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Wrzesień w pigułce
1 – Zakończył się IX Ogólnopolski 

Turniej Niewidomych i Słabowidzących 
w kręglach klasycznych, który rozegra-
ny został w obiekcie BOSiR-u. 

2 – Drugi rok działalności rozpoczę-
ła brzeska Szkoła Muzyczna I stopnia. 
Uroczysta inauguracja nowego roku 
szkolnego odbyła się w RCK-B. 

2 – Przed Szkołą Podstawową nr 2 
w Brzesku przeprowadzona została 
akcja „Zwalniam przed szkołą” zorga-
nizowana przez Małopolski Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Tarnowie oraz 
KPP Brzesko.   

3 – W Krynicy spotkali się uczestni-
cy Forum Ekonomicznego poprowadzo-
nego przez ministra sprawiedliwości, 
profesora Zbigniewa Ćwiąkalskiego. 
Wziął w nim udział także burmistrz 
Grzegorz Wawryka, który w swoim 
wystąpieniu przedstawił walory gospo-
darcze, kulturalne, sportowe i rekrea-
cyjne gminy Brzesko. 

6 – W Krynicy rozpoczął się IV 
Festiwal Biegowy. W zawodach wzięła 
udział reprezentacja Brzeskiego Klubu 
Biegacza Victoria. Największy sukces 
odniósł Marcin Topolski, który zajął 
wysokie 22. miejsce w biegu na 100 
kilometrów. 

6 – W SP ZOZ Brzesko urucho-
miono badania  wykonywane za 
pomocą nowoczesnego 16-rzędowego 
tomografu. 

6 – Wynikiem 0:0 zakończył się 
mecz Okocimskiego z ROW Energetyk 
Rybnik. 

6 – Zarząd Klubu Sportowa Pol-
ska przyznał dyrektorowi BOSiR-u, 
Markowi Dadejowi tytuł „Pasjonat 
Sportowej Polski 2013”.    

6 – „Kwiaty na murawę” – taki 
tytuł nosił happening przygotowany 
przez Katarzynę Pacewicz-Pyrek 
w sali wystawowej RCK-B. 

7 – Urząd Miejski oraz Miejski 
Ośrodek Kultury byli organizatorami 
Międzynarodowego Festiwalu „Folklor 
łączy narody i pokolenia”. Na stadionie 
w Jadownikach oraz na placu Kazi-
mierza Wielkiego w Brzesku wystąpiły 

zespoły z Bułgarii, Rumunii, Węgier 
i z powiatu brzeskiego. 

7 – I Turniej Sołectw i Osiedli od-
był się na stadionie w Jadownikach. 
Pierwsze miejsce zajęła drużyna Oko-
cimia, która wyprzedziła Jadowniki 
oraz Porębę Spytkowską i Wokowice. 
Na dalszych miejscach uplasowały się 
Stare Miasto i Zielonka, 
Szczepanów, Bucze, Jasień 
i Mokrzyska, Sterkowiec, 
Kościuszki-Ogrodowa, 
Brzezowieckie oraz Ja-
giełły. Zespoły, które zajęły 
trzy pierwsze miejsca, 
otrzymały nagrody pie-
niężne, które przeznaczo-
ne zostaną na statutową 
działalność. Zwycięzcom 

wręczono ponadto puchar przechodni 
oraz dwa nagie cepy. 

7 – Uroczystości z okazji 80. rocz-
nicy istnienia Okocimskiego Klubu 
Sportowego zainaugurowała msza 
święta w kościele pw. św. Jakuba, po 
czym w RCK-B odbyła się akademia 
z udziałem byłych i obecnych działaczy, 
sportowców i członków klubu. 

7 - 8  – Na brzeskim Orliku rozpo-
czął się dwudniowy turniej koszykówki 
ulicznej Brzesko Street Game 2013. 
W kategorii do lat 18 triumfowała 
ekipa Niggas z Brzeska. W kategorii 
do lat 21 najlepszy był zespół Ballers. 
Kategorię Open zwyciężył Zalesie Rze-
szów Mix Team. Rozegrano też turnieje 
koszykówki jednoosobowej, konkurs 
„trójek” i konkurs wsadów.   

8 – Cech Rzemieślników oraz Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorców, Urząd 
Miejski, starostwo, Izba Rzemieślnicza 

z Tarnowa, a także Miejski Ośrodek 
Kultury zorganizowali XII Diecezjalne 
Święto Chleba.

8 – W brzeskim Pałacu Goetzów 
wystąpił Sekstet Smyczkowy Narodo-
wej Orkiestry Smyczkowej Polskiego 
Radia. Koncert zorganizowany zo-
stał w ramach Festiwalu EMANA-
CJE uświetniającego 80-te urodziny 
Krzysztofa Pendereckiego. 

9 – Delegacje zakładów pracy, 
stowarzyszeń i organizacji, uczniowie 
brzeskich szkół, a także przedstawicie-

le samorządowych władz zgromadzili 
się przed pomnikiem upamiętniającym 
ofiary bombardowania na Słotwinie, 
aby uczcić 74. rocznicę tego tragiczne-
go wydarzenia. 

11 – Rozstrzygnięty został plebiscyt 
Dziennika Polskiego na Proboszcza 
i Wikariusza 2013 roku. W tej pierw-
szej kategorii statuetkę za zwycięstwo 
otrzymał ksiądz Tadeusz Piwowarski, 
proboszcz parafii Jurków (gmina 
Dobra, powiat limanowski), były wi-
kariusz z parafii Miłosierdzia Bożego 
w Brzesku. Drugie miejsce zajął ks. 
proboszcz Józef Drabik. Najwię-
cej głosów w plebiscycie oddano na 
parafię Najświętszej Maryi Panny 
Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła 
w Brzesku. 

12 – W RCK-B w Brzesku odbył się 
II Przegląd Twórczości Teatralnej Osób 
Niepełnosprawnych zorganizowany 
przez Stowarzyszenie na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych i Potrzebujących 
Pomocy „NADZIEJA” w Brzesku oraz 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Brzesku. Zwyciężył zespół „Z drugiej 
ręki” z WTZ Harbutowice, który wy-
stawił spektakl „Kaszalot” wg. Marty 
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Guśnikowskiej. Zespół z ŚDS Brzesko 
otrzymał wyróżnienie za przedstawie-
nie „W poszukiwaniu sensu życia”.  

12 – Jedenaścioro pedagogów po-
wiatu brzeskiego uzyskało awans na 
nauczyciela mianowanego. Wśród nich 
znaleźli się: Anna Nosal i Aleksandra 
Ożóg z ZSP 1 Brzesko, Magdalena 
Kuśnierz z Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Brzesku oraz Sławomir 
Olchawski i Krystian Zamiatała z ZSP 2 
Brzesko.     

12 – Starosta brzeski Andrzej Potępa 
wręczył stypendia uczniom szkół po-
nadgimnazjalnych, laureatom olimpiad 
przedmiotowych i konkursów. Otrzymali 
je: Bożena Bawół, Mariola Niemczak 
i Rafał Hachaj z ZSP 1 Brzesko oraz 
Rafał Kaczmarczyk, Tomasz Koczwara 
i Jakub Siudut z ZSP 2 Brzesko. 

12 – Na stadionie Okocimskiego 
odbyła się Gala Rocznicowa z okazji 
jubileuszu 80-lecia istnienia klubu. Galę 
zorganizowała Rada Rodziców brzeskich 
Orlików na czele z Ewą Witkowską 
i Anettą Śnieg. Wzięli w niej udział 
piłkarze wszystkich grup wiekowych, 
począwszy od najmłodszych, a na se-
niorach kończąc, a także sympatycy 
i sponsorzy klubu.   

14 – Grupa związkowców z Brzeska 
wzięła udział w warszawskiej manife-
stacji, w której w sumie uczestniczyło 
ponad sto tysięcy osób protestujących 
przeciwko polityce rządu. Domagano 
się   przywrócenia starej ustawy eme-
rytalnej, wycofania się rządu z tak 
zwanego elastycznego czasu pracy, 
szybszego tempa podnoszenia płacy 
minimalnej. 

15 – Burmistrz Grzegorz Wawryka 
przekazał strażakom z jednostki OSP 
Okocim kluczyki do nowego samochodu 
bojowego marki DAF. Auto kosztowało 
45 tysięcy złotych, z czego 20 tysięcy 
wyłożył Urząd Miejski, a pozostała 
kwota pochodziła ze środków własnych 
strażaków, darowizn mieszkańców 
Okocimia oraz od Stowarzyszenia Mi-
łośników Ziemi Okocimskiej. 

15 – Cecylia Jabłońska otrzymała 
godność Członka Honorowego PTTK 

podczas XVIII Walnego Zjazdu Pol-
skiego Towarzystwa Turystyczno-Kra-
joznawczego w Warszawie. 

15 – Rozpoczęła się seria trzech 
z rzędu porażek Okocimskiego Brze-
sko. W Ząbkach Piwosze przegrali 
z Dolcanem 2:3, chociaż zdaniem ob-
serwatorów byli zespołem lepszym od 
przeciwników. Bramki dla brzeskiej 
drużyny zdobyli Robert Smoliński 
i Piotr Darmochwał.

20 – Będzie obwodnica Mokrzyska 
– doniósł portal brzesko.pl. Według 
informacji przekazanej przez Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie-
bawem wyłoniony zostanie wykonawca 
północnego zjazdu z autostrady, a przy 
okazji obwodnicy Mokrzysk. Droga, 
która gotowa ma być za półtora roku, 
liczyć będzie ponad 4 kilometry i prze-
biegać będzie w terenie niezabudowa-
nym. Będzie też sąsiadować z terenami 
przeznaczonym pod inwestycje.  

20 – W pałacu Goetzów odbył się 
kolejny koncert z cyklu Emanacje 
zorganizowany w ramach obchodów 
80-tych urodzin Krzysztofa Pendere-
ckiego. Wystąpił Lutosławski Quartet 
w składzie: Jakub Janowicz, Marcin 
Markowicz, Maciej Młodawski i Artur 
Rozmysłowicz. 

21 – W sali obrad Urzędu Miejskiego 
miała miejsce pierwsza część uroczysto-
ści związanych z jubileuszem 50-lecia 
pożycia małżeńskiego. Druga część od-
była się 28 września br. Jubileusz świę-
towało łącznie 56 par z terenu gminy 
(dwie z nich obchodziły 60-rocznicę). 

21 – Po raz kolejny piłkarze Oko-
cimskiego nie potrafili wygrać ligowe-
go meczu na własnym boisku. Tym 
razem ulegli 1:3 Kolejarzowi Stróże. 
Honorowego gola zdobył Wojciech 
Wojcieszyński.

22 – Na VII Festiwalu Kultury 
Pogórzańskiej w Ryglicach grupa śpie-
wacza z Poręby Spytkowskiej (Andrzej 
Babraj, Zbigniew Mastalerz, Henryk 
Piela, Lech Pikuła, Wacław Woźnicki) 
zajęła trzecie miejsce.

25 – W sali obrad Urzędu Miejskie-
go odbyła się XL sesja rady miejskiej. 

Więcej na ten temat we-
wnątrz numeru.  

26 – W RCK-B wystą-
piły trzy ikony polskiej 
sceny i estrady – Emilia 
Krakowska, Lidia Stani-
sławska i Barbara Wrze-
sińska. Artystki wystąpiły 
w programie kabaretowym 
„Old Spice Girls”. 

27 – Do brzeskiego SP 
ZOZ nadeszła od Jerzego 
Owsiaka informacja o tym, 

że WOŚP postanowiła przekazać tej 
placówce sprzęt medyczny na oddział 
noworodków – defibrylatory, kar-
diomonitor oraz aparat do badania 
poziomu bilirubiny.

27 – W RCK-B wystąpił zespół 
Bluejay z Brzeska w składzie: Kata-
rzyna Gałkowska, Kacper Kornaś, 
Marek Kopacz i Paweł Grabarz. Mu-
zycy z brzeskiej formacji z powodze-
niem wystąpili w najnowszej edycji 
telewizyjnego show „Must Be The 
Music”. Koncert poprzedzony został 
występem bocheńskiego zespołu Tri-
fariam w składzie Zuzanna Stolińska 
i Marzena Goc

28 – Do Szczepanowa przybyła 
diecezjalna pielgrzymka apostolatu 

trzeźwości. W pielgrzymce uczestniczy-
li pątnicy z tarnowskiej diecezji. 

28 – W Domu Ludowym w Porębie 
Spytkowskiej odbył się III Międzyg-
minny Przegląd Rękodzieła i Kuchni 
Regionalnej. W tym roku obok Kół 
Gospodyń Wiejskich z gminy Brzesko 
swój dorobek zaprezentowali także 
goście z gmin Bochnia i Rzezawa. 
Organizatorem było Porębskie Towa-
rzystwo Społeczno-Kulturalne.  

28 – Piłkarze Okocimskiego prze-
grali 0:4 z Puszczą Niepołomice, a mecz 
kończyli w ósemką, bo czerwone kartki 
ujrzeli Piotr Darmochwał, Daniel Brud 
i Konrad Wieczorek. 

29 – Po generalnym remoncie 
oficjalnie został otwarty Dom Ludowy 
w Jadownikach. W wyremontowanym 
budynku znalazło się miejsce dla Rady 
Sołeckiej, sołtysa, Koła Gospodyń Wiej-
skich, biblioteki i świetlicy. Członkowie 
ZPiT Jadowniczanie mają do dyspozy-
cji zupełnie nową salę widowiskową 
i garderobę. 

29 – Motocykliści z Jadownik wraz 
z Grupą Młodzieżową Świętej Anny 
zorganizowali na Bocheńcu zakończe-
nie sezonu motocyklowego. Podczas 
dziękczynnej mszy kazanie wygłosił 
misjonarz z Bangladeszu. Punktem 
kulminacyjnym był koncert zespołu 
Incepcja.    
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Sytuacja mieszkaniowa w gminie 
Brzesko nie jest łatwa. Blisko 100 ro-
dzin oczekuje na lokale komunalne 
lub socjalne. Sytuacje utrudniają 
wyroki eksmisyjne wobec tych, 
którzy zalegają z płatnością czyn-
szów, a którym mieszkania należą 
się w pierwszej kolejności. Usta-
wodawcy nakładają na gminy obo-
wiązki polegające na zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych, jednak nie 
udzielają w tym zakresie żadnego 
wsparcia finansowego.  

Aktualnie w zasobach gminy pozo-
staje 406 mieszkań, w tym 360 lokali 
komunalnych, 45 socjalnych i jedno 
tymczasowe. Ponadto gmina dysponuje 
noclegownią i hostelem dla kobiet. 

Po wprowadzeniu 90-procentowej 
bonifikaty sprzedano 101 mieszkań ko-
munalnych. Obecnie trwa postępowanie 
przygotowawcze na sprzedaż następnych 
97 lokali (wnioski w tej sprawie wpłynęły 
przed 30 czerwca br.). 

Aż 96 wnioskodawców czeka na 
przydział mieszkania komunalnego lub 
socjalnego. Kwalifikacja wnioskodawców 
odbywa się w oparciu o uchwałę rady 
miejskiej z 28 kwietnia 2010 roku (jej 
treść jest dostępna na stronie www.
brzesko.pl). Najpierw dokonuje się we-
ryfikacja dochodowa, następnie komisja 
sprawdza aktualne warunki mieszkanio-
we wnioskujących. Na tej podstawie usta-
lane są listy najbardziej potrzebujących. 
Z reguły na liście oczekujących na miesz-
kania komunalne lokuje się 20 wniosków, 
a na liście do mieszkań socjalnych 10 
wniosków. Listy te, po ich sporządzeniu 

W oczekiwaniu na mieszkanie
są publikowane na tablicach Urzędu 
Miejskiego. Przed ich zatwierdzeniem 
wnioskujący mają prawo odwołania się 
do burmistrza (mają na to jeden miesiąc 
od daty ogłoszenia tych list). Uwagi 
i zastrzeżenia mogą składać także osoby 
spoza kręgu wnioskujących. 

Gmina może przydzielić mieszkania 
jedynie do lokali pochodzących z tak 
zwanego uzysku. Ten akurat jest ostatnio 
dość niski, toteż listy oczekujących reali-
zowane są przez dwa, a nawet trzy lata, 
jednak każdego roku przeprowadzona 
jest dodatkowa weryfikacja. W 2012 roku 
i przez połowę roku bieżącego lista nie 
była realizowana z uwagi na przekwa-
terowania rodzin z kilku mieszkań przy 
ulicy Mickiewicza.

Obecnie na listach znajduje się 8 
rodzin oczekujących na mieszkania 
komunalne oraz dwie rodziny i dwie 
samotnie gospodarujące osoby oczeku-
jące na lokale socjalne. Realizację tej 
drugiej listy wstrzymuje brak socjalnych 
lokali o małym metrażu, a także wyroki 
eksmisyjne. Rodzinom i osobom posiada-
jącym prawomocne wyroki eksmisyjne 
mieszkania socjalne przyznawane są 
poza kolejnością. Aktualnie, w związku 
z eksmisyjnymi wyrokami, na lokale 
socjalne oczekuje 9 samotnych osób i 9 
rodzin – 6 osób i 3 rodziny z mieszkań 
administrowanych przez MZGM oraz 
3 osoby i 6 rodzin z lokali, którymi za-
rządza Spółdzielnia Mieszkaniowa lub 
właściciele prywatni. 

W 2012 roku gmina wydała cztery 
skierowania do zawarcia umowy najmu 
lokalu socjalnego na podstawie wyroków 

eksmisyjnych, jednak żaden ze wskaza-
nych lokali nie został zasiedlony. Jedna 
z rodzin wynajęła sobie mieszkanie 
w innym miejscu, a pozostałe trzy podjęły 
się spłaty zadłużenia, w związku z czym 
eksmisje zostały odroczone. 

W tym roku przydzielono już 10 lo-
kali socjalnych. Do tej pory z przydziału 
skorzystały jedna rodzina i dwie samotne 
osoby. Pięć przydziałów związanych jest 
z eksmisjami, które najprawdopodobniej 
zakończą się postępowaniami z udziałem 
komornika. Najczęściej eksmitowani nie 
chcą dobrowolnie opuścić dotychczas 
zajmowanych mieszkań. Jeden przy-
dział wydano w lipcu br., a otrzymała go 
rodzina, której dom uległ całkowitemu 
spaleniu. Pogorzelcy odmówili przyjęcia 
mieszkania, w związku z czym MOPS 
poszukuje innego lokalu dla poszkodo-
wanych.  

Aktualnie obowiązujące prawo sta-
nowi, że każda gmina ma obowiązek 
utrzymywania i gospodarowania miesz-
kaniami, które już posiada. Nie ma 
obowiązku inwestowania w budowę 
nowych lokali. Na gminach spoczywa 
obowiązek posiadania mieszkań socjal-
nych, a od 16 listopada 2011 roku także 
lokali tymczasowych. Zasób mieszkań 
socjalnych w gminie Brzesko nie jest 
wystarczający, by zaspokoić potrzeby 
i oczekiwania wnioskodawców. Przede 
wszystkim odczuwalny jest brak lokali 
dla osób i rodzin obciążonych eksmisyj-
nymi wyrokami, a także dla tych, którzy 
wykazują niskie dochody lub w ogóle ich 
nie posiadają.. 

WALP   

Wydział Edukacji Kultury i Sportu 
dokonał statystycznej analizy dotyczącej 
roku szkolnego 2013/3014. Poniżej przed-
stawiamy w skrócie liczbowe dane ujęte 
w tej analizie. 

Szkoły podstawowe
Aż 2396 dzieci w wieku szkolnym 

zamieszkuje naszą gminę. W porównaniu 
z poprzednim rokiem szkolnym jest ich 
o 33 więcej. Najliczniejsza jest w SP 3 
Brzesko (551 dzieci), najmniej uczniów 
zarejestrowanych jest w Sterkowcu (61). 
Faktyczna liczba uczniów wynosi 2278 i 
w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła 
o 44, w tym 30 sześciolatków. 

We wszystkich 11 podstawówkach 
funkcjonuje 112 oddziałów (o 2 więcej). 
Najwięcej oddziałów ma SP 3 Brzesko (24 

Więcej dzieci, mniej nauczycieli
+ szpitalny), najmniej Poręba Spytkowska 
i Szczepanów (po 6). 

Statystyka WEKiS wykazuje 245 
etatów nauczycielskich (więcej o 2 etaty 
– wynika to ze wzrostu liczby oddziałów). 
Najliczniejsza kadra pedagogiczna jest w 
SP 2 Brzesko (56), najmniej nauczycieli 
pracuje w SP Szczepanów (12). Zanotowa-
no spadek o 2,5 etatu. 102 etaty zajmują 
pracownicy administracji i obsługi (o 2,5 
etatu mniej). W Sterkowcu wykazano tyl-
ko 4 etaty, w SP 2 Brzesko jest ich 22. 

Gimnazja
W porównaniu z poprzednim rokiem 

szkolnym o 49 spadła liczba gimnazjali-
stów – jest ich aktualnie 1202. Mniej jest 
też oddziałów – było 54, jest 52 (średnio 
wypada 22 uczniów na jeden oddział). 

W trzech gimnazjach uruchomionych 
jest 143,5 etatu (mniej o 6). Zmniejszyła 
się liczba etatów administracji i obsłudze 
– z 49 do 47. 

Przedszkola
W 9 przedszkolach działających na 

terenie gminy nieznacznie (o 2) wzrosła 
liczba dzieci, których teraz jest 784. Naj-
liczniejszą placówką jest brzeska „dziesiąt-
ka” (197 dzieci), w Porębie Spytkowskiej 
jest ich 52. Utrzymała się liczba oddziałów, 
których nadal jest 29 (najwięcej w PP 10 
Brzesko – 7). Opiekę nad  dziećmi sprawu-
ją nauczyciele zatrudnieni na 63 etatach 
(mniej o 2). O jeden wzrosła liczba etatów 
w administracji i obsłudze – aktualnie ich 
liczba wynosi 67. Ten minimalny wzrost 
spowodowany został dwoma urlopami 
macierzyńskimi, a także tym, że w Wo-
kowicach na prośbę rodziców wydłużono 
czas pracy placówki.  WALP
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Dziewięć uchwał zostało podjętych 
podczas czterdziestej w tej kadencji 
sesji rady miejskiej. Pierwsze dwie do-
tyczą zmian w budżecie i Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy. Są to 
pewne kosmetyczne zmiany i drobne 
przesunięcia, dlatego nie rozszerzamy 
tego tematu. Jeśli jednak ktoś jest za-
interesowany ich dokładną treścią, to 
zapraszamy na oficjalną stronę inter-
netową gminy (www.brzesko.pl). 

Cztery tysiące złotych przeznaczyła 
gmina na konto brzeskiego powiatu. 
Jest to dotacja, która wspomóc ma 
zakup samochodu dostosowanego do 
przewozu osób niepełnosprawnych, 
a dysponować nim będzie Środowisko-
wy Dom Samopomocy.  

Radni podjęli też uchwałę w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji z miesz-
kańcami części Jasienia oraz osiedla 
Kościuszki-Ogrodowa. Chodzi o plano-
waną zmianę granic miasta. Jednym 
słowem, Brzesko po ich przesunięciu 
będzie większe niż dotychczas. Do-
myślamy się, że uchwała ma związek 
z planowaną budową nowych siedzib 
Komendy Powiatowej Policji i Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożar-

Czterdziesta sesja
nej. Zgodnie z wytycznymi obie siedziby 
powinny znajdować się w terenie miej-
skim. Działki, na których obie budowle 
mają powstać, znajdują się aktualnie 
poza Brzeskiem, ale z nim graniczą.  

Rosnący w pobliżu kościoła w Oko-
cimiu jesion wyniosły (Fraxinus excel-
sior), położony na działce należącej do 
parafii pw. Trójcy Przenajświętszej, 
stracił status pomnika przyrody. Radni 
podjęli taką decyzję, w związku z tym, 
że jesion ów jest już mocno zniszczony 
i aktualnie stanowi duże zagrożenie 
dla osób obok niego przechodzących. 
Drzewo zostanie prawdopodobnie 
usunięte. 

Sportowe boisko, które według 
planów ma powstać przy Szkole Podsta-
wowej w Szczepanowie będzie ogólnie 
dostępne dla wszystkich mieszkańców 
– tak postanowili radni. Jest to ko-
nieczny warunek, aby móc uzyskać 
dofinansowanie tej budowy w ramach 
Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwo-
ju PROW 2007-2013. 

