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Po raz pierwszy w historii, mieszkańcy 
gminy Brzesko biorący udział w tegorocz-
nych wyborach poznali nazwisko nowego 
burmistrza już po pierwszej turze. Zgod-
nie z przedwyborczymi prognozami został 
nim Grzegorz Wawryka. O wiele bardziej 
zaskakująca była przewaga, jaką uzyskał 
nad konkurentami. 

Grzegorz Wawryka zyskał poparcie 
69,64 procent głosujących wyborców. 
Uważany za jego najgroźniejszego ry-
wala w walce o fotel burmistrza Franci-

szek Brzyk otrzymał tylko 21,01 procent,  
a skazywanego wcześniej na wyborczą 
porażkę Zbigniewa Mastalerza poparło 
zaledwie 9,36 procent głosujących. 

Nowy burmistrz zwyciężył w 17 obwo-
dach, osiągając gorszy wynik od konku-
renta tylko w Okocimiu. Najlepszy wynik 
zanotował Szczepanowie, gdzie zebrał 
86,78 procent głosów. We wspomnianym 
Okocimiu głosowało na niego 40,15 pro-
cent wyborców.                                    red

                    Więcej na stronach 4-13
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21 listopada wybraliśmy skład Rady Miejskiej kadencji 2010-2014. Zasia-
dać w niej będzie 10 radnych reprezentujących Wspólnotę Samorządową, 
7 z Prawa i Sprawiedliwości oraz 4 z Platformy Obywatelskiej. Ani jednego 
mandatu nie udało się wywalczyć kandydatom startującym z list wybor-
czych Porozumienia Gminy Brzesko.

W okręgu nr 1 mandaty wywalczy-
li Maria Janina Kądziołka (WS – 434 
głosy), Maria Janina Kucia (WS – 285), 
Adam Stanisław Kwaśniak (PiS – 262), 
Halina Mrówka (PO – 211) i Kazimierz 
Jan Sproski (WS – 181). 

W okręgu nr 2 radnymi zostali Kata-
rzyna Maria Pacewicz-Pyrek (PO – 374), 
Krzysztof Michał Ojczyk (PiS – 351), 
Edward Mieczysław Knaga (WS – 213), 
Tadeusz Pasierb (WS – 208), Bogusław 
Robert Babicz (PiS – 180) i Paweł Stroj-
ny (PO – 121) 

Mandaty w okręgu nr 3 dzierżyć będą 
Stanisław Wiesław Góra (WS – 334), 
Jarosław Jan Sorys (WS – 334), Adam 
Zbigniew Smołucha (PiS – 263), Jerzy 
Michał Gawiak (WS – 257) oraz Franci-
szek Andrzej Brzyk (PO – 235). 

Wyborców z okręgu nr 4 reprezento-
wać będą Leszek Klimek (WS – 392), 
Ewa Jadwiga Chmielarz (WS – 323), 
Anna Lubowiecka (WS – 278), Krzysz-
tof Stanisław Bogusz (PiS – 260) i Piotr 
Marek Wyczesany (PiS – 191). 

Po raz kolejny obowiązująca ordyna-
cja wyborcza nie dla wszystkich okazała 
się sprawiedliwa. Nie można tego powie-

dzieć o wynikach uzyskanych w okręgu 
nr 1, bo akurat tam cała piątka radnych 
otrzymała największą liczbę głosów. Po-
dobnie było w okręgu nr 3. W okręgu nr 
2 o „niesprawiedliwości” może mówić Jó-
zef Kubas (Porozumienie Gminy Brze-
sko – 171 głosów), który uzyskał szósty 
wynik, a jednak nie znalazł się wśród 
szóstki radnych, bo system wyborów 
okazał się korzystny dla Pawła Strojne-
go z Platformy Obywatelskiej, którego 
ugrupowanie uzyskało 811 głosów, pod-
czas gdy PGB tylko 382. Wydaje się, że 
dotychczasowego radnego zawiódł tym 
razem instynkt. Gdyby pozostał wierny 
Wspólnocie Samorządowej, z której listy 
startował cztery lata temu, być może 
utrzymałby utracony pechowo mandat. 
„Wierność” nie opłaciła się Stanisławo-
wi Milewskiemu (WS – 234 głosy), który 
osiągnął zdecydowanie lepszy wynik niż 
uhonorowany przez ordynację manda-
tem Piotr Wyczesany. W liczbach bez-
względnych Milewski uzyskał 15. wy-
nik, a jednak było to za mało, by mówić 
o wygranej. Jeśli wziąć pod uwagę pro-
centowe wyniki, to sołtys Bucza może 
pochwalić się 13. rezultatem. 

Nowa Rada Miejska Najlepszy wynik spośród 21 radnych 
nowej kadencji uzyskała Maria Kądzioł-
ka, najgorszym legitymuje się Paweł 
Strojny, który uplasował się na 37. miej-
scu. To największy „szczęściarz”, który 
skorzystał z dobrodziejstwa ordynacji. 
O szczęściu może mówić też Bogusław 
Babicz – 20. wynik wśród radnych i 22. 
wśród kandydatów. Lepszy rezultat od 
niego uzyskał Maciej Paweł Podobiń-
ski (WS – 200 głosów), który ponadto 
wyprzedził jeszcze Piotra Wyczesanego  
i Kazimierza Sproskiego. 

W Radzie Miejskiej zasiadać będzie 
6 kobiet (poprzednio 7), z czego połowa 
wywodzi się z okręgu nr 1. Całkowicie 
„odfeminizowany” jest okręg nr 3. 
Średnia wieku radnego najbliższej ka-
dencji wynosi 49,1 lat. Tytuł seniora na-
leży się Edwardowi Knadze, który liczy 
sobie 63 lata. Najmłodszy w tym gronie 
jest Krzysztof Bogusz (30 lat). 

Do nowej rady dostało się 10 liderów 
list wyborczych. Trzy osoby wywalczyły 
mandaty radnych startując z szóstych 
miejsc (Ewa Chmielarz, Paweł Strojny 
i Piotr Wyczesany). 11 osób zasiadało 
w radzie poprzedniej kadencji. Spośród 
pozostałej „dziesiątki” dwie osoby były 
radnymi w przeszłości. To Edward Kna-
ga i Kazimierz Sproski. Dla Tadeusza 
Pasierba jest to już czwarta z rzędu 
kadencja. Maria Kucia i Krzysztof Oj-
czyk zasiądą w radzie trzeci raz z rzę-
du, chociaż dla tego drugiego będzie to 
już czwarta kadencja (był radnym także  
w kadencji 2002-2006). PRUD
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Grzegorz Wawryka zyskał poparcie 
69,64 procent głosujących wyborców. 
Uważany za jego najgroźniejszego ry-
wala w walce o fotel burmistrza Franci-

szek Brzyk otrzymał tylko 21,01 procent,  
a skazywanego wcześniej na wyborczą 
porażkę Zbigniewa Mastalerza poparło 
zaledwie 9,36 procent głosujących. 

Nowy burmistrz zwyciężył w 17 ob-
wodach, osiągając gorszy wynik od kon-
kurenta tylko w Okocimiu. Najlepszy 
wynik zanotował Szczepanowie, gdzie 
zebrał 86,78 procent głosów. We wspo-
mnianym Okocimiu głosowało na niego 
40,15 procent wyborców. Tam Franciszek 
Brzyk uzyskał wynik 53,88 procent, za to  
w Szczepanowie tylko 9,08 procent. Zbi-
gniew Mastalerz najlepszym wynikiem 
cieszył się w Jadownikach (16,98 procent 
głosów), ale w Szczepanowie wyborcy 
okazali mu tylko 4-procentowe poparcie.

Wybraliśmy burmistrza
Po raz pierwszy w historii, mieszkańcy gminy Brzesko biorący udział 

w tegorocznych wyborach poznali nazwisko nowego burmistrza już po 
pierwszej turze. Zgodnie z przedwyborczymi prognozami został nim Grze-
gorz Wawryka. O wiele bardziej zaskakująca była przewaga, jaką uzyskał 
nad konkurentami.

Wyniki wyborów burmistrza w poszczególnych obwodach gminy Brzesko
Nr obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Razem
Franciszek Brzyk 266 124 128 211 196 235 190 256 160 65 361 153 101 203 54 53 57 0 2813
Zbigniew Mastalerz 71 54 78 72 109 73 45 92 86 67 40 135 154 78 28 41 26 4 1253
Grzegorz Wawryka 631 441 441 699 706 377 342 735 759 550 269 723 652 811 365 272 545 7 9325
Razem 968 619 647 982 1011 685 577 1083 1005 682 670 1011 907 1092 447 366 628 11 11339

Numery obwodów: 1 – Miejski Ośrodek Kultury, 2 – Spółdzielnia Mieszkaniowa, 3 – Cech Rzemieślników oraz 
Małych i Średnich Przedsiębiorców, 4 – Szkoła Podstawowa nr 3, 5 – RPWiK, 6 – Gimnazjum nr 1, 7 – TKKF Sokół,  
8 – Szkoła Podstawowa nr 2, 9 – Szkoła Podstawowa w Jasieniu, 10 – Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej, 
11 – Dom Ludowy w Okocimiu, 12 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Jadownikach, 13 – Gimnazjum w Jadownikach,  
14 – GOSiR w Mokrzyskach, 15 – Szkoła Podstawowa w Buczu, 16 – Dom Kultury w Sterkowcu, 17 – Szkoła Pod-
stawowa w Szczepanowie, 18 – SP ZOZ Brzesko.   Opracował PRUD

Przewodniczącym brzeskiej Rady 
Miejskiej został pełniący tę funkcję  
w poprzedniej kadencji Krzysztof Ojczyk, 
który zaskoczył zebranych oświadcze-
niem, że pozostanie na tym stanowisku 
jedynie na pierwsze dwa lata obecnej 
kadencji, a później złoży rezygnację  
i przekaże swoje obowiązki w ręce osoby 
wskazanej przez radnych ze Wspólnoty 
Samorządowej. Dodajmy, że Ojczyk był 
jedynym kandydatem na przewodni-
czącego, bo zgłoszona do wyboru Maria 
Kądziołka zrzekła się kandydowania. 
Funkcje wiceprzewodniczących rady po-
wierzono Marii Kądziołce i Tadeuszowi 
Pasierbowi. Do tej funkcji kandydował 
także Franciszek Brzyk, ale zyskał naj-
niższe poparcie głosujących radnych. 

Z dużym zaskoczeniem spotkał się 
podział głównych ról w powiecie. Rad-
ni postanowili powierzyć stanowisko 
starosty Andrzejowi Potępie, a jego za-
stępcą został Ryszard Ożóg. Zupełnie 
pominięto w podziale stanowisk do-
tychczasowego wicestarostę Stanisła-

wa Pacurę. Wielce zastanawiające jest 
to, że żadnej z kluczowych funkcji nie 
będzie pełnić człowiek, który osiągnął 
drugi wynik wyborczy w powiecie, naj-
lepszy w gminie Brzesko. Dziwne jest 
to również dlatego, że przez ostatnie 

cztery lata dał się poznać jako doświad-
czony samorządowiec. W skład Zarzą-
du Powiatu weszli Kazimiera Glonek, 
Marek Antosz i Jarosław Gurgul. Prze-
wodniczącym Rady Powiatu jest Kazi-
mierz Brzyk, a wiceprzewodniczącymi 
Tomasz Latocha oraz Piotr Tota. Tutaj 
zabrakło z kolei miejsca dla Sławomi-
ra Patera, który przez ostatnie cztery 
lata bardzo dobrze wywiązywał się  
z obowiązków przewodniczącego. Jak 
łatwo zauważyć, jedynym ugrupowa-
niem w powiecie bez choćby „kawałka 
prezydialnego tortu” zostało Prawo  
i Sprawiedliwość.                      PRUD 

Funkcje rozdzielone
Tuż po wyborach poznaliśmy osoby, które w Radzie Miejskiej, Ra-

dzie Powiatu Brzeskiego i Sejmiku Województwa Małopolskiego pełnić 
będą przez cztery najbliższe lata kluczowe funkcje. Niektóre rozwiąza-
nia wzbudziły spore zdziwienie, a dla wielu były po prostu zaskakujące  
i kontrowersyjne. 
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Okręg nr 1
W okręgu nr 1 Wspólnota Samorządowa 
odniosła zdecydowane zwycięstwo. Całe 
ugrupowanie zgarnęło 47,7 procent głosów. 
Zajęła pierwsze miejsce w pięciu z sied-
miu obwodów, jednak te dwie „przegrane” 
przydarzyły się w obwodach, w których  
w sumie oddano zaledwie 34 głosy. 

Indywidualnie absolutnym liderem 
okazała się Maria Kądziołka, która też 
uzyskała najlepszy wynik w całej gminie 
– 434 osoby głosowały na przewodniczącą 
zarządu osiedla Ogrodowa-Kościuszki. Na 
przeciwnym biegunie znalazła się Elżbie-
ta Górka z Porozumienia Gminy Brzesko, 
na którą postawiło tylko 3 wyborców. 

Gdyby o podziale mandatów w tym 
okręgu decydowali tylko wyborcy z ob-
wodu nr 1 (siedziba komisji mieściła się  
w Miejskim Ośrodku Kultury), to miejsce 
Kazimierza Sproskiego (WS) zajęłaby Elż-
bieta Rosa (PiS). 

W obwodzie nr 2 (Spółdzielnia Mieszka-
niowa) zasady ordynacji wyborczej spowo-
dowałyby, że radnym zostałby Szczepan 
Smoleń, a stałoby się to kosztem Haliny 
Mrówki, choć jej indywidualny wynik był 
wyższy. Smoleń pokonał Mrówkę także 
w obwodzie nr 3 (Cech Rzemieślników), 
tutaj po prostu otrzymał więcej głosów  
od kandydatki PO. 

W obwodzie nr 4 (Szkoła Podstawo-

wa nr 3) na listy okręgu nr 1 oddano  
25 głosów, a życzliwość wyborców zaskar-
bili sobie Adam Kwaśniak, Halina Mrów-
ka, Jadwiga Dojka, Dariusz Drużkowski  
i Grzegorz Ważydrąg. 

W Publicznym Gimnazjum nr 1 (obwód 
nr 6) z triumfu cieszyć się mogła Maria 
Kucia, ale powody do zadowolenia mieli 
też Adam Kwaśniak i Halina Mrówka. 
Tutaj Kazimierza Sproskiego wyparł Ro-
man Pawełek. 

W obwodzie nr 7 (TKKF Sokół) dał  
o sobie znać lokalny patriotyzm. Najlep-
szy wynik uzyskał aktualny przewodni-
czący zarządu osiedla Okocimskie Krzysz-
tof Stępak, który o jeden głos wyprzedził 
swoją poprzedniczkę na tym stanowisku, 
Jadwigę Kramer. Tutaj na poparcie wy-
borców nie mogli liczyć ani Maria Kądzioł-
ka, ani Kazimierz Sproski. 

Ponieważ w obwodzie nr 18 (SP ZOZ) 
oddano tylko 9 głosów, rezygnujemy z ana-
lizy, jednak ewentualne wyniki uwzględ-
niliśmy w ilustrującej tekst tabelce.

