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Oferujemy:
��atrakcyjne ceny

��szeroki wybór asortymentu węgla
��gwarantowaną jakość opału, kontrolowaną

 przez własne laboratorium
��dokładną, automatyczną wagę 

(wydruk elektroniczny)
��sprzedaż ratalną opału

��transport w strefie do 5 km bezpłatnie

www.mpec.brzesko.pl
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4 Sierpień w pigułce
5 W oczekiwaniu na zmiany

O inwestycjach drogowych, wo-
dociągowaniu, kanalizacji i wieży 
widokowej na Bocheńcu. 

5 Uroczystości na Słotwinie
73 lata minęły od pamiętnego i tragicz-
nego w skutkach bombardowania. 

6 Wystartowała szkoła muzyczna
Uroczystym koncertem zainauguro-
wała rok szkolny nowo powstała Szko-
ła Muzyczna I stopnia w Brzesku.

8 Droższe przedszkola
Podczas sierpniowej sesji radni 
uchwalili wyższe stawki za pobyt 
dziecka w przedszkolu. 

9 Most na Uszewce otwarty
Wybudowany w latach 40. stary 
most w Buczu został wielokrotnie 
podmyty przez powodzie. Teraz wy-
budowany został nowy.  

10 Nowy pojazd w BZK
Zarząd Województwa Małopolskiego 
dofinansował zakup samochodu do 
wywozu odpadów komunalnych.  

10 Dworzec po remoncie
1 sierpnia odbyła się uroczystość 
otwarcia odnowionego dworca kole-
jowego.  

11 Ruch w mieszkaniówce
Już około 70 wniosków o zakup 
mieszkania wpłynęło po wprowadze-
niu 90-procentowej bonifikacie. 

11 Audioprzewodnik po portalu
O multimedialnym przewodniku skła-
dającym się z trzech 12-minutowych 
audycji.

12 Święto Chleba
Po raz jedenasty świętowali rze-
mieślnicy z branży spożywczej. 

13 Brzeska Jednostka 
     ze sztandarem

Burmistrz Grzegorz Wawryka i sta-
rosta Andrzej Potępa ufundowali 
sztandar dla Jednostki 2059.  

13 Folklor na salonach
Wielki sukces Porębian na 46. Sabałowych 
Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej. 

WOKÓŁ NAS
14 Mamy mistrza świata

Ten czempion ma cztery łapy, merda 
ogonem, dysponuje niezawodnym wę-
chem i wabi się Orion Mavic Poland.

PROSTO Z KOMEND
16 Z kroniki policyjnej
16 Strażacy w akcji
ROZMAITOŚCI
21 Lato, lato, zostań na dłużej

Felieton Katarzyny Pacewicz-Pyrek.

22 Poradnik sąsiedzki
Elżbieta Rosa uczy, jak postępować, 
aby dziecko miało prawidłową po-
stawę. 

23 Jazda po alkoholu
To obosieczne zagrożenie. O konse-
kwencjach pisze Piotr Rorbach.  

24 Bieg do apteki po leki
Jan Waresiak zachęca do czynnego 
uprawiania sportu.

OŚWIATA
25 Wolontariuszka w campusie

Sonia Wargacka nowy rok szkolny 
rozpoczęła w Mahindra United 
World of India. 

WAKACJE
27 Po wakacjach

Skrót wydarzeń związanych z letnim 
wypoczynkiem.

28 Na obozie z Sokołem
TKKF Sokół Brzesko zorganizował 
obóz rekreacyjny w Uściu Gorlickim. 

28 X Piknik Country
Jubileuszowa impreza ściągnęła 
w tym roku sporą rzeszę miłośników 
muzyki country.``

29 Wakacje w oddziale dla dzieci
PiMBP przygotowała bogaty pro-
gram zajęć na wakacje.

29 Półkolonie z Aktywnymi
O półkoloniach zorganizowanych przez 
Stowarzyszenie „Zawsze Aktywni”. 

30 Harcerska Akcja Letnia
Brzeski Hufiec ZHP zorganizował 
dwa 6-dniowe turnusy w ośrodku 
w Piaskach-Drużkowie. 

31 Wakacyjna Niedziela
Ta impreza odbyła się w połowie 
sierpnia, a uczestniczyli w niej za-
równo dorośli jak i dzieci.  

WSPOMNIENIA
32 O piłce nożnej i nie tylko

Rozmowa z Elżbietą Pajor.
33 Pałka, zapałka, dwa kije

Beata Kądziołka wspomina dziecięce 
zabawy na osiedlach. 

SPORT
34 Koszykówka uliczna

Na boiskach Orlika rozegrano drugi 
turniej Brzesko Street Game. 

34 Udane lato brzeskich bokserów
Pięściarze Magic Boxing Brzesko 
medalistami OOM i Grand Prix. 
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SPIS TREŚCI

OKOCIM. To zdjęcie wykonane zostało podczas Festynu Sołeckiego zorga-
nizowanego przez Radę Sołecką w Okocimiu. Była to okazja do zaprezento-
wania się na scenie przez uczniów miejscowej szkoły, a w imprezie wzięło 
udział kilka setek mieszkańców Okocimia i ich gości. Takich osiedlowych 
i sołeckich pikników odbyło się podczas tegorocznych wakacji znacznie 
więcej. W bieżącym numerze wydarzeniom i imprezom organizowanych 
w czasie dobiegającego końca lata poświęciliśmy kilka stron. Znajdują się 
tam także informacje o innych wakacyjnych przedsięwzięciach.    (red.)

Nasza okładka: Nowo otwarty dworzec PKP -  fot. Paweł Wójcik
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Sierpień w pigułce
1 – Odbyła się wizytacja stadionu 

Okocimskiego Klubu Sportowego 
przeprowadzona przez PZPN-owską 
Komisję Ds. Licencji Klubowych. W jej 
wyniku PZPN wyraził zgodę na roz-
grywanie meczów brzeskiej drużyny 
na własnym obiekcie. Podczas letniej 
przerwy wyremontowane zostały szat-
nie, pomieszczenia sanitarne, pokoje 
dla delegata PZPN, obserwatora oraz 
przedstawicieli mediów i dla pomocy 
medycznej. Wymieniono ogrodzenie we-
wnętrzne i zewnętrzne. Zamontowano 
dodatkowe krzesełka w sektorze dla 
kibiców gości. Postawiono dodatkową 
trybunę na 180 miejsc. Odnowiono 
stanowisko dla spikera i miejsce do-
wodzenia.  

1 – Odbyła się uroczystość otwar-
cia dworca kolejowego po remoncie 
przeprowadzonym przez Polskie Koleje 
Państwowe.  

4 – Zakończył się przedsezonowy 
dochodzeniowy obóz piłkarski dla dru-
żyn dziecięcych i młodzieżowych OKS 
zorganizowany przez Brzeskie Towarzy-
stwo Sportowe – OKS i Okocimski Klub 
Sportowy. W zajęciach uczestniczyło 
28 juniorów młodszych i starszych, 19 
trampkarzy i 9 młodzików.

5 – Na stadionie Okocimskiego odbył 
się mecz Pucharu Polski, w którym go-
spodarze ulegli 0:4 Legii Warszawa.  

5 – Na Słotwinie odbyła się Biesiada 
Rodzinna zorganizowana przez Zarząd 
Osiedla Słotwina, Radę Parafialną, 
Akcję Katolicką i Caritas.  

5 – W Uściu Gorlickim rozpoczął się 
tygodniowy obóz sportowy zorganizo-
wany przez Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej „Sokół”. Wzięło w nim 
udział 25 osób od 9 do 15 lat.

6 – Mieszkanki Szczepanowa i okolic 
mogły skorzystać z przeprowadzenia ba-
dań mammograficznych realizowanych 
przez Centrum Medyczne Maszachaba 
z Krakowa, a finansowane przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia.    

7 – W Bukowinie Tatrzańskiej roz-
poczęły się trwające 6 dni 46. Sabałowe 
Bajania. Duży sukces odnieśli w tym 
konkursie Porębianie. Szczegóły we-
wnątrz numeru.   

8 – W Urzędzie Miejskim odbyło 
się spotkanie z Sonią Wargacką, któ-
ra pod koniec sierpnia wyjechała na 
dwuletnie stypendium do Indii, by tam 
przygotowywać się do zdawania mię-
dzynarodowej matury. Podczas spotkani 
burmistrz Grzegorz Wawryka przekazał 
stypendystce laptop.

25 – Na boisku Orlik 2012 rozpoczął 
się dwudniowy turniej koszykówki ulicz-
nej Brzesko Street Game zorganizowany 
przez BOSiR Brzesko pod patronatem 
burmistrza Grzegorza Wawryki.

25 – W Okocimiu odbył się festyn 
zorganizowany przez Radę Sołecką.  

29 – W tym dniu zaczął obowią-
zywać nowy rozkład jazdy autobusów 
MPK do Sterkowca i Wokowic. Tydzień 
wcześniej zamknięta została droga, 
którą wcześniej autobus kursował do 
tych miejscowości, dlatego wprowadzono 
nowe rozwiązanie.  

30 – W Buczu odbyła się uroczystość 
otwarcia nowego mostu na Uszewce. 
Stary został wielokrotnie podmyty 
i zniszczony przez nawiedzające miej-
scowość powodzie.

31 – W Ulm (Niemcy) rozpoczęły się 
trzydniowe Mistrzostwa Świata Owczar-
ków Niemieckich. Najwyżej sklasyfiko-
wany został pies Orion Mavic Poland 
Krzysztofa Dobrzańskiego z Brzeska.    

11 – W Gravity Park Koninki od-
były się Mistrzostwa Polski Amatorów 
w downhillu – ekstremalnej odmianie 
kolarstwa górskiego. W konkurencji 
hobby full wystartowało trzech repre-
zentantów Brzeskiego Stowarzyszenia 
Rowerowego  Flow Riders – Artur Simon 
(1. miejsce), Michał Martyka (5 m.) i Łu-
kasz Niedziocha (9 m.).

11 – Sołtys Jadownik wraz z Radą 
Sołecką zorganizowali wycieczkę pod 
hasłem „Poznaj swoją okolicę”. Jej 
uczestnicy wyruszyli z ulicy Witosa, po 
czym przechodząc przez ulicę Grodzką 
„Kanapy” i Kamieniec dotarli na Bo-
cheniec, gdzie zasiedli przy wspólnym 
ognisku.     

12 – Na Placu Kazimierza Wielkiego 
odbył się piknik rodzinny pod hasłem 
„Wakacyjna Niedziela” zorganizowany 
przez MOK i Urząd Miejski.  W progra-
mie wystąpiła między innymi Majka 
Pabian oraz zespół Solton Band.  

15 – Piłkarze Okocimskiego roze-
grali pierwszy mecz I-ligowy, w którym 
pokonali 2:1 na wyjeździe Bogdankę 
Łęczna. Bramki dla „Piwoszy” zdobyli 
Wojciech Wojcieszyński i Tomasz Ogar.  

17 – W kręgielni BOSiR-u rozpoczął 
się trzydniowy VIII Turniej Niewido-
mych i Słabowidzących w kręglach 
klasycznych. Zawody zorganizowane 
zostały przez Klub Pogórze Tarnów oraz 
gospodarzy turnieju. Wystartowało 60 
zawodników z Bielska-Białej, Bydgosz-
czy, Chorzowa, Częstochowy, Kłodzka, 
Łodzi, Olsztyna, Opola, Przemyśla, 
Tarnowa i Warszawy.  

18 – Na Ranczu Pasja odbył się 
jubileuszowy X Country Piknik. Wystą-
piły między innymi zespoły Halio Band 
i Colorado.

18 – Kibice Okocimskiego mogli po 
raz pierwszy obejrzeć I-ligowy mecz 
swojej drużyny na własnym stadionie. 
W derbach Małopolski Okocimski 
zremisował 1:1 z Kolejarzem Stróże. 
Bramkę na wagę jednego punktu zdobył 
Paweł Pyciak. Po tym meczu „Piwosze” 
zaliczyli serię czterech porażek z rzędu 
– 0:2 z Cracovią Kraków, 0:4 z Zawiszą 
Bydgoszcz, 1:2 z Termalicą Bruk-Bet 
Niecieczą (bramka: Wojciech Wojcie-
szyński) i 0:1 z Flotą Świnoujście.  

21 – Genowefa Idzi z Brzeska ob-
chodziła 103. urodziny. Z tej okazji w jej 
domu odbyła się rodzinna uroczystość, 
w której uczestniczył także burmistrz 
Grzegorz Wawryka. Jubilatka wychowa-
ła 8 dzieci, doczekała się 19 wnuków, 34 
prawnuków i jednego praprawnuka.

Sonia Wargacka - fot. Kalina Tyrkiel
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Zaawansowane są prace przy bu-
dowie odcinka autostrady na odcinku 
Szarów-Brzesko. W drugiej połowie 
sierpnia uruchomiona została nowa 
droga w kierunku Grądów Jasieńskich 
i Rzezawy. Kierowcy przejeżdżający tym 
szlakiem na pewno odczuwają większy 
komfort podróżowania. 

Wiele prac na terenie Brzeska pro-
wadzi krakowski oddział Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Trwa 
budowa ronda u styku ulic Kościuszki, 

W oczekiwaniu na zmiany
Leśnej i krajowej „czwórki”. GDDKiA 
przeznaczyła na tę inwestycję 4 miliony 
złotych. Do Urzędu Miejskiego dotarły 
informacje, że zbliżają się do końca 
prace nad wykonaniem dokumentacji 
i uzyskaniem zezwoleń na budowę do-
celowego zjazdu z autostrady. Niedługo 
też zakończona zostanie modernizacja 
brzeskiej obwodnicy. 

W zaawansowanym stadium znaj-
dują się prace związane z wodociągowa-
niem Poręby Spytkowskiej. Jak zapew-
nia nas burmistrz Grzegorz Wawryka, 
pod koniec roku zakładane harmonogra-
mem zadania będą wykonane, a wtedy 
z większości kranów w tej miejscowości 
popłynie już woda z sieci, a to oznaczać 
będzie, że już wszystkie sołectwa w gmi-
nie będą zwodociągowane. 

- Gmina cały czas się rozbudowuje. 
Zarówno w mieście jak i w sołectwach 
powstają nowe osiedla, co stawia przed 
nami nowe wyzwania. Staramy się na 
bieżąco takie miejsca uzbrajać w nie-
zbędne media, w tym także w wodę 
– mówi burmistrz. 

Dla władz bardzo ważnym zadaniem 
jest kanalizacja ulic Leśnej i Szczepa-
nowskiej w Brzesku oraz Klonowej w Ja-
sieniu, a także Wschodniej, Środkowej 
i Bujaka w Jadownikach. 

- Po skończeniu tego zadania, będzie-
my mieli gminę skanalizowaną  już w 65 
procentach – oblicza Grzegorz Wawryka 
– Pod względem sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej już teraz mieścimy się 
w czołówce województwa. 

Sprecyzowane plany mają władze 
gminy Brzesko, jeśli chodzi o wykorzy-
stanie unijnych funduszy z programu 

We wrześniu wraca pamięć o tych, 
którzy zginęli podczas bombardowa-
nia pociągu na Słotwinie. W tym roku 
uroczystości upamiętniające to wyda-
rzenie odbyły się w środę 5 września. 
Rozpoczęły się mszą świętą w kościele 
pw. Matki Bożej Częstochowskiej, a na-
stępnie przeniosły się pod słotwiński 
obelisk.

W tym miejscu głos zabrał burmistrz 
Grzegorz Wawryka, który w swoim 
wystąpieniu, wracając do tamtych 
dni, podkreślał, żeby nie bać się o tym 
mówić, gdyż to świadczy o dojrzałości 
i odpowiedzialności. Zwrócił też uwagę, 

że jako gmina mamy też partnerów na 
zachodzie i południu Europy, a o spra-
wach sprzed 73 lat, bolesnych i trudnych 
rozmawiamy z naszymi partnerami 
z Langenenslingen .

Burmistrz wyraził również zadowo-
lenie, że tak dużo młodzieży uczestni-
czyło w uroczystości. Swoje wystąpienie 
zakończył słowami: „w dobie ciągłych 
konfliktów jesteśmy odpowiedzialni za 
przekazywanie światła pokoju obecnym 
i przyszłym pokoleniom a także za ob-
licze świata opartego na przyjaźni oraz 
wzajemnym szacunku do tożsamości 
narodowej „.

Po krótkiej części artystycznej głos 
zabrał Marian Dębski, który jako 16-let-
ni chłopiec pamiętnego września jechał 
tym transportem . Wszyscy z zaintere-
sowaniem wysłuchali jego słów. 

Apel pamięci przeprowadził przed-
stawiciel hufca brzeskiego ZHP, harc-
mistrz Adam Zydroń, po czym nastąpiło 
złożenie kwiatów pod pomnikiem ofiar 
bombardowania węzła kolejowego.

Słuchając słów wypowiedzianych 
podczas całej uroczystości można powtó-
rzyć za Antonim Słonimskim, że Polska 
jest w każdym wiernym sercu Polaka, 
w szumie gołębi , w codziennej pracy, 
w życzliwym słowie i każdym dobrym 
uczynku.  (red.)

Fotorelacja z uroczystości 
na stronie 18.

Uroczystości na Słotwinie

Leader. Jak mówi burmistrz, każda 
gmina ma w tym programie zapewnioną 
pulę pieniędzy, jednak brzeski samorząd 
stara się o pozyskanie dodatkowych 
środków. Dzięki tym funduszom uda 
się wybudować kilka nowych boisk 
sportowych, między innymi w Buczu, 
Mokrzyskach i Szczepanowie. 

Z tego samego źródła mają też pocho-
dzić pieniądze na I etap turystycznego 
zagospodarowania jadownickiego wzgó-
rza Bocheniec. Starania o uruchomienie 
w tym miejscu wieży widokowej (na wzór 
platform w Dosłońcy pod Racławicami, 
Jodłówki Tuchowskiej i Głobikowej) pod-
jęli radni Krzysztof Bogusz i Jarosław 
Sorys. Pomysł spotkał się z powszechna 
akceptacją pozostałych radnych i – co 
najważniejsze – samych mieszkańców 
Jadownik. Aby sprawę ruszyć dalej 
i podjąć konkretne działania, potrzebne 
są jeszcze uzgodnienia z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków. 

Ważnym zadaniem są dalsze działania 
w celu poprawy zabezpieczenia gminy 
przed powodziami. Jeszcze w tym roku po-
winny zostać wykonane pierwsze prace na 
Uszwicy w Brzesku i na Grodnej w Jadow-
nikach. Obie inwestycje kosztować będą 
po 600 tysięcy złotych. Takie kwoty zade-
klarował przyznać Wojewódzki Zarząd 
Melioracji. Jak powiedział nam burmistrz, 
to sprawy nie załatwia do końca, dlatego 
Urząd Miejski czyni starania o pozyskanie 
środków na kontynuacje prac związanych 
z tym zagadnieniem. 

Po niedawnym zakończeniu remon-
tu dworca kolejowego PKP przystępują 
do gruntownej modernizacji linii na 
odcinku Bochnia-Biadoliny Szlacheckie. 
Wymieniane będą tory, odnawiane 
wszystkie wiadukty. Ten w Brzesku 
zniknie całkowicie, a w jego miejsce 
pojawi się podziemne przejście.   PRUD

Burmistrz zapewnia, że jeszcze 
w tym roku większa część Poręby Spytkowskiej 

zostanie zwodociągowana – fot. Piotr Duda 

Wiele zmieni się w infrastrukturze 
Brzeska w najbliższych czasach. Po-
wstać ma nowe rondo u wylotu z Brze-
ska w stronę Krakowa, dobiegają końca 
prace modernizacyjne na brzeskiej 
obwodnicy, ruszy też budowa docelo-
wego zjazdu z autostrady. Pod koniec 
roku większość posesji w Porębie Spyt-
kowskiej zostanie zwodociągowana. 
W planach są prace kanalizacyjne, bu-
dowa boisk sportowych i turystyczne 
zagospodarowanie Bocheńca. 
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Wystartowała szkoła muzyczna
W pierwszy poniedziałek września 
w sali koncertowej Regionalnego 
Centrum Kulturalno-Biblioteczne-
go odbyło się uroczyste otwarcie 
brzeskiej Szkoły Muzycznej I stop-
nia. W historycznym pierwszym dla 
tej placówki roku szkolnym naukę 
podjęło 68 uczniów. 

W cyklu 6-letnim rozpoczęło naukę 
16 uczniów, 52 osoby będą się uczyć w cy-
klu 4-letnim. Przeważają dziewczęta 
– jest ich 47 przy 21 chłopcach. Edukacja 
prowadzona jest w 11 specjalnościach 
– fortepian (11 uczniów), skrzypce (12), 
gitara (15), flet (6), perkusja (5), akor-
deon (4), klarnet, obój, saksofon, trąbka 
i wiolonczela (po 3). Ponadto prowadzo-
ne będą zajęcia teoretyczne. O przyjęcie 
do szkoły muzycznej ubiegało się 171 
kandydatów, z których 68 pozytywnie 
przeszło badania przydatności do podję-
cia nauki przed fachową komisją.

 - Wybraliśmy najlepszych kandy-
datów, bo naszym celem jest stworzenie 
szkoły na wysokim poziomie, będącej 
wizytówką gminy. To wcale nie oznacza, 
że ci, którzy w tym roku nie zakwali-
fikowali się, nie mają szans w latach 
następnych. Dzieci systematycznie się 
rozwijają, więc następnym razem mogą 
podołać wymaganiom stawianym kan-
dydatom przez komisję. Stworzyliśmy 
listę rezerwową, z której przyjmować 
będziemy uczniów w przypadkach, 
gdy ktoś z różnych przyczyn z nauki 
zrezygnuje. 68 uczniów to bardzo duża 
liczba. Wystarczy policzyć – za trzy lata 
będziemy kształcić blisko 200 młodych 
ludzi – wyjaśnia Agnieszka Tęczar, do-
radca burmistrza w sprawie organizacji 
Szkoły Muzycznej I stopnia. 

Od następnego semestru będą czy-
nione starania, aby poszerzyć ofertę 
edukacyjną o zespoły kameralne, małą 
orkiestrę kameralną i chórek. Będą one 
na pewno atrakcyjnym uzupełnieniem 
programów organizowanych w Brzesku 
imprez kulturalnych i artystycznych. 
Planuje się też koncerty z udziałem 
kadry nauczycielskiej. W szkole za-
trudniono 16 nauczycieli (spośród 31 
kandydatów) – 2 pełnozatrudnionych 
i 14 niepełnozatrudnionych (2 dyplo-
mowanych, 1 mianowany, 6 kontrak-
towych i 7 stażystów). Jest też 2 pra-
cowników administracyjnych. Wśród 
nauczycieli znalazło się po 2 skrzypków, 
pianistów, gitarzystów i teoretyków. 
W pozostałych specjalnościach szkoła 
zatrudnia po jednym nauczycielu. 