Podjęto także uchwały w sprawie 
naruszenia prawa i w sprawie skargi 
na burmistrza Brzeska, ale o nich sze-
rzej piszemy w odrębnym tekście. Na 

koniec zostawiliśmy uchwałę dotyczącą 
naszego stałego współpracownika. 
Otóż uchwałą rady miejskiej Jerzemu 
Wyczesanym przyznany został „Medal 
na Wstędze za Zasługi dla Miasta 
Brzeska”. Jerzy Wyczesany to znany 
i ceniony wszystkim historyk, rozmiło-
wany szczególnie w historii sztuki. Jego 
erudycja oraz znajomość historycznych 
zagadnień i niuansów przysporzyła 
mu wielu sympatyków i naukowców 
zabiegających o jego współpracę przy 
redagowaniu opracowań historycz-
nych. Jest autorem wielu publikacji, 
w tym także wydawnictw dotyczących 
historii Brzeska. Jako pracownik 
MOK-u udziela się m.in. w brzeskim 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku, dla 
którego przygotowuje wykłady zwią-
zane z historycznymi miejscami gminy 
Brzesko. Wiele do tej pory zrobił dla 
promocji miasta. Uroczyste wręczenie 
medalu nastąpi podczas okolicznościo-
wej sesji rady miejskiej z okazji Święta 
Niepodległości. Jesteśmy przekonani, 
że do naszych gratulacji dołączają się 
wszyscy, którzy znają dokonania pana 
Jerzego. 

PRUD       

Podczas wrześniowej sesji rady 
miejskiej radni rozpatrywali mię-
dzy innymi wezwanie do usunięcia 
naruszenia prawa (dotyczy uchwały 
w sprawie wzoru deklaracji o wy-
sokości opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi) oraz skar-
gę na burmistrza odnośnie działań 
na rzecz poszkodowanych podczas 
czerwcowych powodzi. 

Według wzywających do usunięcia 
naruszenia prawa, radni mieliby popeł-
nić błąd przyjmując zapis o obowiązku 
uiszczania opłaty za wywóz śmieci z góry. 
Rzekomo wystąpiła tutaj sprzeczność 
z zapisami „śmieciowej ustawy”. Tym-
czasem, jak czytamy w uzasadnieniu do 
decyzji radnych o odmowie uwzględnie-
nia wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa: „uchwała, do której zmiany 
wzywana jest Rada Miasta nie określa 
(…) terminu płatności opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi”.  

„Opłata za gospodarowanie odpadami 
jest daniną publiczną powstającą z mocy 
prawa, której obowiązek obliczenia i ter-
min zapłaty przez właściciela nierucho-

Odrzucone wezwanie i skarga
mości wynika bezpośrednio z przepisów 
prawa, a nie jest zapłatą za konkretną 
usługę, co potwierdza odpowiedź podse-
kretarza stanu w Ministerstwie Środowi-
ska, na interpelację nr 5281 w sprawie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach.” – stwierdzają radni. 

Na początku lipca jeden z mieszkań-
ców gminy Brzesko, W.S., złożył w biurze 
rady miejskiej skargę na burmistrza 
Brzeska zarzucając mu brak nadzoru nad 
jednostkami odpowiedzialnymi za pomoc 
poszkodowanym w powodzi, a także pozo-
stawienie mieszkańców bez pomocy. Kil-
ka dni później W.S. uzupełnił swoje pismo 
skargą na nieodpowiednie, jego zdaniem, 
zachowanie jednego z urzędników.  

Rozpatrzeniem skargi zajęła się 
komisja rewizyjna rady miejskiej. Część 
dotyczącą zachowania pracownika urzę-
du postanowili radni przekazać do rozpa-
trzenia burmistrzowi. Jeśli chodzi o część 
związaną z odpowiedzialnością samego 
burmistrza, członkowie komisji wysłu-
chali wyjaśnień urzędników zajmujących 
się akcją przeciwpowodziową, a także za-
poznali się szczegółowo z aktami sprawy. 

Sam W.S., mimo iż był zawiadomiony, nie 
przybył na posiedzenie komisji. Komisja 
ustaliła, że dostarczanie kontenerów 
na zalane i potopione sprzęty nie jest 
zadaniem własnym gminy. Trudno więc 
uznać za zasadną pretensję, że taki 
kontener nie został podstawiony. Z treści 
samej skargi wynika, iż pomieszczenia 
mieszkalne zajmowane przez W.S. nie 
były zalane – podtopieniu uległy jedynie 
piwnice. W związku z tym autor skargi 
nie znajdował się w gronie osób, które 
powinny oczekiwać pomocy w pierwszej 
kolejności. Na taką mogą liczyć ci, któ-
rych mieszkania i sam byt są poważnie 
zagrożone. I w takich przypadkach ta 
pomoc udzielana była natychmiast. 
Wnioskiem komisji było uznanie skargi 
złożonej przez W.S. za bezzasadną. Tak 
też postanowili radni. 

Czytelników, którzy SA zainteresowa-
ni całością treści tych uchwał i uzasad-
nień do nich, zapraszamy do lektury ofi-
cjalnej strony internetowej gminy (www.
brzesko.pl – zakładka „Samorząd).

EMIL     
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W pierwszej dekadzie września 
br. rozstrzygnięty został zorgani-
zowany przez „Dziennik Polski” 
plebiscyt na Proboszcza Roku, 
Parafię Roku i Wikariusza Roku 
(w Małopolsce). W tej pierwszej 
kategorii zwyciężył ksiądz Tade-
usz Piwowarski, proboszcz parafii 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Jurkowie (gmina Dobra, powiat 
limanowski). Wyprzedził księdza 
Józefa Drabika. Najwięcej głosów 
oddali czytelnicy „DzP” na parafię 
Najświętszej Maryi Panny Matki 
Kościoła i św. Jakuba Apostoła 
w Brzesku. 

Ksiądz Tadeusz Piwowarski prowa-
dził w plebiscycie od samego początku 
(oddano na niego prawie 3900 głosów). 
Używając sportowej terminologii można 
stwierdzić, że przez cały czas deptał 
mu po piętach ksiądz Józef Drabik. Na 
tydzień przed zakończeniem głosowania 
można było spodziewać się, że po zwycię-
stwo sięgnie też brzeska parafia. 

Zwycięzca nie jest w Brzesku posta-
cią anonimową. Do 2007 roku był prze-
cież wikarym w parafii pw. Miłosierdzia 
Bożego. Dał się wtedy poznać jako zna-
komity organizator czasu wolnego dla 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Okocimiu wzbogaciła się o nowy 
pojazd bojowy – samochód marki DAF. 
Nowe auto kosztowało 45 tysięcy złotych. 
Brzeskie władze samorządowe przekazały 
na ten cel blisko połowę kwoty, bo 20 
tysięcy złotych. Pozostałą część pieniędzy 
przekazali mieszkańcy Okocimia oraz 
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Oko-
cimskiej, część funduszy pochodziła też ze 
środków własnych jednostki.  Uroczystość 

Proboszcz roku, parafia roku
młodzieży, szczególnie w sferze sporto-
wej. Jako były futbolista (zanim założył 
sutannę, miał w swoim życiorysie epizod 
jako zawodnik Arki Gdynia) preferował 
piłkę nożną. Sam zresztą może pochwa-
lić się wywalczeniem mistrzostwa Euro-
py jako reprezentant Polski (księży). 
Był również duszpasterzem sportow-
ców z Diecezji Tarnowskiej. Młodzi 
parafianie z żalem żegnali go, kiedy 
wyruszył objąć probostwo do podli-
manowskiego Jurkowa. Ze sportem 
i turystyką rozbratu nie brał. Co roku 
przewodzi spotkaniom turystów na 
górze Ćwilin w ramach akcji „Odkryj 
Beskid Wyspowy”. Regularnie prowa-
dzi rowerzystów pielgrzymujących na 
Jasną Górę. Jako pieszy pielgrzym 
dotarł do Częstochowy co najmniej 
30 razy. Jako proboszcz w Jurkowie 
sprawdził się zdecydowanie ponad 
oczekiwania. Mówią o nim, że jest 
znakomitym gospodarzem i admini-
stratorem. W „Gazecie Krakowskiej” 
mogliśmy przeczytać, że „Bierze młot 
i kruszy skały. Ksiądz, który pomocy ni-
komu nie odmawia. Mało śpi, bo szkoda 
mu czasu. Nie ubiera się elegancko, bo 
często sam pomaga robotnikom w pra-
cach przy parafii…”. Umie dostosować 

się do współczesnej rzeczywistości. 
Najlepszym tego przykładem jest to, 
że za jego sprawą parafia pozyskała 
dotację z Unii Europejskiej, dzięki której 
powstało kilka placów zabaw i miejsc 
rekreacyjnych. Sporo też uczynił dla 
odnowy jurkowskiego kościoła. Widać 
z tego, że sporo nauczył się kiedyś od 
księdza Józefa Mularza, który również 
był wytrawnym gospodarzem. 

Wicemistrzem Małopolski (trzymaj-
my się nadal języka sprawozdawców 
sportowych) został ksiądz Józef Drabik 
ale zwyciężył w klasyfikacji drużynowej, 
wszak zarządzana przez niego parafia 
zdobyła największe uznanie czytelników 
„Dziennika Polskiego”. Z tego wniosek, 
że Brzesko ma szczęście do wybitnych 
duszpasterzy, którzy szybko zyskują 
przychylność wiernych, wśród których 
na co dzień przebywają. O księdzu Dra-
biku i księdzu Piwowarskim „DzP” tak 
pisał na dwa tygodnie przed zakończe-
niem głosowania: „Pomimo różnych do-
świadczeń mają ze sobą wiele wspólnego. 
Kochają Boga, ludzi i góry”. Lepszej 
rekomendacji wymyślić nie sposób. 

Tytuł Wikariusza Roku decyzją 
czytelników otrzymał ksiądz Mirosław 
Kozina z parafii Pana Jezusa Dobrego 
Pasterza na krakowskim Prądniku 
Czerwonym. 

WALP  

Nowy pojazd w Okocimiu
przekazania samochodu miała miejsce 
15 września br. Zainaugurowała ją msza 
święta, której przewodniczył ksiądz Wie-
sław Pieja, proboszcz parafii w Okocimiu. 
Wzięli w niej udział miejscowi strażacy, 
poczty sztandarowe jednostek OSP działa-
jących na terenie gminy Brzesko (a także 
zaprzyjaźniona jednostka z Uszwi), miesz-
kańcy Okocimia oraz wszyscy zaproszeni 
goście. Po  zakończeniu mszy wszystkie 
strażackie pododdziały prowadzone przez 

Miejską Orkiestrę Dętą przemaszerowały 
na miejsce głównych uroczystości, gdzie 
komendant gminy Ochotniczych Straży 
Pożarnych druh Adam Cebula przeka-
zał zastępcy komendanta powiatowego 
PSP w Brzesku brygadierowi Piotrowi 
Strojnemu meldunek o gotowości do ich 
rozpoczęcia.  

Jak strażacka etykieta nakazuje, 
zanim zabrał głos prezes OSP Okocim 
druh Janusz Piekarczyk, odbył się 
przegląd pododdziałów. Prezes złożył 
podziękowania burmistrzowi, radnym, 
członkom Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Okocimskiej oraz mieszkańcom, 
dzięki którym zakup samochodu doszedł 
do skutku. Symbolicznego przekazania 
kluczyków do pojazdu dokonali bur-
mistrz Grzegorz Wawryka, sołtys Wit 
Zydroń oraz w imieniu Stowarzyszenia 
Tadeusz Mardoń. Auto poświęcił ksiądz 
prałat Stanisław Gutowski, któremu 
asystował proboszcz Wiesław Pieja. 
Władze brzeskiego powiatu reprezen-
tował wicestarosta Ryszard Ożóg, który 
przekazał okocimskim strażakom czek 
opiewający na 2 tysiące złotych. W części 
artystycznej wystąpiła Grupa Śpiewa-
cza działająca przy miejscowym Kole 
Gospodyń Wiejskich.  PRUD  
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Przewodniczącym Osiedla Zielon-
ka, które liczy 950 mieszkańców 
jest Antoni Staszczyk.  To jego trze-
cia kadencja na tym stanowisku. 
Jest człowiekiem energicznym, 
pełnym zapału, chętnie służy radą 
i pomocą mieszkańcom osiedla, 
którzy darzą go ogromnym zaufa-
niem i wybierają na szefa Zielonki.  
W pracy społecznej wspierany 
jest przez Zarząd Osiedla, w skład 
którego wchodzą: Stanisława Cia-
ciek, Marzena Hajdo, Anna Kałuża, 
Joanna Koryga, Ewa Malinowska, 
Halina Mrówka. 

Pan Antoni swoją służbę na rzecz 
lokalnej społeczności łączy z pra-
cą zawodową w Urzędzie Miejskim 
w Wydziale Infrastruktury Tech-
nicznej i Komunalnej na stanowisku 
Kierownika Referatu Budownictwa 
i Inwestycji. Jest odpowiedzialny za 
inwestycje gminne i często nadzoruje 
wykonanie prac budowlanych na te-
renie miasta i gminy. Prowadził wiele 
ważnych inwestycji gminnych takich 
jak: Kryta Pływalnia w Brzesku, GO-
SIR w Mokrzyskach, Gimnazjum z salą 
gimnastyczną w Jadownikach, budowa 

Rozmowy osiedlowe
nowego placu targowego w Brzesku, 
Domu Ludowego w Porębie Spytkow-
skiej, sali gimnastycznej w Jasieniu 
i w Okocimiu oraz kompleksu sportowe-
go ORLIK w Brzesku. Nadzorował tak-
że budowę nowoczesnego Regionalnego 
Centrum Kulturalno - Bibliotecznego 
w Brzesku, które obecnie tętni życiem 
i skupia większość mieszkańców miasta 
i okolic. 

Zapytany o swoje hobby i zaintere-
sowania, przyznaje, że lubi uprawiać 
sport. Gra w piłkę nożną, piłkę siatko-
wą, a zimą jeździ na nartach i snowbo-
ardzie. Interesuje się muzyką – kiedyś 
byłem wokalistą i gitarzystą lokalnego 
zespołu „Romantica”. Ostatnio jest mi 
coraz trudniej wygospodarować czas 
na realizację swoich hobby. Żona jest 
lekarzem i pracuje bardzo dużo, dlatego 
oprócz przypisanych mi obowiązków 
(drobne remonty w domu, pielęgnacja 
ogródka itp.) muszę też przejąć inne 
codzienne prace domowe - łącznie 
z kulinarnymi, z którymi zresztą nieźle 
sobie radzę – dodaje szef Zielonki.

Pana służba na rzecz miesz-
kańców osiedla Zielonka, prze-

prowadzone inwestycje, lokalne 
inicjatywy i współpraca z samo-
rządem zostały docenione w finale 
konkursu „Najlepszy Sołtys Woje-
wództwa Małopolskiego 2012”. To 
wyróżnienie zobowiązuje?

Tak to duże wyróżnienie, które 
zobowiązuje i zachęca do dalszej pracy. 
Mimo kryzysu gospodarczego w na-
szym kraju, który również spowodował 
uszczuplenie środków finansowych 
w budżecie gminnym, próbuję sukce-
sywnie realizować różne zadania na 
terenie naszego osiedla. 

Wykonana została kanalizacja sa-
nitarna na terenie osiedla, wykonano 
remont nawierzchni niektórych dróg 
(ul. Okocimska, Brzegowa, Czecha, 
Świerkowa i inne), wykonano część 
chodników, sukcesywnie następuje roz-
budowa oświetlenia ulicznego. Bardzo 
ważną inwestycją dla naszego osiedla 
to wykonana w ostatnim okresie regu-
lacja newralgicznego odcinka brzegów 
rzeki Uszwicy. Rzeka sprawia ogromne 
zagrożenie powodziowe dla mieszkań-
ców naszego osiedla. O wykonanie 
tego zadania interweniowałem od lat 
w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji 
i Urządzeń Wodnych. Dzięki wspar-
ciu Burmistrza Brzeska Grzegorza 
Wawryki, zadanie to mogło zostać 
zrealizowane w całości ze środków 
zewnętrznych.  To, że co roku udaje się 
zrealizować jakieś ważne zadanie na 
terenie naszego osiedla, zawdzięczam 
dobrej współpracy z Burmistrzem Brze-
ska i Radnymi Rady Miejskiej. 

W ostatnich latach na terenie 
miasta wiele się zmieniło. Powstały 
nowe inwestycje, obiekty, infra-
struktura sportowo – rekreacyjna, 
drogowa czy techniczna, wypięk-
niała brzeska Starówka. Ale jest to 
składowa zmian i inwestycji, jakie 
powstają na osiedlach. Jakie waż-
ne przedsięwzięcia zrealizowano 
na „Zielonce”? 

Jak wspominałem najważniejszym 
zadaniem była regulacja brzegów Usz-
wicy. Niestety prace te nie zostały wyko-
nane na całym odcinku przebiegającej 
przez osiedle rzeki. Burmistrz Brzeska 
już prowadzi rozmowy z Marszałkiem 
Województwa Małopolskiego o zabez-
pieczenie odpowiednich środków na 

Rozmowa z Antonim Staszczykiem - przewodniczącym Zarządu Osiedla Zielonka 
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kontynuacje tych prac. Do ważniejszych 
inwestycji należy też zaliczyć wybudo-
waną w ostatnich latach halę sportową 
z zapleczem sportowym ORLIK przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 . Z obiektów tych korzysta nie tylko 
młodzież szkolna, ale także mieszkańcy 
naszego osiedla i całego miasta. Duże 
pieniądze zostały także skierowane na 
modernizację stadionu OKS – głównie 
na systemy monitorujące imprezy i po-
prawiające bezpieczeństwo.

Jakie problemy i sprawy do 
rozwiązania sygnalizują panu 
mieszkańcy osiedla?

Poza tymi związanymi z zalewaniem 
osiedla w trakcie ulewnych deszczy, 
problemy zgłaszane przez mieszkańców 
są podobne jak na innych osiedlach: re-
monty zniszczonych dróg, chodników, 
problemy z wydolnością istniejącego 
uzbrojenia terenu (zwłaszcza kana-
lizacji deszczowej), place zabaw dla 
dzieci. W ostatnich latach zabiegamy 
o budowę nowego przedszkola na na-
szym osiedlu. Istniejąca „siódemka” 
cieszy się dobrą opinią, jednak stan 
techniczny tego obiektu nie przystaje 
już do współczesnych wymogów loka-
lowych i sanitarnych.

Czy mieszkańcy wykazują zro-
zumienie, jeśli nie wszystkie ich 
postulaty znajdują rozwiązanie?

Tak. Pomimo, że wiele spraw jest 
jeszcze do załatwienia, a niektórych 
postulatów od lat nie udaje się zała-
twić, mieszkańcy naszego osiedla są 
w stanie zrozumieć, że nie wszystko 
można zrobić w jednym roku. Takie 
zrozumienie widać na zebraniach 
osiedlowych, na których zawsze dys-
kusja prowadzona jest w sposób mery-
toryczny i inteligentny – bez zbędnych 
kłótni i wygórowanych żądań. Jest 
miło, gdy po zebraniu osiedlowym 
Burmistrz Brzeska mówi mi, że chęt-
nie przychodzi na nasze zebrania, 
bo może rzeczowo i bez zbędnych 
emocji porozmawiać z mieszkańcami 
na temat ich problemów. Tylko takie 
rozmowy mogą być konstruktywne. 

Jakby Pan ocenił zaangażowa-
nie mieszkańców w to, co się dzie-
je na osiedlu i sprzyja wzajemnej 
integracji?  

W sprawy integracyjne naszego 
osiedla zaangażowanych jest wie-
le osób (nie tylko zarząd Osiedla) 
Wiem, że w przypadku organizowania 
wycieczek mogę liczyć na fachową 
pomoc Pani Moniki Holik,  Julity 
Chrabąszcz, Doroty Muchy, Ewy 

Jarosz, Stanisławy  Ciaciek i innych. 
Natomiast, gdy chodzi o wszelkie 
turnieje, niezastąpiony jest Pan Jan 
Chrabąszcz, który o każdej porze dnia 
i nocy jest w stanie zorganizować moc-
ną grupę gotową do rywalizacji. Jego 
działania wspomagane są przez Jana 
Kornasia. W przypadku organizowa-
nia imprezy piknikowej w serwowaniu 
kiełbasek i napojów pomoże mi z pew-
nością rodzina Ewy Malinowskiej 
oraz Michał Mrówka. Placem zabaw 
dla dzieci opiekuje się Pan Andrzej 
Tyrkiel.  Nie mogę pominąć sponsorów 
imprez osiedlowych. Są nimi zazwy-
czaj: Burmistrz Brzeska, Pani Radna 
Halina Mrówka (z mężem), Pani Rad-
na Maria Kucia oraz przedsiębiorcy 
z naszego osiedla. 

 
W jaki sposób oprócz zebrań 

mieszkańcy mogą kontaktować 
się z przewodniczącym osiedla lub 
jego zarządem?

Kiedyś oprócz zebrań pełniliśmy 
dyżury w naszym biurze przy ul. 
Okocimskiej, jednak to się nie spraw-
dziło, bo nie wszystkim odpowiada 
narzucony grafik. Mieszkańcy na ogół 
chcą kontaktu z zarządem, gdy coś się 
dzieje nietypowego na naszym osied-
lu. W takim przypadku mogą dzwonić 
do mnie w dowolnych godzinach, a ja 
próbuję pomóc. Numer telefonu jest 
udostępniony na osiedlowej tablicy 
ogłoszeń, a także na drzwiach naszego 
biura przy ul Okocimskiej 5.

Dzięki dużemu zaangażowaniu 
władz naszego miasta i burmi-
strza w ostatnich latach na tere-
nie Brzeska i gminy powstało wie-
le inwestycji dofinansowanych ze 
środków unijnych. Czy osiedle 
Zielonka ma jakieś pomysły na 
realizację lokalnych przedsię-
wzięć i skorzystanie z możliwości 
pozyskania dotacji unijnych? 

Ponieważ Gmina Brzesko dyspo-
nuje ograniczonymi środkami na rea-
lizację inwestycji, a potrzeb jest wiele, 
działania w naszej gminie skierowane 
są na pozyskiwanie środków unijnych 
lub z budżetu Państwa.  Fundusze te 
ukierunkowane są na realizację tylko 
wybranych zadań inwestycyjnych, 
a to nie zawsze odpowiada naszym 
oczekiwaniom.  Pojawiające się pro-
gramy unijne są przez nas bacznie 
obserwowane i tam gdzie tylko można, 
zgłaszany jest wniosek o pozyskanie 
dotacji. Liczę na to, że pojawią się 
także programy, z których będzie mo-
gło skorzystać osiedle Zielonka, aby 
dokończyć regulację rzeki Uszwicy, 

wybudować nowe przedszkole oraz 
przeprowadzić gruntowny remont ulic 
i chodników na naszym osiedlu. 

Jak mieszkańcy osiedla radzą 
sobie z nowymi zasadami wpro-
wadzonej ostatnio ustawy śmie-
ciowej?

Muszę przyznać z zadowoleniem, 
że ustawa śmieciowa w naszej gminie 
jest realizowana wzorowo.  Dlatego też 
nie mam sygnałów ze strony miesz-
kańców o problemach związanych 
z niewłaściwą realizacją tego zadania. 
Myślę, że przyjęty cykl odbioru śmieci 
oraz stawki za ich wywóz są właści-
wie dobrane. Ponadto przedsiębiorcy 
i mieszkańcy mogą zawierać z firmą 
odbierającą śmieci dodatkowe umowy 
na dodatkowe usługi, jeśli oczywiście 
zajdzie taka potrzeba. 

Czy Zielonka jest bezpiecznym 
osiedlem? 

Pomimo zlokalizowania na na-
szym osiedlu Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych, co wiąże się z  dużym 
skupiskiem młodzieży, na ogół nie 
dochodzi tu do niepożądanych incy-
dentów stwarzających zagrożenie 
dla mieszkańców osiedla. Młodzież 
zachowuje się dobrze, jedynie od czasu 
do czasu Policja z radarem poskramia 
niektórych młodzieńców dojeżdżają-
cych samochodami do szkoły. Ponie-
waż na naszym osiedlu zlokalizowany 
jest stadion OKS, pewne zagrożenie 
stanowią rozgrywane niekiedy mecze 
o podwyższonym ryzyku. Policja robi, 
co może, aby niezadowoleni z wyniku 
meczu kibice nie wyładowywali swo-
jego gniewu na tym, co napotkają na 
drodze, wracając ze stadionu. Mimo 
to po takich meczach można niekiedy 
zauważyć przewrócony kosz na śmieci 
lub inne ślady drobnego chuligań-
stwa. Mieszkańcy naszego osiedla są 
dla siebie życzliwi a relacje między 
mieszkańcami na ogół są przyjazne 
i to poprawia komfort życia w naszej 
części miasta.

Jak przewodniczący zarządu 
Zielonki ocenia swoją współpracę 
z mieszkańcami osiedla, zarządem 
i władzami miasta? 

Relacje z mieszkańcami, którzy 
często sami wychodzą ze swoimi cie-
kawymi inicjatywami są bardzo dobre.  
Miło pracować dla takiego środowiska.  
Nasze drobne sukcesy zawdzięczamy 
również wsparciu, na jakie możemy 
liczyć ze strony Burmistrza Brzeska 
oraz Rady Miejskiej.  