Okręg nr 2
Najlepsze wyniki wyborcze w tym okręgu 
osiągnęły PiS i WS (z lekkim wskazaniem 
na Prawo i Sprawiedliwość, które wygrało 
w obwodach 4 i 5, podczas gdy Wspólnota 
lepiej wypadła w obwodach 1, 3 i 8. O spo-
rym sukcesie indywidualnym może mówić 
Katarzyna Pacewicz-Pyrek, która sama 
zdobyła niemal tyle samo głosów, co cała 
8-osobowa drużyna Porozumienia Gminy 
Brzesko. Wielkim przegranym jest lider 
tego ugrupowania, Mirosław Wiśniowski, 
którego poparło zaledwie 73 wyborców. To 
zdecydowanie poniżej oczekiwań radnego 
poprzedniej kadencji, który zapisał się  
w pamięci jako człowiek zdolny publicznie 
oskarżać swoich kolegów radnych, potem 
ich przepraszać, a potem nadal te oskar-
żenia podtrzymywać. Jednak najniższym 
wynikiem w gronie 42 kandydatów legity-
muje się   Mgłosiek (PGB), na którą głoso-
wały tylko 4 osoby. 

Wspomniany już Wiśniowski mógłby 
otrzymać mandat radnego, gdyby decyzja 
w tej sprawie należała tylko do wyborców 
z obwodu nr 1 (Miejski Ośrodek Kultury). 
Tutaj jednym z szóstki radnych został-
by też Paweł Mardoń, który – o czym za 
chwilę – cieszył się wystarczającą sym-
patią jeszcze w jednym obwodzie. Nie na 
tyle jednak wystarczającą, by wyjść zwy-
cięsko z walki o mandat w całym okręgu. 
Wiśniowski i Mardoń byli w tym obwodzie 
lepsi od Pawła Strojnego i Tadeusza Pa-
sierba. Dodajmy, że w siedzibie MOK-u 
obiecujący wynik uzyskał też Mateusz 
Szydek (PiS). 

W obwodzie nr 3 (Cech Rzemieślników) 

WYBORY 2010

Z czterech ugrupowań startujących w wyborach do Rady Miejskiej trzy 
wprowadziły do niej swoich reprezentantów. Najlepszy wynik uzyskała 
Wspólnota Samorządowa, która zgromadziła ponad 40 procent wszystkich 
głosów. Najlepszym indywidualnym wynikiem legitymuje się Maria Kądzioł-
ka (WS). W rzadko którym obwodzie wyniki pokryły się z ostatecznymi re-
zultatami dla danego okręgu. Proponujemy naszym Czytelnikom przegląd 
sytuacji w każdym z tych obwodów. Kto może czuć niedosyt i niezadowole-
nie z obowiązującego systemu wyborczego? Kto powinien odczuwać satys-
fakcję z takiej, a nie innej ordynacji wyborczej? Zapraszamy do lektury.

Zwycięska Wspólnota

Wyniki komitetów wyborczych w całej gminie Brzesko
Nr okręgu 1 2 3 4 Razem %
Platforma Obywatelska 501 811 561 285 2158 16,77
Prawo i Sprawiedliwość 687 1126 980 901 3694 28,71
Porozumienie Gminy Brzesko 331 382 426 446 1585 12,32
Wspólnota Samorządowa 1383 1107 1153 1788 5431 42,20
Razem 2902 3426 3120 3420 12868 100,00

Wyniki komitetów wyborczych w okręgu nr 1
Nr obwodu 1 2 3 4 6 7 18 Razem
Platforma Obywatelska 110 82 54 11 136 108 0 501
Prawo i Sprawiedliwość 186 120 87 9 172 109 4 687
Porozumienie Gminy Brzesko 60 52 17 2 59 139 2 331
Wspólnota Samorządowa 275 344 274 3 298 186 3 1383
Razem 631 598 432 25 665 542 9 2902
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sympatie wyborców prawie pokryły się  
z preferencjami okazanymi w całym okrę-
gu. Jedyna różnica polega na tym, że tutaj 
dobrze wypadł Józef Kubas (ten chyba po 
prostu „przekombinował” wybierając „klu-
bowe barwy”), który „wyrugował” Bogu-
sława Babicza. 

Obwód nr 4 (Szkoła Podstawowa nr 3) 
zdominowany został przez Krzysztofa Oj-
czyka i Katarzynę Pacewicz-Pyrek, którzy 
osiągnęli tutaj miażdżącą przewagę nad 
pozostałymi kandydatami. Wyniki z tego 
obwodu wskazują, że przy Legionów Pił-
sudskiego popularny jest Ryszard Ciaciek. 
Mieszkańcy Brzezowieckiego popierają też 
Józefa Kubasa, ale już mniej ugrupowa-
nie, z listy którego były dyrektor LO star-
tował. Wyborcy z tego obwodu nie widzieli 
w składzie rady Edwarda Knagi. 

W siedzibie RPWiK (obwód nr 5) naj-
więcej głosów uzyskał Tadeusz Ciurej, 
który też może czuć się wielkim przegra-
nym, bo zapewne liczył na reelekcję. Jego 

przegrana (w ogólnym rozrachunku), to 
w dużej mierze efekt rozdmuchanej przez 
media afery w łysogórskim Ośrodku So-
cjoterapii, którego był dyrektorem. Dobry 
wynik w „piątce” osiągnęła też Katarzyna 

Pacewicz-Pyrek, powody do satysfakcji 
mogą też mieć Paweł Pacura (PiS), An-
drzej Grzelak (WS) i Andrzej Pajor (WS). 

Zgodnie z przypuszczeniami zwycięzcą 
w obwodzie nr 8 (Szkoła Podstawowa nr 
2) został Edward Knaga, który mógł liczyć 
na poparcie dobrze znających go miesz-
kańców osiedla Jagiełły-Kopaliny (jest 
przewodniczącym zarządu osiedla). Tutaj 
wreszcie „błysnął formą” Tadeusz Pasierb, 
dzięki czemu mógł ostatecznie sięgnąć po 
mandat radnego. W najlepszej „szóstce” 
znaleźli się ponadto Bogusław Babicz, 
Krzysztof Ojczyk, Katarzyna Pacewicz  
i Paweł Mardoń. 

Podsumujmy. Katarzyna Pacewicz-
Pyrek otrzymała mandat zaufania we 
wszystkich pięciu obwodach tego okręgu 
(żaden z pozostałych radnych nie może 
pochwalić się takim osiągnięciem). To jej 
sukces zawdzięcza Paweł Strojny, który 
w najlepszej „szóstce” znalazł się tylko 
w obwodzie nr 3 (z zaledwie 8 głosami). 

Reprezentant PO zebrał jednak na tyle 
dużo głosów, że to jemu właśnie przypadł 
w udziale jeden z sześciu mandatów, cho-
ciaż uzyskał dopiero 9. wynik w okręgu,  
a 37. w całej gminie.

Okręg nr 3
Wyniki w poszczególnych obwodach okrę-
gu nr 3 ukazują, jak ważną rolę odgrywa 
w wyborach lokalny patriotyzm. Cała 
piątka radnych, reprezentująca ten okręg, 
swój końcowy sukces zawdzięcza wynikom 
uzyskanym w miejscowościach, których są 
mieszkańcami. 

W Porębie Spytkowskiej (obwód nr 10) 
najlepsze wyniki osiągnęli porębianie. 
Stanisław Góra (WS) powtórzył sukces 
sprzed czterech lat, kiedy to wyraźnie 
wygrał. Tym razem w swojej miejsco-
wości otrzymał aż 326 głosów. Poparcie 
współmieszkańców całkowicie mu jednak 
wystarczyło. Wyborcy z Poręby chętnie wi-
dzieliby w radzie „swoich”, czyli Henryka 
Anioła (PiS), Marię Karaś (PGB) i Wa-
cława Ćwioro (WS). Swój elektorat miał 
tutaj także Marek Stępień (PGB), ale nie 
on otrzymałby mandat, tylko reprezentu-
jąca Jadowniki Apolonia Warzecha (WS 
– tylko 4 głosy), którą pociągnąłby Góra. 
Franciszek Brzyk (PO)i Adam Smołucha 
(PiS) mieli w Porębie minimalne poparcie,  
a Jarosław Sorys (PiS) i Jerzy Gawiak 
(WS) nie otrzymali ani jednego głosu. 

Patriotycznie było też w Okocimiu (ob-
wód nr 11), gdzie mandatami chciano 
obdzielić tylko krajan – Franciszka Brzy-
ka, Barbarę Stachowicz (PO), Mirosła-
wa Martykę (PO), Wita Zydronia (PGB), 
Beatę Słupską (PiS) i Halinę Adamczyk 
(PiS). Sporo głosów zebrała także Barbara 
Palej (WS). Smołucha i Sorys dostali tutaj 
razem 19 głosów, a Gawiak i Góra pozo-
stali niezauważeni.

Jerzy Gawiak mógł jednak być spokojny 
o końcowy wynik, bo jadownicki elektorat 
go nie zawiódł. W obwodzie nr 12 (Szkoła 
Podstawowa nr 1) otrzymał 119 głosów,  
a w obwodzie nr 13 (Publiczne Gimna-
zjum) dołożono mu jeszcze 138. To był 
wynik wystarczający. Zdecydowanym 
liderem okazał się być jednak Jarosław 
Sorys, który w pierwszym z tych obwodów 
zgarnął 248 głosów, a w drugim 79. W ob-
wodzie nr 13 błysnęła także Małgorzata 
Piękosz (PO). Bardzo dobry wynik uzyskał 
Maciej Podobiński (WS), jednak mimo to 
musiał przełknąć gorycz przegranej, bo 
tak „chce” ordynacja. W Szkole Podstawo-
wej nr 1 Adam Smołucha dopiero się roz-
kręcał (tylko 50 głosów), ale w gimnazjum 
już brylował. Tutaj też nieźle punktowała 
Apolonia Warzecha, swoje „pięć minut” 
miał też Zbigniew Mastalerz (PGB). Lech 
Pikuła (WS) nie osiągnął oszałamiającego 
wyniku, ale jego ugrupowanie zdobyło wy-
starczającą liczbę głosów, żeby go w tym 
obwodzie „pociągnąć” (oczywiście tylko 
hipotetycznie). O ile Brzyk miał w Jadow-
nikach całkiem przyzwoity wynik, o tyle 
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Wyniki komitetów wyborczych w okręgu nr 3
Nr obwodu 10 11 12 13 Razem
Platforma Obywatelska 24 275 170 92 561
Prawo i Sprawiedliwość 169 161 320 330 980
Porozumienie Gminy Brzesko 99 109 115 103 426
Wspólnota Samorządowa 361 82 369 341 1153
Razem 653 627 974 866 3120

Wyniki komitetów wyborczych w okręgu nr 2
Nr obwodu 1 3 4 5 8 Razem
Platforma Obywatelska 56 55 295 232 173 811
Prawo i Sprawiedliwość 96 47 314 359 310 1126
Porozumienie Gminy Brzesko 52 37 90 92 111 382
Wspólnota Samorządowa 98 50 200 302 457 1107
Razem 302 189 899 985 1051 3426
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Góra „obecny” był jedynie symbolicznie  
(8 głosów w obu jadownickich obwodach). 

W całym okręgu indywidualnie naj-
lepsze wyniki zanotowali Jarosław Sorys  
i Stanisław Góra – obaj otrzymali po 334 
głosy. Najskromniejszy dorobek (9 głosów) 
stał się udziałem Kazimierza Okaza (WS). 
W „klasyfikacji drużynowej” zwyciężyła 
Wspólnota Samorządowa.

Okręg nr 4
Przewaga, jaką Wspólnota Samorządowa 
osiągnęła nad innymi ugrupowaniami  
w okręgu nr 4, można śmiało określić 
mianem miażdżącej. Trudno się temu 
dziwić, skoro w jej szeregach znalazło się 
tutaj przynajmniej sześć osób, z których 
każda mogła mieć nadzieję na końcowy 
sukces. Mandatów w okręgu było jednak 
tylko pięć, a raczej nie było możliwe, żeby 
całą pulę zgarnął jeden komitet. W tym 
okręgu, podobnie, jak w przedstawionym 
wyżej, górę wziął lokalny patriotyzm.

Obwód nr 9 od dwóch kadencji „nale-
ży” do Leszka Klimka (WS), który już  
w swoim Jasieniu zapewnił sobie mandat. 
381 głosów w jednym obwodzie robi wra-
żenie. W pozostałych czterech dołożono 
mu już tylko 9. Bardzo dobry wynik (127 
głosów) uzyskała Maria Kukla (PGB), 
ale to było za mało, by wejść do rady, bo  
w innych obwodach ta kandydatka była 
raczej postacią anonimowa, o czym świad-
czy fakt, że otrzymała jeszcze tylko jeden 
głos. Podobnie rzecz ma się z Krzyszto-
fem Koziołem, który – gdyby brać pod 
uwagę tylko wyniki z tej jednej komisji 
– zostałby radnym. Idąc tym tropem, 
należałoby wręczyć też mandat Agacie 
Olejnik (WS). Ewa Chmielarz (WS) mo-
głaby liczyć tutaj na mandat (ostatecznie 
go wywalczyła) tylko za sprawą świetne-
go wyniku Klimka. Nie sposób pominąć 
dobrego wyniku wypracowanego przez 
Jana Grozienia (PiS). Blado wypadli ci, 
którzy ostatecznie mandaty radnych wy-
walczyli – Krzysztof Bogusz (PiS) zyskał 

poparcie 20 osób, Anna Lubowiecka (WS) 
otrzymała 5 głosów, a Piotr Wyczesany 
(PiS) „wyszedł” z Jasienia z zerowym do-
robkiem. 

W Mokrzyskach (obwód nr 14) brylo-
wali gospodarze. Najlepiej wypadła Ewa 
Chmielarz, która zanotowała poparcie aż 
297 wyborców. Na drugim miejscu uplaso-
wał się sołtys Marek Kośmider (PGB – 131 
głosów). Na „pudle” znalazł się też Grzegorz 
Migdał (WS – 122 głosy). Tuż poza podium 
zakończyli tutaj rywalizację Jan Pacura 
(PiS – 96 głosów) i Stefania Bryła (WS – 69 

głosów). Lubowiecka i Bogusz mogli być ze 
swoich wyników zadowoleni, Klimek ma 
tutaj tylko trójkę sympatyków. 

Łatwo domyślić się, że  mieszkańcy Bu-
cza (obwód nr 15) także przychylni byli dla 
swoich reprezentantów. Wyniki świadczą 
same za siebie – Piotr Wyczesany uzbierał 
188 głosów, a sołtys Stanisław Milewski 
(WS) 159 głosów. Wynik Wyczesanego 

sprawił, że hipotetyczne mandaty trafiły 
tutaj do rąk Bogusza i Pacury. Milewski 
z kolei „pociągnął” za sobą Mariusza Sto-
larza (WS). 

Sterkowiec (obwód nr 16) reprezen-
towany było w wyborach przez czworo 
kandydatów. Wśród „swoich” poparcie 
zyskały jednak tylko dwie osoby – Krzysz-
tof Bogusz (136 głosów) i Maria Dąbro-
wa-Legutko (WS – 90 głosów). Zupełnie 
pominięci zostali Robert Szeląg (PGB)  
i Stanisław Turlej (PGB). W Sterkowcu 
mandaty radnych mogliby otrzymać Józef 
Chruściel (PiS), Witold Gaczoł (PiS) i Ma-
rian Czarnik (WS), ale ich wyniki nie były 
imponujące, chociaż lepsze od rezultatów 
uzyskanych przez tych, którzy potem mo-
gli święcić triumf – Lubowiecką, Chmie-
larz, Wyczesanego i Klimka. 