Nauka odbywa się w „czerwonym 
pawilonie” w Szkole Podstawowej nr 
2 w Brzesku, w siedmiu salach usy-
tuowanych na jednym poziomie. Pla-
cówka dysponuje wystarczającą liczbą 
instrumentów, które zakupione zostały 
przed rozpoczęciem roku szkolnego. Dwa 
pianina zostały szkole podarowane przez 
dyrekcje przedszkoli nr 4 i nr 10 w Brze-
sku. Katolickie Gimnazjum i Liceum 
przekazało fortepian, który wprawdzie 
jest własnością brzeskiego oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
ale ten wyraził zgodę na wypożyczenie 
instrumentu. Szkoła dysponuje też 
niezbędnym sprzętem komputerowym. 
Budżet szkoły jest przygotowany, a ar-
kusz nauki został zatwierdzony przez 
Centrum Edukacji Artystycznej. 

- Wiele osób pomogło nam w or-
ganizacji szkoły, a mieliśmy na to za-
ledwie dwa miesiące (Agnieszka Tę-
czar powołana została na stanowisko 
doradcy burmistrza w czerwcu br. 
– przyp. PRUD). Podziękowania należą 
się dyrektor MOK Małgorzacie Cuber 
i dyrektor PiMBP Marii Marek, które 
użyczyły nam pomieszczenia na prze-
prowadzenie badań przydatności do 
nauki. Brzeskie Zakłady Komunalne, 
których prezesem jest Janusz Filip, 
pomogły nam przewieźć zakupione 
i przekazane nam instrumenty. Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 
Ojczyk podarował nam troje skrzypiec 
i wiolonczelę. Krzysztof Bigaj, kierow-
nik Biura Promocji Urzędu Miejskiego 

pomógł nam bardzo w przygotowaniach 
i zorganizowaniu inauguracyjnego kon-
certu otwierającego pierwszy w historii 
placówki rok szkolny. Wszystkim im 
serdecznie dziękuję – mówi Agnieszka 
Tęczar.

***
Uroczyste otwarcie szkoły miało 

miejsce 3 września br. w sali koncerto-
wej Regionalnego Centrum Kultural-
no-Bibliotecznego. Gospodarzami tego 
historycznego wieczoru byli Agnieszka 
Tęczar i Krzysztof Bigaj. Pani Agniesz-
ka czarowała wszystkich pogodą ducha 
i konferansjerskim profesjonalizmem. 
Do jej poziomu dostosował się pan 
Krzysztof, który bawił publiczność 
stonowanym humorem. W pierwszych 
dwóch rzędach zasiedli ci, dla których 
ta szkoła została założona – uczniowie 
pierwszego roku. Głos zabrali burmistrz 
Grzegorz Wawryka, przewodniczący 
Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk (je-
den z głównych inicjatorów powołania 
szkoły do życia) poseł Edward Czesak 
i oczywiście Agnieszka Tęczar. Po krót-
kiej prezentacji multimedialnej przygo-
towanej na tę uroczystość przez Pawła 
Filipa z Urzędu Miejskiego nastąpiło 
symboliczne przecięcie wstęgi opinają-
cej ksylofon. Rozpoczęli przedstawiciele 
uczniów, następnie radni, burmistrz 
i poseł, a ostatniego cięcia dokonała 
pani Agnieszka. Tej jednej chwili należy 
poświęcić osobny akapit.

Pech chciał, że akurat tego dnia, 
tuż przed rozpoczęciem gali, w całym 

Katarzyna Wrona, rodowita brzeszczanka, 
uczyć będzie gry na wiolonczeli – fot. Jagoda Basista
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powiecie brzeskim nastąpiła awaria 
prądu. Toteż pierwsza część uroczy-
stości odbyła się bez nagłośnienia 
– muzycy mówią: unplugged. I właśnie 
w momencie, w którym organizatorka 
szkoły wzięła do ręku nożyczki, zabłysło 
światło. W ten oto sposób przypadek 
stał się wytrawnym reżyserem tego 
spektaklu. Można to było odebrać jako 
zapowiedź świetlanej przyszłości nowo 
powstałej placówki. 

O przyszłość można być spokojnym. 
Zwiastunem wysokiego poziomu muzycz-
nej edukacji był koncert w wykonaniu 
nauczycieli. Rozpoczęła Wiktoria Chro-
bak, perkusistka specjalizująca się w grze 
na ksylofonie, grająca głównie muzykę 
współczesną, jazzową i rozrywkową. Zna-
na z gry u boku takich wykonawców jak 
Renata Przemyk, Paulina Bisztyga, czy 
Andrzej Sikorowski. Na co dzień zwią-
zana jest z Amadrums Trio, zespołem 
znanym z występów na najważniejszych 
festiwalach muzycznych, między innymi 
na „Warszawskiej Jesieni”. 

Wiolonczelistka Katarzyna Wrona 
to rodowita brzeszczanka, która z powo-
dzeniem koncertuje na wszystkich mu-
zycznych (i nie tylko) scenach kraju. Od 
2008 roku związana jest z wrocławskim 
trio Pensao Listopad. Jest również człon-
kiem orkiestry Capella Tarnoviensis. 
W swoim dorobku ma również występ 
w … „Biesach” Fiodora Dostojewskie-
go wystawianego na deskach Teatru 
Polskiego we Wrocławiu – oczywiście 
nie w kreacji aktorskiej, a jako członek 
kwartetu muzycznego tworzącego mu-
zyczną oprawę przedstawienia. 

Na flecie poprzecznym zagrała Kata-
rzyna Kurowska-Mleczko, występująca 
na co dzień w kwintecie dętym Capelli 
Cracoviensis. W jednej z recenzji doty-
czących koncertów Capella Cracoviensis 
Wind Quintet możemy przeczytać, że 
zespół tworzą: „muzycy, a śmielej można 
powiedzieć wirtuozi dźwięku”. Lepszej 
rekomendacji być chyba nie może. 

Piotr Szyc (on również pochodzi 
z Brzeska) w nowo założonej szkole 
uczyć będzie gry na gitarze. To muzyk 
wszechstronnie wykształcony, zaprasza-
ny między innymi do udziału w pracach 
jury podczas festiwalu Rock-Autostrada 
w Proszówkach. Na inauguracyjny 
koncert w Brzesku przygotował nie 
lada niespodziankę – wykonał utwór 
na prawie już zapomnianej przez melo-
manów lutni. 

Adepci gry na gitarze będą uczyć się 
także pod czujnym okiem tarnowianki 
Alicji Kawy, absolwentki Akademii 
Muzycznej im. Karola Szymanowskie-
go w Katowicach. Wraz z koleżanką ze 
studiów Joanną Borowiec (skrzypaczką) 
tworzy duet instrumentalny Sentir. 
W RCK-B wystąpiła z towarzyszeniem 
wiolonczeli (Katarzyna Wrona). Na ten 
koncert wybrała najbliższą jej sercu 
gitarę. Jest również wytrawną harfist-
ką, jest więc szansa, że usłyszymy ją 
w przyszłości grającą na tym właśnie 
instrumencie.    

Podczas inauguracji tego pierwszego 
w historii placówki roku szkolnego wy-
stąpił też Piotr Kleśny, trębacz zapra-
szany często do rozmaitych projektów 
muzycznych, od klasyki po jazz. 

Paweł Dyjak pochodzi z Ukrainy, 
ale w Polsce mieszka i koncertuje już od 
wielu lat. W zaledwie jednym zagranym 
tego dnia utworze zdołał zaprezento-
wać cały swój kunszt, co pozwala mieć 
nadzieję, że już za kilka lat powstanie 
w Brzesku zespół na miarę Motion Trio. 
Warto wiedzieć, że nazwisko Dyjak 
jest w polskiej muzyce wszechobecne. 
Mamy w kraju sporo wyśmienitych 
muzyków noszących tę godność.

Na zakończenie wystąpiły dwa kwar-
tety. Pierwszy z nich pod kierunkiem 
skrzypka Mirosława Stępnia, który po 
odejściu z Capelli Cracoviensis wraz 
z kolegami założył Capellę Novą. Kiedyś 
był muzykiem Anavy i zespołu akompa-
niującego legendarnej Ewie Demarczyk. 
Na drugich skrzypcach zagrała Regina 
Szlachta, która znana jest jako ceniony 
pedagog muzyczny. W kwartecie wy-
stąpiła również klarnecistka Angelika 
Nogieć, absolwentka krakowskiej Aka-
demii Muzycznej, która swój warsztat 
doskonaliła na Kursach Mistrzowskich 
u Joy Farral, Francois Houle i Nicolasa 
Baldeyrou – melomani wiedzą, że są 
to wirtuozi gry na tym instrumencie. 
Jest laureatką wielu prestiżowych 
festiwali klarnetowych. Najczęściej 
koncertuje z pianistką Agnieszką Hylą, 
grając utwory Chopina i Saint-Saensa’a. 
Czwartym ogniwem kwartetu była Ka-
tarzyna Wrona. 

Zwieńczeniem koncertu był popis 
czterech saksofonistek. Dorota Olech 
(saksofon tenorowy) jest absolwentką 
dwóch uczelni – krakowskiej Akademii 
Muzycznej i UMCS w Lublinie (kulturo-
znawstwo). Od 2005 roku współtworzy 
duet Safa Duo z harfistką Agnieszką 
Grelą. W 2008 roku realizowała swój 
autorski cykl audycji w radiu RMF 
FM. Jest także założycielką zespołu 
Saksofonarium i właśnie ten zespół za-
prezentował się brzeskiej publiczności. 
A oprócz Doroty Olech tworzą go: Pau-
lina Owczarek (saksofon barytonowy) 
grała już w wielu formacjach muzycz-
nych) Joanna Jarosz (saksofon sopra-
nowy) i Aleksandra Skierka (saksofon 
altowy – obie to aktualne studentki AM 
w Krakowie).

Repertuar przygotowany na ten 
historyczny koncert był bardzo zróż-
nicowany – od klasyki (np. aria na 
strunie G Jana Sebastiana Bacha) po 
muzykę rozrywkową (np. motyw mu-
zyczny z filmu „Różowa Pantera”). To 
znamionuje wszechstronny program 
nauczania. Wysoki poziom artystyczny 
daje z kolei gwarancję, że w przyszłości 
doczekamy się takich muzyków, jakich 
dziś są pochodzący z Brzeska Katarzyna 
Wrona i Piotr Szyc.  PRUD 

Pierwsze rzędy na widowni zarezerwowane 
zostały dla pierwszych uczniów nowo otwartej szkoły – fot. Jagoda Basista
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Ta podwyżka była nieunikniona. 
Jeszcze tylko we wrześniu rodzice 
za godzinę pobytu dziecka w przed-
szkolu zapłacą 1 zł (pierwsze pięć 
godzin jest za darmo, w ramach tzw. 
podstawy programowej). Od 1 paź-
dziernika stawka za jedną godzinę 
wyniesie 0,14 procent najniższego 
wynagrodzenia (aktualnie jest to 
2,10 zł). Jeśli ktoś ma dwoje dzie-
ci w wieku przedszkolnym, to za 
drugie dziecko stawka godzinowa 
wyniesie 50 procent (1,05 zł). W no-
wej uchwale dotyczącej opłat za 
przedszkole pojawił się zapis dający 
burmistrzowi możliwość częścio-
wego lub całkowitego zwolnienia 
z opłat rodziców znajdujących się 
w szczególnie trudnej sytuacji ma-
terialnej. 

To była bodaj najdłuższa w tej ka-
dencji wymiana zdań między radnymi, 
zanim doszło do głosowania nad zmody-
fikowaną treścią uchwały. W początko-
wym projekcie stawka została ustalona 
na wysokości 2,50 zł za godzinę. Taką 
kwotę podała między innymi „Gazeta 
Krakowska” na dwa dni przed sierp-
niową sesją, co wśród wielu wywołało 
niepokój. 150-procentowa podwyżka mo-
gła wystraszyć każdego, kto ma dziecko 
w przedszkolu. Tej podwyżki nie można 
było uniknąć, tym bardziej, że 1-złotowa 
stawka za godzinę była już od kilku lat 
najniższą w całym województwie. 

- Po analizie kosztów i rozeznaniu 
w terenie doszliśmy do wniosku, że 
w naszych przedszkolach stawka jest 
niewspółmiernie niska w stosunku do 
ponoszonych kosztów. Gdzie indziej 
waha się od 1,5 zł do 3,5 zł – tłumaczył 
podczas sesji Józef Cierniak, naczelnik 
WEKiS – Z informacji uzyskanych od 
innych samorządów wynika, że wzrost 
kosztów utrzymania przedszkoli jest 
konieczny i odbywa się każdego roku. 
W Brzesku podwyżek nie było od lat i te-
raz zmuszeni jesteśmy jej dokonać. Rocz-
ne utrzymanie przedszkoli w skali roku 
to koszt rzędu 6 milionów złotych. 

WEKiS zaproponował dwie al-
ternatywne stawki – 2 zł lub 2,5 zł. 
Komisja oświaty przystała na tę dru-
gą stawkę. Subwencja oświatowa na 
jeden rok dla gminy przyznana jest 
w wysokości 23 mln zł. Ogół kosztów 
związanych z oświatą to 44 mln zł. 
Dlatego radni nie tak dawno zmuszeni 
byli przesunąć na to zadanie dodatko-
we 1,3 mln zł. 

Droższe przedszkola

Gmina ma obowiązek zapewnić 
dziecku 5-godzinny bezpłatny pobyt 
w przedszkolu. Za każdą następną go-
dzinę rodzice ponoszą odpłatność. 

Józef Cierniak stwierdził, że odpłat-
ność w Brzesku jest śmiesznie niska. 
Dla porównania przytoczył stawki 
obowiązujące w innych gminach już od 
roku. Gmina Kraków – 3,5 zł za godzinę, 
Wawrzęczyce – 104 zł za 7 godzin, 156 
zł za 8 godzin i 208 zł powyżej 8 godzin, 
Nowy Wiśnicz – 3 zł za godzinę, Biecz 
– 1,5 zł za godzinę, Stary Sącz – 1,96, 
Dąbrowa Tarnowska – 1,3 do 1,6, 
Tarnów – 1,40, Mielec – 0,22 procent 
najniższego wynagrodzenia, czyli ponad 
3 zł, Czchów – 146 zł powyżej 7 godzin, 
Wieliczka – 176 zł powyżej 7 godzin, 
Nowy Sącz – 2 zł, Zakopane – 2 zł za 
godzinę, jeśli w tym czasie organizowana 
jest wycieczka, stawka wzrasta do 4 zł. 
Prawdopodobnie wszystkie samorządy 
jesienią będą te stawki podnosić. 

Komisja oświaty akceptując 2,5 zł 
wprowadziła poprawkę do projektu 
uchwały, polegającą na tym, że opłata 
za drugie i każde następne dziecko 
będzie obniżona o połowę. Józef Cier-
niak twierdzi, że nie byłoby w ogóle 
rozmowy na temat podwyżek, gdyby 
państwo przyznawało osobną subwencję 
na przedszkola. Tymczasem do WEKiS 
nadchodzą sygnały, że spora grupa 
rodziców zapowiada, iż ich dzieci będą 
przebywać w przedszkolu jedynie pięć 
godzin. 

- Patrząc na budżet gminy, nietrud-
no zauważyć, że nasze wydatki będą 

o 2 miliony wyższe niż dochody. Do 
tego dochodzi inflacja, a to oznacza, że 
tę podwyżkę wymusza sytuacja ekono-
miczna. Być może są gminy, w których 
stawki za przedszkola są niższe, ale 
za to wyższe są podatki. W przyszłym 
roku nastąpić ma wzrost zarobków na-
uczycieli, na co gmina będzie musiała 
wydać 800 tysięcy złotych. Skąd mamy 
na to wziąć? Dobiegamy już limitu, jeśli 
chodzi o zdolność kredytową. Do tej 
pory nie otrzymaliśmy zwrotu kosztów 
na budowę RCK-B. Już teraz na remon-
ty i utrzymanie dróg wydajemy o poło-
wę mniej niż w 2010 roku. Moglibyśmy 
wyłączyć oświetlenie, ale to oczywiście 
nie wchodzi w rachubę. Staramy się 
oszczędzać, a wszystkie oszczędności 
i tak trafiają na oświatę – mówiła Ce-
lina Łanocha, skarbnik gminy, która 
zwróciła też uwagę na fakt, że obecnie 
gmina dopłaca do przedszkoli 2,3 mi-
liona złotych, podczas gdy jeszcze kilka 
lat temu ten deficyt wynosiła zaledwie 
200-300 tysięcy złotych.  

Krzysztof Ojczyk nazywa rzeczy po 
imieniu: - Do tej podwyżki zmusza nas 
złodziejska polityka państwa, które nie 
dokłada do oświaty, a stawia gminom 
obowiązki. Państwo gminy okrada. Za 
zadaniami własnymi powinny iść odpo-
wiednie pieniądze. Jednocześnie dodaje, 
że nowa stawka zaproponowana przez 
radnych nie jest wygórowana w stosun-
ku do jakości pobytu dzieci w brzeskich 
przedszkolach. 

Jarosław Sorys wyraził obawę, że po 
wprowadzeniu podwyżek może nastąpić 

Dyskusja radnych trwała blisko dwie godziny – fot. Piotr Duda
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odpływ dzieci z przedszkoli. Przyznał 
jednak, że on sam zaakceptował propo-
nowaną stawkę, a nawet proponował 
wyższą. To jednak na jego wniosek radni 
wprowadzili zapis zezwalający burmi-
strzowi na stosowanie ulg w uzasadnio-
nych przypadkach (czytaj: częściowe lub 
całkowite zwolnienie z opłat). 

Dyskusja trwała około dwóch godzin, 
więc nie sposób przytoczyć tutaj wszyst-
kich wypowiedzi. Właściwie zakończył ją 
Bogusław Babicz, który podał przykład 
Iwkowej, gdzie opłata za pobyt dziecka 
w przedszkolu wynosi 0,15 procent naj-
niższego wynagrodzenia, czyli 2,25 zł za 
godzinę. Krzysztof Ojczyk potraktował 
to jako wniosek formalny i poddał go 
pod głosowanie. 

Ostatecznie, jak już napisaliśmy we 
wstępie, radni ustalili stawkę na wyso-
kości 0,14 procent najniższego wynagro-
dzenia, czyli 2,10 zł. Poza podanymi już 
tutaj zmianami wprowadzono jeszcze 
jedną – odpłatność za przedszkole uisz-
czana będzie z dołu do 15 dnia każdego 
następnego miesiąca (dotychczas płaco-
no do 10 dnia). 

Za przyjęciem nowej uchwały głoso-
wało 20 radnych (nieobecna była Halina 
Mrówka, która w pierwszej części obrad 
uczestniczyła). 19 radnych było za, tylko 
jeden był przeciw. To Krzysztof Bogusz, 
który stwierdził, że w tym roku proro-
dzinna polityka państwa wzięła nogi 
za pas. 

- Od czasu, kiedy premierem jest 
Donald Tusk, zarobki nauczycieli wzro-
sły o 50 procent. Czy pan premier chce 
sobie w ten sposób kupić pewną grupę 
zawodową? – pytał głośno radny. Rzecz 
w tym, że owe podwyżki wymusza Karta 
Nauczyciela i żaden rząd nie jest w sta-
nie ich powstrzymać. 

- Podwyżka opłat za przedszkola to 
taki sam półśrodek jak likwidacja szkoły 
w Wokowicach, bo wiele z tego pienię-
dzy nie będzie – mówił dalej Bogusz 
– Rozmawiamy o drobniakach, a nie 
o milionach. Na początku roku zaplano-
waliśmy na oświatę 45 milionów, teraz 
zwiększyliśmy tę kwotę do 47 milionów, 
pod koniec roku pewnie będziemy zmu-
szeni dołożyć kolejna dwa.

Uchwała została podjęta i obowią-
zywać będzie od 1 października. Fran-
ciszek Brzyk zwrócił jedynie uwagę, że 
rodzice ponosić będą koszty związane 
nie tylko z wprowadzeniem nowej staw-
ki. Dziecku w przedszkolu potrzebne 
są kredki, plastelina i szereg innych 
przyborów. 

Jeśli dziecko przebywać będzie 
w przedszkolu codziennie po 9 godzin, 
to rodzice za jego pobyt zapłacą około 
250 złotych miesięcznie.  PRUD  

Beata Kądziołka

Jeszcze przed uroczystym poświęce-
niem i otwarciem nowego mostu na 
Uszewce w dniu 30 sierpnia, można 
było zaobserwować licznie gromadzą-
cych się mieszkańców Bucza. Słychać 
i widać było ich autentyczną radość 
oraz dumę z nowego mostu, który łą-
czy dwa sąsiadujące ze sobą powiaty, 
brzeski i bocheński. Stary most, który 
powstał po wojnie w 1949 roku, a który 
był systematycznie podmywany przez 
kolejne powodzie, został zastąpiony no-
wym. Żelbetonowa budowla o nośności 
do 40 ton wybudowana została dzięki 
środkom gminnym i w większości fundu-
szom pochodzącym z budżetu państwa 
przeznaczonym na usuwanie skutków 
powodzi. Ta inwestycja, która bardzo 
ułatwi życie okolicznym mieszkańcom, 
kosztowała pół miliona złotych. Uro-
czysta chwila oddania do użytku nowo 
wybudowanego mostu zgromadziła 
przedstawicieli lokalnych władz, Urzę-
du Miasta w Brzesku, właścicieli firmy 
wykonawczej z Klęczan, miejscowych 
księży oraz liczne grono mieszkańców, 
dzieci i młodzieży.

Wszystkich zebranych powitał bur-
mistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, który 
podkreślił, jak ważna jest to inwestycja 
dla okolicznych mieszkańców. W swoim 
wystąpieniu serdecznie podziękował 
pracownikom Urzędu Miejskiego, fir-
mie wykonawczej, sołtysowi Bucza, pro-

Most na Uszewce 
otwarty

boszczowi, mieszkańcom i wszystkim, 
którzy mieli swój udział przy powsta-
waniu tej nowoczesnej inwestycji.

Sołtys Bucza Stanisław Milewski 
zwrócił uwagę na wcześniejszy brak 
prawidłowego obwałowania Uszewki, 
na zalewanie i wcześniejsze powodzie 
w okolicy. Podkreślił, że nowy most 
powstał w oparciu o najnowsze techno-
logie i jest bardzo solidnie wykonany. 
Na koniec podziękował burmistrzowi 
i pracownikom Urzędu Miejskiego 
w Brzesku, inspektorowi budowlanemu 
i firmie wykonawczej oraz wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego, iż można 
otworzyć i poświęcić nowy most na 
Uszewce.

Uroczystego poświęcenia mostu do-
konał ksiądz proboszcz Ryszard Pluta, 
gratulując „dobrych rzeczy” i podkreśla-
jąc, iż nowo wybudowany most stanowi 
„dobro wspólne, które służy wszystkim 
ludziom”. Biało – czerwona wstęga 
została przecięta przez  przedstawicieli 
władz, zaproszonych gości i mieszkań-
ców Bucza, którzy chętnie zabierali 
na pamiątkę po jej (wstęgi) kawałku. 
Chwilę później po nowym moście prze-
jechał pierwszy samochód należący do 
UM w Brzesku, pierwszy rower, wózek 
dziecięcy i autobus… A co ciekawe, po 
powodzi w 2010 roku autobusy obo-
wiązywał całkowity zakaz poruszania 
się po starym moście.