Beata Kądziołka
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W sobotę 28 września dla mieszkań-
ców Okocimia zorganizowano „Pieczenia 
Ziemniaka” przy ognisku. Była to też 
świetna okazja do tego, żeby wspólnie 
porozmawiać, powspominać dawne cza-
sy, wspólnie pośpiewać i potańczyć. Dla 
dzieci i dorosłych przygotowano liczne 
konkursy z nagrodami, ufundowanymi 
przez Urząd Miasta.  Panie z Rady So-
łeckiej postarały się o bogato zastawiony 
stół wszelkiego rodzaju przysmakami. 
W spotkaniu uczestniczył także bur-
mistrz Brzeska Grzegorz Wawryka 
i ksiądz proboszcz Wiesław Pieja.                                                                
Wit Zydroń

Pieczenie ziemniaka w Okocimiu

Zarząd Osiedla Zielonka zorgani-
zował dla najmłodszych mieszkańców 
wycieczkę do Zalasowej. Celem wypra-
wy było przeżycie niezwykłej przygody 
w wiosce indiańskiej, położonej w ma-
lowniczych okolicach Parku Krajobra-
zowego Brzanki. Podróż minęła bardzo 
szybko i wkrótce przed oczami młodych 
turystów zamajaczyły w oddali pierwsze 
tipi, czyli indiańskie domy. W wiosce 
powitał dzieci sam wódz, którego strój 
budził niezwykłą ciekawość. Wódz 
okazał się wspaniałym gawędziarzem, 
w zajmujący sposób przybliżył historię 
Indian z plemion Lakota i Czarnych 
Stóp, oprowadził też po wystawie replik 
indiańskiego rękodzieła. Wśród eks-
ponatów były stroje, broń i narzędzia 
codziennego użytku. Dzięki pasjonu-
jącej opowieści dzieci miały możliwość 
poznać namiastkę niezwykłej kultury 
czerwonoskórych.

A potem przyszła chwila na pró-
bę sił w indiańskich konkurencjach. 
Dzieciaki mogły wykazać się na torze 
przeszkód oraz sprawdzić swoją celność. 
Pod czujnym okiem Indianek odbyło się 
strzelanie z łuku, dmuchawki, rzucanie 
włócznią. Były też „wyścigi węży”. Po tak 
wyczerpujących zajęciach młodzi wojow-
nicy poczuli głód i trzeba było „wrzucić 
coś na ząb”, czyli popróbować hot dogów 
po indiańsku. Okadzone jałowcowym dy-
mem bardzo wszystkim smakowały. Wy-
cieczkowicze zachwyceni tą odmienną 
dla nas kulturą otrzymali w prezencie 
indiańskie wisiorki i bransolety (ukłon 
i podziękowania w tym miejscu należą 
się sponsorom i organizatorom wyjazdu). 

Wycieczka dla dzieci z osiedla Zielonka

Nakarmieni i przystrojeni, pomalowani 
w niezwykłe, ale pokojowe barwy z zapa-
łem przystąpili do Tańca Aligatora czyli 
tradycyjnej zabawy Indian z plemienia 
Irokezów. Humory wszystkim dopisywa-
ły i zabawa była przednia, ale wszystko 
co dobre musi się skończyć, przyszło więc 
pożegnać się ze sympatycznym wodzem, 
resztą plemienia i wyruszyć w podróż 
powrotną do domu.

Aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić 
wycieczkę „wesoły autobus” zajechał 
do Dębna. Dzieci obejrzały otoczenie 
zamku, podziwiały aleję jesionową . 
Po tak wielu atrakcjach młodzi turyści 

nieco zmęczeni, ale zadowoleni wrócili 
do rodzinnego Brzeska. Ten dzień i ta 
wycieczka z pewnością na długo pozo-
staną w ich pamięci. Była to wspaniała 
okazja, aby odkrywać uroki swojej Małej 
Ojczyzny – Małopolski.

Zarząd Osiedla dziękuje opiekunom 
grupy: Monice Holik, Julicie Chra-
bąszcz, Dorocie Musze, Ewie Jarosz, 
Stanisławie Ciaciek oraz sponsorom 
wycieczki: burmistrzowi Grzegorzowi 
Wawryce, radnym - Halinie Mrówce 
i Marii Kuci. 

Antoni Staszczyk
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Szanowni Czytelnicy BIM, zapra-
szamy Państwa do udziału w wydarze-
niach kulturalnych, jakie mają miejsce 
w październiku w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Brzesku. Po raz 
kolejny Biblioteka organizuje Miesiąc 
Papieski, tym razem pod hasłem: 
„Błogosławiony Jan Paweł II w drodze 
do świętości”. 

Już na samym początku miesiąca 
(3 X, godz. 17:00) odbyło się otwarcie 
wystawy fotograficznej „Błogosła-
wiony Jan Paweł II w drodze do świę-
tości”. Na 30 planszach zawierających 
około 100 zdjęć zaprezentowano życie 
i pontyfikat papieża z Polski. Do wy-
stawy wykorzystano unikatowy wybór 
fotografii Agence France Presse. Znajdą 
tam Państwo m.in. zdjęcie, na którym 
Jan Paweł II ściska dłoń w geście wy-
baczenia Mehmetowi Ali Agcy, który 
usiłował go zastrzelić w maju 1981 roku. 
Wystawę przygotowaną przez Muzeum 
Miejskie w Wadowicach zaprezentowano 
po raz pierwszy na wadowickim rynku 
w dniu 30. rocznicy zamachu na Jana 
Pawła II. W wydarzeniu wziął udział 
prof. Czesław Dźwigaj z krakowskiej 
ASP, twórca pomnika Jana Pawła II na 
sądeckim rynku i blisko setki innych 
wyobrażeń papieża-Polaka w Polsce i na 
świecie (zaprojektował także pomnik 
Nikifora w Krynicy-Zdroju). Gość z Kra-
kowa podzielił się swoimi refleksjami 
o Janie Pawle II. (na zdjeciach) 

9 października o godz. 10:00 wraz 
z przedszkolakami będziemy głośno 
czytać książkę Joanny Krzyżanek „Jan 

Miesiąc Papieski w Bibliotece 
po raz drugi!

Paweł II czyli jak Karolek został papie-
żem”. Natomiast dla starszych dzieci 
– uczniów klas 4-6 szkół podstawowych 
przygotowaliśmy konkurs wiedzy 
o Janie Pawle II. W  konkursie we-
zmą udział uczniowie z całego powiatu 
brzeskiego. Turniej zostanie rozegrany 
17 października o godz. 10:00.

Grupa Teatralna pod kierunkiem 
Agaty Podłęckiej również weźmie udział 
w Miesiącu Papieskim. 19 X o godz. 
17:00 zaprezentują spektakl pt. „Gdybyś 
Ty żył Ojcze Święty”.

Już 21 października (godz. 17:00) za-
prosimy do udziału w spotkaniu z ks. 
Wacławem Buryłą - poetą i organiza-
torem konkursów poetyckich. Ksiądz 

Buryła pisze o miłości, o otaczającym 
nas świecie, ludziach i relacjach między 
nimi. Jego twórczość można było poznać 
na łamach m.in.: Gościa Niedzielne-
go,  Niedzieli, Rycerza Niepokalanej 
i W Drodze. Ksiądz Buryła jest laure-
atem wielu ogólnopolskich konkursów 
poetyckich, m.in. w: Płocku, Gdańsku, 
Lublinie, Ludźmierzu, Łodzi, Prusz-
kowie. 

Co roku prezentujemy inną szkołę 
noszącą imię Jana Pawła II. Tym ra-
zem będziemy mieć okazję wziąć udział 
w spektaklu „Szukałem nauczyciela 
i mistrza” w wykonaniu młodzieży Pub-
licznego Gimnazjum w Iwkowej. Na tę 
ucztę słowno-muzyczną zapraszany 24 
października o godz. 10:00. 

Natomiast 26 października o godz. 
15:30 odbędzie się ostatnia z tego cyklu 
impreza. Będzie to okazja do rozdania 
nagród uczestnikom konkursu wie-
dzy. Wieczór uprzyjemni nam koncert 
dziecięcego zespołu „Promyczki Dobra” 
z Nowego Sącza. W zeszłym roku mieli-
śmy okazję zobaczyć jak zespół Fioretti 
wzbudził w zgromadzonych dziecięcą 
radość. Tym bardziej zapraszamy do 
udziału w tegorocznej edycji imprezy. 

Wstęp na wszystkie wydarzenia 
jest bezpłatny. Każda impreza odbywać 
się będzie w budynku Regionalnego 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego 
w Brzesku.

PiMBP
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Od 6 września br. w Pracowni 
Tomografii Komputerowej brze-
skiego szpitala wykonywane są 
badania z użyciem nowego apara-
tu. 16-rzędowy tomograf zakupiony 
został ze środków własnych SP 
ZOZ Brzesko. Dyrekcja zaciągnęła 
w tym celu kredyt, który będzie 
spłacany przez pięć najbliższych 
lat, jednak korzyści wynikające 
z tego zakupu będą odczuwalne za-
równo przez pacjentów jak i przez 
pracowników brzeskiej placówki 
medycznej. Uroczyste otwarcie 
Pracowni Tomografii Komputero-
wej miało miejsce 24 września.

Pierwszy tomograf pojawił się 
w Brzesku w latach 90. ubiegłego wie-
ku. Był to dar od amerykańskiej Polo-
nii, a brzeski szpital stał się wówczas 
bodaj pierwszą placówką medyczną 
w Małopolsce, która posiadała tego 
typu urządzenie. Technologia medyczna 
zmieni się jednak bardzo szybko, dlate-
go już w 2004 roku zaistniała potrzeba 
zamiany starego urządzenia na nowszy 
typ. Zakupiono wtedy 1-rzędowy tomo-
graf, który dziewięć lat temu spełniał 
wymagania stawiane przez NFZ, jak 
również oczekiwania ze strony pracow-
ników i pacjentów. 

Ten tomograf, który SP ZOZ zaku-
pił teraz, to 16-rzędowe urządzenie, 
dzięki któremu można przeprowadzać 
precyzyjne badania całego ciała pacjen-
ta. Wykonane za jego pomocą zdjęcia 
posiadają wysoką rozdzielczość, lepszą 
ostrość i wyższej jakości kontrast. 
Aparat daje możliwość komputerowej 
obróbki zdjęć, co stwarza warunki do 
precyzyjniejszej diagnostyki. Charakte-
ryzuje go także niska szkodliwość. Jest 
to możliwe za sprawą zastosowania 
najnowszej technologii redukującej 
dawkę napromieniowania potrzebną 
do wykonywania zdjęć.      

Aktualnie pracownicy Pracowni 
Tomografii Komputerowej mogą wy-
konywać nie tylko badania podstawo-
we (czyli jamy brzusznej, głowy, czy 
układu kostnego), ale również badania 
naczyniowe, kolonoskopowe, wirtualną 
endoskopię, a także badania perfuzyjne 
i pulmonologiczne. 

Wprawdzie brzeskiemu tomogra-
fowi daleko jeszcze do tego, który wy-
korzystywany jest w Aninie (w tamtej-
szym szpitalu dysponują 328-rzędowym 
urządzeniem – to jest już mercedes 

Tomograf z górnej półki

w tomografii), to jednak odpowiada 
on potrzebom szpitali powiatowych. 
Dyrektor brzeskiego SP ZOZ Józefa 
Szczurek-Żelazko zalicza go do tzw. 
„górnej półki”. 

Wymierne korzyści
Wyobraźmy sobie zdjęcie głowy wyko-
nane tym tomografem. Na początek wi-
dzimy pełną czaszkę – specjalista łatwo 
wychwyci ewentualne pęknięcia w jej 
skorupie. Wystarczy jednak tylko jedno 
kliknięcie myszką, a zniknie czaszka 
i na ekranie ukaże się sam mózg. 
Jeszcze jedno kliknięcie, a pozostaną 
już tylko same naczynia krwionośne. 
Dzięki takiemu systemowi lekarz ob-
sługujący urządzenie eliminuje wszel-
kie elementy, które nie są mu potrzebne 
do badania, dzięki czemu postawiona 
diagnoza jest bardziej precyzyjna. 

Zdjęcia wykonane tym tomografem 
nie są statyczne. Odpowiedni pro-
gram pozwala na jego „obracanie” we 
wszystkich kierunkach, umożliwia też 
wniknięcie wewnątrz badanego organu, 
a nawet tkanki. 

Badania nowym tomografem zainicjo-
wane zostały 6 września, ale urządzenie 
już wcześniej znajdowało się w szpitalu. 
Trzeba było jednak pewnego czasu, który 
wykorzystany został na odpowiednie 
szkolenie pracowników. Trzeba było też 

dokupić odrębne systemy komputerowe, 
aby aparat był w pełni wykorzystywany. 
Konieczne było na przykład uruchomie-
nie specjalnego łącza internetowego, 
łączącego szpital z zewnętrzną firmą 
z Warszawy, która opisuje wykonywane 
w Brzesku zdjęcia. Chodzi o to, żeby 
przesył informacji był jak najszybszy, co 
znacznie przyśpiesza diagnostykę i roz-
poczęcie właściwego leczenia. 

- Po uruchomieniu nowego tomogra-
fu wykonujemy dziennie około 20 badań 
z jego wykorzystaniem – mówi Józefa 
Szczurek-Żelazko – Badani są głównie 
pacjenci przebywający na naszych od-
działach, ale wykonujemy też badania 
tzw. ambulatoryjnych pacjentów, oczy-
wiście na podstawie skierowań. Czas 
oczekiwania na badanie wynosi mniej 
więcej miesiąc. To bardzo krótko, jeśli 
zważyć, że w większości placówek na 
takie badania czeka się nawet rok. Zda-
jemy sobie sprawę, że ten czas będzie 
się wydłużał, bo coraz więcej pacjentów 
zgłasza się do pracowni. Ważne jest to, 
że nowy aparat znacznie ułatwił nam 
pracę, a i pacjenci dostrzegają płynące 
z niego korzyści. 

Poprzedni tomograf nie był przy-
stosowany do wykonania zdjęć z uży-
ciem kontrastu. Niemożliwe było więc 
przeprowadzenie diagnostyki udarów 
mózgowych, tętniaków, czy urazów 
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neurochirurgicznych. Pacjentów, u któ-
rych podejrzewano występowanie tych 
schorzeń, przewoziło się do Tarnowa. 
Nie dość, że było to uciążliwe dla 
pacjentów, to jeszcze szpital ponosił 
koszty związane z transportem chorego 
i zleceniem badań. Oznacza to, że teraz 
nie tylko poprawiła się jakość usług, 
ale w przyszłości będzie można mówić 
o oszczędnościach.    

Ciągłe modernizacje
- Staramy się systematycznie modernizo-
wać brzeski szpital – mówi dyrektor SP 
ZOZ Brzesko – Właśnie zakończyliśmy 
prace związane z dostosowaniem lądo-
wiska do współczesnych standardów. Po 
modernizacji można na nim lądować 
także w godzinach nocnych, wcześniej 
było to niemożliwe. W ramach prac 
zabezpieczono odpowiednie kąty nalotu, 
został utwardzony teren, a samo lądowi-
sko zostało połączone drogą prowadzącą 
bezpośrednio do SOR-u, jak również 
wykonano szyb windowy w celu jak 
najszybszego transportu pacjenta.  

Dodajmy, że koszt modernizacji 
lądowiska zamknął się kwotą  ponad 
900 tysięcy złotych, z czego 80 procent 
pochodziło z unijnej dotacji. 

W brzeskim szpitalu zakończona 
została też realizacja projektu e-pacjent 
w ramach programu Infrastruktura 
i Środowisko. Dzięki temu przepro-
wadzona została pełna cyfryzacja 
i informatyzacja szpitala, zarówno 

część szpitalna jak i ad-
ministracyjna. Na ten cel 
udało się pozyskać dofi-
nansowanie w wysokości 
3,5 miliona złotych. 

Pracownicy szpitala 
opracowali jeszcze jeden 
wniosek w zakresie in-
formatyki. Projekty obej-
muje ucyfrowienie od-
działu radiologii. Dzięki 
temu zdjęcia wykonane 
za pomocą aparatu rtg 
lub mammografu będą 
przesyłane na odległość 
– lekarz będzie mógł 
je obejrzeć bezpośred-
nio po ich wykonaniu 
,a pacjent otrzyma je na 
przykład na płycie CD. 
W ramach tego projektu 
zainstalowana zostanie 
też bezprzewodowa sieć 
internetowa Wi-Fi – dla 
pacjentów i pracowników. 

- Przebywają w naszym szpitalu 
pacjenci, którzy spędzają u nas po 
kilka, a nawet kilkanaście tygodni. 
Wprowadzenie Wi-Fi na pewno ułatwi 
im kontakt z rodziną, przyjaciółmi, 
ze światem zewnętrznym – tłumaczy 
Józefa Szczurek-Żelazko. 

Od Owsiaka
Tego samego dnia, w którym odwiedzi-
liśmy dyrektor SP ZOZ Brzesko (było to 

dokładnie 27 września br.) do szpitala 
nadeszła wiadomość od Jerzego Ow-
siaka. Była to odpowiedź na wniosek 
złożony przez dyrekcję o przyznanie 
sprzętu medycznego w ramach Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Odpowiedź pozytywna – do Brzeska na 
oddział noworodków trafią niebawem 
defibrylatory, kardiomonitor oraz apa-
rat do mierzenia poziomu bilirubiny. 

PRUD     

Od 1 lipca br. weszły w życie nowe 
przepisy ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, które wprowa-
dziły tzw. „rewolucję śmieciową”. Nasza 
Gmina przygotowała się do wdrożenia 
nowego systemu odbioru odpadów ko-
munalnych poprzez opracowanie uchwał 
stanowiących akty prawa miejscowego, 
a regulujących poszczególne kwestie 
związane z utrzymaniem czystości i 
porządku w gminie, ale prawdziwym 
wyzwaniem było obliczenie wysokości 
stawki opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi dla mieszkańców. 
Prawidłowo obliczona wysokość stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ma pokrywać koszty 
funkcjonowania całego systemu, które 
obejmują koszty: odbierania, transportu, 
zbierania, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych, tworzenia i 
utrzymania punktów selektywnego zbie-
rania odpadów komunalnych oraz obsłu-
gi systemu.   W naszej gminie przyjęto 

Nowy system gospodarowania odpadami
stawkę od gospodarstwa domowego, a 
wysokość stawki uzależniona jest od ilo-
ści osób prowadzących to gospodarstwo. 
Na dzień dzisiejszy możemy stwierdzić, 
że stawka ta została obliczona prawidło-
wo, gdyż wpływy z wpłat dokonywanych 
przez mieszkańców pokrywają koszty 
systemu. 

Na terenie Gminy Brzesko, przetarg 
na odbiór odpadów komunalnych wy-
grała Spółka Brzeskie Zakłady Komu-
nalne, która od lipca obsługuje naszych 
mieszkańców. Początki zawsze są trud-
ne, a miesiąc lipiec był sprawdzianem 
dla firmy oraz Gminy. Nie wszystko 
układało się od razu prawidłowo, ale 
wszelkie interwencje mieszkańców były 
odnotowywane i przekazywane BZK do 
załatwienia. W gminie Brzesko odbiór 
odpadów przeszedł bez większych zakłó-
ceń i obecnie funkcjonuje prawidłowo. W 
ramach systemu dokonano już zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych, zbierane 
są odpady elektryczne i elektroniczne. 

Funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych na terenie bazy 
BZK, gdzie można bezpłatnie dostarczyć 
odpady zbierane selektywnie i odpady 
wielkogabarytowe, w aptekach odbie-
rane są przeterminowane leki, zbierane 
są odpady zielone. Biuro Gospodarki 
Odpadami przygotowało i przekazało 
mieszkańcom „poradnik segregacji 
odpadów” wraz z harmonogramem 
odbioru odpadów, prowadzona jest rów-
nież edukacja najmłodszych, kampanie 
edukacyjne i informacyjne w lokalnej 
prasie, na stronie internetowej Urzędu 
oraz BZK. 

Należy zwrócić również uwagę, że 
większość mieszkańców gminy wykaza-
ła się zrozumieniem w okresie przejścio-
wym, tj. wprowadzającym nowy system 
gospodarowania odpadami.  

Danuta Zięba
kierownik Biura 

Gospodarki Odpadami
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W połowie listopada w Warsza-
wie odbędzie się ceremonia wrę-
czenia tytułów Pasjonat Sportowej 
Polski przyznawanych przez Polski 
Klub Infrastruktury Sportowej 
w ramach programu „Budujemy 
Sportową Polskę”. Jednym z uho-
norowanych tym tytułem będzie 
dyrektor BOSiR-u Marek Dadej, 
który o wyróżnieniu dowiedział się 
oficjalnie na początku września. 

Celem kapituły przyznającej te 
prestiżowe tytuły jest promowanie lo-
kalnych autorytetów zaangażowanych 
w rozwój infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej i sportu powszechnego, 
działających na rzecz sportu dzieci i mło-
dzieży, a także osób niepełnosprawnych. 
Kandydaturę Marka Dadeja zgłosił 
Urząd Miejski, którego pracownicy 
doszli do wniosku, że jest to osoba speł-
niająca wszelkie wymagania stawiane 
przez Klub Sportowa Polska. Ankietę 
weryfikacyjną wysłaną z Brzeska do 
Warszawy sprawdziła skrupulatnie 
odpowiednia komisja, której członkowie 
przybyli do naszego miasta, aby skon-
frontować wniosek z rzeczywistością. 
Przed podjęciem decyzji o przyznaniu 
tytułu dyrektorowi BOSiR-u ani przez 
chwilę się nie wahali. 

Marek Dadej funkcję dyrektora 
BOSiR-u objął w kwietniu 2010 roku 
w wyniku konkursu. O jego wyborze za-
decydowały wcześniejsze doświadczenia, 
a także znajomość zagadnień z zakresu 
finansowania działalności sportowej, za-
rządzania w sporcie, a przede wszystkim 
śmiałe pomysły, które już od początku 
starał się wdrożyć w życie. Przez te 
trzy lata dał się poznać jako wytrawny 
menadżer sportowy. Zarządzany przez 
niego BOSiR to nie tylko kryta pływal-
nia, ale również kręgielnia, boiska do 
plażowej siatkówki i piłki nożnej, obiek-
ty Orlika 2012, kort tenisowy i boisko 
do streetballa, a także strefy płatnych 
parkingów. W opinii władz Brzeska ze 
swoich zadań wywiązuje się bez zarzu-
tu, a BOSiR za jego kadencji przynosi 
dochody wyższe od planowanych, przy 
czym cały czas poszerza się kalendarz 
sportowych wydarzeń przez niego pro-
ponowanych i realizowanych. 

Jednym z jego największych osiąg-
nięć jest bez wątpienia modernizacja 
brzeskiej kręgielni, która teraz jest 
jednym z najnowocześniejszych obiek-
tów tego typu w Polsce, czego dowodem 

Pasjonat Sportowej Polski
jest coraz częstsze 
powierzanie Brzesku 
organizacji kręglar-
skich zawodów rangi 
ogólnokrajowej. Przy 
okazji wyremontowa-
ne zostały sąsiadują-
ce z kręgielnią kort 
tenisowy i boisko do 
streetballa. A właś-
nie rozbudowa infra-
struktury jest przez 
komisję przyznającą 
tytuły oceniana naj-
wyżej. Marek Dadej 
sprawił też, że sekcje 
pływacka i kręglarska 
zaczęły funkcjonować 
w oparciu o obowiązujące standardy. 
Ponadto powołał do życia sekcję ko-
szykówki, co w Brzesku jest zupełną 
nowością. Imprez sportowych dla dzieci 
i młodzieży jest w ofercie BOSiR-u bez 
liku. Jeśli chodzi o sportową aktywi-
zację osób niepełnosprawnych, to do 
organizowanych w Brzesku regularnie 
Mistrzostw Polski w kręglach dla osób 
niewidomych i słabowidzących dołożył 
jeszcze naukę pływania dla „Amazonek”. 
To pod jego skrzydłami sekcja pływacka 
rozwinęła się na tyle, że trenowani 
przez Marcina Kacera Wojciech Wojdak 
i Krystian Bałabuch znacznie podnieśli 
swój poziom sportowy i zaliczani są 
aktualnie do ścisłej czołówki krajowej. 
Wojtek to wielokrotny mistrz Polski, me-
dalista Mistrzostw Europy i uczestnik 
Mistrzostw Świata. Dyrektor BOSiR-u 
usprawnił też funkcjonowanie brze-
skich parkingów, co przyniosło skutek 
w postaci dużo większych dochodów, 
niż miało to miejsce przy poprzedniej 
organizacji. 

Podczas wrześniowej sesji rady miej-
skiej radni poinformowani o nadaniu 
Markowi Dadejowi tytułu „Pasjonat 
Sportowej Polski” nagrodzili go brawami 
na stojąco. 

- Zarówno przyznanie tytułu jak 
i gratulacje od radnych przyjmuję jako 
ocenę za dotychczasową pracę, za mój 
wkład w promocję miasta. Oczywiście 
jest to zasługa załogi, z którą na co dzień 
pracuję i dobrych relacji z samorządem 
– mówi sam zainteresowany. 