W Szczepanowie (obwód nr 17) wyraź-
nie zwyciężyła sołtys Anna Lubowiecka 
(210 głosów) i to ostatecznie przesądziło  
o jej ostatecznym sukcesie. Bliski powodze-
nia był Marian Czarnik. Sołtys Wokowic 
uzyskał tutaj drugi wynik, ale do mandatu 
w ogólnym rozrachunku zabrakło mu 117 
głosów. Trzecim rezultatem w Szczepano-
wie pochwalić się mógł Bogusz (64 głosy). 
Doceniony został też Gaczoł (48 głosów),  

a Milewski i Klimek otrzymaliby mandaty 
za sprawą wyniku Lubowieckiej. 

Jak już wspomnieliśmy, przewaga 
Wspólnoty Samorządowej nad konku-
rencją była w okręgu nr 4 imponująca. 
Indywidualnie najlepszy wynik uzyskał 
Leszek Klimek (392 głosy), podczas gdy 
Joanna Koryga zebrała 14 głosów. 

                               Opracował PRUD

Wyniki komitetów wyborczych w okręgu nr 4
Nr obwodu 9 14 15 16 17 Razem
Platforma Obywatelska 175 50 10 20 30 285
Prawo i Sprawiedliwość 137 201 213 167 183 901
Porozumienie Gminy Brzesko 176 175 23 45 27 446
Wspólnota Samorządowa 473 650 177 121 367 1788
Razem 961 1076 423 353 607 3420
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W gminie Brzesko doliczyliśmy się 
pięciu „ofiar” metody d’Hondta i takiej 
samej liczby osób, którym obowiązująca 
ordynacja przyniosła szczęście. 

Zacznijmy od wyborów do Rady Miej-
skiej. Jak wiadomo, w wyniku wyborów 
Wspólnota Samorządowa otrzymała  
10 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość 
7, Platforma Obywatelska 4, a Porozu-
mienie Gminy Brzesko nie ma swojego 
reprezentanta. Gdyby zastosować meto-
dę Sainte-Lague lub Hare’a-Niemeyera 
to podział mandatów byłby taki: WS – 9 
mandatów, PiS – 5, PGB – 4, a PO – 3. 

Gdyby obowiązywała metoda Sainte-
Lague, to w okręgu nr 1 mandatu nie 
otrzymałby Kazimierz Sproski (Wspól-
nota Samorządowa), a przypadłby on  
w udziale Jadwidze Kramer (Porozu-
mienie Gminy Brzesko). W okręgu nr 
2 „przepadłby” Paweł Strojny (Platfor-
ma Obywatelska), a triumfowałby Jó-
zef Kubas (PGB). W okręgu nr 3 Prawo  
i Sprawiedliwość wygrałoby tylko jeden 
mandat, bo odpadłby Adam Smołucha,  
a byłoby to z korzyścią dla Zbigniewa Ma-
stalerza (PGB). W okręgu nr 4 mandat 
oddałby Piotr Wyczesany (PiS), a radnym 
zostałby Marek Kośmider (PGB). Gdyby 
zastosować metodę Hare’a-Niemeyera, 
we wszystkich czterech okręgach nastą-
piłyby takie same zmiany. 

W wyborach do Rady Powiatu gmina 
Brzesko występowała jako okręg nr 1. 
Tutaj, zgodnie z obowiązującą metodą 
d’Hondta po 2 mandaty wywalczyły PO, 
PiS, Samorządy Razem i Wspólnota Sa-
morządowa. Zarówno metoda Sainte-
Lague jak i metoda Hare’a-Niemeyera 

wprowadziłaby jedną modyfikację. Otóż 
jeden z dwóch mandatów straciłyby Sa-
morządy Razem (konkretnie Tomasz 
Latocha), a zyskałaby na tym Emilia Zy-
droń z Katolickiej Rodziny Kolpinga. 

Przyjrzyjmy się jeszcze okręgowi nr 5 
w wyborach do Sejmiku Wojewódzkie-
go. Tutaj do podziału było 7 mandatów, 
a otrzymały je Platforma Obywatelska 
oraz Prawo i Sprawiedliwość (po 3) oraz 
Polskie Stronnictwo Ludowe (1). Obie 
wspominane już metody wprowadziłyby 
do końcowych wyników dwie modyfika-
cje. Po jednym mandacie straciłyby PO 
oraz PiS, co oznaczałoby przegraną dla 
Marcina Kuty i słynnej już Lucyny Ma-
lec. Dzięki temu mandaty otrzymaliby 
Mieczysław Mietła (Sojusz Lewicy Demo-
kratycznej) i Adam Kwaśniak (Wspólno-
ta Małopolska Marka Nawary).

Pozostaje więc tylko gdybać i dywa-
gować, która z metod jest najbardziej 
sprawiedliwa. Pan d’Hondt na pewno 
wymyślił metodę sprzyjającą „wielkim”. 
A podobno wielki może więcej. 

Metoda d,Hondta polega na znale-
zieniu największych, kolejno po sobie na-
stępujących ilorazów liczby uzyskanych 
głosów. Podziału dokonuje się dzieląc licz-
bę głosów przypadających każdemu ko-
mitetowi przez kolejne liczby naturalne,  
a następnie z tak obliczonych ilorazów dla 
wszystkich komitetów, wybieranych jest 
tyle, ile jest mandatów do obsadzenia.

Pokażmy to praktycznie, a jako przy-
kład wybraliśmy okręg nr 4 w wyborach 
do Rady Miejskiej.

Metoda Sainte-Lague polega na 
znalezieniu największych, kolejno po 
sobie następujących ilorazów z liczby 
uzyskanych głosów. Podziału dokonuje 
się, dzieląc liczbę głosów przypadają-

Metodą d’Hondta
W samorządowych wyborach w naszym kraju liczbę przysługujących 

komitetom mandatów radnych ustala się stosując metodę d’Hondta, któ-
ra – jak powszechnie się uważa, faworyzuje duże ugrupowania. Tymcza-
sem – tak twierdzi wielu – bardziej oddająca rzeczywiste poglądy wybor-
ców jest nielubiana przez potężne partie metoda Sainte-Lague, według 
której podział mandatów różni się nieco od tego, który został dokonany. 
Inny byłby też ten podział, gdyby zastosować metodę Hare’a-Niemeyera. 
Przyjrzyjmy się zatem, jak podzielone byłyby siły w naszej gminie, gdyby 
wyniki liczyć w inny, niż obowiązujący – sposób. 

cych każdemu komitetowi wyborczemu 
przez kolejne liczby nieparzyste: 1, 3, 
5, 7, itd., a następnie z tak obliczonych 
ilorazów dla wszystkich komitetów 
wybieranych jest tyle największych, 
ile jest mandatów do obsadzenia. Sto-
sowana jest m.in. w Danii, Niemczech, 
Norwegii, Nowej Zelandii i Szwecji.

A oto przykład ustalania liczby manda-
tów przy zastosowaniu wyników z okrę-
gu nr 4 w wyborach do Rady Miejskiej.

Według metody Hare’a-Niemeyera 
liczbę uzyskanych przez komitety man-
datów ustala się mnożąc liczbę ważnych 
głosów oddanych na listę przez liczbę 
mandatów do obsadzenia, a następnie 
dzieląc ten wynik przez liczbę wszyst-
kich głosów oddanych w danym okręgu. 
W okręgu nr 4 w wyborach do Rady Miej-
skiej oddano łącznie 3420 ważne głosy. 
Wobec powyższego Wspólnota Samorzą-
dowa otrzyma 3 mandaty, bo (1788 x 5) 
: 3420 = 2,61, Prawo i Sprawiedliwość 
dostanie 1 mandat, bo (901 x 5) : 3420 = 
1,32, 1 mandat otrzyma też Porozumie-
nie Gminy Brzesko, bo (446 x 5) : 3420 
= 0,65. Żadnego głosu nie otrzyma Plat-
forma Obywatelska, bo (285 x 5) : 3420 
= 0,42. Dlaczego taki podział? Bo doko-
nując obliczeń na poszczególnych listach, 
najpierw bierzemy pod uwagę liczbę 
przed przecinkiem. Czyli w pierwszym 
etapie liczenia WS otrzymuje dwa man-
daty, a PiS jeden mandat. Pozostaje nam 
rozdzielić jeszcze dwa mandaty. Wtedy 
brane są pod uwagę najwyższe liczby 
po przecinku, a więc korzystne dla PGB  
i WS. To w metodzie Hare’a-Niemeyera 
tzw. zasada największej reszty.   PRUD

Dzielnik PO PIS PGB WS
1 285 901 (2. mandat) 446 (4. mandat) 1788 (1. mandat)
2 95 300,3 148,7 596 (3. mandat)
3 57 180,2 89,2 357,6 (5. mandat)

Dzielnik PO PIS PGB WS
1 285 901 (2. mandat) 446 1788 (1. mandat)
2 142,5 450,5 (5. mandat) 223 894 (3. mandat)
3 95 300,3 148,7 596 (4. mandat)
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Okręg nr 1
Platforma Obywatelska 

Nr obwodu 1 2 3 4 6 7 18 Razem
Mrówka Halina Stanisława 42 28 14 5 78 44 0 211
Dojka Jadwiga 19 12 17 4 33 19 0 104
Drużkowski Dariusz Jacek 24 23 8 1 12 30 0 98
Lubowicki Daniel Sebastian 9 6 4 0 4 3 0 26
Stoliński Stanisław Antoni 10 4 10 0 6 8 0 38
Ważydrąg Grzegorz Dobiesław 6 9 1 1 3 4 0 24
Razem 110 82 54 11 136 108 0 501

Prawo i Sprawiedliwość 
Nr obwodu 1 2 3 4 6 7 18 Razem
Kwaśniak Adam Stanisław 55 37 34 9 88 38 1 262
Klimek Mieczysława Barbara 31 21 6 0 14 7 0 79
Pajor Tomasz Janusz 7 12 0 0 8 22 2 51
Rosa Elżbieta Stefania 63 20 24 0 14 12 1 134
Wójtowicz-Woda Justyna Marta 3 4 0 0 27 3 0 37
Chrabąszcz Jerzy Jan 11 10 0 0 14 13 0 48
Serwin Marek 2 0 0 0 0 9 0 11
Drużkowska Bogusława Józefa 2 0 0 0 0 2 0 4
Wolak Magdalena 6 8 0 0 2 2 0 18
Jarzembska Wanda Jadwiga 6 8 23 0 5 1 0 43
Razem 186 120 87 9 172 109 4 687

Porozumienie Gminy Brzesko 
Nr obwodu 1 2 3 4 6 7 18 Razem
Kramer Jadwiga Celina 10 12 4 0 13 102 0 141
Jewuła Helena 5 14 3 0 3 9 1 35
Zając Jacek Franciszek 2 6 3 0 15 5 1 32
Lambert Marian Józef 23 5 2 2 12 9 0 53
Kania Maria Zofia 0 13 1 0 1 1 0 16
Serwatka Sławomir 1 1 1 0 8 5 0 16
Mucha Joanna 18 0 3 0 7 7 0 35
Górka Elżbieta Stanisława 1 1 0 0 0 1 0 3
Razem 60 52 17 2 59 139 2 331

Wspólnota Samorządowa
Nr obwodu 1 2 3 4 6 7 18 Razem
Kądziołka Maria Joanna 88 193 111 1 23 17 1 434
Stępak Krzysztof Wojciech 7 15 6 0 6 103 0 137
Kucia Maria Janina 41 40 28 1 151 23 1 285
Podłęcka Ewa Katarzyna 32 8 4 0 11 1 1 57
Sproski Kazimierz Jan 39 41 56 1 23 21 0 181
Gawenda Józef Ryszard 11 12 16 0 23 5 0 67
Pawełek Roman Andrzej 9 3 12 0 24 6 0 54
Nalepa Janusz 16 7 5 0 5 1 0 34
Leśniak Joanna Maria 4 5 7 0 21 2 0 39
Smoleń Szczepan Stanisław 28 20 29 0 11 7 0 95
Razem 275 344 274 3 298 186 3 1383

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej Rada Miejska  
w nowym składzie

Maria Kądziołka

Maria Kucia

Adam Kwaśniak

Katarzyna Pacewicz-Pyrek

Krzysztof OjczykHalina MrówkaKazimierz Sproski
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Okręg nr 2
Platforma Obywatelska 

Nr obwodu 1 3 4 5 8 Razem
Pacewicz-Pyrek Katarzyna Maria 23 34 151 92 74 374
Ciaciek Ryszard Konstanty 3 1 48 3 6 61
Kądziołka Bogusław 10 5 9 11 17 52
Kwaśniak Marzena Bernadeta 2 3 6 32 13 56
Musiał Anna Maria 1 3 26 6 7 43
Strojny Paweł 8 8 23 57 25 121
Szapel Jan 0 0 3 3 12 18
Szczupał Tadeusz Franciszek 4 0 4 4 2 14
Szuba Krystyna Genowefa 0 0 5 8 4 17
Synowiec Wacław 5 1 20 16 13 55
Razem 56 55 295 232 173 811

Prawo i Sprawiedliwość 
Nr obwodu 1 3 4 5 8 Razem
Ojczyk Krzysztof Michał 27 14 164 66 80 351
Ciurej Tadeusz Michał 1 2 8 97 12 120
Babicz Bogusław Robert 14 6 46 29 85 180
Filip Jacek 3 3 14 16 24 60
Brożek Czesław 1 1 16 4 1 23
Zych Stanisław 1 3 5 5 49 63
Pacura Paweł 7 5 16 85 18 131
Szydłowski Krzysztof Roman 13 5 13 3 13 47
Szydek Mateusz Adam 14 1 15 15 14 59
Wesołowska Edyta Bernadeta 2 1 2 3 3 11
Pajor Elżbieta 0 4 5 29 6 44
Patulski Antoni 13 2 10 7 5 37
Razem 96 47 314 359 310 1126

Porozumienie Gminy Brzesko 
Nr obwodu 1 3 4 5 8 Razem
Wiśniowski Mirosław Jan 27 6 12 10 18 73
Święch Dominika 3 0 3 9 7 22
Waresiak Jan 2 0 2 2 2 8
Mgłosiek Ewa Grażyna 0 0 0 3 1 4
Żółty Tomasz Stanisław 0 0 15 0 2 14
Rogóż Rafał Krzysztof 0 0 5 21 3 29
Filipowski Piotr Stanisław 7 3 2 12 37 61
Kubas Józef 13 28 54 35 41 171
Razem 52 37 90 92 111 382

