brzesku. Gwiazdą wie-

czoru był Grzegorz Turnau. 
24 – Po raz kolejny w tym miesiącu 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego – Wojewódzkie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego ostrzegało 
przed możliwością wystąpienia na 
terenie województwa małopolskiego 
burz z gradem.

26 – Podczas sesji rady miejskiej 
udzielono burmistrzowi absolutorium 
za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. 
Tylko jeden radny – Krzysztof Bogusz 
– wstrzymał się od głosu, pozostali radni 
byli „za”. Podjęto 7 uchwał, między in-
nymi w sprawie pomocy finansowej dla 
powiatu brzeskiego w wysokości 25 ty-
sięcy złotych na dofinansowanie budowy 
chodników przy drogach powiatowych 
biegnących przez teren gminy Brzesko.  
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Lipiec w pigułce
1 – Firma Jawor oraz Wydział Edu-

kacji Kultury i Sportu zorganizowały 
wakacyjne zajęcia tenisowe dla dzieci. 
Na początku lipca odbyło się spotkanie 
organizacyjne, a w pierwszych zaję-
ciach wzięło udział ponad 40 osób. 

4 – W RCK-B biblioteka zorgani-
zowała koncert literacko-muzyczny, 
podczas którego miała miejsce promocja 
najnowszej książki Józefa Barana „Spa-
dając, patrzeć w gwiazdy” i recital An-
drzeja Słabiaka, śpiewającego aktora, 
mieszkającego na co dzień w Chicago.

5 – W Częstochowie zakończyły się 
trzydniowe XXX Międzynarodowe Mi-
strzostwa Polski w sporcie pożarniczym 
z udziałem 5 reprezentacji zagranicznych 
(Białoruś, Czechy, Litwa, Rosja i Ukrai-
na), 16 reprezentacji wojewódzkich i 4 
szkół pożarniczych. Drugie miejsce w tych 
zawodach zajęła reprezentacja Małopol-
ski, w której składzie występował starszy 
strażak Marcin Gurgul z Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej KP PSP w Brzesku.    

6 – Brzescy sędziowie piłkarscy 
zwyciężyli w IV Turnieju Piłki Nożnej 
o puchar Burmistrza Brzeska i Prezesa 
Podokręgu. W finale pokonali arbitrów 
z Krakowa. Zawody rozegrane zostały na 
boisku Orlik przy ZSP nr 2 w Brzesku. 

6 – Rada Sołecka w Okocimiu 
zorganizowała tradycyjny festyn dla 
mieszkańców. Wystapili Julita Ciuruś, 
Małgorzata Nawrot, zespół taneczny 
ze Szkoły Podstawowej w Okocimiu 
pod kierunkiem Bogusławy Fran-
kowicz, działający w ramach zajęć 
świetlicowych MOK w Brzesku, grupa 
śpiewająca „Okocanki” pod patro-
natem Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Okocimskiej, a także zespół 

w czasie ostatnich ulewnych deszczy 
– poinformował portal internetowy 
Urzędu Miejskiego w Brzesku. Wyso-
kość strat według szacunków komisji 
przekroczyła 5,5 mln zł. (szczegóły 
wewnątrz numeru).

10 – Cztery zastępy JRG Brzesko 
i jeden zastęp OSP Poręba Spytkowska 
uczestniczyły w gaszeniu pożaru, który 
wybuchł w tej miejscowości. W płomie-
niach stanęło pierwsze piętro budynku 
mieszkalnego. 

12 – W siedzibie Stowarzyszenia 
Gmin i Powiatów Małopolski w Kra-
kowie odbyła się uroczystość wręczenia 
nagród w VI konkursie na najlepszą 
stroną internetową Małopolski. Pierw-
sze miejsce zajął powiat brzeski, a jury 
uznało, że jest to strona przyjazna 
w formie i bogata w treść, dostarcza-
oprócz informacji urzędowych, także 
aktualności w kilku serwisach tema-
tycznych, wykorzystuje multimedia 
i możliwości, jakie stwarzają funkcje 
społecznościowe.

13 – Wojciech Wojdak (BOSiR 
Brzesko) zdobył brązowy medal 
Mistrzostw Europy juniorów 
w pływaniu rozgrywanych w Po-
znaniu na dystansie 800 metrów 
stylem dowolnym. Do tego dołożył 
dwa czwarte miejsca na 400 i 1500 
metrów, a całość okrasił dwoma 
nowymi rekordami Polski więcej 
na ten temat wewnątrz numeru).  

13 – Na placu przy ulicy ks. Stani-
sława Pękały odbył się Piknik Rodzinny 
zorganizowany przez Radę Duszpa-
sterską, Akcję Katolicką Caritas, przy 
parafii MB Częstochowskiej w Brzesku 
oraz Zarząd Osiedla Słotwina. Wystą-
piły zespół folklorystyczny Krakowiacy 
Ziemi Brzeskiej oraz grupa wokalno-
instrumentalna Cantantes Dei. Było 
też wspólne śpiewanie biesiadnych 
piosenek. Konkursy i zabawy dla dzieci 
przeprowadziła Grupa Apostolska Mło-
dzieży. Całość zakończyła zabawa ta-
neczna z zespołem Melody.  fot. str. 21

14 – W ramach Festiwalu Emanacje 
2013 w RCK-B odbył się koncert zespo-
łów Airis Quartet & Amadrums Trio.

16 – Wiceburmistrz Jerzy Tyrkiel 
poinformował na konferencji prasowej, 
że ze względu na niedopełnienie przez 
zarząd Okocimskiego ustalonych wcześ-
niej terminów gmina odstąpiła od za-
miaru sfinansowania zakupu i montażu 
krzesełek na trybunach potrzebnych do 
uzyskania PZPN-owskiej licencji. Na 
konferencji był też poruszany temat 

budynku dworcowego w Sterkowcu. 
(szczegóły wewnątrz numeru).  

16 – Rozpoczęły się Brzeskie Dni 
Jakubowe, które trwały do 25 lipca. 
W ich programie znalazło się szereg 
koncertów muzycznych, wystaw i in-
nych wydarzeń artystycznych. 

19 – W samo południe na brzeskim 
Rynku rozpoczęły się uroczystości 
z okazji Święta Policji, w których 
uczestniczyli funkcjonariusze KPP 
Brzesko, a wśród gości byli parlamenta-
rzyści, przedstawiciele samorządowych 
władz i instytucji współpracujących 
z policją. 57 brzeskich funkcjonariuszy 
otrzymało mianowanie na wyższy sto-
pień służbowy, wśród nich komendant 
Roman Gurgul, który otrzymał stopień 
inspektora.  

22 – Przerwa w wykonywaniu 
badań TK w Pracowni Kompu-
terowej SP ZOZ Brzesko potrwa 
do 31 sierpnia br. Związane jest 
to z demontażem starego aparatu 
i instalacją oraz uruchomieniem 
nowego spiralnego 16-rzędowego 
aparatu TK, przez co poprawi się 
jakość wykonywanych zdjęć oraz 
poszerzy ich zakres. Rejestracja 
pacjentów na terminy począwszy 
od 1 września br. prowadzona jest 
na bieżąco w Sekretariacie Zakładu 
Radiologii osobiście, telefonicznie 
– nr tel. 14 66 21 377 –  lub przez 
osoby trzecie.W przypadku skiero-
wania na pilne badanie TK najbliżej 
zlokalizowane pracownie TK, które 
posiadają podpisaną umowę z NFZ 
znajdują się w Szpitalu Powiato-
wym w Bochni, ul. Krakowska 31 
(tel. 14 615 32 66), w Specjalistycz-
nym Szpitalu im. E. Szczeklika 
w Tarnowie, ul. Szpitalna 13 (tel. 14 
631 04 01) i w Szpitalu Wojewódzki 
im. Św. Łukasza w Tarnowie, ul. 
Lwowska 178a (tel. 14 631 58 55).

24 – W pierwszej rundzie Pucharu 
Polski w piłce nożnej drużyna Okocim-
skiego Brzesko zmierzyła się na wy-
jeździe z debiutującą w I lidze Puszczą 
Niepołomice.  

28 – Urząd Miejski wspólnie 
z dowództwem I batalionu czołgów 
im. J. Koczwary zorganizowali Wielki 
Piknik. Na Starej Targowicy spotkali 
się kolekcjonerzy oraz zbieracze pa-
miątek i staroci. Na Placu Kazimierza 
Wielkiego odbyły się zawody strzeleckie 
„O Orle Pióro d-cy I Batalionu Czołgów 
ppłk. Rafała Kowalika oraz spotkanie 
z żołnierzami z Żurawicy. Uczestnicy 
pikniku mieli możliwość podziwiania 
czołgu T-72. Gwiazdą wieczoru był ze-
spół BiesBand z V Batalionu Strzelców 
Podhalańskich.

folklorystyczny „Porębianie”. Do tańca 
przygrywał „Solton Band”.   

8 – Zakończyła prace komisja sza-
cująca straty, jakie gmina poniosła 
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Wszystko rozegrało się w mgnieniu 
oka. Późnym wieczorem 21 czerwca 
br. na gminę Brzesko spadły tysiące 
hektolitrów wody, a deszcz nie ustawał 
jeszcze przez wiele godzin. Sytuacja była 
dramatyczna. Jednak brzeskie służby 
ratownicze stanęły na wysokości zada-
nia i natychmiast przystąpiły do działań 
ratunkowych. 

Pierwsze podtopienia miały miejsce 
w Buczu 5 czerwca, kiedy to nad wsią 
rozpętała się burza. Już wtedy do akcji 
zaangażowane zostały wszelkie służby 
ratownicze. Sołtys Stanisław Milewski 
podkreślał później, że wszelkie działa-
nia prowadzone były sprawnie, dzięki 
czemu udało się zapobiec większym 
zniszczeniom. 

Największe spustoszenie spowo-
dowała jednak nawałnica, jaka na-
wiedziła całą gminę w nocy z 21 na 22 
czerwca. Właściwie ulewa najłagodniej 
obeszła się ze Sterkowcem i Szcze-
panowem. W pozostałych siedmiu 
sołectwach i w mieście straty były do-
tkliwe. Najgorzej było w Jadownikach. 
Tam do akcji skierowano najwięcej sił 
– mieszkańcom na pomoc ruszyli stra-
żacy zawodowi, druhowie miejscowych 
jednostek OSP, a także pracownicy 
Centrum Zarządzania Kryzysowego 
Urzędu Miejskiego.  Do akcji przyłą-
czyli się także młodzi ludzie zrzeszeni 
w Jednostce Strzeleckiej 2059 w Brze-
sku. Największe spustoszenie sprawiły 
wzburzone wody potoku Grodna zale-
wające nie tylko piwnice, ale i wyższe 
kondygnacje. Potok w przeciągu kil-
kunastu minut zamienił się w rwącą, 
niebezpieczną rzekę, a najbardziej 
ucierpieli mieszkańcy ulic Zachodniej, 
Środkowej i Wschodniej. Na ratowanie 
zagrożonego mienia praktycznie nie 
było czasu. Na szczęście już w kwa-
drans po pierwszym ataku żywiołu 
w Jadownikach pojawili się strażacy 
z Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Brzesku, miejscowi 
druhowie i pracownicy Urzędu Miej-
skiego. Chodziło przede wszystkim 
o zminimalizowanie strat. 

- To była noc przebiegająca pod zna-
kiem wyczerpujących działań. Wszyscy 
pracowaliśmy do świtu i jeszcze przez 
kilka kolejnych dni, by pomóc ocze-
kującym od nas pomocy – komentuje 
Jarosław Sorys, sołtys Jadownik.     

Wszędzie, gdzie zaistniała taka po-
trzeba, dostarczane były worki i piasek, 
bo poziom wód gruntowych cały czas 
niebezpiecznie wzrastał. Zagrożone były 

Upiorna czerwcowa noc
nie tylko piwnice i dolne partie miesz-
kań, ale i całe gospodarskie obejścia.   
Dyżurny KP PSP w ciągu zaledwie jed-
nej godziny przyjął około 500 zgłoszeń 
i próśb o pomoc.

- Nasze działania polegały przede 
wszystkim na wypompowywaniu wody 
z budynków i okalających je terenów, 
zabezpieczaniu posesji workami z pia-
skiem i ewakuacji mienia. 22 czerwca do 
godziny 18.00 w akcji ratowniczej brało 
udział prawie 100 zastępów jednostek 
straży pożarnych, czyli ponad 500 ra-
towników. Podtopionych zostało ponad 
300 domów – relacjonował st. kpt. Piotr 
Słowiak z KP PSP. Mowa tutaj nie tylko 
o Jadownikach, ale także o wszystkich 
innych sołectwach gminy Brzesko, bo 
dramatycznie było również w Jasieniu, 
Okocimiu, Buczu, Porębie Spytkowskiej, 
Mokrzyskach i Wokowicach.

Już rano 22 czerwca do spisywania 
i szacowania strat przystąpili pra-
cownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej wspomagani przez brzeskich 
urzędników. Notowali szkody u indywi-
dualnych mieszkańców, a także te, które 
wyrządzone zostały w gminnej infra-
strukturze komunalnej. Za najpilniejsze 
uznano przywrócenie przejezdności dróg, 
ale nie zapomniano też o oczyszczaniu 
prywatnych posesji. Pomagali wszyscy, 
także mieszkańcy tych domostw, w któ-
rych szkody były minimalne lub nie było 
ich wcale. Urząd Miejski natychmiast do 
ratunkowych działań wynajął pracowni-
ków wielu firm – Brzeskich Zakładów 
Komunalnych oraz Rejonowego Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. 
Pomagali też pracownicy prywatnych 
firm panów Jawora, Koczwary, Milew-
skiego i Strąka. Urzędnicy z brzeskiego 
Magistratu zajęli się rozwożeniem 
środków czystości, preparatów do de-
zynfekcji i osuszaczy (te sprowadzano 
także z gmin, które ulewa oszczędziła). 
Pracownicy BZK zaangażowani zostali 
do wywożenia zniszczonego mienia, 
przedstawiciele RPWiK przystąpili do 
udrażniania ciągów kanalizacyjnych 
i przepompowni, które nie były w stanie 
w miarę szybko odebrać piętrzącej się 
wody i fekaliów.  

- Będziemy starać się o dofinanso-
wanie na usuwanie poniesionych przez 
gminę i mieszkańców szkód. Jeszcze 
długo nasi mieszkańcy będą potrzebo-
wali pomocy. Szacujemy szkody, aby 
jak najszybciej wystąpić do wojewody 
o finansowe wsparcie – informował nas 
na bieżąco burmistrz Grzegorz Wawryka 

– Wojewoda ma obowiązek udzielić nam 
takiego wsparcia, jeśli suma strat prze-
kroczy 5 procent dochodów własnych za 
ubiegły rok. 

Ten warunek został spełniony, 
o czym piszemy szerzej w tekście „Straty 
oszacowane”. 

We wszystkich wioskach dużym 
zaangażowaniem wykazali się sołtysi 
– Jarosław Sorys (Jadowniki), Leszek 
Klimek (Jasień), Stanisław Milewski 
(Bucze), Marek Kośmider (Mokrzyska), 
Stanisław Góra (Poręba Spytkowska), 
Marian Czarnik (Wokowice), Anna 
Lubowiecka (Szczepanów), Wit Zydroń 
(Okocim) oraz Józef Witek (Sterkowiec). 
Wszyscy oni koordynowali wszelkie 
działania ratownicze. 

Sporo spustoszeń odnotowano także 
w samym Brzesku. Tak zmasowanych 
opadów deszczu nie była w stanie przy-
jąć kanalizacja burzowa. Swoje trzy 
grosze dołożyły też wody gruntowe. Do 
dramatycznego wydarzenia doszło przy 
ulicy Perłowej, gdzie z pomocą ruszyli 
brzescy policjanci, którzy z dużym 
poświęceniem, narażając własne życie, 
ewakuowali dwoje dzieci. Podczas tej ak-
cji ucierpiał policyjny radiowóz. Zalany 
przez wodę zmieszaną z błotem.        

- Chciałbym podziękować wszystkim 
mieszkańcom, którzy pośpieszyli swoim 
sąsiadom z pomocą. Wyrazy podzięko-
wania należą się wszystkim służbom 
i pracownikom firm zaangażowanych 
w akcję ratowniczą, także ochotnikom, 
a w szczególności przedstawicielom Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego – mówił 
już po zakończonych działaniach bur-
mistrz Grzegorz Wawryka. PRUD 

P.S. – Redakcja BIM składa 
serdeczne podziękowania st. Kpt. 
Piotrowi Słowiakowi z KP PSP 
w Brzesku z udostępnienie doku-
mentacji fotograficznej z wydarzeń 
21 czerwca.    
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Tuż po czerwcowej sesji rady miej-
skiej, na której szeroko omawiano 
skutki nawałnic i ulew mających 
miejsce w tym miesiącu w kilku 
rejonach gminy rozkolportowano 
ulotki nawołujące poszkodowa-
nych do dochodzenia swoich praw, 
a obarczających winą za deszczowe 
zło burmistrza Brzeska. Trudno 
ustalić, kto był autorem tych ulotek. 
Wiadomo jedynie, że rzekomo po-
wstał jakiś Brzeski Komitet Obrony 
Poszkodowanych. Gdzie mieści się 
siedziba komitetu? Jak się do niego 
zapisać? Tego nie wie nikt. 

W wielu miejscach straty poniesio-
ne przez poszczególnych mieszkańców 
były ogromne. Ludzie byli załamani, 
rozgoryczeni, wręcz wściekli. Gniew 
łatwo jest podsycić, czasami można 
tę złość wykorzystać i ukierunkować. 
Krótko mówiąc, trzeba wskazać winne-
go, być może w jakimś partykularnym 
celu. Dlatego …  

… szkody, które na wielu posesjach 
wystąpiły w czerwcu, powstały „w 
wyniku obfitych deszczów, jak też rażą-
cych zaniedbań ze strony Burmistrza 
Grzegorza Wawryki” – dowiadujemy 
się z treści ulotki. W dalszej części do-
wiadujemy się, że cieki wodne, w tym 
potok Grodna są własnością Urzędu 
Miasta Brzeska. To prawdziwa rewela-
cja, rzec można: perełka. Autor ulotki 
ani słowem nie wspomniał, że kilka dni 
przed jej rozpowszechnieniem radni 
miejscy wystąpili z apelem (piszemy 
o tym w innym miejscu) do Małopol-
skiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Krakowie oraz Zarządu 
Województwa, aby jak najpilniej przy-
stąpić do dalszej regulacji Uszwicy 
i potoku Grodna. Równocześnie zwró-
cili się o przyznanie środków finanso-
wych dla MZMiUW na wykonanie tych 
prac. Dlaczego radni tak postąpili? Bo 
to MZMiUW jest właścicielem i admi-
nistratorem cieków wodnych. I tak 
jest w całym kraju. Ale autor ulotki 
zamiast rzetelnej informacji wybrał 
manipulację. Podał też obszerną listę 
praw, jakie mają poszkodowani, za-
lecając przy tym złożenie zbiorowego 
pozwu do Sądu Cywilnego i wynajęcie 
Kancelarii Adwokackiej. Czy miał na 
myśli tę samą kancelarię, która do-
radzała jeszcze niedawno zarządowi 
Okocimskiego? Trudno powiedzieć. 

Do komitetu (nazwijmy go w skró-
cie BKOP) nie należy na pewno sołtys 

Tajemniczy don BKOP
Jadownik, który już 26 br. wydał 
oświadczenie, składając podziękowa-
nia wszystkim tym, „którzy śpieszyli 
z pomocą mieszkańcom Jadownik 
poszkodowanym w wyniku nawałni-
cy, jaka miała miejsce w godzinach 
nocnych 21 czerwca”, w tym również 
„sztabowi powołanemu przez P. Burmi-
strza, Panu Burmistrzowi, pracowni-
kom UM” za całodobową, kilkudniową 
pomoc”. W tym samym oświadczeniu 
sołtys napisał, że już w niedzielę 23 
czerwca do Jadownik przybył dyrektor 
MZMiUW, który już następnego dnia 
skierował do Jadownik koparki w celu 
udrożnienia Grodnej. Dlaczego?. Dla-
tego, że – jak już wcześniej napisali-
śmy – to MZMiUW jest odpowiedzialny 
za drożność potoku przepływającego 
przez to sołectwo. Oświadczenie sołty-
sa Sorysa zostało wydane na trzy dni 
przed pojawieniem się ulotki. 

Z protokołu komisji szacującej 
straty spowodowane czerwcowymi 
ulewami wynika, że sporo szkód desz-
cze wyrządziły na ulicy 19 Stycznia 
w Brzesku? Dziwić może fakt, że w ten 
rejon ulotka nie dotarła. To poważne 
niedopatrzenie BKOP. Jak można było 
pozostawić w nieświadomości miesz-
kańców tej ulicy, którzy przecież też 
są wyborcami? 

- Kiedy spadły deszcze, tak ogrom-
nej ilości wody nie była w stanie przy-
jąć kanalizacja burzowa, ale to zro-
zumiałe – mówi jeden z mieszkańców 
19 Stycznia – Jednak najwięcej szkód 
wyrządziła nam woda cofająca się 
z kanalizacji sanitarnej. Nie możemy 
jednak mieć o to pretensji do władz, bo 
za tę kanalizację odpowiadają chyba 
Wodociągi. 

We wspomnianym protokole mowa 
jest też o tym, że samorząd wydał bli-
sko 150 tysięcy złotych na działania 
związane z usuwaniem szkód, a więc 
spełnienie większości praw poszkodo-
wanych, o których wspomina tajem-
niczy BKOP. 

Do Komitetu oprócz Jarosława 
Sorysa nie należą także sołtysi pozo-
stałych sołectw. Oni na treść ulotki 
zareagowali 1 lipca br. Oświadczyli na 
piśmie, że to właśnie burmistrz Grze-
gorz Wawryka spowodował formalne 
przejęcie przez MZMiUW potoku Grod-
na, który wcześniej nie miał żadnego 
administratora. Doprowadził także 
do poczynienia poważnych inwestycji 
na tym potoku, a także do rozbudowy 

i konserwacji kanalizacji burzowej. 
Sołtysi pozytywnie też ocenili prze-
bieg akcji ratunkowej nadzorowanej 
przez burmistrza. Zwrócili przy tym 
uwagę, że natychmiast wystąpiono do 
wojewody o przyznanie środków finan-
sowych na pokrycie strat u wszystkich 
poszkodowanych mieszkańców gminy, 
a dokumentacją zajęli się pracownicy 
MOPS. Pod oświadczeniem podpisało 
się wszystkich dziewięcioro sołtysów, 
a każdy przybił swoją pieczątkę.  

Ciężka praca czeka BKOP. Po wy-
granych wyborach, kiedy już obalą 
niedobrego burmistrza, będą musieli 
przekonać mieszkańców wszystkich wio-
sek w gminie,, by ci zamienili obecnych 
sołtysów na innych. Bo to obłudnicy. 

Dodajmy, że również 1 lipca osobne 
oświadczenie wydał przewodniczący 
rady miejskiej, a utrzymane było w po-
dobnym tonie, jak pismo sołtysów. 

Minął prawie miesiąc i wydawało 
się, że ulotka tajemniczego BKOP była 
tylko jednorazowym incydentem. Nic 
podobnego, 19 lipca anonimowy nadal 
Komitet rozpoczął rundę drugą. Oto 
na jednym z internetowych portali 
pojawiła się nowa ulotka. Czy jest 
kolportowana, trudno nam powiedzieć, 
bo się na nią nie natknęliśmy. W In-
ternecie jednak jest. Treść jest mniej 
więcej podobna do poprzedniej ulotki, 
jednak ta przynosi kilka nowinek. 
Oto czytelnicy ulotki otrzymali infor-
mację, że w sierpniu zwołane będzie 
spotkanie z udziałem przedstawicieli 
Kancelarii Adwokackiej oraz wójtów 
i burmistrzów z Małopolski, którzy 
uczciwie poinformują o tym, w jaki 
sposób pomogli swoim mieszkańcom. 
To krzepiąca wiadomość – jednak jest 
w naszym województwie kilku uczci-
wych samorządowców. 

Jest jeszcze jeden pozytyw. Miano-
wicie tajemniczy BKOP podał numer 
telefonu i mailowy adres. Nie radzimy 
jednak dzwonić. My próbowaliśmy 
wielokrotnie z różnych telefonów do-
dzwonić pod wskazany numer. Bezsku-
tecznie, za każdym razem włączała się 
poczta głosowa. Panie BKOP, proszę 
oddzwonić, nagrałem się Panu. 

BKOP zachęca do wstąpienia 
w jego szeregi. Zapowiada, że będzie 
wskazywał również inne „szkodliwe 
działania lokalnej władzy”. Czyli, to 
jednak nie o powódź i nie o poszkodo-
wanych chodzi. 

EMIL 
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Blisko 5,5 miliona złotych – taka jest 
wysokość strat w gminie Brzesko spo-
wodowanych czerwcowymi ulewami. 
Najbardziej ucierpiała infrastruktura 
drogowa. Najwięcej szkód stwierdzono 
w Brzesku, Jadownikach i Okocimiu, 
najmniej w Szczepanowie. Oszacowano 
straty dotyczące mienia komunalnego 
gminy. Jeśli dodać do tego szkody wyrzą-
dzone na terenie prywatnych posesji, to 
ich ogrom jest znacznie większy. 

Już 12 czerwca, po pierwszych podto-
pieniach burmistrz Grzegorz Wawryka 
powołał gminną komisję ds. szacowania 
strat spowodowanych przez klęski ży-
wiołowe w infrastrukturze komunalnej. 
Komisja pracowała także po 21 czerw-
ca, kiedy to miała miejsce najbardziej 
dotkliwa tego lata nawałnica. Pracom 
37-osobowej komisji przewodniczył wi-
ceburmistrz Jerzy Tyrkiel.

Niemal od początku do 25 czerwca 
br. wystąpiła klęska żywiołowa w postaci 
intensywnych opadów atmosferycznych 
i powodzi – wynika z protokołu sporzą-
dzonego przez komisję.  

Infrastruktura komunalna 
Uszkodzeniu uległo blisko 15 kilometrów 
dróg, a straty oszacowano na wysokości 
2 240 650 zł. Przerwane zostały dwie 
drogi Piastowska w Brzesku i Prokopa 
w Jadownikach. W sumie nawałnice 
uszkodziły 48 dróg na odcinkach o różnej 
długości i o różnych nawierzchniach. 
W różnym stopniu zniszczeniu uległo 
10 przepustów, a łączna suma strat 
wynosi 91 900 zł. Najwyżej wyceniono 
straty dotyczące przepustu przy ulicy 
Zalesie w Okocimiu (35 tys. zł). W trzech 
miejscach uszkodzone zostały obiekty 
i urządzenia sieci kanalizacyjnej (stra-

Straty oszacowane
ty w wysokości 62 tys. zł). Najwięcej 
szkód wyrządziły ulewy na wylocie 
wód opadowych w Okocimiu przy ulicy 
Zagrody (42 tys. zł). Mniejsze straty 
wystąpiły w przepompowni ścieków „Na 
Górkach” w Brzesku i w przepompowni 
„Zachodnia” w Jadownikach. Deszcze 
nie oszczędziły też dwóch odcinków sieci 
kanalizacji sanitarnej – przy ulicach Sol-
skiego i Zamkniętej w Brzesku, a łączna 
suma strat w tym zakresie to 300 tys. 
zł. Jeśli chodzi o kanalizację opadową, 
to uszkodzone zostały dwa jej odcinki 
– przy ulicy 19 Stycznia w Brzesku (300 
tys. zł) i przy ulicy Wschodniej w Jadow-
nikach (420 tys. zł). 