Jeszcze tylko przecięcie wstęgi i most będzie oficjalnie otwarty – fot. Beata Kądziołka 
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W dniu 25 lipca 2012 roku w Urzędzie 
Miasta miało miejsce uroczyste przeka-
zanie przez członka Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego – Stanisława Sorysa 
umowy gwarantującej dofinansowanie, 
które zostało przyznane w ramach nabo-
ru do działania „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej”. 

Beneficjentem z powiatu brzeskiego, 
który otrzymał wsparcie na realizację 
projektu w zakresie tworzenia systemu 
zbiórki, segregacji i wywozu odpadów 
komunalnych Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013, 
są Brzeskie Zakłady Komunalne. Dofi-
nansowanie w ramach projektu „Zakup 
średniogabarytowego pojazdu do wywo-
zu odpadów komunalnych dla Brzeskich 
Zakładów Komunalnych” zostało prze-
kazane w obecności burmistrza Brzeska 
Grzegorza Wawryki na ręce prezesa 
BZK, Janusza Filipa. Otrzymane środki 
w wysokości 200 tys. zł. stanowią część 
całkowitego projektu, którego łączna 
wartość wynosi 492 tysięcy złotych.  
Jak zapewnił na uroczystym spotkaniu 
prezes BZK, pieniądze zostaną dobrze 
wykorzystane.

Wśród beneficjentów, którzy otrzy-
mali wsparcie finansowe znalazły się 
także gmina Pleśna realizująca projekt 
„Utworzenie i wyposażenie punktów 
segregacji odpadów komunalnych na 
terenie Gminy Pleśna” oraz gmina Za-
kliczyn w ramach projektu „Tworzenie 
systemu segregacji zbiórki odpadów na 
terenie Gminy Zakliczyn”.

Warto dodać, że do tej pory Zarząd 
Województwa Małopolskiego przyznał 
dofinansowanie 23 projektom z terenu 
Małopolski w ramach prowadzonego 
naboru do działania „Podstawowe usługi 
dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
o łącznej wartości prawie 3,5 miliona 
złotych.  BK

Nowy pojazd 
w BZK

Pierwszy dzień sierpnia br. upłynął pod 
znakiem uroczystego otwarcia brzeskiego 
dworca PKP, który doczekał się długo ocze-
kiwanego remontu. Właściwie to został 
ukończony I etap planowanej moderni-
zacji. W jego zakresie znalazły się prace 
polegające na wykonaniu nowej elewacji, 
wymianie dachu, drzwi i okien w dworco-
wym budynku i odnowieniu pomieszczeń. 
Na dachu zainstalowane zostały słoneczne 
baterie, które pozyskują energię ogrzewa-
jącą wodę. Budynek wyposażony został 
w osobową windę. W celu zwiększenia 
bezpieczeństwa pasażerów wprowadzo-
ny został system wizyjnego monitoringu 
nadzorującego dworcowe pomieszczenia, 
a także parking i najbliższe otoczenie.  

W dalszej kolejności planowany jest 
remont torowiska i peronów. Istniejąca 
jeszcze kładka dla pieszych w najbliż-
szej przyszłości zniknie, a zastąpi ją 
podziemne przejście.

Dworzec po remoncie

O modernizację dworca samorządowe 
władze naszej gminy zabiegały już od 
wielu lat. Gotowe były nawet uczestni-
czyć w pokryciu kosztów ewentualnych 
prac. Po długich rozmowach zawarto 
porozumienie, na mocy którego Polskie 
Koleje Państwowe zadeklarowały, że całe 
koszty remontu pokryją z własnych środ-
ków. Gmina wyłożyła jedynie pieniądze 
na budowę parkingu, którego powierzch-
nia zostanie jeszcze poszerzona.   

- Cieszę się, że udało nam się dopro-
wadzić do tego remontu i ukończenia 
jego pierwszego etapu. Do tej pory brzeski 
dworzec straszył swoim wyglądem i nie 
był najlepszą wizytówką miasta. Po za-
padnięciu zmroku nie było to też miejsce 
bezpieczne. Teraz po przeprowadzeniu 
modernizacji i zainstalowaniu monito-
ringu wszystko diametralnie się zmieniło 
– powiedział nam burmistrz Grzegorz 
Wawryka.  EMIL

„Ostoja” zaprasza
POZNAJMY SIEBIE POMIMO BARIER to nazwa 
projektu realizowanego już od dwóch miesięcy przez 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Opieku-
nów i Wolontariuszy ‘OSTOJA’. Jest on finansowany 
ze środków pozyskanych z Komisji Europejskiej 
w ramach programu „Młodzież w Działaniu”, akcji 
1.2- Inicjatyw Młodzieżowych. 

Tematyka projektu dotyczy potrzeby bliskości z drugim człowiekiem. 
Bliskości ,której potrzebujemy niezależnie od tego kim jesteśmy i z jakimi 
trudnościami życiowymi musimy się zmagać. Obecnie uczestnicy gromadzą 
się na spotkaniach tematycznych, ale finalnym etapem będzie wystawienie 
sztuki teatralnej. 

Osoby które czują potrzebę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, 
serdecznie zapraszamy na nasze spotkania. Odbywają  się one w każdy 
drugi i czwarty piątek miesiąca o godz.: 17.00 w salce katechetycznej przy 
kościele p. w. św. Jakuba Apostoła w Brzesku.
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fot. Piotr Dudafot. Piotr Duda

Burmistrz Grzegorz Wawryka nie krył zadowolenia z zakończonego remontu.
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Audioprzewodnik 

w portalu
Zachęcamy mieszkańców oraz 
turystów do posłuchania „Audio-
przewodnika po Ziemi Brzeskiej”, 
który składa się z trzech 12-mi-
nutowych audycji – „Mokrzyska 
i Bucze – sołectwa w gminie Brze-
sko”, „Sterkowiec i Wokowice 
– sołectwa w gminie Brzesko” oraz 
„”Cmentarz wojskowy z czasów 
i wojny światowej przy ul. Czarno-
wiejskiej w Brzesku. Omówienie 
dróg do niepodległości poprzez opis 
działalności organizacji niepodle-
głościowych”. 

Audycje oprowadzają „krok 
za krokiem” słuchacza po trasie 
wyznaczonej przez interesujące 
obiekty architektoniczne, kultu-
rowe i przyrodnicze. Opowiadają 
o ich znaczeniu i wykorzystaniu 
w przeszłości, nie stroniąc od 
legend, czy anegdot. W tym celu 
przy pisaniu scenariuszy i doku-
mentacji tematu do współpracy 
zaproszono szerokie grono na-
ukowców (historyków, historyków 
sztuki, archeologów, czy etnogra-
fów). Każdą z wycieczek prowadzi 
dwoje przewodników - mężczyzna 
i kobieta w towarzystwie owych 
ekspertów, którzy omawiają spe-
cjalistyczne zagadnienia.

Gmina do tej pory nie dyspono-
wała opracowaniami historyczno-
turystycznymi w formie MP3. Au-
dioprzewodnik został zrealizowany 
w nowoczesny sposób i jest łatwo 
przyswajalny dla przeciętnego od-
biorcy, przez co stanowi zachętę do 
głębszego poznania swojej „małej 
ojczyzny”. Jest źródłem wiedzy 
dla młodzieży szkolnej. Historia 
regionu „w pigułce” zawiera cen-
ne informacje o Ziemi Brzeskiej 
i zachęca do czynnej turystyki 
indywidualnej i grupowej. 

Aktualnie audioprzewodnik 
jest dostępny na stronie www.brze-
sko.pl (serwis: Kultura/turystyka, 
lub link http://www.brzesko.pl/in-
dex.php?strona=audio) UM

Opracowanie Audioprzewod-
nika było możliwe dzięki dotacji, 
w ramach działania 413 Wdraża-
nie Lokalnych Strategii Rozwoju 
objetego PROW na lata 2007-2013 
w zakresie małych projektów.

Wzrasta zainteresowanie zakupem ko-
munalnych mieszkań z 90-procentową 
bonifikatą, którą ustalili radni podczas 
kwietniowej sesji. Przypomnijmy, że 
najemcy sporej części lokali będących 
pod zarządem MZGM do końca roku 
mogą je zakupić za jedyne 10 procent 
ich wartości. Później zasady zmienią się 
na mniej korzystne. 

Jak poinformował nas naczelnik 
Wydziału Geodezji, Gospodarowania 
Mieniem i Rolnictwa Józef Makuch, do 
tej pory wpłynęło około 70 wniosków 
o wykup takich mieszkań. 

- Zachęcam naszych najemców do 
zakupu lokali. Oprócz tego, że można 
je nabyć po bardzo atrakcyjnej cenie, 
to poprzez zakup zyskuje się prawo do 
dowolnego dysponowania lokalem oraz 
do bezpośredniego uczestnictwa i współ-
decydowania w sprawach związanych 
z podnoszeniem standardu budynków, 
w których te lokale się znajdują – mówi 
Józef Makuch. 

Podjęta przez radnych kwietniowa 
uchwała obowiązuje tylko do końca 
roku. Po upływie tego terminu ceny 
mieszkań wzrosną, to znaczy nadal 
będzie obowiązywać bonifikata, ale na 
znacznie niższym poziomie. Ponadto 
istnieje zagrożenie, że o zakup komu-
nalnych mieszkań od 2013 roku będzie 

Ruch w mieszkaniówce
znacznie trudniej, bo już teraz rząd 
intensywnie pracuje nad zaostrzeniem 
przepisów dla najemców takich lokali. 
Aktualnie większość mieszkań jest wy-
najmowana na czas nieokreślony. Jest 
wielce prawdopodobne, że nowe przepisy 
narzucą gminom obowiązek zawierania 
umów najmu tylko na jeden rok, mak-
symalnie na pięć. Za każdym razem, 
po wygaśnięciu czasu obowiązywania 
umowy, gminy będą sprawdzać, czy 
dochody najemców wzrosły i czy wciąż 
mają oni uprawnienia zezwalające do 
odnowienia umów.  

Naczelnik Makuch przestrzega: 
- Z informacji, jakie do nas docierają, 
wynika jasno, iż według projektu rządo-
wego z chwilą śmierci głównego najemcy 
umowa najmu będzie automatycznie wy-
gasać. Oznacza to, że w takich przypad-
kach gmina będzie sprawdzać dochody 
osób, które chciałyby przejąć mieszkanie 
po zmarłym. Jeśli te dochody będą prze-
wyższać ustalone odgórnie kryterium, 
wtedy będzie możliwość, aby rodzina 
zmarłego pozostała w mieszkaniu, ale 
umowa najmu zostanie zawarta na 
nowych już warunkach, między innymi 
podniesiona zostanie stawka czynszu. 
Przypomnijmy, że aktualnie kryterium 
dochodowe obowiązujące przy rozdziale 
mieszkań komunalnych wynosi 1199 
złotych na osobę w rodzinie.

- Projekt przewiduje też, że czynsze 
wzrosną tak, aby podstawowe stawki 
przynajmniej pokryły koszty eksploatacji 
lokali – zapowiada Józef Makuch. 

Jak widać, propozycja zakupu miesz-
kań z 90-procentową bonifikatą jest 
niezwykle atrakcyjna. To nie tylko 
szansa zakupu po bardzo niskiej cenie, 
ale również okazja, aby zapewnić sobie 
komfort długoletniego zamieszkiwania 
bez jakichkolwiek niespodzianek w przy-
szłości.  EMIL
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Uwaga konkurs
Tę starannie wykonaną tablicę z ewiden-
tnym błędem ortograficznym wypatrzył 
nasz fotoreporter podczas jednej z wy-
cieczek organizowanych przez MOK 
w czasie wakacji. Zachęcamy naszych 
Czytelników do wzięcia udziału w sta-
łym konkursie fotograficznym. Jeśli na 
swej drodze traficie na coś, co Waszym 
zdaniem zaskakuje lub śmieszy, sfotogra-
fujcie to i prześlijcie na adres redakcji. 
Autorzy najciekawszych prac otrzymają 
od nas nagrody-niespodzianki.     (red.)
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ODESZLI W LIPCU CD.ODESZLI W LIPCU CD.
Cieśla Jerzy (59) – Brzesko
Grzesik Lucyna (41)  - Poręba Spytkowska
Grzywacz Jacek Władysław (70) – Brzesko
Kaczmarczyk Urszula (97) – Brzesko
Kądziołka Grażyna Maria (48) – Sterkowiec
Kleibur Kacper (100) – Mokrzyska
Laska Władysław Franciszek (63) – Brzesko
Legutko Kazimierz Jan (64) – Sterkowiec
Łowicki Stefan Adam (62) – Brzesko
Migda Stanisław (73) – Brzesko
Pukal Józef Jan (80) – Okocim
Pukrop Piotr Stanisław (78) – Bucze
Sady Władysław Roman (82) – Okocim
Szot Janina Maria (87) – Jasień
Wąsik Józef (99) – Brzesko

ODESZLI W SIERPNIUODESZLI W SIERPNIU 
Bułatowicz Józefa Anna (84) – Jadowniki
Gajec Tadeusz (46) – Brzesko
Kaczmarczyk Janina Elżbieta (89) – Brzesko
Kądziołka Maria (77) – Szczepanów
Kolarz Bernadeta (49) – Poręba Spytkowska
Kwiatek Mieczysław (80) – Jadowniki
Lwowska Anna Zofia (67) – Brzesko
Majta Tadeusz Wincenty (63) – Brzesko
Migdał Kazimiera (80) – Jasień
Multarzyński Józef  Zdzisław (64) – Jasień
Okas Maria Stefania (65) – Jadowniki
Pajor Jerzy Wiktor (74) – Okocim
Piasecki Dawid Henryk (22) – Jadowniki
Pilch Helena Julia (81) – Wokowice
Płachta Stanisława (81) – Jasień
Przepiórka Stanisław (95) – Bucze
Ropek Czesław Jan (62) – Brzesko
Szot Jan (66) – Brzesko
Świerad Stanisława Stefania (88) – Jadowniki
Wąsik Jan Marian (74) – Jasień
Woda Michał (90) – Mokrzyska
Wójcik Stanisław (61) – Wokowice
Zydroń Józef Jan (60) – Brzesko
Zydroń Michalina Helena (86) - Brzesko

Dnia 15 sierpnia 2012 roku w Krakowie 
zmarła mgr Janina Kurek, wieloletnia 
nauczycielka historii i wiadomości 
o świecie współczesnym oraz wychowaw-
czyni wielu pokoleń młodzieży w Liceum 
Ogólnokształcącym w Brzesku.

Urodziła się 13 stycznia 1938 roku 
w Bieśniku w powiecie brzeskim, w ro-
dzinie robotniczej Ludwika Studzińskie-
go i Marii z Migdałów. W latach 1945-
1952 uczęszczała do Szkoły Podstawowej  
w Zakliczynie nad Dunajcem. Naukę 
kontynuowała w latach 1952-1956 w II 
Liceum Ogólnokształcącym im. hetmana 
Jana Tarnowskiego w Tarnowie, które 
ukończyła z wyróżnieniem. Następnie, 
w latach 1957 – 1961 studiowała historię 
na Wydziale Filologiczno-Historycznym 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krako-
wie otrzymując tytuł magistra.

Po ukończeniu studiów praco wała 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Wojniczu, 
gdzie w roku szkolnym 1961/1962 uczyła 
historii i języka rosyjskiego. W 1962 roku 
w związku z zawarciem w lipcu tego 
roku związku małżeńskiego z Mieczysła-
wem Kurkiem (1929-2010), rusycystą, 
nauczycielem brzeskiego Liceum Ogól-
nokształcącego podjęła pracę w Szkole 
Podstawowej w Okocimiu i jako nauczy-
ciel kontraktowy w tutejszym liceum. 

Zmarła Janina Kurek 
(1938-2012)

W listopadzie 1963 roku zrezygnowała 
z pracy w szkole w Okocimiu, zostając 
nauczycielem stałym w Liceum Ogól-
nokształcącym, gdzie do przejścia na 
emeryturę w 1993 roku uczyła historii 
i wiadomości o Polsce i świecie współ-
czesnym, a także sprawowała opiekę 
nad kołem historycznym oraz Samorzą-
dem Szkolnym.

W 1969 roku ukończyła ponadto 
Szkołę Wykładowców i Lektorów zagad-
nień wychowania obywatelskiego przy 
Wojewódzkim Ośrodku Propagandy 
Partyjnej w Krakowie. W 1972 roku na-
tomiast Kuratorium Okręgu Szkolnego 
w Krakowie powołało ją na stanowisko 
profesora szkoły średniej.

Za wieloletnią pracę pedagogiczną 
Janina Kurek została odznaczona Złotym 
Krzyżem Zasługi (1983). Otrzymała rów-
nież nagrodę Ministra Oświaty i Wycho-
wania stopnia III (1973), nagrody Kura-
tora Oświaty i Wychowania (1973, 1981) 
oraz dyrektora szkoły (1988, 1989).

W niedługim czasie po przejściu 
na emeryturę małżonkowie Janina 
i Mieczysław Kurkowie opuścili Brzesko 
i zamieszkali w Krakowie.

Pogrzeb Janiny Kurek odbył się 
20 sierpnia br. na cmentarzu Salwator-
skim w Krakowie.  Jerzy Wyczesany

„Powinno się być jak chleb, który 
dla wszystkich leży na stole, z które-
go każdy może kęs sobie ukroić, na-
karmić się, jeżeli jest się głodnym” 
– brat Albert Chmielowski.

Już po raz jedenasty odbyło się 
Diecezjalne Święto Chleba, którego 
organizatorami byli: Zarząd Cechu 
Rzemieślników oraz Małych i Średnich 
Przedsiębiorców w Brzesku, Rada Izby 
Rzemieślniczej w Tarnowie, Parafia 
N.M.P. Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. 
W Brzesku, burmistrz Brzeska, staro-
sta brzeski i Miejski Ośrodek Kultury 
w Brzesku.

Zaproszonych gości powitał Starszy 
Cechu Kazimierz Kural. Do Braci Ce-
chowych słowa skierował też Poseł na 
Sejm RP Edward Czesak. Przemarsz 
na Plac Kazimierza Wielkiego odbył 
się przy dźwiękach iwkowskiej kapeli. 
Tutaj wręczone zostały resortowe od-
znaczenia przyznane przez Związek 

Święto Chleba 2012
Rzemiosła Polskiego w Warszawie. 
Platynowym medalem im. Jana Ki-
lińskiego uhonorowano długoletniego 
członka Cechu Zygmunta Czyżyckiego. 
Złote medale im. Jana Kilińskiego 
otrzymali: Adam Halik, Mieczysław 
Hebda, Wacław Jawor, Jolanta Kącka 
i Jerzy Rybicki. Srebrne medale przy-
znano: Wiesławowi Ducinowskiemu, 
Stefanii Kociołek-Biernat i Markowi 
Pukalowi. Przewodniczący Zarządu 
Rady tarnowskiej Izby Rzemieślniczej 
wręczył Edmundowi Lesiowi Hono-
rową Odznakę Rzemiosła im. Jana 
Kilińskiego.  

Starosta Brzeski Andrzej Potępa 
przyznał okolicznościowe statuetki Ada-
mowi Halikowi, Aleksandrze i Ryszardo-
wi Dziedzicom, Michałowi Mrówce oraz 
Spółdzielni PSS „Społem” w Brzesku. 

Po obrządku chlebowym w wykona-
niu zespołu Iwkowianie, odprawiona zo-
stała msza święta, którą celebrował or-

dynariusz ksiądz Bp Tarnowski Andrzej 
Jeż, który pobłogosławił chleb i inne 
wyroby znajdujące się na stołach. 

Druga część uroczystości rozpoczęła 
się od występu zespołów Malwinki i Iw-
kowianie. Tradycyjnie został przeprowa-
dzony też konkurs poświęcony tematyce 
chleba. Później rozpoczął się festyn 
rodzinny połączony z degustacją żurku 
galicyjskiego. Piękna pogoda sprawiła, 
że wszyscy bawili się znakomicie.

Starszy Cechu Kazimierz Kural ser-
decznie dziękuje wszystkim, którzy przy-
czynili się do tego, że uroczystość miała 
tak wspaniałą oprawę i odbyła się na 
wysokim poziomie.  (red.)

Fotorelacja - strona 19
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W pierwszą niedzielę września na 
brzeskim Rynku odbyła się uroczy-
stość przekazania sztandaru Jed-
nostce Strzeleckiej 2059 z Brzeska. 
Ufundowali go burmistrz Brzeska 
Grzegorz Wawryka i starosta brze-
ski Andrzej Potępa. Poświęcenia 
dokonał ksiądz prałat Zygmunt 
Bochenek podczas mszy świętej. 
Rodzicami chrzestnymi sztandaru 
zostali Dorota Wójcik oraz kapitan 
Roman Robak. Wszystko odbyło się 
w obecności dowódcy Śląsko-Kra-
kowskiego Okręgu Strzelca oraz 
inspektora Sławomira Szczerkow-
skiego oraz Komendanta Głównego 
Strzelca, inspektora Marka Matuły. 

Związek Strzelecki „Strzelec” jest pa-
ramilitarną organizacją społeczno-wycho-
wawczą założoną w 1910 roku we Lwowie. 
W okresie międzywojennym jego komen-
dantem był sam Józef Piłsudski. W czerw-
cu 1940 roku organizacja podporządkowała 
się Związkowi Walki Zbrojnej. W 1991 roku 

Brzeska Jednostka ze sztandarem
Związek został reaktywowany. Brzeska 
Jednostka Strzelecka 2059 powołana 
została do życia stosunkowo niedawno, bo 
14 lipca 2011 roku. Jej patronem jest pod-
pułkownik Andrzej Hałaciński, który jako 
starosta był dowódcą brzeskiego Strzelca 
w latach 1929-1931. W ciągu tych dwóch 
lat jednostka wielokrotnie zaznaczyła 
swoją obecność w organizacji, uczestnicząc 
we wszystkich uroczystościach o patriotycz-
nym charakterze. Dowódcą jest starszy 
chorąży ZS Mirosław Król.   

Podczas uroczystej mszy świętej po-
przedzającej ceremonię wręczenia sztan-
daru ksiądz Zygmunt Bochenek nawiązał 
do bogatych tradycji brzeskiego Strzelca 
przypominając, że choć jest to organizacja 
świecka, to w swoim programie wycho-
wawczym kładzie nacisk na przestrze-
ganie wartości chrześcijańskich.  

Po nabożeństwie przy dźwiękach 
Miejskiej Orkiestry Dętej nastąpił prze-
marsz pocztów sztandarowych, przedsta-
wicieli jednostek OSP, władz samorzą-

dowych i zaproszonych gości na płytę 
Rynku. Tam, po wciągnięciu na maszt 
flagi państwowej i odegraniu hymnu 
nastąpiło odczytanie aktu ufundowania 
sztandaru przez burmistrza i starostę. 
Liczna była grupa gości, którzy ufundo-
wali okolicznościowe gwoździe, by wbić 
je w pamiątkową tablicę, między innymi 
burmistrz Grzegorz Wawryka, wicesta-
rosta Ryszard Ożóg, radni Katarzyna 
Pacewicz-Pyrek, Halina Mrówka (nie-
obecna z powodu choroby – w jej imieniu 
gwóźdź wbił Mirosław Król), Krzysztof 
Ojczyk i Tadeusz Pasierb, a także pre-
zesi LOK Marian Lambert i Andrzej 
Gruca. Następnie rodzice chrzestni 
sztandaru przekazali go Strzelcom. 