Wspólnota Samorządowa
Nr obwodu 1 3 4 5 8 Razem
Pasierb Tadeusz 7 9 54 28 110 208
Knaga Edward Mieczysław 41 11 12 11 138 213
Małek Franciszek 6 8 9 19 29 71
Grzelak Andrzej Stanisław 1 0 4 65 3 73
Kołodziej Lesław Józef 3 8 12 3 29 55
Wawryka Mateusz Wiesław 10 2 24 8 28 72
Mardoń Paweł Krzysztof 15 7 36 20 64 142
Skołyszewski Adam Józef 2 0 2 52 1 57
Kusiak Grzegorz Wojciech 1 2 9 20 13 45
Kopacz Eugeniusz 3 0 6 1 15 25
Poniewierski Wojciech Czesław 8 3 25 11 17 64
Pajor Andrzej 1 0 7 64 10 82
Razem 98 50 200 302 457 1107

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej

Edward Knaga

Tadeusz Pasierb

Bogusław Babicz

Paweł Strojny

Stanisław Góra

Jarosław Sorys

Adam Smołucha
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Okręg nr 3
Platforma Obywatelska 

Nr obwodu 10 11 12 13 Razem
Stachowicz Barbara 3 87 3 21 114
Brzyk Franciszek Andrzej 11 143 42 39 235
Kowalczyk Andrzej Stefan 4 0 18 4 26
Kuta Marcin Jan 2 1 3 5 11
Martyka Mirosław Janusz 0 35 0 0 35
Piękosz Małgorzata Józefa 3 6 71 15 95
Tyka-Duc Ewa Dorota 1 3 33 8 45
Razem 24 275 170 92 561

Prawo i Sprawiedliwość 
Nr obwodu 10 11 12 13 Razem
Smołucha Adam Zbigniew 6 12 50 195 263
Adamczyk Halina 1 43 1 4 49
Sorys Jarosław Jan 0 7 248 79 334
Anioł Henryk 130 3 4 6 143
Słupska Beata Agnieszka 4 82 2 3 91
Hynowski Jan Kazimierz 0 2 3 24 29
Zgraja Agnieszka 17 1 0 0 18
Kądziołka Tomasz Piotr 1 10 9 2 22
Kurek Łukasz Michał 10 0 1 3 14
Pałka Paweł Stanisław 0 1 2 14 17
Razem 169 161 320 330 980

Porozumienie Gminy Brzesko 
Nr obwodu 10 11 12 13 Razem
Mastalerz Zbigniew Bogdan 14 14 46 70 144
Karaś Maria 57 3 0 0 60
Zydroń Wit 1 84 4 2 91
Kita Stanisław 0 2 24 15 41
Węgrzyn Mateusz Piotr 0 6 31 6 43
Stępień Marek 27 0 1 1 29
Pagacz Agnieszka Maria 0 0 9 9 18
Razem 99 109 115 103 426

Wspólnota Samorządowa
Nr obwodu 10 11 12 13 Razem
Góra Stanisław Wiesław 326 0 5 3 334
Warzecha Apolonia 4 1 27 104 136
Gawiak Jerzy Michał 0 0 119 138 257
Palej Barbara 3 58 3 2 66
Okaz Kazimierz 0 5 3 1 9
Pikuła Lech 0 2 24 42 68
Ćwioro Wacław 24 2 5 1 32
Garpiel Piotr Dariusz 3 5 0 3 11
Szpil Jakub 0 2 23 15 40
Podobiński Maciej Paweł 1 7 160 32 200
Razem 361 82 369 341 1153

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej Rada Miejska  
w nowym składzie cd

Jerzy Gawiak

Franciszek Brzyk

Leszek Klimek

Piotr Wyczesany

Anna LubowieckaEwa ChmielarzKrzysztof Bogusz
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Okręg nr 4
Platforma Obywatelska 

Nr obwodu 9 14 15 16 17 Razem
Wojtusik-Pabian Angelika Joanna 14 14 5 16 25 74
Kozioł Krzysztof Adam 71 3 3 1 1 79
Kutyba Damian Tomasz 32 5 0 0 0 37
Turlej Zofia Teresa 9 23 1 1 2 36
Wójtowicz Marek Kazimierz 49 5 1 2 2 59
Razem 175 50 10 30 30 285

Prawo i Sprawiedliwość 
Nr obwodu 9 14 15 16 17 Razem
Bogusz Krzysztof Stanisław 20 32 8 136 64 260
Pacura Jan Wojciech 14 96 8 1 8 127
Grozień Jan Ryszard 63 3 1 0 1 68
Słowik Celina 3 42 0 4 0 49
Chruściel Józef Kazimierz 6 10 4 11 32 63
Wyczesany Piotr Marek 0 2 188 1 0 191
Rąpała Mariusz Jerzy 14 1 1 0 0 16
Gaczoł Witold 2 5 1 11 48 67
Kądziołka-Kukurowska Anna Teresa 15 10 2 3 30 60
Razem 137 201 213 167 183 901

Porozumienie Gminy Brzesko 
Nr obwodu 9 14 15 16 17 Razem
Kośmider Marek 6 131 1 2 0 140
Kukla Maria 127 1 0 0 0 128
Brzezińska-Rogozińska Ewa 1 28 0 17 22 68
Turlej Stanisław Andrzej 3 0 1 17 1 22
Szeląg Robert 2 4 0 9 2 17
Kaźmierczyk Wojciech 32 0 0 0 0 32
Maślak Bernadeta Urszula 5 5 13 0 2 25
Koryga Joanna Magdalena 0 6 8 0 0 14
Razem 176 175 23 45 27 446

Wspólnota Samorządowa
Nr obwodu 9 14 15 16 17 Razem
Klimek Leszek 381 3 1 4 3 392
Lubowiecka Anna 5 54 0 9 210 278
Milewski Stanisław Antoni 16 51 159 0 8 234
Bryła Stefania Franciszka 0 69 2 0 0 71
Czarnik Marian Stanisław 2 5 0 13 141 161
Chmielarz Ewa Jadwiga 18 297 5 2 1 323
Stolarz Mariusz Robert 5 46 9 2 1 63
Olejnik Agata Dorota 36 1 0 0 0 37
Migdał Grzegorz Dariusz 5 122 0 1 0 128
Dąbrowa-Legutko Maria 5 2 1 90 3 101
Razem 473 650 177 121 367 1788

Numery obwodów: 1 – Miejski Ośro-
dek Kultury, 2 – Spółdzielnia Miesz-
kaniowa, 3 – Cech Rzemieślników oraz 
Małych i Średnich Przedsiębiorców, 4 
– Szkoła Podstawowa nr 3, 5 – RPWiK, 
6 – Gimnazjum nr 1, 7 – TKKF Sokół, 
8 – Szkoła Podstawowa nr 2, 9 – Szko-
ła Podstawowa w Jasieniu, 10 – Szkoła 
Podstawowa w Porębie Spytkowskiej, 
11 – Dom Ludowy w Okocimiu, 12 
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Jadow-

nikach, 13 – Gimnazjum w Jadowni-
kach, 14 – GOSiR w Mokrzyskach, 15 
– Szkoła Podstawowa w Buczu, 16 – 
Dom Kultury w Sterkowcu, 17 – Szko-
ła Podstawowa w Szczepanowie, 18 
– SP ZOZ Brzesko. 

Czerwoną czcionką zaznaczono na-
zwiska kandydatów, którzy weszli  
w skład Rady Miejskiej kadencji 2010-
2014.

                         Opracował PRUD

Do 18 lokali wyborczych naszej gmi-
ny wybrało się 21 listopada 13 635 wy-
borców na 28 712 uprawnionych, czyli 
frekwencja wyborcza wyniosła tutaj 
47,43 procent. W województwie mało-
polskim daje nam to dopiero 137. miej-
sce (na 182 gminy). Nie możemy się też 
za bardzo pochwalić w powiecie brze-
skim, w którym wyprzedziliśmy tylko 
Szczurową (36,67 procent). W Małopol-
sce najwyższą frekwencję zanotowano 
w gminie Tymbark (powiat limanow-
ski) – 67,26 procent. Najniższa była  
w gminie Szaflary (powiat nowotarski) 
– 30,21. Jako ciekawostkę podajmy, że 
trzeci wynik od końca uzyskała Szczu-
rowa – 36,67 procent. Wśród powiatów 
brylował nowosądecki (55,39 procent). 
Na szarym końcu był powiat nowo-
tarski (45,38 procent). Powiat brzeski  
w Małopolsce uplasował się na 14. 
miejscu (na 19 powiatów). To też nie 
jest najlepszy wynik. 

W naszym powiecie najwyższa fre-
kwencja była w gminie Iwkowa – 60,17 
procent. O wyniku naszej gminy na 
mapie powiatu wspomnieliśmy już 
wcześniej.

Z 18 komisji obwodowych w gminie 
Brzesko najlepszą frekwencję odnoto-
wano w obwodzie nr 17 (Szkoła Podsta-
wowa w Szczepanowie), gdzie głosowało 
55,36 procent wyborców. Dobre wyniki 
odnotowały też komisje w obwodzie nr 
12 (Szkoła Podstawowa nr 1 w Jadow-
nikach – 54,80 procent), w obwodzie nr 
6 (Gimnazjum nr 1 w Brzesku – 54,34 
procent), w obwodzie nr 3 (Cech Rze-
miosł – 50,58 procent) i w obwodzie nr 
16 (Dom Kultury w Sterkowcu – 50,20 
procent). Na przeciwległym biegunie 
znajdują się obwód nr 2 (Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Brzesku – 39,47 pro-
cent) i obwód nr 4 (Szkoła Podstawo-
wa nr 3 w Brzesku – 31,91 procent).  
                                                  PRUD

Wyborcza 
frekwencja

Czy mieszkańcy gminy Brzesko 
są zdyscyplinowanymi wyborca-
mi? Jeśli porównać frekwencję  
w naszej gminie z tą, którą zanoto-
wano w całym kraju, to mieścimy 
się w granicach średniej krajowej. 
Wygląda jednak, że mogłoby być 
lepiej, jeśli na przykład porównać 
ten stan z wynikami uzyskanymi  
w innych gminach województwa 
małopolskiego. 

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej
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Stanisława Łatka z Okocimia jest oso-
bą niezwykle pogodną i uśmiechniętą. 
W każdej, nawet najbardziej trudnej sy-
tuacji, stara się myśleć optymistycznie 
i z radością patrzeć na życie. Mimo że to 
doświadczyło ją boleśnie, nie poddała się. 
Wiosną tego roku, w czasie powodzi, jaka 
nawiedziła wieś, pani Stanisława straciła 
dom. Dla 74 letniej samotnej kobiety, nie 
była to sytuacja łatwa.

-Mieszkałam w tym domu 40 lat, spę-
dziłam w nim najlepsze lata swojego życia.  
W ciągu kilku chwil straciłam wszystko. 
Kiedy woda opadła, na ścianach poka-
zały się pęknięcia, które powiększały się  
z każdym dniem. Dziury na podwórku były 
tak duże, że cała stopa mogła w nie wpaść. 

Komisje, które przychodziły na kontrole, 
stwierdziły, że na terenie mojej posesji jest 
czynne osuwisko, zniszczeniu uległy fun-
damenty. Ostatecznie zakazano mi miesz-
kać w moim domu, Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego nakazał jego roz-
biórkę – opowiada pani Stanisława.

Od czasu powodzi pani Stanisława 
mieszka w zaadaptowanym budynku go-
spodarczym. Pomysł miała taki, żeby go 
wyremontować i zamieszkać w nim na 
stałe, ale geodeta, który przeprowadzał 
kontrolę, wydał opinię, że budynek stoi  
w strefie osuwiska i przebywanie w nim 
jest niebezpieczne. 

Jako poszkodowana w powodzi, pani 
Stanisława została podopieczną Miej-

skiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
-Aby pomóc pani Stanisławie Łatce  

i sprawić, by nie została bez dachu nad 
głową, rozważaliśmy kilka możliwości. 
Ostatecznie, wspólnie z poszkodowaną 
podjęliśmy decyzję o tym, że najkorzyst-
niejszym dla niej rozwiązaniem będzie 
zakup mieszkania w bloku w Brzesku. 
Okazało się, że szansa taka istnieje, było 
to co prawda rozwiązanie nowatorskie, 
ale możliwe do realizacji – mówi dyrektor 
MOPS, Bogusława Czyżycka-Paryło. 

A pani Stanisława już się cieszy.
-Przykro opuszczać znajome kąty, ale 

w bloku będę miała wygodnie. Mieszka-
nie jest na parterze, będę miała blisko do 
sklepu, do apteki. Nie trzeba będzie palić 
w piecu. Na razie wyjeżdżam do dzieci, do 
mieszkania wprowadzę się już wczesną 
wiosną. Serdecznie dziękuję pracownikom 
MOPS-u i panu burmistrzowi, który osobi-
ście zaangażował się w moją sprawę. Dzię-
ki tym wszystkim dobrym ludziom, mam 
teraz na starość swój własny, bezpieczny 
kąt – dodaje pani Stanisława. 

-Wszystkie pieniądze dla poszkodowa-
nych w tegorocznych powodziach pocho-
dziły z budżetu Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Ogółem powodzianie  
z gminy Brzesko uzyskali kilkaset tysięcy 
na remonty bądź odbudowę swoich znisz-
czonych domów. MOPS na bieżąco wypła-
cał zapomogi na zakup opału, środków 
czystości i innych niezbędnych artykułów 
– dodaje dyrektor Czyżycka-Paryło.     ZS

Przeprowadzka do nowego domu

6 grudnia100 lecie urodzin obchodziła 
pani Władysława Wiśniewska - miesz-
kanka Brzeska. Niezwykle podniosłą 
uroczystość z tej okazji przygotowała ro-
dzina Jubilatki. Obchody setnych urodzin 
rozpoczęły się mszą odprawioną przez ks. 

Józefa Drabika w koncelebrze ks. Stani-
sława Tokarskiego. Życzenia w imieniu 
własnym i mieszkańców gminy składał 
pani Władysławie burmistrz Grzegorz 
Wawryka. Wręczył jej także listy gratula-
cyjne od premiera Donalda Tuska i woje-

wody małopolskiego Stanisława Kracika. 
W imieniu prezesa ZUS życzenia, gratula-
cje i świadczenie honorowe wręczyły panie 
z Inspektoratu ZUS w Bochni. Gratulacje, 
życzenia i kwiaty wręczali Jubilatce także 
członkowie rodziny i przyjaciele. 

Jubilatkę otaczała wielopokoleniowa ro-
dzina. Pani Władysława wychowała dwoje 
dzieci: córkę i syna, ma pięcioro wnuków 
i sześciu prawnuków. I choć mieszkan-
ką Brzeska jest od 1980 roku, czuje się  
z miastem bardzo związana. Tutaj bowiem 
córka rozpoczęła swoją pracę zawodową, 
tutaj poznała swojego męża i tutaj zapu-
ściła korzenie, a pani Władysława zawsze 
mieszkała z córką, która troskliwie się nią 
opiekuje. 

Pani Władysława Wiśniewska z domu 
Fronczkiewicz urodziła się 6 grudnia 1910 
roku w Trzeszczanach w powiecie hrubie-
szowskim w województwie lubelskim. Tam 
też w 1947 roku wyszła za mąż, wspólnie  
z mężem prowadziła gospodarstwo rolne. 
W 1971 roku przeprowadziła się do Kola-
nowa koło Bochni, a po śmierci męża wraz 
z córką Jadwigą do Brzeska.               red

100 lat Władysławy Wiśniewskiej 

Dziury na podwórku były tak duże, że cała stopa mogła w nie wpaść 
- mówi pani Stanisława
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Dwa lata temu Jurek Cyga podjął mę-
ską decyzję. Postanowił, że spełni swoje 
marzenia i otworzy własną firmę. Taką, 
w której realizować będzie swoje pasje,  
i która przyniesie mu pieniądze. 