Szkody odnotowano także na tere-
nie czterech szkół – w Gimnazjum nr 1 
w Brzesku oraz w podstawówkach w Ja-
downikach (nr 1), Jasieniu i Porębie Spyt-
kowskiej. Do tego dochodzą straty stwier-
dzone w dwóch przedszkolach – nr 1 
w Jadownikach i nr 9 w Brzesku. Łącznie 
w tych sześciu placówkach zniszczenia 
wycenione zostały na kwotę 196 200 zł.

Uszkodzenia wystąpiły w 21 bu-
dynkach wielorodzinnych (119 tys. zł). 
Polegały one nie tylko na podtopieniach 
i zalaniach piwnic. W czterech przypad-
kach zanotowano uszkodzenia pokrycia 
dachowego, stropów i zalanie mieszkań. 

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
poniósł straty w wysokości 70 200 zł 
– szkody wystąpiły zarówno w kręgielni 
przy ulicy Browarnej jak i w obrębie kry-
tej pływalni. Niewielkie uszkodzenia (10 
tys. zł) miały miejsce w dwóch placówkach 
kulturalnych w Jadownikach – w Domu 
Ludowym i w budynku „Poczty”.  W trzy-
nastu miejscach zdewastowane zostały 
rowy odwadniające (ponad 16 kilometrów 
– łączna suma strat 1 321 000 zł). Na 

terenie czterech innych obiektów komu-
nalnych szkody oszacowano na 148 tys. zł 
– między innymi w obrębie Placu Targo-
wego przy ulicy Głowackiego w Brzesku 
nadmiar wody zdeformował asfaltową 
nawierzchnię. Łączna wysokość strat 
w infrastrukturze komunalnej zamknęła 
się kwotą 5 278 950 zł. 

Koszty operacyjne
Ponad 150 tysięcy złotych wydała gmina 
w związku z czynnościami pomocowymi 
po nawałnicach. Wywóz uszkodzonego 
sprzętu pochłonął prawie 110 tys. zł. Na 
dostarczenie instytucjom i mieszkańcom 
worków, piasku, środków czystości i osu-
szaczy wydano nieco ponad 32 tys. zł. 
Zakup sprzętu przeciwpowodziowego 
w miejsce zniszczonego to około tysiąca 
złotych. Udrażnianie ulic, przepustów 
i kanalizacji kosztowało prawie 5 tys. zł. 
Gmina zapewniła też posiłki dla służb 
ratowniczych za 4,5 tys. zł. 

Należy się pomoc
Dochody własne gminy za 2012 rok wy-
niosły 47 469 691 złotych. Tzw. udział 
strat w dochodach własnych wynosi 
11 %. Dochodowość na jednego miesz-
kańca za 2012 rok wyniosła 1305 zł. 
Komisja ustaliła, że intensywne opady 
objęły cały obszar gminy, czyli 100 pro-
cent powierzchni. 

Wbrew pozorom to istotne informa-
cje. Zgodnie z ustawowymi zapisami 
samorząd może otrzymać od wojewody 
rządowe dofinasowanie na pokrycie 
szkód związanych z klęską żywiołową, 
jeśli wysokość strat przekracza 5 procent 
sumy dochodów własnych gminy za rok 
poprzedzający wystąpienie kataklizmu. 
Ten warunek jest spełniony. 

Pomoc jest bardzo potrzebna. W wy-
niku czerwcowych nawałnic poszkodo-
wanych zostało aż 250 rodzin, a dwie 
były ewakuowane.  PRUD 

Straty spowodowane ulewami w poszczególnych miejscowościach gminy Brzesko
Brzesko Bucze Jadowniki Jasień Mokrzyska Okocim Poręba Sterkowiec Szczepanów Wokowice

Drogi   559 700 16 000    230 200 600 050 20 000 542 700 266 000  4 000   2 000
Przepusty  1 200 33 500  9 500  47 700

Kanalizacja    10 000     10 000  42 000
Kan. sanit.   300 000

Kan. deszcz.   300 000    420 000
Szkoły    32 000     29 200     32 500  21 000

Przedszkola    20 000     61 500
Bud. wielorodzinne   119 000

Ob. sport.    70 200
Plac. Kult. 10 000

Rowy   360 000 25 000 363 000 155 000 70 000  6 000 8 000 334 000
Inne obiekty   138 650 5 350   4 000

Razem 1 909 550 42 200 1 129 250  821 050 99 500 636 400 287 000 10 000 8 000 336 000
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Wiele szkód wyrządziła nawałnica, 
która nawiedziła gminę Brzesko 21 
czerwca br. Wiele rodzin zostało po-
szkodowanych, sporo z nich potrzebo-
wało pomocy nie tylko rzeczowej, ale 
w postaci rak do pracy. Powódź pokaza-
ła jeden pozytyw – są wśród nas młodzi 
ludzie, którzy rozumieją nieszczęście 
innych i gotowi są nieść pomoc. 18 
druhów z Jednostki Strzeleckiej ZS 
2059 im. płk. Andrzeja Hałacińskiego 
ani przez chwilę nie zastanawiało się, 
kiedy trzeba było przyłączyć się do 
akcji ratunkowej. Nazajutrz po burzy 
przez kilkanaście godzin w pocie czoła 
pomagali poszkodowanym mieszkań-

Podziękowania dla Strzelców
com przywrócić ich posesje do stanu 
używalności. Była to ciężka praca, 
a jednak ani na chwilę nie ustawali 
w swoich wysiłkach.

Wszyscy druhowie zostali zaproszeni 
na czerwcową sesję rady miejskiej, pod-
czas której burmistrz Grzegorz Wawry-
ka i przewodniczący Tadeusz Pasierb 
złożyli im podziękowania i przekazali 
dyplomy upamiętniające ich zaangażo-
wanie. Ponadto burmistrz zadeklarował, 
że pokryje koszty przejazdy brzeskich 
Strzelców na letni obóz szkoleniowy. 

W akcji ratunkowej wzięli udział: 
Magdalena Piechnik, Aleksandra Wol-
sza, Anita Zych, Karolina Zych, Dawid 

Chełmowski, Michał Chmielowski, 
Szymon Drabik, Marek Duda, Ro-
man Głowacki, Bartłomiej Jodłowski, 
Grzegorz Karecki, Adrian Kijowski, 
Arkadiusz Podraza, Konrad Senderak, 
Paweł Spyrka, Marcin Wiśniowski, 
Adrian Witek i Piotr Wójcik. Dowódcą 
brzeskiej Jednostki Strzeleckiej jest 
starszy chorąży Mirosław Król.  

Strzelcy z Brzeska już od lat są 
w naszym mieście rozpoznawalni. 
Chętnie uczestniczą we wszystkich 
wydarzeniach patriotycznych. Swoją 
postawą w czerwcu udowodnili, że 
doskonale rozumieją na czym polega 
prawdziwy patriotyzm.  WALP 

Czerwcowe ulewy i ich skutki były 
głównym tematem interpelacji 
i zapytań radnych podczas ostat-
niej sesji przed przerwą wakacyj-
ną. Brzescy rajcowie wystosowali 
trzy apele, wszystkie związane 
z niedawnymi podtopieniami wie-
lu gospodarstw. 

Pierwszy z tych apeli skierowa-
ny został do krakowskiego oddziału 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad oraz do GDDKiA w War-
szawie. Radni wnioskowali w nim 
o kompleksową przebudowę systemu 
odwodnień na odcinkach autostrady 
i krajowej „czwórki” przebiegających 
przez gminę Brzesko. Aktualnie dzia-
łający system nie spełnia swoich funk-
cji i nie zabezpiecza mieszkańców i ich 
dobytku przede stratami. Wykazały to 
dobitnie czerwcowe nawałnice połączo-

Trzy apele
ne z obfitymi opadami deszczu, które 
spowodowały wiele szkód w sołectwach 
i osiedlach przyległych do obu arterii 
drogowych. Mówili o tym radni, zanim 
treść apelu została przegłosowana. 

- Po budowie autostrady zostały 
zakłócone stosunki wodne – wskazywał 
Piotr Wyczesany, radny z Bucza – Pod-
czas rzęsistych deszczów woda wpływa 
do Uszewki, która płynie przez Koziar-
nię i Bucze. Tzw. „cofka” powoduje 
zalewanie rowów melioracyjnych. 

Na niedoskonałości systemu od-
wodnienia autostrady zwracali uwagę 
także inni radni i sołtysi miejscowości, 
których problem dotyczy. 

Adresatami drugiego apelu są Ma-
łopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Krakowie oraz Zarząd 
Województwa Małopolskiego. Radni 
zdecydowanie żądają jak najpilniejsze-

go przystąpienia do kontynuacji prac 
związanych z regulacją rzeki Uszwicy 
i potoku Grodna. Wprawdzie część prac 
w obu tych ciekach została wykonana, 
ale ich stan zaawansowania nie jest 
na tyle wystarczający, aby mieszkańcy 
posesji położonych w pobliżu Uszwicy 
i Grodnej czuli się bezpieczni, kiedy 
nadchodzą gwałtowne burze i ulewy.  

W trzecim apelu radni zwraca-
ją się do wojewody małopolskiego 
o przekazanie środków finansowych 
dla Małopolskiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Krakowie na 
wykonanie prac związanych z regula-
cją wszystkich cieków wodnych biegną-
cych przez teren gminy Brzesko.

Najsmutniejsze jest to, że po 
słynnym 1997 roku rządy wszystkich 
kolejnych kadencji niewiele zrobiły 
w celu poprawy stanu bezpieczeństwa 
w przypadku powodzi, na co zwrócił 
uwagę burmistrz Grzegorz Wawryka.

EMIL      

Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią się im płaci 

Wisława SzymborskaPODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w tak trudnych dla mnie chwilach dzielili ze mną smutek, żal, 
okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli we Mszy Św. i ceremonii pogrzebowej

 Mojej Żony, Śp. Ewy Stępak.
Podziękowania kieruję do Rodziny, Przyjaciół, delegacji z zakładów pracy, z Urzędu Miasta i Gminy w Brze-

sku. Dziękuję  Burmistrzowi, Radnym Rady Miejskiej, Sołtysom, Przewodniczącym osiedli, 
Sąsiadom oraz wszystkim Znajomym.

Jestem wdzięczny za pamięć, wyrazy współczucia, intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty.
 Krzysztof Stępak
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Podczas czerwcowej sesji radni 
miejscy podjęli uchwałę w sprawie 
opinii dotyczącej dalszego funk-
cjonowania budynku dworca PKP 
w Sterkowcu. Jej pierwszy para-
graf brzmi: „Rada Miejska w Brze-
sku nie wyraża zgody na przejęcie 
przez Gminę Brzesko budynku 
Dworca Kolejowego w Sterkowcu, 
dzierżawę i ponoszenie kosztów 
związanych z jego utrzymaniem 
oraz poniesieniem kosztów zwią-
zanych z przeprojektowaniem linii 
kolejowych”. Już kilka dni później 
opinia publiczna została wprowa-
dzona w błąd przez jedną z gazet 
o zasięgu małopolskim, która 
sugerowała, jakoby samorządowe 
władze Brzeska dążyły do likwida-
cji tego dworca. Tymczasem fakty 
są zgoła inne. 

Co ciekawe, o niecne zamiary podej-
rzewa brzeskich samorządowców wójt 
gminy Szczurowa Marian Zalewski. 
Poniekąd można zrozumieć jego troskę 
o dalsze losy dworca w Sterkowcu, 
wszak na co dzień jest mieszkańcem tej 
miejscowości. Nie jest jednak prawdą, 
że przyszłość dworcowego budynku 
uzależniona jest od decyzji i dobrej woli 
burmistrza Brzeska, bo decyzję o roz-
biórce podjęły Polskie Koleje Państwo-
we. Trudno zgodzić się też z tezą, że 
budynek nie wymaga żadnego remontu 
–  wystarczy przyjrzeć się dokładnie 
obiektowi, by mieć odmienną opinię 
na ten temat. Z kolei (nomen omen) 
karygodne jest stwierdzenie przez 
wójta Zalewskiego, że dworzec zostanie 
zlikwidowany z powodu „bezsensownej 
decyzji urzędników”. Szkoda, że tak do-
świadczony samorządowiec nie zapo-
znał się z pełnym zapisem czerwcowej 
uchwały. Inna sprawa, że takiego tru-
du nie zadał sobie zapewne też autor 
artykułu, który wywołał niepotrzebne 
zamieszanie. Gdyby obaj panowie za-
poznali się z uchwałą w całości, artykuł 
miałby – miarkuję – zupełnie inny cha-
rakter. Drugi paragraf tejże uchwały 
brzmi: „Rada Miejska w Brzesku 
wnioskuje do PKP SA o moderni-
zację istniejącego budynku dworca 
w Sterkowcu, a w razie jego wybu-
rzenia o budowę nowego budynku 
spełniającego podobna funkcję. 
Wniosek podyktowany jest troską 
o rozwój Gminy Brzesko, a jed-
nocześnie protestem przeciwko 

Kasomaty zamiast dworca?
planom likwidacji dworca kolejo-
wego w Sterkowcu”. Wynika z tego 
jasno, że intencje brzeskich radnych 
miejskich są zdecydowanie inne od 
tych sugerowanych w gazecie. 

Uchwała została podjęta tylko dla-
tego, że to Polskie Koleje Państwowe 
podjęły decyzję o rozbiórce budynku 
dworcowego, a uzasadniły to kolizją 
istniejącego obiektu z modernizowa-
nym układem torowym, co wskazały 
w projekcie technicznym. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka 
zaraz po zapoznaniu się z tą decyzją 
podjął interwencję w celu utrzymania 
dworca. W odpowiedzi do Urzędu 
Miejskiego dotarła informacja, że PKP 
nie są w ogóle zainteresowane prowa-
dzeniem kas biletowych w Sterkowcu, 
które w przyszłości mają zostać zastą-
pione tzw. kasomatami. Podobnie ma 
być na innych mniejszych stacjach na 
trasie Kraków-Rzeszów, a w miejsce 
budynków dworcowych mają pojawić 
się przystankowe wiaty. Projekt być 
może dla PKP z ekonomicznego punk-
tu widzenia opłacalny, jednak już teraz 
można współczuć pasażerom, którym 
przyjdzie zimą oczekiwać na pociąg 
pod taką wiatą, bo trudno sobie wyob-
razić, że z dnia na dzień w Polsce tabor 
kolejowy zacznie być punktualny. 

Po kolejnych interwencjach ze 
strony Burmistrza dyrekcja PKP 
zasugerowała, że pozostawi budynek 
w dotychczasowym miejscu pod wa-
runkiem, że gmina Brzesko poniesie 
koszty przeróbki dokumentacji tech-
nicznej, a to byłby wydatek rzędu 164 
tysięcy złotych. To nie jedyny warunek, 
bo PKP chciałyby również, żeby gmina 
na własny koszt podjęła się remontu 
obiektu, a później ponosiła koszty jego 
utrzymania. Propozycja iście szatań-
ska, bo PKP same przyznają, że nie 
są zainteresowane dalszym utrzymy-
waniem budynku z uwagi na jego nie-
rentowność i fatalny stan techniczny. 
Wynika z tego, że PKP nie zamierzają 
zbytnio podnosić standardu swoich 
usług, niezbyt troszcząc się o wygodę 
podróżnych oczekujących na pociągi. 

Marian Zalewski we wspomnia-
nym artykule prasowym sugeruje, że 
budynek mógłby zostać zagospodaro-
wany pod kątem prowadzenia innego 
rodzaju działalności gospodarczej. Kto 
jak kto, ale wójt gminy z kilkudziesię-
cioletnim stażem powinien wiedzieć, że 

zmiana przeznaczenia budynku może 
zostać dokonana tylko na podstawie 
administracyjnej decyzji, a ta może być 
podjęta tylko w oparciu o obowiązujące 
przepisy. Mówiąc krótko, nie każda 
działalność gospodarcza mogłaby być 
prowadzona w tym miejscu, głównie 
z uwagi na to, że bliskie sąsiedztwo 
kolejowych torów stwarzać może 
spore zagrożenie dla ewentualnych 
klientów lub usługobiorców. Nawet 
gdyby doszło do remontu lub adap-
tacji, to wymagane są opinie między 
innymi Sanepidu, Straży Pożarnej 
czy Nadzoru Budowlanego. Pozostaje 
jeszcze kwestia kosztów utrzymania 
obiektu. Trudno uwierzyć, że dochody 
z jakiejkolwiek działalności prowadzo-
nej w tym miejscu zrównoważyłyby te 
koszty. Zresztą PKP wyraźnie dały do 
zrozumienia, że nie jest to dla nich 
budynek opłacalny. A przecież to Pol-
skie Koleje Państwowe winny czuć się 
w obowiązku utrzymywania dworców 
i małych stacyjek. Takie zadanie nie 
leży w kompetencji żadnej gminy. 

Od dnia, w którym burmistrz zapo-
znał się z decyzją PKP, trwa wymiana 
korespondencji pomiędzy obu strona-
mi. Brzescy samorządowcy podejmują 
wiele działań w celu uratowania dworca 
w Sterkowcu. Przykładem tego jest nie 
tylko czerwcowa uchwała, która w peł-
nym brzemieniu została przesłana do 
brzeskiego starosty, PKP SA – Oddział 
Gospodarowania Nieruchomościami 
w Krakowie oraz do PKP PLK SA 
– CRI Zespół Projektu Unijnego. Grze-
gorz Wawryka wystąpił też z apelem do 
parlamentarzystów, by wsparli działa-
nia brzeskich władz w tej sprawie. 

Wprawdzie z dworca w Sterkowcu 
korzysta nieliczna grupa mieszkańców 
tej miejscowości, ale stąd odjeżdżają, 
na przykład do pracy, mieszkańcy 
przyległych gmin Borzęcin i Dębno. 
Dlatego w Urzędzie Miejskim w Brze-
sku liczą na to, że ich starania wesprą 
także starosta oraz wójtowie tych 
gmin. Może uda się przekonać dyrekcję 
PKP do zmiany pierwotnych planów. 
A jeśli pozostanie tylko przejęcie tego 
dworca, to może w kosztach jego re-
montu i utrzymywania zechcieliby 
partycypować przedstawiciele władz 
samorządowych ościennych gmin 
i brzeski powiat. Oczywiście, lepsza by-
łaby ta pierwsza opcja, ale kto wie…? 

PRUD
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Wchodząc na informacyjny ser-
wis portalu www.okocimski.com.pl, 
możemy przeczytać ,,zapraszamy na 
Okocimską 34, na mecze Okocim-
skiego KS Brzesko w I lidze sezonu 
2013/2014”, radzimy – przynajmniej 
na razie – z tego zaproszenia nie 
korzystać. Raczej jest przesądzone, 
że kibicom „Piwoszy” jeszcze długo 
przyjdzie oglądać mecze „u sie-
bie” na stadionie Hutnika Kraków 
przy Suchych Stawach. Wszystko 
z powodu opieszałości i beztroski 
klubowych władz, tak twierdzą 
przedstawiciele Urzędu Miejskiego. 
Tymczasem pełniący obowiązki pre-
zesa klubu Roman Pawełek nadal 
ma nadzieję, że 11 sierpnia w meczu 
3. kolejki I-ligowych rozgrywek pił-
karze Okocimskiego zagrają z GKS 
Katowice w Brzesku. 

Zaraz po zakończeniu poprzedniego 
sezonu piłkarską Polskę obiegła infor-
macja, że decyzja PZPN o przyznaniu 
Okocimskiemu I-ligowej licencji (chodzi 
o stadion) na nowy sezon uzależniona 
jest od tego, czy klub zdąży zamontować 
brakujące 650 krzesełek, aby wypełnić 
regulaminowe wymogi. Od tego czasu za-
częły się pertraktacje na linii zarząd klu-
bu – Urząd Miejski w sprawie pokrycia 
montażu tych krzesełek. Był nawet taki 
moment, że wydawało się, iż rozmowy 
zmierzają ku szczęśliwemu finałowi. Dziś 
wiadomo, że porozumienia nie zawarto. 
Poinformował o tym i wyjaśnił przyczyny 
takiego stanu rzeczy wiceburmistrz Jerzy 
Tyrkiel na konferencji prasowej zwołanej 
16 lipca br. 

- Po tym, jak zarząd klubu dowiedział 
się, że drużyna utrzymała się w I lidze., 
zwrócił się o pomoc do gminy w sprawie 
zwiększenia ilości krzesełek. Sposób 
montażu zaproponowały władze Oko-
cimskiego, a my wnieśliśmy do prezesa 
o przedstawienie wyliczeń kosztów ich 
montażu i przedłożenie ofert, a także 
planu rozmieszczenia krzesełek zatwier-
dzonego przez PZPN – wyjaśniał Jerzy 
Tyrkiel. Na podstawie decyzji Komisji 
Licencyjnej PZPN Okocimski spełnia 
warunki, aby występować na zapleczu 
Ekstraklasy, jednak nie na swoim sta-
dionie. Wszystko z powodu owych braku-
jących 650 krzesełek – tyle potrzeba, by 
wypełnić PZPN-owski wymóg mówiący 
o 2 tysiącach krzesełek. 

Burmistrz czekał na przedstawienie 
przez klub kosztów montażu krzesełek, 
tymczasem doczekał się oferty na … re-

650 krzesełek
nowację boiskowej murawy, a przecież nie 
ta kwestia była tematem negocjacji. 

- Dopiero po kolejnym monicie klub 
przedstawił ofertę na montaż krzesełek, 
jednak na kwotę wyższą, niż szacunki 
dyskutowane na wcześniejszych spotka-
niach – tłumaczy wiceburmistrz. 

Na tym etapie burmistrz poprosił, 
aby zarząd klubu przedstawił pozytywną 
opinię Komisji Licencyjnej PZPN, która 
zaakceptowałaby projekt rozmieszczenia 
nowych krzesełek. 

- Chodzi o to, że chcieliśmy uniknąć 
sytuacji, którą już przerabialiśmy przy 
montażu monitoringu. Najpierw sfinan-
sowaliśmy tę inwestycję, później PZPN 
stwierdził, że monitoring nie spełnia 
wymogów, więc jeszcze raz musieliśmy 
sięgnąć do miejskiej kasy. Chyba nikt 
nie chciałby, żebyśmy znowu wyrzucili 
publiczne pieniądze w błoto. Dlatego 
potrzebna jest nam gwarancja ze strony 
PZPN, że projekt odpowiada oczekiwa-
niom piłkarskiej centrali – komentuje 
Antoni Staszczyk z Urzędu Miejskiego. 

Wiceburmistrz Jerzy Tyrkiel twierdzi, 
że samorządowe władze chcą pomóc klu-
bowi, ale nie można pozwolić sobie na wy-
danie pieniędzy z tzw. wolnych środków, 
a później dowiedzieć się, że był to wydatek 
nietrafiony. Tym bardziej, że i zarządowi 
klubu powinno zależeć na montażu tych 
krzesełek. Nawet kilkudziesięciotysięczny 
koszt tej inwestycji (w dodatku z funduszy 
dla klubu zewnętrznych) jest bardziej 
opłacalny niż kosztowne wynajmowanie 
stadionu Hutnika Kraków. Nieoficjalnie 
mówi się, że koszt wynajmu obiektu przy 
Suchych Stawach na jeden mecz waha 
się w okolicach 10 tysięcy złotych. Łatwo 
obliczyć, że w całym sezonie trzeba by 
wydać w związku z tym aż 170 tysięcy 
złotych, i to już z klubowej kasy.

Czas naglił, toteż w Urzędzie Miej-
skim ustalono, że ostatecznym terminem 
dostarczenia pozytywnej opinii PZPN 
będzie 11 lipca br. Do dziś (czyli 19 lipca) 
nic takiego się nie wydarzyło. 

- Wobec braku reakcji ze strony klubu 
władze miejskie wolne środki przeznaczy-
ły na usuwanie najpilniejszych szkód po 
powodzi z 21 czerwca – skwitował Jerzy 
Tyrkiel. 

- To przykre, że wszystko się tak opóź-
nia. Szkoda, że zarząd klubu jest opiesza-
ły. Nam trudno bez pewnych gwarancji 
podjąć jakąkolwiek decyzję. Tym bardziej, 
że docierają do nas komornicze monity, 
a także roszczenia od prywatnych osób, 
którym klub zalega pieniądze – mówi 

przewodniczący rady miejskiej Tadeusz 
Pasierb. 

- Montaż krzesełek to nie tylko kwestia 
pieniędzy. To również przebrnięcie przez 
formalno-prawne procedury. Dlatego czas 
jest tutaj bardzo ważny – dodaje Antoni 
Staszczyk. 

Jest jeszcze jedna sprawa. Urząd 
Miejski przeznaczył w tym roku na 
działalność Okocimskiego 150 tysięcy 
złotych. Pierwszą transzę w wysokości 
100 tysięcy złotych już przelał na konto 
klubu. Niewykluczone, że druga transza 
już na konto Okocimskiego nie wpłynie. 
I znowu powodem jest proceduralne 
opóźnienie ze strony klubu. Warunkiem 
przekazania drugiej transzy było przed-
łożenie rozliczenia finansowego, które 
powinno wpłynąć do Urzędu Miejskiego 
przed 1 lipca. 

Jeśli chodzi o krzesełka i ewentualne 
otrzymanie przez klub PZPN-owskiej 
licencji, to Roman Pawełek jest jeszcze 
dobrej myśli. 

- Nie rozumiem do końca zachowań 
władz miejskich. Przecież PZPN to taka 
sama instytucja jak wiele innych. Tam 
też obowiązują terminy. Komisja nie 
zbiera się codziennie, tak jak codziennie 
nie odbywają się sesje rady miejskiej. 
Dlatego nie mogliśmy sprostać terminowi 
11 lipca i nie jest to nasza wina. Mam 
jednak informację, że PZPN podjął już 
pozytywną opinię w sprawie projektu 
i lada dzień ta decyzja powinna do nas 
dotrzeć – twierdzi prezes. 

Gdyby tak faktycznie było, to skąd 
wziąć pieniądze na zrealizowanie inwe-
stycji, skoro Urząd już środki zarezerwo-
wane na ten cel zagospodarował w inny 
sposób? 

- Tego jeszcze nie wiemy – odpowiada 
Pawełek, który nadal jest przekonany, 
że Okocimski zagra z GKS Katowice 
w Brzesku. EMIL

Nasz komentarz
W 1928 roku Ilja Ilf i Eugeniusz Pie-

trow napisali satyryczny utwór „Dwana-
ście krzeseł”. Teraz mamy „650 krzesełek” 
i jest to raczej tragifarsa. red.
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Podczas czerwcowej sesji radni miejscy 
podjęli uchwałę zatwierdzającą program 
profilaktyki zakażeń pneumokokowych 
wśród dzieci w oparciu o szczepienia 
przeciwko pneumokokom w gminie 
Brzesko w latach 2013-2015. Program 
został opracowany w konsultacji z prze-
wodniczącym Komisji Zdrowia, Pomocy 
Społecznej i Rodziny Adamem Smołuchą, 
który na co dzień jest lekarzem oraz spe-
cjalistą chorób dzieci Elżbietą Rembiasz. 
Poniższy tekst powstał na podstawie tego 
programu.  