Zwieńczeniem uroczystości była 
defilada jednostki brzeskiego Strzel-
ca i pocztów sztandarowych, oczywi-
ście z towarzyszeniem Miejskiej Or-
kiestry Dętej pod dyrekcją Wiesława 
Porwisza.  PRUD 

Fotorelacja na str. 19 

Od 9 do 11 sierpnia w ramach Festiwalu 
Folkloru Polskiego odbyły się w Bukowi-
nie Tatrzańskiej 46. Sabałowe Bajania, 
w których uczestniczyli Porębianie. 
Wzięli udział w dwóch konkursach: 
śpiewu solowego i śpiewu grupowego. 

Folklor na salonach

Wśród 34 śpiewaków solowych wyróż-
niona została Zofia Kordecka. Natomiast 
w konkursie śpiewu grupowego wśród 
33 dorosłych grup śpiewaczych I miejsce 
zajął zespół Porębianie – grupa męska 
w składzie: Henryk Piela, Lech Pikuła, 

Andrzej Babraj, Klemens Góral i Antoni 
Sumara. Komisja konkursowa z zadowo-
leniem stwierdziła, że w bieżącym roku 
w Sabałowych Bajaniach wzięło udział 
bardzo wielu wykonawców z całej Polski. 
Podkreśliła też, że poziom wykonawczy 
w poszczególnych konkurencjach był 
wysoki, a dobór repertuaru zgodny 
z tradycją własnego regionu.

Gratulujemy zwycięzcom i dzięku-
jemy za to, że poświęcają swój wolny 
czas i z pasją kultywują tradycje Ziemi 
Brzeskiej. Promują również naszą gmi-
nę. O tym, jak bardzo są zaangażowani 
w to co robią, świadczy fakt, że żaden 
z panów nie mieszka w Porębie Spyt-
kowskiej. Dobrze jednak czują się w tym 
środowisku, przyjeżdżają tu na próby, 
występy. Integrują się z mieszkańcami 
wsi i działają w zespole Porębianie jako 
grupa śpiewacza.

***
2 września w Porąbce Uszewskiej od-

były się wojewódzkie dożynki, w których 
nie zabrakło akcentu związanego z naszą 
gminą. Naszymi przedstawicielkami 
były panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Jadownikach,  które specjalnie na tę 
uroczystość przygotowały dożynkowy 
wieniec zgłoszony do tradycyjnego kon-
kursu. Wprawdzie głównej nagrody nie 
otrzymały, ale ich dzieło zostało oklaska-
mi nagrodzone zarówno przez jurorów 
jak i publiczność.  red

Laureaci Sabałowych Bajań. Na pierwszym planie Klemens Góral. 
Stoją od lewej: Lech Pikuła, Andrzej Babraj, Antoni Sumara, Henryk Piela 

i Zofia Kordecka – fot. arch. zespołu Porębianie.
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Ta wystawa zawsze odbywa się w Niem-
czech i uczestniczą w niej hodowcy 
z całego świata, także z drugiej półkuli. 
Wśród nich obecny był Krzysztof Do-
brzański ze swoim dwuletnim zaledwie 
Orionem Mavic Poland. Orion debiu-
tował rok temu w Norymberdze, ale 
z uwagi na młody wiek wiadomym było, 
że na znaczący sukces liczyć nie może. 
Jednak został dostrzeżony, a jest to bar-
dzo ważne, bo aby zostać zakwalifikowa-
nym do wystawy WUSV trzeba w ciągu 
roku zyskać wiele wysokich ocen na 
podobnych imprezach. Sędziowie w tym 
czasie monitorują wszystkie wystawy, 
zawody i egzaminy. Pies, żeby osiągnąć 
wysokie miejsce, musi wcześniej zajmo-
wać czołowe lokaty. Każdy z nich musi 
też pomyślnie zdać egzamin ze zdrowia 
psychicznego. Do WUSV dopuszczane 
są te najdoskonalsze.

W Ulm wystartowało około 2000 ow-
czarków niemieckich z całego świata, w róż-

Mamy mistrza świata
Brzesko doczekało się wreszcie reprezentanta, który sięgnął po tytuł 
mistrza świata. Ten czempion ma cztery łapy, merda ogonem, dysponuje 
niezawodnym węchem i wabi się Orion Mavic Poland. W Ulm odbyły się 
Mistrzostwa Świata WUSV – hodowlana wystawa owczarków niemie-
ckich. Po najwyższe trofeum trwającego przez trzy dni czempionatu 
sięgnął pies z hodowli Krzysztofa Dobrzańskiego. Sukces to olbrzymi, 
bowiem po raz pierwszy w wieloletniej historii tej imprezy zwyciężył 
czworonóg spoza Niemiec – kraju, który z racji pochodzenia tych psów 
jest decydentem wyznaczającym kierunki rozwoju tej rasy. 

nych klasach. Orion został zgłoszony, do 
tej najważniejszej, użytkowej. Tylko w tej 
klasie przyznaje się oficjalny tytuł mistrza 
świata. Sędziowie oceniają nie tylko urodę 
psa, ale także zgodność jego parametrów 
z tymi wyznaczonymi przez znawców 
rasy. Na początek każdy ze startujących 
czworonogów przechodzi testy psychiczne. 
Odbywa się to na wypełnionym po brzegi 
stadionie. Na płycie boiska w tym teście 
jednocześnie bierze udział wiele psów. Jest 
to konkurencja bardzo widowiskowa, ale 
także dla każdego psa wielce stresująca, 
dlatego zapewne coraz częściej używa się 
terminu „sport kynologiczny”. Po zalicze-
niu testów psychicznych psy oceniane 
są pod względem budowy anatomicznej, 
która ma im pomagać w codziennej pracy 
użytkowej.   

Każdy właściciel zgłoszonego do 
konkursu psa musi okazać skrupulatnie 
prowadzoną dokumentację. Pies musi 
mieć aktualne świadectwo zdrowia psy-

chicznego i fizycznego. Ważne jest także 
udokumentowane pochodzenie. Liczy się 
to, aby można było udowodnić, że jego 
przodkowie do piątego pokolenia wstecz 
pracowali dla ludzi. 

Jak napisaliśmy na wstępie, po raz 
pierwszy w historii tej wystawy zdarzyło 
się, żeby tytuł mistrza świata otrzymał 
pies urodzony poza granicami Niemiec. 
Po raz pierwszy też po najwyższy laur 
sięgnął pies tak młody. Orion jako jedy-
ny w tej klasie otrzymał ocenę va1. To 
jest ocena superdoskonała, wyższej już 
po prostu nie ma, a jest przyznawana 
niezwykle rzadko. Żaden polski pies 
w 100-leniej historii tych zawodów takiej 
noty nie otrzymał. 

- Moje psy startowały już w tych 
zawodach osiem i pięć lat temu. Ow-
szem, otrzymywały wysokie oceny, ale 
dawało im to miejsca w drugiej połowie 
pierwszej setki. Wynik Oriona przeszedł 
moje największe oczekiwania, chociaż 
spodziewałem się dobrego wyniku, bo 
w ciągu ostatniego roku uczyniliśmy 
wielkie postępy pod każdym względem 
– mówi Krzysztof Dobrzański.

Każdy właściciel zgłoszonego do wy-
stawy psa musi wykazać się skrupulatnie 
prowadzoną dokumentacją. Bardzo waż-
ne jest udokumentowane pochodzenie 
psa. Trzeba wykazać, że jego przodkowie 
do piątego pokolenia wstecz zajmowały 
się pracą na rzecz ludzi. Bo owczarek 
niemiecki od zarania jest psem pracują-
cym. Początkowo jako stróż, na przykład 
pilnujący stad owiec, obecnie najczęściej 
służy w wojsku lub policji. Orion także, 
ale o tym nieco później. 

Przez trzy dni trwania wystawy sę-
dziowie każdego psa bacznie obserwują, 
nawet wtedy, gdy te tylko odpoczywają 
między jednym a drugim pokazem. 
Dopiero po tych obserwacjach ogłaszają 
werdykt. Każdy z jurorów to wysokiej 
klasy znawca rasy. W tym roku wydali 
werdykt Krzysztofowi Dobrzańskiemu 
najmilszy. Orion Mavic Poland jest 
niekwestionowanym mistrzem świata. 

Krzysztof Dobrzański hodowlą psów 
zajmuje się mniej więcej od piętnastu 
lat. Przez dziesięć lat wydawał ogólno-
polskie czasopismo specjalistyczne „Ow-
czarek Niemiecki”. Na jakiś czas perio-
dyk został zawieszony, ale już niebawem 
jego wydawanie zostanie wznowione. 
Brzeski hodowca od lat organizuje też 
wystawy, na które zjeżdżają się hodowcy 
z całej Europy. Początkowo te imprezy 
organizowane były w Brzesku, najpierw 
na stadionie Okocimskiego, później 
w parku Goetzów. Ostatnio wystawy 
odbywają się na polu namiotowym 
w pobliżu zapory w Czchowie. Podobnie 
będzie w tym roku, a wystawa odbędzie 

Krzysztof Dobrzański i jego Orion z pucharem i medalami - fot. arch. KD
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się 27 października. Wstęp na imprezę 
jest wolny, a warto się na nią wybrać, bo 
prezentować się będą najlepsze owczarki 
niemieckie w Europie. Nie wyobrażamy 
sobie, że mogłoby zabraknąć mistrza 
świata. Wcześniej, bo już 21 września 
br. w tym samym roku odbędzie się 
prezentacja psów tej rasy organizowana 
z inicjatywy Klubu Owczarka Niemie-
ckiego z Nowego Sącza. 

Jeśli chce się osiągnąć taki sukces, 
jaki stał się udziałem Oriona, jeden 
właściciel nie wystarczy, bo takim psem 
trzeba zajmować się na okrągło. Tym 
drugim właścicielem jest Jarosław 
Kozioł z Bogumiłowic, u którego Orion 
na co dzień mieszka. I to właśnie pan 
Kozioł ze świeżo upieczonym mistrzem 
na co dzień pracuje. Orion to pies, jak 
na owczarka niemieckiego przystało, 
ostry. Kot lub jeż mogą do niego podejść 
na własną odpowiedzialność. Świetnie 
pilnuje posesji, ostrzegając o każdym 
zagrażającym – jego  zdaniem – niebez-
pieczeństwie. Ma niesamowity węch. 
Zdarzyło się, że podczas wczasów za 
granicą zaginęła córeczka pana Kozio-
ła. Orion bardzo szybko odnalazł ją na 
oddalonej o kilkaset metrów plaży, na 
którą dziewczynka sama się wybrała. 
Znalezienie zagubionych w gęstej trawie 
kluczyków od samochodu to dla niego 
kwestia sekund, a zdarzały się takie 
przypadki. Bardzo często bywa na woj-
skowych poligonach, gdzie rozwija swoją 
sprawność węchową. W ogóle służy też 
w służbach specjalnych, uczestnicząc na 
przykład w rozpędzaniu nielegalnych 
demonstracji. Zawsze pomocny jest tam, 

gdzie istnieje zagrożenie zdrowia lub 
życia ludzkiego. 

Z jednej strony ostry, ale ma tez 
swoje drugie oblicze. Jest po prostu psem 
rodzinnym. W Bogumiłowicach mieszka 
z całą rodzina, z którą jest bardzo za-
przyjaźniony, szczególnie z dziećmi. 

Co oznacza nagroda wywalczona 
w Ulm? Przede wszystkim prestiż. Ale 
z tym sukcesem wiążą się także kuszące 
propozycje. Na przykład ta, która na-
deszła z Australii, aby go wypożyczyć. 
Służyłby tam jako reproduktor, a jego 
potomstwo zapewne miałoby szansę 
pójść w ślady ojca. Podobnie myśli kilku 
Chińczyków, którzy chcieliby Oriona po 
prostu kupić. Chińscy hodowcy zrzeszają 
się w takie nieformalne spółdzielnie. 
Kupują psa z najeżoną sukcesami prze-
szłością, a ten służy jako reproduktor 
tylko dla ich suk. Inni hodowcy, którzy 

nie są w spółdzielni, szans na sko-
rzystanie z takich „usług” nie mają. 
Czy Krzysztof Dobrzański i Jarosław 
Kozioł sprzedadzą Oriona? - Jeszcze 
przynajmniej przez rok sprzedaż Orio-
na nie wchodzi w rachubę. Zgodnie 
z regulaminem WUSV jeden owczarek 
niemiecki może być mistrzem świata 
tylko dwa razy. To oznacza, że za rok 
postaramy się powtórzyć tegoroczny 
sukces. Jeśli go odniesiemy, to wtedy 
będziemy zastanawiać się nad dalszym 
losem mistrza. W takiej sprzedaży nie 
ma nic niestosownego. Na tym polega 
hodowla owczarków niemieckich. Za-
wsze przy takich transakcjach ciężko 
rozstać się ze swoim podopiecznym. 
Zawsze mamy jednak świadomość, że 
pies trafia w godne ręce, takiego samego 
pasjonata jak ja – wyznaje właściciel 
czempiona.  PRUD

W październiku rozpocznie się kolejny 
rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, który ściśle współpracuje z Miej-
skim Ośrodkiem Kultury. W zajęciach 
proponowanych przez UTW może 
uczestniczyć każdy mieszkaniec powiatu 
brzeskiego, który ukończył 40. rok życia. 
Zgłoszenia przyjmowane są codziennie 
w Regionalnym Centrum Kulturalno-
Bibliotecznym w pokoju 12, lub telefo-
nicznie (14 684 96 60). 

MOK zaprasza także do udziału 
w zajęciach nauki gry na instrumentach 
– keyboard, fortepian, akordeon, gitara. 
Zapisy przyjmowane są przez cały rok, 
bez egzaminów wstępnych.

W MOK-u, który od początku wrześ-
nia mieści się w budynku Regionalnego 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego, 

prowadzone są ponadto zajęcia kółka 
teatralnego, kółka szachowego, koła 
fotograficznego, dziecięcego i młodzie-
żowego zespołu tanecznego, młodzie-
żowego zespołu instrumentalnego, 
baletu oraz Akademii Bolka i Lolka. 
Prowadzone są ponadto warsztaty wo-
kalne oraz nauka grafiki komputerowej 
i Akademia Dźwięku (obsługa kompu-
terowych programów muzycznych). 

Przez cały rok organizowane będą 
wyjazdy do teatrów. Już w najbliższym 
czasie zaplanowano dwa takie wyjazdy. 
Oba do Teatru im. Ludwika Solskiego 
w Tarnowie w ramach Festiwalu Ko-
medii Talia 2012. 1 października na 
„O północy przybyłem do Widawy, czyli 
opis obyczajów III” w wykonaniu akto-
rów Teatru IMKA z Warszawy. 7 paź-

dziernika na „Jeszcze nie pora nam 
spać” w wykonaniu Teatru Rozrywki 
z Chorzowa i Grupy Rafała Kmity. 

23 września br. o godzinie 18.00 
w sali koncertowej Regionalnego Cen-
trum Kulturalno-Bibliotecznego roz-
pocznie się widowisko „Hubert Zapiór 
i jego goście”. Zapowiada się ciekawy 
spektakl będący połączeniem dwóch 
światów – muzyki poważnej i rozrywko-
wej. Usłyszeć będzie można pieśni i arie 
największych polskich i zagranicznych 
kompozytorów, a także piosenki z do-
brze już w Brzesku znanego „Kabaretu 
Starszych Panów” oraz musicalowe 
utwory i romantyczne duety. Obok 
Huberta Zapióra wystąpią Adrianna 
Zborowska (Bochnia), Barbara Gąsieni-
ca-Giewont (Zakopane), Joanna Hebda, 
Natalia Mleczko i Bernadetta Woźniak 
(Brzesko). Konferansjerkę poprowadzi 
Wojciech Sukiennik, który również 
wystąpi, a wykonawcom akompaniować 
będzie Krzysztof Musiał.   PRUD 

Orion jak każdy owczarek jest psem rodzinnym - fot. arch. KD

MOK proponuje
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Z kroniki policyjnej

Strażacy w akcji

Policjant Roku

Spłonął garaż
Pierwsza akcja gaśnicza brzeskich 
strażaków w sierpniu związana była 
z pożarem garażu w Tymowej (gm. 
Czchów). W działaniach uczestniczyły 
dwa zastępy z PSP Brzesko i trzy OSP 
z terenu gminy  Czchów. W garażu 
znajdowały się samochód osobowy, mo-
tocykl oraz drobny sprzęt warsztatowy. 
Ponadto cały budynek mieszkalny 
był mocno zadymiony. Już na miejscu 
zdarzenia strażacy dowiedzieli się, że 
tuż przed ich przybyciem z płonącego 
budynku ewakuowało się dwóch chłop-
ców w wieku 17 i 5 lat. Pożar ugaszono 
i zapobieżono rozprzestrzenieniu się 
ognia na cały budynek. Jednak znaj-
dujący się w garażu sprzęt doszczętnie 
spłonął. PRUD

Zdradziecki piorun
Od uderzenia pioruna stanął w ogniu 
drewniany dom w Porąbce Uszewskiej. 
Wystarczyła krótkotrwała burza, by 
doszło do nieszczęścia. W wyniku 
pożaru spłonęła więźba dachowa oraz 
część sprzętów domowych. Straty osza-

cowane zostały na 250 tysięcy złotych. 
W akcji gaśniczej uczestniczyły trzy 
zastępy OSP z terenu gminy Dębno 
oraz jeden z PSP Brzesko. EMIL

Śmiertelny wypadek
Do tragicznego w skutkach wypadku 
doszło 29 sierpnia w Jadownikach na 
ulicy Staropolskiej. Jadący tą drogą sa-
mochód prowadzony przez 22-letniego 
mężczyznę kilkakrotnie koziołkował, 
by zatrzymać się do góry kołami. 
Przybyli na miejsce strażacy stwier-
dzili, że obok rozbitego samochodu leży 
człowiek, u którego stwierdzono brak 
wyczuwalnego tętna i oddechu oraz 
szereg obrażeń ciała. Mimo natych-
miast podjętych czynności reanima-
cyjnych nie udało się uratować życia 
młodego kierowcy. PRUD

Pracowity koniec wakacji 
Cztery razy wyjeżdżali brzescy stra-
żacy do akcji ratowniczych w ostatni 
dzień sierpnia. Zaczęło się od groźnego 
pożaru lasu w Przyborowie. Spłonęło 
około 80 arów powierzchni. W gaszeniu 

wojewódzkiego policji generała Mariu-
sza Dąbka. 

Aspirant Robert Gładysz od po-
czątku służby, a ta trwa już 22 lata, 
związany jest z „drogówką”. Pierwsze 
8 lat spędził w Komendzie Wojewódz-
kiej. W brzeskim WRD pełni służbę od 
1999 roku. Pełni też funkcję radnego 
powiatowego. PRUD  

Marihuana pod sklepem
Uwagę brzeskich policjantów przy-
ciągnęli dwaj mężczyźnie, którzy dość 
dziwnie zachowywali się w pobliżu 
jednego ze sklepów na terenie gminy 
Dębno. Na widok mundurowych jeden 
z nich odrzucił pakunek zawinięty 
w aluminiową folię. Okazało się, że 
zawiniątko zawierało 8,5 grama ma-
rihuany. Obu mężczyznom postawiono 
zarzut posiadania środków odurzają-
cych, a jeden z nich ponadto usłyszał 
zarzut udzielania narkotyków innej 
osobie. EMIL

Nietrzeźwy na parkingu
21 sierpnia br. na parkingu przy 
jednym ze sklepów w Jadownikach 
samochodem poruszał się dość niepew-

nie pewien kierowca. U kierującego 
oplem stwierdzono prawie 2 promile 
w wydychanym powietrzu. Mężczyzna 
został zatrzymany. Teraz stanie przed 
sądem, a już na miejscu ukarany został 
mandatem w wysokości 500 złotych za 
kierowanie samochodem bez wymaga-
nych uprawnień. EMIL

Giną samochody
Coraz częściej z brzeskich parkingów 
i ulic znikają samochody. Komendant 
Robert Biernat zwraca uwagę, że kra-
dzieże aut nasiliły się także na terenie 
innych powiatów, dlatego policjanci 
kilku komend ściśle ze sobą współ-
pracują. Kilka lat temu w wyniku 
takiej współpracy rozbito gang złożony 
z mieszkańców Wieliczki. Policjanci 
liczą na to, że i tym razem dojdzie do 
zatrzymania złodziei. PRUD 

pożaru (akcja trwała dwie godziny) 
uczestniczyło 23 strażaków z sześciu 
zastępów.  

W tym samym dniu w Gnojniku 
zderzyły się dwa samochody osobowe. 
Rannych zostało sześć osób, w tym 
dwoje dzieci. Na szczęście ich obrażenia 
nie były groźne. Strażacy uczestniczyli 
w usuwaniu utrudnień spowodowanych 
wypadkiem, a do czasu zakończenia 
tych działań ruch odbywał się wahad-
łowo. O tej samej porze inna grupa 
strażaków gasiła pożar trawy na nie-
użytkach rolnych w Bielczy. 

Już wieczorem w Borzęcinie Gór-
nym motocyklista zderzył się z samo-
chodem osobowym. Ranny kierowca 
jednośladu został przewieziony do 
szpitala. EMIL

Rozstrzygnięty został coroczny plebis-
cyt Gazety Krakowskiej i Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Krakowie na 
Policjanta Roku. Zwycięzcą został 
funkcjonariusz Komendy Powiatowej 
w Brzesku, Robert Gładysz. Uroczyste 
wręczenie nagród odbyło się podczas 
Święta Policji w Limanowej, gdzie 
brzeski policjant odebrał statuetkę 
i dyplom z rąk redaktora naczelnego 
GK Wojciecha Harpuli i komendanta 
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Uroczystości Uroczystości 
na Słotwiniena Słotwinie

XX Piknik Country Piknik Country

Jednostka 2059 
ze sztandarem
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Święto Chleba Święto Chleba 
20122012

Jednostka 2059 Jednostka 2059 
ze sztandaremze sztandarem
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Grupa Hoteli WAM
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Jest piękny sierpniowy wieczór. Siedzę 
na werandzie, piję kompocik z jabłek, 
patrzę z apetytem na drożdżowy placu-
szek ze śliwkami, którego zjadłam już 
spory kawałek i wydaje mi się, że znów 
łakomstwo weźmie górę nad rozsądkiem. 
Te owoce smakują zupełnie jak te, które 
rosły w sadzie,  jaki był w sąsiedztwie 
mego rodzinnego domu. Słońce powoli 
chyli się ku zachodowi, a niebo przybiera 
bajeczne barwy, czekając na nadejście 
nocy. Na Mnie czeka jeszcze spora ilość 
urzekająco pachnących malin, które 
koniecznie chcą przetrwać jesień i część 
zimy w buteleczkach oraz słoiczkach, 
zamienione na słodziutki sok o pięknej 
amarantowej barwie.    