Łatwo nie było, ale się nie poddał. 
Przez kilka tygodni był uczestnikiem 
kursu grafiki komputerowej. 

-Zajęcia trwały codziennie nawet po 
kilkanaście godzin. Po ich zakończeniu 
byłem tak zdrętwiały, że musiałem cho-
dzić na rehabilitację, inaczej nie dałbym 
rady. Spałem po 3-4 godziny, ale opłaciło 
się. Mimo że wszyscy uczestnicy kursu 
byli młodzi i w żaden sposób nie mogłem 

im dorównać, to i tak dużo się nauczy-
łem – opowiada Jurek. 

Potem rozpoczęły się starania o pie-
niądze. Złożył wnioski do Urzędu Pracy 
i do Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych. Napisał 
niezliczoną liczbę próśb, każdą zanosił 
osobiście, bo chciał być pewien, że dotar-
ły we właściwe ręce. Dodatkowo miał za-
jęcia z doradcą zawodowym, spotkania  
z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pra-
cy i pracownikami PFRON-u. Wszyst-
kich po kolei musiał przekonać, że podo-
ła prowadzeniu firmy. Ale wreszcie, po 
wielu miesiącach, zabiegi te pomyślnie 

zostały zakończone. Jurek dostał pienią-
dze i mógł działać. 

-Na początek dostałem duże wsparcie 
od swoich najwspanialszych przyjaciół 
– Magdy i Mirka Mleczków. Za darmo 
użyczyli mi lokalu, żebym na starcie nie 
musiał ponosić zbyt dużych wydatków. 
Potem znalazłem wspaniałego współ-
pracownika. Michał Majcher to pracowi-
ty młody człowiek o wielu  talentach. To 
on zajmuje się akcją promocyjną naszej 
firmy, przyjmuje zamówienia, prowadzi 
serwis internetowy firmy – mówi Jurek.

Firma wykonuje bannery, plakaty, 
ulotki i wiele innych materiałów rekla-
mowych. Trzon jednak jej działalności 
stanowi wykonywanie obrazów.

-Klient przynosi do nas zdjęcie lub sta-
ry obraz, a my, metodą wydruku atra-
mentowego umieszczamy to na płótnie. 
Wygląda to jak autentyczny obraz na 
płótnie, który na przykład można poda-
rować komuś bliskiemu – mówi Michał 
Majcher.

Zdjęcie, z którego ma zostać zrobiony 
obraz, najlepiej przynieść na nośniku 
elektronicznym, jednak właściciele fir-
my nie wzbraniają się także przed przyj-
mowaniem fotografii już wywołanych. 
Lada moment ruszy sklep internetowy 
firmy na Allegro. 

-Jestem bardzo szczęśliwy, mam wie-
le chęci do pracy. Czekamy na klientów, 
którzy zechcą nas odwiedzić, zobaczyć, 
co robimy i zamówić nasze wyroby. Mam 
nadzieję, że nie zawiodę ludzi, którzy mi 
pomogli. Chcę zarabiać i być niezależ-
nym człowiekiem – dodaje Jerzy.       ZS

Ciężka praca, wielkie nadzieje

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej znalazło się w elitarnym 
gronie firm uhonorowanych prestiżowymi wyróżnieniami przyznawany-
mi corocznie przez miesięcznik Forbes. Ta informacja dotarła już na ulicę 
Wincentego Zydronia (adres siedziby MPEC), a oficjalnie podana zostanie 
27 stycznia, kiedy to ukaże się kolejne wydanie fachowego miesięcznika. 

Przedstawiciele kapituły przyznającej 
Diamenty Forbesa 2011 brali pod uwagę 
poziom sprzedaży, zysk netto, wartość 
majątku trwałego, zapasy, należności  
i nakłady na inwestycje. Ocenie podda-
ne zostały dokonania firm osiągnięte  
w latach 2007-2009. Wyróżnienia przy-
znawane są przedsiębiorstwom o dodat-
nim wyniku finansowym, o współczynniku 
ryzyka niższym niż 4, ocenianym według 
ratingu Dun&Bradsteet. Krótko mówiąc, 
doceniane są firmy, które w ciągu ostat-
nich trzech lat poprzedzających ocenę, 
najszybciej zwiększyły swój majątek. 

Przynależność do tego elitarnego gro-
na stwarza dalsze możliwości rozwo-
ju. Reprezentanci wyróżnionych firm 
uczestniczą w regularnych spotkaniach  
i konferencjach, w trakcie których 
wspólnie określają strategiczne cele na 
kolejne lata. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej jest od wielu lat wiodącą spółką 
miejską, wykazującą systematycznie do-
datnie wyniki finansowe. Z roku na rok 
poprawia się baza techniczna, zwiększa 
się też asortyment świadczonych przez 
firmę usług. Przykładowo, w tym roku 

uruchomiona została sprzedaż węgla dla 
indywidualnych odbiorców, co spotkało 
się z dużym zainteresowaniem na lokal-
nym rynku.

Dodajmy, że w mijającym roku Dia-
mentem Forbesa uhonorowana została 
brzeska firma MARK.                 PRUD

Diament Forbesa
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W tym roku jubileusz Złotych Godów 
świętowało 55 par. Urząd Stanu Cy-
wilnego przygotował dla nich imprezy,  
w czasie których skromnie mogli święto-
wać niezwykły jubileusz. Oprócz samych 
zainteresowanych wzięli w nich udział 
członkowie ich rodzin, przyjaciele, a także 
przedstawiciele władz miejskich – bur-
mistrz Grzegorz Wawryka, jego zastęp-
ca Jerzy Tyrkiel, przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Ojczyk, przewodni-
czący zarządów osiedli i sołtysi. Kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego Krystyna 
Barbara Serwin wygłosiła chwytające za 
serce przemówienie, które przypomnia-
ło jubilatom czasy ich młodości i miłości, 
na których zbudowali trwałe fundamen-
ty pod swoje związki małżeńskie. Każda  
z par otrzymała medal i list gratulacyjny 
od Prezydenta RP Bronisława Komorow-
skiego, burmistrz ufundował upominki.

Jak stanowić jedno, skoro każdy inaczej 
wartościuje i myśli, ma inne upodobania 
nawyki? Pomaga miłość!

Jak stanowić jedno, skoro tak bardzo 
tęsknimy za samodzielnością, bronimy 
swojej wolności, rządzi nami egoizm? Po-
maga miłość!

Jak być czułym i miłym, skoro katar, 
boli ząb, dzień jest deszczowy ponury i nic 
się nie chce? Pomaga miłość!

Jak kochać, gdy choruje dziecko, braku-
je na życie, pojawiają się poważne kłopo-
ty? Pomaga miłość!

Tymi słowami kierownik Urzędu Sta-
nu Cywilnego Krystyna Barbara Serwin 
zwracała się do par, które świętowały ju-
bileusz. Nie ulega wątpliwości, że wyraziła 
w ten sposób to, co Jubilaci w życiu dobrze 
poznali i zwyciężyli miłością. Bo miłość 
bogaci i wzmacnia, rozjaśnia ciemności, 
niesie barwy w szare życie, promieniuje 
radością w jednostajności codziennego ży-
cia. Miłość spełniona, miłość potwierdzona 
przez życie, cóż może być piękniejszego? 
Miłość to wartość pewna, z nią wiążą się 
kolejne wartości – dobroć, czułość, odpo-
wiedzialność, tęsknota przy rozstaniu  
i radość z obcowania z kimś, kogo kocha-
my. Jesteśmy bogatsi, gdy nasze uczucie 
jest odwzajemnione.

-Życzę Państwu, by tej miłości pełnej 
dostojeństwa, godności starczyło jeszcze 
na wiele długich lat. Przyszedł bowiem 

czas owocowania, czas na radość z dzie-
ci, wnuków, prawnuków, radość również  
z dorobku materialnego. Niech żaden 
smutek, żadna troska nie przesłoni Pań-
stwu ani jednej chwili życia, a pogoda du-
cha, zdrowie i wszelka pomyślność nigdy 
Państwa nie opuszcza – mówiła Krystyna 
Barbara Serwin.

Członkowie rodzin gratulowali Jubi-
latom tego, że umieli wykorzystać szan-
sę, jaką dało im życie; że umieli walczyć 
razem z przeciwnościami losu; że umieli 
kochać i pielęgnować miłość; że umieli ob-
darowywać miłością; że potrafili stworzyć 
ciepło rodzinne i poczucie bezpieczeństwa, 
co zaowocowało wychowaniem i wykształ-
ceniem dzieci; że pracowali i pomnażali 
majątek swój i ojczyzny; że służyli ojczyź-
nie – Polsce. 

Uroczystość uświetnił występ recytato-
rów – Olgi Rudek i Pawła Seidlera oraz 
pianistki Ludmiły Bas. Jubilaci mieli tak-
że okazję obejrzeć występ zespołu Krako-
wiacy Ziemi Brzeskiej. 

6 listopada uroczystość Złotych Godów 
świętowali:

 Z Brzeska: Anna i Józef Boguszowie, 
Kazimiera i Edward Krężołek , Stefa-
nia i Henryk Świerczkowie, Bronisława  
i Stanisław Trąbowie, Janina i Kazimierz 
Szczupakowie, Ewa i Bogusław Witowscy, 
Zofia i Władysław Pacurowie, Julia i Bro-
nisław Sławińscy, Janina i Józef Cicho-
stępscy, Janina i Roman Domogałowie, 

Jubileusze Złotych Godów
Miłość, małżeństwo, rodzina, długie życie to największe wartości w naszej 

kulturze, a także kulturze wielu narodów. Miłość spełniona, potwierdzona 
w wielu trudach życia, cóż może być piękniejszego? Jak dobrze jest usłyszeć 
choć raz w życiu słowa, które napisał poeta Henryk Cyganik: „bez ciebie nie 
umiem, bez ciebie nic nie ma dla mnie wartości”.

Imelda i Stanisław Gurgulowie, Stefania  
i Jan Marcinkowie, Maria i Jan Opiołowie. 
Z Jadownik: Barbara i Jan Machowscy, 
Maria i Stanisław Musiałowie, Maria 
i Antoni Okasowie, Maria i Stanisław 
Opiołowie, Maria i Kazimierz Ruszajo-
wie, Stanisława i Kazimierz Zychowie. 
Z Okocimia: Helena i Władysław Chlup-
kowie, Zofia i Stanisław Dadejowie, Ma-
ria i Zygmunt Gabrysiowie, Zdzisława 
i Mieczysław Porwiszowie, Zofia i Józef 
Pukalowie, Helena i Marian Szotowie 
Z Poręby Spytkowskiej: Stani-
sław i Aleksandra Pajorowie 
Ze Sterkowca: Kazimiera i Stanisław Le-
gutkowie, Józefa i Stanisław Stępakowie.

13 listopada świętowali: 
Z osiedla Brzezowieckie: Zofia i Zdzi-

sław Cichońscy, Jadwiga i Marian Pa-
kułowie, Helena i Czesław Paździorowie, 
Natalia i Tadeusz Surdykowie, Teresa  
i Jan Zabiegałowie.

Z osiedla Kościuszki-Ogrodowa: Julia  
i Józef Bieńkowie, Emilia i Jan Kamiń-
scy, Barbara i Stefan Majowie, Zofia  
i Stanisław Rębaczowie, Janina i Stani-
sław Roczniakowie, Władysława i Julian 
Szubowie, Barbara i Adam Wolny.

Z osiedla Zielonka: Janina i Józef 
Chrabąszczowie, Maria i Zygmunt Oka-
sowie.

Z sołectwa Bucze: Maria i Józef Gła-
dyszowie, Rozalia i Stanisław Kaniowie, 
Janina i Stanisław Lisowie, Józefa i Jan 
Rudnikowie.

Z sołectwa Jasień: Anna i Bolesław Ga-
bryelowie, Marta i Kazimierz Krzyżako-
wie, Maria i Jan Laskowie, Janina i Zbi-
gniew Szubowie, Maria i Jan Wełnowie.

Z sołectwa Mokrzyska: Serafina i Sta-
nisław Kwolkowie, Honorata i Stanisław 
Pacurowie, Teresa i Marian Ropkowie, 
Magdalena i Adam Szydłowscy.        red





Z Brzeska: Anna i Józef Boguszowie, Kazimiera i Edward Krężołek , Stefania i Henryk Świerczkowie, Bronisława i Stanisław Trąbowie, Janina  
i Kazimierz Szczupakowie, Ewa i Bogusław Witowscy, Zofia i Władysław Pacurowie, Julia i Bronisław Sławińscy, Janina i Józef Cichostępscy, Janina  
i Roman Domogałowie, Imelda i Stanisław Gurgulowie, Stefania i Jan Marcinkowie, Maria i Jan Opiołowie. Z Jadownik: Barbara i Jan Machowscy, Maria i  
Stanisław Musiałowie, Maria i Antoni Okasowie, Maria i Stanisław Opiołowie, Maria i Kazimierz Ruszajowie, Stanisława i Kazimierz Zychowie. Z Okocimia: He-
lena i Władysław Chlupkowie, Zofia i Stanisław Dadejowie, Maria i Zygmunt Gabrysiowie, Zdzisława i Mieczysław Porwiszowie, Zofia i Józef Pukalowie, Helena  
i Marian Szotowie. Z Poręby Spytkowskiej: Stanisław i Aleksandra Pajorowie. Ze Sterkowca: Kazimiera i Stanisław Legutkowie, Józefa i Stanisław Stępakowie.



Z osiedla Brzezowieckie: Zofia i Zdzisław Cichońscy, Jadwiga i Marian Pakułowie, Helena i Czesław Paździorowie, Natalia i Tadeusz Surdykowie, Teresa i Jan Zabie-
gałowie. Z osiedla Kościuszki-Ogrodowa: Julia i Józef Bieńkowie, Emilia i Jan Kamińscy, Barbara i Stefan Majowie, Zofia i Stanisław Rębaczowie, Janina i Stanisław 

Roczniakowie, Władysława i Julian Szubowie, Barbara i Adam Wolny. Z osiedla Zielonka: Janina i Józef Chrabąszczowie, Maria i Zygmunt Okasowie. Z sołectwa  
Bucze: Maria i Józef Gładyszowie, Rozalia i Stanisław Kaniowie, Janina i Stanisław Lisowie, Józefa i Jan Rudnikowie. Z sołectwa Jasień: Anna i Bolesław  

Gabryelowie, Marta i Kazimierz Krzyżakowie, Maria i Jan Laskowie, Janina i Zbigniew Szubowie, Maria i Jan Wełnowie. Z sołectwa Mokrzyska:  
Serafina i Stanisław Kwolkowie, Honorata i Stanisław Pacurowie, Teresa i Marian Ropkowie, Magdalena i Adam Szydłowscy.
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Ślubowanie było okazją do zwołania 
uroczystej sesji Rady Miejskiej, na którą 
zaproszonych zostało wielu dostojnych 
gości - parlamentarzyści, księża, przed-
stawiciele Cechu Rzemieślników oraz 
Małych i Średnich Przedsiębiorców, Sto-
warzyszenia Przedsiębiorców Brzeskich, 
policji, straży pożarnej, dyrektorzy placó-
wek oświatowych, szefowie spółek miej-
skich, a także młodzież.  