Pneumokok to bakteria, która w ostat-
nich latach dała się poznać jako zwiększa-
jąca odporność na różne grupy antybioty-
ków. Jest też jedną z głównych czynników 
powodujących zgony szczególnie u naj-
młodszych dzieci, które w początkowym 
okresie życia mają niewystarczająco 
jeszcze wykształcony układ immunolo-
giczny. Najbardziej narażone na zachoro-
wanie wywołane pneumokokiem są dzieci 
przebywające w żłobkach. Według badań, 
nosicielstwo pneumokoków występuje 
u 80 do 98 procent dzieci pomiędzy szó-
stym miesiącem życia a piątym rokiem. 
Następstwem zakażenia są trudne do 
leczenia postacie posocznicy, zapalenia 
opon mózgowo-rdzeniowych, inwazyjnego 
zapalenia płuc z bakteriemią, stawów, 
kości, wsierdzia lub otrzewnej. Z danych 
opracowanych przez Światową Organi-
zację Zdrowia wynika, że każdego roku 
około 14,5 miliona dzieci poniżej 5. roku 
życia na świecie choruje na inwazyjne 
choroby pneumokokowe (zwane w skrócie 
IChP), a blisko milion z tych przyczyn 
umiera. Infekcjom spowodowanym przez 
pneumokoki można zapobiec poprzez 
szczepienia.  

W Stanach Zjednoczonych obowiąz-
kowe szczepienia ochronne przeciw pneu-
mokokom wprowadzono w 2000 roku. 
Już po siedmiu latach po wprowadzeniu 
tego obowiązku stwierdzono, że zapa-
dalność na IChP zdecydowanie spadła. 
Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia 
wynika, że zapadalność i umieralność na 
choroby spowodowane przez pneumokoki 

Uwaga, pneumokoki!
najwyższa jest w Afryce, a najniższa 
w Europie, w której najgorzej pod tym 
względem prezentuje się Belgia. Jeśli 
chodzi o Polskę, to dane opublikowane 
przez WHO w 2010 roku są alarmujące. 
W ciągu zaledwie sześciu lat zapadalność 
na IChP wzrosła 25-krotnie (poprzednie 
badania prowadzono w oparciu o dane 
z lat 2001-2004). 

W naszym kraju szczepienia prze-
ciwko pneumokokom zostały wpisane do 
Programu Szczepień Ochronnych w 2006 
roku. Zalecane są dla wszystkich dzieci 
poniżej drugiego roku życia oraz dla dzieci 
z grup wysokiego ryzyka, czyli wychowan-
ków żłobków i przedszkoli. W paździer-
niku 2011 roku Ministerstwo Zdrowia 
wydało rozporządzenie, na podstawie 
którego szczepienia są już obowiązkowe. 

„W Polsce brak jest masowych re-
fundowanych szczepień przeciwko pneu-
mokokom w powszechnym kalendarzu 
szczepień ochronnych” – czytamy w pro-
gramie zatwierdzonym przez radnych. 
Autorzy programu liczą na to, że jego 
wdrożenie ułatwi dostępność do skutecz-
nej szczepionki i przyczyni się do poprawy 
zdrowia lokalnej społeczności. Badania 
jasno wskazują, że szczepienia w istotny 
sposób zmniejszają zapadalność na cho-
roby powodowane przez pneumokoki. 
Wdrożeniu programu sprzyja rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia z 12 sierpnia 
2009 roku, w którym wskazał aktualne 
priorytety zdrowotne, w tym właśnie 
zwiększenie skuteczności zapobiegania 
chorobom zakaźnym, a także poprawę 
jakości i skuteczności opieki zdrowotnej 
nad matką, noworodkiem i dzieckiem. 
W podobnym tonie utrzymane są zapisy 
Narodowego Programu Zdrowia na lata 
2007-2015. Specjaliści z Pediatrycznego 
Zespołu Ekspertów ds. Programu Szcze-
pień Ochronnych w Polsce uważają wpro-
wadzenie powszechnych szczepień prze-
ciwko pneumokokom jako najpilniejsze, 
szczególnie w przypadku dzieci do drugie-
go roku życia. W gminie Brzesko średnio 
każdego roku przychodzi na świat około 
200 dzieci. Oznacza to, że zatwierdzony 

przez radnych program będzie w najbliż-
szych latach obejmować około 600 dzieci. 
Autorzy programu spodziewają się, że 
jak największa liczba rodziców małych 
dzieci skorzysta z możliwości szczepień. 
Tylko w ten sposób można zredukować 
nosicielstwo i zachorowalność na IChP, 
a tym samym zmniejszyć ilość hospitali-
zacji najmłodszych pacjentów. Program po 
jego wdrożeniu może spowodować spadek 
zachorowalności aż o 95 procent u dzieci 
szczepionych, a w przypadku hospitaliza-
cji o 65 procent u dzieci do jednego roku 
życia i o 23 procent u dzieci od drugiego 
do czwartego roku życia. O 40 procent po-
winna też spaść częstość ambulatoryjnych 
wizyt. Według założeń programu w tym 
roku do udziału w nim zostaną „zapro-
szone” dzieci z roczników 2010 i 2011. 
W następnych latach będzie obowiązywać 
ta sama zasada – odpowiednio: najpierw 
roczniki 2011 i 2012, a później roczniki 
2012 i 2013. Jeśli założyć, że frekwencja 
wyniesie średnio 80 procent, to w jednym 
roku szczepieniami objętych zostanie po 
120 dzieci. Koszt podania jednej dawki 
to 250 złotych. Szacuje się, że koszty 
realizacji całego programu wyniosą 90 ty-
sięcy złotych i zostaną w całości pokryte 
z budżetu gminy Brzesko.  Szczepienia 
będą prowadzone przez wykwalifikowane 
pielęgniarki pod lekarskim nadzorem.  

Program będzie rozpowszechniany 
przez lekarzy opieki zdrowotnej i pielęg-
niarki środowiskowe, na tablicach oraz 
na internetowym portalu gminy Brzesko. 
BIM też chce przyczynić się do populary-
zacji programu, stąd ten tekst. 

PRUD 
Na podstawie analiz efektu finan-

sowego masowych szczepień przeciw 
pneumokokom przeprowadzonych 
w Kielcach stwierdzono, że oszczęd-
ności dla grupy dzieci do 2. roku ży-
cia wynosiły 174 420 zł rocznie, a dla 
grupy dzieci powyżej jednego roku 
życia już 789 480 zł. (analizowano 
przypadki zapaleń płuc wymagają-
cych hospitalizacji).

W Polsce szczepienia przeciwko 
pneumokokom realizowane są po-
przez 33 lokalne programy, najbliżej 
Brzeska w Bochni, Krakowie, Tarno-
wie i Wojniczu.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzesku jedną z wielu form pomocy jest dożywianie, które jest realizowane poprzez program 
wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dożywianiem objęte są dzieci w przedszkolach, uczniowie szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych. Z tej formy pomocy skorzystać mogą rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 
912,00 zł. Jeżeli zajdzie konieczność objęcia tą formą pomocy tj. dożywianiem dzieci i młodzieży w okresie wakacji tut. Ośrodek podejmie 
działania zmierzające do zapewnienia tego posiłku.

Warunkiem jest zgłoszenie takiej potrzeby, przeprowadzenie wywiadu i skompletowanie dokumentów celem wydania decyzji admini-
stracyjnej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Ponadto przypominamy osobom chcącym skorzystać z pomocy w formie dożywiania 
w przedszkolach i szkołach od września 2013r. o zgłoszenie się do pracownika socjalnego celem skompletowania dokumentów.
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Miejskie Przedsiębiorstwo Komu-
nikacyjne jako spółka działa od 
stycznia 1996 roku. Jego sytuacja 
finansowa z roku na rok staje się 
coraz trudniejsza. Mimo to, prezes 
Krzysztof Gawor zapewnia, że fi-
nanse spółki są na razie stabilne, 
a w całym 2012 roku firma zacho-
wała płynność finansową.  

Chociaż w marcu ubiegłego roku zli-
kwidowano kursy w dni wolne od pracy, 
nie wpłynęło to w żadnym stopniu na 
zmniejszenie liczby zatrudnionych. Od 
2009 liczba etatów oscyluje w granicach 
24. Jeżeli rozwiązywano umowy, to tylko 
z powodu wygaśnięcia czasu, na jaki 
zostały one zawarte. 

Chorobowe i płace
Poważnym problemem spółki jest ab-
sencja chorobowa, szczególnie wśród 
kierowców. W 2010 pracownicy MPK 
przebywali łącznie 334 na chorobowym. 
W 2011 roku liczba ta spadła do 197 dni, 
ale już w ubiegłym roku drastycznie 
podskoczyła do 445 dni. 

Obecnie w spółce zatrudnionych 
jest 14 kierowców, w tym pięciu na 
czas określony i jeden na pół etatu. 
Umowy na czas określony biorą się 
stąd, że gimnazja korzystające z usług 
MPK podpisują umowy tylko na rok. 
Nie ma więc pewności, czy zostaną one 
przedłużone. 

Średnia płaca w MPK wynosi 
2324 zł. Kierowcy na pełnych etatach 

MPK 2012 w 2011 roku zarabiali średnio 2115 zł,  
a w ubiegłym roku – 2098 zł. Zarobki 
od lat pozostają na niezmienionym po-
ziomie, ale sam prezes Krzysztof Gawor 
przyznaje, że z uwagi na inflację spada 
wartość nabywcza tych wynagrodzeń. 

Mniej pasażerów, więcej biletów
Podstawę taboru MPK stanowią mer-
cedesy 303. Ogólny stan większości 
pojazdów nie jest najlepszy. 

Główna działalność spółki to świad-
czenie usług na regularnych liniach 
(w 2012 roku obsługiwano sześć takich 
linii) oraz transport uczniów do gimna-
zjów. Na liniach regularnych liczba tzw. 
wozokilometrów spada, podczas gdy na 
liniach szkolnych wzrasta. 

Systematycznie spada liczba pasaże-
rów korzystających z usług MPK. Jest to 
to jednak powszechna tendencja, można 
powiedzieć ogólnokrajowa. Na rynku 
usług transportowych konkurencja 
znacznie się zwiększyła, a nie wszy-
scy przewoźnicy postępują uczciwie. 
O dziwo, przy spadku liczby pasażerów 
wzrosła liczba sprzedanych biletów. 
Spowodowała to zmiana taryfy prze-
wozowej, według której obowiązkiem 
zakupu biletów objęci zostali wszyscy 
pasażerowie, z wyjątkiem tych, którzy są 
z tego obowiązku zwolnieni ustawowo. 

Może być gorzej
W 2012 roku wysokość wszystkich 
przychodów w spółce wyniosła 909 429 
zł i wzrosła o 9,44 procent. W tym sa-
mym czasie wysokość kosztów wyniosła 
1 716 340 zł i wzrosła o 2,26 procent. Jak 

widać procentowy wzrost przychodów 
jest wyraźnie wyższy od procentowego 
wzrostu poniesionych kosztów.  Jest to 
optymistyczne, ale taka tendencja mu-
siałaby utrzymać się przez kilkanaście 
lat, żeby przyniosła rentowność firmy. 
Straty za ubiegły rok pokryte zostaną 
z tzw. kapitału zapasowego spółki. 

Największą część kosztów stanowią 
wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pa-
liwo. Czynione na innych składnikach 
oszczędności tylko w niewielkim stop-
niu wpływają na obniżenie wszystkich 
kosztów. Niebezpieczny jest wskaźnik 
kosztów związanych z zakupem paliwa, 
mimo zmniejszenia liczby wozokilome-
trów. W 2012 obciążono kierowców kwotą 
ok. 23 tysięcy złotych za tzw. przepały. 

„Należy się spodziewać, że w obec-
nym roku zanotujemy istotny spadek 
dochodów” – przestrzega w rocznym 
sprawozdaniu prezes Gawor. Zarząd 
MPK świadom jest zagrożeń nierówną 
konkurencją, szczególnie ze strony prze-
woźników działających na pograniczu 
tzw. „szarej strefy”. Należy spodziewać 
się też dalszego, postępującego spadku 
liczby pasażerów. 

„Nasz wpływ na wybór przewoźni-
ka przez pasażerów jest ograniczony” 
– twierdzi prezes. Według niego spółka 
nie może przynieść zysków, gdyż z jej 
usług korzystają głównie pasażerowie 
mający prawo do ulg.

O otwarciu nowych linii, co mogło-
by wpłynąć na zwiększenie dochodów, 
można tylko pomarzyć. Skutecznie 
uniemożliwia to konkurencja powodując 
nadwyżkę podaży nad popytem.    WALP

MZGM i dłużnicy
Mija ponad sześć i pół roku, od kiedy 
Miejski Zakład Gospodarki Mieszka-
niowej w Brzesku działa jako spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością 
(poprzednio był to zakład budże-
towy). Do głównych zadań MZGM 
należą m.in.: zarządzanie nierucho-
mościami, wykonywanie prac ogólno-
budowlanych, działalność usługowa 
związana z zagospodarowaniem tere-
nów zielonych, zakładanie i wymiana 
stolarki budowlanej, świadczenie 
usług w zakresie projektowania bu-
dowlanego, urbanistycznego i tech-
nologicznego, a także sprzątanie 
i czyszczenie obiektów podległych 
spółce. Przede wszystkim jednak fir-
ma sprawuje w imieniu gminy zarząd 
nad nieruchomościami stanowiący-
mi jej (gminy) mienie komunalne. 
Największym utrapieniem prezesa 

Franciszka Mrzygłóda są lokatorzy 
i najemcy lokali użytkowych zalega-
jący z opłatami czynszowymi. 

Na koniec ubiegłego roku pod za-
rządem MZGM znajdowało się 956 
mieszkań, w tym 420 komunalnych, 46 
socjalnych i 490 własnościowych. Ponadto 
zakład sprawował funkcję zarządcy w 36 
wspólnotach nieruchomości mieszkal-
nych i mieszkalno-użytkowych. W tzw. 
zasobach gminy mieszkało 1455 osób, 
natomiast w mieszkaniach własnościo-
wych – 889. W 2012 roku 34 mieszkania 
zostały od gminy wykupione. 

Z roku na rok wzrasta kapitał zakła-
dowy spółki. 1 stycznia 2007 roku, czyli 
w dniu przekształcenia MZGM w spółkę ten 
kapitał wynosił 179 tys. zł. W grudniu 2012 
roku łącznie kapitał podstawowy i zapasowy 
stanowiła kwota w wysokości 273 440 zł. 
Mimo że straty w 2012 roku były wyższe 
w porównaniu z rokiem poprzednim, to 
jednak spółka zachowuje płynność finan-
sową, aczkolwiek realizuje tylko niezbędne 

zadania, w rozmiarach niepowodujących za-
dłużenia firmy. Prezes Franciszek Mrzygłód 
wskazuje, że występują coraz większe trud-
ności w ściąganiu należności od najemców, 
a to ma wpływ na realizację zadań, które 
MZGM ma wykonywać. Mimo to w ubie-
głym roku udało się przeprowadzić wiele 
remontów i inwestycji w nieruchomościach 
administrowanych przez spółkę.

Różnymi sposobami MZGM stara się 
ściągnąć należności od swoich dłużników. 
W ubiegłym roku spółka skierowała 
do sądu 46 pozwów w celu uzyskania 
orzeczeń zasądzających należne kwoty. 
Chodzi o 98 403 zł. W tym samym czasie 
skierowano 7 wniosków o przymusową eg-
zekucję. W wyniku windykacji odzyskano 
nieco ponad 32 tys. zł. z czego blisko 4 tys. 
stanowią koszty opłat komorniczych. 

Na koniec ubiegłego roku wysokość 
zaległych należności czynszowych wyno-
siła w sumie prawie 370 tys. zł. Aż dziw 
bierze, że MZGM nie miał z tego powodu 
żadnych zobowiązań.  EMIL
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Mokrzyska to drugie pod względem 
liczby mieszkańców sołectwo w gminie 
Brzesko. Zamieszkuje go ponad 3200 
mieszkańców. Przez wieś przebiega 
Małopolski Szlak Architektury Drew-
nianej obejmujący zespół drewnianych 
chat zwróconych szczytami do drogi. 
Taka drewniana zabudowa dominowała 
w przeszłości w Mokrzyskach a obecnie 
stanowi jedną z atrakcji turystycznych 
dla odwiedzających sołectwo. 

Sołtysem Mokrzysk jest Marek Ko-
śmider. Swoją służbę na rzecz lokalnej 
społeczności pełni już czwartą kadencję. 
To dowód na to, iż cieszy się dużym zaufa-
niem wśród mieszkańców, którzy zwracają 
się do niego z różnymi problemami, licząc 
na jego wsparcie, radę i pomoc. 

Urodził się w Bronowicach koło Ryd-
lówki i zanim osiedlił się w Mokrzyskach, 
przez wiele lat mieszkał w Nowej Hucie. 
W rozmowie podkreśla: - Mam doskonałe 
porównanie uroków życia w mieście  i  na 
wsi. I nie zamieniłbym obecnych klima-
tów na żadne inne.

Jest także przewodniczącym  Gminne-
go  Koła Sołtysów i nie bez dumy przyznaje: 
- Mamy świetnych sołtysów i przewod-
niczących osiedli. Corocznie w konkursie 
małopolskich sołtysów cieszą się uznaniem 
władz Małopolski, zajmując wysokie lokaty. 
Zwraca też uwagę, że - Tegoroczne podtopie-
nia i budowa autostrady przysporzyły trochę 
pracy i kłopotów. 

Dla mieszkańców najważniejszą 
sprawą jest bezpieczeństwo, drogi, 
chodniki, infrastruktura techniczna, 
odpowiednie miejsca do spędzania 
wolnego czasu. Z jakimi problemami 
do rozwiązania przychodzą do pana 
mieszkańcy? 

Chyba nie skłamię jeśli powiem, że ze 
wszystkimi. Najczęściej są zniecierpliwie-
ni i zdenerwowani jeśli ich trwające lata-
mi problemy, nie znajdują rozwiązania. 
Brak spisanych w jednym miejscu praw 
i obowiązków mieszkańców sprawia, 
że ludzie /chciałbym wierzyć, że przez 
niewiedzę/ często sami utrudniają sobie 
i innym życie poprzez niestosowanie się 
do zasad współżycia i obowiązującego 
prawa. Przykładem mogą być posesje, 
które nie są połączone przepustem z dro-
gami co w konsekwencji utrudnia spływ 
wody, brak kosza na śmieci lub ich spa-
lanie, niedrożne rowy melioracyjne itp. 
Brak lokalnego prawa np. jak prowadzić 
budowę, jeśli przy drodze stoi znak ogra-
niczenia tonażu 2,5t utrudnia działania. 

Spotkania w sołectwach
Rozmowa ze sołtysem Mokrzysk – Markiem Kośmidrem

W poważniejszych sprawach nie staram 
się być chodzącym kompendium wiedzy. 
Już dawno przyjąłem zasadę, iż najlepiej 
wskazać lub pomóc skontaktować się 
z instytucją, która udzieli dokładnych, 
fachowych wyjaśnień. 

Budowa autostrady dobiega koń-
ca…. 

Faktycznie. Zyskamy ładną infra-
strukturę i wygodny dojazd do autostra-
dy - to niewątpliwie plusy. Na szczęście 
obyło się bez wypadku pomimo szaleńczo 
jeżdżących ciężarówek. Są i minusy. 
Zniszczone drogi, którymi poruszały się 
pojazdy na budowę, kilkakrotnie większy 
napływ wód opadowych doprowadzanych 
do naszej miejscowości ze Szczepanowa 
i Jasienia, szkody, jakie ludziom poczyni-
ły firmy pracujące przy budowie. Musimy 
teraz to wszytsko naprawić.

Jakie inwestycje zostały przepro-
wadzone we wsi  od kiedy sprawuje 
pan urząd sołtysa?

Najważniejsze to budowa chodników 
wzdłuż ul. Wiślanej, Kościelnej, Parafial-
nej, modernizacja Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji i nowy parking przed 
GOSiR-em. Powstał też piękny obiekt 
klubu sportowego „STRAŻAK” Mokrzy-
ska – chluby naszej miejscowości. Prawie 
w całości został wybudowany pracą spo-
łeczną  przez działaczy i  mieszkańców. 
Wykonanych zostało też wiele drobnych 
inwestycji: nowe przystanki, oświetlenie, 
nakładki asfaltowe na drogach. Zmie-
niło się oblicze centrum naszej wsi. Po 
nawiezieniu terenu usytuowany został 
tam plac zabaw dla dzieci, wybudowano 
kilkadziesiąt metrów chodników i po-

wstał skalniak z siłaczem mocującym się 
z „problemami dnia codziennego”. Całe 

centrum powstało w czynie społecznym 
podobnie zresztą jak odwodnienie czę-
ści drogi powiatowej - ul. S. Faustyny 
i drogi gminnej - ul. Gminnej wraz z po-
sadowieniem przepustu, wzmocnieniem 
podbudowy drogi, wykonaniem rowów 
odwadniających i udrożnieniem istnieją-
cych. Konia z rzędem temu, kto pokaże 
takie zaangażowanie mieszkańców 
w mieście. Są też małe perełki cieszące 
oko przejeżdżających przez miejscowość 
np. odbudowana stara studnia pamięta-
jąca zamierzchłe czasy czy nowy budynek 
straży pożarnej.

 
Sąsiedztwo autostrady, tereny 

znajdujące się przy planowanym 
zjeździe, możliwość rozwoju sektora 
usług, który stanowiłby zaplecze 
dla korzystających z autostrady, 
pojawienie się nowych inwestorów, 
stwarzają perspektywy szybszego 
rozwoju miejscowości. Czy miesz-
kańcy widzą w tym szansę dla 
siebie?

Naturalnie, dogodny dojazd do wę-
zła autostradowego jest niewątpliwym 
atutem naszej miejscowości. Działki 
budowlane pomimo kryzysu osiągają 
wysoką cenę za ar i są poszukiwane. 
Ludzie chętnie wiążą swoją przyszłość 
z naszą miejscowością. Sama autostrada 
nie wygeneruje miejsc pracy, gdyż na 
MOP-ach /miejscach obsługi podróżnych/  
wybudowanych  po obydwu stronach 
autostrady, będą znajdować się tylko toa-
lety i parkingi. Nadzieją mogą być strefy 
przemysłowe planowane na północnych 
terenach naszej gminy. To niestety jest  
temat dalekiej przyszłości, a szkoda, bo 
w sąsiednich miastach jak Bochnia, Tar-
nów czy Tuchów dawno zakończono ich 
planowanie i przystąpiono do budowy. 

W Mokrzyskach prężnie działa 
Stowarzyszenie Społeczno – Kultu-
ralne Wsi, Koło Gospodyń Wiejskich, 
GOSiR, świetlica wiejska, Ochotnicza 
Straż Pożarna oraz miejscowy Klub 
Sportowy „Strażak” Mokrzyska. 
Organizowanych jest wiele przed-
sięwzięć kulturalnych i sportowych, 
które sprzyjają integracji licznej spo-
łeczności lokalnej. Dorośli i młodzież 
nie narzekają chyba na nudę?

Muszę przyznać, że jedną z wielu 
rzeczy, jakiej nam zazdroszczą inne miej-
scowości i działacze, to prężnie działające 
i współpracujące ze sobą organizacje 
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społeczne. To nasz największy kapitał. 
Jest to wartość, którą tworzy się latami. 
Każda z organizacji wspaniale wpisuje 
się w koloryt naszej miejscowości, orga-
nizując lub współorganizując spotkania, 
imprezy i uroczystości. Z przyjemnością 
i satysfakcją mogę wymienić festyny 
sołeckie, spotkania seniorów, wspólne 
kolędowanie, wystawy rękodzieła KGW, 
zabawy zapustowe, Dzień Kobiet, zajęcia 
aerobiku, zawody strażackie czy turnieje 
piłkarskie. To wszystko wspierane jest 
sercem i inicjatywą wielu osób, które zu-
pełnie „prywatnie”  przygotowują imprezy 
np. memoriał szachowy. To nie jest szczyt 
naszych możliwości. Mamy infrastruktu-
rę, pomieszczenia, pomysły i na pewno 
wspólnie zaskoczymy kolejnymi propozy-
cjami miłego i ciekawego spędzania czasu. 
Zawsze pomocną dłoń wyciąga do nas 
Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, za co 
serdecznie w tym miejscu dziękuję. 

Do aktywnego wypoczynku, upra-
wiania sportu i rekreacji potrzebna 
jest odpowiednia infrastruktura spor-
towa czy place zabaw. Jak dzieci i mło-
dzież spędzają swój wolny czas?

Jesteśmy dużą miejscowością ze 
sportowymi tradycjami i osiągnięcia-

mi. Dla najmłodszych dzieci mamy 
dwa place zabaw, dla starszych boiska 
asfaltowe do koszykówki, piłki nożnej. 
Wspomnieć muszę ostatni sukces 
juniorów naszego klubu „STRAŻAK”, 
którzy awansowali do wyższej ligi 
i będziemy  podejmować ich rówieś-
ników z Wisły Kraków, Cracovii, czy 
Sandecji Nowy Sącz. Jeśli spojrzy-
my na zaplecze finansowe  klubów, 
z którymi przyjdzie im się mierzyć, to 
widać skalę naszego sukcesu. W lecie 
wykorzystujemy boisko asfaltowe przy 
szkole lub boisko Klubu. Także sala 
gimnastyczna w GOSiR  ma popołu-
dniami pełne obłożenie. Gorzej jest 
w zimie i w deszczowe dni. Brakuje 
nam obiektu i miejsca, gdzie młodzież 
i dorośli mogą spełniać się sportowo. 
Dlatego z radością przyjęliśmy pomysł 
byłego przewodniczącego Rady Miej-
skiej oraz obecnej wiceprzewodniczącej 
przy aprobacie burmistrza, aby pienią-
dze ze sprzedaży obiektu po tzw. Domu 
Strażaka przeznaczyć na budowę hali 
sportowej. Byłby to obiekt  ogólnodo-
stępny dla mieszkańców północnych 
sołectw gminy Brzesko. Jak na razie 
czekamy i… czekamy, aż  dane publicz-
nie  słowo przejdzie w czyn. 

Przeszkodą w realizacji wielu 
planów i pomysłów dotyczących 
inwestycji w sołectwie jest zapew-
ne brak odpowiednich funduszy. 
Niestety z podobnymi problemami 
boryka się większość sołectw w na-
szym kraju. Ale załóżmy, że marze-
nia się spełniają… Zatem o czym 
marzy Marek Kośmider względem 
sołectwa? Przeprowadzenie jakich 
inwestycji zadowoliłoby wszystkich 
mieszkańców?

Każdy ma inny pomysł na inwesty-
cje. Kierując się zasadami demokracji, 
powinny być realizowane te, które wska-
zuje większość mieszkańców. Funduszy 
na inwestycje zawsze będzie za mało. 
Trzeba mądrymi pomysłami przyspa-
rzać pieniędzy do budżetu gminy. Strefa 
przemysłowa, uszczelnienie podatków, 
aplikowanie o fundusze zewnętrzne to 
wciąż niewykorzystane rezerwy. Ma-
rzenia inwestycyjne mam przyziemne. 
Marzy mi się, aby mieszkańcy wsi mieli  
podobne warunki  życia jak mieszkańcy 
miasta. Wierząc, że rozpoczęta zostanie 
budowa oczekiwanej hali sportowej, już 
się cieszę, bo Mokrzyska staną się wtedy 
bardziej atrakcyjne.