Mimo tego, że to ,,mini przetwórstwo 
owocowe” zajmie mi sporo czasu, jakoś 
nie bardzo mam ochotę wstać, tudzież 
zabrać się do pracy z sokownikiem w pa-
rze. Zastanawiam się również, o czym 
ciekawym by tu dla Państwa napisać, 
bo wakacje stały się przeszłością. Pora 
pożegnać się z lekkim rozleniwieniem, 
jakie im towarzyszy i zabrać się solidnie 
do pracy.

Mam też świadomość, że niebawem 
wieczory trzeba będzie spędzać w domu 
przy kominku lub kaloryferku. Dociera 
do mnie powoli, że wschody i zachody 
słońca można będzie podziwiać głównie 
zza okna z racji coraz krótszych i zim-
niejszych dni. Jesień jest niewątpliwie 
uroczą porą roku, drzewa przybierają 
barwy od żółtej, poprzez złotą do brązów 
i czerwieni. Liście ścielą się kolorowymi 
dywanami na leśnych, parkowych oraz 
wszelkich innych ścieżkach, zaprasza-
jąc na długie spacery. Niemniej, choć 
czeka nas nastrojowa i malownicza 
część roku, lata żal. Mimo uporczywych 
upałów, dużej wilgotności, a także paru 
innych niedogodności, to czas wakacji, 
wypoczynku, podróży czy zawierania 
nowych znajomości. ,,...Gdy słońce raka 
zagrzewa…”, na krzewach oraz drzewach 
dojrzewają owoce, zboże zmienia barwę 
na słomianą, a ciepłe noce sprzyjają 
zakochanym ...

Choć zrobiło się już zupełnie ciemno, 
maliny dalej czekają, a ja zjadłam pra-
wie cały placek i powoli dojrzałam do 
opcji mrożenia tych owoców, ponieważ 
rozmyślania nad nieuchronnym prze-
mijaniem letniej pory pochłonęły zbyt 
wiele mego cennego czasu. Właściwie 
upałów nie znoszę, optymalna dla mnie 

Lato, lato zostań dłużej…
czyli placek ze śliwkami

letnia temperatura to ok. 25 stopni. Gdy 
wskazania na termometrze zmierzają 
ku trzydziestej piątej kresce, robię się 
marudna, a mój zapał do jakiegokolwiek 
działania jest bliski zeru. Jednak  nucę 
z żalem w głosie, jak kiedyś wokaliści 
z Kabaretu Starszych Panów ,,…adieu 
pomidory…” żegnając wszelkie lata uro-
ki, a w tym  pachnące warzywa o czerwo-
nej barwie, prosto z działki. Cóż, czekają 
nas miesiące z pomidorami bez zapachu 
i smaku, co korzonki trzymają w bliżej 
niezidentyfikowanej masie przypomina-
jącej mokrą watę, oraz ogórkami z tego 
samego źródła. Zapełniłam co prawda 
półki swojej piwnicy rzędami słoików 
z wszelkimi darami lata, w tym między 
innymi z  ,,tomatami” w zalewie octowej 
w towarzystwie bazylii i lubczyku. Obok 
nich stoją ogóreczki kiszone przez moją 
teściową oraz cała moc papryczek o róż-
nej barwie, wielkości tudzież ostrości, 
zamkniętych przeze mnie w słoiczkach 
z dodatkiem gorczycy i innych przy-
praw. Dla łasuchów też coś się znajdzie 
–  dżemy i soczki w kilkunastu rodzajach 
tudzież kolorach.

Nastała noc, owinęłam się szczelnie 
kocem, bo chłód zaczął mi dokuczać. 
Przesiadłam się na schody wiodące do 
domu, by podziwiać niebo gęsto pokryte 
gwiazdami. Patrzę na księżyc, prawie 
w pełni i czekam na jakąś spóźnioną 
spadającą gwiazdkę, by jej zaśpiewać 
,,…lato, lato zostań dłużej…”. Jako dzie-
cko uwielbiałam leżeć na łące, z oczyma 
skierowanymi w stronę usianego tajem-
niczymi galaktykami nieboskłonu. Czu-
łam się wtedy tak, jakbym znajdowała się 
pośród tych znanych i nieznanych oraz 
jeszcze nieodkrytych planet. Ze wspo-
mnień i niebiańskich rozmyślań wyrwały 
mnie dobiegające z daleka odgłosy burzy, 
zapewne jednej z ostatnich tego lata. To 
zjawisko atmosferyczne zwane inaczej 
nawałnicą zawsze mnie fascynowało 
i zachwycało. Ileż urody mają groźne, 
skłębione chmury przybierające kolory 
od jasno szarego do ciemnego granatu. 
Błyskawice, choć nieraz niebezpieczne 
i złowrogie oświetlają niebo pięknym 
blaskiem. Odgłos padających na dach 
ogromnych kropli deszczu oraz grzmoty, 
jako efekty akustyczne, choć może nieco 
jak z horroru, uświadamiają nam, że 
z naturą żartów nie ma. Przepełnione 
ozonem powietrze, jakie zwykle jest po 
ulewie z piorunami, pozwala odetchnąć 

pełną piersią po upalnym dniu. Oczy-
wiście nikomu nie życzę burz, które 
pustoszą pola czy niszczą dobytek, ale 
tylko takich, co trwają krótko, groźnie 
wyglądają, jednak kończą się piękną 
tęczą rozpostartą od jednego krańca 
widnokręgu do drugiego.

Powoli zbliża się ranek, właściwie nie 
zmrużyłam oka, niemniej senności nie 
czuję. Razem z nieprzetworzonymi – jak 
na razie – malinami oczekuję na wschód 
słońca. By go podziwiać w pełnej krasie, 
udam się na balkon. Wcześniej jednak 
zapakuję owoce do sokownika i zaparzę 
sobie kawy, by ostatni kawałek placka 
został spożyty w należytym towarzy-
stwie, bo stosowne do tego celu, miejsce 
z ,,widokiem na niebo” już wybrałam. 

Nastał piękny słoneczny poranek, 
jeszcze chłodno,, ale zapowiada się 
piękny dzień. Po placku zostało jedynie 
wspomnienie, a po kawie zapach. Aromat 
soku wypełnił kuchnię i za chwilę zacznę 
malinowe wspomnienie lata zamykać 
w słoiczku. Słyszę dzwonek do drzwi, 
pozwolą Państwo, że sprawdzę kto tam. 
Otwieram drzwi, a tu na progu leży ko-
szyczek pięknych śliwek od tajemniczego 
sadownika, którego nigdzie nie widać. 
Koniecznie muszę drożdże na zaczyn 
nastawić, upiekę z nimi ciasto. Będę 
ćwiczyć potem silną wolę, by go samej 
nie pochłonąć znów w całości.

Została jeszcze kwestia, o czym tu 
napisać, ale o tym to już w następnym 
numerze.

Sierpień 2012
Katarzyna Pacewicz-Pyrek
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Elżbieta Rosa

„Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, 
abyś nie zginął w tłumie;
Nauka to potęgi klucz, w tym moc, co 
więcej umie.
I zważ nie popchną tego wstecz ani 
pochłoną fale,
Kto umie choćby jedną rzecz, lecz umie 
doskonale”
Ignacy Baliński

W tym cytacie dwie informacje 
są dla mnie szczególnie istotne. Po 
pierwsze, nauka może być kluczem do 
osiągnięcia sukcesu. Po drugie, należy 
wybrać dziedzinę, w której jesteśmy 
utalentowani lub/i która nas pociąga. 
Gdy robimy coś, co nas fascynuje, 
nauka jest radością, a rozwój odbywa 
się samoistnie. Niestety większość na-
uki jaką doświadczamy w szkole jest 
zgodna z zasadą Platona „wiedza to nic 
innego jak pamięć”. 

Pamięć jest ważną, ale nie naj-
ważniejszą funkcją mózgu. Ułatwia 
funkcjonowanie w szkole, ale nie jest 
jednoznaczna z osiągnięciem sukcesu 
w życiu.  Kiedy nauka jest kluczem do 
sukcesu? Gdy jest szeroko rozumiana. 
Polega na rozwoju talentów i predys-

Poradnik sąsiedzki
pozycji osobniczych. Pokazuje rzeczy-
wistość wszechstronnie i pomaga ją 
zrozumieć. Na szczęście nauka szkolna 
zawiera także i te elementy. A pamięć 
można ćwiczyć na wiele sposobów. Na 
początek  zaproponuję dwie proste 
rzeczy. 

Picie czystej wody. Mózg w 90% 
składa się z wody.  W normalnych 
warunkach potrzebujemy 20 ml. na kg 
ciała dziennie. W sytuacji stresu, w tym 
nauki, ta ilość się podwaja. Istnieje 
wiele badań potwierdzających wzrost 
koncentracji, zdolność uczenia się oraz 
wiele innych pozytywnych efektów op-
tymalnego nawodnienia organizmu.

Ćwiczenia bilateralne. Idziemy w miej-
scu podnosząc wyżej kolana i dotykając 
dłonią do kolana po przeciwnej stronie – 
prawa dłoń do lewego kolana i odwrotnie. 
Można także dotykać łokciami do kolan 
lub za plecami dłońmi do pięt. Główną 
płaszczyzną ruchu większości mięśni jest 
praca po skosie. Pamiętajmy o naprze-
mienności jak w piosence - prawy do 
lewego, lewy do prawego. Ruchy te są 
odzwierciedleniem prawidłowych funk-
cji chodu. Często są zaburzone przez 
nieprawidłowe raczkowanie lub jego 
brak. Raczkowanie potrzebne jest też 
do rozwoju wielu innych funkcji np. ko-
ordynacji ręka-oko. Jest to umiejętność 
niezbędna w szkole choćby do pisania. 
Jest też wiele innych ćwiczeń wspoma-
gających naukę np. matematyki, czy 
zasad ortografii. Kiedyś rolę regeneracji 
pełniła gimnastyka śródlekcyjna. Teraz 
część nauczycieli wprowadza ruch do 
swoich zajęć.

Z punktu widzenia fizjoterapeuty 
dobre jest wprowadzenie kilku elemen-
tów, które ułatwią naukę. Zabezpieczą 

też nasze dzieci przed nasileniem wad 
postawy i przeciążeniami kręgosłupa 
i stawów.

Prawidłowe siedzenie dziecka. Plecy 
proste i podparte w lędźwiach. Prawid-
łowe podkładki ułatwiają pisanie i czy-
tanie bez pochylania głowy. Kosztują 20 
do 25 zł (kto pamięta ławki ze skośnymi 
pulpitami?) Można też twardszą tektu-
rę lub sklejkę podeprzeć z tyłu książka-
mi uzyskując podobny efekt. 

Jeszcze tornister. Lekki i zakładany 
na dwa ramiona. Młodzież zamiast ple-
caka woli torby. Poprośmy, by zakładali 
je jak listonoszki, po skosie.   

Te proste rzeczy nie tylko ułatwią 
dzieciom proces nauki. Zmniejszą także 
ryzyko występujących coraz częściej 
skrzywień kręgosłupa i podrażnień 
dyskowych.

W poprzednim numerze BIM-u pi-
sałam o kręgosłupie. Dziękuję za opinie 
i pytania na ten temat. Jednocześnie 
proszę o zadawanie pytań z różnych 
dziedzin na adres poradnikbrzesko@
gmail.com. 

Ćwiczenie bilateralne Prawidłowa postawa przy siedzeniu Podkładka ułatwia pisanie i czytanie
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Piotr Rorbach 

Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu 
alkoholu skutkuje – obligatoryjnie – za-
kazem prowadzenia pojazdów na czas od 
sześciu miesięcy do lat dziesięciu.

Zgodnie regulacjami zawartymi w usta-
wie o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi, stan po użyciu 
alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu 
w organizmie wynosi (lub prowadzi do): 
stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ al-
koholu, albo obecności w wydychanym 
powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu 
w 1 dm3.

Ta sama ustawa stanowi, że w przy-
padku podejrzenia, iż przestępstwo lub 
wykroczenie zostało popełnione po spoży-
ciu alkoholu, osoba podejrzana może być 
poddana badaniu koniecznemu do usta-
lenia zawartości alkoholu w organizmie, 
w tym nawet zabiegowi pobrania krwi, 
którego dokonuje fachowy pracownik 
służby zdrowia.

Prowadzenie pojazdu 
po użyciu alkoholu
Art. 87§1 kodeksu wykroczeń ustala za-
sady karalności za zachowanie polegające 
na prowadzeniu pojazdu mechanicznego 
w stanie po użyciu alkoholu lub podob-
nie działającego środka. Skazanie za to 
wykroczenie może skutkować pozbawie-
niem wolności, tj. karą aresztu na czas do 
30 dni, grzywną do 5 tyś. złotych.

Kodeks wykroczeń stanowi, że pro-
wadzenie pojazdu w stanie po użyciu 
alkoholu skutkuje zakazem prowadzenia 
pojazdów na czas od sześciu miesięcy do 
trzech lat.

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA 
w sprawie postępowania z kierowcami 
naruszającymi przepisy ruchu drogowe-
go, konsekwencją tego wykroczenia jest 
10 punktów karnych.

Zgodnie z art 87§2 ten, kto znajdu-
jąc się w stanie po użyciu alkoholu lub 
podobnie działającego środka, prowadzi 
na drodze publicznej, w strefie zamiesz-
kania lub strefie ruchu inny pojazd niż 
mechaniczny, podlega karze aresztu do 
14 dni albo karze grzywny.

Ponieważ za czyn z art. 87§1 k.k. 
obligatoryjnie orzekany jest środek karny 
– w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, 
w sprawie o wykroczenie to nie może być 
prowadzone postępowanie mandatowe.

Warto zwrócić uwagę, że skazanie za 
wykroczenie rodzi inne, mniej dotkliwe 
skutki niż skazanie za przestępstwo. 
Osoba skazana za wykroczenie nie zo-

Jazda po alkoholu? – Obosieczne niebezpieczeństwo

staje odnotowana w rejestrze skazanych 
chyba, że dojdzie do skazania na karę 
aresztu. 

Prowadzenie pojazdu w stanie nie-
trzeźwości

Zgodnie z art. 115§16 kodeksu kar-
nego stan nietrzeźwości w rozumieniu 
tego kodeksu zachodzi, gdy: zawartość 
alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila 
albo prowadzi do stężenia przekraczają-
cego tę wartość lub zawartość alkoholu 
w 1 decymetrze sześciennym wydycha-
nego powietrza przekracza 0,25 mg albo 
prowadzi do stężenia przekraczającego 
tę wartość.

Art. 178a §1 k.k. stanowi, iż kto, 
znajdując się w stanie nietrzeźwości 
(lub pod wpływem środka odurzającego), 
prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu 
lądowym, wodnym lub powietrznym, 
podlega grzywnie (wymierzanej w staw-
kach dziennych od 10 do 540 stawek, 
wysokość stawki może wynosić od 10 do 
2000 zł), karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat dwóch.

Zgodnie z art 178a§2 ten kto, znajdując 
się w stanie nietrzeźwości lub pod wpły-
wem środka odurzającego, prowadzi na 
drodze publicznej lub w strefie zamieszka-
nia inny pojazd niż mechaniczny, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku.

Trzeba też zwrócić uwagę iż przestęp-
stwo prowadzenia pojazdu mechanicz-
nego pod wpływem alkoholu może być 
popełnione zarówno na drodze publicznej 
jak i poza nią, np. na drodze wewnętrz-
nej, parkingu itp. Pojazd nie musi być 
w ruchu - przestępstwem jest nie tylko 
samo prowadzenie pojazdu, ale również 
siedzenie w nim za kierownicą przy 
zapalonym, a nawet zgaszonym silniku 
- z kluczykami w stacyjce.

Prowadzenie w stanie nietrzeźwości 
roweru natomiast jest przestępstwem 
tylko i wyłącznie, gdy odbywa się drodze 
publicznej lub w strefie zamieszkania.

Zgodnie z prawem (art. 42§2 k.k.) sąd 
obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia 
wszelkich pojazdów mechanicznych albo 
pojazdów mechanicznych określonego 
rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popeł-
nienia przestępstwa przeciwko bezpie-
czeństwu w komunikacji był w stanie 
nietrzeźwości.

Zakazy określone w kodeksie kar-
nym, w tym zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych i prowadzenia rowerów 
orzeka się w latach, od roku do lat 10. 

Uwagi i porady praktyczne
Kierowca zatrzymany przez policję 
w celu zbadania stanu trzeźwości ma 
prawo do żądania przeprowadzenia ba-
dań krwi, co jest uzasadnione zwłaszcza 
w sytuacji, gdy uważa on, że jest trzeźwy. 
Kierowcy przysługuje ponadto prawo do 
sprawdzenia świadectwa wzorcowania 
(legalizacji) urządzenia kontrolno-po-
miarowego .

Z uwagi na mały stopień skompliko-
wania tego typu spraw karnych sprawcy 
czynów z art. 178a k.k. najczęściej ska-
zywani bez przeprowadzenia rozprawy, 
w oparciu o złożony przez nich wniosek 
„o dobrowolne poddanie się karze”.  
Ważne jest, że wniosek ten może zostać 
odwołany przez oskarżonego, który nie 
poczuwa się do winy, nawet przed są-
dem. W przypadku, gdy osoba oskarżona 
posiada dowody swej niewinności nawet 
uprzednie złożenie takiego wniosku nie 
wyklucza ostatecznego uniewinnienia.

Należy też przypomnieć, że kon-
trolnemu sprawdzeniu kwalifikacji do 
kierowania pojazdami (egzaminowi) 
podlega między innymi ten, kto ubiega 
się o  przywrócenie uprawnienia do kie-
rowania pojazdem, cofniętego na okres 
przekraczający 1 rok.

Tak więc dokument stwierdzający 
uprawnienie do kierowania pojazdem 
wydaje się po zdaniu, przez osobę ubiega-
jącą się o jego wydanie, odpowiedniego do 
rodzaju uprawnienia egzaminu państwo-
wego sprawdzającego kwalifikacje.

W okresie obowiązywania zakazu 
prowadzenia pojazdów mechanicznych 
nie można zdawać egzaminu na prawo 
jazdy.
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Jan Waresiak

Zbyt długie przebywanie w pozycji 
siedzącej zwiększa ryzyko zgonu 
nawet u osób, które uprawiają 
sport. Najbardziej zagrożone są oso-
by, które w ciągu dnia siedzą przez 
co najmniej 11 godzin. Ryzyko zgonu 
w najbliższych 3 latach jest u nich aż 
o 40 proc. większe niż u tych, które 
w tej pozycji przebywają nie dłużej niż 
4 godziny. Do takich wniosków doszli 
australijscy uczeni po przeprowadzeniu 
badań ponad 200 tys. osób przeprowa-
dzone w ramach Sax Institute’s 45 and 
Up Study w Australii. Są to największe 
tego rodzaju badania na półkuli połu-
dniowej.

Główny ich autor dr Hidde van der 
Ploeg z University of Sydney’s School 
of Public Health przekonuje, że dla za-
chowania zdrowia ważna jest nie tylko 
ogólna aktywność. Niekorzyst-
ne jest również zbyt długie 
siedzenie w jednym ciągu, 
np. przy świątecznym 
stole. Zaleca zatem, by 
co jakiś czas wstawać 
i się przejść lub gim-
nastykować.

Według uczonego, 
zbyt długie siedzenie zabu-
rza w organizmie metabolizm: 
zwiększa w organizmie poziom 
trójglicerydów, tzw. złego chole-
sterolu (LDL) oraz zmniejsza 
wrażliwość na działanie 
insuliny, co doprowadza 
do cukrzycy.

Badania wska-
zują na to, że ak-
tywność fizyczna 
nie jest wystarczają-
ca, gdy jednocześnie 
mamy długie okresy 
przebywania w pozycji siedzącej. Osoby, 
które długo siedzą i rzadko uprawiają 
sport, są dwukrotnie bardziej narażone 
na zgon, niż te, które często się ruszają. 
Wśród mało aktywnych fizycznie osób 
ryzyko zgonu jest największe u tych 
z nich, które najmniej się ruszają 
i najdłużej przebywają w pozycji sie-
dzącej. Dorośli powinni być aktywni 
przez co najmniej 30 minut dziennie 
(dzieci - przez minimum godzinę). Na-
leży choćby się przespacerować.

Obserwacje są oparte na wynikach 
szeroko zakrojonych badań nauko-
wych, ale i bez tego intuicyjnie czuje-

Bieg do apteki po leki

my, że to ma sens. Mnóstwo znajomych 
skarży się na bóle kręgosłupa, żylaki, 
problemy z sercem, krążeniem, nad-
ciśnieniem, zbyt wysokim poziomem 
cholesterolu i wielu schorzeń. Tak 
patrząc z boku - zwłaszcza oczami 
kogoś, kto ma ciężką pracę fizyczną 
- można by powiedzieć: co taki urzęd-
nik się narobi, z czego ma być chory, 
siedzi sobie w biurze, nie zmoknie, nie 
wymarznie na mrozie, nie roztapia 
się na upale.  A jednak właśnie tacy 
urzędnicy chorują na potęgę. Natura 
nie stworzyła człowieka po to, żeby spę-
dzał większość swojego życia w takiej, 
w sumie nienaturalnej dla niego pozy-

cji. Wszystko ma swoją cenę. 
Wiemy o tym, kiwamy ze 
zrozumieniem głową, na-
tychmiast stają nam przed 
oczami znajomi, którzy 

mają problemy ze zdro-
wiem. Równocześnie 
jakoś naiwnie łudzimy 
się, że my, chociaż pro-

wadzimy dokładnie taki 
sam tryb życia, to uniknie-

my jednak tego samego losu. 
Może faktycznie uda nam 

się, ale statystyki są 
niestety przeciw-
ko nam. Natura 
raczej o swoje się 

upomni i to szyb-
ciej niż byśmy sie spo-

dziewali. Dlatego warto 
myśl o uprawianiu jakiegoś 

sportu przekuć w czyn. 
Wiadomo, że nie bardzo 
się chce, ale to nie powin-

na być sprawa ochoty, tylko zdrowego 
rozsądku. To zwyczajne BHP. 

     Jeden z okinawańskich mi-
strzów karate powiedział kiedyś: kara-
te ćwiczy się nie po to żeby kogoś pobić, 
ani nawet nie po to, żeby samemu nie 
dać się pobić. Karate ćwiczy się dla 
godnego życia. 

Widząc spojrzenia słuchaczy doma-
gające sie jakiegoś komentarza, wyjaś-
nił co miał na myśli - jeżeli będziecie 
ćwiczyć karate, to na starość będziecie 
mogli sobie sznurówkę u butów zawią-
zać, a to już wpływa na godne życie.