-W dniu dzisiejszym składam ślubowa-
nie i obejmuję funkcję burmistrza Brze-
ska na 4 najbliższe lata. To ważne wyda-
rzenie w moim życiu. Wszystkim Państwu 
dziękuję za obecność na dzisiejszej sesji. 
W wyniku demokratycznych wyborów 
mieszkańcy naszej Gminy powierzyli mi 
funkcję burmistrza już w pierwszej turze 
wyborów. Tak duże poparcie, które odbie-
ram jako sukces, jest wyrazem oczekiwań 
dalszego i szybkiego rozwoju gminy, ale 
również wyrazem uznania dla dokonań 
w ostatnich latach. To poparcie i zaufanie 
mieszkańców niezwykle sobie cenię i za 
nie wszystkim serdecznie dziękuję. Nie 
byłoby mojego sukcesu bez ciężkiej pracy, 
wsparcia pracowników urzędu, dyrekto-
rów i prezesów jednostek organizacyjnych 
naszej gminy. Dobra współpraca z radny-
mi minionej kadencji, soł-
tysami, przewodniczącymi 
zarządów osiedli dała po-
zytywne rezultaty, czego 
efektem jest dynamiczny 
rozwój gminy. Dziękuję 
marszałkom wojewódz-
twa, panom Markowi Na-
warze i Romanowi Cie-
pieli, parlamentarzystom 
ziemi brzeskiej, radnym 
sejmiku za życzliwość  
i wspieranie inicjatyw in-
westycyjnych naszej gmi-
ny. Dziękuję przedstawi-
cielom Brzeskiego Cechu 
Rzemiosł Różnych za 
wspólne inicjatywy, dzię-
kuję przedstawicielom 
duchowieństwa za udział 
w uroczystościach reli-
gijnych i patriotycznych 
– mówił nowozaprzysię-
zony burmistrz.

Dalej burmistrz mówił, 

że zrównoważony rozwój gminy, która 
jest przyjazna i bezpieczna dla miesz-
kańców, to hasła, które przyświecały mu  
w minionej kadencji, ale które są również 
głównym celem na najbliższe 4 lata. Naj-
bliższe lata do łatwych należeć nie będą, 
gminę czeka wiele wyzwań i trudnych 
decyzji. Samorząd musi dalej pozyskiwać 
fundusze unijne, zwiększać dochody gmi-
ny. W tym celu, jak deklaruje burmistrz, 
trzeba wykorzystywać doskonałe położe-
nie gminy, pomagać mieszkańcom, inwe-
storom i przedsiębiorcom.

 -W tej kadencji oddamy do użytku 
Regionalne Centrum Kultualno-Biblio-
teczne, halę sportową, skanalizujemy 
część gminy, zwodociągujemy Porębę 
Spytkowską, zostanie wyremontowany 
dworzec kolejowy. W ostatnim czasie 
na inwestycje gmina przeznaczyła około 
100 milionów złotych, ponad 50 milio-
nów to fundusze unijne. Te inwestycje 
są w  większości efektem oczekiwań 
społeczeństwa naszej gminy. Ale mam 
nadzieję, że również w tej kadencji zo-
stanie zakończona budowa autostrady 
przebiegającej przez naszą gminę. Przy-
bliżymy się do zjazdów z tej autostrady, 
powstanie nowy dworzec autobusowy 

Burmistrz złożył ślubowanie
„Obejmując urząd burmistrza Brzeska, uroczyście ślubuję, że dochowam 

wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra pu-
blicznego i pomyślności mieszkańców gminy Brzesko. Tak mi dopomóż Bóg” 
– to tekst ślubowania, jakie Grzegorz Wawryka złożył przed Radą Miejską  
6 grudnia. W ten sposob został zaprzysiężony na burmistrza na lata 2010-2014.

i wiele innych, tak potrzebnych dla 
spokojnego i bezpiecznego życia miesz-
kańców, inwestycji. Na koniec jeszcze 
raz dziękuję mieszkańcom za okazane 
zaufanie. Deklaruję, że będę pracował 
jeszcze bardziej intensywnie dla dobra 
rozwoju Brzeska i całej gminy. Oczeku-
ję dobrej współpracy z radnymi. W tym 
szczególnym dla miasta roku, jubileuszu 
625-lecia  nadania praw miejskich oraz 
ustanowienia św. Jakuba patronem 
Brzeska życzę wszystkim wszelkiego 
dobra – dodaje burmistrz.

Gratulacje Grzegorzowi Wawryce skła-
dali parlamentarzyści. Poseł Edward 
Czesak życzył burmistrzowi, aby kolejna 
jego kadencja była jeszcze bardziej efek-
tywna i skuteczna niż poprzednia, aby 
gmina w dalszym ciągu się rozwijała, 
szczególnie pod względem gospodarczym. 
Jan Musiał życzył natomiast, aby burmi-
strzowi udało się wykorzystać szanse, ja-
kie miasto i gmina mają przed sobą. 

-Cieszę się, że urząd burmistrza po-
wierzony został osobie bardzo zaufa-
nej i uczciwej – mówił Starszy Cechu 
Rzemieślników oraz Małych i Średnich 
Przedsiębiorców. 

-W tym roku Brzesko obchodzi jubile-
usz 625-lecia nadania praw miejskich. 
Od kilku miesięcy mamy swojego patro-
na, wielu mieszkańców otrzymało oko-
licznościowe medale, które były wyrazem 
uznania dla ich zasług. Burmistrz także 
otrzymał medal, jest to medal zaufania 
i poparcia od mieszkańców – mówił prze-
wodniczący Rady Miejskiej, Krzysztof 
Ojczyk.                                               red
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Przez pół roku 38 kobiet brało udział 
w realizowanym przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej projekcie „Aktywiza-
cja osób bezrobotnych w gminie Brzesko” 
współfinansowanym przez Unię Europej-
ską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz ze środków własnych 
gminy. Projekt cieszył się ogromną popu-
larnością i, co najważniejsze, przygotował 
kobiety do umiejętnego poruszania się po 
wymagającym rynku pracy.

Kobiety brały udział w zajęciach prak-
tycznych i teoretycznych, i odbyły szkole-

nie w kilku specjalnościach: pracownica 
małej gastronomii, stylistka i wizażystka, 
przeszły także kurs biurowo-księgowy. 
Oprócz tego panie miały zajęcia z języka 
angielskiego, obsługi kasy fiskalnej i kur-
sy gastronomiczne. Spotykały się również 
z psychologiem i doradcą zawodowym 
– relacjonuje dyrektor MOPS Bogusława 
Czyżycka-Paryło.

Jednym z punktów programu był tak 
zwany trening kompetencji społecznych  
i brały w nim udział nie tylko same uczest-
niczki, ale także członkowie ich rodzin. 

Ważne miejsce w czasie kursu zajmowały 
także zajęcia integracyjne. Spotkania z do-
radcą zawodowym miały charakter indy-
widualny i grupowy, w czasie ich trwania 
panie biorące udział w programie uczyły 
się, jak umiejętnie zaprezentować się przez 
potencjalnym pracodawcą. Wiary w siebie 
i we własne możliwości dodawały spotka-
nia z psychologiem. Ale dla pań biorących 
udział w kursie przygotowano także wiele 
innych niespodzianek – miały okazję otrzy-
mać porady prawne, przeszły profilaktycz-
ne i specjalistyczne badania lekarskie, 
otrzymały także materiały edukacyjne oraz 
zasiłki celowe, które mogły przeznaczyć za 
zakup odzieży i dojazdy na zajęcia.

Głównym założeniem projektu było 
zaktywizowanie bezrobotnych kobiet, 
szczególnie tych, które bez pracy pozosta-
ją przez dłuższy czas. Pozyskanie nowych 
umiejętności, wzrost kompetencji zawodo-
wych i społecznych pozwolą bez wątpienia 
kursantkom na bardziej pewne poruszanie 
się po rynku pracy. Panie, które ukończy-
ły kurs, były bardzo zadowolone. Już po 
kilku tygodniach zauważyliśmy zmianę  
w ich zachowaniu i wyglądzie. Są bardziej 
pewne siebie, łatwiej nawiązują kontakty. 
Wszystko to sprawia, że mają teraz więk-
szą motywację do szukania i podejmowa-
nia pracy – dodaje Bogusława Czyżycka 
–Paryło.                                                 ZS

Dla bezrobotnych kobiet

Pod adresem www.brzeskiedziedzic-
two.blogspot.com powstał blog naukowy 
brzeskiego oddziału Cyfrowego Archiwum 
Historii Mówionej. Autorzy będą na nim 
relacjonować prace grupy, która zbiera 
materiały historyczne dotyczące powiatu 
brzeskiego: relacje najstarszych miesz-
kańców, stare fotografie, mapy, źródła rę-
kopiśmienne, pamiętniki, dokumenty etc. 
i przetwarza je do postaci cyfrowej.

Projekt jest realizowany przez pasjona-
tów miejscowej historii i kultury, wolon-
tariuszy z brzeskiej Fundacji Edukacji  
i Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza, 
oraz pod merytoryczną i naukową opieką 
Ośrodka KARTA, pierwszej polskiej insty-
tucji, która jeszcze w latach 80. podjęła się 
nagrywania wspomnień świadków histo-
rii ostatnich kilkudziesięciu lat. Instytucja 
ta wciąż podejmuje nowe inicjatywy, jak 
www.XXwiek.pl czy www.uczyc-sie-z-hi-
storii.pl. Bardzo dużego wsparcia udziela 
również projektowi Miejska i Powiatowa 
Biblioteka Publiczna w Brzesku.

Autorzy bloga piszą: „Końcowym rezul-
tatem będzie utworzenie i prowadzenie 
brzeskiego Cyfrowego Archiwum Tradycji 
Lokalnej, gdzie każdy będzie miał wol-
ny dostęp do treści niezwykle cennych,  
a tak szybko odchodzących w zapomnienie.  
Z łatwością odsłuchamy wspomnienia 
ostatnich AK-owców, przeczytamy, jak 
to było w pierwszych latach „komuny”, 
oglądniemy filmiki krajoznawcze z powia-
tu czy zobaczymy, jak zmienił się układ 
osadniczy okolicznych wiosek.”

„Brzeskie Dziedzictwo Cyfrowe” To pierwszy tego typu projekt na te-
renie powiatu, unikatowy także w skali 
województwa małopolskiego. Wymaga on 
ogromnego nakładu pracy i czasu, oraz 
dobrej koordynacji działań. Sposób doku-
mentowania wspomnień musi spełniać 
wymogi metodyki naukowej tak, aby mo-
gły służyć przyszłym badaczom w czasie 
kiedy nic już, niestety, nie będzie można 
dodać czy uzupełnić. Ważny jest także 
aspekt techniczny – od jakości używane-
go sprzętu (dyktafony, skanery, kamera 
cyfrowa etc.) będzie zależeć sukces tej ini-
cjatywy.

Już teraz na blogu możemy odnaleźć 
indeks miejscowości powiatu brzeskiego, 
których opis znajduje się w „Słowniku 
Geograficznym Królestwa Polskiego”.

Mile widziane są osoby, które zain-
teresowane wspomnianymi tematami, 
chciałyby współrealizować projekt. Zapra-
szamy ich do współpracy. Prosimy także 
o kontakt mailowy wszystkich, którzy 
znają starsze osoby – świadków historii, 
pamiętających XX-lecie międzywojenne, 
II wojnę światową i pierwsze lata komu-
nizmu w Polsce. Chcemy, by ich wspo-
mnienia przetrwały. kontakt mailowy:  
mat.koczwara@gmail.com                   red
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Władze Małopolskiej Szkoły Wyż-
szej w Brzesku od miesięcy starały się  
o przyznanie dotacji na zakup super-
nowoczesnego sprzętu komputerowe-
go. Efekty tych starań już są widoczne.  
W Wydziale Nauk Stosowanych  
w Tarnowie otwarto sale komputerowe,  
z których korzystać będą studenci kilku 
wydziałów uczelni. Projekt pod nazwą 
„Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

– rozbudowa bazy techniczno-informa-
tycznej dla studentów z regionów Brze-
ska i Tarnowa” współfinansowany był 
przez uczelnię, a jego realizacja koszto-
wała 303 tysiące złotych. 

-W ramach projektu zakupiliśmy kom-
putery wraz ze specjalistycznym opro-
gramowaniem dla studentów kształ-
cących się na kierunkach: pedagogika, 
pedagogika specjalna i kosmetologia, 

którą właśnie uruchamiamy w Wydziale 
Nauk Stosowanych w Tarnowie. Kom-
puteryzacja uczelni ma na celu podnie-
sienie jej konkurencyjności i urozmaice-
nie zajęć dla studentów. Bezpośrednim 
celem projektu było zwiększenie dostę-
pu studentów do zasobów cyfrowych 
sieci internetowej oraz dostosowanie 
bazy materialnej do wymagań zgodnych 
ze standardami kształcenia – wyjaśnia 
kanclerz Małopolskiej Szkoły Wyższej  
w Brzesku, Bożena Szołtysek.          red

Z ŻYCIA GMINY

Europejskie pracownie w MSzW

Już po raz trzeci podopieczni brzeskie-
go Warsztatu Terapii Zajęciowej uczest-
niczyli w Koncercie Laureatów Krakow-
skich Spotkań Artystycznych „Gaudium 
Et Spes”. Spotkania artystyczne dla osób 
niepełnosprawnych odbywały się już po 
raz XXXII, w tym roku WTZ z Brzeska 
świętował prawdziwe triumfy. Grupa 
„Szał dzika” z przedstawieniem „Urodziny 
Ewci”, w autorskiej aranżacji muzykote-
rapeuty Andrzeja Gicali, zajęła I miejsce. 
Koncert laureatów odbył się w Nowohuc-
kim Centrum Kultury i rozpoczął się od 
imiennego przedstawienia wszystkich 
uczestników warsztatu, którzy zagrali  

w nagrodzonej panto-
mimie. Dla niepełno-
sprawnych aktorów 
było to ogromne wy-
różnienie i zaszczyt, 
tym bardziej, że 
występowali w to-
warzystwie aktorów 
krakowskich scen, 
kompozytorów, dzien-
nikarzy.  

Gości koncertu lau-
reatów witał Robert 
Wyród - aktor, peda-
gog, twórca Teatru 

ŚWIATTOMY, w którym obok zawodo-
wych artystów występują także amato-
rzy. Oprócz niego w jury zasiadali: Ewa 
Owsiany - dziennikarz; Renata Jabłońska 
- scenograf; Krystyna Hussak-Przybyło 
– pedagog; Iwona Konieczkowska - aktor-
ka, Paweł Moszumański – kompozytor.  