Beata Kądziołka

W ostatnim numerze  BIM-u  in-
formowaliśmy naszych czytelników 
o sukcesach Porębian,  jakie Zespół 
Pieśni i Tańca wytańczył i wyśpiewał 
na przeglądzie zespołów ludowych 
„Krakowski Wianek” w Szczurowej i na 
XIV Ogólnopolskich Konfrontacjach 
Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewa-
czych w Dębicy.  Dobra passa naszego 
rodzimego Zespołu działającego przy 
Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku 
trwa nadal, a każdy występ i odniesiony 
sukces to powód do dumy dla wszystkich 
mieszkańców naszej gminy.

Na 47. Ogólnopolskim Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazi-
mierzu Dolnym, gdzie wystąpiło ponad 
800 artystów, wyróżnienie zdobyła  mę-
ska grupa śpiewacza zespołu Porębianie 
w składzie: Andrzej Babraj, Klemens 
Góral, Henryk Piela, Lech Pikuła, An-
toni Sumara, Wacław Woźnicki. 

Kolejne osiągnięcie Porębian to zdo-
bycie I miejsca podczas XXII Międzyna-
rodowego Festiwalu Dziecięcych i Mło-
dzieżowych Zespołów Folklorystycznych 
„Krakowiak 2013”, który odbywał się od 
19-24 czerwca w Krakowie. To ogromny 
sukces występować obok najlepszych 

artystów z Polski, Macedonii, Bułgarii, 
Rosji czy Ukrainy i wytańczyć tak wyso-
kie miejsce. Tancerze odebrali nagrodę 
z rąk prezydenta Krakowa. Mieli też 
okazję zaprezentować się mieszkańcom 
Krakowa, gościom i turystom, występu-

jąc na estradzie na Małym Rynku oraz 
wziąć udział w tradycyjnej paradzie 
festiwalowych zespołów na trasie Wawel 
– Rynek Główny.

Gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów.  red.

Kolejne sukcesy ZPiT „Porębianie”
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W Miejskim Ośrodku Kultury odbywają 
się zajęcia tańca klasycznego, prowa-
dzone przez filię Ogniska Baletowego 
w Tarnowie pod kierunkiem Edyty 

Emanacje
14 lipca w Regionalnym Centrum 
Kulturalno – Bibliotecznym w ramach 
Festiwalu Emanacje 2013 odbył się 
koncert zespołów Airis Quartet & Ama-
drums Trio.  Pierwsza edycja Festiwalu 
EMANACJE to 80 festiwalowych kon-
certów i spektakli operowych uświet-
niających Jubileusz osiemdziesiątych 
urodzin Krzysztofa Pendereckiego 
– patrona Europejskiego Centrum 
Muzyki w Lusławicach i światowej 

Wakacje z MOK
Dzieci spędzające wakacje w mieście 
mogły w dniach od 8 do 26 lipca nieodpłat-
nie skorzystać z oferty zajęć wakacyjnych 
przygotowanych przez Miejski Ośrodek 
Kultury w Brzesku. W ofercie programo-

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Brzesku na czas letnich wakacji przy-
gotował promocję cenową dla dzieci i 
młodzieży do 18 roku życia. Zaprasza-
my na nasze obiekty, gdzie: 
na Krytej Pływalni od 1 lipca do 31 
sierpnia od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 6.30 do 15.00 dzieci i młodzież 

Wakacje z BOSiR –em
Uprzejmie informujemy, iż podczas 
wakacji przez trzy dni w tygodniu (tj. po-
niedziałek, środa i piątek) od 11.00 do 14.00 
odbywać się będą zajęcia, na których można 

Korus. Współpraca między Ogniskiem 
Baletowym a Ośrodkiem Kultury trwa 
już od ponad trzynastu lat, pierwsze 
zajęcia odbyły się w styczniu 1999 
roku. Na początku działalności była 
to tylko jedna grupa licząca około 
trzydziestu uczestniczek, teraz są to 
cztery grupy, w których bierze udział 
ponad setka dziewcząt, w wieku od 5 
do 14 lat. Uczestniczki zajęć oprócz 
nauki tańca klasycznego, zapoznają 
się z muzyką klasyczną oraz światowej 
sławy spektaklami baletowymi. Na 
prowadzonych zajęciach kształcona 
i rozwijana jest muzykalność, pamięć 
taneczna oraz sprawność ruchowa.

Dla najstarszych dziewcząt organi-
zowane są także wyjazdy na przedsta-
wienia baletowe. W tym roku dziew-
czynki miały okazję obejrzeć w Teatrze 

Wielkim w Warszawie przedstawienie 
baletowe „Kopciuszek” do muzyki S. 
Prokofiewa. Najzdolniejsze uczennice 
zachęcane są do kontynuowania nauki 
w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej 
w Bytomiu lub w Warszawie. Każdy 
rok szkolny kończy się uroczystym 
koncertem, na którym młode tancer-
ki mają możliwość zaprezentowania 
swoich umiejętności. Ostatni koncert 
miał miejsce 26 czerwca i cieszył się 
tak wielkim powodzeniem, że widzowie 
z trudem pomieścili się w sali wido-
wiskowej w Regionalnym Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznym. A piękne 
i utalentowane tancerki prezentowa-
ły etiudy baletowe, żarty taneczne, 
wariacje klasyczne w układach zbioro-
wych, jak również solowych. Tańczyły 
do  muzyki min. P. Czajkowskiego. 
J. Straussa, J. Brahmsa, W. Kilara. L. 
Delibesa.  red.

Fotorelacja str. 22

Zakończenie roku w Ognisku Baletowym

poznać zasady kręgli klasycznych lub do-
skonalić technikę rzutu czy rozbiegu oraz 
uczestniczyć w turniejach kręglarskich. 
Zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży 
ze szkół podstawowych oraz gimnazjum 
prowadzone przez doświadczonego trenera 

i zawodnika, koszt - 5 zł. Nie trzeba się za-
pisywać wystarczy w wyznaczonych dniach 
przyjść na kręgielnię. Obowiązuje obuwie 
zamienne. Każde dziecko powinno być pod 
opieką rodzica bądź prawnego opiekuna. 
Serdecznie zapraszamy. 

za wejście godzinne na pływalnię płacą 
TYLKO 4 zł!!!
Ponadto obowiązują nadal: bilet dwu-
godzinny (dorośli 15 zł, studenci 12 zł, 
dzieci i emeryci 10 zł) oraz promocyjna 
pierwsza sobota każdego miesiąca, 
kiedy bilet całodzienny jest w cenie 
godzinnego.

na Kręgielni  przez cały okres waka-
cji godzina gry na torze kręglarskim 
kosztuje TYLKO 10 zł!!!
Rezerwacja telefoniczna: 14 68 65 030.  
Obowiązuje obuwie zamienne.
Promocje dotyczą klientów indywidualnych 
oraz wejść wyłącznie za gotówkę!!! promocje 
nie łączą się! 

wej znalazły się między innymi warsztaty 
rękodzielnicze, zajęcia graficzne i mu-
zyczne na komputerze, zabawy w teatr 
oraz gry i zabawy przy muzyce. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się zajęcia 
plastyczne, taniec dyskotekowy, towarzy-
ski i karaoke. Chętni mogli wziąć także 

udział w zajęciach edukacyjnych, podczas 
których poznawali historię Brzeska. Naj-
bardzije zaangażowani uczestnicy zajęć 
otrzymali nagrody ufundowane przez 
Urząd Miejski oraz sklep papierniczy 
PAPIRUS pana Marcina Sachy.   red 

Fotorelacja str. 22 

sławy kompozytora związanego z Kra-
kowem i Małopolską. W programie 
Emanacji znalazły się utwory i kom-
pozycje Krzysztofa Pendereckiego, 
Thierry de Mey i Łukasza Pieprzyka. 
Airis Quartet i Amadrums Trio, które 
zaprezentowały się przed brzeską 
publicznością to zespoły znane w kraju 
i za granicą, nagradzane na wielu festi-
walach i konkursach. Obydwa zespoły 
zostały nagrodzone podczas XIV Mię-
dzynarodowego Konkursu Współczesnej 
Muzyki Kameralnej w Krakowie. Od 

tego momentu ich wspólnym celem było 
stworzenie oryginalnego projektu, który 
za pomocą połączonych umiejętności in-
terpretacyjnych pozwoli im wypracować 
nową jakość w muzyce kameralnej. Przy-
kładem może być utwór Ignition, który 
jest wyjątkowym i rzadko spotykanym 
połączeniem kwartetu smyczkowego 
i trio perkusyjnego z elektroniką. 

W ramach festiwalu Emanacje 
8 września odbędzie się koncert w Pa-
łacu Goetza.  

red
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„Spadając, patrzeć w gwiazdy” – koncert literacko-muzyczny
4 lipca 2013 r.  miał miejsce koncert literacko- muzyczny  z udziałem poety, eseisty Józefa Barana oraz aktora śpiewa-
jącego  Andrzeja Słabiaka pochodzących z ziemi brzeskiej. Podczas spotkania Józef Baran promował swoją najnowszą 
książkę „Spadając, patrzeć w gwiazdy”, która stanowi trzeci tom dzienników poety.  W trakcie spotkania autor próbował 
wyjaśnić  tytuł książki, który jak się okazało, zaczerpnął z zasłyszanej opowieści.  Symbolizuje on przemijanie i nadzieję. 
Doskonałym uzupełnieniem czytanych fragmentów były ciekawe interpretacje muzyczne w wykonaniu aktora Andrzeja 
Słabiaka. Uczestnicy spotkania mieli okazję otrzymać autografy oraz podzielić się wspomnieniami.

Spotkanie z Wiesławem Drabikiem
We wtorek, 11 czerwca 2013 r.,  brzeska Biblioteka gościła pana Wiesława Drabika, autora wesołych książeczek dla dzieci. 
Pisarz spotkał się z dziećmi z Przedszkola nr 9 w Brzesku.

Wiesław Drabik jest krakowianinem, publikuje książki dla dzieci od 1995 roku. Najbardziej znane to: Bajka o smoku 
i Kraku i o tym, jak powstał Kraków, Łakomczucha czy Kocie łakocie. Jego książki były prezentowane m.in. na Między-
narodowych Targach Książki w Bolonii. 

Autor podczas spotkania opowiadał dzieciom o tym jak powstaje książka, od pomysłu pisarza po jej drukowanie. 
Udzielał też odpowiedzi na wszystkie, nawet te najbardziej zaskakujące pytania. Czytał najśmieszniejsze fragmenty 
swoich bajek i bawił się z dziećmi w odgadywanie rymów. Dzieci bardzo żywo reagowały na zagadki, których bez liku 
zna „Pan od bajek”. Wiesław Drabik jest też mistrzem w tworzeniu rymów na poczekaniu. Do dzieci mówił wierszem, 
a zwracając się po imieniu tworzył proste rymowanki dotyczące imienia. Na koniec można było zakupić jedną z jego 
książek, opatrzoną autografem.

Wakacje w Oddziale dla Dzieci
W okresie wakacji Oddział dla Dzieci 
pracuje pełną parą. Oprócz tradycyj-
nego wypożyczania książek propo-
nujemy naszym czytelnikom różne 
zajęcia, dostosowane do ich wieku i 
zainteresowań. W ciągu wakacyjnych 

Malowane wiersze Tuwima
21 czerwca w sali audytoryjnej Regio-
nalnego Centrum Kulturalno-Biblio-
tecznego w Brzesku wręczono dyplomy 
i nagrody w konkursie plastycznym 
pod hasłem „Malowane wiersze 
Tuwima”, zorganizowanym przez Od-
dział dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej z okazji Roku Tu-
wima. Konkurs, na który wpłynęło 77 
prac, był podsumowaniem tegorocznych 
Brzeskich Dni Książki. Jury przyznało 
następujące nagrody i wyróżnienia:
KATEGORIA I: dzieci przedszkolne
I miejsce ex aequo: Publiczne 
Przedszkole nr 1 w Brzesku i Pub-
liczne Przedszkole Integracyjne 
im. Św. S Faustyny w Brzesku 

Najlepsi czytelnicy
2 lipca do Kina Planeta w Brzesku udali się najlepsi czytelnicy Oddziału dla Dzieci, którzy w ciągu 12 miesięcy przeczytali 
co najmniej 60 książek. Rekordziści przeczytali ich około 200! Uczestnicy wspólnej wyprawy mieli okazję obejrzeć film „Tedi 
i poszukiwacze zaginionego miasta” w 3D, na który bilety ufundowali właściciele Kina Planeta. Bardzo dziękujemy!!! 

KATEGORIA II: uczniowie klas I-III 
ze szkół podstawowych
I miejsce ex aequo: Adrian Blechar-
ski (kl. III b, PSP nr 2), Kacper Leś (kl. 
II c, PSP nr 3)
II miejsce ex aequo:  Justyna Olcha-
wa (kl. I a, PSP nr 3), Maja Zachara (kl. 
I a, PSP nr 3)
III miejsce ex aequo: Wiktoria 
Wójcik (kl. III a, PSP nr 3), Rebeka 
Sowa (kl. II d, PSP nr 3)

Wyróżnienie: Karol Malec (kl. I c, 
PSP nr 3), Klaudia Sambor (kl. I c, 
PSP nr 3), Mikołaj Biliński (kl. I c, 
PSP nr 3), Ignacy Bujak (kl. I c, PSP 
nr 3), Kacper Fijołek (kl. II d, PSP nr 
3), Anita Ojczyk (kl. II a, PSP nr 3). 
Laureaci konkursu otrzymali pamiąt-

kowe dyplomy oraz nagrody książkowe. 
Wystawę pokonkursową można oglądać 
na pierwszym piętrze RCKB, obok Od-
działu dla Dzieci.

W programie uroczystości znalazło 
się także niezwykłe przedstawienie. 
Była to inscenizacja bajki Kopciu-
szek, przygotowana przez nauczycieli 
i rodziców uczniów z PSP nr 3 w Brze-
sku. Do tej pory takie przedsięwzięcia 
mogli oglądać tylko uczniowie brze-
skiej „Trójki”. Tym razem nauczyciele 
i rodzice mieli okazję wystąpić na 
prawdziwej scenie, przed zupełnie 
nową publicznością.

Przedstawienie bardzo się podoba-
ło. Serdecznie dziękujemy za przyjęcie 
zaproszenia i uświetnienie bibliotecz-
nej uroczystości. 

miesięcy dzieci mogą  brać udział w za-
jęciach literacko-plastyczno-filmowych. 
Mamy także propozycje dla „kinomania-
ków” i miłośników komputera. We wtorki 
i piątki ,,podróżujemy dookoła świata”. W 
ramach „Lata z komputerem” w godzi-
nach pracy Oddziału dla Dzieci. Czytelni-
cy mogą „surfować” po internecie, a także 

korzystać z gier komputerowych. Trzy 
razy w tygodniu (poniedziałek, środa, 
czwartek) działała Wakacyjna Akademia 
Filmowa. W Komnacie Bajek czytelnicy 
wspólnie oglądają filmy. Szczegółowe in-
formacje o wakacyjnych zajęciach można 
znaleźć na stronie internetowej biblioteki 
www.bibliotekabrzesko.pl. 

– W BIBLIOTECE – 
WAKACJE 
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piknik

Od 16 do 25 lipca w Brzesku trwały 
Brzeskie Dni Jakubowe. Organiza-
torzy: Parafia NMP Matki Kościoła 
i św. Jakuba Apostoła w Brzesku 
oraz Urząd Miejski przygotowali 
dla mieszkańców miasta i okolic 
bogaty program uroczystości, któ-
re są obchodzone ku czci patrona 
miasta i parafii. 

Główne uroczystości odpustowe 
poprzedziła codzienna nowenna do 
św. Jakuba i Triduum Świętojaku-
bowe. W ramach Dni Jakubowych 
wierni mogli wziąć udział w IV Etapie 
Pielgrzymki Gwiaździstej Drogą św. 
Jakuba w Roku Wiary, a także obejrzeć  
w brzeskiej farze ekspozycję pt. „Dro-

Brzeskie Dni Jakubowe
ga św. Jakuba najpiękniejszą drogą 
świata”. Wystawa była kontynuowana 
w Regionalnym Centrum Kulturalno 
– Bibliotecznym do 31 lipca.

Brzeskie Dni Jakubowe to wyda-
rzenie nie tylko o charakterze religij-
nym ale również kulturalnym. Dużym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców 
cieszył się Festyn Jakubowy, jaki od-
bywał się w niedzielę 21 lipca na placu 
Kazimierza Wielkiego. Można było 
wziąć udział w konkursie z nagrodami 
i wysłuchać dwóch koncertów. Przed 
liczną publicznością wystąpił zespół 
Cantates Dei i gwiazda wieczoru 
– klerycki zespół wokalno- muzyczny 
z Wyższego Seminarium Duchownego 

w Tarnowie – Genezaret. Obchody 
Brzeskich Dni Jakubowych zakończyły 
się 25 lipca uroczystościami odpusto-
wymi. Po sumie odpustowej wyruszyła 
procesja wiernych z relikwiami św. 
Jakuba Apostoła, która przeszła wokół  
brzeskiego Rynku. W auli Chrystusa 
Króla można było oglądać wystawę 
poświęconą szlakom pielgrzymkowym 
i publikacjom na temat św. Jakuba. Na 
zakończenie uroczystości odpustowych 
w brzeskiej farze odbył się koncert 
organowy „Świętemu Jakubowi w da-
rze” w wykonaniu Dominika Sepioło 
– absolwenta Diecezjalnego Studium 
Organistowskiego w Tarnowie.     BK

Fot. str. 19

19 lipca na Rynku w Brzesku  57 
brzeskich policjantów odebrało z rąk 
Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Krakowie insp. Jacka Fabi-
siaka nominacje na wyższe stopnie po-
licyjne. Wśród awansowanych znalazł 
się sam Komendant Powiatowy Policji 
w Brzesku mł. insp. Roman Gurgul, 
który otrzymał stopień inspektora. 

W uroczystości wzięli udział parla-
mentarzyści, przedstawiciele władz sa-
morządowych, miejscowej prokuratury 
oraz instytucji współpracujących z Po-
licją. Wszyscy zaproszeni goście złożyli 
funkcjonariuszom gratulacje i podkre-
ślili, jak ważna jest ich służba.

Mł. insp. Roman Gurgul w swoim 
wystąpieniu powiedział m.in.  - dzisiej-

szy dzień to doskonały moment, aby 
podziękować policjantkom i policjantom 
za poświęcenie w służbie. Z pełnym 
zaangażowaniem i oddaniem czuwają 
oni nad bezpieczeństwem mieszkańców 
naszego powiatu. Dodał też, że podczas 
wielu interwencji niejednokrotnie nara-
żają swoje zdrowie i życie.

-  O tym, że służba policyjna w ostat-
nich latach jest szczególnie niebez-
pieczna nie trzeba o tym nikogo prze-
konywać. To Wasze oddanie zasługuje 
na największy szacunek – mówił szef 
brzeskiej Policji. Komendant Powiato-
wy Policji w Brzesku życzył funkcjona-
riuszom, aby ich trud i zaangażowanie 
znajdowały uznanie mieszkańców, 
a policyjny mundur otaczał społeczny 

szacunek. Wyrazy wdzięczności skie-
rował również do rodzin policjantów, 
bez których wsparcia i wyrozumiałości, 
służba byłaby niemożliwa. Najlepsze 
życzenia przekazał także pracownikom 
cywilnym brzeskiej komendy. 

Komendant podziękował parlamen-
tarzystom oraz przedstawicielom samo-
rządów lokalnych za wspieranie naszych 
inicjatyw, za wsparcie finansowe i rze-
czowe. Podkreślił, że to dzięki nim brze-
scy funkcjonariusze pracują w godnych 
warunkach. Słowa podziękowania skie-
rował również do prokuratorów, sędziów, 
strażaków oraz innych przedstawicieli 
instytucji współpracujących z policją.  
Na koniec życzył funkcjonariuszom 
dużo zdrowia i pomyślności w życiu 
osobistym, satysfakcji zawodowej oraz 
sukcesów w służbie.

Fotorelacja str. 21

Święto Policji
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Brzeskie Dni JakuboweBrzeskie Dni Jakubowe
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W bibliotece

Wakacje w MOK

WSPOMNIENIE WYDARZEŃ

Koncert gitarowy

Już od ponad miesiąca nowe zasady 
odbioru odpadów komunalnych. 
Tym odbiorem na terenie naszej 
gminy zajmują się Brzeskie Zakłady 
Komunalne. Nadal wielu miesz-
kańców ma szereg wątpliwości na 
temat segregacji śmieci, dlatego 
warto zapoznać się z poniższym 
tekstem, aby uniknąć niepotrzeb-
nych kłopotów. 

Termin składania deklaracji doty-
czących odbioru śmieci minął już dość 
dawno, bo z końcem maja br. A jednak 
jeszcze w połowie lipca około 5 procent 
mieszkańców takich deklaracji nie złoży-
ło. Jeśli do tej pory są tacy, którzy nadal 
nie wypełnili tego obowiązku, to radzimy 
się pośpieszyć. Wyjątkowo opieszali 
mogą spodziewać się ponagleń, a to może 
wiązać się z finansowymi karami. 

Doradzamy także, aby zajrzeć na 
stronę www.brzesko.pl i kliknąć w za-
kładkę „Harmonogram odbioru odpa-
dów w gminie Brzesko obowiązujący 
od 1 lipca 2013 r.”. Znaleźć tam można 
dokładny grafik pracy służb komunal-
nych odbierających odpady. Taki sam 
harmonogram zamieszczony jest także 
na internetowej stronie Brzeskich 
Zakładów Komunalnych. Pewne jest 
jednak, że odpady segregowane i tzw. 
zielone odbierane są raz w miesiącu, 
natomiast pozostałe śmieci BZK od-
bierają dwa razy w miesiącu według 
harmonogramu.  

Zgodnie z ustaleniami wynikającymi 
z umowy z BZK, to właśnie odbiorca 
śmieci dostarczyć ma nieodpłatni worki 
na odpady segregowane. Jeśli ktoś nie 

Śmieci – o czym warto pamiętać?
otrzymał jeszcze specjalnie oznaczonych 
worków, może śmieci składować w do-
wolnych workach. Można też odebrać 
je osobiście w siedzibie BZK przy ulicy 
Słowackiego lub w bazie przy ulicy 
Przemysłowej, a także bezpośrednio 
u kierowców odbierających śmieci. 
Jeśli chodzi o odpady zielone, to miesz-
kańcy, którzy nie mają przydomowych 
kompostowników, mogą je oddawać 
w wyznaczonych terminach w workach 
pobranych wcześniej od BZK.

Niesegregowane odpady należy gro-
madzić w pojemnikach lub workach, ale 
każdy musi opisany. Należy na takim 
pojemniku lub worku podać adres po-
sesji, z której odpady pochodzą. Zgodnie 
z nową ustawą „śmieciową” każdy właś-
ciciel posesji ma obowiązek sam zaopa-
trzyć się w pojemnik do gromadzenia 
nieczystości. W sprzedaży dostępne są 
takie urządzenia, mające pojemność 60, 
110, 120 lub 240 litrów. Można je nabyć 
w dużych sklepach i w firmach zajmują-
cych się odbiorem śmieci, w tym także 
w Brzeskich Zakładach Komunalnych 
(ale mogą to być też zwykłe worki). 

Nie śpieszmy się z próbami nielegal-
nego wyzbywania się odpadów wielko-
gabarytowych. Już we wrześniu będą 
one odbierane przez BZK, a dokładny 
harmonogram odbioru będzie opubliko-
wany między innymi na stronie www.
brzesko,pl i na ogłoszeniach. 

Pamiętać należy, że obowiązek składo-
wania odpadów mają również właściciele 
letniskowych domków. Należy gromadzić 
je w workach zakupionych w siedzibie 
BZK przy ulicy Słowackiego.  

Segregacja śmieci oznacza, że każdy 
odpad musi trafić do odpowiedniego 
worka lub pojemnika, według tzw. 
sortu – osobno makulatura, plastik, 
szkło, metal czy odpady zielone. Warto 
wiedzieć, że kartonik po mleku nie jest 
zaliczany do makulatury, dlatego nie 
wolno go wrzucać do pojemnika na 
papier. Taki kartonik to opakowanie 
wielomateriałowe. Resztki jego za-
wartości mogą zamoczyć gromadzony 
papier, dlatego dla niego przeznaczony 
jest pojemnik na plastik. 

Należy dbać o to, żeby gromadzone 
w pojemnikach odpady nie zostały za-
nieczyszczone przez inne. Dlatego po-
winno się myć na przykład pojemniki 
po płynnej lub półpłynnej żywności. 

Plastikowe butelki należy wrzu-
cać do odpowiednich pojemników bez 
nakrętek, które powinny trafiać tam 
osobno. Podobnie jest z butelkami ze 
szkła i słoikami. W tym przypadku 
przecież nakrętki są metalowe.

Pamiętajmy, że opłaty za odbiór 
odpadów należy uiszczać do 25. dnia 
każdego miesiąca. Segregacja jest 
opłacalna z dwóch powodów. Ci, którzy 
segregują odpady, płacą mniej, a przy 
okazji w znacznym stopniu przyczynia-
ją się do ochrony środowiska. 

Jeśli ktoś nadal ma jakieś wątpli-
wości na temat funkcjonowania nowej 
ustawy „śmieciowej”, może odwiedzić 
Biuro Gospodarki Odpadami w Urzę-
dzie Miejskim (pokoje 10 i 14). Kierow-
nikiem biura jest Danuta Zięba. 

 WALP   

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
ks. Jan Twardowski

Zofia Stós 
(1930 - 2013)

12 lipca w wieku 82 lat odeszła 
od nas Zofia Stós, załużony peda-
gog, przyjaciel dzieci. Pracowała 
w Przedszkolu nr 3, pełniąc funk-
cję dyrektora, a takze w Przed-
szkolu nr 1 jako wychowaca. 

Od grudnia 1967 roku do listopada 1984 była dyrektorką 
Przedszkola nr 4 w Brzesku, gdzie przepracowała 17 lat. 
Była to pierwsza placówka przedszkolna wybudowana po 
II wojnie światowej w Brzesku. Pani Zofia Stós doskonale 
poradziła sobie z jej organizacją. Wobec swoich pracowni-
ków była wymagająca, ale równocześnie otaczała ich troską 
i opieką. Była wzorem dla nauczycieli, którzy mogli się od 
Niej wiele nauczyć. Nadrzędnym celem jej pracy było dobro 

dzieci, troska o ich rozwój i wychowanie.  W ciągu długiej 
36 letniej pracy pedagogicznej otrzymała Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji oraz Złoty 
i Srebrny Krzyż Zasługi. Wszyscy wychowankowie, rodzice  
i pracownicy wspominają ją jako osobę ciepłą, wyrozumiałą 
o wielkim sercu. 

W roku 1984 Pani Zofia Stós przeszła na zasłużoną 
emeryturę, ale zawsze interesował ją los placówki, którą 
tworzyła i była jej długoletnim dyrektorem. 

W pamięci naszej zawsze pozostanie jej udział w uro-
czystości jubileuszowej, w której brali udział jej wychowan-
kowie już jako rodzice oraz jej ostatni pobyt w przedszkolu 
w sierpniu 2011 roku. Pomimo  choroby postanowiła nas 
odwiedzić – wspomina obecna dyrektor przedszkola Maria 
Obruśnik. Pod rękę ze mną uśmiechnięta, przeszła po 
ogrodzie i całym przedszkolu tak jakby chciała jeszcze raz 
ogarnąć wzrokiem  to, co było tak bliskie jej sercu. Taka 
pozostanie w naszej pamięci – uśmiechnięta, ciepła, tak-
towna, wyrozumiała,  o wielkiej  kulturze.