Najnowszą inwestycją BOSiR-u, 
w której realizacji czynnie uczestniczył, 
jest stacja solarna, która powstała przy 
budynku pływalni. Solary działają 

od blisko dwóch miesięcy. Już po tym 
czasie można zauważyć, że rachunki 
z tytułu ogrzewania obniżyły się mniej 
więcej o połowę. Oczywiście są to urzą-
dzenia działające tylko w dni słoneczne, 
nawet podczas mroźnej zimy. Szacuje 
się, że w skali roku powinny przynieść 
oszczędności rzędu 30 procent. Dla gmi-
ny jest to rozwiązanie o tyle opłacalne, 
że 80 procent nakładów finansowych 
pochodzi z europejskiej dotacji. Gdyby 
gmina musiała pokryć koszty w całości, 
na ewentualne profity trzeba by długo 
czekać. 

Projekt zamontowania solarów 
w tym miejscu nie jest pomysłem cał-
kiem nowym. W szufladzie burmistrza 
swoje przeleżał. Decydenci przyznający 
unijne fundusze wychodzili z założenia, 
że Brzesko już sporo z Unii dostało. 
W brzeskim magistracie byli jednak 
uparci i swego dopięli. Okazało się, że 
znalazły się rezerwy pozwalające na 
wprowadzenie projektu w życie. W trak-
cie montowania solarów Marek Dadej 
zauważył, że cała stacja wymaga ogro-
dzenia, a tego projekt nie przewidywał. 
Złożył więc w gminie wniosek i teren 
został ogrodzony. 

- Zabezpieczenie musi być. W so-
larach znajdują się rurki z trującym 
glikolem, które muszą być odizolowane 
od zewnętrznego świata. Ogrodzenie 
podniosło estetykę stacji i zapewnia od-
powiednie bezpieczeństwo – wyjaśnia.

Solary są wielofunkcyjne. Ogrzewają 
jednocześnie wodę bieżącą i wodę w obu 
basenowych nieckach, w zależności od 
potrzeb i temperatury zewnętrznej. Ma 
to duże znaczenie, bo ogrzanie wody 
przy użyciu solarów nawet o jeden 

fo
t.

 a
rc

h
. 
B

O
S

iR
fo

t.
 a

rc
h

. 
B

O
S

iR



15 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYpaździernik 2013 INFORMACJE

stopień przynosi już wymierne oszczęd-
ności. A wody bieżącej zużywa się tutaj 
sporo.  

Dyrektor ma już nowe plany. Razem 
z załogą przygotowuje nowe miejsca 
parkingowe, co wpłynie na wzrost docho-
dów. Chce też złożyć propozycję przejęcia 
przez BOSiR tenisowych kortów będą-
cych dotąd we władaniu Okocimskiego 
Klubu Sportowego. 

 - Interesują mnie korty wraz z 
przylegającym do nich budynkiem. 
Jestem w stanie doprowadzić do tego, 

że przynajmniej dwa z czterech kortów 
mogą być czynne przez cały rok, nawet 
w zimie – zapewnia, a pociągnięty za 
język dodaje – Mam pomysł jak posta-
wić pneumatyczne przykrycie kortów 
bez udziału środków własnych gminy. 
Mam kontakt z firmą, która wykona to 
nieodpłatnie pod warunkiem, że przez 
pięć pierwszych lat będzie mieć korty do 
dyspozycji w wyznaczonych godzinach. 
Po tych pięciu latach wszystko będzie 
już nasze. W sąsiadującym z kortami 
budynku chciałby uruchomić hotel 

klasy turystycznej. Myśli przy tym o 
dobudowaniu piętra. Pozwoliłoby to 
przyjmować w przyszłości na przykład 
zielone szkoły albo uczestników sporto-
wych obozów, co również przyczyniłoby 
się do wzrostu dochodów. 

- Dysponujemy przecież wystarczają-
cą bazą dla takich obozów. Mam tu na 
myśli między innymi basen i siłownię. 

Doświadczenie w budowaniu kry-
tych kortów ma. Przed laty uczestniczył 
w podobnym przedsięwzięciu w Żywcu.

EMIL

Choroba alkoholowa dotyka coraz to 
większej części społeczeństwa. Widać to 
nie tylko w barach i klubach, gdzie nad-
używanie napojów wyskokowych nawet 
przez wyjątkowo młode osoby jest już 
normą. Obecnie coraz więcej rodzin 
spotyka się z tym problemem w swoim 
zaciszu domowym. Choroba ta, zamie-
niła w piekło życie wielu rodzin. Każdy 
chyba z nas zna przynajmniej jeden 
dom w którym rządzi alkohol.

W ostatnią niedzielę września w Ba-
zylice Mniejszej pw. św. Stanisława 
w Szczepanowie odbył się odpust, jako 
uroczystość diecezjalnego Apostolatu 
Trzeźwości, którego Św. Stanisław jest 
patronem.  Odpust ten został ustano-
wiony 4 października 1981r. przez or-
dynariusza diecezji tarnowskiej ks. Bp. 
Jerzego Ablewicza w czasie diecezjalnej 
uroczystości Apostolstwa Trzeźwości 

Pielgrzymka Apostolatu Trzeźwości do Szczepanowa
odbywającej się w Szczepanowie, na 
upamiętnienie przeniesienia w 1088r. 
relikwii świętego z grobu przy kościele 
św. Michała do grobu w Katedrze na 
Wawelu. 

Czuwanie przy Najświętszym Sa-
kramencie rozpoczęło się jeszcze w so-
botę o 21.00 Apelem Jasnogórskim. 
Poprowadzili je członkowie diecezjal-
nych Grup Apostolstwa Trzeźwości. 
We wspólnej modlitwie wzięli udział 
wierni z dekanatów: Nowy Sącz-
Zachód, Limanowa, Pilzno, Krynica 
Zdrój, Tarnów-Zachód, Tarnów-Pół-
noc, Nowy Sącz-Centrum, pielgrzymi 
z parafii w Cerekwi, Okocimia, MBNP 
z Krynicy Zdroju, członkowie Krucja-
ty Wyzwolenia Człowieka z Dębicy 
z parafii św. Jadwigi, ze Szczucina, 
grupa „Nowe życie” z parafii MBNP 
w Mielcu, członkowie wspólnoty trzeź-

wościowej z parafii Wszystkich Świę-
tych w Chorzelowie oraz parafii NMP 
Królowej Polski z Dobrynina, z klubu 
abstynentów „Nadzieja” ze Skrzyszo-
wa, młodzież gimnazjalna z Okocimia 
i Krynicy Zdroju. W pielgrzymce zor-
ganizowanej przez Wydział Duszpa-
sterstwa Trzeźwości tarnowskiej kurii 
diecezjalnej wzięli udział uczestnicy 
warsztatów dla młodzieżowych liderów 
trzeźwości.

W niedzielę w czasie spotkania 
modlitewnego wierni uczestniczyli 
w nabożeństwie Drogi Krzyżowej 
a następnie w mszy świętej, której prze-
wodniczył moderator Kurii Diecezjalnej 
w Tarnowie ks. Zbigniew Pietruszka. 
Uroczysta msza św. o godzinie 11.00 
była transmitowana przez Radio RDN 
Małopolska i RDN Nowy Sącz.

red.

9 – Policja zatrzymała 30-letniego 
mężczyznę, który w czasie poprzedza-
jącego zatrzymanie weekendu usiłował 
włamać się do kilku brzeskich sklepów. 
W ujęciu sprawcy pomogło sporządzenie 
dokładnego rysopisu na podstawie ze-
znań świadków obu zdarzeń. Być może 
próby włamań były nieudane, bo ich 
sprawca był kompletnie pijany. Może 
po trzeźwemu by tego nie zrobił. Teraz 
grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wol-
ności. Policjanci ustalili, że zatrzymany 
ma jednak na koncie udane włamanie 
dokonane w sierpniu br.   

10 – Na dwa lata pozbawienia wol-
ności w zawieszeniu na cztery lata ska-
zany został Zdzisław R., dyżurny ruchu 
z brzeskiej stacji PKP, który w zeszłym 
roku doprowadził do wykolejenia dwóch 
wagonów pociągu przejeżdżającego 
przez Brzesko. Oskarżony w trakcie peł-
nienia dyżuru był nietrzeźwy, a alkomat 

wykazał ponad półtora promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. Wyrok nie 
jest prawomocny.  

10 – W Mokrzyskach nietrzeźwego 
kierowcę ujął na miejscu zdarzenia po-
licjant z … Krakowa, który przebywał 
tutaj w czasie wolnym od pracy. Zatrzy-
many uczestniczył w kolizji drogowej, 
którą spowodował. Krakowski funkcjo-
nariusz podejrzewając, że mężczyzna 
jest nietrzeźwy, zatrzymał go i przekazał 
brzeskim funkcjonariuszom. 

11 – W jednym z brzeskich sklepów 
doszło do sprzedaży alkoholu i papierosów 
17-letniemu chłopcu. Zanim nabywca 
przystąpił do konsumpcji, do akcji wkro-
czyła policja. Teraz sprzedawcy grozi kara 
przewidziana w ustawie o wychowaniu 
w trzeźwości, a właścicielowi sklepu utra-
ta zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  

13 – Niepowodzeniem zakończyła się 
dla 52-letniego mężczyzny seria włamań 

na tzw. „śpiocha”. Włamywacz , bynaj-
mniej nie dżentelmen, próbował dostać 
się do jednego z brzeskich mieszkań, nie 
bacząc, na to że wewnątrz są domownicy. 
Na tyle jednak hałasował, że niedoszłe 
ofiary obudziły się i spłoszyły intruza. 
Ten niezrażony z powodzeniem wtargnął 
do innego domu. Zabrał ze sobą jedynie 
damskie torebki niezawierające niczego 
cennego. Wpadł podczas trzeciej próby. 
Tutaj domownicy okazali się być na tyle 
czujni, że zdążyli wezwać policję, zanim 
włamywacz się ulotnił. Podczas zatrzy-
mania stwierdzono, że posiada przy 
sobie kilka tysięcy złotych, być może 
łup z innych skoków. Mężczyzna trafił 
na dwa miesiące do aresztu.    

27 – Blady strach padł na mieszkan-
ki Brzeska, kiedy po mieście rozeszła 
się plotka, że Robert K., który ma na 
koncie gwałt, zabójstwo i usiłowanie 
gwałtu, przebywa na wolności. Policja 
zdementowała tę plotkę: - Robert K. na-
dal przebywa za kratkami i pozostanie 
tam jeszcze przez pięć lat. 

Wrzesień policjantów
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Dnia 12 września 2013r w Re-
gionalnym Centrum Kulturalno-
Bibliotecznym w Brzesku odbył się 
II Przegląd Twórczości Teatralnej 
Osób Niepełnosprawnych zorgani-
zowany przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
i Potrzebujących Pomocy „NADZIE-
JA” w Brzesku oraz Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Brzesku. Pa-
tronat honorowy nad przedsięwzięciem 
objął Marszałek Województwa Mało-
polskiego Marek Sowa oraz Starosta 
Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa, 
a patronat medialny Radio RDN Ma-
łopolska.

Uroczystego otwarcia dokonała Jo-
lanta Piech dyrektor Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Brzesku. Przy-
witała przybyłych gości, wśród których 
byli m.in. radna wojewódzka Lucyna 
Malec, Starosta brzeski Andrzej Potępa, 
wicestarosta Ryszard Ożóg, Przewodni-
czący Rady Powiatu Kazimierz Brzyk, 
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, 
Jarosław Gurgul sekretarz Gminy 
Czchów, dyrektorzy Ośrodków Pomocy 
z Borzęcina Danuta Rogóż, ze Szczuro-
wej Barbara Domagała, z-ca dyrektora 
MOPS w Brzesku – Marta Skowron. 
Słowa uznania dla organizatorów oraz 
życzenia powodzenia i gratulacje dla 
zwycięzców II Przeglądu Teatralnego 
Osób Niepełnosprawnych skierowali 
Marszałek Województwa Marek Sowa 
oraz Poseł na Sejm RP Jan Ziobro z So-
lidarnej Polski.

II Przegląd Teatralny Osób Niepełnosprawnych w Brzesku
Jury w składzie Agata Podłęcka, 

Ewelina Stępień i Mariusz Niedział-
kowski oceniało zmagania zespołów z: 
Domu Pomocy Społecznej w Brzesku, 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Za-
wadzie Uszewskiej, Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Ujanowicach, 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Żegocinie, Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Złotej, War-
sztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie 
Tarnowskiej, Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Rdzawie, Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Łapanowie, Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy w Ze-
gartowicach, Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Sułkowicach, Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Podolanach,

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Har-
butowicach, Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Brzesku.

Po burzliwych obradach jury przy-
znało następujące miejsca:

I miejsce zajął zespół „Z drugiej 
ręki” z Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Harbutowicach za przedstawienie pt. 
„Kaszalot” wg. Marty Guśniowskiej.

II miejsce zostało przydzielone ze-
społowi „Energia” ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy z Żegociny za wy-
stąpienie teatralne pt. „Miłość”

III miejsce wywalczył zespół Zawa-
diaki z Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Zawadzie Uszewskiej za wystawienie 
sztuki pt. „Maska”.  Ponadto wyróżnienie 
otrzymał zespół Tacy Sami ze Środowi-
skowego Dom Samopomocy w Brzesku 

za przedstawienie pt. „W poszukiwaniu 
sensu życia”. Wszystkie zespoły biorące 
udział otrzymały upominki i dyplomy 
za udział w Przeglądzie. Uroczyście na-
grody wręczył Starosta brzeski Andrzej 
Potępa.   

Dyrektor Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Brzesku i jednocześ-
nie Prezes Stowarzyszenia Jolanta 
Piech składa serdeczne podziękowania 
sponsorom tj. Starostwu Powiatowemu 
w Brzesku, Urzędowi Miejskiemu 
w Brzesku, Przedsiębiorstwu Bu-
dowlano-Handlowo-Transportowemu 
– Edmund Leś, Przedsiębiorstwu 
Budowlanemu i Usług technicznych 
„Granit”, Firmie Produkcyjno-Han-
dlowo-Usługowej – Władysław Biel, 
Firmie Usługowo-Handlowej – Edward 
Milewski, Piekarni „Awiteks” w Brze-
sku, Cukierni „ Czudecki” w Brzesku 
– Robert Stefek, Cukierni „Królewskiej” 
w Brzesku – Dorota Król, Betoniarni 
Trans-Lis-Bet – Maria i Ignacy Lis, Sto-
warzyszeniu “Kwartet na Przedgórzu“ 
w Warysiu, prowadzącemu przegląd 
panu Łukaszowi Kornasiowi oraz Jury: 
Agacie Podłęckiej, Ewelinie Stępień 
i Mariuszowi Niedziałkowskiemu.

Przegląd był współfinansowany 
w ramach wspierania realizacji zada-
nia publicznego przez Zarząd Powiatu 
Brzeskiego pod nazwa „II Przegląd 
Twórczości Teatralnej Osób Niepełno-
sprawnych”.

ŚDS w Brzesku
Fot. arch. ŚDS w Brzesku str. 18

Pięćdziesięciolecie ślubu, w tym roku obchodzili:
Irena i Józef Bukowiczowie, Helena i Stefan Małajowi-

czowie, Anna i Stanisław Martynowie, Helena i Stanisław 
Brożkowie, Władysława i Stanisław Ropkowie, Mieczysława 
i Edward Dudkowie - Osiedle Brzezowieckie.

Antonina i Władysław Czerneccy, Anna i Stanisław Du-
chowie, Genowefa i Antoni Krzanowie, Emilia i Jerzy Nowa-
kowscy, Leokadia i Andrzej  Stopka-Król, Stanisława i Wło-
dzimierz Szubowie, Halina i Kazimierz Urbasiowie, Urszula  
i Stanisław Stecowie - Osiedle Ogrodowa-Kościuszki 

Zofia i Marian Rusinowie, Otylia i Jerzy Pławińscy, Stani-
sława i Józef Jaroszowie - Osiedle Stare Miasto.

Józefa i Stanisław Babrajowie, Krystyna i Jan Bugajscy, 
Gabriela i Henryk Pałkowie, Barbara i Zbigniew Zydroniowie 
- Osiedle Browarna.

Danuta i Tadeusz Wójcikowie, Halina i Franciszek Święcho-
wie, Helena i Marian Holikowie - Osiedle Zielonka

Helena i Stanisław Żurkowie, Maria i Wiesław Gurgulowie 
- Osiedle Jagiełły-Kopaliny. 

Halina i Eugeniusz Bąkowie, Józefa i Władysław Zacharowie, 
Katarzyna i Kazimierz Pacurowie - Osiedle Słotwina. 

JUBILACI  2013 Zofia i Stanisław Kaniowie, Helena i Józef Barnasiowie, 
Aniela i Władysław Kaniowie - Bucze.

Kazimiera i Tadeusz Gajewscy, Wiktoria i Roman Rudniko-
wie, Maria i Kazimierz Płachta, Helena i Henryk Ryglowscy, 
Alicja i Antoni Kaliszowie - Jasień.

Alina i Ludwik Lechowiczowie, Stanisława i Kazimierz 
Cisakowie, Kazimiera i Stanisław Zacharowie, Janina i Ka-
zimierz Radeccy - Mokrzyska.

Maria i Stanisław Maciaszowie, Wanda i Władysław 
Ducowie, Michalina i Czesław Grodny, Teresa i Stanisław 
Nowakowie, Józefa i Stanisław Borowcowie, Anna i Marian 
Czerneccy, Maria i Ludwik Ligęzowie - Jadowniki. 

Hermina i Wojciech Jędrykowie, Maria i Eugeniusz  
Jurgałowie, Genowefa i Stanisław Bielowie, Wiktoria i Józef 
Serwatkowie - Poręba Spytkowska.

Marianna i Stanisław Cierniakowie, Zofia i Władysław 
Mularzowie - Wokowice.

Sześćdziesiątą rocznicę ślubu obchodzili: 
Maria i Gustaw Stanuszkowie, Leopoldyna i Tadeusz 

Czerneccy.
Serdecznie gratulujemy!!!

Fot. str. 17
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Old Spice GirlsOld Spice Girls

II Przegląd Teatralny OsóbII Przegląd Teatralny Osób
 Niepełnosprawnych w Brzesku Niepełnosprawnych w Brzesku

Trifariam Trifariam BluejayBluejay
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29 września odbyło się uroczyste otwarcie Domu 
Ludowego w Jadownikach, który dzięki przebudowie 
i odnowie zyskał nowoczesne i funkcjonalne oblicze. 
Modernizacja i przebudowa budynku wraz z budową 
parkingu i placu utwardzonego została przeprowa-
dzona w ramach dofinansowania z Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 
Działanie: 6.2. Rozwój obszarów wiejskich. Głównym 

wymieniono dach, instalacje wewnętrzne, powstały nowe 
sanitariaty, a przed placówką wygodny parking. Dzięki 
przeprowadzonej modernizacji, Dom Ludowy stał się atrak-
cyjnym centrum kulturalnym, w którym odbywać się będą 
imprezy kulturalne, występy zespołów, koncerty i ciekawe 
zajęcia edukacyjne. 

Trifariam 
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sW ramach dofinansowania z Małopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Działanie: 
7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wyko-
rzystania odnawialnych źródeł energii, na pływalni 
w Brzesku powstała instalacja solarna i odnowiona 
została instalacja wody cieplnej oraz basenowej. 
Całkowity koszt inwestycji to ponad 548 tys. zł, z czego 
prawie 445 tys. zł to dofinansowanie unijne. Prace polegały 
na modernizacji przygotowania wody basenowej oraz przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie 
systemu solarnego, który tworzy zespół 120 kolektorów 
słonecznych wraz z układami współpracującymi z istniejącą 
instalacją przygotowania ciepłej wody użytkowej z kotłowni 
gazowej.

Nowoczesna instalacja i system solarny na brzeskiej 
pływalni przyczyni się do poprawy jakości powietrza 

celem, jaki przyświecał projektowi, był rozwój infrastruk-
tury społecznej w miejscowości Jadowniki, pozwalającej 
na integrację i rozwijanie życia społeczno-kulturalnego na 
obszarach wiejskich Gminy Brzesko. 

Wartość wykonanej inwestycji to ponad 1,5 mln zł, 
z czego  prawie milion zł, to dofinansowanie unijne. Prace 
remontowe przebiegały dwuetapowo. Najpierw wykonana 
została nowa elewacja budynku. Potem w ramach projektu 
unijnego wymieniono okna i drzwi, budynek został ocieplony, 

atmosferycznego i środowiska oraz redukcji emisji zanie-
czyszczeń dzięki zastosowaniu odnawialnego źródła energii 
– systemu kolektorów.
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Zakończone inwestycje unijne
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30 września, 28 października, 
25 listopada, 16 grudnia

III Międzygminny Przegląd III Międzygminny Przegląd 
Rękodzieła i Kuchni RegionalnejRękodzieła i Kuchni Regionalnej
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28 września odbył się w Porębie 
Spytkowskiej III Międzygminny 
Przegląd Rękodzieła i Kuchni Re-
gionalnej, który był podsumowa-
niem projektu współfinansowanego 
przez Urząd Miasta (warsztaty 
z bibułkarstwa), projektu współ-
finansowanego przez Starostwo 
Powiatowe w Brzesku (warsztaty 
z decoupage). Impreza była także 
połączona z podsumowaniem pro-
jektu „Małopolska Wieś Pachnąca 
Ziołami w Kuchni i Rękodziele”, 
współfinansowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Ma-
łopolskiego. Realizacja projektu 
obejmowała trzy zadania: wydanie 
kalendarza ziołowego, w którym 
każdy miesiąc ma przyporząd-
kowane jedno zioło, wykonanie 
rękodzieła z motywami ziołowy-
mi i wystawienie stoiska kuchni 
regionalnej, na którym znajdą się 
potrawy z ziołami. 

Wszystkich przybyłych tego dnia do 
Domu Ludowego serdecznie powitał soł-
tys Poręby Spytkowskiej Stanisław Góra 
oraz główna inicjatorka przedsięwzięcia 
Maria Karaś, która prowadzi m.in. 
świetlicę wiejską działającą przy MOK 
w Brzesku. W spotkaniu wzięli udział 
m.in. burmistrz Brzeska Grzegorz 
Wawryka, wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Piotr Tota, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury Małgorzata Cuber, 
sponsorzy i mieszkańcy wsi.

Organizowany w Porębie Spytkow-
skiej Przegląd Rękodzieła ma już 10 - 
letnią tradycję. Początkowo odbywał się 
pod hasłem „Moja miejscowość – moja 
miłość” i brali w nim udział lokalni twór-
cy. Ze względu na rosnące zainteresowa-
nie Przeglądem ze strony Kół Gospodyń 
Wiejskich i stowarzyszeń spoza Poręby 
Spytkowskiej, od trzech lat impreza sta-
ła się wydarzeniem gminnym, a nawet 
powiatowym. Organizatorzy spotkania 
podkreślili, że celem Przeglądu jest 
rozwijanie, kultywowanie dorobku kul-

turalnego, rękodzieła 
i kuchni regionalnej 
mieszkańców Poręby 
Spytkowskiej i okolic. 
W ten sposób można 
zaakcentować swo-
ją przynależność do 
środowiska lokalnego 
i podjąć współodpowie-
dzialność za rodzimą 
kulturę.  Organizo-
wane warsztaty mają 
także zachęcić młode 
pokolenie do poznawa-
nia kultury ludowej, 
tradycji i wartości ce-
nionych w rodzinach 
od pokoleń. Wartości, 
które były wzorem dla wielkich Pola-
ków, a które podobnie jak i naturalne 
środowisko powoli zanika, odchodząc 
w zapomnienie. 

W tym roku w III Międzygminnym 
Przeglądzie Rękodzieła i Kuchni Re-
gionalnej wzięły udział Koła Gospodyń 
Wiejskich, stowarzyszenia i świetlice 
wiejskie z pięciu gmin: Brzesko, Bo-
rzęcin, Czchów, Gnojnik, Rzezawa. 
Swoje wspaniałe rękodzieła i potrawy 
regionalne zaprezentowały: Świetlica 
Wiejska Przyborów, KGW i Świetlica 
Wiejska w Złotej, Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Wsi Biesiadki, Świetlica 
Wiejska Gosprzydowa, Świetlica Wiej-
ska Uszew, Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Bucze, Stowarzyszenie Re-
habilitacyjno - Kinezjologiczne Zawsze 
Aktywni z Brzeska, Porębskie Towarzy-
stwo Społeczno-Kulturalne, Świetlica 
Wiejska i KGW z Poręby Spytkowskiej, 
Świetlica Wiejska Brzeźnica, Galicyjskie 
Gospodarstwa Gościnne Kraków i Oko-
lice, Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami 
- Sądecka Izba Turystyczna.  