Ogólnie chodzi żeby zachować 
sprawność fizyczną  na ile to możliwe. 
Doprowadzanie do świadomej destruk-
cji organizmu i robienie z siebie inwa-

lidy ruchu, przez lenistwo, pobłażliwe 
machanie ręką i gadanie „może nie 
dożyję” jest niby zabawne, jak ga-
dający ma dobre zdrowie i mówienie 
o chorobach traktuje w kategorii czystej 
teorii, czegoś co przytrafia się wyłącznie 
komuś innemu. Kiedy się okazuje, że 
na niego przyszła kolejka, że zaczynają 
„brać jego półki”, to już taki luzak nie 
jest. Najczęściej wtedy jest już jednak 
troszkę za późno, żeby odwrócić zmiany 
w organizmie. Pozostaje mu siedzieć 
w kolejkach u lekarzy, przeznaczać 
sporą część kiepściutkiej renty na lekar-
stwa i dziwić się, że świat nie zatrzymał 
się w biegu i nie roni gorzkich łez nad 
jego ciężką dolą. 

Na szczęście minęły już czasy, kiedy 
uprawianie sportu przez osoby inne 
niż sportowcy, było uważane za jakąś 
fanaberię. Kiedy ludzie widząc na wsi 
biegacza, znacząco pukali się w głowy 
i komentowali, że komuś z dobrobytu 
we łbie się poprzewracało. Bez obawy 
o utratę powagi należnej zacnemu pra-
cownikowi administracji, można ubrać 
dres, jakieś sportowe buty i pobiegać 
trochę. To zawsze się opłaci. Trzeba 
pamiętać żeby,  kiedy już skończy się 
już czas aktywności zawodowej, naj-
większym beneficjentem otrzymywanej 
emerytury nie został przemysł farma-
ceutyczny. Właściciele aptek, za bonusy 
ze sprzedawanych nam leków będą się 
relaksować na Kanarach, a my będzie-
my dobijać się o zapisanie do kolejki 
u specjalisty na pół roku wcześniej. 

Co prawda nie ma gwarancji, że 
uprawiając sport będziemy mieli koń-
skie zdrowie po najdłuższe lata, ale 
po co się świadomie dobijać o chorobę 
prowadząc przez lata tryb życia, który 
– jak pokazują statystyki – znacznie 
nam zwiększa to prawdopodobień-
stwo?
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Jeszcze w zeszłym roku była uczennicą 
brzeskiego Publicznego Gimnazjum 
nr 2 w Brzesku. Dalszą naukę podjęła 
w V Liceum Ogólnokształcącym w Kra-
kowie, którego jednak nie ukończy. Nie, 
nie ma to nic wspólnego z jakimś nie-
powodzeniem – wręcz odwrotnie. Sonia 
Wargacka, bo o niej mowa jako jedna 
z trzech osób z Polski otrzymała w tym 
roku stypendialną szansę dobrnięcia do 
międzynarodowej matury w jednej ze 
szkół United World Colleges. W 2014 
roku będzie jedyną Polką zdającą eg-
zamin dojrzałości w Mahindra United 
World of India.   

Pod koniec sierpnia wyleciała do 
Bombaju. 40 kilometrów od stolicy indyj-
skiego stanu Maharasztra leży liczące 
2,7 miliona mieszkańców miasto Pune, 
na którego obrzeżach znajduje się Ma-
hindra UWC of India. Sonia będzie się 
tam nie tylko uczyć, ale w dużej mierze 
zajmować też wolontariatem. Kilka lat 
temu po powodzi, która nawiedziła ten 
region, cała szkolna społeczność zaanga-
żowana została w odbudowę okolicznych 
wiosek. Oby takiej pomocy udzielać 
brzeszczanka nie musiała, ale program 
pobytu w indyjskiej szkole zapowiada się 
dla niej niezwykle interesująco.  

Marzenia się spełniają
United World Colleges jest organizacją 
międzynarodowych szkół. Założona 
została w 1962 roku, a jej główna sie-
dziba mieści się w Londynie. Polska 
przystąpiła do tej organizacji pod koniec 
lat 90. ubiegłego wieku, a stało się to 
dzięki założonemu w 1991 roku przez 
profesora Pawła Czartoryskiego Towa-
rzystwu Szkół Zjednoczonego Świata (po 
śmierci założyciela Towarzystwo nosi 
jego imię). Misją UWC, jak czytamy 
na oficjalnej stronie internetowej tej 
organizacji, jest „uczynienie edukacji 
siłą jednoczącą ludzi, narody i kultury 
dla spokojnej i trwałej przyszłości”. 
Głównym zadaniem tej organizacji jest 
stworzenie szczególnie uzdolnionej mło-
dzieży dostępu do edukacji najlepszej 
jakości bez względu na warunki finanso-
we. W tym celu Towarzystwo przyznaje 
pełne lub prawie pełne stypendia (przy 
maksymalnie 20-procentowej odpłatno-
ści, a chodzi o kwoty wynoszące nawet 
150 tysięcy złotych rocznie) na czas 
II i III klasy polskiego liceum. Polska 
filia UWC od czasu istnienia przyzna-
ła już ponad 300 takich stypendiów. 
75 procent polskich stypendystów po 

Wolontariuszka w campusie

zdaniu międzynarodowej matury kon-
tynuowało naukę na uniwersytetach 
zagranicznych, 25 procent dostało się 
do najbardziej renomowanych uczelni 
na świecie. Aktualnie istnieje 13 szkół 
firmowanych przez UWC, a położone 
są na pięciu kontynentach. I właśnie 
stypendium UWC otrzymała w tym roku 
Sonia Wargacka. 

- Marzyłam o tym już od piątej klasy 
podstawówki, kiedy tylko dowidziałam 
się o UWC. Od tej pory wszystko pod-
porządkowałam staraniom, aby dostać 
się do jednej z takich szkół. Aplikować 
można w pierwszej klasie liceum, 
dlatego ja konkretne działania w tym 
kierunku podjęłam w zeszłym roku, 
kiedy tylko rozpoczęłam naukę w V LO 
w Krakowie – mówi Sonia (wcześniej 
była uczennicą Publicznego Gimna-
zjum nr 2 w Brzesku – przyp. EMIL). 
Właśnie będąc uczennicą gimnazjum 
trafiła na Camp Rising Sun, międzyna-
rodowy obóz stypendialny odbywający 
się w Clinton, w amerykańskim stanie 
Nowy Jork. W tym corocznym obozie 
zawsze bierze udział 60 dziewcząt i 60 
chłopców z całego świata. W 2010 roku 
Polskę reprezentowała właśnie Sonia 
i pewien chłopak. CRS to dwa miesiące 
pobytu w przyjaznej atmosferze, podczas 
którego można zdobyć olbrzymią wiedzę 
na temat kultur różnych narodów. To 
także szansa na zawarcie cennych zna-
jomości i przyjaźni na całe życie. Z CRS 

jest podobnie jak ze stypendium UWC 
– żeby się tam dostać, trzeba pomyślnie 
przejść aplikację. Zaletą jest to, że za-
równo pobyt jak i podróż finansowane 
są przez organizatorów. Uczestnik 
potrzebuje jedynie pieniędzy w formie 
kieszonkowego. Wtedy właśnie, w 2010 
roku Sonia utwierdziła się w przekona-
niu, że szeroko rozumiany wolontariat 
i życie w międzynarodowej społeczności 
to jej największe życiowe pasje. Była 
już pewna, że stypendium UWC musi 
wywalczyć za wszelką cenę. 

Nie jestem wybitna
Co miało największy wpływ na decyzję 
komisji przyznającej Soni to najpopular-
niejsze i najbardziej rozpoznawalne na 
świecie stypendium?

- Nie jestem specjalnie wybitna pod 
względem edukacyjnym – mówi sama 
o sobie, chociaż znając jej dotychczasowe 
dokonania trudno w to uwierzyć – Ważne 
są dla mnie socjalne aktywności. Mam 
w sobie dużo pasji aktywizujących mło-
dzież. Zresztą, UWC stawia duży nacisk 
na społeczną aktywność stypendystów.

Nabór kandydatów do uzyskania 
stypendium UWC odbywa się w trzech 
etapach. W pierwszym brane są pod 
uwagę udokumentowana aktywność 
społeczna, esej kandydata i nauczyciel-
ska rekomendacja. Na tej podstawie 
komisja wybiera 20 kandydatów, którzy 
zaproszeni zostają na II etap do Warsza-
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wy. Uczestnicy tego etapu biorą udział 
w zabawach integracyjnych, a następnie 
zapraszani są przez komisję na indy-
widualne rozmowy. Ważny jest także 
wynik obserwacji prowadzonej przez 
psychologa w czasie pobytu kandydata 
w miejscu rekrutacji, który ocenia pre-
dyspozycje (lub ich brak) do tak długiego 
pobytu z dala od rodzinnego domu.   

Sroga lekcja życia
Sonia wracała z II etapu 3 marca tego 
roku pociągiem „Jan Matejko” relacji 
Warszawa Wschodnia-Kraków Główny, 
czyli tym, który uczestniczył w pamięt-
nej, tragicznej w skutkach katastrofie 
kolejowej w Chałupkach pod Szczeko-
cinami, w której zginęło 16 osób, a 57 
zostało rannych. Miała szczęście, bo 
zajęła miejsce w jednym z ostatnich wa-
gonów. Jednak było to dla niej trauma-
tyczne przeżycie. Jak inni pasażerowie, 
którzy wyszli z opresji bez szwanku, 
pomagała służbom ratunkowym w ich 
działaniach. 

- To była dla mnie sroga lekcja życia 
– powie później krótko. 

Do trzeciego etapu zakwalifikowało 
się 12 osób, które wraz z rodzicami za-
proszone zostały na ostateczne rozmo-
wy. Pytano między innymi o możliwości 
finansowe, w jakim stopniu rodzice 
są w stanie zainwestować w edukację 
swojego dziecka. Do rozdysponowania 
były trzy stypendia – w Norwegii, we 
Włoszech i w Indiach. Kiedy mama Soni 
została zapytana, czy zdecydowałaby 
się wysłać córkę do Indii, ta odpowie-
działa bez wahania: - Czemu nie? Niech 
jedzie! (- Mama doskonale wie o moich 
pasjach. Po CRS-ie przekonała się 
także, że przy moich zainteresowaniach 
nie utrzyma mnie długo w domu, dla-
tego bardzo mnie wspierała podczas 
całego procesu rekrutacji – komentuje 
Sonia).          

 Później był czas wyczekiwania na 
decyzję komisji przyznającej stypen-
dia i wreszcie nadszedł niecierpliwie 
wyczekiwany sms z najwspanialszą 
wiadomością: Indie. 

Trudna decyzja
Przez ostatni rok szkolny Sonia uczyła 
się w I klasie V Liceum Ogólnokształ-
cącego w Krakowie. Teraz zmuszona 
została rozstać się z przyjaciółmi, któ-
rych w ciągu tych dziesięciu miesięcy 
poznała. 

- To była dla mnie niezwykle trudna 
decyzja – podsumowuje teraz czas po-
święcony staraniom o ten wyjazd – Niby 
marzyłam o tym od podstawówki, ale 
trafiłam na fantastyczną klasę i trudno 
mi się teraz z nią rozstać. Był nawet taki 

moment, że wahałam się, czy aplikować, 
ale stwierdziłam, że gdybym zrezygno-
wała, to mogłabym później tego żałować 
do końca życia. Z koleżankami i kolega-
mi z klasy świetnie się dogadywaliśmy. 
Wspominać będę wiele wspaniałych 
przedsięwzięć, które razem podejmowa-
liśmy: między innymi założony przez 
nas chór, czy też imprezę urodzinową 
w szkolnej auli przygotowaną dla nasze-
go wychowawcy, połączoną z projekcją 
filmu na jego temat naszego autorstwa. 
Oczywiście wszystko za zgodą dyrekcji, 
bo dyrekcja V LO zdecydowanie wspiera 
uczniowskie działania. Tych wspomnień 
jest cała masa. Cała paczka kibicowała 
mi przez wszystkie trzy etapy aplikacji 
i trzymała za mnie kciuki. 

Kilka dni przed odlotem do Indii 
Sonia zorganizowała u siebie w domu 
pożegnalne spotkanie. Była na nim 
niemal cała klasa. Otrzymała na pa-
miątkę album, w którym utrwalone 
zostały wszystkie najwspanialsze chwile 
spędzone razem. Oczywiście album 
znalazł się w bagażu, który odleciał 
z Sonią do Indii. Ten bagaż może ważyć 
maksymalnie 35 kilogramów. Bardzo 
mało, bo kiedy wyjeżdża się z domu na 
tak długo, chciałoby się wziąć ze sobą 
jak najwięcej rzeczy, do których człowiek 
się przywiązał.  

Sonia do stypendium przyznanego 
przez Towarzystwo otrzymała także 
stypendium United Colby – pierwsze 
polskie stypendium tego typu dla ucz-
niów szkół UWC fundowane przez ich 
absolwentów, którzy ukończyli także 
Colby College.. Rodzice Soni ponoszą też 
pewne koszty, ale wobec całej kwoty jest 
to suma relatywnie niewielka. Musieli 
jednak zapłacić za przelot, szczepienia 
i wizę. Jeśli chodzi o wizę, to spotkała 
Sonię pewna niespodzianka. Otóż otrzy-
mała ją tylko na rok, mimo tłumaczeń, 
że nauka trwać będzie dwa lata. Za 
rok trzeba będzie wykupić nową wizę. 
Trochę to dziwne, jeśli zważyć, że kiedy 
wyjeżdżała na Camp Rising Sun zale-
dwie na kilka miesięcy, to Amerykanie 
przyznali jej wizę na całe 10 lat. 

W Mahindra UWC of India przez 
najbliższe dwa lata Sonia będzie posłu-
giwać się głównie językiem angielskim. 
Będzie miała jednak okazję porozma-
wiać po polsku, bo jest tam jedna dziew-
czyna z Opola, która właśnie rozpoczęła 
drugi rok nauki. W okresie świąt Bożego 
Narodzenia będzie mogła przyjechać do 
Polski, ale może też zostać i zwiedzić 
Indie. Jeszcze nie wie, który wariant 
wybierze. Na pewno jednak przyjedzie 
na dwumiesięczne wakacje. Zapewne 
będzie miała co opowiadać. Już teraz 
założyła blog dla najbliższych jej osób, 

w którym będzie na bieżąco opisywać 
swoje wrażenia z pobytu w egzotycznym 
dla nas kraju. 

Za 2 lata matura
Nauka w szkołach UWC to nie tylko 
przedmioty maturalne. To także zajęcia 
pozalekcyjne, a do wyboru jest ich po-
nad 80. Oprócz tego każdy uczeń może 
w ciągu roku uczestniczyć w jednym 
z 13 projektów poza campusem. Należy 
wybrać trzy, w których chciałoby się 
uczestniczyć. Sonia wybrała projekt 
przeżycia tygodnia w ekologicznej 
wiosce bez cywilizacyjnych zdobyczy, 
opiekę nad „emerytowanymi” kroko-
dylami i tygodniowy pobyt w świętym 
mieście Waranasi, w którym toczyć 
będzie rozmowy z ludźmi tam przeby-
wającymi na temat religii i kultury. 
Z tych trzech ostateczne pozostanie 
jeden projekt. Który? – o tym zadecy-
duje komisja. 

W campusie w Mahindrze mieszka 
się w 4-osobowych pokojach. Współlo-
katorzy dobierani są tak, aby w jed-
nym pokoju „zmieszać” przedstawicieli 
różnorodnych kultur. Jest normą, że na 
przykład Palestyńczyk mieszka z Izra-
elitą, biały z przedstawicielem innej 
rasy. W tym samym pokoju zamieszkać 
mogą wyznawcy czterech różnych religii. 
Chodzi o to, aby zamazywać jakiekol-
wiek różnice i łagodzić konflikty, żeby 
pokazać, że wszyscy są jedną rodziną bez 
względu na poglądy, kolor skóry czy płeć. 
W campusie mieszka też nauczycielska 
kadra, również międzynarodowa. 

Za dwa lata Sonia będzie zdawać 
maturę międzynarodową IB (Internatio-
nal Baccalaureate). Każdy uczeń przed 
przystąpieniem do nauki deklaruje sześć 
przedmiotów, z których przygotowywać 
się będzie do matury. Na razie Sonia 
wybrała języki angielski i hiszpański, 
film i psychologię na poziomie rozsze-
rzonym oraz matematykę i systemy 
środowiskowe na poziomie podstawo-
wym. W szkole w pierwszym miesiącu 
obowiązuje okres próbny („trial period”), 
który pozwala uczniom zobaczyć, jak 
wyglądają wszystkie przedmioty, zanim 
ostatecznie dokona się wyboru na dwa 
lata nauki. 

W szkołach UWC każdy uczeń ma 
indywidualny plan lekcji. Zajęcia do-
bywają w grupach liczących od 4 do 10 
osób.  Wszyscy przez pięć dni przeby-
wają w campusie. W weekendy można 
go opuścić, ale każdy ma obowiązek 
zostawić namiar, gdzie będzie spędzać 
wolny czas.  

Sonia z wypiekami na twarzy ocze-
kiwała na dzień wyjazdu. Wyjeżdżała 
bez większych obaw przed nieznanym 
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jej krajem. Jak sama mówi, chorób się 
nie boi, bardziej wszelkich latających 
owadów, których po prostu nie lubi. 

Co dalej maturzystko?
Po zdaniu matury planuje rok przerwy, 
którą chce poświęcić na podróże. Chciała-
by zwiedzić Tajlandię i Europę. Na pewno 
w 2014 spędzi pewien czas w Budapesz-
cie, gdzie odbędzie się organizowany co 
cztery lata zjazd uczestników Camp Ri-
sing Sun. W przyszłości chciałaby znaleźć 
się w kadrze tego obozu. 

A jakie plany na przyszłość? Sonia 
nie ma jeszcze sprecyzowanych planów, 
chociaż wie na pewno, że będzie to 
związane z podróżą. Myśli o Australii 
lub Nowej Zelandii. Niewykluczone, że 
będzie ubiegać się o indeks Harvardu. 
Kierunek? Najbardziej pociąga ją kie-
rownictwo i organizacja planu filmowe-
go, psychologia i socjologia, ale jak sama 
mówi, „zobaczymy”.  

Swój sukces (bo stypendium UWC jest 
niepodważalnym sukcesem) zawdzięcza 
nie tylko swojemu uporowi, ale i gronu 
najbliższych przyjaciół, którzy ją wspie-
rali. Przede wszystkim jednak, co na 
każdym kroku podkreśla, swojej mamie, 
która przez cały czas wspierała córkę 
w osiągnięciu  postawionego sobie celu. 

Jej osiągnięcie dostrzegły władze 
samorządowe Brzeska. Na początku 
sierpnia w siedzibie Urzędu Miejskiego 
otrzymała od burmistrza Grzegorza 
Wawryki laptop i gadżety promujące 
naszą gminę.  

Wolontariuszka
W szkołach UWC cenione są dokonania 
w wolontariacie. Tych Sonia ma bardzo 
szeroki wachlarz. Zaczynała angażując 
się w harcerstwie. W Miejskim Ośrodku 
Kultury działała z powodzeniem w kółku 
teatralnym. W gimnazjum grała na… 
perkusji w zespole rockowym. Była też 
redaktorem naczelnym szkolnej gazetki, 
a także przewodniczącą klasy i wiceprze-
wodniczącą szkoły. W trzeciej klasie gim-
nazjum zaczęła jeździć po Polsce na róż-
nego rodzaju szkolenia – między innymi 
kurs liderów samorządów uczniowskich 
organizowany przez Centrum Edukacji 
Obywatelskiej, w którym aktualnie jest 
już mentorem na Małopolskę. Brała też 
udział w tzw. wolontariatach akcyjnych 
– WOŚP, „Cała Polska czyta dzieciom”, 
Międzynarodowy Festiwal Filmowy 
„Etiuda i Anima”, Slot Art. Festi-
wal (festiwal kultury alternatywnej 
w Krakowie i we Wrocławiu), gitarowy 
rekord Guinessa we Wrocławiu. Znają 
ją także w schronisku dla zwierząt 
w Krakowie i w młodzieżowej reakcji 
portalu www.działasz.pl.  EMIL 

Mokrzyska
Już po raz dwunasty mieszkańcy Mok-
rzysk bardzo dobrze bawili się na Sołe-
ckim Festynie, który odbył się 21 i 22 
lipca. Rozpoczął się w sobotę zawodami 
sportowymi dla dzieci, a wieczorem w tym 
samym dniu zorganizowana została 
zabawa taneczna, podczas której grał ze-
spół REMIX z zaprzyjaźnionej Żurawicy. 
W niedzielę natomiast po zabawie dla 
dzieci koncertowały dwa zespoły LELIWA 
JAZZ BAND oraz HALIO BAND. Orga-
nizatorem festynu była Rada Sołecka wsi 
Mokrzyska. (fot. wyżej)

Brzesko – Słotwina
5 sierpnia w parafii pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej na Słotwinie odbył 
się Parafialny Piknik Rodzinny. Na 
wszystkich uczestników czekało wiele 
atrakcji przygotowanych przez grupy 
działające przy kościele. Były gry, 
zabawy, a także mecz piłki nożnej, 
podczas którego zmierzyli się synowie 
z ojcami. Odbyła się też loteria fanto-
wa. Główne nagrody wręczał burmistrz 
Grzegorz Wawryka. Wieczorem miesz-
kańcy Słotwiny podziwiali sztuczne 
ognie, a później mogli bawić się przy 
muzyce zespołu BYSTRY. 

Okocim
25 sierpnia Rada Sołecka w Okocimiu 
zorganizowała Festyn Sołecki. Wśród 
wielu atrakcji były konkursy z nagroda-
mi, zabawy. Występowali soliści, a także 
ZPiT Jadowniczanie. Wieczorem na sce-
nie pojawił się zespół Solton Band, który 
świetną muzyką zachęcał wszystkich do 
tańca. W imprezie uczestniczyli zapro-
szeni goście m.in. Burmistrz Brzeska 
Grzegorz Wawryka i Przewodniczący 
Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk. Dzięki 
sponsorom festyn był bardzo udany.