Została pochowana na cmentarzu parafialnym w Brzesku 
16 lipca. Zapewniamy o naszej modlitwie w jej intencji.  

M.O.
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20 czerwca br. na cmentarzu parafial-
nym zdemontowano pomnik nagrobny 
Walentego Lisieńskiego – rzeźbiarza, 
działającego w Brzesku w II połowie XIX 
wieku oraz jego żony Marii, a następ-
nie przewieziono go do Krakowa. Tam 
w pracowni „Ab ovo” państwa Pauliny 
i Jarosława Lisów zostanie on poddany 
fachowej renowacji. Ta doświadczona 
firma wykonała już konserwację wielu 
kapliczek przydrożnych, m.in. w Mok-
rzyskach i Buczu, oraz znaczną ilość za-
bytkowych nagrobków na cmentarzach: 
w Krakowie, Łodzi, Rzeszowie, Bytomiu, 
Tarnowie, Pleśnej i Pielgrzymowicach. 
Pieniądze na konserwację nagrobka 
zostały zebrane podczas ubiegłorocznej 
kwesty na cmentarzach parafialnym 
i komunalnym, zorganizowanej przez 
Komitet Odnowy i Troski o Cmentarz 
Parafialny w Brzesku, powstały z inicja-
tywy tutejszego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.

W krakowskiej pracowni nagrobek 
będzie oczyszczony, zdezynfekowany 
i zaimpregnowany. Następnie zostanie 
sklejony oraz zrekonstruowany wieńczą-
cy go krzyż, zniszczony podczas ostatniej 
wycinki drzew na cmentarzu. Usunięte 
będą także wcześniejsze uzupełnienia 
oraz zostaną odtworzone brakujące 
elementy postumentu i figury Chry-
stusa. Zrekonstruowana i uczytelniona 
zostanie również tablica inskrypcyjna 
małżonków Lisieńskich. Po konserwacji, 
około 15 września br. nagrobek rzeźbia-
rza powróci na brzeski cmentarz.

Historyczne wydarzenie
Walenty Lisieński urodził się w roku 

1830 w Wojniczu. Gdzie kształcił się 
w rzeźbiarstwie i kiedy osiadł w Brzesku 
nie udało się autorowi ustalić. Na pod-
stawie zapisu w „Liber memorabilium” 
brzeskiej parafii pw. św. Jakuba wia-
domo jedynie, że prowadził on w domu 
pod numerem 211 warsztat rzeźbiar-
sko-snycerski, który spłonął w roku 
1890, podczas pożaru Brzeska. Artysta 
stracił wówczas „ołtarzów kilka, ambon 
dwie i wiele innych rzeczy kościelnych 
gotowych, jako też materiał”.

Niewiele wiemy o dziełach rzeź-
biarskich naszego krajana. Około roku 
1880 wykonał on ambonę w stylu bizan-
tyńskim w kościele pw. Narodzenia św. 
Jana Chrzciciela w Chełmie pod Bochnią, 
w roku 1886 ołtarz główny w kościele pw. 
św. Leonarda w Wojniczu, w roku 1891 
ołtarz boczny w kościele pw. św. Marka 
w Rzochowie koło Mielca, w roku 1892 oł-
tarz w kaplicy Matki Boskiej Różańcowej 
w kościele pw. św. Mikołaja w Lubzinie 
pod Ropczycami oraz niedawno odkryty 
wystrój, w tym ołtarz, ambonę, konfesjo-
nał i tron biskupi w kościele w Milczycach 
pod Lwowem.

Z materiałów archiwalnych wynika, 
że 9 lutego 1859 roku artysta zawarł 
związek małżeński z Marią Rauter, 
zmarłą 21 marca 1903 roku. On sam 
rozstał się ze światem 28 stycznia 1900 
roku.

Neogotycki nagrobek upamiętniają-
cy małżonków Lisieńskich, wykonany 
został w pracowni rzeźbiarskiej Woj-
ciecha Samka (1861 – 1921) w Bochni. 
Artysta ten był uczniem Franciszka 
Wyspiańskiego w Krakowie; następnie 
kształcił się w Wiedniu w firmie Erc-
khard & Konecki. Odbył również podróże 
studyjne do Włoch i Tyrolu, by zapoznać 
się z tamtejszą produkcją rzeźbiarską. 
Po powrocie w roku 1885  do Bochni, 
założył Zakład Rzeźby Artystycznej, 
zorganizowany na wzór tych, z którymi 
zetknął się za granicą. W firmie tej za-
trudniał kilkudziesięciu pracowników 
– rzeźbiarzy figur, ornamentarzystów, 
snycerzy, pozłotników i rysowników. Do 
nauki zawodu przyjmował w wakacje 
uczniów Szkoły Przemysłu Drzewnego 
w Zakopanem (obecnie Liceum Sztuk 
Plastycznych im. A. Kenara).

Bocheńska pracownia Wojciecha 
Semka wykonywała rzeźby, ołtarze, am-
bony, feretrony, stacje   Drogi Krzyżowej, 
chrzcielnice, epitafia, nagrobki cmen-
tarne, figury przydrożne, pomniki oraz 
dekoracje architektoniczne. Na naszym 

terenie warsztat ten wykonał, m.in. 
ołtarze boczne w kościele w Czchowie, 
figury świętych obok kościoła w Borzę-
cinie Górnym, ołtarze – główny i boczne 
w kościele w Bielczy oraz wiele figur 
przydrożnych oraz nagrobków, w tym 
na cmentarzu parafialnym w Brzesku 
– Wiktorii Pasiut- Dylskiej i Jędrze-
ja Waligóry, Józefa Rybickiego, a na 
cmentarzu w Okocimiu, m.in. nagrobki 
rodziny Nowaków i Marii Skórnóg.

Za swoje dzieła na Wystawie Po-
wszechnej Krajowej we Lwowie w roku 
1894 artysta zdobył brązowy medal, na 
wystawie w roku 1905 medal złoty i na 
Wystawie Krajowej w Tarnowie w roku 
1905, ponownie medal złoty.

Mamy wielką nadzieję, że i w tym 
roku, podczas kwesty na brzeskich 
cmentarzach, dzięki ofiarności miesz-
kańców, uda się zebrać pieniądze, by do-
konać renowacji kolejnego zabytkowego 
nagrobka z cmentarza parafialnego.

Na zakończenie warto odnotować, że 
cmentarz parafialny w naszym mieście 
wraz z kaplicami grobowymi, zespołem 
nagrobków pochodzących z XIX i pierw-
szej polowy XX wieku, ogrodzeniem 
oraz liściastym starodrzewem, decyzją 
Małopolskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków w Krakowie z dnia 8 
kwietnia 2013 roku, został wpisany do 
rejestru zabytków nieruchomych woje-
wództwa małopolskiego, pod numerem 
A – 1337/M. Ponadto od maja br. na 
mocy porozumienia z Parafią pw. św. 
Jakuba, nadzór nad nekropolią przejęły 
Brzeskie Zakłady Komunalne.

Jerzy Wyczesany

Demontaż nagrobka przez konserwato-
rów, fot. J. Filip

Nagrobek W. Lisieńskiego przed uszko-
dzeniem ok. 1998r., fot P. Duda

HISTORIA
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Wakacyjny czas warto wykorzystać na 
zabawy, które relaksują i uczą, jedno-
cześnie budują więzi i poprawiają relacje 
z naszymi milusińskimi. My, rodzice 
powinniśmy uczyć nasze dzieci, jak wy-
poczywać i relaksować się po trudnych 
dniach nauki i pracy. Zabawa to relaks, 
ale też może sprzyjać rozwojowi różnych 
funkcji psychomotorycznych naszych po-
ciech. Przede wszystkim zadbajmy o ruch 
na świeżym powietrzu. Wszelkie zabawy 
z piłką, rowerem, przyrządami gimna-
stycznymi ćwiczą nie tylko sprawność 
fizyczną, ale także  integrację procesów 
percepcyjnych i motorycznych, a więc 
wspomagają globalny rozwój dziecka. Są 
też dobrą okazją do podnoszenia poczu-
cia własnej wartości. Zawsze znajdzie 
się powód, by pochwalić syna czy córkę, 
podkreślić, że dobrze wykonał zadanie, 
że bardzo się starał, nawet jak mu coś nie 
wyszło. Można tu akcentować zachowania 
społeczne, a więc współpracę z innymi 
w zabawie, uczyć stosowania zasady 
fair play itp. Wspólne gry to okazja do 
uczenia naszego dziecka radzenia sobie 
z trudnymi emocjami. Wszyscy lubimy 
wygrywać, a nasze pociechy szczególnie, 
po prostu nie potrafią znosić porażki. 
Zabawa jest do tego dobrym momentem  
i nie należy zanadto chronić dziecka przed 
przegraną. 

- „Jest ci przykro” – „widzę, że się 
martwisz przegraną” – „smutno jest, 
gdy przegrywamy tak niewielką różnicą 
punktów” – to nazwanie uczuć pomaga 
dziecku poradzić sobie z porażką. Nie 
ma co długo na niej się skupiać, a raczej 
przejść do kolejnej rundy rozgrywek. 
Pokazujemy dziecku w ten sposób, 
że przegrywanie to coś naturalnego 
w zabawie i nie trzeba tego szczególnie 
akcentować , bo zawsze ktoś przegrywa, 
by inny mógł wygrać. 

Są rodziny, które wraz z zaprzyjaźniony-
mi dziećmi organizują ligi rozgrywek w ulu-
bione gry np. sccrable, warcaby, szachy itp.

Zabawa to forma wypoczynku nie 
tylko zarezerwowana dla dzieci przed-
szkolnych i uczących się, ale także dla 
niemowlaków poznających świat. Już 
wtedy maluch interesuje się otocze-
niem,  dostrzega kontrasty, naśladuje 
dźwięki dobiegające z otoczenia.  Wcale 
nie potrzebuje do tego drogich zabawek, 
ale osoby, która  do niego mówi, śpiewa, 
a tym samym  inicjuje zabawy, które 
sprawią wiele radości oraz pozytywnie 
wpłyną na rozwój  maluszka.

Poniżej proponujemy  zabawy, które 
nie wymagają długich i kosztownych 
przygotowań. Bazują na materiałach, 
które w każdej chwili możemy mieć do 
dyspozycji jak: kamienie, patyki, muszel-
ki, szyszki, żołędzie, zapałki, gazety, kred-
ki itp. Pokażemy w ten sposób dziecku, że 
w zabawie liczy się pomysł i towarzystwo, 
a niekoniecznie drogi sprzęt.

Proponujemy zabawy znane, które 
w naszej kulturze znalazły swoje stałe 
miejsce. Są też inne, które wykorzystu-
jemy w pracy grupowej, bo są  lubiane 
przez dzieci.

Zabawy ruchowe: BEREK – wy-
starcza dwie osoby, by ktoś uciekał, 
a ktoś gonił i łapał. Dla urozmaicenia tej 
klasycznej zabawy można naśladować 
ruchy i gesty znanych postaci bajko-
wych. SAŁATKA OWOCOWA – zabawa 
dla kilku lub kilkunastu osób, każdy 
wypowiada swój ulubiony owoc, a osoba 
stojąca w środku  wybiera  nazwę owocu. 
Dziecko  o tym imieniu wykonuje np. bieg 
wokół okręgu. Gdy kierujący zabawą 
zawoła „sałatka owocowa” wszystkie 
dzieci podrywają się z miejsc. GRANAT 
– kilka osób siedzi w kółku, a jedna  z nich 
trzyma w ręku „granat”,  czyli piłkę, 
jabłko lub kulkę z papieru. „Granat” nie 
może być długo trzymany w ręce, należy 
go rzucić  i wywołać osobę, która ma 
go przejąć, czołgając się. TRAFIANIE 
DO CELU – rysujemy na piasku kwa-
draty, dzieci na sygnał rzucają do nich 
kamyki, muszelki, patyczki, komu uda 
się rzucić najwięcej i trafić do środka 
figury - wygrywa. FAKIR – rozsypujemy 
drobne przedmioty np. kamyki, muszel-
ki, szyszki, żołędzie, a dziecko bosymi 
stopami z zawiązanymi oczami pokonuje 
tor przeszkód. Na co nadepnie stopą, to 
staje się jego zdobyczą. Wygrywa ten kto 
nazbiera najwięcej rozsypanych elemen-
tów. POSZUKIWACZ ZŁOTA – dziecko 
z zawiązanymi oczami i kijkiem w ręku 
szuka drobnego skarbu rzuconego na zie-
mię, trawnik, boisko. Grupa znajomych 
dzieci za pomocą wydawanych dźwię-
ków kieruje poszukiwacza w kierunku 
skarbu. Jeśli obiera prawidłową drogę 
widownia krzyczy głośniej, natomiast 
jeśli obiera błędną drogę obniża głos do 
pomrukiwania. SLALOM ROWEROWY 
– ustawiamy  tor przeszkód i objeżdża-
my go rowerem, kto pokona go szybciej, 
wygrywa.

Zabawy rozwijające wrażliwość 
na dźwięk: 

GADUŁA – spacerując z dzieckiem 
możemy bawić się np. w szukanie wyra-
zów, które się rymują np. szafka-agrafka,  
tata- mata, mama - dama. Naśladować 
zasłyszane w przyrodzie dźwięki np. 
śpiew ptaka, szum rzeki, stukot kropli 
deszczu. Wyszukiwać słów zaczynają-
cych się na tę sama głoskę np. mucha, 
muchomor, mak. Kolejne możliwości to 
dzielenie słów na sylaby np. ża – ba ( 
klaszczemy lub podskakujemy dwa razy) 
lub głoski np. ż-a-b-a  (tupiemy cztery 
razy), czy wzbogacanie słownika przez 
podawanie odpowiedniego określenia do 
danego przedmiotu  np. mały - pies, duże 
- drzewo lub wyrazów przeciwstawnych 
do danego słowa np. brudny-czysty, suchy 
– mokry, kwaśny- słodki itp. UKRYTY 
GŁOS – chowamy grającą zabawkę tak, 
aby dzieci nie widziały. Na sygnał rozpo-
czynają poszukiwanie grającej zguby. Kto 
odnajdzie zabawkę w nagrodę chowa ją 
i zabawa się powtarza.

Zabawy na orientację: 
OBRYSOWYWANIE – proponujemy 

dzieciom obrysowanie swojej prawej 
ręki, lewej stopy patykiem na pisaku 
lub kredką na kartce papieru. Można 
obrysowywać  ręce i stopy innych uczest-
ników zabawy zawsze zaznaczając, czy 
ma być to lewa czy prawa kończyna. 
PRAWO – LEWO – rysujemy dowolną 
ilość kwadratów na piasku lub rozkła-
damy liście  w dowolnej ilości. Dziecko 
porusza się według podawanej instrukcji 
w prawo lub w lewo, stąpając tylko po 
wybranych kwadratach lub liściach, nie 
dotykając podłoża. BIEG PATROLOWY 
– wytyczamy trasę np. w lesie,  parku 
rysując różne znaki np. strzałki na pia-
sku, ukrywając listy mówiące jak dotrzeć 
do celu. Można wymagać wykonania po 
drodze różnych zadań  np. zebranie 7 
szyszek lub garści jagód. U celu czekamy 
na nasze pociechy.

Wykorzystujmy zabawę z dzieckiem 
jako jedną z rodzajów nagrody. Za-
miast obdarować pociechę konkretnym 
przedmiotem, co dziś jest bardzo łatwe, 
zaproponujmy dziecku wspólny spacer, 
kino, wycieczkę rowerową, czy wyjście na 
mecz albo inną  rozrywkę. Czas wspólnie 
spędzony wykorzystajmy  na budowanie 
relacji rodzinnej, pogłębienia więzi emo-
cjonalnej. Pozwoli  to nam go lepiej poznać 
i tym samym zrozumieć nasze dziecko.  

Może wybiorą Państwo coś z naszych 
propozycji. Miłej zabawy.

Pracownicy Poradni

Nie bójmy się problemów!

Jak bawić się z dzieckiem

PORADY
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Trwa wyburzanie dawnego kina „Bał-
tyk”. Budynek jest już pozbawiony 
siedzeń, okładzin ścian, sceny, kurtyny, 
skuwana jest dekoracja ceramiczna 
zaprojektowana przez jednego z naj-
wybitniejszych artystów – ceramików, 
Bolesława Książka z Łysej Góry. W ciągu 
dwóch – trzech tygodni dawna siedziba 
X muzy zniknie z pejzażu Brzeska.

Przez lata obiekt należał do Towa-
rzystwa Gimnastycznego „Sokół”, utwo-
rzonego w mieście nad Uszwicą w roku 
1892. 13 października 1900 roku „Sokół” 
zakupił od Henryka Bachowskiego 
z własnych oraz środków Starostwa 
Powiatowego, Towarzystwa Zaliczkowe-
go i Jana Albina Goetza Okocimskiego 
cztery parcele, położone przy końcu 
miasta, przy ówczesnej ul. Bocheńskiej. 
15 września 1901 roku dokonano uroczy-
stego poświęcenia kamienia węgielnego 
pod przyszłą siedzibę „Sokoła”. Jak no-
towała wychodząca w Tarnowie „Pogoń” 
(R.1901, nr 44, s.2) na uroczystość tę 
przybyli druhowie z Tarnowa i okolicz-
nych gniazd ościennych. W niedługim 
czasie budynek został wzniesiony; obok 
niego zlokalizowano kręgielnię, strzel-
nicę i boisko do ćwiczeń. W siedzibie 
„Sokoła” prowadzona była działalność 
odczytowa i teatralna, organizowano 
spotkania brydżowe, seanse filmowe, 
zabawy karnawałowe, uroczyste świę-
cone dla członków organizacji, oraz 
uroczystości patriotyczne m.in. w roku 
1910 uroczystości grunwaldzkie, kiedy 
to odsłonięto na fasadzie budynku 
tablicę pamiątkową z inskrypcją „Na 

Podzwonne dla kina
pamiątkę 500 letniej rocznicy bitwy pod 
Grunwaldem 1410-1910”, ufundowaną 
przez mieszkańców i „Sokół”. Ponadto 
w budynku działała biblioteka. W tym 
czasie siedziba „Sokoła” stała się cen-
trum życia kulturalnego i towarzyskiego 
miasta. 

Podczas I wojny światowej w „sokol-
ni” funkcjonował szpital, a następnie 
Szkoła Służby Leśnej, prowadzona przez 
inż. Karola Sch llicha dla austriackich 
jeńców wojennych.Po zajęciu Brzeska 
6 września 1939 roku przez armię nie-
miecką, działalność TG „Sokół” ustała, 
a budynek zajęli Niemcy. W marcu 1943 
roku władze okupacyjne Generalnego 
Gubernatorstwa skonfiskowały budy-
nek, uznając go za mienie niemieckie.Po 
zakończeniu wojny, za nowej, narzuconej 
rzeczywistości nie udało się zarejestro-
wać TG „Sokół”. W styczniu 1948 roku 
budynek bezprawnie przeszedł w użyt-
kowanie „kinofikacji”, jak informował 
Urząd Wojewódzki, ówczesny starosta 
Aleksander Kowalik. 3 stycznia 1948 
roku Wydział Społeczno-Polityczny 
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie bez-
prawnie rozwiązał brzeską organizację 
„Sokoła” i dokonał konfiskaty jego mie-
nia. 21 października 1949 roku „sokol-
nię” przejął Skarb Państwa i przekazał 
ją Głównemu Urzędowi Kultury Fizycz-
nej, lecz ten zrezygnował z jej przyjęcia. 
8 sierpnia 1950 roku historyczny budy-
nek brzeskiego TG „Sokół” przekazano 
Przedsiębiorstwu Państwowemu Filmu 
Polskiego, a jego użytkownikiem został 
Okręgowy Zarząd Kin PP w Krakowie, 

a następnie Okręgowe Przedsiębiorstwo 
Rozpowszechniania Filmów w tymże 
mieście. W dawnym budynku „Sokoła” 
do ok. 1955 roku istniała mała scenka 
z takąż samą garderobą. Nadawała się 
do prezentowania przedstawień amator-
skich, ale uniemożliwiała wystawianie 
sztuk przez przyjeżdżające profesjonalne 
teatry. Podczas remontu na początku 
lat 60. XX wieku „przegapiono” scenę 
– choć Wojewódzki Zarząd Kin zgodził 
się na odpowiednią adaptację na ten 
cel wschodniej części budynku. W roku 
1964 ówczesny przewodniczący Pre-
zydium Miejskiej Rady Narodowej W. 
Grodkowski zaproponował powołanie 
komitetu budowy sceny, który zająłby 
się przygotowaniem dokumentacji, 
gromadzeniem funduszów na adaptację 
części kina na scenę. Jednak sprawa jej 
budowy  utknęła w martwym punkcie 
z powodu niewykonania projektu archi-
tektoniczno-budowlanego. Projekt ów, 
wraz z kosztorysem wykonany został 
w czynie społecznym dopiero w roku 
1966 przez miejscowych inżynierów 
i techników w składzie: S. Banaś, B. 
Fiałkowski, S. Pawlikiewicz, R. Stós 
i B. Witowski. Dużego wsparcia udzielił 
przewodniczący Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej  - T. Bałys i I sekretarz 
PZPR - L. Nędza. Całej akcji patrono-
wał Miejski Komitet Frontu Jedności 
Narodu. Budowę prowadziło Powiatowe 
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowla-
ne pod kierownictwem Jana Boreckiego. 
Wraz z budową zaplecza scenicznego 
w latach 1966-1967 dokonano również 
remontu pozostałej części obiektu. 
Dobudowano górną poczekalnię, zmo-
dernizowano oświetlenie na widowni 
i w poczekalni, wstawiono miękkie 
fotele, zainstalowano kurtyny, kulisy 
boczne, reflektory, rampy teatralne oraz 
ozdobiono poczekalnię dekoracją cera-
miczną, wykonaną przez Spółdzielnię 
„Kamionka” z Łysej Góry, zaprojekto-
waną przez wspomnianego wcześniej 
Bolesława Książka. Ponadto ozdobiono 
kino interesującym migającym neonem. 
Koszty budowy sceny i modernizacji 
całego budynku pokryły: PSS, Miejska 
i Powiatowa Rada Narodowa, brzeskie 
zakłady pracy i mieszkańcy (zbiórka 
pieniędzy) oraz Wojewódzki Zarząd Kin. 
Należy odnotować, że wielkim orędow-
nikiem budowy sceny był mieszkający 
w naszym mieście Jerzy Peters – aktor 
teatrów w Tarnowie, Krakowie, Często-
chowie i Kielcach. Zmodernizowane kino 
„Bałtyk” wznowiło działalność 8 grudnia 
1967 roku. Wyświetlony został wówczas 
barwny film „Rio Conchos”, a następnie 
„Nieśmiały w akcji”, „Westerplatte”, 
„Więzy rodzinne”, „Chata wuja Toma” 
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i „Gentelman z Cocody”. Premierowy 
zaś występ teatru na nowej brzeskiej 
scenie miał miejsce tydzień później 16 
grudnia. Brzeszczanom zaprezentowano 
dwa przedstawienia Państwowego Tea-
tru Ziemi Krakowskiej im. L. Solskiego 
w Tarnowie. Wystawiono wówczas dra-
mat F. Schillera pt. „Intryga i miłość” 
w reżyserii R. Próchnickiej i scenografii 
A. Drozd. Od tego czasu mieszkańcy 
Brzeska i powiatu mogli oglądać wy-
bitne widowiska teatralne, imprezy 
estradowe, czy koncerty zespołów big-be-
atowych, w tym m.in. legendy polskiego 
rocka – Czesława Niemena. 

Powolny zmierzch brzeskiego Ode-
onu zaczął się z chwilą przekazania 
w 1996 roku budynku Tarnowskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego. Co 
prawda pracownicy powołali Spółkę 
„Reflektor”, a później projekcje filmowe 
organizował Miejski Ośrodek Kultury, 
lecz od lat nieremontowany budynek 
nie spełniał wymagań technicznych. 
W 2006 roku TARR sprzedała budynek 
prywatnej osobie. Dzięki uprzejmości 
nowego właściciela, MOK organizował 

w kinie jeszcze przez rok wiele imprez 
artystycznych. Na tym zakończyła się 
stuletnia historia tego ważnego dla 
historii i kultury miasta obiektu. Do 
legendy przeszły osoby związane przez 
lata z „Bałtykiem”: Maria Barańska 

No właśnie „swój język mają”, ale 
ostatnio o tym zapominają. Gdzie się 
człowiek nie ruszy, może natknąć się 
na przeróżne iwenty, mitingi i inne 
zapożyczone słowa. A po co nam to? 
Mikołajowi Rejowi łacina kojarzyła się 
z gęganiem, więc używający tego języ-
ka byli dla niego właśnie gęgającymi 
gęsiami. Nie wiem, jak nazwać ludzi 
mówiących po angielsku, ale z całą 
pewnością nie powinniśmy się nimi 
stawać. Wychodzimy z założenia że 
co nie nasze to lepsze. Ach narodzie! 
Cudze chwalicie, swojego nie znacie! 
Co zrobimy z naszą gżegżółką, czy 
kwasem dezoksyrybonukleinowym? 
Szkoda byłoby trochę wpakować je do 
ciemnego magazynu słów zapomnia-
nych. Słynny stół z powyłamywanymi 
nogami raczej nie byłby zadowolony, 
gdyby z biegiem czasu stał się „tejblem 
z brołken legsami”, a lądujące na nim 
inne niepotrzebne już słowa połama-
łyby go pewnie do reszty.

Amerykanizowanie naszego języka 
i całego życia trwa już od lat. Ostatnio 
natknąłem się na książkę przygodową 
wydaną w latach 50-tych, gdzie nad 
słowem „dyskusja” umieszczony był 
odnośnik: „dyskusja- z ang. discussion- 
debata, wymiana zdań”. Dziś określe-
nie to wydaje się nam w pełni polskie, 
nikomu nie przychodzi nawet na myśl, 

„..Iż Polacy nie gęsi i swój język mają”
że nie pochodzi z języka naszych dzia-
dów i pradziadów. Na dobre wkradło 
się również do naszego języka „sorry”, 
które ciężko już czymkolwiek zastąpić, 
bo ma swoje zastosowanie jako delikat-
niejsza forma słowa „przepraszam”. 
Tego pierwszego nie użyjemy gdy po-
trącimy samochodem przechodnia, bo 
to poważna sprawa i trzeba przeprosić 
ale już gdy zderzymy się w kuchni 
z mamą, możemy spokojnie powiedzieć 
jej niewinne „sorki” i iść dalej.