Stowarzyszenia i organizacje biorące 
udział w Przeglądzie otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody ufundowane 
m.in. przez Urząd Miasta, Starostwo 
Powiatowe, Miejski Ośrodek Kultury 

w Brzesku, Stowarzyszenie Pomocy 
Szkole „Małopolska” i Lokalną Grupę 
Działania „Kwartet na Przedgórzu”. 

Wszyscy obecni na Przeglądzie, mo-
gli spróbować smacznych, regionalnych 
wyrobów kulinarnych, zobaczyć kolo-
rowe rękodzieła oraz posłuchać śpiewu 
i podziwiać występy w wykonaniu ZPiT 
Porębianie. 

Biorąc udział w licznych projektach, 
pokazach i warsztatach, Porębskie 
Towarzystwo Społeczno – Kulturalne, 
którego założycielami są członkowie 
Koła Gospodyń Wiejskich oraz Zespół 
Pieśni i Tańca Porębianie, ma nadzie-
ję na wypromowanie bibułkarstwa, 
jako produktu lokalnego Poręby Spyt-
kowskiej. I podobnie jak Zalipie jest 
„kwiatami malowane”, tak Poręba chce 
być kojarzona, jako wieś „kwiatami 
przeplatana”. Takie wydarzenia jak III 
Międzygminny Przegląd Rękodzieła 
i Kuchni Regionalnej przyczyniają się 
do kreowania pozytywnego wizerunku 
całej gminy Brzesko. Słowa uznania 
należą się wszystkim zaangażowanym 
w przygotowanie Przeglądu, a szcze-
gólnie Marii Karaś, która znana jest 
w swoim środowisku ze swojej aktyw-
ności i pomysłowości.  B.K.

Fot. Beata Kądziołka str. 20

III Międzygminny Przegląd Rękodzieła 
i Kuchni Regionalnej

ODESZLI W SIERPNIU (uzupełnienie)
Czarnecka Eugenia Czesława (63) – Brzesko
Zarzycki Stefan (77) – Jadowniki

ODESZLI WE WRZEŚNIU
Gawłowska Ewa Genowefa (61) – Brzesko
Gibała Maria Józefa (87) – Mokrzyska

Grzebieniarz Stanisław (67) – Jadowniki
Klimek Irena (53) – Poręba Spytkowska
Kramer Tadeusz (68) – Brzesko
Machał Stanisław Michał (62) – Jadowniki
Mrówka Kazimierz (78) – Jadowniki
Prokopek Tadeusz (87) – Wokowice
Przybylska Romana (90) – Brzesko
Przybyło Józefa Melania (77) – Wokowice

Put Maria (89) – Poręba Spytkowska
Roszkowny Zofia (84) – Brzesko
Rudnik Jan (86) – Brzesko
Sowa Artur Bartłomiej (17) – Poręba Spytkowska
Stanczykiewicz Wanda (88) – Jadowniki
Wąs Andrzej Stanisław (54) – Brzesko
Wielgosz Zofia (88) – Bucze
Zdebski Kazimierz (65) – Brzesko

WYDARZENIA
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Wada słuchu, chociaż jest dysfunkcją 
najmniej widoczną, daje szereg skutków, 
które wyjątkowo niekorzystnie wpływają 
na ogólny rozwój człowieka. Istotnym wa-
runkiem, branym pod uwagę w diagnozie 
dziecka z deficytem słuchu jest:

- okres, w którym nastąpiło uszko-
dzenie słuchu                                                                                         

- stopień ubytku słuchu
- moment postawienia diagnozy
- przebieg procesu rewalidacyjnego/

terapeutycznego/                                                                             
- możliwość wielospecjalistycznej 

opieki medycznej, surdopedagogicznej, 
surdologopedycznej z dzieckiem oraz jego 
najbliższą rodziną w celu kontynuacji 
zabiegów korygujących słuch, kształtu-
jących język i mowę. 

Dziecko z niesprawnie funkcjonują-
cym analizatorem słuchu nie uczy się 
języka w sposób naturalny. Nie słyszy 
mowy w sytuacjach życia codziennego, 
nie uczy się rozróżniania dźwięków, ich 
lokalizacji. Inaczej dźwięki odbiera i 
inaczej je produkuje. Pomiędzy dziećmi 
słyszącymi, a ich rówieśnikami z za-
burzonym słuchem w rozwoju języka i 
mowy widoczne są znaczne różnice, ale 
dopiero po 6-tym miesiącu życia. Przed 
tym okresem wokalizacje dziecka są 
mimowolne, złożone z modulowanego 
krzyku, które sygnalizują różne potrzeby 
fizjologiczne. Wówczas zachowania dzieci 
słyszących i niesłyszących są takie same. 
Dopiero przejście do etapu gaworzenia 
po około 6-tym miesiącu życia, kiedy 
pojawiają się samogłoski i niektóre spół-
głoski, wskazują już na pewne różnice. 
Dziecko z wadą słuchu nie podejmuje 
wtedy prób produkowania głosek z po-
wodu braku wzorców słuchowych. 

Docierające do niego bodźce drogą 
wzrokową nie są równoznaczne ze słucho-
wymi, nie mają bowiem cech akustycz-
nych. Drugą przyczyną, to brak kontroli 
słuchowej swoich wokalizacji /dziecko 
nie słyszy siebie/. Nie odbiera także 
elementów prozodycznych mowy jakimi 
są: rytm, melodia, akcent. Wypowiadane 
przez najbliższych opiekunów słowa nie 
są nośnikami informacji – dziecko nie 
rozumie pojęć. 

Dlatego zaburzenie słuchu w za-
leżności od momentu jego wystąpie-
nia, głębokości, prowadzonej terapii 
/wspomaganej aparatami słuchowymi, 
wszczepem implantu ślimakowego/ może 

utrudniać, a czasem wręcz uniemożliwiać 
przyswajanie mowy i języka. Warto też 
wspomnieć, iż niejednokrotnie zaburze-
nie komunikacji językowej doprowadza 
do izolacji osób niesłyszących. Bowiem 
ich zniekształcona artykulacja, i ubogie 
słownictwo nie zawsze jest zrozumiałe 
dla otoczenia. Natomiast język migo-
wy, daktylografia to  wybrane metody 
alternatywnej komunikacji, które nie 
są zazwyczaj znane osobom słyszącym 
/niejednokrotnie dotyczy to najbliższej 
rodziny dziecka z wadą słuchu/. Niesły-
szące dzieci w obawie o narażenie się 
na zignorowanie, czy złe podejście przez 
swoich słyszących rówieśników, unikają 
z nimi kontaktów – izolują się, stają się 
„aspołeczne”. 

Prócz trudności w sferze emocjonal-
nej i społecznej warto zwrócić uwagę na 
fakt w jakim stopniu ubytek słuchu i 
mowy ma wpływ na podjęcie przez dzie-
cko edukacji przedszkolnej, a w kolejności 
osiągnięcia gotowości do nauki na kolej-
nych etapach kształcenia. Przyjmuje się, 
iż dziecko rozpoczynając naukę w szkole 
powinno mieć już ukształtowaną mowę. 
Etap szkolny nadal będzie doskonalił i 
wspomagał słownik dziecka oraz kształ-
cił umiejętności jasnego i precyzyjnego 
wyrażania myśli zarówno w mowie i 
piśmie. Będzie uczył poprawnego formu-
łowania wypowiedzi zgodnie z zasadami 
leksykalnymi i gramatycznymi języka 
polskiego.

Nauczyciel rozpoczynając pracę z 
uczniem, u którego stwierdzono ubytek 
słuchu /który ma orzeczenie o kształceniu 
specjalnym z uwagi na deficyt słuchu/ 
musi zwrócić szczególną uwagę na po-
tencjał dziecka, jego motywację do nauki 
oraz gotowość ze strony rodziców do 
pracy z dzieckiem, współpracy ze szkołą 
oraz specjalistami kierującymi terapią 
indywidualną ucznia.                                                                                           

Powinien równocześnie wyjaśnić 
pozostałym dzieciom w klasie, jakie trud-
ności może mieć ich niesłyszący kolega w 
kwestii porozumiewania się. Uczniowie 
powinni też wiedzieć, że aparaty słucho-
we i inne urządzenia, którymi posługuje 
się uczeń, służą do wzmacniania wszyst-
kich dźwięków dochodzących z otoczenia 
do ucha dziecka - również: krzyku, hałasu 
- ale nie przywraca słuchu. Dlatego też, 
ich niesłyszący rówieśnik, może czegoś 
nie usłyszeć albo nie zrozumieć od 

razu, ale przecież „widzi, myśli i czuje”.  
Nauczanie i wychowanie dzieci z wadą 
słuchu wymaga dużo większego nakładu 
pracy ze strony nauczyciela, specjalisty 
prowadzącego indywidualną terapię 
samego ucznia, dużego zaangażowania 
rodziców oraz wspólnego zsynchronizo-
wania tych działań  dla dobra dziecka. 
Podobnie jednak, tak jak dzieci słyszące, 
każdy uczeń z deficytem słuchu jest 
indywidualistą. Nie można go umieścić 
w żadnych ramach podręcznikowych 
obrazach dziecka z uszkodzonym słu-
chem. Nie istnieje reguła, która mówi, 
że dziecko z mniejszym ubytkiem słuchu 
ma bogatszy słownik, lepsze możliwości 
prawidłowego funkcjonowania w klasie 
ogólnodostępnej, czy integracyjnej. Im 
więcej pracy włożymy w pomoc temu 
uczniowi, w zrozumienie otaczającego go 
świata, tym większe będą efekty naszej 
pracy.

Uczeń słabo słyszący jest w stanie 
opanować konieczne i podstawowe wia-
domości zawarte w programie nauczania, 
ale wymaga to znacznie więcej czasu, 
cierpliwości oraz dostosowania wyma-
gań edukacyjnych do jego możliwości i 
dysfunkcji. 

Już dziecko w wieku przedszkolnym 
może mieć wydane przez poradnię psy-
chologiczno – pedagogiczną orzeczenie 
o kształceniu specjalnym ze względu 
na wadę słuchu. Daje to możliwość 
zorganizowania między innymi zajęć 
ze specjalistami – surdopedagogiem i 
surdologopedą. Kształcenie specjalne 
może być kontynuowane na kolejnych 
etapach edukacyjnych do szkoły po-
nadgimnazjalnej włącznie. Dzieci słabo 
słyszące i niesłyszące mają możliwość 
dostosowania warunków i form prze-
prowadzania sprawdzianu, egzaminu 
gimnazjalnego i maturalnego do swoich 
potrzeb i możliwości.

Nie należy lekceważyć nawet naj-
mniejszych symptomów sygnalizujących 
niedosłuch naszych pociech. Z roku na 
rok zwiększa się populacja dzieci, u któ-
rych stwierdza się ubytek słuchu i jest 
on spowodowany różnymi czynnikami. 
Z praktyki zawodowej można wysnuć 
stwierdzenie, że im szybsza i pełniej-
sza wielospecjalistyczna diagnoza oraz 
wczesna rehabilitacja tym sprawniejszy 
przebieg procesu edukacyjnego. 

Pracownicy Poradni

Nie bójmy się problemów!

Dzieci z uszkodzonym słuchem 
w środowisku domowym i szkolnym. 

PORADNIA
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Projekt „Wymiana doświadczeń” 
– LdV - VETPRO realizowany w Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Brzesku  przy wsparciu finanso-
wym Komisji Europejskiej w ramach 
programu „Uczenie się przez całe 
życie” dobiega końca. 

Beneficjentami projektu są nauczy-
ciele przedmiotów zawodowych, języka 
angielskiego oraz osoby kadry zarzą-
dzającej szkołą i powiatem. Projekt 
zakładał 16 mobilności realizowanych 
w ramach tygodniowego wyjazdu do 
Jyvaskyla w Finlandii. 

W czasie wakacji,  w dniach 
16.08.2013 r. – 24.08.2013 r. nauczy-
ciele ZSP nr 1 oraz przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego w Brzesku 
uczestniczyli w  wizycie w ramach 
programu Leonardo da Vinci w Kon-
sorcjum Edukacyjnym w Jyvaskyla w 
Finlandii. Celem wymiany doświad-
czeń  osób odpowiedzialnych za kształ-
cenie i szkolenie zawodowe był wzrost 
wiedzy i doświadczenia beneficjentów 
w zakresie innowacyjności i przedsię-
biorczości w kształceniu zawodowym. 

Wyjazd został poprzedzony przygo-
towaniem pedagogiczno – kulturowym 
oraz przygotowaniem językowym. In-
tegralną częścią projektu był program 
kulturowo-językowo-pedagogiczny. W 
jego ramach uczestnicy podwyższyli 
swoje umiejętności językowe, a także 
poznali ciekawe miejsca i zwyczaje 
kraju partnera. Nauczyciele opro-
wadzeni przez przewodnika poznali 
najciekawsze miejsca w Jyvaskyla. 
W trakcie rejsu statkiem po jeziorze 

KADRA PEDAGOGICZNA ZSP NR 1 
W NAJLEPSZYM KONSORCJUM EDUKACYJNYM W EUROPIE

Päijänne, mieli okazję poznać piękno 
miasta stanowiącego  ośrodek admi-
nistracyjny regionu Finlandia Środ-
kowa. Finlandzki Partner projektu 
Konsorcjum Edukacyjne w Jyvaskyla, 
z dużym zaangażowaniem  zadbał o 
zapewnienie  właściwej realizacji  pro-
gramu stażu  a także o komfort pobytu 
uczestników.

W czasie bezpośredniej wizyty 
uczestnicy zapoznali się z bazą dy-
daktyczną kształcenia teoretycznego i 
praktycznego w konsorcjum, spotkali 
się z kadrą kształcenia zawodowego, 
osobami nadzorującymi działania edu-
kacyjne, przedstawicielami instytucji 
zajmujących się kształceniem doro-
słych oraz doradztwem zawodowym. 
Uczestniczyli w spotkaniach dotyczą-
cych systemu kształcenia zawodowego 
i potwierdzania kwalifikacji zawodo-
wych na różnych poziomach edukacji. 
Poznali zakres użycia e-learningu oraz 
stosowania systemu ECVET. Rozmowy 
z przedstawicielami konsorcjum dały 
możliwość poznania fińskiego systemu 
kształcenia oraz zrozumienia tamtego 
rynku pracy.

Uczestnicy w czasie spotkań, promu-
jąc swoją szkołę, gminę i powiat przed-
stawili prezentację multimedialną oraz 
wręczyli materiały na temat naszego 
regionu.

Podczas spotkań prowadzono roz-
mowy dotyczące możliwości dalszej 
współpracy m.in. organizacji wymiany 
młodzieży oraz organizowania praktyk 
zawodowych.

Udział w projekcie pozwolił benefi-
cjentom na podniesienie umiejętności i 
wiedzy w zakresie przedsiębiorczości i 
innowacyjności w kształceniu zawodo-
wym. Nawiązanie kontaktów między 

nauczycielami  zawodu, umożliwia syste-
matyczne dzielenie się doświadczeniem, 
wzmacnia profesjonalny wizerunek i 
status zawodowy uczestników. Uczest-
nicy projektu mieli okazję sprawdzenia 
posiadanych umiejętności zawodowych 
i językowych w nowym środowisku kul-
turowym. Dodatkowe korzyści to wzrost 
poczucia własnej wartości, większa ot-
wartość w zakresie postrzegania innych 
kultur, zwyczajów i tradycji a przez to 
lepsza motywacja do poszukiwania in-
dywidualnych ścieżek rozwoju.

Cele założone w projekcie zostały 
osiągnięte. Doświadczenia zdobyte 
podczas wymiany przyniosły wymier-
ne korzyści w postaci innowacyjnych 
pomysłów organizacji pracy szkoły (np. 
zasad współpracy szkoły z pracodawca-
mi, sposobu zaprojektowania pracowni 
organizacji reklamy czy możliwości 
wykorzystania technologii mobilnych, 
bezprzewodowych sieci oraz technologii 
e-kształcenia). Udział w wymianie przy-
czynił sie do podniesienia kwalifikacji 
zawodowych nauczycieli ZSP nr 1, dzięki 
czemu są dla szkoły bardziej wartościo-
wymi pracownikami. 

Projekt został zrealizowany przy 
wsparciu finansowym Komisji Europej-
skiej w ramach programu „Uczenie się 
przez całe życie”.

Publikacja powstała w wyniku pro-
jektu zrealizowanego przy wsparciu 
finansowym Komisji Europejskiej w 
ramach programu „Uczenie się przez 
całe życie”. Odzwierciedla jedynie sta-
nowisko autora. Komisja Europejska 
ani Narodowa Agencja nie ponoszą 
odpowiedzialności za umieszczoną w 
niej zawartość merytoryczną ani za 
sposób wykorzystania zawartych w niej 
informacji.  ZSP1 w Brzesku

Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Jadownikach przystąpi-
ła do IV edycji Małopolskiego 
Konkursu „ Odblaskowa Szkoła”, 
w ramach którego zostanie przepro-
wadzonych wiele działań mających 
na celu zwiększenie bezpieczeństwa 
dzieci w ruchu drogowym. Wszyscy 
uczniowie otrzymali już kamizelki 
i elementy odblaskowe. Wiedzę na 
temat bezpieczeństwa uczniowie 

będą zdobywać także podczas spotkań 
z przedstawicielami Policji, Straży 
Pożarnej, Służby Zdrowia oraz na 
dodatkowych zajęciach szkolnych. 
Odbędzie się wiele konkursów oraz 
zorganizowany będzie happening 
„Jesteśmy widoczni na drodze”. 
Koordynatorami projektu są: Jan 
Chrabąszcz i Rafał Sieński.

W ubiegłym roku szkolnym 
szkoła w/w konkursie zdobyła 12 
miejsce w Małopolsce. 

PSP2 Jadowniki

Odblaskowa Szkoła

fot. PSP2 Jadownikifot. PSP2 Jadowniki
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Tak o swoim nauczycielu mate-
matyki i jednocześnie wychowawcy, 
panu M. Dylągu, mówią absolwentki 
Technikum Ekonomicznego w Brze-
sku z roku 1965. Od pewnego czasu 
spotykają się z nim regularnie każde-
go roku, a na te spotkania przybywa-
ją z różnych miejsc: Nowego Targu, 
Czarnej, Brzeska, Krakowa, Lipnicy, 
Warszawy, a nawet z USA. Opowia-
dają wtedy o swoich problemach, 
rodzinie, powracają wspomnieniami 
do dawnych lat szkolnych. Organi-
zują wycieczki, w czasie których pan 
Dyląg opowiada ciekawe historie 
związane z miejscami okolic Bochni 
i Brzeska. A potrafi mówić bardzo 
interesująco, gdyż jest znakomitym 
gawędziarzem! W tym roku panie 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
postanowiły przybliżyć postać swo-
jego Profesora czytelnikom BIM-u, 
dlatego też po wcześniejszym umó-
wieniu zjawiam się w towarzystwie 
pani Janiny w jego domu. Wita nas 
uśmiechnięty, cichy i skromny czło-
wiek. Nic nie zdradza jego wieku, 
a przecież, jak sam mówi, jest naj-
starszym nauczycielem z pokolenia, 
które edukowało młodzież w daw-
nym pałacu Goetzów. W Technikum 
Ekonomicznym, a później Liceum 
Ekonomicznym pracował od roku 
1954 aż do przejścia na emeryturę 
w roku 1984. Oprowadza nas po 
swoim królestwie, w którym nie ma 
przepychu, ale za to wyczuwa się 
w nim specyficzny, intelektualno-ar-
tystyczny klimat. W każdym pokoju 
na regałach mnóstwo książek, a na 
ścianach olejne obrazy namalowane 
przez kolegów artystów naszego 

Wychowawca z charyzmą
gospodarza. Pan Dyląg, niczym ku-
stosz muzeum, przybliża nam histo-
rie związane z ich powstawaniem. 
W saloniku na honorowym miejscu 
wisi olejny portret papieża Jana 
Pawła II wykonany przez Ryszarda 
Golińskiego, obecnego pracownika 
muzeum w Nowym Wiśniczu, a obok 
kopia obrazu Józefa Piłsudskiego 
autorstwa Jana Walatka. W innych 
pokojach dominuje  klimat rodzinny 
- na ścianach olejne portrety żony, 
pani Anny, malowane przez ks. 
Stanisława Nowaka i Jana Walatka 
oraz portret siostry Danusi. Naszą 
uwagę przykuwa piękny, oryginalny, 
malowany na szkle wizerunek Matki 
Boskiej, który pan Dyląg otrzymał 
w prezencie od proboszcza w Dęb-
nie, a także kopia obrazu Matki 
Boskiej Bizantyjskiej. Zwiedzamy 
też piwnicę domu, tzw. „oczko w gło-
wie” pana Mieczysława, tu bowiem 
widać efekty jego pracy: równiutko 
poukładane na regałach butelki 
i słoiki z przetworami. Zachwycamy 
się także zadbanym i wypielęgnowa-
nym ogrodem. Wszędzie widać tzw. 
„gospodarskie oko”.

- Wyniosłem to z domu rodzinnego 
w Leksandrowej, gdzie mieliśmy 3-mor-
gowe gospodarstwo zapewniające byt 
rodzicom, mnie i siostrze Danusi. Wyci-
skaliśmy z ziemi wszystko, co się dało. 
Muszę przyznać, że nigdy nie zaznałem 
głodu, nawet w trudnych latach wojen-
nych. Ziemia potrafi się odwdzięczyć 
hojnymi plonami, jeżeli się o nią dba. 
Już jako młody chłopak interesowałem 
się literaturą rolniczą i próbowałem 
unowocześniać nasze gospodarstwo, np. 
uprawiałem ziemniaki nowymi metoda-
mi, zakładałem pasieki, itp.. Nie lubię 
marnotrawstwa i dlatego denerwuje 
mnie np. widok leżących pod jabłoniami 
gnijących jabłek. Przez pewien okres 
myślałem o pozostaniu na gospodarstwie, 
ale moja matka widziała dla mnie inną 
przyszłość zawodową. Do dziś jednak lu-
bię obserwować  przyrodę, wzrusza mnie 
widok rodzącego się na wiosnę nowego 
życia i z przyjemnością pielęgnuję swój 
przydomowy mały ogródek. 

- Podobno w czasie Pana szkolnej 
edukacji, aż do uzyskania tytułu 
mgra matematyki na UJ, pojawiały 
się różne przeszkody?

-Miałem 6 lat, gdy rozpoczynałem na-
ukę w szkole. Jestem zdziwiony, gdy sły-
szę dziś protesty wielu rodziców przeciw-
nych posyłaniu sześciolatków do szkoły. 

Moja historia potwierdza tezę, iż wczesna 
edukacja nikomu nie zaszkodziła. W roku 
1937 ukończyłem 7. klasę i pojawiła się 
pierwsza przeszkoda! Mama nie miała 
możliwości zajęcia się moim dalszym 
kształceniem w gimnazjum, gdyż zajęta 
była pielęgnacją umierającego na gruźli-
cę ojca. Abym jednak nie tracił kontaktu 
z nauką, kazano mi uczęszczać drugi 
rok do 7. klasy. Dopiero po śmierci ojca 
wznowiłem w 1938r. dalszą edukację 
w bocheńskim gimnazjum. Jako półsie-
rota byłem częściowo zwolniony z opłaty 
szkolnej, tzw. czesnego, które wynosiło 
wówczas 220zł rocznie. Ale znów pojawiła 
się kolejna przeszkoda – wybuchła wojna. 
Ze względu na swoje bezpieczeństwo nie 
chodziłem na tajne komplety, a zająłem 
się pracą w gospodarstwie. Po skończeniu 
wojny rozpocząłem naukę w bocheń-
skim Liceum Ogólnokształcącym dla 
Dorosłych(niepracujących). Aby nadgonić 
stracone lata wojenne, realizowaliśmy 
materiał jednej klasy w ciągu pół roku 
i dzięki temu już w 1947r. zdałem ma-
turę. Przyjaźnie szkolne z tamtych lat 
są niezwykle mocne i trwałe. Każdego 
roku w 1. sobotę czerwca spotykamy 
się na zjazdach koleżeńskich, jest nas 
niestety coraz mniej! Obecnie tylko 9 
osób. Po maturze zdałem na Wydział 
Matematyczny UJ, ale i tu nie obeszło 
się bez kłopotów. Miałem już napisaną 
pracę magisterską, gdy na skutek refor-
my szkolnictwa w 1952r. zlikwidowano 
pewne etaty i mój promotor ks. profesor 
Turowicz został zwolniony. Dostałem 
innego promotora i musiałem pisać pracę 
magisterską od nowa. 

- Skąd u dziecka chłopskiego taki 
silny pęd do nauki?

- Bardzo duży wpływ na mnie miała 
rodzina ze strony matki. Było w niej 
trochę ludzi wykształconych. Przyrodni 
brat mamy był proboszczem w parafii Za-
sów koło Czarnej. Największym jednak 
autorytetem był dla mnie wujek Antoni 
Karwiński pracujący w krakowskim Li-
ceum Nowodworskiego, w którym uczył 
języków obcych: łaciny, francuskiego, 
niemieckiego. Miał tytuł doktora i był 
także tłumaczem przysięgłym.