-Wybór odtwórczyni głównej roli - Ewy 
Tomasik nie był przypadkowy. Ze wzglę-
du na charakter swojej niepełnosprawno-
ści, Ewa jest bardzo barwną postacią na-
szych warsztatów - żywa, pełna energii, 
bezpośrednia w wyrażaniu swoich emocji. 
Cechy te sprawiają, że nie ma dwóch tak 
samo zagranych przez nią ról. Jej tempe-

rament działa także na publiczność, która 
i tym razem żywo reagowała podczas jej 
występu. Zespół artystyczny tworzyli po-
nadto: Małgorzata Cecot, Tomasz Cyran, 
Mateusz Czesak, Bartosz Pach, Michał 
Przybylski, Andrzej Rębilas, Wiesław 
Tota, Piotr Piekarz, Anna Gołąb i Ma-
riusz Majcher – mówi Andrzej Gicala.

Uroczystego wręczenia nagród, w ra-
mach konkursu scenicznego, tanecznego 
i plastycznego dokonał prezes Stowarzy-
szenia „Gaudium Et Spes” Tadeusz Ski-
ba. Warsztat z Brzeska otrzymał nagro-
dę rzeczową w postaci kina domowego. 
Wyjątkową nagrodę: „Postać Gaudium”, 
za całokształt pracy na rzecz środowiska 
osób niepełnosprawnych otrzymał ojciec 
Niward Karsznia, który w krótkim po-
dziękowaniu podkreślił, że choć niepełno-
sprawność jest krzyżem, posiada ogromne 
znaczenie, jeśli uczy nas wzrastać ku peł-
niejszej miłości. Na zakończenie koncertu 
oglądaliśmy poruszający występ zespołu 
Lilie Szaronu - „Ślepcy” – ze Środowisko-
wego Domu Samopomocy Proszowice

-Pragniemy złożyć serdeczne podzięko-
wania Prezesowi Stowarzyszenia Gau-
dium Et Spes – Tadeuszowi Skibie za 
możliwość udziału w corocznych spotka-
niach artystycznych, promujących sztukę 
i artystyczną wrażliwość osób niepełno-
sprawnych – mówi dyrektor WTZ w Brze-
sku, Edward Pabian.                          red

Urodziny Ewci

Już od 1999 roku uczniowie z Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Brzesku trzy razy w roku 
wyjeżdżają do Szpitala dziecięcego  
w Krakowie-Prokocimiu, gdzie od-
dają krew dla chorych dzieci. Akcja 
odbywa się w listopadzie, lutym oraz 
z okazji Dnia Dziecka, a jej organiza-
torem jest nauczyciel ZSP nr 1 Wie-
sław Gibes. Od 2006 roku w akcję 

włączyli się także uczniowie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1, ich opiekunka-
mi są Anna Gibes i Monika Klimczak.  

-W listopadzie po raz 34 udaliśmy się 
do szpitala, aby honorowo oddać krew. 
47 młodych ludzi podzieliło się z chory-
mi dziećmi tym bezcennym lekiem. Dało 
to 21,150 litrów krwi. Od 1999 roku nasi 
uczniowie oddali łącznie 383 litry krwi 
– mówi Wiesław Gibes.

Ostatni wyjazd był możliwy dzięki po-
mocy Małopolskiej Wytwórni Maszyn  
w Brzesku.                                            red

Dla chorych dzieci
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31 grudnia 2009 roku w katedrze  
w Santiago de Compostela ordynariusz 
tej archidiecezji arcybiskup Julian Bario 
Bario uroczyście otworzył Święte Drzwi 
zwane Drzwiami Przebaczenia i zainau-
gurował w ten sposób kolejny, 119 Ju-
bileuszowy Rok św. Jakuba. Tradycja 
obchodzenia Świętego Roku Jakubowego 
pochodzi z XII wieku, kiedy to papież Ka-
likst II nadał przywilej obchodzenia jubi-
leuszu w roku, w którym 25 lipca, czyli 
święto św. Jakuba Starszego Apostoła, 
przypada na niedzielę. 

Ostatni taki Rok obchodzony był  
w 2004 i wtedy to mój poprzednik na 
urzędzie proboszcza, ks. prałat Zygmunt 
Bochenek postawił na pamiątkę tego 
Jubileuszu pomnik św. Jakuba Aposto-
ła, który stoi od strony północnej naszej 
Fary. Projektantem i wykonawcą po-
mnika był artysta rzeźbiarz Kazimierz 
Malski, a sfinansowany został przez Pa-
rafian. Poświecił go sam pomysłodawca  
w dniu odpustu ku czci św. Jakuba  
25 lipca 2007 r., kiedy to świętował złoty 
jubileusz swojego kapłaństwa.

W roku 2008 na wniosek parafii, 
radni naszego miasta podjęli uchwalę  
o nadaniu imienia św. Jakuba Starszego 
Apostoła, rondu znajdującemu się na ob-
wodnicy Brzeska. Przez rondo przebiega 
Droga św. Jakuba „Via Regia” z Korczo-
wej do Krakowa.

 Kiedy rozpoczął się kolejny Święty Rok 
Jakubowy w 2010 roku wystąpiliśmy, 
jako proboszczowie parafii „Jakubowych” 
diecezji tarnowskiej / Brzesko, Tuchów   
i Podegrodzie/, z oficjalną prośbą skiero-
waną do Księdza Biskupa Ordynariusza 
Wiktora Skworca o ustanowienie naszych 
kościołów na czas trwania jubileuszu, ko-
ściołami jubileuszowymi z możliwością 
zyskiwania w nich odpustów. 

25 lutego biskup wydaje dekret, w któ-
rym włącza także kościoły tarnowskie  
w obchody Roku Jubileuszowego, ustana-
wiając kościoły pw. św. Jakuba Starsze-
go Apostoła, kościołami jubileuszowymi  
i udziela przywileju odpustowego, tym któ-
rzy w czasie trwania roku jubileuszowego 
-każdego 25 dnia miesiąca - nawiedzą te 
świątynie czy to prywatnie, czy też biorąc 
udział w nabożeństwie urządzanym z tej 
okazji. Już rok wcześniej, przygotowując 
się do Roku Jubileuszowego, ustanowili-
śmy w parafii „Jakubowe wtorki”. Wtedy 
to msze św. o godz. 8.00 i wieczorna, są 
celebrowane przy ołtarzu Jakubowym  
w starym kościele i połączone z nieustan-

ną nowenną do Świętego Patrona. Od 
czasu otrzymana dekretu, takim dniem 
Jakubowym stał się także każdy 25 dzień 
miesiąca. W czasie trwania tego Roku 
można było zauważyć, że na wtorkowych 
mszach św. udział wiernych był liczniej-
szy, a 25 dnia miesiąca dużo więcej ludzi, 
niż w inne dni,  przychodziło do ołtarza 
Jakubowego, gdzie odbywa się wieczy-
sta adoracja Najświętszego Sakramen-
tu, by zyskać odpust jubileuszowy. By 
upiększyć liturgię w kościele jakubowym, 
brzeszczanie na pamiątkę Roku Jakubo-
wego, ufundowali 14 głosowe organy pisz-
czałkowe, których koszt budowy zamknął 
się w kwocie 220 tysięcy złotych. Organy 
te zostaną trwałą, materialną pamiątką 
Świętego Roku Jakubowego 2010.

Bardzo ważnym wydarzeniem Roku 
Jakubowego, było wytyczenie szlaku 
– Drogi św. Jakuba „Via Regia”, który 
biegnie od granicy z Ukrainą z Korczo-
wej aż do Krakowa. Na trasie tego szla-
ku, wyznaczonego muszlą, są w naszej 
diecezji Tuchów i Brzesko. Nasza pa-
rafia  została wybrana jako opiekująca 
się duchowo całym tym szlakiem. Szlak 
został wytyczony przez Pawła Plezię  
z Ropczyc, wielkiego propagatora szla-
ków jakubowych w Polsce, a oznakowany 
przez znakarza Stanisława Tomaszka  
z Tarnowa, przy ogromnym wkładzie na-
szej Akcji Katolickiej na czele z jej pre-
zesem Józefem Witkowskim. W pomoc 
materialną wykonania słupów z muszlą, 
stawianych w najważniejszych miejscach 
na szlaku, włączyli się jako sponsorzy: 
Betoniarnia p. Jerzego Mikołajka i firma 
„Budomat” p. Janusza Nalepy. Należy 
także wspomnieć tutaj Małopolski Urząd 
Marszałkowski, który kwotą 20 tysięcy 
złotych pomógł w wykonaniu znaków na 
szlakach oraz w wydrukowaniu folderów  
i plakatów. Pozostałe materiały związane 
ze szlakiem wydrukowała darmowo Brze-
ska Oficyna Wydawnicza. Przy kościele 
pojawiła się także tablica informacyjna  
o szlaku, sfinansowana przez Urząd 
Miejski w Brzesku. Podobna tablica zo-
stała umieszczona w Szczepanowie, gdzie 
biegnie „odnoga” szlaku Jakubowego. 
Została także zaznaczona odległość 3780 
kilometrów, jaka dzieli Brzesko od grobu 
św. Jakuba w Santiago de Compostela.

28 lutego odwiedził nasze miasto Pre-
zydent RP Lech Kaczyński. Podczas 
spotkania z mieszkańcami Brzeska na 
Placu Kazimierza, w imieniu naszej pa-
rafii wręczyłem panu Prezydentowi jako 

dar od nas, wotywną świecę Jakubową. 
Prezydent przyjmując ją powiedział, że 
będzie się ona paliła w kaplicy prezy-
denckiej i przekazał ją naszemu rodako-
wi, kapelanowi kaplicy prezydenckiej ks. 
majorowi Mateuszowi Hebdzie. Po tra-
gicznej śmierci Prezydenta i jego małżon-
ki pod Smoleńskiem, nasza brzeska świe-
ca jakubowa paliła się przez cały czas 
przy trumnach zmarłych. Także w lutym 
narciarze z naszej Liturgicznej Służby 
Ołtarza pojechali do Szczyrku na zawo-
dy parafii Jakubowych z Polski, walcząc  
w slalomie o „Muszlę św. Jakuba”.

W maju, kiedy w naszej parafii odby-
wały się Dni Kultury Chrześcijańskiej, 
wśród zaproszonych gości był dr Fran-
ciszek Mróz, który przedłożył ciekawy 
multimedialny wykład „O Drogach św. 
Jakuba w Polsce”, oraz proboszcz sank-
tuarium św. Jakuba z Więcławic Starych. 
ks. Ryszard Honkisz  /z Archidiecezji 
Krakowskiej/ wraz z przedstawicielami 
Bractwa św. Jakuba, który poprowadził 
nabożeństwo fatimskie. 

W lipcu, niezmordowany nasz rodak, 
ks. prałat Franciszek Kostrzewa poda-
rował naszej parafii wspaniały prezent  
w postaci napisanej przez niego książeczki 
– modlitewnika: „Zamyślenia Modlitewne 
nad Litanią do św. Jakuba Starszego Apo-
stoła”. To wielka pomoc na przyszłość, by 
kult św. Jakuba się coraz bardziej w na-
szej parafii rozwijał, jesteśmy Mu za to 
bardzo wdzięczni. Jego modlitewniki „po-
wędrowały” także do innych parafii Jaku-
bowych w diecezji i w Polsce. 

Najważniejszym wydarzeniem Roku 
Jakubowego, było ogłoszenie św. Jakuba 
Patronem Miasta Brzeska. Stało się to  
w roku dwóch jubileuszy: 625. rocznicy lo-
kacji miasta i w Roku św. Jakuba. Od XIV 
w. św. Jakub patronuje parafii, a teraz po 
kilkuset latach, 24 lipca, jego szczególnej 
opiece powierzono całe miasto i wszyst-
kich jego mieszkańców. Wydarzenie to 
zostało poprzedzone odczytaniem w nie-
dzielę 18 lipca we wszystkich kościołach 
Brzeska specjalnego komunikatu bisku-
pa tarnowskiego „Święty Jakub Starszy 
Apostoł – patronem Brzeska”. Dokument 
Stolicy Apostolskiej, podczas uroczystej 
sesji Rady Miasta przekazał burmistrzowi 
Grzegorzowi Wawryce Pasterz Diecezji bp 
Wiktor Skworc. W dokumencie tym naj-
ważniejszymi słowami są: „Zatem Kon-
gregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów, mocą udzielonych jej przez 
papieża Benedykta XVI uprawnień, pil-

Rok Święty Jakubowy podsumowany
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nie rozważywszy przedstawione sprawy 
i stwierdziwszy, że wybór oraz aprobata 
zostały dokonane zgodnie z wymogami 
prawa, przychyla się do próśb i zatwierdza 
Świętego Jakuba Apostoła Jako Patrona 
Przed Bogiem Miasta Brzesko”. Po uroczy-
stościach, z sali obrad Urzędu Miejskiego, 
wyruszyła procesja ulicami miasta. Na jej 
czele niesiona była figura św. Jakuba przy 
której w pozłacanym „krzyżu jakubowym” 
znajdowały się relikwie naszego Patrona, 
po raz pierwszy uroczyście  wniesione do 
kościoła. Za figurą szły władze naszego 
miasta, posłowie, radni, przedstawiciele 
Cechu, księża pracujący w Brzesku i księ-
ża rodacy oraz mieszkańcy Brzeska, przed 
figurą szły poczty sztandarowe i Miejska 
Orkiestra Dęta. Dla mieszkańców Brze-
ska był to dzień wielkiego święta i  radości, 
ale zarazem wielkiego zobowiązania. Pod-
kreślił to bp Skworc, który podczas homilii 
powiedział: „Teraz trzeba jeszcze bardziej 
czerpać ze wzoru św. Jakuba Apostoła. On 
wskazuje sposób postępowania, w którym 
wyraża się odpowiedzialność za siebie  
i za Kościół. Od waszego patrona uczcie 
się odwagi do dawania świadectwa w ży-
ciu publicznym. Proszę was o odważne 
świadectwo wiary. Niech jego owocem bę-
dzie duchowa atmosfera waszego miasta, 
nasycona miłością  Boga i bliźniego, po-
szanowaniem każdego człowieka, zaanga-
żowaniem w budowie dobra wspólnego”. 
Wydarzenie to wytyczyło nowy rozdział  
w duchowych dziejach Brzeska i lokalnego 
kościoła. 

W sam dzień św. Jakuba, 25 lipca, uro-
czystości odpustowej przewodniczył kanc-
lerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie ks. dr 
Adam Nita. Po mszy św. poświęcił i odsło-
nił tablicę upamiętniającą otwarcie Drogi 
św. Jakuba – „Via Regia”, biegnącej przez 
naszą diecezję. Po południu rozpoczął się 
Wielki Festyn Jakubowy, który ze wzglę-
du na ulewny deszcz musiał przenieść się 
do Auli Chrystusa Króla. Głównym punk-
tem festynu były wielkie imieniny wszyst-
kich noszących imię Jakub na pierwsze, 
drugie i od bierzmowania. Przybyło wielu 
Jakubów i całkiem dorosłych i był nawet 
maleńki 4-miesięczny Jakub przyniesiony 
przez rodziców w nosidełku. Wszyscy oni 
zostali udekorowani muszlą św. Jakuba, 
dostali list gratulacyjny i zostali poczę-
stowani imieninowym tortem.  Przez cały 
czas trwała loteria fantowa, można było 
zrobić sobie zdjęcie w stroju pielgrzyma 
zdążającego do grobu św. Jakuba w Hisz-
panii, a młodzież z Parafialnej Grupy 
Młodzieżowej oraz z Ruchu Czystych Serc 
zorganizowała stolik z konkursem wiedzy 
o Hiszpanii i drugi stolik, na którym mło-
dzi sami przygotowali smakołyki kuchni 

hiszpańskiej. Festyn zakończył się losowa-
niem głównej nagrody – skutera. W przy-
gotowaniu festynu, a przede wszystkim  
w ufundowaniu nagród wielce przyczynił 
się Urząd Miejski, Cech Rzemiosł Różnych  
i wielu darczyńców z firm brzeskich. 