Ciężko byłoby też odwiedzając bar 
zamawiać bułkę z surówkami, zapie-
kanym mięsem mielonym i sosem, 
zamiast poprosić po prostu o ham-
burgera. Stanę jednak w jego obronie: 
hamburger przyszedł do nas właśnie 
z Ameryki, więc nie jest to aż tak nie-
znośne, że zachował swoją pierwotną 
nazwę. Podobnie jest z hot-dogiem, 
próby tłumaczenia tego słowa spełzły 
na niczym, a nikt nie miałby ochoty 
na wcinanie „gorących psów”. Przyj-
mowanie nowych zwrotów nie jest 
więc naszym największym grzechem. 
Najgorsze według mnie jest zastępo-
wanie naszych, polskich słów tworami 
pochodzącymi z innych języków, gdyż 
do niczego nie jest nam to potrzebne.  
Dziś czepiam się amerykanizmów, bo 
na nie panuje aktualnie moda. Jednak 
nie tylko Ameryce zawdzięczamy „no-

wości”. Wcześniej wędrowały do nas 
terminy pochodzące z innych krajów. 
Mamy przecież tureckie kanapy (ca-
nepe) i torby (torbasi) oraz niemiecki 
szlafrok (bo któż mówi dziś „podomka”). 
Włosi natomiast użyczyli nam swojego 
banku (banca), kalafiora (cavolfiore) 
czy bransolety (bracelet). Wtedy rów-
nież spotykało się to z oburzeniem, ale 
śmiem twierdzić, że tym razem utrata 
polskości osiąga apogeum, i mówię tu 
rzecz jasna o tym procesie, na który się 
dobrowolnie zgadzamy, a nie rusyfika-
cji czy germanizacji. Jest to również 
apogeum naszej głupoty, bo jak inaczej 
nazwać bycie trendi i dżezi, lukanie 
na coś, czy picie szotów żeby mieć fan? 
Aż żal patrzeć na nowe seriale (produ-
kowane oczywiście na amerykańskiej 
licencji), gdzie cała ścieżka dźwiękowa 
jest anglojęzyczna a w wystroju miejsc 
typu biuro czy restauracja trudno zna-
leźć polskie akcenty. Nie dziwmy się 
więc, że gubimy naszą słowiańską toż-
samość, gdy nawet „dżingle” (to raczej 
też nie po naszemu) reklamowe stacji 
telewizyjnych są w języku angielskim.

Coś jednak my, Polacy mamy z tych 
gęsi, bo jak mówi stare przysłowie: 
„co papuga wyszczebioce, temu gąska 
uwierzy”. Papugi są przecież takie 
piękne i kolorowe a w Polsce takich nie 
mamy. Konrad

– kierownik, Eugeniusz Ogiela – kinoo-
perator, związany z tą instytucją od 15. 
roku życia, gdzie przepracował ponad 
40 lat oraz Anna Kokoszka – bileterka, 
związana z kinem przez lat 30.

Jerzy Wyczesany
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ODESZLI W CZERWCU

Bugara Halina Janina (71) – Brzesko
Chmiel Danuta (76) – Jasień
Chmielarz Stanisława (73) – Sterkowiec
Chmielarz Wit (72) – Mokrzyska
Czernecki Mieczysław Michał (88) – Jadowniki
Dobrzańska Daniela (67) – Poręba Spytkowska
Duda Józef (65) – Poręba Spytkowska
Janicki Zbigniew (56) – Brzesko
Jaworska Jolanta Maria (43) – Jasień
Jesionka Marian Jan (75) – Brzesko
Kicka Stanisław Stefan (57) – Brzesko
Kielan Józef (91) – Jasień
Krzyżak Józef Marian (53) – Brzeska
Kuliś Jerzy Jan (56) – Mokrzyska
Kuras Tadeusz (62) – Brzesko
Kurowski Tadeusz (90) – Brzesko

Ogólnopolska Noc Profilaktyki w Brzesku
22 czerwca w całym kraju odbyła się Ogólnopolska Noc Profilaktyki. Taką samą akcję zorganizował w naszym mieście  Urząd 
Miasta i Komenda Powiatowa Policji w Brzesku, przy współpracy z MOK-iem i bibiloteką. Celem imprezy, która spotkała się 
z dużym zainteresowaniem i odzewem ze strony dzieci, młodzieży i dorosłych było promowanie życia wolnego od uzależnień.  

Ogólnopolski happening trwający 60 sekund i polegający na wspólnym wybijaniu prawą dłonią rytmu serca poprze-
dził występ cheerleaderek z PG nr1 w Jadownikach i przemarsz uczniów ze szkół gminy Brzesko. Na transparentach 
i banerach, które niosła młodzież pojawiły się hasła: „Narkotyk = Samotność”, „Bez uzależnień jest o niebo lepiej!”, „Nie 
uciekaj od problemu – rozwiąż go!”, „Zwolnij nie musisz biec!”, „Warto żyć na trzeźwo”, „Może dzięki tobie ktoś przeżyje!”. 
Po zakończeniu happeningu uczestnicy akcji promującej modę na życie bez uzależnień zebrali się w Regionalnym Centrum 
Kulturalno – Bibliotecznym, aby obejrzeć bogaty program artystyczny, w którym znalazły się przedstawienia teatralne, po-
kazy taneczne, piosenki, kabaret, mini festiwal sztuk i sportów walki oraz rozstrzygnięto też konkurs na najlepszy baner. 
Była również dyskusja na temat profilaktyki uzależnień i projekcja fragmentu filmu „Głęboka woda”.      BK,  Fot. str 21.

Już po raz trzeci Publiczne Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Jadownikach 
przyjęło w swoich murach gości z War-
den Park School, Cuckfield, Haywards 
Heath w West Sussex w Wielkiej Bry-
tanii. W dniu 26 czerwca do Jadownik 
zawitało 18 angielskich uczniów pod 
opieką 3 nauczycieli. Jednym z nich 
była pochodząca z Brzeska Agnieszka 
Mason (z domu Libera), ucząca mate-
matyki we wspomnianej angielskiej 
placówce. Ze strony polskiej, spotkanie 
organizowały anglistki Kornelia Jaku-
bowska-Żółty, Beata Przeklasa i Anna 
Stanisławczyk. Szkołę reprezentowali 
uczniowie, osiągający najlepsze wy-
nikami z języka angielskiego: Anna 
Ogiela, Gabriela Czernecka, Wiktoria 
Miśkowicz, Filip Płacheta, Gabriel 
Kozak, Mariusz Kozub i inni.

Dwa lata temu angielska młodzież 
poznawała polskich rówieśników poprzez 
klimaty rockowe, zaś ubiegłego roku te-
matem przewodnim było Euro 2012.

Podczas tegorocznej wizyty angiel-
skich gości, uczniowie i nauczyciele 
Gimnazjum w Jadownikach przygoto-
wali m.in. prezentację oraz interaktyw-
ne zabawy w łączonych polsko-angiel-

Machnik Anna Maria (83) – Mokrzyska
Misina Kazimiera (79) – Mokrzyska
Mizera Maria (62) – Brzesko
Musiał Irena (91) – Brzesko
Pałach Stanisława (71) – Wokowice
Piech Władysław (79) – Mokrzyska
Prorok Mateusz Marcin (26) – Jasień
Sorota Bogumila (66) – Mokrzyska
Stempak Stanisław (72) – Wokowice
Sumara Maria (73) – Brzesko
Szczupak Maria (77) – Jasień
Urbańska Genowefa (92) – Szczepanów
Wasil Anna (57) – Poręba Spytkowska
Woda Emil Józef (77) – Mokrzyska
Zięć Ewa Karolina (63) – Brzesko

ODESZLI W LIPCU
Barwiołek Jan (70) – Brzesko

Duda Feliks (76) – Brzesko
Dzieńska Helena (94) – Okocim
Kądziołka Helena (95) – Mokrzyska
Lis Urszula Dorota (45) – Sterkowiec
Małek Agnieszka (41) – Brzesko
Martyński Janusz Robert (49) – Jasień
Mietła Maria Józefa (76) – Brzesko
Piwowarska Kazimiera Barbara (88) – Bucze
Pytel Jan (72) – Jadowniki
Ratowska Regina Marianna (82) – Poręba Spytkowska
Sala Janina Rozalia (94) – Jadowniki
Sopata Janina (80) – Poręba Spytkowska
Stankowska Krystyna Maria (91) – Brzesko
Stępak Ewa (47) – Brzesko
Stós Zofia (82) – Brzesko
Szulc Stanisława Helena (81) – Brzesko
Warkocz Antoni Michał (70) - Brzesko

skich grupach, w których uczestnicy 
poprzez tradycyjne regionalne legendy 
wprowadzali gości w geografię i wiedzę 
o zabytkach naszego kraju. Anglicy zaś 
zaprezentowali przygotowane przez 
uczniów filmy o ich szkole. Wspólny 
obiad dopełnił atmosfery wzajemnej 
współpracy i porozumienia, które przy-
pieczętowane zostało przez młodzież 
wymianą adresów e-mailowych i kon-

taktów na portalach internetowych. 
Każdy z angielskich gości otrzymał 
prezent: anglojęzyczny folder o Ziemi 
Brzeskiej, podarowany przez dział pro-
mocji Starostwa Powiatowego. Po wi-
zycie pozostał wpis do kroniki szkolnej 
oraz miłe wrażenie dobrej wzajemnej 
komunikacji, które warto będzie w ko-
lejnych latach kontynuować.

Kornelia Jakubowska-Żółty

Wizyta angielskich gości w Gimnazjum w Jadownikach

WYDARZENIA
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GRZEGORZ BACH jest znaną posta-
cią wśród mieszkańców naszego miasta. 
Kojarzony głównie jako właściciel „Biu-
ra Partner”, „Big Pen” i „Pipi”. Sponso-
ruje wiele imprez kulturalnych, często 
również jest ich współorganizatorem 
(m.in. koncerty w „Pawilonie”, na za-
mku w Dębnie, w zamkniętym już kinie 
„Bałtyk”). Grzegorz Bach należy m.in. 
do Koalicji na rzecz Rozwoju Biblioteki, 
zasiada w Radzie Patronackiej Mało-
polskiej Szkoły Wyższej w Brzesku. 
Za swoje zasługi dla naszego miasta 
w czasie tegorocznych Dni Brzeska 
z Ignacym Łukasiewiczem otrzymał 
„Światło dla kultury”. Jak sam mówi 
- „Kultura jest bardzo ważna, nadaje 
nam, jako społeczności, tożsamość. To 
ona nas tworzy i określa. Uważam, 
że jeśli nawet sami jej nie kreujemy 
to powinniśmy ją wspierać np. mate-

rialne lub po prostu jako jej odbiorcy”. 
Największą pasją pana Grzegorza, 
której poświęca się od wielu lat, jest 
kolarstwo, a konkretnie - kolarstwo 
górskie. Chętnie uczestniczy w raj-
dach na orientację i maratonach. Ta 
pasja skłoniła go do stworzenia nowego 
projektu. Aktualnie pracuję nad prze-
wodnikiem po Ziemi Brzeskiej, którego 
grupą docelową będą właśnie miłośnicy 
wycieczek rowerowych. Wydaje mi się, 
że to dobry pomysł, zwłaszcza, że tego 
typu wydawnictw w naszym regionie 
jest bardzo mało - podkreśla 

- Ponadto, na przyszły rok, z okazji 
100 rocznicy wybuchu I wojny świato-
wej, planuję również wydanie innego 
przewodnika dla kolarzy. Tym razem 
będzie on prowadził po zabytkowych 
cmentarzach z tego okresu w naszym 
regionie”. K. 

JANUSZ PRZYBYLSKI 
W dniach od 7 do 13 lipca odbył się 
RAJD MAŁOPOLSKA 2013, którego 
organizatorem był Turystyczny Klub 
Kolarski PTTK im. Wł. Huzy w Gli-
wicach, Sekcja Turystyki Kolarskiej 
w Kaletach. Udział w nim wzięło 
51 kolarzy z 18 miast Polski. Trasa 
przebiegała przez powiaty: tarnowski, 
brzeski, bocheński i wielicki. 

Celem rajdu było m.in. poznanie 
zabytków, bogatej historii, folkloru i wa-

lorów krajobrazowych tych powiatów. 
Oprócz tego miał on za zadanie popula-
ryzację turystyki kolarskiej, integrację 
miłośników jazdy na rowerach i turystów 
oraz uczczenie 55lecia Turystycznego 
Klubu Kolarskiego PTTK. Baza wypra-
wy została zorganizowana w brzeskim 
schronisku młodzieżowym przy ul. Pia-
stowskiej 2. 

Każdego dnia uczestnicy mogli wy-
brać jeden z dwóch wariantów trasy: 
krótszy lub dłuższy. Kolarze, w czasie 

przejazdu przez wybrany odcinek, 
mieli możliwość podziwiania wielu 
ważnych zabytków przyrody i kultury 
w regionie. Koordynatorem zwiedzania 
był Janusz Przybylski, obecnie miesz-
kaniec Katowic, jednak chętnie i często 
powracający do Brzeska, które jest jego 
rodzinnym miastem. 

Janusz Przybylski, był również 
jednym z organizatorów i pomysło-
dawców przedsięwzięcia. Od szkoły 
podstawowej interesuje się sportem. 
Od tego czasu często i chętnie tre-
nował i brał udział w wielu obozach 
sportowych. Studiował w krakowskiej 
WSWF (obecnie AWF), zdobył wówczas 
stopień żeglarza, a w 1972 r. zdobył 
patent sternika jachtowego. Należy do 
krakowskiego klubu żeglarskiego V.C. 
FREGATA przy oddziale PTTK. Przez 
wiele lat był nauczycielem wychowania 
fizycznego. 

Należy do Klubu Turystyki Kolar-
skiej “WAGANT”. W 2004 roku został 
odznaczony za zasługi w turystyce 
kolarskiej w województwie śląskim, 
oddział w Katowicach. Zajął również 
I miejsce w konkursie zorganizowa-
nym z okazji 45-lecia Klubu Kolarskie-
go PTTK Wł. Huzy w Gliwicach. Otrzy-
mał również od PTTK dożywotni tytuł 
przewodnika turystyki kolarskiej.

Jak sam mówi - “Każdy człowiek 
ma swój pomysł na spędzanie wolnego 
czasu, jedni wolą się wylegiwać przed 
telewizorem i leniuchować, ja wolę żyć 
aktywnie, na wiele spraw nie starcza 
mi czasu, ale robię to co kocham i to 
jest dla mnie najważniejsze”. 

K.

Ludzie z pasją
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Ile jest dziewcząt na świecie, o których 
Robert Janowski mówi: „Ale poziom! 
Fajna dziewczyna!”? Te słowa show-
man skierował niedawno pod adresem 
Agnieszki Wacławik z Jadownik 
(znanej tu bardziej pod panieńskim 
nazwiskiem Mila). W kwietniu br. 
mogliśmy oglądać zmagania Agnieszki 
w dwóch kolejnych odcinkach programu 
telewizyjnego „Jaka to melodia?”. Pozy-
tywne wyniki nominowały ją do udziału 
w finale miesiąca (5.05.2013). Mało 
kto jednak wie, że Agnieszka aż dzie-
więć razy startowała w tym teletur-
nieju (po jednym odcinku w 2004, 2007, 
2009, 2010;  po dwa odcinki w 2005, 
2008, 2012 i trzy w 2013), z czego 
trzykrotnie wróciła do domu z wy-
graną (ostatnio była to kwota 14 760 
zł). W sumie we wszystkich odcinkach 
udało jej się wygrać 48 000 zł. Jako we-
teran, który zwiedził już program i od 
sceny, i „od kuchni”, Agnieszka zgodziła 
się opowiedzieć czytelnikom BIM-u, jak 
naprawdę wygląda telewizyjne życie, 
i czy przysłowiowy łatwy zysk jest aż 
tak łatwy, jak się wydaje oglądającym 
w zaciszu domowym widzom.

- Agnieszko, jak się zaczęła Twoja 
przygoda z programem „Jaka to me-
lodia?”

Agnieszka: - Bardzo kocham mu-
zykę, nie wyobrażam sobie życia bez 
niej. U mnie stale coś gra. Ktoś mnie 
kiedyś zapytał, co bym zabrała ze sobą 
na wyspę bezludną – odpowiedziałam 
bez namysłu, że sprzęt do słuchania 
muzyki. Pierwszy mój kontakt z „Jaka 
to melodia” był w 2004 roku. Oglądałam 
program dość systematycznie i miałam 
takie poczucie, że sporo wiem, znam 
wiele tytułów i wykonawców. Ogląda-
jąc angażowałam się w odgadywanie, 
naciskałam „przycisk na kolanie” jako 
„czwarty zawodnik”, aż wreszcie po-
stanowiłam spróbować swoich sił. Po-
jawiają się czasem na wizji informacje 
o eliminacjach w różnych miastach, po-
jechałam więc – najpierw do Wrocławia, 
a później – drugi raz – do Krakowa.

- Jak wyglądają eliminacje?
A: - Uczestnicy wpuszczani są 

w grupkach kilkuosobowych przed 
oblicze komisji, w której skład wchodzi 
psycholog i „znawcy od muzyki”. Należy 
odgadnąć tytuły i wykonawców 10 za-
prezentowanych utworów, odpowiedzi 
zapisać na kartkach (tytuły w obcych 
językach można podać fonetycznie). 
Trzeba też odpowiedzieć na pytania, np. 

Agnieszko, jaka to melodia?
wymienić tytuły piosenek z jakimś mia-
stem albo z kolorem. Albo z kwiatem 
– różnie. Najtrudniej jest opowiedzieć 
psychologowi coś o sobie. Zainteresować 
swoją osobowością, zaciekawić komisję 
na tyle, by uznali, że dobrze wypadnę 
w telewizji. Po pozytywnym wyniku 
czeka się ok. miesiąca na telefon z tele-
wizji, z informacją o nagraniu. Już nie 
pamiętam, co wtedy mówiłam o sobie, 
ale chyba pozytywnie utkwiłam w pa-
mięci Super Niani – Doroty Zawadzkiej, 
która wtedy była tam takim dyżurnym 
psychologiem. Choć we Wrocławiu nie 
przeszłam dalej, na kolejnych elimi-
nacjach w Krakowie Dorota od razu 
mnie skojarzyła i zaprosiła do udziału 
w programie już bez czekania. Zadzwo-
nili, podano mi szczegóły. Pojechałam 
na nagrania do Warszawy, doszłam 
w programie aż do 3 rundy i wygra-
łam 600 zł. Grałam wtedy z trudnym 
przeciwnikiem, bardzo doświadczonym, 
ale ogólnie wspominam to mile. Zoba-
czyłam, jaki to jest stres, mimo że ja 
nigdy nie bałam się kamery i jestem 
z natury otwartym człowiekiem, który 
lubi się śmiać i rozmawiać.

- Robert Janowski, Super-Niania… 
Czyli telewizyjna przygoda wiąże się też 
ze spotykaniem znanych osobistości…

A: - Oczywiście, na Woronicza moż-
na spotkać wiele sławnych osób. Kiedyś 
minęłam się w drzwiach w Tercetem 
Egzotycznym, innym razem z Toma-
szem Lisem. Poznałam Jarka Kreta, 
który jest bardzo sympatycznym czło-
wiekiem, a przede wszystkim – całą eki-
pę programu „Jaka to melodia”. To jest 
bardzo fajna przygoda – uścisnąć dłoń 
Roberta Janowskiego… on kojarzy wie-
lokrotnych zawodników, można z nim 
miło porozmawiać, gdy się go spotka np. 
gdzieś w Polsce na koncercie.

- Czy poznałaś zespół i piękne panie 
z chórku?

A: Kiedyś spotkałam je na koryta-
rzu. Najbardziej naturalna i serdeczna 
wydała mi się Magda Tul. Innym razem 
rozmawiałam z Agatą Dąbrowską 
i również była to miła rozmowa. Pozna-
łam Adama Krama (perkusja), Michała 
Polubca (bas) i Roberta Osama – po-
chodzącego chyba z Ghany – niezwykle 
sympatycznego człowieka. Na ekranie 
wygląda na bardzo zapracowanego przy 
tym fortepianie, a w rzeczywistości… 
on tam sobie leży na leżaczku, drzemie 
albo gra w kulki na telefonie i ożywia 
się dopiero na trzecią rundkę .

- Zdradź szczegóły, jak wyglądają 
przygotowania zawodników do występu 
– ubrania, fryzura, makijaż…

A: - Należy zabrać 3 komplety 
ubrań, na wypadek, gdyby się występo-
wało w 3 kolejnych odcinkach. Stylistka 
je ogląda i zatwierdza, albo proponuje 
wypożyczenie ubrań z telewizyjnej gar-
deroby. Ja jeszcze nigdy nie występo-
wałam w czymś od nich, słowa uznania 
stylistki były miłe, poza tym we włas-
nym ubraniu czułam się swobodniej. 
Z tego rozwiązania często korzystają 
panowie – te charakterystyczne, jed-
nolite w kolorze, klasyczne koszule 
z kołnierzykami, typowe dla „JTM”  
Zawodnicy podpisują zobowiązanie, że 
nie będą lansować żadnych firm, dlate-
go nie mogą mieć ubrań z firmowymi 
napisami, nie mogą wymieniać nazw. 
Wiadomo, że telewizja poszerza, dlatego 
nie można mieć na sobie ubrań w paski, 
w kratkę. Radzono, by nie ubierać się 
na biało, bo w telewizyjnym świetle 
wypada to mdło – choć jak obserwuję, 
teraz to się zmienia, następuje większa 
liberalizacja w sprawie ubrań. Ubrania 
idą do prasowania i przynoszone są do 
garderoby, osobnej dla pań, a tymcza-
sem moją fryzurą już zajmuje się fryzjer 
(czasami prostował mi włosy, raz uznał, 
że moja – wtedy krótka i nastroszona 
- fryzura nie wymaga już poprawek). 
Charakteryzatorka dobiera makijaż 
pod kolor osoby i jej stroju. Gdybym 
wstała z łóżka i przyszła prosto do pro-
gramu, nie muszę się martwić – uma-
lują, uczeszą, wyprasują. Ale myślę, że 
i tak ważniejsza jest rozmowa z psycho-
logiem, Olą Budziak – należy podać jej 
3 tematy, o których Robert będzie mógł 
z zawodnikiem pogadać na wizji. To jest 
czasem problem, bo ile można mówić 
o wymarzonej wycieczce do Paryża? 
Jak ktoś jest normalnym człowiekiem, 
pracuje i ma rodzinę, to na ogół nie ma 
już czasu na jakieś niesamowite pasje. 
Ola Budziak jest cudowną, bardzo cie-
płą osobą, która nam zawsze powtarza: 
„To tylko zabawa. Uśmiechajcie się, 
tańczcie, bądźcie weseli”. Teraz, gdy 
przyjechałam na finał miesiąca spóźnio-
na o ponad godzinę z powodu korków, 
Ola jednym zdaniem mnie uspokoiła: 
„Nic się nie stało, Agusia, spokojnie, te-
raz ty tu jesteś najważniejsza, zaraz cię 
zrobimy, będziesz gwiazdą i będziemy 
grali finał”. Ale to wszystko nie jest 
takie proste: dla zabawy to tam się je-
dzie może pierwszy raz. Później, kiedy 
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w grę wchodzą pieniądze, nie uwierzę, 
że ludzie potrafią się tylko bawić, a nie 
myśleć o tym, po co tam przyjechali. 
Niektórzy się stresują, że ich występ 
ogląda cała Polska – w przypadku 
niepowodzenia spotka ich krytyka, 
a w przypadku powodzenia – duża za-
wiść. O pieniądzach trudno zapomnieć 
tym bardziej, że zanim wyjdzie się na 
wizję, jeszcze trzeba podpisać kwestio-
nariusz (zawierający planowaną datę 
emisji odcinka) potwierdzający wygra-
ną – bo nawet kuferek jest wygraną, 
obecnie ma wartość 92 zł.

- Właśnie, jak to jest z pieniędzmi? 
Ile tak naprawdę wygrywacie, a ile 
oddajecie skarbówce?

A: - Urząd Skarbowy zabiera 10% 
wygranej. Nigdy to nie jest tak, że do-
stanę tyle, ile pokazuje podświetlana 
tablica. Na moje konto wpływa kwota 
już potrącona, w terminie do dwóch 
miesięcy od daty emisji odcinka. Więc 
jak Robert mówi do kogoś „przynaj-
mniej masz na bilet”, to jest to tylko 
przenośnia. Ale kuferek zawsze jest 
pełny! Ostatnio były dwa: jeden ze 
słodyczami, drugi z wędlinami.

- Opowiedz o nagraniach telewi-
zyjnych.

A: - Na początku, gdy zaczynałam 
swoją przygodę z „JTM?”, nagrania 
trwały ok. 3 godz. Były wykonania na 
żywo, ale nie było publiczności (teraz 
jest odwrotnie). Najpierw próby in-
strumentów, próby wykonawców, liczne 
powtórki, bo reżyser miał zastrzeżenia 
a to do bębnów, a to do gitary. Nieraz 
powtórki trwały wiele razy. Jak się stało 
przy pulpicie na obcasach, to nieźle bo-
lał kręgosłup. A publiczność była wtedy 
zgrabnie domontowywana. Teraz nie 
można już spotkać na żywo gwiazdy, 
wszystko nagrywane jest wcześniej, 
a uczestnicy w trakcie kręcenia pro-
gramu oglądają to na telebimie, dlatego 
obecnie nagrania trwają przeciętnie 
40 minut, a emitowane z tego jest 20. 
Nigdy się nie wie, czego dotyczyć będą 
cięcia montażowe. Wtedy się nie tańczy-
ło, teraz jest inaczej. Ma to swoich zwo-
lenników i przeciwników. Ja osobiście 
to lubię, tylko nieraz jest się zziajanym 
na kolejnych rundach . Uczestnik może 
poprosić o przerwę, gdyby była koniecz-
na. Kiedyś, podczas finału, poprosiłam 
o szklankę wody, bo tak mi zaschło 
w gardle – ze stresu i od klimatyzacji 
– że nie mogłam słowa wykrztusić. 
Zrobiono przerwę i nie było problemu. 
Podczas nagrań to się po prostu dzieje, 
ale potem emisje w TV i tak się ogląda 
z emocjami, serce mi bije, myślę – „Co 
się dzieje z tym przyciskiem? No szyb-
ciej!”. W TV wszystko jest szybciej. 

Podczas tegorocznego startu w moim 
pierwszym odcinku zepsuł mi się przy-
cisk, mimo że wcześniej sprawdzano 
wszystkie. Zgłosiłam to i zaraz przyszła 
obsługa techniczna. Najbardziej lubię 
odpowiadać z pulpitu nr 1 – może dla-
tego, że Robert jest bliżej, publiczność 
też, ma się wrażenie lepszego kontaktu 
z prowadzącym, jest milej. Zawsze mi 
się grało źle z pulpitu nr 3 - jest za da-
leko, ma się wrażenie większej pustki 
wokół. Ludzie systematycznie grający 
w teleturnieju nieraz dyskutowali, co 
przynosi szczęście – jaki kolor ubrania, 
jaki gadżet – a mnie przynosi szczęście 
„jedynka”, czyli ten pierwszy pulpit. 
Jednak nawet w obsadzaniu pulpitów 
są pewne reguły: jeśli będzie ze mną 

dwóch panów, ustawią mnie pewnie 
pośrodku. Na finałach miesiąca z kolei 
zawodnicy ustawiani są wg największej 
sumy, którą wygrali do tej pory.

W ogóle „od środka” wszystko 
wygląda inaczej, wręcz trudno w to 
uwierzyć… Na ekranie wygląda to jak 
duże studio ze sceną oraz miejscem dla 
zawodników. A w rzeczywistości jest to 
małe studio z jedną tylko sceną. Jedne-
go dnia nagrywane są na scenie utwory 
wykonawców, śpiewy i tańce, a drugiego 
dnia – ustawia się na tej samej scenie 
pulpity, wchodzą zawodnicy, publicz-
ność wita ich brawami… i  nagrywa 
się teleturniej.  Robert Janowski mówi 
na przykład: „A teraz zaśpiewam dla 
państwa utwór…”, kłania się i wycho-

Agnieszka Wacławik z Robertem Janowskim
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dzi… niby na scenę – a naprawdę siada 
na stołeczku i ogląda razem z nami 
siebie samego na telebimie – styliści 
muszą więc uważać, aby tego dnia na 
nagraniach miał taki sam kolor mary-
narki, jak w dniu, gdy nagrywał utwór 
z zespołem! Ostatnio na finale była para 
tańcząca walca angielskiego, Robert 
rozmawiał też z nimi gdy siedzieli na 
widowni – a tak naprawdę taniec był 
kręcony poprzedniego dnia, a w dniu 
nagrywania odcinka tancerze po pro-
stu ubrali się tak samo, chwilę poroz-
mawiali, a potem wyszli w kierunku 
nieistniejącej sceny… Gdy pozna się ten 
system, już inaczej ogląda się program, 
wyłapuje się szczegóły, także pomyłki 
organizacyjne, których jest mnóstwo. 
Widzę na przykład bluzkę, w której wy-
stępuje pani z chórku, a kilka odcinków 
później – jedna z uczestniczek. 