- Czy nigdy nie żałował Pan swo-
jej decyzji wyboru kierunku nauczy-
cielskiego? Kierunki inżynieryjne 
dawały chyba lepsze możliwości 
awansu zawodowego?

- Takie pytanie zadał mi już kiedyś 
mój kolega architekt, gdy spacerowaliśmy 
ulicami Bochni. Mówił wtedy: „Popatrz, 
jak to miło obserwować dzieła swojej 
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pracy: tu budynek, tam budynek, który 
zaprojektowałem”. Odpowiedziałem mu 
wówczas: „A ja, gdy idę ulicami Brzeska 
i spotykam dawnych uczniów – to ten się 
uśmiecha, tamten się uśmiecha”... Cenię 
sobie kontakty z ludźmi i cieszę się, że 
moi uczniowie mnie pamiętają, że się 
kłaniają. Zdarza się, że kogoś już nie po-
znaję, jednak jego uśmiech podpowiada: 
„To chyba dawny twój uczeń!”.

- Kiedy w Pana życiu pojawiło 
się Brzesko?

- Odpowiedź na to pytanie jest 
związana z moją skomplikowaną drogą 
zawodową. Po studiach otrzymałem 
nakaz pracy aż w Białymstoku. Pra-
cował tam już mój kolega z Łysej Góry 
– Piotr Mytnik, u którego miałem się 
zatrzymać. Podjechałem więc z dworca 
bryczką pod wskazany adres i zobaczy-
łem zniszczoną kamienicę. Aby dostać 
się do mieszkania kolegi na I piętrze, 
trzeba było wychodzić po drabinie. 
W Wojewódzkim Wydziale Oświaty 
usłyszałem, że w samym Białymstoku 
nie ma już wolnych etatów i skierowano 
mnie do miejscowości, o której mówio-
no, że „ wilki tam do okien zaglądają”. 
Miałem uczyć języka francuskiego, 
przedmiotu, do którego nie posiadałem 
żadnego przygotowania. Za radą kolegi 
wróciłem więc do domu. Mimo iż zaczą-
łem pracować w Miechowie, przysłano 
mi upomnienie, że nie podjąłem pracy, 
do której byłem zobowiązany. W Mie-
chowie dowiedziałem się, że od nowego 
roku szkolnego będzie etat nauczyciela 
fizyki i chemii w Brzesku, skorzystałem 
więc z okazji tym chętniej, że było to 
niedaleko od mojej rodzinnej Lek-
sandrowej. I tak od września 1954r. 
rozpoczęło się moje zapuszczanie ko-
rzeni w mieście, w którym mieszkam 
do dziś. Pracowałem w Technikum 
Ekonomicznym z siedzibą w dawnym 
pałacu Goetzów. Tu też otrzymałem 
mały pokoik, w którym mieszkałem 
razem z kolegą matematykiem. Ale 
białostocka przeszłość dalej mnie prze-
śladowała. Po dwóch latach dostałem 
wezwanie do Prokuratury w Bochni, 
gdzie musiałem się tłumaczyć, dlaczego 
nie podjąłem pracy w charakterze na-
uczyciela j. francuskiego. Na szczęście 
trafiłem na mądrego prokuratora, 
który rozumiał bezsens sprawy, musiał 
jednak mnie ukarać, otrzymałem więc 
mandat w wysokości 270zł, co równało 
się 1/3 ówczesnej pensji nauczyciela. 
Po pewnym czasie mój kolega mate-
matyk wyjechał z Brzeska, mogłem 
więc wreszcie otrzymać pełny etat 
z matematyki, czyli przedmiotu, do 
którego miałem solidne uniwersyteckie 
przygotowanie. 

- Jak Pan wspomina z perspek-
tywy czasu te pierwsze lata pobytu 
w Brzesku?

- No cóż, to były najpiękniejsze 
młodzieńcze lata, w których poznałem 
smak przyjaźni, miłości i udanego 
małżeństwa, a kontakt z młodzieżą nie 
pozwalał na odczuwanie upływającego 
czasu. W pałacu mieszkałem tylko jeden 
rok, a potem wynajmowaliśmy z kolegą 
mały pokój przy ul. Głowackiego. Ale 
pobyt w pałacu wspominam bardzo miło. 
Mieszkało tu dużo nauczycieli z Liceum 
Ogólnokształcącego, np. pp. Bystrzyńscy, 
Złonkiewiczowie, Luszowscy, p. Pabian, 
p. Czuma, p. Ogiela i wielu innych. Dy-
rekcje obu szkół toczyły czasem ze sobą 
spory, które nie wpływały jednak na re-
lacje między nami. Grywaliśmy w brydża 
u państwa Luszowskich, chodziliśmy 
wspólnie do „Pawilonu”, spotykaliśmy 
się na pogawędki.

- Pana dawne uczennice mówią, 
że był Pan nauczycielem matematy-
ki bardzo wymagającym, ale jedno-
cześnie wyrozumiałym.

- Nauczyciel musi odkrywać pewne 
braki uczniów, ale powinien to robić 
taktownie i z wyczuciem. Matematyka 
nie jest trudna, jak twierdzą niektó-
rzy, wymaga jednak systematycznego 
uczenia się, gdyż każde zaniedbanie 
negatywnie wpływa na dalsze zrozu-
mienie materiału. Bardzo zależało mi 
na tym, aby jak najwięcej moich uczniów 
dostawało się na wyższe studia, dlatego 
prowadziłem dodatkowo różne zajęcia 
pozalekcyjne i kółka matematyczne, na 
których poszerzaliśmy zakres wiedzy. 
Szanowałem uczniów ambitnych i wiele 
im pomagałem. Nie były w tamtym czasie 
rozpowszechnione, tak jak dziś, lekcje 
prywatne. Młody człowiek musiał sam 
chcieć się nauczyć. Jeżeli czegoś nie ro-
zumiał, służyłem pomocą, nie zwalniałem 
jednak od myślenia. Uczniom słabszym 
trochę odpuszczałem, ale dopiero przed 
klasyfikacją. 

- Czy to prawda, że duży wpływ 
na Pana życie miały kobiety?

- Tak, już od najmłodszych lat. 
Pierwszą z nich była Halinka - uczenni-
ca I klasy, moja „niania”. Bawiła się ze 
mną i dbała, żeby nic mi się nie stało. 
Była moją pierwszą miłością. Niestety, 
w pewnym momencie Halinka przestała 
do nas przychodzić. Dużo później dowie-
działem się, że zmarła na szkarlatynę. 
Niewątpliwie ważną rolą w moim życiu 
odegrała matka. To ona zadecydowała 
o moim dalszym kształceniu. Była bardzo 
energiczna i po śmierci ojca podejmowała 
wszystkie ważne decyzje. Pomagałem jej 
w gospodarstwie, przyjeżdżałem do domu 
w każdej wolnej chwili. Bliska mi była 

także siostra Danusia, młodsza ode mnie 
o 5 lat. Skończyła Liceum Administracyj-
ne i pracowała w Banku Narodowym na 
Wielopolu w Krakowie. Od 30. roku życia 
chorowała na postępujący gościec stawo-
wy i zmarła w wieku 62 lat. Matka po 
sprzedaniu domu w Leksandrowej, a po-
tem Wiśniczu przeniosła się do Krakowa 
i tam pielęgnowała Danusię w ostatnich 
latach życia. Mama nigdy nie zaakcepto-
wała miejskiego życia. Czułem się za te 
bliskie osoby odpowiedzialny i w każdy 
czwartek jeździłem do Krakowa, by 
załatwić im różne sprawy, a także zrobić 
zakupy. Przywoziłem też z Brzeska chleb 
od pana Mrówki, gdyż mama narzekała 
na jakość chleba krakowskiego. 

Bardzo ceniłem kobiety wykształco-
ne i tym zaimponowała mi koleżanka 
z pracy, Ania Kijakówna, późniejsza 
żona. Z natury była humanistką i ma-
rzycielką. Przed wojną rozpoczęła studia 
na polonistyce, ale wojna zmieniła jej 
plany. Ukończyła studia ekonomiczne 
i uczyła w Technikum Ekonomicznym 
rachunkowości i ekonomiki. Gdy 1 
sierpnia 1956r. przyjechałem po odbiór 
pensji, zobaczyłem w sekretariacie zapła-
kaną dziewczynę. Okazało się, że jest to 
nasza nowa koleżanka, której dyrektor 
F. Bal zlecił przeprowadzenie remontu 
internatu w budynku, w którym niegdyś 
mieściła się harcówka. Ponieważ nie 
wiedziała, jak się do tego zabrać, swoją 
niemoc zalewała łzami. Po dwóch latach 
znajomości wzięliśmy ślub. Otrzymali-
śmy mieszkanie służbowe ogrzewane tzw. 
„trociniakiem”, z ubikacją na podwórzu, 
a drewniany taboret z dziurą na mied-
nicę był dla nas namiastką łazienki. 
Nie dziwi więc, że szukaliśmy lepszych 
warunków mieszkaniowych. Po kilku 
przeprowadzkach wreszcie osiedliśmy 
na swoim, w 1967r. przystąpiłem bowiem 
do Spółdzielni Domków Jednorodzinnych 
i zbudowałem dom, w którym mieszkam 
do dziś. Żona, moja wierna towarzyszka 
życia, zawsze była radosna i uczuciowa. 
Pod jej wpływem zainteresowałem się 
literaturą światową, szczególnie książ-
kami Hemingway’a. 

- W ciągu swojej wieloletniej 
pracy pedagogicznej był Pan wy-
chowawcą różnych klas. Jaka była 
wtedy młodzież?

- Młodzież jest zawsze taka sama, ce-
chuje ją ciekawość życia, chwilowy bunt, 
a także chęć znalezienia swojego miejsca 
w świecie. Młodzi nie lubią fałszu i zakła-
mania i szanują tych, którzy mają coś 
sensownego do powiedzenia. Uważam, że 
z młodymi trzeba rozmawiać, poważnie 
traktować ich wątpliwości, nie ośmieszać, 
a nauczyciel winien zawsze znaleźć dla 
nich czas. Bardzo dobrze poznawałem 
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swoich wychowanków na wycieczkach 
klasowych. Jedną z nich, wycieczkę do 
Trójmiasta, zapamiętałem szczególnie. 
Odłączyła się od grupy pewna uczenni-
ca i nikt nie wiedział, co się z nią stało. 
Nerwowe i dość długie poszukiwania 
zakończyły się sukcesem. Znaleźliśmy 
ją na sopockim molo, gdy romansowała 
z przystojnym marynarzem. No cóż, mło-
dość była i jest czasami szalona!!

- A czy nie czuje się dziś Pan 
człowiekiem samotnym?

- Posłużę się tu pewną maksymą 
życiową: „Żeby na starość nie być samot-
nym, trzeba na to zapracować”. Mam 
ciągle kontakt z ludźmi: krewnymi, 
wychowankami, koleżankami i kolegami 
z pracy i szkoły. Nie mieliśmy z żoną 
własnych dzieci, ale dużo czasu i serca 
poświęciliśmy dzieciom siostry i brata 
mojej żony. W sumie w naszym domu 
mieszkało czworo podopiecznych, którym 

pomagaliśmy w nauce i dbaliśmy o ich 
rozwój. Wszyscy odnaleźli swoje miejsce 
w życiu. Łączą mnie z nimi silne więzi.

- Jaka jest Pana recepta na 
szczęście?

- Każdy może szczęście rozumieć 
inaczej, dla mnie szczęściem było udane 
pożycie małżeńskie i poukładane życie. 
Trzeba też mieć kogoś bliskiego, kogo się 
kocha. Należy pamiętać, by nie marno-
wać drogocennych chwil na niepotrzebne 
gniewy i konflikty. Jeżeli odnajdziemy 
w sobie taką harmonię, to właśnie jest 
szczęście.

Pan profesor Dyląg nie żałuje 
swojego czasu dla słuchaczy, może 
mówić całymi godzinami. Ma wprost 
fenomenalną pamięć i przybliża 
różne wydarzenia z najdrobniejszy-
mi szczegółami. Posiada obszerną 
wiedzę, która mogłaby posłużyć do 

napisania kilku ciekawych książek 
lub scenariuszy filmowych. Nie ma 
czasu na bezużyteczne użalanie się 
nad sobą i upływającym czasem. 
Żyje chwilą i cieszy się każdym 
dniem. Ciągle coś robi, np. z pasją 
gromadzi informacje dotyczące 
własnej rodziny, które odnajduje 
w księgach parafialnych, a także 
tarnowskim Archiwum Diecezjal-
nym. I to chyba dodaje mu sił, czyni 
spełnionym w życiu i daje radość. 
Na pożegnanie z nami powiedział: 
„Nie lubię rozgłosu, mam jednak 
nadzieję, że dzięki temu artykułowi 
w BIM-ie ktoś podejmie trud napisa-
nia kiedyś monografii Technikum 
Ekonomicznego w Brzesku. Może 
więc jako najstarszy nauczyciel tej 
szkoły stanę się zaczynem do nowe-
go działania”. 

Rozmawiała: Bogumiła Put

Większość z nas mówiąc o świętach, 
ma na myśli tylko te powszechnie 
znane. Zasób polskich świąt obejmuje 
więc przede wszystkim te kościelne i te 
państwowe. Nie zapominamy również 
o tych bardziej popularnych, wywodzą-
cych się z naszej bądź obcej kultury 
m.in.: Dzień Dziecka, Walentynki, An-
drzejki, Dzień Matki itp. W kalendarzu 
jednak znajduje się wiele więcej mniej 
znanych powodów do świętowania. 

Niedawno zaczął się kolejny mie-
siąc – październik. Wbrew temu, że 
większość uważa, że nie może być 
nic ciekawego w tym szarym okresie, 
kiedy lato odchodzi w zapomnienie 
a przychodzi jesień, miesiąc ten obfitu-
je w okazje do świętowania. Już pierw-
szego dnia wszyscy możemy cieszyć się 
razem, bo o to swój Międzynarodowy 
Dzień obchodzi Muzyka. Również tego 
dnia świętują lekarze (Międzynarodo-
wy Dzień Lekarza), osoby starsze (Mię-
dzynarodowy Dzień Ludzi Starszych), 
a także wegetarianie (Światowy Dzień 
Wegetarianizmu). Już w dzień na-
stępny obchodzimy Europejski Dzień 
Ptaków, Międzynarodowy Dzień Bez 
Przemocy i Światowy Dzień Zwierząt 
Hodowlanych. 4 października miłośni-
cy zwierzaków mogą się cieszyć, a tzw. 
zieloni przypominać o tym, że stworze-
nia są niezmiernie ważne dla naszego 
życia, w tym dniu obchodzony jest 
Światowy Dzień Dobroci dla Zwierząt. 
5 obchodzony jest mało jeszcze u nas 
znany - Światowy Dzień Nauczyciela. 
Bardziej popularny w naszym kraju 

Jesienne powody do radości - czyli październikowe święta
jest natomiast obchodzony 14 paź-
dziernika Dzień Edukacji Narodowej, 
w którym to dzieci i młodzież dziękują 
swoim nauczycielom za poświęcony im 
czas i zaangażowanie.  6 obchodzony 
jest Światowy Dzień Mieszkalnictwa, 
dla mniej wtajemniczonych należy do-
dać, że ma on na celu zwrócenie uwagi 
opinii publicznej oraz władz państwo-
wych na problemy występujące w tej 
dziedzinie życia.

Właściwie każdy zawód ma swój 
dzień w roku - również pracownicy 
poczty, którzy mogą ucztować w tym 
miesiącu aż dwa razy: 9 dnia miesiąca 
w Światowy Dzień Poczty i 18 w Dzień 
Poczty Polskiej. Uwagę na nasze zdrowie 
ma zwrócić obchodzony 10 – Światowy 
Dzień Zdrowia Psychicznego, 12- Świa-
towy Dzień Chorób Reumatycznych, 17- 
Dzień Walki z Rakiem, 18 – Światowy 
Dzień Menopauzy i Andropauzy oraz 20 
– Światowy Dzień Osteoporozy. 

Dnia 14 października obchodzony 
jest Światowy Dzień Normalizacji. Jeśli 
ktoś nie rozumie znaczenia tego dnia, 
śpieszę dodać, że poprzez sformułowanie 
– normalizacja, rozumie się badanie 
i analizę wyrobów, usług i procesów, 
mające na celu zapewnienie ich funkcjo-
nalności i użyteczności. W ten sam dzień 
ustanowiono Międzynarodowy Dzień 
Zmniejszania Klęsk Żywiołowych.

Od 2011 roku 15 października co-
rocznie obchodzony jest Międzynarodo-
wy Dzień Kobiet Wiejskich. Na ten dzień 
przypada również: Światowy Dzień 
Mycia Rąk, Międzynarodowy dzień Nie-

widomych i Dzień Dziecka Utraconego. 
Ważny zwłaszcza dla Polaków powinien 
być 16 październik, w którym obchodzo-
ny jest Dzień Papieża Jana Pawła II. 
Również 16 obchodzony jest Światowy 
Dzień Żywności. 17 należy zwrócić uwa-
gę na ludzi ubogich w Międzynarodowy 
Dzień Walki z Ubóstwem. Na 18 przy-
pada Dzień Łączności i Światowy Dzień 
Monitorowania Wody. 19 swoje święto 
mają ratownicy (Dzień Ratownika). 22 
października obchodzimy Światowy 
Dzień Osób Jąkających. Dzień Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych przypada 
na 24 października w rocznicę jej po-
wstania w 1945 roku. W ten sam dzień 
obchodzony jest Światowy Dzień Infor-
macji na Temat Rozwoju. 25 miłośnicy 
zwierzaków obchodzą Dzień Ustawy 
o Ochronie Zwierząt. 

27 października w tym roku jest bez 
wątpienia ważny dla nas wszystkich, 
a to dlatego, że w nocy z 27 na 28, ze 
względu na zmianę czasu z letniego na 
zimowy, będziemy mogli pospać godzinę 
dłużej. Na 27 przypada również Świato-
wy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego 
i Światowy Dzień Modlitwy o Pokój. 

Najciekawszy i chyba najbardziej 
aktualny obecnie, kiedy niemal wszyscy 
musimy „liczy się z każdym groszem”, 
wydaje się być ostatni dzień miesiąca 
(31 października), na który przypada 
Światowy Dzień Oszczędności. Pytanie 
tylko czy należy wówczas świętować 
z tzw. „pompą” czy raczej skromnie.

K.Ż.
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W dniach 13-15  września 2013 
roku w Tarnowie odbyła się uroczy-
sta inauguracja roku harcerskiego 
2013/2014 ZHP Chorągwi Krakowskiej 
pod hasłem „ODKRYWAJ - Tarnów 
2013”. W zlocie w Tarnowie wzięło 
udział  ponad tysiąc harcerzy z całej 
Małopolski. Nie zabrakło również 
naszych harcerzy z 4 Drużyny Starszo-
harcerskiej „Zaborowskie Dęby” wraz 
z phm Piotrem Krawczykiem oraz 1 
Drużyny Starszoharcerskiej „Fatamor-
gana” i Szczepu Drużyn im. Bohaterów 
Września z Brzeska wraz z dh Marci-
nem Gromadzkim. Harcerze w atmo-
sferze zabawy i zdrowej rywalizacji 
uczestniczyli w licznych konkursach 
i grach terenowych, poznając równo-
cześnie czasy tarnowskiego rycerstwa 

SUKCES HARCERZY Z HUFCA BRZESKO

rzy z postacią druha Bajdały, czyli Wła-
dysława Wodnieckiego, tarnowskiego 
drużynowego-gawędziarza, który jest 
bohaterem znanej obrzędowej pieśni 
„Płonie ognisko i szumią knieje”, gosz-
czącej na niemalże każdym harcerskim 
spotkaniu. Nie zabrakło też miłych 
niespodzianek. W piątkowy wieczór cze-
kał na nas pokaz fire-show, natomiast 
w sobotę mogliśmy wyładować swoją 
energię na koncercie szantowo-rocko-
wym w Pałacu Młodzieży. Wracając 
do rywalizacji, to drużyna harcerska 
z Zaborowa zakończyła swój udział 
w zlocie dużym sukcesem – wywalczyła 
III miejsce w ogólnej klasyfikacji; tuż 
poza „pudłem”  uplasowała się 1DST 
Fatamorgana  - tym samym pokazała, 
że nawet na szczeblu wojewódzkim 
harcerze z brzeskiego hufca potrafią 
zdobywać sukcesy.

phm Piotr Krawczyk
dh Marcin Gromadzki

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA NA:
Monodram „To moja Marilyn Monroe” w wykonaniu Eweliny Niewiadowskiej – 20 października 2013 (niedziela), 

godz. 18: 00, Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Brzesku. Bilety w cenie 20 zł do nabycia w kasie MOK.

Koncert muzyki salonowej - 8 listopada 2013, godz. 18.00, Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Brzesku. 
Bilety w cenie 15 zł do nabycia w kasie MOK.

Koncert muzyki włoskiej w wykonaniu duetu „An Dreo & Karina” - 17 listopada 2013 (niedziela), godz. 18: 00, 
Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne. Bilety w cenie 40 zł do nabycia w kasie MOK.

Farsę małżeńską  w trzech aktach pt. „Separacja” - 21 listopada (czwartek), godz. 18: 00, 
Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne.  Bilety w cenie 20 zł do nabycia w kasie MOK.

i „gwiazdy Tarnowa”. Szukali najcie-
plejszego miejsca w „polskim biegunie 
ciepła”, poznawali harcerskie wątki 
związane z Tarnowem jako pierwszym, 
niepodległym miastem odradzającej się 
w 1918 roku Rzeczypospolitej. Przez 

trzy dni harcerze uczestniczyli w grach 
terenowych, konkursach i zabawach 
harcerskich. Biwakowali w tym czasie 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 
4 w Tarnowie. Podczas wieczornego ko-
minka organizatorzy zapoznali harce-

Fatamorgana, fot. arch ZHP

Zaborowskie Dęby, fot. arch ZHP
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Gościniec Banica jest pięknym 
miejscem w Beskidzie Niskim, 
gdzie gospodarstwo agroturystycz-
ne prowadzi pochodząca z Brzeska 
Jola Nowak (z domu Jakubowska) 
wraz z mężem Tomkiem Nowakiem 
i synem Jędrzejem Jakubowskim. 

Dlaczego Banica jest wyjątko-
wa? Czym różni się od innych go-
spodarstw agroturystycznych?

Piękna przyroda, cisza i spo-
kój. W krajobraz wtopiona histo-
ria. Malowniczy dom. Wspaniała 
kuchnia, gdzie fantazja spotyka się 
z perfekcją. Sery według własnych 
receptur. Przyjazne zwierzęta – psy, 
konie, stado kóz. A przede wszyst-
kim wyjątkowi ludzie.

Jolu, jakie wspomnienia z Brze-
ska są dla Ciebie najmilsze? Ludzie, 
miejsca?

Ogródek Jordanowski. Miałam kil-
ka lat, gdy mój najstarszy brat Kajtek 
zabierał mnie ze sobą do Ogródka, gdzie 
grał z chłopakami w piłkę. Tam spędzało 
się mnóstwo czasu, wszyscy tam przy-
chodzili. Brzesko był tak małe, ludzie 
dobrze się znali. Nikt mi pewnie nie 
uwierzy, że jedną z ulubionych zabaw 
towarzyskich dzieciaków z mojego po-
kolenia było puszczanie tzw. rawki (albo 
rahewki) – było to koło rowerowe bez 
opon, w którego rowek wprowadzało się 
patyk i prowadziło się je na wyścigi od 
kościoła w dół ul. Głowackiego (miesz-
kaliśmy wtedy w jednej z kamienic). 
Wygrywał ten, którego koło potoczyło 
się najdalej - bez upadku, a reszta miała 
szaloną uciechę z samego odgłosu tur-
kotania, bo przecież ulicę Głowackiego 
pokrywały wtedy „kocie łby”. Tam gdzie 
dziś stoi szpital, były tzw. Pańskie Pola, 
gdzie się jesienią puszczało latawce, 
zimą chodziło się na sanki. Bardzo miło 
wspominam szkołę podstawową, chyba 
najwięcej się tam nauczyłam. To, co mi 
przekazała polonistka pani Witowska, 
mogę recytować w nocy o północy. Dy-
rektor Podolański był zwolennikiem 
wycieczek rowerowych. Brał do swojego 
auta nasze namioty i wielkie gary, a my 
jechaliśmy na biwak. Tam się spało, 
gotowało. Zwiedziliśmy w ten sposób 
Kamienie Brodzińskiego, Melsztyn, 
Szczepanów, całe okolice Brzeska. Kiedy 
kończył się sezon wyjazdowy, wieczora-
mi  chodziło się na salę gimnastyczną, 
gdzie kwitło ożywione życie towarzy-
skie. Dyrektor grał z nami w różne gry. 