Wakacje w MOK-u
Tradycyjnie w Miejskim Ośrodku 
Kultury od 16 lipca do 3 sierpnia od-
bywały się wakacyjne zajęcia dla dzieci 
i młodzieży. Uczestnicy brali udział 
w zajęciach: plastycznych, muzycz-
nych, informatycznych, tanecznych. 
Zorganizowano im wycieczki piesze na 
Rancho Pasja i do Konik Klubu oraz 
autokarowe do Wiśnicza i Lipnicy Mu-
rowanej, do Wioski Indiańskiej w Za-
lasowej oraz na Rancho w Dolinie do 
Łękawki. Dzięki uprzejmości Państwa 
Stefków dzieci w trakcie zajęć mogły 
posilić się pysznymi drożdżówkami 
(fot. poniżej).  red

Po wakacjach...Po wakacjach...
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W dniach 5-12 sierpnia br. brzeskie 
TKKF „Sokół” zorganizowało obóz 
sportowy o charakterze szkoleniowo-
wypoczynkowym w Uściu Gorlickim. 
Uczestniczyło w nim 25 uczniów różnych 
szkół podstawowych i gimnazjalnych  
– zarówno młodzi członkowie sekcji 
kolarskiej oraz kręglarskiej, jak 
również dzieci zainteresowane aktyw-
nym wypoczynkiem pod opieką trene-
rów Marka Serwina, Szymona Strąka 
i wychowawczyni Sabiny Jakubowskiej. 
Wiek uczestników był zróżnicowany, 
dlatego opiekunowie zadbali o uroz-
maiconą ofertę zajęć. Dzieci codziennie 
uczestniczyły w porannej rozgrzewce 
na lokalnym boisku, na które po połu-
dniu wracały, by rozgrywać mecze piłki 
nożnej, siatkówki plażowej, palanta. 
W razie niepogody mecze siatkówki, 
koszykówki, hokeja odbywały się na hali 
miejscowego gimnazjum. Falę upałów 
można było przetrwać, organizując za-
jęcia rekreacyjne nad przepiękną czystą 
rzeką Ropą. Stałym punktem progra-
mu były wycieczki rowerowe w dwóch 
grupach uwzględniających stopień 
zaawansowania młodych sportowców, 
podczas których dzieci poznawały pięk-
no Beskidów Niskich, uczyły się zasad 
bezpiecznej jazdy i niejednokrotnie 
– pierwszej pomocy medycznej i współ-
działania w grupie i odpowiedzialności. 
Trenerzy często łączyli turystykę rowe-
rową i pieszą, dzięki czemu dzieci mogły 
wspiąć się na szczyt wzgórz Rotundy, 
Suchej Homoli i Świętej Góry Jawor. 
Uczestnicy szczególnie miło wspominają 
wycieczki rowerowe do stadniny koni 
w Regietowie, do parku w Wysowej 
czy trasę widokową wzdłuż zalewu 
Klimkówka. Atrakcyjność turystyczną 
Beskidów Niskich podnosi szlak archi-
tektury drewnianej. Młodzi sportowcy 
mogli mijać wspaniałe zabytki, świą-

Na obozie z „Sokołem”

tynie prawosławne i grekokatolickie. 
Z opiekunami zwiedzili cerkiew św. Pa-
raskewy w samym Uściu Gorlickim 
oraz cerkiew w Regietowie. W ramach 
profilaktyki zdrowego trybu życia odbyły 
się spotkania prelekcyjne z pielęgniarką, 
natomiast trenerzy dostarczyli wielu 
praktycznych rad i wskazówek przy 
pokazie zmiany uszkodzonych części 
rowerów. Młodych sportowców i ich 
opiekunów gościł Dom Pielgrzyma bł. 
Czesława w Uściu Gorlickim, który na 
tydzień stał się ich domem, gdzie uczyli 
się wspólnie utrzymywać porządek. 

Mocną stroną był też rodzinny kli-
mat tego przedsięwzięcia. Uczestników 
często odwiedzali rodzice i rodzeństwo, 
wyrażając żal, że sami nie mogą brać 
udziału w podobnych „wczasach” – lub 
zostając na parę dni w pobliskich kwate-
rach, aby czynnie włączyć się w turysty-
kę pieszą i rowerową, tym samym udo-
wadniając, że Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej „Sokół” spełnia swoją 
rolę jak należy i rzeczywiście przyczynia 
się do zwiększonej aktywności fizycznej 
mieszkańców gminy Brzesko.

A jak sami młodzi uczestnicy podsu-
mowują obóz sportowy ? – Było fajnie!  
- mówi Tosia, która mimo dymiących 
pod plastrami kolan chętnie przedłuży-
łaby obóz o tydzień albo dwa. Podobne 
odczucia mieli chyba pozostali: Anita, 
Damian, Dawid, Emilka, Ewa, Jakub, 
Janek, Jędrek, Karol, Karolina, dwie 
Kasie, Kinga, Klaudia, Maciek, Marcin, 
Mariola, Martyna, Marysia, Michał, 
Oliwia, Sara, Seweryn, Zosia, bo nie 
mogli się rozstać i już pytali o obóz 
w przyszłym roku.

Cele i założenia obozu sportowego 
TKKF „Sokół” mogły zostać zrealizo-
wane dzięki dofinansowaniu Urzędu 
Miejskiego w Brzesku. 

Ognisko TKKF „Sokół” 

X Piknik Country
Po raz dziesiąty zwolennicy muzycznego 
nurtu country bawili się na Ranczu Pa-
sja, którego gospodarze wraz z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury i Urzędem Miejskim 
byli współorganizatorami imprezy, która 
już na dobre wpisała się w kalendarz let-
nich imprez kulturalnych odbywających 
się w Brzesku. Do ośrodka położonego 
na obrzeżach Lasu Szczepanowskiego 
przybyło w tym roku wyjątkowo dużo 
osób chcących bawić się w rytm muzyki 
country. Pojawili się stali bywalcy, którzy 
towarzyszą tej imprezie od pierwszej jej 
edycji, jak i ci, którzy wybrali ten rodzaj 
spędzenia wolnego czasu po raz pierwszy. 
W programie tegorocznego Pikniku Coun-
try znalazły się występy Oli Kaim, Coun-
try Motion Trio, Halio Band i Colorado. 

Ola Kaim wystąpiła z mini reci-
talem, w którym co prawda zabrakło 
utworów z obowiązującego tego dnia 
gatunku, ale był to bardzo udany recital 
wokalistki, która już od dawna zasługuję 
na prezentację dłuższą niż zdarzało się 
jej to do tej pory. Zakładamy, że opinię 
tę podzielają uczestnicy Pikniku, o czym 
świadczą brawa, jakimi ta zdolna wo-
kalistka została nagrodzona. Country 
Motion Trio to zespołu, który specjalnie 
na tę imprezę został skompletowany. 
Za instrumentami klawiszowymi usiadł 
Franek Mucek (Fun Fire), a na perkusji 
grał Krzysztof Szydłowski (After Day). 
Na planie pierwszym pojawiła się 
charyzmatyczna wokalistka Fun Fire, 
Monika Pilarczyk. W ich repertuarze 
wystąpiły już wyraźne akcenty country, 
ale publiczność mogła też wysłuchać 
kilka coverów światowego rocka. Ze-
spół Halio Band z Bochni występował 
już na Pikniku Country dwa razy, 
między innymi podczas pierwszej jego 
edycji. Grupa założona niegdyś przez 
Grzegorza Kapcię na wiele lat zniknęła 
z countrowego krajobrazu, by kilka mie-
sięcy temu reaktywować się i powrócić 
na estradę. Dobrze się stało, bo jest to 
kapela znacznie lepsza i dojrzalsza niż 
niegdyś. Zespół w mocno przemeblo-
wanym składzie stworzyła wspaniały 
nastrój, a lider grupy znakomicie bawił 
uczestników Pikniku. To był koncert 
utrzymany w porywającym tempie. 

Wysoko postawioną przez Halio Band 
poprzeczkę utrzymali na tym samym po-
ziomie muzycy zespołu Colorado, którego 
występ przedłużył się do późnych godzin 
wieczornych, zgodnie z wolą roztańczonej 
publiczności. Dłużej, niż planowano, 
trwała też dyskoteka. EMIL

Fotorelacja na stronie 18     

W obozie uczestniczyło 25 uczniów brzeskich szkół – fot. arch. TKKF „Sokół”
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Wakacje, czas odpoczynku, przyjemności 
i zabawy, dobiegły końca. Oddział dla 
Dzieci PiMBP, jak co roku przygotował 
różnorodne zajęcia, dostosowane do wie-
ku i zainteresowań swoich czytelników.  
W ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy 
dzieci brały udział w zajęciach litera-
cko-plastyczno-filmowych. Nie zabrakło 
także propozycji dla „kinomaniaków” 
i miłośników komputera. 

W ramach „Lata z kompute-
rem” w godzinach pracy Oddziału dla 
Dzieci czytelnicy mogli „surfować” po 
Internecie, a także korzystać z gier 
komputerowych – edukacyjnych i przy-
godowych. Z takiego sposobu spędzenia 
wolnego czasu skorzystało ponad 700 
czytelników. 

Z kolei trzy razy w tygodniu (wtorek, 
środa, piątek) działała Wakacyjna 
Akademia Filmowa  –  w Komnacie 
Bajek czytelnicy wspólnie oglądali bajki 
i filmy dla dzieci. Każde dziecko, małe 
czy duże, znalazło w „bibliotecznym 
kinie” coś ciekawego dla siebie. Naj-
większą popularnością cieszyły się filmy 
„Dżungla” i „Piotruś Pan”.

W poniedziałki spotykali się mi-
łośnicy podróży i odkrywania tajemnic 
innych kontynentów. Brali oni udział 
w zajęciach „Z Tomkiem Wilmowskim 
dookoła świata”, inspirowanych cyklem 
powieściowym Alfreda Szklarskiego. 
Każde spotkanie były niezwykłą podróżą 
do egzotycznych miejsc, stwarzało także 
okazję do dobrej, edukacyjnej zabawy. 
Podczas spotkań dzieci z uwagą słuchały 
głośno czytanych fragmentów książki, 
oglądały prezentacje multimedialne 
przybliżające kulturę i przyrodę róż-
nych kontynentów. Śladami bohatera 
książek przemierzały Afrykę, Amerykę 
Północną i Południową, Australię i Azję, 

Wakacje 2012 w oddziale dla dzieci

poznając fascynujące miejsca (m. in. 
Tybet, Egipt i Himalaje). Dzieci chętnie 
kolorowały i wycinały rośliny i  zwierzę-
ta, aby utworzyć barwny obrazy fauny 
i flory danej części świata. Wykonywały 
maski egipskich faraonów, pióropusze 
indiańskich wodzów czy wielką postać 
człowieka śniegu – yeti. Na zakończenie 
wakacyjnych spotkań z Tomkiem wszy-
scy uczestnicy otrzymali Certyfikat 
Podróżnika. 

W środy miały miejsce spotkania pod 
hasłem Wakacje pełne przebojów: 
Hity książkowe i hity filmowe, w cza-
sie których uczestnicy spotkali się m. in. 
z Bolkiem i Lolkiem, Pippi Pończoszan-
ką, Muminkami i Cliffordem. Zajęcia 
obejmowały głośne czytanie wybranych 
książek, oglądanie ich filmowych wersji 
oraz zajęcia plastyczne, w czasie których 
powstawały przepiękne prace (dom 
Muminków, latający kufer z baśni H. 
Ch. Andersena czy portret Clifforda). 

Na zakończenie „przebojowych wakacji” 
wszystkie dzieci otrzymały dyplomy 
i słodkie co-nieco.

We wszystkich wakacyjnych zaję-
ciach uczestniczyło około 400 dzieci. 
Dzięki opracowanemu programowi za-
jęć, dzieci spędzające wakacje w mieście 
mogły wypełnić swój wolny czas twórczą, 
przyjemną i wesołą zabawą. Prowadzone 
zajęcia sprzyjały również nawiązywaniu 
nowych przyjaźni, zdobywaniu nowych 
umiejętności, a także odkrywaniu 
nowych zdolności. Mam nadzieję, że 
nasze spotkania umiliły dzieciom letni 
wypoczynek. Dziękujemy wszystkim 
Uczestnikom Wakacji w Bibliotece, 
którzy tak chętnie do nas przychodzili. 
Mamy nadzieję, że nie zapomnicie o nas 
w trakcie roku szkolnego! 

Relacje fotograficzne z wakacyj-
nych spotkań znajdują się na stronie 
internetowej brzeskiej biblioteki (www.
bibliotekabrzesko.pl ).  KL

Część dzieci pozostających w czasie 
tegorocznych wakacji w Brzesku mo-
gła skorzystać z atrakcyjnej oferty 
Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Kine-
zjologicznego „Zawsze Aktywni”, które 
zorganizowało półkolonie. W programie 
tej formy wypoczynku dominował sport. 
Podczas dnia sportu rozegrano zawody 
kręglarskie i mecz piłki nożnej. Obie 
konkurencje dostarczyły ich uczestni-
kom wielu emocji. Wśród dziewcząt 
w turnieju kręglarskim brylowały 

Półkolonie z Aktywnymi
Katarzyna Pabian i Paulina Kacprzak. 
Rywalizację chłopców zdominowali 
Bartosz Pośladek i Norbert Borowiec. 
Niezwykle dramatyczny przebieg miał 
mecz piłki nożnej. Uczestnicy półkolo-
nii podzielili się na dwie drużyny. Po 
upływie regulaminowego czasu gry był 
remis, dlatego o zwycięstwie jednego 
z zespołów zadecydowały rzuty karne. 
Tego ostatniego na wagę wygranej 
wykonywał Stanisław Lwowski, który 
pewnym strzałem pokonał bramkarza. 

Najlepszym zawodnikiem uznano Syl-
westra Gajca, który strzegł świątyni 
zwycięskiej drużyny.    

Półkolonie dofinansowane były przez 
Gminę Brzesko i Starostwo Powiatowe 
w Brzesku. Organizatorzy szczególnie 
dziękują Pani Dyrektor Halinie Podo-
lańskiej Nabożny oraz pracownikom 
Gimnazjum i Liceum Katolickiego 
w Brzesku, na których wsparcie i zaan-
gażowanie zawsze mogą liczyć. Wyrazy 
wdzięczności składają też pracownikom 
kręgielni BOSiR-u za pomoc i profesjo-
nalizm.  ER

Dzieci chętnie uczestniczyły w wakacyjnych zajęciach – fot. arch. PiMBP    
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Dwa pięciodniowe turnusy zor-
ganizowała dla harcerzy brzeska 
Komenda Hufca ZHP. W Piaskach-
Drużkowie aktywnie wypoczywało, 
ucząc się obozowego życia, 114 dru-
hów z wielu gmin powiatów brze-
skiego i tarnowskiego. Głównymi 
wydarzeniami obu turnusów były 
piłkarskie zawody przebiegające 
pod hasłem „Harcerskie Euro 2012 
– Piaski-Drużków”. 

- Celowo nie organizowaliśmy 
długoterminowych turnusów, bo z do-
świadczenia wiemy, że nie ma nie zbyt 
wielkiego zainteresowania, a główną 
przeszkodą są koszty. Harcerze chętnie 
biorą udział w takich pięciodniowych 
biwakach, bo na nie zarówno rodzicom 
jak i organizatorom  łatwiej znaleźć 
fundusze – mówi harcmistrz Maria 
Tyka, Komendant Hufca. 

Wybór bazy w Piaskach-Drużkowie 
nie był przypadkowy. Złożyło się na to 
kilka czynników. Przede wszystkim 
bliska odległość, a przy okazji atrak-
cyjne położenie, co pozwala uniknąć 
długiej meczącej podróży, a rodzicom 
najmłodszych obozowiczów daje moż-
liwość odwiedzenia swoich pociech 
i sprawdzenia, jak sobie radzą. Ważny 
jest też sentyment, jakim darzą to 
miejsce przedstawiciele brzeskiego 
Hufca, pod którego zarządem ośrodek 
znajduje się od dwóch lat. Właścicie-
lem jest Chorągiew Krakowska, która 
przejęła Piaski-Drużków od Głównej 
Kwatery. Komendantem i gospodarzem 
ośrodka jest od niepamiętnych czasów 
hm Kazimierz Kordecki, który przez 
wiele dziesięcioleci był w przeszłości 
komendantem Hufca w Brzesku. To on 
dbał o jego stan i wygląd, systematycz-
nie upiększając otaczający to miejsce 
drzewostan. Kiedyś harcerskie obozo-
wisko w Piaskach-Drużkowie budowało 
byłe województwo tarnowskie i powiat 
brzeski, podczas gdy Związek do tej 
inwestycji w ogóle się nie dokładał. 
Ośrodek wymaga gruntownego remon-
tu, bo od czasu jego budowy pozostaje 
w niezmienionej postaci, a upływający 
czas robi swoje. Na to jednak nikt nie 
chce wyłożyć środków, szczególnie te-
raz, kiedy o pozyskanie pieniędzy jest 
bardzo ciężko.  

W pierwszym turnusie wzięło 
udział 70 dzieci z gmin Brzesko, Dębno 
i Wojnicz. Byli też druhowie z 23. Tar-
nowskiej Drużyny Starszoharcerskiej, 
ze swoim drużynowym, harcmistrzem 

Harcerska Akcja Letnia

Jackiem Filipkiem, emerytowanym ma-
jorem Wojska Polskiego. Na drugi turnus 
zgłosiło się 44 dzieci z gmin Brzesko, 
Czchów, Szczurowa, Dębno i Wojnicz. 
Co ciekawe, wśród nich byli tacy druho-
wie, którzy uczestniczyli w pierwszym 
turnusie, ale postanowili powrócić w to 
miejsce już teraz, nie czekając na następ-
ne wakacje.

Kadrę stanowili przedstawiciele 
brzeskiego Hufca. Komendantem 
pierwszego turnusu była dh Renata 
Rożkowicz, zaś drugiego Maria Mo-
tyka.

Ponieważ terminy obu turnusów 
pokryły się z czasem, kiedy rozgrywane 
były Mistrzostwa Europy w piłce noż-
nej, głównym ich akcentem były turnie-
je pod hasłem „Harcerskie Euro 2012 
– Piaski-Drużków”. Każda drużyna 
reprezentowała inny z 16 krajów wystę-
pujących w prawdziwych rozgrywkach. 
Zadaniem drużyn było nie tylko osiąg-
nięcie jak najlepszego wyniku spor-
towego, ale także zapoznanie innych 
z historią, geografią i kulturą kraju, pod 
którego flagą występowała w turnieju. 
Dryżyny były mieszane – w piłkę nożną 
z chłopcami grały dziewczęta i radziły 
sobie całkiem dobrze. Zmienna pogoda, 
która towarzyszyła uczestnikom pierw-
szego turnusu, sprawiła, że poszczegól-
ne mecze rozgrywano na boiskach przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesku, na 
brzeskim Orliku i na stadionie Piasta 
Czchów. W drugim turnusie było już na 

tyle słonecznie, że cały turniej udało się 
rozegrać w Czchowie. Ciekawostką jest 
to, że turniej rozegrany podczas trwania 
pierwszego turnusu wygrała drużyna, 
która reprezentowała Polskę, a w dru-
gim turnusie była wicemistrzem, ale 
to chyba małe pocieszenie dla kibiców 
ekipy Franciszka Smudy. 

Organizatorzy zadbali, żeby w pro-
gramie obozów znalazło się miejsce na 
wycieczki – były więc wyjazdy na basen 
w Bochni, do gminy Lipnica Murowana, 
by podziwiać Kamienie Brodzińskiego, 
do Melsztyna, a także do Lusławic, 
gdzie zwiedzali park okalający dworek 
profesora Krzysztofa Pendereckiego. 

Każdego wieczora organizowane 
były spotkania przy ognisku lub, jeśli 
pogoda nie sprzyjała, przy kominku 
albo podczas tzw. świeczkowiska. 
Zgodnie z harcerską tradycją sporo było 
zajęć, podczas których ich uczestnicy 
zdobywali sprawności. 

W I turnusie uczestniczyło dziesię-
cioro dzieci z rodzin znajdujących się 
w trudnej sytuacji finansowej, wytypo-
wanych przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Brzesku. Organizatorzy 
włączyli je do różnych drużyn, aby unik-
nąć sytuacji, w której pozostając razem 
staliby się wyizolowaną grupą. 

- Początkowo trudno było im się 
zintegrować i przystosować do warun-
ków obozowego życia – opowiada Maria 
Tyka – Bardzo szybko jednak łyknęli 
harcerskiego bakcyla. Nie straszne im 
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były poranne zaprawy i obowiązkowe 
apele, chociaż wcześniej nie mieli z har-
cerstwem styczności. Kiedy wyjeżdżali, 
wyrażali żal, że w ich szkołach nie 
działają harcerskie drużyny. 

Podczas obu turnusów realizowany 
był program „Przeciwdziałanie alkoho-
lizmowi”, sfinansowany przez gminne 
fundusze przeciwalkoholowe. 

Blisko 50 procent kosztów pobytu 
pokryły samorządy – powiat brzeski 
oraz gminy Brzesko, Czchów, Szczuro-
wa i Wojnicz. 

Kadrę pierwszego turnusu tworzyli 
phm Renata Rożkowicz (komendant 
obozu), dh Jolanta Król, dh Ewelina 
Kopacz, dh Marcin Gromadzki, dh hm 
Jacek Filipek dh Bartłomiej Turlej, phm 
Maria Rudnik oraz dh Lidia Góra. 

Komendantem obozu podczas dru-
giego turnusu była hm Maria Motyka, 
a w kadrze znaleźli się ponadto phm 
Piotr Krawczyk, hm Jacek Filipek 
oraz dh Magdalena Kiełbasa. W obu 
turnusach nad prawidłowym przebie-
giem zajęć czuwali także hm Kazimierz 

Kordecki (kierownik ośrodka) oraz hm 
Irena Antosz (skarbnik ośrodka). Oboje 
pełnią na co dzień funkcje zastępców 
komendanta brzeskiego Hufca ZHP. 
Wszyscy pracowali społecznie, czyli 
nie pobierali za swoją pracę żadnego 
wynagrodzenia. 

- Dziękuję wszystkim instruktorom 
za ich zaangażowanie. W imieniu 
uczestników obozów podziękować chcę 
także wszystkim sponsorom, czyli samo-
rządom. Już teraz zapraszam na obozy, 
które zorganizujemy w przyszłym roku 
– kwituje Maria Tyka.  PRUD  

12 sierpnia na Placu Kazimierza Wiel-
kiego w Brzesku odbył się piknik rodzin-
ny pod hasłem „Wakacyjna Niedziela”. 
Impreza, której hasłem przewodnim 
było „żyj zdrowo i wesoło”, rozpoczęła 
się konkursem rysunkowym dla dzieci. 
Betonowe płyty placu pokryły się bar-
wnymi rysunkami, przedstawiającymi 
ulubione zwierzątka, które przy pomocy 
kredy rysowali najmłodsi mieszkańcy 
Brzeska. Wśród ulubieńców przeważały 
pieski i kotki, ale nie zabrakło też chomi-
ków czy papużek. Następnie dzieci wzię-
ły udział w zabawie chustą „klanzy”, za 
pomocą której próbowały wyczarować 
słońce, które tego dnia opornie wygląda-
ło zza chmur. Kolorowa chusta okazała 
się świetnym rekwizytem do zabawy, 
gdyż posłużyła do gry w piłkę, podczas 
której rywalizowały między sobą dziew-
czynki i chłopcy. Do zabawy zaproszeni 
zostali także rodzice, którzy podrzucali 
na chuście „klanzy” kilkadziesiąt różno-
barwnych piłeczek, a zadaniem dzieci 
było ich łapanie. Podobnie zresztą jak 
malutkich cukiereczków, które podrzu-
cane do góry stanowiły zasłużony łup dla 
najmłodszych. Dzieci mogły też potań-
czyć i zaśpiewać ulubioną piosenkę. Na-
grody w postaci farb, kredek i przyborów 
szkolnych otrzymały wszystkie dzieci 
biorące udział w konkursie rysunkowym 
i wokalnym. Sporą atrakcją okazały się 
pokazy dużych baniek mydlanych, które 
unosiły się nad głowami zgromadzonych 
na placu. Konkursy i zabawy podczas 
pikniku rodzinnego prowadzone były 

przez profesjonalnych wodzirejów z gru-
py IMPRATEAM.

Na scenie swoje talenty wokalne zapre-
zentowały Majka Pabian i Sara Widła. 