- Czy są jakieś limity udziału 
w konkursie?

A: - Można wracać, jednak jest 
pewne ograniczenie. Jeśli się grało 
w zwykłych, rejsowych odcinkach, to 
co pół roku można się zgłaszać. Ale 
jeśli się zagra w finale miesiąca, ma 
się obowiązkowy rok przerwy. Chyba 
że byłby jakiś specjalny odcinek tema-
tyczny, a zawodnik właśnie tym by się 
zajmował, to wtedy - tak. Psycholog 
Ola Budziak ma bazę danych i grafik, 
czasem to ona informuje, że w jakimś 
terminie zrobiło się miejsce, bo za-
wodnikowi coś wypadło i potrzebują 
człowieka do kompletu. Bywa, że w na-
graniu uczestniczy jakiś milczący i mało 
aktywny zawodnik – może to właśnie 
osoba towarzysząca innego zawodnika, 
która wystąpiła, bo trzeba było zapełnić 
brakujące miejsce.

- W jaki sposób przygotowujesz się 
do udziału w teleturnieju?

A: - Na początku po prostu ogląda-
łam program, pojechałam bez żadnego 
przygotowania. Później zaczęłam no-
tować te utwory, które po raz pierwszy 
się pojawiły w programie – mam te 
notatki do dziś i z tego też się czasem 
uczę. Piosenki, które  słyszy się w radiu, 
czy utwory popularnych artystów, jak 
Maryla Rodowicz, czy Rolling Stones 
–  ich tytuły się po prostu wie. Naj-
trudniejsze są nowości, pojawiło się 
ich teraz wiele i sprawiają problem. 
Uczę się z aranży, w bazie JTM jest ich 
ok. 3 tysięcy, ja mam zaledwie połowę 
– jednak uważam, że mając tylko tyle, 
i tak osiągnęłam niezły wynik. Niekiedy 
miałam bardzo trudnych i doświadczo-
nych przeciwników. Sądzę, że nie da się 
poznać i nauczyć wszystkiego. Są różne 
sposoby uczenia się i przygotowywania 

do programu. Jest bardzo rzetelnie pro-
wadzone forum melodiowiczów, gdzie 
pojawiają się spisy piosenek z każdego 
odcinka. Można być na bieżąco. Nie-
którzy prowadzą zeszyty, osobne dla 
polskich wykonawców, osobne dla za-
granicznych. Inni tylko słuchają radia. 
Niektórzy cały czas wkuwają. Są tacy, 
co nagrywają odcinki, przetwarzają 
aranże na specjalnym programie kom-
puterowym, wymieniają się nimi – albo 
się nie wymieniają . Więcej piosenek to 
więcej możliwości. Niektórzy zawodnicy 
uzależnieni są od łatwych zarobków, 
chcą ciągle wracać. Czasem w progra-
mie aranże są zmieniane, np. jakiś 
utwór zaczyna się teraz od zwrotki, pod-
czas gdy zawsze szedł od refrenu – tak 
się dzieje zwłaszcza od czasu, gdy jeden 
z uczestników wygrał finał w 3 sekundy. 
Jestem doświadczoną zawodniczką, 
ale mam poczucie, że gdybym chciała 
kontynuować tę zabawę, to muszę się 
ciągle uczyć. Jednak miło było, gdy 
kiedyś Robert Janowski nazwał mnie 
Błyskawicą z Jadownik – gdzieś to 
utkwiło ludziom. Mamy na Facebooku 
swoją grupę melodiowiczów, występy 
bywają komentowane, ludzie organizu-
ją też zloty, spotkania. Ja się odcinam 
od tych zlotów, bo widzę, że te znajomo-
ści są często fałszywe, ludzie udają do 
siebie wielką przyjaźń, a gdy stoją przy 
tych pulpitach, to jeden drugiego by 
zagryzł, by ugrać tę stówkę więcej. Im 
dłużej w tym siedzisz, poznajesz ludzi, 
tym bardziej różne informacje układają 
się jak puzzle. Oczywiście są też osoby, 
z którymi mam bardzo dobry kontakt. 
Nadal staram się program oglądać tak 
systematycznie, jak pozwala mi na to 
praca w systemie zmianowym. Mam 
rok przerwy, muszę odpocząć.

 - Masz swój dobry sposób na 
stres?

A: - Stres na mnie działa moty-
wująco. Na pierwszym nagraniu był 
ogromny, trzęsłam się, byłam spocona. 
Teraz nie czuję już takiej presji, idę 
naprawdę na luzie. Zauważyłam, że im 
mniejsze mam wymagania w stosunku 
do siebie, tym bardziej działa to na moją 
korzyść. Nie nastawiam się na wielką 
wygraną i nie mam rozczarowań. A jeśli 
się uda - tym przyjemniejsza jest to 
niespodzianka.

- Jak z językami obcymi? Tytuły 
mogą sprawiać problem.

A: - Języka angielskiego nie znam 
kompletnie, niestety. W szkole uczyłam 
się rosyjskiego i francuskiego. Uczę 
się angielskiego z tytułów, sprawdzam 
wymowę, jestem wzrokowcem i słu-
chowcem. Chciałabym znać angielski, 

ale praca i życie rodzinne bardzo mnie 
absorbują. Może kiedyś się to uda?

- Na co przeznaczasz wygrane?
A: - Może to prozaiczne, ale… na 

dom, na życie. Wymarzona wycieczka 
do Paryża nadal nie zrealizowana, ale 
cieszę się, że mogę przyczynić się do 
stopniowego remontu miejsca, gdzie 
mieszkam. Wprawdzie to moje pienią-
dze i mogłabym spełniać marzenia, ale 
ja myślę racjonalnie. Wspomniałam 
w ostatnim programie, że za wygraną 
będę remontować dach. Wycięto w mon-
tażu fragment rozmowy: Robert spytał, 
na jaki kolor pomaluję dach, a ja dla 
żartu – bo miałam w tym dniu seledy-
nową bluzkę – powiedziałam – może 
na taki odcień. Robert spytał, czy na-
prawdę chcę, by mój dom w ten sposób 
się wyróżniał, a ja odpowiedziałam mu, 
że mój dom i tak się już wyróżnia, po-
nieważ mieszkają tu wspaniali ludzie, 
których bardzo kocham.

- Co na to rodzina?
A: - Mieszkam z rodzicami, synem 

i siostrzenicą. Moja rodzina mnie 
wspiera. Kiedy jadę do Warszawy 
sama, czekają na telefon i zawsze 
pytają, czy wracam „z tarczą, czy na 
tarczy”. Ostatnio na finale miesiąca 
była mama i dzieci.  Mogli obejrzeć 
studio, całą rozgrywkę na żywo. Gdyby 
wtedy mi się poszczęściło i doszłabym 
do samego finału, to zapewne usiedliby 
na widowni.

- Co program „Jaka to Melodia?” 
zmienił w Twoim życiu?

A: - Niektóre osoby nazywają mnie 
celebrytką. Ja się nie czuję gwiazdą, 
nie rozdaję autografów. Jak ktoś mi 
gratuluję albo kibicuje, to dziękuję, bo 
to jest miłe, i dalej wracam do swoich 
obowiązków, do pracy, do rodziny. 
Mieszkam i pracuję w Jadownikach, 
w sklepie, i to jest moje prawdziwe 
życie. Miałam to szczęście, że dane mi 
było zagrać, udało się wygrać, ale nie lu-
bię się wywyższać, nie mam gwiazdor-
skich zapędów, traktuję to na luzie. 
Śmieję się z niemądrych opinii. To miłe, 
być „na ty” z Robertem Janowskim, to 
miłe, gdy taki sympatyczny człowiek 
życzy mi szczęścia, mówi „teraz masz 
najlepszy wiek, jesteś dojrzała, znasz 
swoją wartość”, ale przecież wiem, że 
reszta już należy do mnie. Owszem, 
dużo wiem, ale w tym programie trzeba 
mieć ogromne szczęście. Moje szczęście 
jest oparte na pracy i doświadczeniu.

- Dziękuję za rozmowę, i życzę po-
wodzenia w codzienności, i oczywiście 
w kolejnych edycjach programu.

Sabina Jakubowska
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Władza w Polsce Ludowej i godność 
chrzestnego ojca w Kościele katoli-
ckim?

A jednak. Kompromis, który miał 
służyć pewnemu celowi – wspieraniu 
polityki prorodzinnej i zachęcaniu do 
powoływania na świat nowych oby-
wateli.

Idea „chrześniaków prezydenta” 
wywodzi się z czasów II RP. W 1926 
roku prezydent Ignacy Mościcki 
wydał dekret, iż każdy siódmy syn 
katolickiej, nie karanej i rdzennie 
polskiej rodziny będzie chrześniakiem 
prezydenta pod jego specjalną opieką 
i otrzyma imię Ignacy (gdyby w rodzi-
nie było już dziecko o tym imieniu, to 
przynajmniej na drugie imię). Prawo to 
miało na celu propagowanie wielodziet-
ności. Wiązało się to z przywilejami 
dla chrześniaków: bezpłatną nauką 
w kraju i za granicą, także na studiach 
wyższych; stypendiami, bezpłatnymi 
przejazdami i bezpłatną opieką zdro-
wotną. Zniżki na przejazdy otrzymywa-
ło także rodzeństwo uprzywilejowanego 
chrześniaka prezydenta. Największą 
bonifikatą miało być jednak uposażenie 
w postaci książeczki oszczędnościowej 
z jednorazowym wkładem 50 zł, fundo-
wanym przez prezydenta na samodziel-
ny start w życiu.

Aby siódmy syn mógł zostać chrześ-
niakiem prezydenta Mościckiego, jego 
rodzice musieli złożyć wniosek w kan-
celarii prezydenta, wraz z nienaganną 
opinią z parafii lub urzędu. Probosz-
czowie i urzędnicy mieli obowiązek 
czuwania nad całością, w tym także 
informowania rodzin wielodzietnych 
o zaistniałym przywileju. Po pozytyw-
nym rozpatrzeniu prośby kierowanej 
na ręce prezydenta, w jego imieniu do 
chrztu dziecko trzymał starosta lub 
wojewoda.

Wybuch II wojny światowej zniwe-
czył przywileje chrześniaków prezy-
denta. Konto przedwojennej Pocztowej 
Kasy Oszczędności przejęła Państwowa 
Kasa Oszczędności, ale nie wypłacała 
już jej zobowiązań. Stypendia, zniżki 
na przejazdy, darmowe leczenie również 
zostały wykorzystane w niewielkim 
stopniu, ponieważ w chwili wybuchu 
wojny najstarsi chrześniacy mieli za-
ledwie kilkanaście lat, najmłodsi byli 
małymi dziećmi. Zawierucha wojenna 
spowodowała również braki w danych: 
wiadomo jedynie, że prezydent Ignacy 

Chrześniak Prezydenta
Mościcki miał kilkuset chrześ-
niaków. Ich liczbę szacuje się 
na około 300, niektóre źródła 
podają 500. Żyjący założyli 
Stowarzyszenie Chrześnia-
ków Prezydenta II RP Igna-
cego Mościckiego. Istnieją 
miasta, gdzie chrześniacy 
Mościckiego dostali niedawno 
– jako rekompensatę – przy-
najmniej darmowe przejazdy 
w komunikacji miejskiej.

Władza ludowa powojen-
nej Polski dostrzegła pozy-
tywny aspekt wizerunku „ojca 
chrzestnego” dzieci z rodzin 
wielodzietnych, jaką mógł 
pełnić przywódca narodu. 
Kraj wyczerpany po wojnie 
potrzebował wyżu demogra-
ficznego, i wszelkie wsparcie 
dla polityki prorodzinnej mia-
ło tu znaczenie. W tej atmosferze Bole-
sław Bierut, prezydent RP w okresie 
5.02.1947-20.11.1952 zdecydował się 
kontynuować przedwojenne trady-
cje stworzone przez Ignacego Mości-
ckiego. Nie trwało to jednak długo, ze 
względu na postępującą walkę z Koś-
ciołem. Trudno obecnie nawet wstępnie 
obliczyć, ilu „chrześniakom” Bierut 
użyczył swego imienia, prawdopodobnie 
jednak ich liczba jest niewielka.

Bolesław Aleksander Pawli-
kiewicz z Jadownik jest jednym 
z pierwszych. Świadczy o tym data uro-
dzenia: 27.05.1947, niedługo po objęciu 
władzy przez Bieruta. Urodził się jako 
ósmy syn, a przy tym jedenaste dziecko 
swoich rodziców, rolników Stanisława 
i Ewy (pierwotnie w księgach metry-
kalnych nazwisko to pisano w formie 
Pawlikowicz). Starsze rodzeństwo 
Bolesława nosiło na ogół powszechne 
w Jadownikach imiona: Tadeusz (1923); 
Zofia (1925); Adam (1927); Amalia 
(1931); Stanisław (1934); Józef (1935); 
Jan (1936); Helena (1938); Franciszek 
(1939); Eugeniusz (1944). 

Księgi metrykalne (Tom VIII Libri 
natorum), przy wpisie dotyczącym Bo-
lesława podają w rubryce „chrzestny 
ojciec” niecodzienną wzmiankę: „Za 
Prezydenta Rzeczpospolitej Pol-
skiej Bolesława Bieruta Starosta 
Powiatowy Aleksander Kowalik”. Z tego 
powodu dziecko otrzymało dwa imiona 
na cześć ojców chrzestnych, nominal-
nego i rzeczywistego. Wymieniony sta-
rosta powiatowy Aleksander Kowalik 

był delegatem Rządu Tymczasowego 
z Lublina z ramienia PPS-u.

Namówić pana Bolesława Pawli-
kiewicza na rozmowę jest niezwykle 
trudno, jest to bowiem człowiek bardzo 
skromny, który nie wierzy, że temat 
jego chrztu mógłby być dla kogokolwiek 
zajmujący. Z przyczyn oczywistych sam 
nie pamięta okoliczności. Na szczęście 
niezwykle dobrą pamięcią cieszy się 
jego starsza siostra – pani Helena 
Bartkowiak z domu Pawlikowicz, która 
barwnie opowiada: Miałam 9 lat, gdy 
urodził się najmłodszy brat. Pamię-
tam, że to było we wtorek, i oczywiście 
urodził się w domu – jak my wszyscy 
jedenaścioro. Kiedy tata poszedł zgłosić 
jego narodziny do USC, urzędnicy ka-
zali mu czekać na imię i wysłali sprawę 
do Warszawy. Jak przyszła odpowiedź, 
tata został o decyzji powiadomiony, 
wyznaczono datę ze wskazaniem 
chrzestnego - w zastępstwie Bieruta 
– starostę Kowalika i chrzestną Marię 
Gołąbek – żonę dyrektora browaru. Ro-
dzice dostali wyprawkę dla niemowlaka 
– pieluszki, kaftaniki, becik do chrztu 
– to była na tamte czasy wspaniała 
wyprawka. Przed chrzcinami tata 
dostał talony na produkty spożywcze 
potrzebne na chrzciny, ze wskazów-
kami, jak się to ma odbyć. Jechali do 
kościoła samochodami – w pierwszym 
aucie brat ze chrzestnymi. Może to była 
czarna wołga albo pobieda. To dopie-
ro było we wsi wydarzenie! Naszego 
Bolusia chrzcił ks. Franciszek Piękoś. 
Chrzest miał charakter bardzo uroczy-
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Bolesław Pawlikiewicz 
w dzieciństwie
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sty i z tego co nam wiadomo, ksiądz 
też nie widział przeciwwskazań, by 
przedstawiciele władzy komunistycznej 
mieli być chrzestnymi przed ołtarzem. 
Dyrektor szkoły w Jadownikach został 
zobowiązany do udostępnienia sali, by 
zapewnić imprezie należytą oprawę, 
w razie gdyby padał deszcz i przyjęcie 
nie mogło odbyć się w ogrodzie przed 
domem (rodzina dziecka mieszkała 
w maleńkim, jednoizbowym domku pod 
strzechą). Pani Helena ma w pamięci 
dokładny przebieg imprezy: Oficjele 
na poczęstunku zostali krótko - była 
piękna pogoda więc chrzciny odbyły 
się w ładnej scenerii na podwórku 
– mimo skromnych warunków byli 
oni bardzo zadowoleni, czuli się u nas 
swobodnie, nie wywyższali się. Dopiero 
jak się urzędnicy rozjechali, to przyszli 
w gości sąsiedzi i rodzina. Nasz Boluś 
ochrzczony został dnia 22 lipca w święto 
Odrodzenia Państwa Polskiego.

- W Księgach jest wpisana inna data: 
12 lipca.

- Jestem pewna, że to był 22 lipca. 
Może ksiądz specjalnie tak wpisał? 
Z błędem, żeby nie robić satysfakcji 
komunistom, nie podkreślać charakteru 
tego święta.

Jak potoczyło się życie prezydenckie-
go chrześniaka? Kiedy braciszek podrósł 
– miał może ze 3 lata - rodzice pojechali 
z nim do Warszawy, do ojca chrzestnego. 
Dostali na to darmowe bilety – wspomi-
na pani Helena. Pan Bolek tej wyprawy 
nie pamięta. Ukończył szkołę podsta-
wową w Jadownikach, ale bardziej niż 
do książek, ciągnęło go do samochodów 
– może więc niecodzienna w 1947 roku 
podróż do chrztu autem odcisnęła ślad 
na osobowości pana Bolka? Jako jeden 
z pierwszych w swoim roczniku miał 
prawo jazdy. Zaraz po szkole zaczął 
dorosłe, odpowiedzialne życie – pracując 
najpierw w kółku rolniczym, a potem 
całe życie jako kierowca. Obecnie jest na 
emeryturze. Ożenił się w Jastwi z Ireną 
Ledzińską, wybudował dom, doczekał 
się czwórki dzieci (Mariusz, Dorota, Kry-
styna Katarzyna i Adrian) oraz siódemki 
wnuków (Paulina, Krzysztof, Sebastian, 
Dariusz, Hubert, Diana i Anna).

Samą kwestię genezy swego imie-
nia ocenia z dystansem: niecodzienne 
okoliczności wywołały krótkotrwałą 
sensację, natomiast tajemnicza śmierć 
Bolesława Bieruta zakończyła zainte-
resowanie jego chrześniakiem i w prak-
tyce też przywileje. Oprócz darmowych 
przejazdów kolejowych otrzymał bliżej 
nieokreślone pieniądze, które w wyni-
ku inflacji przepadły. – Chodziłem do 
szkoły, gdy „chrzestny ojciec” wyjechał do 
ZSRR i zmarł. Mówią, że pojechał w fu-

terku, a wrócił w kuferku -  cytuje popu-
larny przed laty, ironiczny komentarz. 
W latach transformacji ustrojowej pan 
Bolesław nie uważał imienia i związanej 
z nim historii za atut. Można ocenić 
z dużym prawdopodobieństwem, że dy-
stans ten wytworzył się w społeczności 
wiejskiej bardzo szybko po opisywanym 
wydarzeniu, ponieważ od roku 1947 nie 
nadano więcej tego popularnego w latach 
przedwojennych miana. - Dowiedziałem 
się z telewizji, że Bierut miał w Polsce 
w sumie czterech chrześniaków, ale nie 
wiem, czy jestem jednym z nich, czy kolej-
nym – jeszcze nie doliczonym – przyznaje. 
Czy kiedykolwiek władze lokalne będące 
przy jego chrzcie kontaktowały się z nim 
jeszcze? Starosta Kowalik czy chrzestna 
matka? – Może ojciec kontaktował się 
z nimi, zanim zmarł w 1967 roku. Ja 
osobiście nie – stwierdza pan Bolesław. 
- Ani nie byli u mnie na komunii, ani ich 
na ślub nie prosiłem.

Żona, pani Irena Pawlikiewicz, 
potwierdza, że o sławnym chrzestnym 
dowiedziała się dopiero po ślubie: - Nic 
nie wiedziałam, dziwiłam się tylko, dla-
czego niektórzy mówią na niego „Bierut” 
– śmieje się. – Ani się jej tym nie chwali-
łem – mówi z błyskiem w oku pan Bolek 
i teraz śmieją się już oboje. Małżonkowie 
przyznają, że żyli zawsze tak, jakby ich 
ta sprawa nie dotyczyła.

Zarówno dla pana Bolka, jak i jego 
siostry Heleny, najważniejszym wspo-
mnieniem z dzieciństwa nie jest wcale 
włączenie się władz państwowych w ich 
losy, ale życie rodzinne, które zapewniło 
im najlepsze wsparcie.

- Żyliśmy tak bardzo skromnie, wszy-
scy od najmłodszych lat pracowaliśmy, 
byliśmy nauczeni roboty, czy to w domu, 
czy się szło do gospodarza pomóc, czy się 
komuś dziecko przybawiło.   Nigdy nie 
kłóciliśmy się o majątek, bo żeśmy go nie 
mieli – przyznaje pani Helena. - Bardzo 
się szanujemy do tej pory. Oprócz mnie 
i najmłodszego Bolka, który dziś (27.05) 
świętuje 66 urodziny, żyją jeszcze siostry: 
Zosia – 88 lat, Milka – 82 oraz bracia: 
Adam – 86 lat i Jasiu – 77. Nasza 
mama dostała srebrny krzyż zasługi za 
urodzenie i wychowanie 11 dzieci. A do 
tego wychowała jeszcze wnuka Włodka, 
którego matka umarła przy porodzie. 
Przeżyła bardzo długie i trudne życie, 
zmarła mając 91 lat. Do końca miała 
sprawny umysł, nigdy nie pomyliła 
imienia żadnego wnuka, a była tego 
spora gromadka.

- Umarła ze starości, ze zmęczenia. 
Czekała na mnie, żeby się pożegnać, aż 
wrócę z pracy – wspomina pan Bolek. 
–A tata umarł 3 dni przed moim ślu-
bem.

- Mieliśmy wspaniałego tatę – wspo-
mina pani Helena – Był murarzem, dużo 
wyjeżdżał do pracy. Do Krynicy, do Nie-
miec, Francji i Belgii. Władał językiem 
niemieckim i francuskim. Umiał pięknie 
naprawiać ludziom buty i robił je też, na 
zarobek. Dla mamy najtragiczniejszą 
sprawą w życiu było zaginięcie naszego 
najstarszego brata Tadeusza. Do końca 
życia się nie dowiedziała, co się z nim 
stało. Historia jest taka: w 1940 roku 
ojciec, najstarszy brat i 15-letnia siostra 
zostali wywiezieni na roboty do niemie-
ckiego wtedy Elbląga. Miałam wtedy 
5 lat, w domu było  7 dzieci, a mama 
ciężko zachorowała. Mieszkaliśmy 
w domku naprzeciwko szkoły, w której 
stacjonowało wojsko niemieckie. Nie-
miecki lekarz zbadał mamę, której stan 
był tak zły, że on sam wysłał telegram 
do fabryki z prośbą, by nasz tata dostał 
2-tygodniowy urlop z tej przymusowej 
pracy. Tata wiedział, że najstarszy syn 
jest oczkiem w głowie mamy i prosił 
władze fabryki, by podzielić urlop, tak 
aby mogli go wykorzystać na zmianę 
z synem, ale przełożony spytał: „Jaką 
mam gwarancję, że ten młody człowiek 
nie zdezerteruje?”. Ojciec odpowiedział: 
„Ja swoją głową ręczę”. Przyjechali 
więc obaj, na zmianę. Pamiętam brata 
odchodzącego z domu, poznałabym go 
nawet dziś, gdyby wrócił. Żegnając 
syna, mama płakała: „Tadziu, nie jedź, 
ja cię już więcej nigdy nie zobaczę”. Brat 
powiedział: „Tatuś swą głowę zastawił 
– on jest tu bardziej potrzebny niż ja”. 
Ponieważ mama nadal chorowała, ojciec 
dostał zmianę miejsca pracy i został tłu-
maczem wojska stacjonującego w szkole 
w Jadownikach. Dużo dzięki temu mógł 
zrobić dla miejscowej ludności, pomóc 
sąsiadom. Pieniędzy nie dostawał, ale 
na przykład pieczywo. Jak na te czasy 
wojenne, nie było najgorzej. Brat Tadek 
z Elbląga nie wrócił nigdy. Zaginął pod 
koniec wojny. Siostra dostała od niego 
wiadomość, że został „w nogę raniony 
odłamkiem od bomby”. Szukał go ojciec 
przez PCK. Nie znaleziono. Nadzieja 
trwała długo – może stracił pamięć, 
może żyje gdzie? Mama nie pozwoliła 
jego nazwiska wypisać na obelisku 
poświęconym zabitym w czasie wojny, 
wierzyła że się odnajdzie.

- Tak się to stało, że nigdy nie pozna-
łem najstarszego brata, urodziłem się 
już po tych wydarzeniach – komentuje 
pan Bolek.

- Brat nie miał ochoty wspominać 
tych historii ze swoim chrzestnym 
– podsumowuje pani Helena. – Ale może 
dobrze się stało, żeby ją przypomnieć 
z różnych względów. 

Sabina Jakubowska
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Zarząd Krajowy oraz Rodziny Kolpinga 
w Polsce doczekały się szczególnego 
wyróżnienia, ponieważ w dniach 26 
– 31 maja 2013r. w Opactwie oo. Bene-
dyktynów w Tyńcu odbyło się – po raz 
pierwszy w naszym kraju – plenarne 
posiedzenie Rady Generalnej Międzyna-
rodowego Dzieła Kolpinga. Wzięło w nim 
udział około 70-ciu przedstawicieli 
z 64 krajów świata (w których istnieją 
Zarządy Krajowe Kolpinga) m.in. Ar-
gentyny, Austrii, Boliwii, Brazylii, Chile, 
Meksyku, Niemiec, Polski, Portugalii, 
Włoch, itd. 

Rada Generalna jest organem za-
rządzającym międzynarodowego Dzieła 
Kolpinga, a jej posiedzenia odbywają 
się corocznie w innym kraju. Podczas 
tegorocznego spotkania w Krakowie, 
delegaci poruszyli ważne kwestie wy-
nikające z wdrażania zasad Katolickiej 
Nauki Społecznej w społecznościach 
lokalnych, wśród których działają po-
szczególne Rodziny Kolpinga. 

Najwięcej czasu poświęcono god-
ności osoby ludzkiej, trosce o rodzinę, 
dostępowi do pracy, polityce jako służbie 
społecznej oraz solidarnej ekonomii na 
przykładzie doświadczeń z Ameryki Ła-
cińskiej. Podczas spotkania przedstawi-
ciele związków narodowych mięli okazje 
wymienić doświadczenia z działalności 
swych stowarzyszeń w poszczególnych 
krajach. 