Z Brzeska w Beskid
Szkoła była świetna, fantastyczni na-
uczyciele. Do kina chodziło się co drugi 
dzień. Było między ludźmi większe po-
czucie wspólnoty – jak wszędzie wtedy 
w małych miejscowościach. Z czasów 
nauki w technikum z wielką sympatią 
i szacunkiem wspominam dyrektora Pa-
czyńskiego, który w czasie wojny trafił 
do Auschwitz jako jeden z pierwszych, 
a jako nauczyciel – był człowiekiem 
wielkiej cnoty i wewnętrznego piękna. 
Ze szkoły średniej zostały mi przyjaźnie, 
które trwają do dziś – z Agatą Basarabą, 
Danusią Szpil i Ulą Krzyżak. 

Po szkole średniej wyjechałaś z Brze-
ska. Czego szukałaś w górach? Co 
znalazłaś?

Wyjechałam, bo w Brzesku było mi 
za ciasno. Miałam poczucie, że ludzi 
za dużo, że to beznadziejne miasto, 
w którym się nic nie dzieje, gdzie rządzi 
zapyziałość i układy, gdzie osądza się 
i odrzuca wszelką inność. Szukałam ja-
kiegoś oddechu. spokoju, natury i ciszy.

Góry odkryłam i pokochałam w szko-
le. Z moją przyjaciółką Agatą każdą wol-
ną chwilę spędzałyśmy w górach, tam 
był ten oddech, ludzie których pozna-
wałyśmy – zupełnie inni niż w małym 
mieście. W górach znalazłam wszystko. 
Spokój, piękno wokół, fantastycznych 
ludzi – wiele przyjaźni – i męża, miłość 
na całe życie. Wcześniej niż męża „zna-
lazłam” w górach syna, a prawdziwa mi-
łość przyszła do mnie później. Uważam, 
że góry mają taką moc, że umacnia się 
w nich przyjaźń i miłość – jeśli sprawdzą 
się w górach, sprawdzą się wszędzie. 
Chcesz dobrze poznać swojego męża 
– wybierz się z nim na miesiąc w góry 
(trzy dni to za mało).

Najpierw były Bieszczady…
Bieszczady – Chatka na Połoninie 

Wetlińskiej. Później powrót do Brze-
ska. Tu urodził się mój syn Jędrzej, 
który swoje „pierwsze kroki” stawiał 
już w Beskidzie Niskim, gdzie zaczęłam 
pracować w schronisku turystycznym na 
Bartnem. Później z mężem przez 10 lat 
prowadziliśmy schronisko na Jamnej, 10 
lat na Maciejowej w Gorcach, a w mię-
dzyczasie kupiliśmy starą opuszczoną 
bazę turystyczną na Banicy w Beskidzie 
Niskim, z zamiarem wyremontowania 
i prowadzenia otwartego domu – gospo-
darstwa agroturystycznego.

Skąd pomysł na zamieszkanie 
tutaj?

Szukając dla siebie miejsca, gdzie 
moglibyśmy osiąść na stałe, odwiedza-

liśmy różne zakątki. Żaden jednak „nie 
przemówił do nas”. Gdzieś może było 
pięknie, ale to nie było to. Gdy człowiek 
jest skupiony na znalezieniu własnego 
miejsca, to zdarza się, że usłyszy, jak 
to miejsce do niego mówi. Przyszliśmy 
tu na spacer z Magury Małastowskiej, 
usiedliśmy pod sosenkami, które wtedy 
były jeszcze malutkie. Zachód słońca… 
i taki cudowny spokój. Oboje wiedzie-
liśmy, że to jest to. Pracując przez te 
wszystkie lata w różnych punktach, 
zatoczyliśmy duże koło i mieliśmy po-
czucie, że teraz wracamy do źródeł, bo 
przecież myśmy się z Tomkiem poznali 
w Beskidzie Niskim, Tomek kiedyś 
mieszkał w Gorlicach. Znaliśmy już 
to miejsce. Ale wcześniej gnało nas 
w świat. Po powrocie zobaczyliśmy 
Banicę na nowo.

Ile to już lat?
W dużym domu mieszkamy 11 

lat. Ale wcześniej kupiliśmy spichlerz 
łemkowski, w którym mieszkaliśmy 
podczas remontu. A raczej mąż miesz-
kał, on budował dom, bo ja w tym czasie 
siedziałam w schronisku na Maciejowej 
i zarabiałam na nasze marzenie. Widy-
waliśmy się rzadko, przyjeżdżaliśmy do 
siebie w odwiedziny.

Początki były trudne…
Początki były bardzo trudne, ale to, 

co minęło, teraz wspomina się bardzo 
mile. Każdego w życiu spotykają jakieś 
przeciwności. Nas dotknął pożar. Mie-
liśmy rozpoczęty remont banickiego 
domu. Wymieniliśmy ściany, podno-
szony był dach, na piętrze w pokojach 
czekało drewno. Pożar zabrał nam 
to wszystko, spaliły się równocześnie 
dwa domy – Banica i nasze mieszka-
nie z Brzeska (pieniądze ze sprzedaży 
mieszkania w bloku zainwestowaliśmy 

Jola Nowak, fot. Jędrzej Jakubowski
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w materiał budowlany). Zostały ka-
mienne fundamenty, ściany parteru. 
Dla mnie zawsze, jak coś się wali, 
mottem jest Zorba – „jaka piękna kata-
strofa – zaczniemy od nowa”. Najłatwiej 
byłoby się poddać, ale Banica trafiła na 
twardzieli.

Wieś Banica…
Teraz wieś Banica już nie istnieje 

administracyjnie, bo są tu tylko 2 nu-
mery domów, w tym jeden pusty. Część 
ludzi wywieziono podczas akcji „Wisła”, 
część dobrowolnie zamieniła ziemię, by 
być bliżej cywilizacji. Oficjalnie należy-
my do wsi Krzywa i tak należy wpisać 
w nawigację, inaczej trafi się do innej 
Banicy.

Najbliższym sąsiadem jest…
Cmentarz z I wojny światowej.  

Miejsce dla nas bardzo ważne, nie 
pozwala zapomnieć, dzięki niemu stale 
obcujemy z historią. Zawsze zapalamy 
na nim świeczki w Święto Zmarłych.

Wasze miejsce na ziemi i jego miesz-
kańcy.

Pola, lasy, strumyk… Mój mąż, mój 
syn i ja. Wielu przyjaciół, którzy tu wra-
cają. I goście. A do tego 2 konie, stado 20 
kóz, 3 psy, 5 kotów oraz rybki.

Teren jest nie tylko inspirujący 
geograficznie, ale i historycznie i kul-
turowo.

Są cmentarze w I wojny światowej 
i pamiątki z II wojny (pomnik lotników), 
ale przede wszystkim na nowo odkry-
wany świat Łemków. Bywają tu ludzie, 
którzy nic o Łemkach czy wielkiej bitwie 
gorlickiej nie słyszeli i tacy, którzy przy-
jeżdżają wyłącznie z tego powodu.

Najważniejsza jest dwukulturowość, 
Polacy i Łemkowie. Przyjeżdżają tu lu-
dzie z całej Polski i z całego świata, by 
to zobaczyć i tego doświadczyć – Niemcy, 
Węgrzy, Francuzi, Brytyjczycy, Japoń-
czycy. Oglądają tu cerkwie i zapomniane 
cmentarze. Poznają ludzi, i folklor na 
Watrze Łemkowskiej.

Rodzinna firma – nie nudzi się, 
ciągle razem?

Na tym polega sztuka, tajemnicą jest 
dobre dogranie się, miłość i przyjaźń, to 
wszystko nie tylko pozwala wytrzymać 
ze sobą 24 godz/dobę, ale także razem 
jeździć na wakacje. Firma rodzinna jest 
wtedy, gdy wszyscy chcą tego samego. 
Polega na zaufaniu i wspólnocie inte-
resów. Niektórzy mówią, że z rodziną 
najlepiej wychodzi się na zdjęciu, ale 
jak się ma fajną rodzinę, to można też 
razem robić interesy. Można na siebie 
liczyć w każdej chwili. Zastępujemy się 
nawzajem, choć mamy swoje specjaliza-
cje: mój mąż Tomek jest GOPRowcem, 
świetnie zna te góry. Jego pasją są też 
konie. Z zamiłowania jest narciarzem, 

Śnieżne Trasy Przez Lasy to jego teren, 
którym się z pasją opiekuje. Razem 
z Jędrkiem uruchomili wypożyczalnię 
nart biegowych. Ja jestem szefem kuch-
ni. Mój syn Jędrek zna się na kozach 
i serach. Oferuje gościom świeże kozie 
sery. Największym powodzeniem cieszy 
się twaróg zielny otoczony przyprawa-
mi, który został cztery lata temu wyróż-
niony podczas Małopolskiego Konkursu 
„Nasze kulinarne dziedzictwo”. Jędrek 
wykonuje też piękne wyroby z wikliny. 
Wyrabia kosze, różne przestrzenne 
figury. Wykorzystuje korzenie, konary 
– pewnie ma to po dziadku (Stanisław 
Jakubowski, brzeski rzeźbiarz, korze-
nioplastyk – przyp. red). Cieszę się, 
że wrócił tu dobrowolnie i chce razem 
z nami pracować. Jak człowiek wycho-
wa się w lesie, to prędzej czy później do 
tego lasu wróci, zmęczy go wielki świat. 
Niektórzy rodzice zmuszają dzieci do 
objęcia schedy i to wcale nie jest zabaw-
ne, dlatego uszanowałabym jego wybór, 
gdyby zmienił zdanie.

Banica stała się już słynna: pisano 
o niej, kręcono tu filmy, organizowano 
warsztaty, goszczono artystów i barwne 
osobowości…

Kręcono tu odcinek serialu „Na do-
bre i na złe” (nie pamiętam numeru – to 
był  ten, w którym Bożenka brała ślub). 
Organizujemy warsztaty fotograficzne 
i plenery malarskie. Wydawnictwo 
Czarne (Monika Sznajderman-Stasiuk) 
regularnie prowadzi u nas warsztaty 
literackie. Teren jest spokojny i pięk-
ny, sprzyja twórcom i twórczym 
działaniom. Bywają tu znane osoby, 
bywają pisarze, artyści, ale nie chcę 
wymieniać żadnych nazwisk, bo jestem 
pewna, że tego by sobie nie życzyli. 
Czasami trzeba być dyskretnym, to jest 
ważniejsze niż promocja. Ludzie przy-
jeżdżają tu, by pobyć w ciszy – samemu 
czy z kimś, i aby nikt ich tu nie napadał 
tylko z powodu znanego nazwiska.

Przyjeżdżają tu goście „polujący” na 
Stasiuka?

Oczywiście, nieraz całe pielgrzym-
ki. Wołowiec jest niedaleko stąd. Ale 
wątpię, by Andrzej miał ochotę na ich 
odwiedziny, dlatego na pytanie, gdzie 
on mieszka, pokazuję tylko dłonią kie-
runek – „tam”.

Banica jest także sławna z powodu 
doskonałej kuchni. Skąd czerpiesz 
przepisy?

Przepisy – z głowy. Czytam różne, 
którymi się inspiruję, a pomysły się 
same rodzą. Proponuję dużo potraw 
tradycyjnych, które robiła kiedyś moja 
mama i babcia Gajdowa, która świetnie 
gotowała, mam nadzieję że odziedzi-
czyłam to po niej. Zwłaszcza święta są 

czasem, kiedy króluje tradycja, jaką 
wyniosłam z domu rodzinnego.

Banickie specjały?
Żurek na serwatce, różnego rodzaju 

pierogi, placki gryczano-kapuściane, 
naleśniki z młodą pokrzywą. Kozi ser 
w różnych odmianach. Naszym gościom 
serwujemy także sery kozie w różnych 
potrawach, np. Koziorella zapiekana 
z jabłkiem. Podajemy też różnorodne 
dania wegetariańskie. Bazujemy na 
lokalnych produktach z ekologicznych 
terenów.

I angażujecie się w lokalne spra-
wy…

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa 
Krzywa zostało założone 15 lat temu 
właśnie przez Monikę Sznajderman. 
Najpierw chodziło o pomoc szkole, do 
której uczęszczała jej córka. Tu jest 
teren popegeerowski, ludzie są niebo-
gaci, często bezrobotni, młodzi stąd 
wyjeżdżają w poszukiwaniu możliwości. 
Najpierw więc chodziło głównie o pomoc 
dzieciom, a potem akcja się rozwinęła. 
Stowarzyszenie finansuje uczniom na-
ukę języków obcych, wyjazdy na basen, 
balet, zajęcia plastyczne. Tomek, który 
jest instruktorem narciarstwa, uczył 
dzieci bezpiecznej jazdy na nartach. 
Jędrek planuje warsztaty wikliniarskie. 
Przyjeżdżają wolontariusze – plastycy, 
fotografowie – prowadzą artystyczne 
warsztaty, czego owocem była wystawa 
i książka. Mamy już ze wsi 3 studentki, 
którym fundujemy stypendia. Nasze 
Stowarzyszenie założyło Śnieżne Trasy 
przez Lasy (ok. 80 km tras biegowych, 
utrzymywanych, opisanych i oznakowa-
nych przez członków Stowarzyszenia). 
Wcielamy w życie różne projekty.

Czy prowadząc tak otwarty dom, 
można w nim też odpocząć? Cały czas 
jest się w pracy.

Mam tu swoje miejsca, gdzie mogę 
pójść, by na chwilę odpocząć, nasze 
mieszkanie, zakątki w plenerze. Nie 
przez cały czas jest intensywnie. A poza 
tym wyjeżdżamy. Bez tego można by 

Jędrzej Jakubowski 
fot. arch. Jędrzeja Jakubowskiego
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zwariować. Urlopy spędzamy najczęś-
ciej na wodzie, równowaga musi być 
(wielu żeglarzy pochodzi z gór, a wielu 
alpinistów znad morza). Mój mąż jest 
kapitanem jachtowym, jest to najwyż-
szy żeglarski stopień sportowy, więc 
nasze wakacje to często są żagle albo 
spływy kajakowe – zaraziliśmy tą pasją 
kolejne pokolenie, bo ostatnio był z nami 
wnuk Ignaś. 

Wystrój domu to kopalnia pomy-
słów.

Zawsze miałam artystyczną duszę, 
pragnęłam uczyć się w Liceum Pla-
stycznym, ale inaczej się życie ułożyło. 
Kopalnia pomysłów? Człowiek urządza 
mieszkanie tak, by było w nim dobrze. 
Trzeba się otaczać pięknymi krajobra-
zami, pięknymi ludźmi (mam na myśli 
ich wnętrze, nie wygląd), pięknymi rze-
czami – to nie muszą być drogie rzeczy. 
Najważniejsze są dla mnie przedmioty, 
które dostałam z rodzinnego domu (na 
ul. Poprzecznej w Brzesku). Górny 
hall urządziłam jako pamiątkowy sa-
lonik, z pianinem, zdjęciami przodków 
i stołem, przy którym kiedyś jadaliśmy 
z moimi rodzicami i trójką rodzeństwa. 
Wiele prac i przedmiotów dostałam od 
przyjaciół. Nigdy nie wyrzuciłam żadne-
go prezentu, nawet najbardziej dziwne 
podarunki znalazły tu swoje miejsce. Są 
tu różne zbiory i podzbiory, to tworzy ten 
klimat. Archiwalne instrumenty mu-
zyczne – pamiątka po wujku Zgłobiszu 
- i przysłowiowe porcelanowe kaczuszki. 
Obrazy i fotografie z plenerów z Jamnej, 
obrazy kupione na aukcji w szpitalu 
psychiatrycznym. Zbieram stare radia, 

jedno z nich dał mi 
kolega „w wieczystą 
dzierżawę” (nie chciał 
dać „na zawsze” bo 
pamiątka po ojcu). Ga-
leria świętych obra-
zów, z domu mojej cioci 
Marysi i z domu są-
siada, który przyniósł 
je na przechowanie, 
a potem się powiesił. 
Razem tworzą małe 
muzeum, dla jednych 
przeżycie religijne, dla 
innych zbiór traktowany z dystansem 
a nawet poczuciem humoru.

Ulubiona chwila…
Kawa rano, „na przyzbie” przed 

domem, gdy goście jeszcze śpią, zanim 
ruszę do kuchni czy do kóz…

Którą porę roku lubisz najbar-
dziej?

Jesień – najpiękniejsze kolory.
A zima – nie dłuży się tutaj?
Wszyscy troje lubimy zimę, śnieżną 

i mroźną. W tym roku po raz pierwszy się 
dłużyła, trwała do końca kwietnia. W mia-
stach już kwiaty kwitły, a gdy ja sadziłam 
na długi majowy weekend bratki przed 
domem, śnieg jeszcze leżał pod lasem.

Wolny czas?
Nie ma za dużo tego wolnego czasu. 

Książki, muzyka, spotkania z przyja-
ciółmi. Powodem wyboru takiej pracy, 
najpierw w schroniskach, później tu, 
była pewna niezależność oraz możli-
wość poznawania niesamowitych ludzi, 
którzy mogą być sobą. Nieraz znamy 
kogoś wiele lat, ale mało o nim wiemy. 

Ludzie pozostawiają gdzieś daleko za 
sobą korporacje, układy, chcą choć na 
chwilę odpocząć, nikogo nie udawać. 
Mamy przyjaciół na całym świecie. 
Można kogoś nie widzieć 20 lat, a gdy 
się spotkamy, to jakby nie było tych lat. 
Jeździmy na ich koncerty, wernisaże. 
Lubimy wieczory z grą planszową 
(zwłaszcza scrubble). Wizyty wnuka 
i czas z nim spędzony.. Wiele osób mnie 
pyta o moje przepisy. Otrzymałam 
propozycję z wydawnictwa, by wydać 
własną książkę kucharską. Boję się, 
że nie znajdę dość czasu, by zająć się 
tym na serio, choć mam już pomysł. Na 
razie piszę w wolnych chwilach, nieraz 
na wyjeździe, na luźnych kartkach. 
Teraz chodzi o to, by urzeczywistnić 
ten projekt.

Mieszkańcy Banicy uważają, że 
jest to ich miejsce na Ziemi i nie 
chcą go zmieniać. Może warto oso-
biście przekonać się o jego uroku. 
Gospodarze zapraszają.

Sabina Jakubowska

Rozmowa z Grzegorzem Francza-
kiem, muzykiem- pasjonatem, założycie-
lem zespołu Cantantes Dei, prowadzą-
cym na co dzień studio reklamy.

Cantantes Dei, czyli „Śpiew dla 
Boga”. Skąd taka nazwa?

- Tak naprawdę była to potrzeba 
chwili. Zadebiutowaliśmy po dwóch 
miesiącach wspólnej pracy na II Mało-
polskich Dniach Jana Pawła II, organi-
zowanych w Brzesku. Nazwa zespołu 
została wymyślona na potrzeby tego pro-
jektu. I tak już zostało. Z biegiem czasu 
uznaliśmy jednak, że to bardzo dobrze 
odzwierciedla naszą działalność.

Ile osób liczy zespół?
- Jesteśmy grupą 15- osobową z cze-

go siedmiu członków to instrumentaliści, 

„Lepię ze wspaniałej gliny”
i ośmiu wokalistów. Większość pochodzi 
z Gminy Borzęcin, choć mamy i brze-
skie akcenty. Ja od 20 lat mieszkam w 
Brzesku, ale urodziłem się w Borzęcinie. 
„Cantantes Dei” to dla mnie sentymen-
talny powrót do korzeni.

Trudno jest zebrać grupę mło-
dych ludzi i zacząć tworzyć z nimi 
muzykę?

- Jeżeli ma się wokół siebie życzli-
wych ludzi, to nie jest to aż tak trudne. 
Zespół nie powstałby, gdyby nie wsparcie 
ze strony Wójta Gminy Borzęcin Janu-
sza Kwaśniaka oraz Gminnego Ośrodka 
Kultury w Borzęcinie, którego dyrekto-
rem jest Piotr Kania. Udostępnia nam 
salę oraz sprzęt na próby. Na co dzień 
spotykam się z życzliwością pracowni-
ków GOK. Bez ich pomocy rozpoczęcie 

i kontynuacja naszych działań byłaby 
bardzo trudna. Przy tej okazji i z tego 
miejsca w imieniu wszystkich członków 
zespołu i własnym, chciałbym im oraz 
Wójtowi gorąco za to podziękować. Jeżeli 
chodzi natomiast o nas samych, najważ-

BANICA fot. arch. Jędrzeja Jakubowskiego
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niejsze jest przełamać się, podjąć decyzję 
i wprowadzić ją w życie. Gdy tylko się 
zacznie, reszta przychodzi sama, pod 
warunkiem, że towarzyszą jej szczere 
chęci, zaangażowanie i systematyczna 
praca. 

Daliście poznać się publiczności 
wykonując utwory w afrykańskim 
języku Zulu, tradycyjne pieśni 
religijne, a podczas Borzęckiego 
Święta Grzyba zaprezentowaliście 
repertuar pop- rockowy. W jakim 
nurcie tym razem chcielibyście 
zarzucić kotwicę?

- Na próbach zajmujemy się teraz 
muzyką reggae z elementami ska. Mam 
nadzieję , że w niej będziemy czuć się naj-
lepiej i  zanurzymy się  w tych rytmach 
na dłużej. Nasze wcześniejsze lawiro-
wanie pomiędzy rockiem, popem i ryt-
mami afrykańskimi było jak najbardziej 
świadome. Chciałem, aby moi młodzi 
artyści mogli odnaleźć siebie w świecie 
dźwięków oraz posmakowali różnych 
gatunków muzycznych. To bardzo ważne 
aby robić to co się lubi, w zgodzie ze sobą 
można dawać z siebie więcej.

Panuje taki stereotyp, że wy-
konawcy muzyki chrześcijańskiej 
to ludzie mało atrakcyjni, wręcz 
nudni. Pan pokazuje jednak, że to 
nieprawda, że Bóg nie lubi rocka, 
długich włosów i wysoko nastrojo-
nych gitar.

- Nie oceniam ludzi po wyglądzie . 
Dla mnie liczy się wnętrze człowieka i to 
co ma do przekazania innym. Nieważne 
w jaki sposób „przemyca” się treści reli-
gijne, ważne żeby trafiały do odbiorców, 
aby mogli czerpać z tego radość i pewne 
wzorce.

Trzeba więc chodzić co niedzie-
lę do kościoła, aby śpiewać dla 
Boga?

- Modlić możemy się wszędzie. Pan 
Bóg nie narzuca nam  tego. w jaki sposób  
mamy okazywać mu uwielbienie. Dla mnie 
najlepsza modlitwa to właśnie muzyka, 
wtedy czuję dobry kontakt z Bogiem.

Możemy w przyszłości spodzie-
wać się autorskich utworów w Wa-
szym wykonaniu? Może oficjalna 
płyta…

- Wydanie płyty to marzenie każdego 
muzyka i mam nadzieję, że nam rów-
nież uda się je spełnić. Będą  kawałki 
autorskie, stanie się to chyba nawet 
wcześniej niż myślałem. Czuję wielką 
satysfakcję, gdy słyszę podczas prób, 
że moi muzycy starają się pisać własne 
teksty oraz  muzykę. Właśnie o to mi 

chodzi. Nie chciałem na pierwszym spot-
kaniu rzucić na stół kompletu utworów, 
które stworzyłem i kazać się wszystkim 
nauczyć ich na pamięć. Zaczęliśmy z co-
verami, abyśmy wszyscy zaznajomili się 
ze sceną, nauczyli się razem pracować 
i jak wcześniej wspominałem, aby każdy 
odnalazł swoje miejsce w zespole. Sta-
ram się podpowiadać, ale niczego nie 
chcę nikomu narzucać.

Wracając do marzeń: czy jest 
jakiś zespół, z którym chcielibyście 
nawiązać kiedyś współpracę?

- Podkreślam, że mówię tutaj za 
siebie, bo może ktoś z nas ma takie 
marzenie. Ja jednak wolałbym nie pla-
nować takich rzeczy. Wystarczy nam, że 
możemy tworzyć muzykę, która spotyka 
się z pozytywną reakcją ludzi i czerpać 
przyjemność właśnie z tego. A z kim 
zagramy? Czas pokaże...

Jest Pan związany z muzyką od 
wielu lat. Proszę więc powiedzieć: 
Łatwiej pracuje się z rówieśnikami 
czy z młodzieżą?

- Zdecydowanie wolę pracować z mło-
dymi. Każdego dnia widzę rezultaty 
mojej pracy, pomagam się im rozwijać, 
pokazując im różne kierunki. To niesa-
mowita przyjemność i satysfakcja. Jak 
to mówią, to co lepisz zależy od tego, jaką 
masz glinę. Moja glina jest świetna, to 
młodzież która ma w sobie wielki poten-
cjał. Dowiedli swoim zaangażowaniem, 
że nie jest to taki słomiany zapał. Minęło 
już 5 miesięcy od kiedy jesteśmy grupą 
a ich ogień nie przygasa. Wręcz przeciw-
nie, wciąż się roznieca.