Po dwóch godzinach świetnej zabawy 
dla najmłodszych rozpoczął się koncert 
piosenki biesiadnej zatytułowany „Sen-
tymentalna Podróż”. Zespół Solton Band 
przez blisko dwie godziny grał i śpiewał 
znane szlagiery z minionych lat. Zaba-
wa była przednia i nie przeszkodził jej 
nawet deszcz, który jak na złość chciał 
popsuć „sentymentalną podróż”, w jaką 

Wakacyjna Niedziela

udali się zgromadzeni na placu miesz-
kańcy naszego miasta. W powietrzu 
zakręciły się kolorowe parasole i prawie 
każdy kołysał się w rytm znanych melo-
dii, nucąc pod nosem „Kawiarenki” czy 
„Biełyje rozy”. 

Chętnych do zabawy podczas pikni-
ku nie brakowało i naprawdę żal było, 
kiedy ta plenerowa impreza, zorganizo-
wana przez Miejski Ośrodek Kultury 
i Urząd Miejski w Brzesku, dobiegła 
końca…

Beata Kądziołka

Kadra I turnusu. Od lewej phm Renata Rożkowicz, dh Jolanta Król, 
dh Ewelina Kopacz, dh Marcin Gromadzki, dh hm Jacek Filipek, 

dh Bartłomiej Turlej – fot. arch. Hufiec Brzesko

Z chustą „klanzy” bawili się dorośli i dzieci – fot. Beata Kądziołka
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Artykuły Jerzego Wyczesa-
nego w ostatnich numerach 
BIM-u wywołały falę wspo-
mnień dotyczących założy-
cieli miejscowego browaru. 
Tu i ówdzie można było 
usłyszeć: moja babcia opo-
wiadała, że... lub mój ojciec 
jeszcze pamięta... Okazuje 
się, że pamięć ludzka jest 
najbogatszą skarbnicą pa-
miątek, trzeba ją tylko 
otworzyć i pokazać światu, 
a nie zakopywać głębo-
ko razem z tymi, którzy 
odchodzą. W ten sposób 
podtrzymujemy ciągłość 
pokoleniową. Czytelnicy zachęceni do 
utrwalania na łamach BIM-u swoich 
wspomnień chętnie dzielą się zapa-
miętanymi szczegółami dotyczącymi 
naszego regionu.

Rodzinny przekaz ustny, będący 
ową arką przymierza między dawnymi 
a młodszymi laty, funkcjonuje również 
w rodzinie Pajorów z Brzeska. 

Elżbieta, germanistka ucząca w Li-
ceum Ogólnokształcącym, z uporem 
i dociekliwością cechującą naturę 
wytrawnego badacza zbiera wszelkie 
dostępne materiały i dociera do prawdy 
na temat osób i wydarzeń tworzących 
naszą lokalną historię. Wraz z mężem 
Januszem, nie szczędząc czasu i sił, 
docierali do różnych instytucji i osób 
w całej Polsce, by np. zebrać informacje 
na temat pierwszego dyrektora Gimna-
zjum i Liceum w Brzesku, Stanisława 
Rissa. W ten sposób trafili także do 
prawnuka barona Jana Goetza - pana 
profesora Jana Włodka. 

Mogę chyba powtórzyć za Norwi-
dem, że byłaś u profesora w te dni 
przedostatnie? Nikt jeszcze wtedy 
nie przypuszczał, że planowane 
przez was kolejne spotkania już się 
nie odbędą!

Rzeczywiście. Pan profesor Wło-
dek miał przecież tyle planów! Rozma-
wialiśmy bowiem nie tylko o pierwszym 
dyrektorze Gimnazjum i Liceum. Pan 
profesor był żywo zainteresowany moimi 
opowieściami, które kiedyś usłyszałam 
od babci, ojca, wujka na temat rodziny 
Goetzów. Chciał je włączyć do aneksu 
wydanej książki o swojej rodzinie. 
Niestety, nie zdążył już tego zrobić. Pół 

W zakamarkach pamięci
O piłce nożnej i nie tylko… - rozmowa z Elżbietą Pajor

roku po tym spotkaniu dotarła do mnie 
informacja o jego śmierci. 

Masz więc dziś okazję, by zreali-
zować te plany i przekazać Czy-
telnikom BIM-u usłyszane kiedyś 
historie. 

Tak, to prawda. Trzeba o pewnych 
sprawach mówić, gdyż w ten sposób 
odsłaniamy nieznane oblicza ludzi 
i ocalamy od zapomnienia drobne hi-
storie, z których przecież składa się 
nasze życie. 

Słyszałam, że prawnuka barona 
Goetza bardzo zaciekawiła sporto-
wa historia Twojego ojca Stanisła-
wa Gurgula? 

Mój ojciec wraz z bratem Feliksem, 
który zginął w obozie oświęcimskim, na-
leżeli przed wojną do Sekcji Piłki Nożnej 
utworzonej w 1935r., której prezesem 
honorowym był baron Antoni Goetz. 
Dzięki jego pomocy finansowej oraz 
dobrowolnym składkom członków Sekcji 
zakupiono wtedy stroje sportowe i jedną 
piłkę. Ojciec opowiadał, że baron Antoni 
bardzo interesował się osiągnięciami 
brzeskiej drużyny piłkarskiej. Uznał 
chyba, że posiada ona także znaczenie 
reklamowe dla okocimskiego browaru. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom Sekcji, 
przekazał kilka morgów ziemi w pobli-
żu Garbatki pod budowę w Brzesku 
nowego stadionu i nadzorował jego 
powstawanie.

Pewnie był też zagorzałym kibicem 
brzeskiej drużyny?

Tak, podobno uczestniczył we wszyst-
kich ważniejszych rozgrywkach i bardzo 
cieszył się z sukcesów brzeskich piłkarzy. 

Umiał też odpowiednio ich motywować. 
Mój ojciec opowiadał, że na którymś 
meczu udało mu się strzelić gola. Został 
następnego dnia wezwany do kancelarii 
barona Antoniego i tam usłyszał wiele 
pochwalnych słów nie tylko dotyczących 
zaangażowania sportowego, ale również 
wyglądu zewnętrznego. Baron Antoni 
powiedział wtedy: Ty Stanisławie jesteś 
z tą bujną i piękną czupryną rozpozna-
walny na boisku! Za tego strzelonego 
gola dał ojcu 5zł.

Nie było to chyba zbyt dużo?
Oczywiście, ta nagroda miała dla mojego 
ojca przede wszystkim wartość presti-
żową, traktował ją jako wielkie wyróż-
nienie, z którego bardzo się cieszył. Do 
końca życia opowiadał o tym z błyskiem 
w oczach i wypiekami na twarzy. Myślę, 
że ten ustny przekaz ojca zdecydowanie 
wpłynął na zainteresowania sportowe 
mojego brata Andrzeja Gurgula. Mimo 
że ukończył studia techniczne na AGH 
i zawodowo związany jest z przemysłem 
ciężkim, znajduje czas na realizację swo-
ich sportowych pasji. Już kilkanaście lat 
jest sędzią piłkarskim klasy okręgowej. 
Powiem więcej, jego syn Michał, studiu-
jący jeszcze informatykę, też zaraził się 
bakcylem piłki nożnej. Już w tej chwili 
jest sędzią klasy okręgowej i jednocześ-
nie asystentem sędziego na szczeblu 
centralnym.

Gratuluję! Twój ojciec byłby dumny 
teraz z syna i wnuka! Może tam 
w innym świecie cieszy się tak samo 
jak z otrzymanej niegdyś od baro-
na nagrody? Czy prawnuka Jana 
Goetza zainteresowały te Twoje 
rodzinne historie?

Słuchał mnie bardzo uważnie, cie-
szyło go, że jego przodkowie nie trakto-
wali okocimskiego browaru tylko jako 
źródła zbijania kapitału, ale byli też 
animatorami życia sportowego w Brze-
sku i Okocimiu. Bo przecież to dzięki 
ich zaangażowaniu powstał w Brzesku 
w 1933r. Klub, którego członkowie 
uprawiali różne dyscypliny sportowe. 
Pan profesor Włodek wzruszył się 
jednak najbardziej, gdy opowiedziałam 
mu historię spotkania mojego wujka z  
baronem Antonim.

Twojego wujka Józefa Adamusa? 
Tego ze Szkocji?

Tak, ta historia pokazuje nieco inne 
czasy i zmusza do głębokich refleksji 
na temat ludzkich losów. Często zasta-
nawiam się, czy w życiu działa zwykły 
przypadek, czy jest to zaplanowany 
z góry bieg wydarzeń. Mój wujek Józef 
Adamus był emigrantem politycznym 

J. Adamus  z rodziną w Okocimiu - fot. arch. BIM 
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i żołnierzem ochotnikiem Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie. W 1940r. prze-
bywał w Bretanii, gdzie znajdowała się 
siedziba Polskiego Centrum Szkolenia 
Artylerii.

W miejscowości Coëtquidan doszło 
do niecodziennego spotkania z baro-
nem Antonim, który pełnił tam funkcję 
adiutanta dowódcy Szkoły Podoficerów 
Artylerii.

Widok na obcej ziemi kogoś znanego, 
kogo wujek widywał często w okocim-
skim kościele, tak go ucieszył, że, nie 
zważając na różnice społeczne i rangę 
wojskową, podszedł blisko i wykrzyknął: 
Panie baronie! Wzruszony baron Antoni 
uściskał wujka, wziął go w ramiona, 
zapytał, jak się nazywa i skąd pochodzi, 
oraz powiedział: Nie mów do mnie „pa-
nie baronie”, bo jakiż ja tu baron! Na 
tym wygnaniu jestem podobnie jak ty 
tylko żołnierzem, którego życie zagrożone 
jest w każdej chwili. Zrównała nas za-
wierucha wojenna, wspólna żołnierska 
dola i połączyło nieszczęście kraju. Moje 
tytuły dziś nic nie znaczą! 

Drogowskazy życiowe mojego wujka 
i barona Antoniego wyznaczyły im inne 
docelowe kierunki. Wujka zaprowadzi-
ły do Szkocji, barona natomiast aż do 
Afryki.

Gdy opowiadałam tę historię, pro-
fesor Włodek miał łzy w oczach. Po-
wiedział wtedy:  Jestem wdzięczny za 
to, że tymi opowieściami poszerza pani 
historię mojej rodziny, że nie zatrzymuje 
tych informacji tylko dla siebie, ale dzieli 
się z innymi. Może dzięki temu moja 
rodzina będzie żyć w pamięci ludzi?

… ale w tej pamięci są różne obra-
zy. Ich barwa nie zawsze jest jasna 
i kolorowa. Ludzie pamiętają też 
przykre słowa i wielkopańskie 
spojrzenia …

Tak, nie zapominajmy jednak, że ci 
ludzie pozostawili coś po sobie dla wielu 
jeszcze pokoleń, chociażby wybudowane 
szkoły, przedszkola, kościoły i stadiony. 
Zmienili całkowicie pejzaż naszego re-
gionu! Założony przez nich browar, dziś 
mający całkowicie obcą nazwę, jeszcze 
długo będzie miejscem pracy dla miesz-
kańców okolicznych miejscowości.

… czyli uważasz, że przynależność 
do regionu do czegoś zobowiązu-
je, że trzeba się wpisać w ludzką 
pamięć poprzez swoje szlachetne 
czyny dla rozwoju małej ojczyzny?

Może to zabrzmi zbyt górnolotnie, 
ale powiem, że życie każdego z nas staje 
się pełniejsze, gdy nie jesteśmy obojętni 
na krzyk świata.

Rozmawiała Bogumiła Put

Z ciekawością przeczytałam artykuł 
Pani Bogumiły Put, który ukazał się 
w czerwcowym wydaniu BIM-u. Prze-
czytałam i się rozmarzyłam… Przed 
oczami stanęły wspomnienia i myśli 
z minionych lat. 

W zakamarkach pamięci pojawiły 
się obrazy i miejsca zabaw dziecięcych, 
zresztą jakże różnych od tych, jakie 
są udziałem dzisiejszego młodego po-
kolenia. To fakt, że czterdzieści czy 
trzydzieści lat temu nikomu nie śnił się 
komputer, telefon komórkowy czy inne 
modne gadżety. Było co prawda inaczej, 
ale zabawy i wolny czas spędzało się 
dawniej jakoś tak oryginalnie, nieprze-
widywalnie i swobodnie. Na ulicach 
i pod blokami pełno było biegającej 
i rozwrzeszczanej młodzieży, której jakoś 
nikt nie organizował wolnego czasu, 
a główną atrakcją były place zabaw, któ-
re i tak nie mogły pomieścić wszystkich 
chętnych, chcących skorzystać z jednej 
huśtawki czy drabinki. To, co zapa-
miętałam z tamtych dni, to wyjątkowa 
odwaga, swoboda, czy  kreatywność 
dzieci i młodzieży w organizowaniu 
form spędzania wolnego czasu. Z łezką 
w oku wspominam „gumę do skakania”, 
na której można było godzinami skakać 
i skakać. Pamiętam chodniki porysowa-
ne kredą przez grających w klasy lub 
oczko. No i te głośne wyliczanki typu 
„Entliczek pętliczek siki siaj, rąpete pa-
pete knot!...”, które towarzyszyły bardzo 
popularnej wówczas zabawom w chowa-
nego czy podchody, którym wystarczył 
teren wokół  bloku i sam blok, bo piw-
nice wówczas nie miały zamurowanych 
przejść pomiędzy klatkami i tworzyły 
ciemne labirynty, które były okupowane 
przy zabawie w chowanego. Nie było do-
mofonów, ale jakoś nikomu zbytnio nie 
przeszkadzał głos dziecka wrzeszczącego 
pod blokiem: mamooooo!!!!! 

Mnóstwo czasu spędzała młodzież 
z Ogrodowej (nie było wówczas jeszcze 
osiedla Wł. Jagiełły) obok cmentarza 
żydowskiego, gdzie przez długi czas le-
żało kilkadziesiąt wielkich betonowych 
kręgów, poustawianych niedbale jeden 
na drugim. Było to świetne miejsce do 
zabaw w chowanego i do biegania po 
tychże betonach. No cóż, przyznam, że 
dzisiaj „włos na głowie się jeży” jak po-
myślę, że można było brać udział w tak 
niebezpiecznych i prawie ekstremalnych 
sportach. Jednak po chwili dochodzę do 
wniosku, że o ile dzisiaj swoim dzieciom 

W zakamarkach pamięci
Pałka, zapałka, dwa kije...

nie zezwoliłabym na taką zabawę, to 
kiedyś było to coś normalnego. A może 
rodzice nie byli tak nadopiekuńczy jak 
dzisiaj? A i dzieci były jakieś takie bar-
dziej gibkie, wysportowane i samodziel-
ne….Pewnie dlatego, że nie siedziały 
godzinami przed komputerem czy tele-
wizorem, gdzie zresztą funkcjonowały 
tylko dwa programy na krzyż, a program 
telewizyjny był bardzo ubogi.

Dzisiaj jakby piękniej pod blokami, 
wystrzyżona trawa, mniej ławeczek, 
opustoszałe place zabaw, piaskownice 
i złowrogie tabliczki „zakaz gry w piłkę”. 
I dzisiaj jakby ciszej… ale żal mi tych 
dziecięcych lat, tego krzyku, poobijanych 
kolan i wiecznie umorusanych twarzy 
dzieci, ale jakże szczęśliwych…. Tak 
sobie myślę i dochodzę do wniosku, że 
dawniej dzieci były jakby wolniejsze 
i bardziej beztroskie… Takie mamy 
czasy, że dzisiaj dodatkowe zajęcia, 
nauka obcych języków, tańca, śpiewu 
i obowiązkowo dentysta… Za moich 
czasów tego nie było. Szczytem marzeń 
były spodnie z PEWEX-u, które pamię-
tać się będzie do końca życia, spódnice 
szyte z tetrowych pieluch a potem farbo-
wane domowym sposobem, żucie gumy 
Donald, a dentysta? O tak, ale odbywało 
się to przeważnie w szkole podczas zajęć 
lekcyjnych, kiedy brano delikwenta do 
gabinetu szkolnego i bez głaskania czy 
pocieszania rwano mu zęby, a potem 
wracał biedaczek na dalsze  lekcje…

Obecnie w krajobraz naszego miasta 
świetnie wpisują się modne puby, pizze-
rie i restauracje, ale żal mi tamtej daw-
nej „Piwnicy”, która gromadziła tłumy 
brzeskiej i przyjezdnej młodzieży, chcą-
cej pobawić się na dyskotece. No i pana 
Kołodzieja, który sprzedawał bilety na 
dyskotekę. Po latach nawet ogromne 
kolejki w sklepach przestały mnie 
przerażać, a stały się wspomnieniem, 
ot chociażby zapachu i smaku chleba, po 
który w niedzielne popołudnie ustawiały 
się długie kolejki do „Mrówki”.

Z perspektywy lat to, co było i tak 
bardzo się zmieniło w kulturze, wize-
runku czy obyczajach naszego życia 
i miasta, staje się bardziej widoczne, 
i takie inne… Może nie lepsze i wcale nie 
gorsze od tego co obecnie, ale w naszych 
wspomnieniach nabiera wyjątkowego 
znaczenia. Bowiem, jak powiedział Her-
bert George Wells: „W przeszłość prze-
noszą nas wspomnienia, a w przyszłość 
– marzenia”.  Beata Kądziołka
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W ostatni weekend sierpnia na boisku 
Orlik 2012 rozegrany został II turniej 
ulicznej koszykówki „Brzesko Game 
Street” zorganizowany przez BOSiR 
oraz Urząd Miejski. Honorowy patro-
nat nad zawodami sprawował bur-
mistrz Grzegorz Wawryka. W trzech 
kategoriach wiekowych wystartowało 
łącznie 19 drużyn. 

Dwa medale – złoty i srebrny 
– Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży oraz srebro III Ogólno-
polskiego Turnieju Bokserskiego 
Grand Prix o Puchar PZB to do-
robek brzeskich pięściarzy trenu-
jących w BKB Magic Boxing Klub 
pod okiem Edmunda Kubisiaka. 

Zawody OOM rozegrane zostały 
w drugiej połowie lipca w Wieliczce. 
Jednym z ich głównych organizatorów 
był Edmund Kubisiak, który jest jed-
nocześnie koordynatorem małopolskiej 
kadry, ale jego funkcja w żaden sposób 
nie wpływa na sędziowskie decyzje.      

Największy sukces odniósł Jakub 
Dal, który wywalczył złoty medal i tytuł 
mistrza Polski kadetów w kategorii 60 
kg. Stoczył trzy wygrane walki, w tym 
finałową, w której jego przeciwnik uwa-
żany był za zdecydowanego faworyta. 
W nagrodę otrzymał z rąk prezesa 
MZB Artura Kowalskiego puchar dla 
najlepszego zawodnika Małopolski 
ufundowany przez Janusza Kmiecika, 
właściciela wielickiej firmy Biurotex. 

Dużą niespodziankę sprawił mło-
dziutki Mikołaj Karpień, który mimo 
małego jeszcze doświadczenia na 
ringach potrafił wywalczyć brązowy 

Udane lato brzeskich bokserów
medal. Trzeci z brzeskich reprezen-
tantów, Patryk Domińczyk, na podium 
wprawdzie nie stanął, ale zdobył cenne 
cztery punkty do klasyfikacji druży-
nowej. To między innymi także dzięki 
niemu Brzeski Klub Bokserski Magic 
Boxing zajął wysokie czwarte miejsce 
w klasyfikacji drużynowej (startowali 
pięściarze reprezentujący 59 klubów 
z całego kraju. BKB otrzymał puchar 
jako najlepszy klub z Małopolski.

Na przełomie sierpnia i września 
w Grudziądzu odbył się III Ogólno-
polski Turniej Bokserski Grand Prix 
o Puchar PZB. Wystartowało w nim 49 
zawodników w dziesięciu kategoriach 
wagowych. Bardzo dobrze zaprezen-
tował się startujący w kategorii 60 kg 
Mateusz Ptasiński. Ten utalentowany 
fighter, o którym ostatnio było dość ci-
cho, przypomniał wszystkim, że sztukę 
krzyżowania rękawic opanował w stop-
niu nader wysokim. Z Grudziądza 
powrócił ze srebrnym medalem. 

W drodze do finału Mateusz poko-
nał kolejno Artura Tomczyka (Broń Ra-
dom – jednogłośnie na punkty), Piotra 
Ożgę (Legenda Jarosław – stosunkiem 
głosów 2:1) oraz Dariusza Rabendę 
(Tiger Tarnów – 3:0). W walce o złoto 

przegrał (0;3) z Dawidem Michelusem 
(Sokół Piła), jednak jego poczynaniom 
bacznie przyglądał się Hubert Miga-
czew, trener kadry narodowej, który 
bardzo pochlebnie wypowiadał się na 
temat umiejętności pięściarza z Brze-
ska. Migaczew jest w trakcie budowa-
nia drużyny, która została zgłoszona 
do światowej ligi WSB.  

Mateusz Ptasiński odbierał srebr-
ny medal z rąk legendarnego mistrza 
olimpijskiego (Montreal 1976) Jerzego 
Rybickiego. W dekorowaniu zawod-
ników uczestniczył także wiceprezes 
PZB do spraw wyszkolenia, Zdzisław 
Nowak.  EMIL

W kategorii do 14 lat chłopców 
wzięły udział tylko dwa zespoły – „Cel-
ni” i „Jaki Taki Team”. Celniejsi okaza-
li się ci drudzy, którzy wygrali 11:2. 

Liczniej obsadzona była kategoria 
do lat 18, w której rywalizowało sześć 
drużyn. Do finału dotarły „Pachoły” 
z Rzeszowa i „Bedzi Lepi” z Brzeska. 
Zwyciężyli rzeszowianie. 

Kategoria open zgromadziła na star-
cie 10 ekip. Po rozgrywkach eliminacyj-
nych do półfinałów dotarły zespoły: „Daj 
Nam Nazwę”, „Ballers”, „Bidon Squad” 
oraz „Showtime”. W finale spotkały 
się „Ballers” i „Showtime”. Po bardzo 
wyrównanym pojedynku 16:12 wygrali 
„Ballers”.  Do zawodów zgłosiła się tylko 
jedna drużyna żeńska – „Jagódki”, dla-
tego specjalnie dla nich zorganizowano 
mecz, w którym zmierzyły się z drużyną 
w składzie Mieszko Włodarczyk, Łukasz 
Biedny i Kacper Lechowicz. 

Oprócz rozgrywek drużynowych 
przeprowadzono kilka interesujących 
konkursów indywidualnych.  W kon-
kursie rzutów za 3 punkty rywalizowało 
aż 16 zawodników. Zwyciężył Adrian 
Kochanek. Widowiskowy był konkurs 
Big Shoot, polegający na rzutach do 
kosza z połowy boiska. Jak się okazało, 
tę sztukę najlepiej opanował Tomasz 
Olchawa. Na koniec odbył się konkurs 
wsadów, w którym najlepiej poradził 
sobie Damian Harsze z Rzeszowa. 

Organizatorzy już teraz zapowiadają, 
że następny turniej odbędzie się zimą 
w hali sportowej przy Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku.

PRUD

Koszykówka uliczna

Mateusz Ptasiński – fot. arch. BKB

Uczestnicy turnieju – fot. arch. BOSiR
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