Obrady te miały też wymiar ducho-
wy – oprócz codziennej mszy św. w Opa-
ctwie delegaci odwiedzili Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach 

Światowy Zjazd Przedstawicieli 
Rodzin Kolpinga w Polsce

oraz Sanktuarium Najświętszej 
Rodziny w Krakowie – Nowym 
Bieżanowie, by uczcić prze-
chowywane tam relikwie bł. 
Adolpha Kolpinga – patrona 
tego światowego dzieła. Ponadto 
uczestnicy wzięli udział w pro-
cesji eucharystycznej, w uro-
czystość Bożego Ciała w Tyńcu. 
Na zakończenie obrad odbyło się 
spotkanie w Luborzycy pod Kra-
kowem w Domu Spotkań i For-
macji Dzieła Kolpinga w Polsce 
z przedstawicielami polskich 
Rodzin Kolpinga. Ponadto uczestnicy 
tego posiedzenia mięli też okazje poznać 
atmosferę Krakowa zwiedzając rynek 
i najsłynniejsze pamiątki jego królew-
skiej świetności. 

Z wielką przyjemnością wspomnę, 
że w tym posiedzeniu Rady Generalnej 
Międzynarodowego Dzieła Kolpinga 
wziął również udział przedstawiciel 
naszej Rodziny Kolpinga z Brzeska 
– przewodniczący Józef Pabian, który 
pełni równocześnie funkcje członka 
Zarządu Krajowego Dzieła Kolpinga 
w Polsce.

Ponadto w dniach 31.05 – 02.06.2013r. 
w Tyńcu pod Krakowem odbyło się Mię-
dzynarodowe Seminarium „Milenijne 
cele rozwoju – teoria i praktyka” zorga-
nizowane przez Fundację Dzieła Kolpin-
ga w Polsce. W trzydniowym spotkaniu 
udział wzięło 30-stu przedstawicieli 
polskich organizacji pozarządowych za-
interesowanych tematyką rozwoju glo-
balnego, w tym 10 Stowarzyszeń Rodzin 

Kolpinga z całej Polski oraz członkowie 
Międzynarodowego Dzieła Kolpinga 
i związków krajowych: Ugandy, Tanza-
nii, Szwajcarii i Niemiec. 

W tematykę Milenijnych Celów 
Rozwoju uczestników wprowadziła 
pierwszego dnia dr Urszula Markow-
ska – Manista z Fundacji dla Somalii, 
następnego dnia wątek ten kontynuował 
Artur Wieczorek Z Forum Młodych 
Dyplomatów. 

Drugi dzień seminarium należał do 
gości zagranicznych. Volker Greulich 
z Niemiec, zaprezentował projekty 
Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, 
które wpływają na poprawę warunków 
życia w krajach Globalnego Połu-
dnia. O działaniach w tym kierunku 
mówił również Bernhard Burger ze 
Szwajcarii. Z perspektywy beneficjen-
tów powyższych projektów problem 
przedstawili Aloysius Mugasa Adyeri 
(Uganda) oraz ks. David Kamugisha 
(Tanzania). W swoim wystąpieniu 
Magdalena Szczudło (Polskie Stow. Fun-
draisingu) zaprezentowała źródła i me-
tody pozyskiwania funduszy na dzia-
łalność związana z edukacja globalną. 
Ostatniego dnia seminarium koordy-
natorka projektu Urszula Bukowska 
przedstawiała program kształcenia 
menadżerów edukacji globalnej, którego 
realizacja rozpoczęła się w lipcu. 

Powyższe spotkanie uświetnił chór 
Rodziny Kolpinga z Krakowa – Bieżano-
wa oraz Zespół Pieśni i Tańca w strojach 
krakowskich oraz w strojach kosynierów 
z Rodziny Kolpinga z Luborzycy. 

Brawom i bisom nie było końca. 
Zespól artystyczny otrzymał owacje na 
stojąco bowiem elementy te niezmiernie 
podobały się naszym zagranicznym 
gościom.

 Emilia Zydroń
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W połowie czerwca na boisku tre-
ningowym Okocimskiego Brzesko 
rozegrany został turniej piłki nożnej 
dla uczniów gimnazjów „SMS-BTS 
– CUP 2013” zorganizowany przez 
Szkołę Mistrzostwa Sportowego 
Brzeskiego Towarzystwa Sporto-
wego oraz Podokręg Piłki Nożnej w 
Brzesku. W poprzednim ukazała się 
krótka notka na ten temat. Zgodnie 
z zapowiedzią teraz przedstawia-
my szerszą relację na temat tych 
zawodów. 

Otwarcia turnieju dokonali dyrektor 
SMS-BTS Halina Podolańska-Nabożny, 
Wiesław Biernat z Małopolskiego Związ-
ku Piłki Nożnej oraz prezes Stowarzy-
szenia BTS Robert Marcinów. Patronat 
nad zawodami objął burmistrz Grzegorz 
Wawryka, który ufundował też puchar 
dla najlepszej drużyny (burmistrz wrę-
czał go osobiście). Na zdobywcę drugiego 
miejsca czekał puchar ufundowany 
przez prezesa brzeskiego Podokręgu 
Mirosława Niecia (wręczał go wicepre-
zes Andrzej Maślanka), a drużyna z 
trzeciego miejsca miała dostać puchar 
ufundowany przez prezesa BTS.  

Głównymi celami turnieju były 
propagowanie sportowej rywalizacji w 
duchu fair play oraz zdrowego stylu 
życia, popularyzacja piłki nożnej wśród 
młodzieży, a także wymiana doświad-
czeń trenerskich, promocja gminy Brze-
sko, Podokręgu Piłki Nożnej w Brzesku 

Czerwcowy turniej
oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
BTS. Przede wszystkim jednak chodziło 
o dobrą zabawę i ten cel został osiągnięty. 
Wyniki, owszem, były ważne, ale nikt nie 
rozpaczał z powodu przegranej. 

Już po pierwszych meczach fazy 
grupowej wiadomo było, że głównymi 
pretendentami do gry w finale będą PG 
2 Brzesko oraz PG Uszew. Tak się w 
istocie stało, jednak Uszew w półfinale 
napotkała na opór ze strony sąsiadów 
zza miedzy – PG Gnojnik – bo o końcowej 
wygranej decydowały rzuty karne.  

Przypomnijmy, że najlepszym strzel-
cem turnieju został Kamil Socha z PG 
2 Brzesko (10 goli), najlepszym bram-
karzem uznano Mateusza Bączka z PG 
2 Brzesko, a najlepszym zawodnikiem 
– Macieja Pawlika z PG Uszew. Naj-
lepszymi piłkarzami w poszczególnych 
zostali przez swoich trenerów uznani: 
Piotr Pabian (PG Uszew), Mateusz 
Czyżycki (PG 2 Brzesko), Arkadiusz 
Gemza (PG Gnojnik), Stanisław Kornaś 
(G Katolickie Brzesko), Kamil Piechnik 
(PG Tymowa), Kamil Zdebski (PG 1 
Brzesko). 

Firma Rajsport Sieradz dla zwy-
cięskiej drużyny ufundowała stroje 
sportowe renomowanej marki Legea. 
Restauracja Podzamcze Wincentego 
Krzesickiego serwowała dla zawodników 
smakowity bigos. Ten czerwcowy turniej 
był niejako podsumowaniem pierwszego 
roku działalności Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego w Brzesku, która ruszyła 
we wrześniu ubiegłego roku. Prezes 
BTS Robert Marcinów bardzo sobie 
ceni współpracę z dyrektor Haliną Po-
dolańską-Nabożny, która bez namysłu 
zaakceptowała pomysł wprowadzenia 
do zarządzanej przez niż szkoły sportu w 
szerszym wymiarze. Zasada jest prosta 
– uczniowie SMS traktowani są na rów-
ni ze wszystkimi, co oznacza, że w parze 
z osiągnięciami sportowymi muszą iść 
również wyniki w nauce.       

Wyniki
Grupa A: PG 1 Brzesko – PG Uszew 

0:6, G Katolickie Brzesko – PG Uszew 
0:11, G Katolickie – PG 1 Brzesko 9:0.

1.PG Uszew      2   6   17:0
2.G Katolickie    2   3   9:11
3.PG 1 Brzesko   2   0   0:15
Grupa B: PG Gnojnik – PG 2 Brze-

sko 1:5, PG Tymowa – PG 2 Brzesko 0:8, 
PG Tymowa – PG Gnojnik 0:1. 

1.PG 2 Brzesko   2   6   13:1
2.PG Gnojnik     2   3   2:5
3.PG Tymowa    2   0   0:9
Półfinały: G Katolickie Brzesko 

– PG 2 Brzesko 0:11, PG Gnojnik – PG 
Uszew 4:4, k. 2:3. 

Finał: PG 2 Brzesko – PG Uszew 
4:4, k. 2:3 (Kopeć 3, Maciaś 1 – Socha 
2, Łanocha, Czyżycki).

Mecz o 3. miejsce: PG Gnojnik 
– G Katolickie 8:1 (Babraj 3, Gemza 2, 
Zapiór 2, sam. – Nowak).

Mecz o 5. miejsce: PG Tymowa 
– PG 1 Brzesko 12:1 (Piechnik 8, Ja-
kubczyk, Pachel, Wilczek, Tatar – Ja-
roszek. 

EMIL

Pod koniec czerwca na obiektach 
sportowych Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2 w Brzesku zor-
ganizowany został Pierwszy Mało-
polski Miting Piłkarski, w którym 
uczestniczyło ponad pięćdziesię-
ciu chłopców z roczników od 2005 
do 2008 z czterech ośrodków dzia-
łających w strukturach Akademii 
Piłkarskiej – Krakowa, Oświęci-
mia, Skawiny i Brzeska. 

Organizatorzy przygotowali dla 
swoich podopiecznych ciekawy pro-
gram zajęć trwających pięć godzin. 
Nad wszystkim czuwał trener koordy-
nator Damian Mikołowicz, a pomagali 
mu opiekunowie poszczególnych grup 
– Jakub Dobosz (Kraków), Tomasz 
Wykręt (Oświęcim), Grzegorz Kościel-
niak (Skawina) i Radosław Szewczyk 
(Brzesko). Założeniem było, aby jakość 

zajęć odpowiadała najwyższym stan-
dardom szkolenia na poziomie przed-
szkolnym i wczesnoszkolnym. Każdy 
młody piłkarz brał udział w dwóch 
wymagających zestawach ćwiczeń. 
Całość zwieńczona została turniejem, 
a trenerzy zadbali, aby sportowej 
rywalizacji i treningom towarzyszyły 
elementy dobrej zabawy. 

Drugą częścią Mitingu były zajęcia 
dydaktyczne. Chłopcy z dwóch naj-
starszych roczników zdobywali wiedzę 
podczas prezentacji „Mała taktyka” 
zakończonej konkursem piłkarskiej 
wiedzy. Trenerzy spotkali się także 
z rodzicami Małych Piłkarzy.  

Dla Radosława Szewczyka Miting 
był okazją, by przekonać się, jak na 
tle innych ośrodków prezentują się 
jego podopieczni. Najlepsi mają szansę 
reprezentować Akademię Piłkarską 

na międzynarodowych turniejach 
– niedawno takie zawody odbywały się 
w Ostrawie, gdzie pierwsze piłkarskie 
stawiał kiedyś znany internacjonał 
Milan Baros (między innymi zawodnik 
Liverpoolu), obecnie gracz tamtejsze-
go Baniku. Opiekun brzeskiej grupy 
z satysfakcją poinformował nas, że 
nazwiska kilku jego podopiecznych 
trafiło już do notesu trenera koordy-
natora, który nie miałby nic przeciwko 
temu, żeby takie mitingu odbywały się 
w Brzesku regularnie, bo ich organi-
zacja była bez zarzutu.  

***
Akademia Piłkarska to szkółka 

sportowa dla dzieci od 4. do 12. roku 
życia. Zrzesza 42 ośrodki, głównie na 
terenie Śląska i Małopolski. Jej trene-
rzy mają za zadanie prowadzić zajęcia 
w taki sposób, aby treningi przeplatane 
były z ruchowymi zabawami. Dlatego 
zajęcia odbywają się w maksymalnie 
13-osobowych grupach, aby każde 

Małopolski Miting Piłkarski 
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dziecko czuło się komfortowo. Szkole-
niem zajmują się wyspecjalizowani in-
struktorzy, a sprzęt używany podczas 
treningów musi być najwyższej klasy.  

Trenerzy Akademii Piłkarskiej po-
stanowili podnosić swoje kwalifikacje 
podglądając system szkolenia dzieci 
w zachodnich federacjach piłkarskich. 
Kilkakrotnie uczestniczyli w obozach 
szkoleniowych organizowanych przez 
niemiecki Związek Piłki Nożnej (DFB). 
Nie wszystkie rozwiązania można 
przenieść na polski grunt, dlatego 
postanowiono zastosować niemiecką 
myśl szkoleniową do rodzimych rea-
liów, starając się zachować najwyższą 

jakość szkolenia. W tym celu powstał 
model treningu o nazwie 20+30+40 
(razem 90, bo tyle minut trwa jednost-
ka treningowa). 

Pierwszy z bloków – „20” – polega na 
wszechstronnym szkoleniu ruchu, z naci-
skiem na ćwiczenia kształtujące podsta-
wowe cechy motoryczne (bieg, skok, rzut, 
wspinanie, a nawet zabawa w berka). 

W bloku zwanym „30” pojawia się 
już piłka. Na początek są to łatwe 
ćwiczenia mające nauczyć adeptów 
futbolu trzymać piłkę blisko nogi. Sto-
suje się tutaj piłki o różnej twardości 
i wielkości. Ostatnie 40 minut to już 
gra, której zawsze towarzyszy spora 

dawka emocjonalnych przeżyć, a prze-
cież każde dziecko lubi rywalizować. 
Stosuje się tutaj różnorodne rozmiary 
boisk, a nawet bramek. Podczas takich 
rozgrywek trenerzy starają się wpajać 
podopiecznym przede wszystkim zasa-
dy fair play. 

W Akademii Piłkarskiej został 
opracowany i wdrożony system anali-
tyczny, dzięki któremu trenerzy mogą 
na bieżąco obserwować indywidualne 
postępy młodych piłkarzy. W ten spo-
sób również sami rodzice mają zawsze 
aktualną wiedzę na temat sportowego 
rozwoju swoich dzieci. 

WALP           

Rimini
W dniach 29–30 czerwca we włoskim 
Rimini odbyły się Mistrzostwa Europy 
Cheerleaderek. Nie zabrakło na nich 
akcentu z naszego regionu. W składzie 
krakowskiej grupy Chilli Cheerleaders 
wystąpiła Ewa Smołucha z Jadownik.

Przygoda Ewy z cheerleadingiem 
zaczęła się kilka lat temu. Wspólnie z ko-
leżankami z Publicznego Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Jadownikach była 
zawodniczką grupy Aida Cheerleaders, 
działającej w ramach sekcji klubu Aslan 
Jadowniki. Dziewczyny jako jedne 
z pierwszych w Polsce zajęły się kon-
kurencją cheerleadingu z elementami 
akrobatycznymi. Dwukrotnie podczas 
Mistrzostw Polski Cheerleaders wy-
stępowały pokazowo, aby w 2012 roku 
stanąć na najwyższym stopniu podium 
już w trakcie oficjalnych zawodów. Mi-
strzostwa Polski, rozgrywane wówczas 
w Jezierzycach koło Słupska, były zara-

zem kwalifikacją do Mistrzostw Europy. 
Wobec braku możliwości pozyskania 
potrzebnych środków, mimo starań ro-
dziców dziewczyn i wielu przychylnych 
ludzi, wyjazd ten nie doszedł do skutku. 
Zespół nie mógł więc powalczyć o po-
prawienie wyniku z Mistrzostw Europy 
w Lublanie w lipcu 2011 roku, gdzie 
(dzięki poparciu Polskiego Stowarzy-
szenia Cheerleaders) Aida Cheerleaders 
reprezentowała nasz kraj jako pierwszy 
w historii polski zespół w konkurencjach 
z elementami akrobatycznymi.

Z braku środków finansowych dzia-
łalność grupy Aida Cheerleaders została 
zawieszona. Po ubiegłorocznych waka-
cjach pojawiły się natomiast podobne 
grupy w Krakowie, stworzone przez 
Agnieszkę Horosin, prowadzącą zespo-
ły cheerleaderek przy Młodzieżowym 
Domu Kultury im. J. Korczaka w Nowej 
Hucie. Podczas tegorocznych Mistrzostw 
Polski tamtejsze grupy wywalczyły 
wicemistrzostwa we wszystkich katego-
riach wiekowych, uzyskując tym samym 

prawo startu w Mistrzostwach Europy. 
W seniorskim zespole, Chilli Kraków, 
wystąpiły jednak kłopoty kadrowe, 
które wykluczały start w zawodach. 
Pojawił się więc pomysł ściągnięcia innej 
zawodniczki.

Propozycję wspólnych treningów 
i startu Ewa Smołucha otrzymała na 
początku maja. Czasu było więc niewiele, 
również na ostateczną decyzję. Ewa pod-
jęła się tego zadania. Wiązało się to z ko-
niecznością cotygodniowych dojazdów do 
Krakowa na treningi. Większe trudności 
stanowiło jednak dopasowanie do pozo-
stałych koleżanek w konkurencji, w której 
ogromną rolę odgrywa zgranie, a drobne 
błędy mogą zniweczyć wysiłek zespołu. 
Dzięki bardzo dobrej technice Ewy oraz jej 
dużemu doświadczeniu jako zawodniczki 
postępy były widoczne. Próbą generalną 
były międzynarodowe zawody w Poczda-
mie, organizowane dwa tygodnie przed 
Mistrzostwami. Grupa Chilli wystąpiła 
tam po raz pierwszy w nowym składzie, 
zajmując 6 miejsce, a co najważniejsze 
prezentując swój układ na przyzwoitym 
poziomie. Dziewczyny wyjeżdżały więc do 
Rimini w dobrych nastrojach.

Swój występ Chilli zaliczyło w sobo-
tę 29 czerwca, prezentując się jeszcze 
lepiej niż w Poczdamie. W niedzielę 
dopingowały młodsze koleżanki z ze-
społu, grupę Teen Dancers oraz robić 
zakupy na licznych stoiskach ze strojami 
i artykułami do cheerleadingu. Mistrzo-
stwa Europy można uznać za udane. 
Obie grupy, juniorki i seniorki, zajęły 12 
miejsce w swoich kategoriach. Korzyścią 
była też na pewno możliwość spotkania 
się z najlepszymi zespołami i podpatrze-
nia ich przygotowań do występu. A na 
zakończenie pobytu, w poniedziałek, 
dziewczyny zdążyły jeszcze skorzystać 
z kilkugodzinnego pobytu na plaży 
w słynnym kurorcie. Pobyt we Włoszech 
z pewnością dostarczył im wielu wrażeń, 
nie tylko sportowych.            Tomasz Filip

Grupa Chilli oczekuje na oficjalne rozpoczęcie Mistrzostw. Od lewej Ewa 
Smołucha, Angelika Nguyen Hong, Karolina Surga, Agnieszka Pyrz, Zuzanna 

Lewandowska, fot. arch. Chilli Kraków
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Boisko Orlika usytuowane przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Brzesku było areną zmagań 
uczestników IV Turnieju Piłki Noż-
nej Sędziów o Puchar Burmistrza 
Brzeska i Prezesa Podokręgu Brze-
sko. Zawody, w których wzięło udział 
8 drużyn, zakończył się podwójnym 
su8kcesem gospodarzy, którzy nie 
tylko zajęli pierwsze miejsce, ale 
też doskonale wywiązali się z roli 
organizatorów. 

Piłkarscy rozjemcy z Brzeska 
rozpoczęli od bezbramkowego remisu 
z Nowym Targiem, by później odnieść 
dwa zwycięstwa. Szczególnie istotna 
była wygrana z Bochnią, która dała 
gospodarzom pierwsze miejsce, a Tar-
nowowi zapewniła awans do półfinału 
z drugiej pozycji. W drugiej grupie 
rywalizację wyraźnie zdominowały 
ekipy z Krakowa i Nowego Sącza. 
Właśnie z drugą z tych drużyn wal-
czyło Brzesko o prawo gry w wielkim 
finale. Mecz był bardzo emocjonujący, 
a o końcowym wyniku zadecydowała 
dopiero seria rzutów karnych. Równie 
wyrównany był finał, w którym pod-
opieczni Michała Mrzygłóda zdobyli tę 
jedną bramkę na wagę triumfu.       

Zwycięska drużyna występowała 
w składzie: Łukasz Hamowski, Krystian 
Hebda, Tomasz Kita, Seweryn Kozub, 
Sławomir Pudło, Mirosław Pysno, Piotr 

Sędziowie w podwójnej koronie
Pytka, Dariusz Sobczyk. Funkcję trenera 
pełnił Michał Mrzygłód.

Nagrody indywidulne otrzymali: 
Przemysław Grębski (Nowy Sącz) – Król 
Strzelców, Mirosław Pysno (Brzesko) 
– Najlepszy Bramkarz, Tomasz Biela 
(Kraków) – Najlepszy Zawodnik. Naj-
starszym uczestnikiem turnieju był Jan 
Król z Gorlic (47 lat). Ponadto drużyna 
z Nowego Targu otrzymała Nagrodę 
Fair Play. 

Puchary i nagrody wręczali burmistrz 
Brzeska Grzegorz Wawryka, wicestarosta 
brzeski Ryszard Ożóg, prezes Podokręgu 
Piłki Nożnej w Brzesku Mirosław Nieć 
oraz przewodniczący Kolegium Sędziów 
w Brzesku Mariusz Stolarz.

Wszyscy uczestnicy turnieju zgodnie 
podkreślali profesjonalną organizację 
zawodów. Trzeba przyznać, że organi-
zatorzy zadbali o atrakcyjną oprawę 
imprezy, a do współpracy i pomocy udało 
im się namówić szeroką grupę sponsorów. 
Tymi sponsorami były: Urząd Miejski 
w Brzesku, Starostwo Powiatowe w Brze-
sku, Zakłady Mięsne Chabura, Browar 
Carlsberg-Okocim, Dom Weselny Grecja, 
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Szczuro-
wa, Skład Budowlany Edward Milewski, 
exclusiveGraw Tarnów, Małopolska 
Wytwórnia Maszyn, Pizzeria Soprano, 
Klub Muzyczny Attenzione, Sklep Inter-
netowy Myrland, Przedsiębiorstwo Szkła 
Dekoracyjnego DAM-DAM, Producent 

Art. Ręcznie Zdobionych Anapol, Obuwie 
Oleksy oraz Firma May-Mat. Organiza-
torzy podziękowania kierują też na ręce 
dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 w Brzesku Bogdanowi 
Hajdudze, który udostępnił wszystkim 
zawodnikom szatnie i sanitariaty. 

Patronami medialnymi zawodów 
były portale futbol małopolska oraz 
Sportmaks.pl, a także redakcja miesięcz-
nika BIM. 

PRUD 

Wyniki IV Turnieju Piłki Nożnej Sędziów 
Grupa A: Brzesko – Nowy Targ 

0:0, Bochnia –Tarnów 0:0, Nowy Targ 
– Bochnia 0:1, Tarnów – Brzesko 0:3, 
Nowy Targ – Tarnów 0:3, Bochnia 
– Brzesko 0:2.
1.Brzesko       3   7   5:0
2.Tarnów       3   4   3:3
3.Bochnia       3   4   1:2
4.Nowy Targ    3   1   0:4 
Grupa B: Kraków – Nowy Sącz 1:1, 
Limanowa – Kraków 0:1, Nowy Sącz 
– Gorlice 1:1, Kraków – Gorlice 2:0, 
Gorlice – Limanowa 0:0, Nowy Sącz 
– Limanowa 3:0.
1.Kraków      3   7   4:1
2.Nowy Sącz   3   5   5:2
3.Gorlice       3   2   1:3
4.Limanowa    3   1   0:4
Półfi nały: Kraków – Tarnów 2:1, Brzesko – Nowy 
Sącz 1:1 (k. 3:2).
Finał: Brzesko – Kraków 1:0.
Mecz o 3. miejsce: Nowy Sącz – Tarnów 4:1.
Mecz o 5. miejsce: Gorlice – Bochnia 2:0.
Mecz o 7. miejsce: Limanowa – Nowy Targ 1:1 (k. 1:0).  

Sobotę 13 lipca 2013 roku Wojciech 
Wojdak, pływak BOSiR-u Brzesko 
zapamięta pewnie na długie lata. 
Mniej więcej około godziny 18.40 
brzeski multimedalista dopłynął 
jako trzeci na dystansie 800 metrów 
stylem dowolnym. W ten sposób zdo-
był swój pierwszy w karierze medal 
Mistrzostw Europy juniorów (17-18 
lat), które w tym roku odbywały się 
w Poznaniu. Radość tym większa, że 
dało mu to przepustkę do Mistrzostw 
Świata w Dubaju (Zjednoczone Emi-
raty Arabskie), które zaplanowano 
na 26-31 sierpnia br. Tak więc „trzy-
nastka” w jego przypadku okazała 
się szczęśliwa. 

Z reporterskiego obowiązku dodaj-
my, że na dystansie 800 metrów zwy-
ciężył Polak Paweł Furtek, a srebrny 
medal wywalczył Jan Micka z Czech. 
Wojciech Wojdak uzyskał czas i jest to 

nowy rekord Polski do lat 17 (Furtek 
jest 18-latkiem). 

Na tym nie koniec sukcesów pod-
opiecznego Marcina Kacera. Dzień 
później Wojtek wystartował w finale 
400 metrów i znowu błysnął wielką 
formą. Wprawdzie zajął 4. miejsce, 
ale do brązowego medalu zabrakło 
mu zaledwie 0,06 sekundy. Uzyskał 
jednak wspaniały czas 3:51,80, który 
również jest nowym rekordem kraju 
w jego kategorii wiekowej. Wygrał 
Czech Jan Micka, drugi był Matthew 
Johnson z Wielkiej Brytanii, a trzeci 
Andrea Mitchell d’Arrigo z Włoch. 
Warto zapamiętać te nazwiska, bo być 
może pływak z Brzeska będzie z tymi 
zawodnikami ścigać się regularnie 
w wieku seniorskim. 

W ostatnim dniu mistrzostw, 16 
lipca, Wojciech Wojdak stanął do fi-
nału na dystansie 1500 metrów. Znów 

najszybszy okazał się Micka, drugi był 
Furtek, a brązowy medal wywalczył 
Caleb Hughes z Wielkiej Brytanii. Tuż 
za nimi przypłynął zawodnik BOSiR-
u w czasie 15:27,06. Cała czwórka 
wyraźnie górowała nad pozostałymi 
uczestnikami finału.

Znakomita postawa brzeskiego 
kraulisty, wielokrotnego mistrza Pol-
ski, zaowocowała powołaniem go do 
15-osobowej reprezentacji kraju na 
Mistrzostwa Świata w Dubaju (26-31 
sierpnia br.). Od 24 lipca Wojtek prze-
bywa na zgrupowaniu kadry w Szcze-
cinie. Tam będzie do 24 sierpnia, 
skąd wyleci prosto do Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich. 

Dodajmy, że w poznańskich Mi-
strzostwach Europy startował jeszcze 
jeden zawodnik BOSiR-u – Krystian 
Bałabuch specjalizujący się w stylu 
zmiennym. Na dystansie 200 metrów 
zajął 21. miejsce w stawce 35 startują-
cych pływaków. Osiągnął więc całkiem 
przyzwoity rezultat.  EMIL          

Szczęśliwa „trzynastka” Wojtka
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