Domyślam się więc, że nie może 
pozwolić Pan sobie na to żeby być 
dla swoich podopiecznych (o ile 
można tak ich nazwać) stuprocen-
towym „kumplem”. Pełni Pan w ze-
spole rolę szefa, czy wręcz ojca.

- Trochę ojca, czasem szefa  w zależ-
ności od sytuacji. Są momenty, w któ-

rych muszę być szefem , podnieść głos; 
ale wiem, że nie mają  mi tego za złe. 
Tym bardziej, że nie muszę robić tego 
często. Dostrzegam ,że nasza grupa 
jest świetnie zintegrowana, członkowie 
zespołu  współpracują ze sobą, wspierają 
się nawzajem.  Podczas pracy z nimi 
dostrzegłem, że nasza działalność ma 
w sobie również walory wychowawcze. 
Zdaję sobie sprawę z tego, że oni pójdą 
kiedyś swoją drogą i już dziś wiem, że 
będę z nich  bardzo dumny.

Czuje się Pan młodszy w takim 
towarzystwie?

- O tak, młodszy i to o wiele lat. 
Udziela mi się ich energia, którą przy-
noszą ze sobą  na próby i choć czasem 
jestem zmęczony dniem, potrafią wpro-
wadzić mnie w doskonały nastrój.

Zbliżając się do końca chciał-
bym zapytać gdzie w najbliższym 
czasie będzie można Was zobaczyć 
i usłyszeć?

- Przygotowujemy teraz wieczornicę 
z okazji Święta Niepodległości , którą 
zaprezentujemy w  GOK w Borzęcinie 
. Zespól w tym projekcie oprócz formy 
muzycznej , zaprezentuje się w odsłonie 
aktorskiej , recytując poezję . Zbliża się 
również okres kolędowy i nie zamie-
rzamy go przegapić. Jeszcze bliżej niż 
kolędy jest też pewne niezwykle ważne 
dla naszego zespołu wydarzenie, ale 
chciałbym aby jak na razie pozostało ono 
tajemnicą. Wierzę, że wszystko pójdzie 
zgodnie z planem.

Życzę więc Panu oraz całej 
grupie Cantantes Dei, abyśmy na-
stępnym razem mogli porozmawiać 
o wielkim sukcesie waszego tajem-
niczego planu.

- Bardzo dziękuję, również mam 
taką nadzieję

Z Panem Grzegorzem 
rozmawiał Konrad
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Tegoroczne wakacje 8-letni Oli-
wier Klimczak wspominać będzie 
długo i miło. Na Mistrzostwach Polski 
juniorów w szachach szybkich i bły-
skawicznych w swojej kategorii zajął 
odpowiednio 7. i 15. miejsce. W tej 
pierwszej konkurencji rywalizowało 
59 młodych szachistów, w drugiej 69. 
Zawody rozgrywane były w dalekim 
Olsztynie. Mariusz Klimczak, ojciec 
Oliwiera ani przez chwilę nie wahał 
się przed podjęciem decyzji o dalekiej 
podróży. Wierzył w to, że jego syn jest 
w stanie osiągnąć dobre wyniki. 

W szachach błyskawicznych Oliwier 
był bardzo bliski wywalczenia brązowego 
medalu. W ostatniej rundzie stanął do 
walki z Bartłomiejem Turskim (UKS 
Czarny Koń Olkusz). Rywale mieli szanse 
na zajęcie trzeciego miejsca, obaj jednak 
potrzebowali zwycięstwa. Partia zakoń-
czyła się remisem, a Oliwerowi pozostał 
na osłodę fakt, że wywalczył tyle samo 
punktów, co brązowy medalista. 7. miejsce 
to jednak wspaniały wynik (6 zwycięstw, 3 
remisy i tylko 2 przegrane), tym bardziej, 

Żywa reklama szachów
że brzeski szachista był najlepszy w 6-oso-
bowym gronie reprezentantów Małopolski. 
Zwyciężył obrońca mistrzowskiego tytułu 
sprzed roku, Oskar Ogłaza z UKS Rodło 
Opole. 

Oliwier rozpoczął rywalizację czarny-
mi na 28. szachownicy, a to oznacza, że 
według rankingu organizatorzy spodzie-
wali się, że młodziutki brzeszczanin zajmie 
miejsce najwyżej w trzeciej dziesiątce. 
Tymczasem nasz zawodnik postanowił 
zadać kłam tym prognozom i ostatecznie 
zajął 15. lokatę, znacznie 
wyższą od oczekiwań. 
Powtórzyła się sytuacja 
z szachów błyskawicz-
nych. Oliwier do ostat-
niej partii przystąpił 
przeciwko Robertowi Ja-
kubczykowi (KSz Javena 
Hańcza Suwałki). Gdyby 
wygrał, mógł w najgor-
szym wypadku zająć 8. 
miejsce. I tym razem jed-
nak partia zakończyła 
się podziałem punktów, 

ale miejsce w połowie drugiej dziesiątki 
ujmy nie przynosi. 

Od przedszkola do … Zielonki 
Szachami zainteresował się po raz 

pierwszy, kiedy miał zaledwie dwa lata. 
- Tata grywał w szachy z moimi star-

szymi kuzynami, a ja też chciałem przy-
łączyć się do zabawy – wspomina Oliwier 
– Przyglądałem się ich grze i próbowałem 
cokolwiek z tego zapamiętać. 

W wyniku tego przyglądania się już pół 
roku później potrafił bezbłędnie ustawić 
na szachownicy wszystkie figury w pozycji 
wyjściowej. Ojcu nie pozostało więc nic 
innego, jak nauczyć syna podstaw i zasad 
poruszania się poszczególnych bierek po 

7 i 8 września na brzeskim Orliku 
rozpoczęła się trzecia edycja turnieju 
koszykówki ulicznej Brzesko Street 
Game 2013. Organizatorami turnieju 
byli: Mariusz Bratek, Stanisław Szkod-
ny, BOSiR oraz Urząd Miejski w Brze-
sku. Pierwszego dnia rozgrywane były 
mecze w kat. „Mężczyzn do lat 18” 
oraz „Mężczyzn do lat 21”. W młodszej 
kategorii zwyciężyła drużyna z Brzeska 
„NIGGAS”, drugie i trzecie miejsce za-
jęły kolejno drużyny „Łysi z Brazzers” 
oraz „Kurna Bolce”. W kat. mężczyzn 
do 21 lat mecz o I miejsce zagrały dru-
żyny: „Miliony Monet” i „Ballers”, która 
okazała zwycięzcą. Odbyły się również 
rozgrywki „Beton King”, czyli gra 1vs1. 
Przystąpiło do niej 14 śmiałków. Wygrał 
Kacper Lachowicz w pojedynku z Miro-
sławem Krupą. Pierwszy dzień turnieju 
koszykówki ulicznej zakończyła dekora-
cja zwycięzców.

Kolejny dzień turnieju rozpoczął się 
rozgrywkami kat. „OPEN Mężczyzn”, 
do której zgłosiło się 18 drużyn. Finał 
odbył się pomiędzy drużyną „Trochu 
Terroru z wieczoru” a „Na boisku nr 1”, 
zwyciężyła ta druga.

Tego dnia odbył się także konkurs 
„trójek”, który wygrał Daniel Dębosz. 
Atrakcją zawodów był pokaz freestyle 
w wykonaniu Mieszka Włodarczyka 
uczestnika programu „Mam talent”, 

STREET GAME 2013

który zaprezentował swoje umiejęt-
ności w wykonywaniu trików koszy-
karskich. Następnie odbył się koncert 
lokalnego zespoły Hip - Hop G&M 
Familia oraz wystąpił gościnnie zespół 
SześćPięćCztery. Po koncercie odbył 
się konkurs wsadów. Zwycięzcą został 
Artur Biernat, zdobywając 96 punktów. 

Kolejnym punktem turnieju był kon-
kurs BIG SHOOT, w którym zwyciężył 
Krzysztof Popek. 

Dziękujemy sponsorom, którzy udzie-
lili nam hojnego wsparcia. Dziękujemy 
wszystkim za przybycie, gratulujemy 
zwycięzcom i zapraszamy za rok... 

Mariusz Bratek

Zwycięzcy w kat. U-21 Mężczyźni, fot. Anna StefańczykZwycięzcy w kat. U-21 Mężczyźni, fot. Anna Stefańczyk

Oliwier to żywa reklama szachów - fot. arch. rodzinneOliwier to żywa reklama szachów - fot. arch. rodzinne
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planszy. Bardzo szybko zorientował się, że 
chłopiec ma talent, a przy okazji z uporem 
stara się rozwijać swoje umiejętności. 

Najlepszą nauką jest gra w zawo-
dach, toteż Oliwier swój pierwszy udział 
w turnieju zaliczył dość wcześnie, bo 
w 2010 roku. Były to Otwarte Mistrzo-
stwa Polski Zespołu Szkół … Ponadgim-
nazjalnych nr 2 w Brzesku, w którym 
Mariusz Klimczak jest nauczycielem 
wuefu. 

- Pomyślałem sobie, że skoro są to 
zawody o charakterze otwartym, to nic 
nie stanie na przeszkodzie, żeby mój 
syn zagrał ze starszymi przeciwnikami 
– tłumaczy Klimczak senior – Wiedzia-
łem, że jest jeszcze za wcześnie na jakiś 
spektakularny sukces, ale chciałem, żeby 
Oliwier wczuł się w turniejową atmosfe-
rę. Poradził sobie całkiem dobrze, bo dwa 
punkty wywalczone w grze z dorosłymi 
to na pewno dobry wynik. 

Oliwier przez pewien czas uczęsz-
czał na zajęcia szachowe do Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Ojciec chciał jednak, 
żeby jego syn zmierzył się wreszcie 
w rywalizacji ze swoimi rówieśnikami, 
najlepiej w turnieju rangi ogólnopolskiej. 
Żeby wystąpić w takich zawodach, trzeba 
legitymować się  szachową licencją, a tę 
można zdobyć tylko jako członek klubu 
sportowego zajmującego się królewską 
grą. Stąd decyzja o zapisaniu Oliwiera 
do UKS Magnus Rzezawa. Właściwie 
chodziło tutaj nie tylko o uzyskanie prze-
pustki do turnieju z prawdziwego zda-
rzenia, ale o podniesienie umiejętności. 
Oliwier trafił pod skrzydła Stanisława 
Tureckiego – trenera, który wniósł wiele 
dobrego do jakości jego gry. Liczący sobie 
7 lat młodszy Klimczak wystartował 
w zeszłym roku w Mistrzostwach Polski, 
które rozgrywane były w Warszawie. 
W szachach błyskawicznych zajął 34. 
miejsce, w szachach szybkich był 39. 
To zmobilizowało go do jeszcze bardziej 
wytrwałej pracy. Tegoroczne wyniki uzy-
skane w Olsztynie potwierdzają, że trud 
nie poszedł na marne. 

Wśród uczniów szkół podstawowych 
w gminie Brzesko i w powiecie jest aktu-
alnie drugi. Dwukrotnie wyprzedził go 
Wojciech Urbański ze Szczepanowa. To 
żaden wstyd – nie od dziś wiadomo, że 
jeśli ktoś nazywa się Urbański, a w do-
datku mieszka w Szczepanowie, to na 
pewno świetnie gra w szachy. Oliwier 
może pochwalić się tym, że na Mistrzo-
stwach Powiatu udało mu się z mistrzem 
zremisować. Tym mistrzem zapewne 
niedługo będzie on sam, wszak aktualnie 
jest uczniem drugiej klasy. Swoją formę 
będzie mógł sprawdzić już niedługo – Mi-
strzostwa Gminy Brzesko zaplanowano 
na 29 listopada br., dwa tygodnie później 

odbędą się Mistrzostwa Powiatu. 
Dodajmy, że Oliwier ma w swoim 
dorobku tytuł wicemistrza Ma-
łopolski w Otwartych Mistrzo-
stwach Przedszkolaków. Otrzymał 
też oficjalne powołanie do kadry 
województwa małopolskiego.

Niedoszły … gitarzysta
Od nowego roku szkolnego 

Oliwier reprezentuje barwy MKS 
MOS Wieliczka. 

- Decyzja o odejściu z Magnusa 
Rzezaw nie była łatwa. Bardzo dużo 
zawdzięczamy trenerowi Stanisła-
wowi Tureckiemu – mówi Mariusz 
Klimczak – Niestety, terminy zajęć 
w Rzezawie kolidowały z innymi 
planami Oliwiera. Przejście do 
Wieliczki ma jednak pewną zaletę. Tam 
trenuje znacznie więc ej dzieci, stąd Oliwier 
ma możliwość częstszej rywalizacji, prawie 
co tydzień rozgrywane są wewnętrzne tur-
nieje. Liczymy też na fachowość nowego 
szkoleniowca, Andrzeja Irlika.

Mariusz i Oliwier Klimczakowie zdą-
żyli już wystartować wspólnie w Wieliczce 
w Turnieju Rodzinnym. W stawce 22 
zespołów zajęli wysokie, 7. miejsce.

Treningi w Wieliczce odbywają się 
w każdy piątek. To nie jedyne zajęcia, 
w których uczestniczy Oliwier. W po-
niedziałki i środy trenuje piłkę nożną 
z Orlikami Okocimskiego, pod okiem 
Rafała Polichta. We wtorki i czwartki 
ćwiczy siatkówkę w sekcji prowadzonej 
przez Szczepana Smolenia. 

- Oboje z żoną jesteśmy nauczycielami 
wuefu. Staramy się więc, żeby nasz syn 
zażywał jak najwięcej ruchu – wyjaśnia 
ojciec Oliwiera – Szachy, wbrew pozorom, 
wymagają też sporo wysiłku, a przy okazji 
rozwijają intelektualnie. Zresztą, jak każ-
dy sport, bo w każdej dyscyplinie głowa 
odgrywa ważną rolę.

Pozostaje pytanie, w jaki sposób Oli-
wier przy takim nawale zajęć znajduje 
czas na naukę. Okazuje się, że radzi 
sobie całkiem dobrze. Jest uczniem klasy 
IIb Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzesku. 
W zeszłym roku szkolnym w uznaniu 
za wyniki nauczania został wpisany do 
Złotej Księgi. 

Natłok zajęć nie pozwolił mu jednak 
kontynuować nauki gry na gitarze. Zaczął 
uczyć się w wieku 6 lat pod okiem Pawła 
Lekkiego. Zaliczył nawet jeden koncert, 
kiedy to w kościele Bożego Miłosierdzia 
wykonał samodzielnie trzy utwory. Przez 
pewien czas uczył się także tańca. Naukę 
zarzucił, jednak zapewnia, że dzięki tym 
kilkunastu lekcjom na parkiecie umie 
się zachować. 

Oliwier lubi czytać. Właściwie to 
„musi” poświęcać się lekturze. Jego 
poprzedni trener, Stanisław Turecki, 

wielokrotnie wpajał mu, że czytanie ma 
kolosalne znaczenie dla prawidłowego 
rozwoju, powtarzając do znudzenia: 
- Tylko humaniści są najlepszymi sza-
chistami, bo mają nieprzeciętną wyob-
raźnię. Dlatego Oliwier czyta ostatnio 
po cichu „Rekreacje Mikołajka”, a na głos 
inne książki swojemu młodszemu bratu 
Maksowi. Malutki Maks zapewne nie 
zdaje sobie jeszcze sprawy z tego, że i on 
w przyszłości będzie grać w szachy, bo jego 
starszy brat już zapowiada, że niedługo 
zacznie go uczyć podstaw. 

- Staram się czuwać nad dalszym 
rozwojem Oliwiera – mówi Mariusz 
Klimczak – Nic się nie stanie, jeśli kie-
dyś szachy zostaną wyparte przez inne 
zainteresowania. Już teraz wpajam mu, 
że nie należy dążyć do sukcesu za wszelką 
cenę. Uczę go też godzić się z porażkami. 
Najważniejszy jest prawidłowy rozwój 
umysłowy i intelektualny.

Marzeniem Klimczaka seniora jest 
wzrost popularności szachów w naszej 
gminie ( - W pewnej ankiecie 60 procent 
respondentów wypowiedziało się, że gra 
w szachy – komentuje z lekkim zdzi-
wieniem). Marzy mu się też regularny 
turniej szachowy rozgrywany w Brzesku. 
Owszem, mamy co roku w Mokrzyskach 
Memoriał Stanisława Migdała, ale tutaj 
chodzi o zawody tylko dla mieszkańców 
gminy. Mistrzostwa międzyszkolne to za 
mało. Chciałby też, aby udało się wpro-
wadzić naukę gry w szachy do szkolnych 
programów. Podobno są już opracowane 
takie projekty, ale na przeszkodzie mają 
stać problemy finansowe. Dokonaliśmy 
szybkiej symulacji – zakup sprzętu sza-
chowego dla 30-osobowej klasy to koszt 
około czterech i pół tysiąca złotych. Do 
tego trzeba doliczyć wynagrodzenie dla 
instruktora i można zaczynać. To napraw-
dę niewielki wydatek. Warto zainwesto-
wać w szachy, bo – jak deklaruje Oliwier: 
- Dla mnie szachy to radość. 

EMIL 

Przed rozpoczęciem tej partii Oliwier zachowywał Przed rozpoczęciem tej partii Oliwier zachowywał 
szansę na brązowy medal - fot. arch. rodzinneszansę na brązowy medal - fot. arch. rodzinne
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W pierwszy weekend września 
odbył się w Krynicy tradycyjny, 
organizowany już po raz czwarty, 
Festiwal Biegów, składający się 
z wielu konkurencji, o zróżnico-
wanym stopniu trudności. Wzięły 
w nim udział dziesiątki tysięcy bie-
gaczy z całego świata, w tym liczna 
reprezentacja BKB Victoria Brze-
sko. Zawodnicy z Brzeska osiągnęli 
wspaniałe wyniki, a o najbardziej 
wartościowy z nich postarał się 
Marcin Topolski, który wystarto-
wał na królewskim dystansie 100 
kilometrów. 

Relację zacznijmy od maratonu. 
Wystartowało w nim pięcioro naszych 
biegaczy. Najlepsza z nich była Agniesz-
ka Pudełek (208. miejsce, 9. w swojej 
kategorii). Obok niej startowali także 
Grzegorz Widła (187. – 27.), Wojciech 
Oleksyk (344. – 92.), Marek Stępień (384. 
– 85.) i Maciej Kumorek (501. – 109.)    

Wojciech Oleksyk nie krył po biegu 
zadowolenia, że Koral Maraton był dla 
niego bardzo ciekawym przeżyciem, bo 
pierwszy raz biegł na tym dystansie. Jest 
wspaniałym przykładem na to, że biega-
nie ma zbawienny wpływ na organizm 
i zdrowie. Otóż szczepanowski organista 
(to jest jego codzienne zajęcie) dzięki 
bieganiu w ciągu trzech miesięcy zrzucił 
wagę o 57 kilogramów. Kiedyś ważył 127 
kilogramów, teraz już tylko 80. 

Marek Stępień uczestniczył we 
wszystkich czterech edycjach kryni-
ckiego Festiwalu. Zanim zmierzył się 
z biegiem maratońskim, postanowił 
przetrzeć szlaki w Życiowej Dziesiątce 
Taurona. Trasa wiodła z Krynicy do Mu-
szyny. Biegacz z Poręby Spytkowskiej 
pokonał ją w niecałe 50 minut i uznał 
to za bardzo dobry wynik. W swojej 
kategorii wiekowej zajął 160. Miejsce, 

Victoria w Krynicy
w ogólnej klasyfikacji był 906., a starto-
wało ponad 1800 zawodników. Na metę 
wbiegł równocześnie z klubowym kolegą 
Grzegorzem Widłą. Przed maratonem 
wraz z Wojciechem Oleksykiem postano-
wili, że stoczą między sobą coś na kształt 
wewnętrznej rywalizacji. 

Każdy z brzeskich biegaczy zasługu-
je na słowa uznania, jednak na pierwszy 
plan wysuwają się osiągnięcia Marcina 
Topolskiego i Stanisława Kity. Pierwszy 
z nich wystartował w morderczym Biegu 
7 Dolin, liczącym równe 100 kilometrów. 
Był to dla niego trzeci start na tym dy-
stansie. W zeszłym roku uzyskał czas 11 
godzin i 52 minuty. Teraz postanowił ten 
rezultat poprawić. Mając w pamięci dwa 
poprzednie starty, tym razem zaczął spo-
kojnie. Początkowo „uczepił” się Magda-
leny Łączak z Mielca, która ostatecznie 
zajęła 9. miejsce w klasyfikacji open (!!!), 
a linię mety przekroczyła jako pierwsza 
kobieta. Trzymał się też pleców Macieja 
Więcka z Krakowa, zwanego w światku 
biegacza Terminatorem. W połowie 
trasy skontrolował czas i stwierdził, że 
w porównaniu do ubiegłego roku miał 25 
minut zapasu. Zapowiadał się świetny 
wynik. Nadal nie odczuwał większego 
zmęczenia.  - Biegło mi się dość kom-
fortowo – skwitował później. Do Wier-
chomli (78. kilometr) dotarł w niezłej 
– jak skomentował na mecie – kondycji 
psychicznej i fizycznej. Zmęczony, ow-
szem był, ale nagle dotarło do niego, że 
może uzyskać rezultat poniżej 11 minut. 
To dodawało mu sił, a w świadomości 
pojawiła się myśl, że kocówkę biegu 
musi pokonać w dwie godziny i trzy 
kwadranse. Wyzwanie było trudne, bo 
ostatnie kilometry to strome podejście 
narciarskim stokiem, zaraz potem 
zbieg o identycznym nachyleniu, gdzie 
łatwo o wywrotkę (- Rzepki z kolan chcą 

prawie wyskoczyć – to jego komentarz), 
wreszcie niezliczona liczba zakrętów 
sprawiająca złudzenie, że ten bieg nigdy 
się nie skończy. Kiedy już miał nadejść 
kryzys, ujrzał przed sobą jednego ze 
Słowaków (Jak wynika z protokołu, był 
to Richard Zvilanek z Miskolca. Pod-
biegł do niego i – używając kolarskiego 
slangu – siadł mu na kole ( - Nogi już 
ledwo mnie słuchały – powie później). 
Na 200 metrów przed metą dotarło do 
niego, że zejście poniżej 11 godzin jest 
możliwe, dlatego zmusił się do niemal 
sprinterskiego finiszu, wpatrując się 
we wskazówki zegara odmierzającego 
czas. Na metę wbiegł z czasem 10:59,54. 
To niesamowite – bariera 11 godzin zo-
stała złamana, o jakże cenne 6 sekund. 
Olbrzymia radość. 

Już w Brzesku opowiadał: - To nic, 
że później w nocy nie można spać, bo 
całe ciało tak boli, że przekręcenie się 
na bok to nadludzki wysiłek. To nic, 
że przez następne dni chodzi się tyłem 
po schodach. Za rok znowu wystartuję 
i postaram się poprawić czas. Wcześniej 
zaliczę jeszcze kilka innych biegów. 
Dodajmy, że zwycięzca, Csaba Nemeth 
z Miskolca pokonał ten dystans w nie-
całe 9 godzin. 

Stanisław Kita to jeden z najstar-
szych czynnych biegaczy w Polsce. 
74-letni prezes Victorii Brzesko wystar-
tował w Życiowej Dziesiątce Taurona. 
Do mety dobiegł na 715. miejscu, co 
dało mu 6. lokatę w kategorii powyżej 
70 lat. Wspaniały wyczyn, a on sam za-
powiada, że broni długo jeszcze składać 
nie będzie.  

W Życiowej Dziesiątce obok Stani-
sława Kity i Marka Stępnia wystarto-
wali także Agnieszka Dziadoń, Grzegorz 
Widła i Maciej Sroczyński.

 PRUD

!!! APEL !!!
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym oraz zwiększeniem się prawdopodobieństwa zatruciami tlenkiem węgla, KP PSP w Brzesku zwraca 
szczególną uwagę na stosowanie urządzeń grzewczych w budynkach. W okresie grzewczym większość użytkowników budynków uszczelnia okna 
i drzwi przed zimnem, a także zakleja i zasłania, w różny sposób kratki wentylacyjne. W ten sposób ogranicza się wymianę powietrza, a tym samym 
odpowiednią ilość tlenu do procesu spalania, przez co następuje spalanie niepełne w urządzeniach grzewczych i tworzy się tlenek węgla - czad. 
Wskutek porażenia układu oddechowego oraz ostrej niewydolności układu krążenia już po kilku wdechach tego śmiertelnego gazu, może nastąpić 
zgon, bez objawów ostrzegawczych. Aby temu zapobiec radzimy przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzenie szczelności i ciągu 
przewodów kominowych, użytkować tylko sprawne technicznie urządzenia spalinowe, nie zaklejać i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych.
Szczegółowe informacje odnośnie zasad bezpieczeństwa pożarowego w budynkach, można uzyskać w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Brzesku, telefonicznie jak również na strażackich stronach internetowych.
http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=4626
www.straz.brzesko.pl/panel.php?strona=aktualnosci&symbol=newsy3&idNews=599
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