Podczas tegorocznej Pieszej Pielgrzym-
ki z Tarnowa na Jasną Górę, przewod-
nikiem grupy św. Stanisława nr 8, był 
nasz wikariusz ks. Łukasz Matyka.  
I tutaj nadarzyła się okazja, by rozsze-
rzyć kult św. Jakuba i zaakcentować 
mocno osobę Apostoła, który przecież 
od wieków jest patronem pielgrzymów. 
Każdy uczestnik otrzymał na pamiątkę 
muszlę św. Jakuba, a podczas konferen-
cji został wyjaśniony symbol muszli oraz 
idea pielgrzymowania do grobu św. Jaku-
ba. Jak wspominają pielgrzymi: „wszyscy 
nam tego znaku muszli, który wisiał na 
naszych szyjach, zazdrościli.”

 Jako przedstawiciel parafii św. Jaku-
ba z naszej diecezji, we wrześniu wzią-
łem udział w odbywającej się co roku 
konferencji naukowej poświeconej św. 
Jakubowi. Obecna, trzecia, odbywała się  
w Krakowie i Więcławicach Starych  
i była poświecona „Kultowi św. Jakuba 
Starszego Apostoła na szlakach piel-
grzymkowych do Santiago de Composte-
la”. Tematyka wcześniejszych to: „Drogi 
św. Jakuba w Polsce – stan badań i or-
ganizacja” oraz „Pielgrzymi na Drodze  
św. Jakuba – przeszłość i teraźniejszość”.

Piękną ideą krzewienia kultury mu-
zycznej i szerzenia kultu św. Jakuba, jest 
organizowany od 5 lat przy naszej parafii 
Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek, 
którego główną nagrodą jest „Muszla św. 
Jakuba”. Co roku prawie 400 wykonaw-
ców walczy o to trofeum, dyrektorem tego 
konkursu jest ks. Stanisław Kaczka.

25 listopada swoją pielgrzymkę jubile-
uszową do naszej fary, by uczcić św. Ja-
kuba,  odbyli kapłani naszego dekanatu. 
Wcześniej przybyli do św. Jakuba w Brze-
sku  członkowie Modlitewnych Grup Ojca 
Pio z całej diecezji, na swój coroczny wiel-
kopostny dzień skupienia, pielgrzymowali 
przedstawiciele Akcji Katolickiej Diecezji 
Tarnowskiej ze swym prezesem i asysten-
tem kościelnym, pielgrzymowali wierni  
z parafii Katowice – Kostuchna oraz z pa-
rafii św. Jakuba ze Szczyrku. W ciągu ca-
łego roku pielgrzymowało i zatrzymywało 
się w naszym kościele wielu pojedynczych 
pielgrzymów, wśród nich dwóch Francu-
zów, którzy wcześniej przeszli większość 
europejskich szlaków św. Jakuba, a także 
p. Katarzyna Bednarz, która jako pierwsza 
przez miesiąc, pokonała nowy szlak – Via 
Regia, od Korczowej do Krakowa, zatrzy-
mując się w Brzesku. Na kartce z pozdro-

wieniami, przysłanymi z Tarnobrzegu, już 
po powrocie do domu, napisała: „Chwile 
spędzone w Brzesku pod opieką św. Jaku-
ba dodały mi sił do dalszej wędrówki i na-
pełniły serce wielką radością. Na polskich 
Drogach św. Jakuba bardzo niewiele jest 
miejsc tak otwartych dla pielgrzymów, 
jak Brzesko. Bardzo za to dziękuję i ży-
czę wielu pielgrzymów na Waszej Drodze, 
którzy w Hiszpanii traktowani są jak bło-
gosławieństwo” – piękne słowa, ale jakże 
bardzo nas zobowiązujące. 

Czeka nas jeszcze jedno ważne wyda-
rzenie. Nasz rodak, profesor Uniwersy-
tetu Jana Pawła II w Krakowie ks. Sta-
nisław Piech kończy pracę nad kolejną 
swoją książką, którą poświęcił historii 
naszej parafii, a której tytuł będzie: „Pa-
rafia na świętojakubowym szlaku”. Jak 
mówi sam autor, książka ta będzie napi-
sana łatwym i ciekawym językiem, w któ-
rym celowo zostanie pominięty cały apa-
rat naukowy, tak by każdy mógł ją wziąć 
do ręki i bez znudzenia całą przeczytać. 
Książka ukaże się przed świętami Wiel-
kanocnymi w 2011 r. i mamy nadzieję, że 
będzie ona w każdej domowej biblioteczce 
w brzeskich rodzinach.

By kult św. Jakuba trwał i rozwijał 
się jeszcze bardziej, chcemy w roku 2011 
powołać w parafii Bractwo św. Jakuba  
z kapitułą, która co roku, w dzień św. Ja-
kuba – 25 lipca, przyznawałaby zasłużonym  
w krzewieniu kultu św. Jakuba oraz  
w dobroczynności Medale św. Jakuba – BO-
NVM OPERANTI – Czyniącemu Dobro.

ks. Józef Drabik – proboszcz parafii 
p.w. NMP Matki Kościoła i św. Jaku-
ba w Brzesku
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15 listopada 2010 roku odbyło się Nad-
zwyczajne Walne Zebranie Stowarzysze-
nia „Kwartet na Przedgórzu”, na którym 
ostatecznie zatwierdzono zmiany i przy-
jęto nową Lokalną Strategię Rozwoju.

– Współpraca z nowymi gminami za-
czyna coraz lepiej funkcjonować. Mam 
nadzieję, że przyniesie ona wymierne ko-
rzyści dla nas wszystkich. Walne zebra-
nie przyjęło wspólną strategię działania, 
którą złożymy do Urzędu Marszałkow-
skiego. Już pod koniec listopada udało 
nam się uporać z wnioskiem dotyczą-
cym funkcjonowania Stowarzyszenia do 
końca okresu programowania, czyli do 
roku 2015. Już w tym budżecie planu-
jemy wiele działań integrujących obszar  
4 gmin – mówi Piotr Kania, prezes Sto-
warzyszenia. 

W związku z rozszerzeniem Stowarzy-
szenia, w skład jego rady przyjęci zostali 
nowi członkowie: Krzysztof Ojczyk i Jerzy 

Tyrkiel z Brzeska oraz Grzegorz Brach  
i Elżbieta Rzepa z Dębna. Poszerzono 
także zarząd Stowarzyszenia o przedsta-
wicieli nowych gmin, w jego skład we-
szli  Katarzyna Pacewicz- Pyrek – radna  
z Brzeska i Marian Kurek – sekretarz 
gminy Dębno, do Komisji Rewizyjnej do-
kooptowano  Stanisława Sułka.  

Jak mówi prezes Piotr Kania, w nowo-
przyjętej strategii zawarte zostały dwa 
nowe cele ogólne. Pierwszy obejmuje tu-
rystyczne wykorzystanie zasobów Przed-
górza, z uwzględnieniem tradycji i dzie-
dzictwa obszaru. Drugi dotyczy realizacji 
ambicji społeczności lokalnej w zakresie 
poprawy jakości życia mieszkańców  
i indywidualnego rozwoju. Przyczyniają 
się one między innymi do poprawy ja-
kości życia, prowadzą do różnicowania 
działalności gospodarczej oraz do tworze-
nia pozarolniczych miejsc pracy, a tak-
że powodują aktywizację mieszkańców  
i wzmacniają kapitał społeczny. 

Budżet do realizacji Lokalnej Strategii 
Rozwoju, dla Stowarzyszenia „Kwartet na 
Przedgórzu” zaakceptowany został przez 
przedstawicieli wszystkich gmin. Wiel-
kość środków  wynika z iloczynu miesz-
kańców zameldowanych na pobyt stały na 
obszarze objętym LSR i kwoty 148 złotych. 
Tak więc Stowarzyszenie mieć będzie do 
wykorzystana ponad 10 milionów złotych 
do roku 2015. Środki te podzielone zosta-
ną na następujące działania: wdrażanie 

Lokalnej Strategii Rozwoju - 7 872 572 
złotych; projekty współpracy - 203 601 zło-
tych oraz funkcjonowanie Lokalnej Grupy 
Działania - 1 968 143 złotych. Plan budże-
tu Stowarzyszenia na „Wdrażania Lokal-
nych Strategii Rozwoju” – czyli środki, na 
które organizowane będą konkursy dla 
beneficjentów wynosi w podziale na zada-
nia: różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej - 790 000 złotych, tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 790 000 
złotych, odnowę i rozwój wsi - 4 100 000 
zł. Na realizację tak zwanych „małych 
projektów” przeznaczona zostanie kwota 
2 192 572 złotych.

-Stowarzyszenie przybrało nowy kształt, 
obejmując swym zasięgiem obszar gmin 
Brzesko i Dębno. Stajemy wraz z nowym 
rokiem przed nowymi wyzwaniami, ale  
i dysponujemy większymi możliwościami. 
Zachęcam wszystkich do ubiegania się  
o środki na swoje przedsięwzięcia. Zachę-
cam także do odwiedzania strony interne-
towej Stowarzyszenia  bądź do kontaktu  
z biurem Stowarzyszenia pod numerem  
14 68 46 666, gdzie znaleźć można dokład-
niejsze informacje w tym zakresie. Z nowym 
rokiem - wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niu beneficjentów - punkty konsultacyjne 
zostaną otwarte zarówno w Brzesku, jak 
i w Dębnie. Chcemy tym samym dotrzeć 
do jak największej liczby osób z terenu 
nowych gmin. Nabory na poszczególne 
działania ogłoszone będą w I i II kwartale 
przyszłego roku. Już dziś warto pomyśleć  
o zakresach do projektów – komentuje pre-
zes Stowarzyszenia Piotr Kania.          red

Stowarzyszenie rozszerzone

Wszystkim, którzy obdarzyli mnie 
zaufaniem, oddając na mnie głos  
w wyborach samorządowych, wyra-
żam ogromną wdzięczność. Obiecuję, 
że każde moje działanie będzie podyk-
towane dobrem mieszkańców i rozwo-
jem naszego miasta. Maria Kucia

Serdecznie dziękuję wyborcom, 
którzy oddali na mnie swój glos  
w dniu 21 listopada 2010 roku. Chcę 
Państwa zapewnić, że będę pracował 
dla dobra i rozwoju dzielnicy, z której 
zostałem wybrany, a także dla mia-
sta i całej gminy Adam Kwaśniak

Podziękowania
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Ciągle pada... Pod takim hasłem upły-
nął kolejny miesiąc naszej podróży.  
W Kolumbii bowiem trwa obecnie zima, 
która bynajmniej nie charakteryzuje się 
opadami śniegu i mrozem. Świeci słońce  
i temperatura nie spada poniżej 20 stopni, 
ale codziennie przez niebo przetaczają się 
chmury przynoszące deszcz. Na dodatek  
w tym roku jest ich wyjątkowo dużo, dlate-
go kraj cierpi z powodu licznych powodzi. 
Ale nawet ulewy nie są w stanie zepsuć 
nam dobrej zabawy. A bawimy się niewąt-
pliwie doskonale, na co duży wpływ ma 
także obecność naszej przyjaciółki Ewy, 
która będzie nam towarzyszyć przez kolej-
ne dwa tygodnie. Spotykamy się w Bogocie, 
gdzie na początek eksplorujemy Muzeum 
Złota, w którym podziwiamy liczne pozo-
stałości po bogactwie z czasów prekolum-
bijskich. Nie brakuje tutaj przeróżnych 
ozdób, biżuterii, naczyń codziennego użyt-
ku, a także misternie wykonanych posąż-
ków czy miniaturowych figurek. Bogota 
ma też do zaoferowanie mnóstwo innych 
atrakcji kulturalno-rozrywkowych. Jednak 
jako największe miasto Kolumbii boryka 
się z problemem ruchu ulicznego. Wszel-
kiego rodzaju pojazdów jest na tyle dużo, że 
władze postanowiły zredukować ich liczbę 
poprzez wprowadzenie selekcji tablic reje-
stracyjnych. W określone dni samochody 
o konkretnych numerach rejestracyjnych 
mają zakaz ruchu drogowego.

Tym samym my postanawiamy odpo-
cząć trochę od zgiełku ulicznego. Dlatego 
też udajemy się do kolonialnego miastecz-
ka Villa de Leyva, gdzie stajemy oko w oko  
z olbrzymim kronozaurem, którego skamie-
niałości odkryte zostały w tych okolicach  
w 1977r. El Fosil liczy 120 mln lat. Po tej lekcji 
archeologii przenosimy się w nowe miejsce  
i w nowy wymiar. Postanawiamy popa-
trzeć na ziemię trochę z innej perspektywy. 
W San Gil wzbijamy się w powietrze na pa-
ralotni. Szkoda tylko, że lot jest stosunko-
wo krótki. Aż chciałoby się zapiąć mocniej 
pasy i polecieć na wybrzeże. Ale, że takiej 
możliwości nie mamy, to zmuszone jeste-
śmy udać się tam autobusem. Dojeżdżamy 
do Santa Marty położonej na wybrzeżu ka-
raibskim. Nie możemy się doczekać, kiedy 
udamy się na rajskie plaże, z którymi ko-
jarzy nam się ta część globu. Dlatego też 
czym prędzej jedziemy do Parku Tayrona 
położonego nieopodal. Ale żeby dojść na 
plażę, jak się okazuje trzeba przedostać 
się przez las tropikalny, brodząc po kolana  
w błocie. Obfite opady zamieniły ścieżki  
w swoiste błotne rzeki. Na dodatek zapada 

zmrok, więc nie posiadamy się ze szczęścia, 
kiedy w końcu udaje nam się dojść do celu. 
Rozwieszamy hamaki i szybko zasypiamy, 
po to żeby od rana móc rozkoszować się 
otaczającymi widokami. Palmy kokosowe, 
biały piasek, turkusowa woda – żyć, nie 
umierać! Ale samo plażowanie nie zaspo-
kaja naszych pragnień związanych z eks-
ploracją Karaibów. Chcemy także zoba-
czyć, co kryją pod swoją powierzchnią wody 
morskie. W związku z tym w Tagandze 
wynajmujemy sprzęt nurkowy i schodzimy 
kilkanaście metrów poniżej poziomu wody, 
aby przypatrzeć się życiu ukrytemu na tej 
głębokości. Liczne rafy koralowe, ławice 
przepięknych kolorowych ryb i inne stwo-
rzonka zamieszkujące Morze Karaibskie 
zachwycają mnie dogłębnie.

Czas jednak wrócić z powrotem na zie-
mię. Jedziemy do Kartageny, która może 
się pochwalić najpiękniejszą starówką na 
tym kontynencie. Kolorowe kolonialne 
kamienice szczególnie po zmroku ocza-
rowują spacerujących turystów. W dzień 
natomiast upał jest nie do zniesienia, dla-
tego postanawiamy poznać jeszcze jedną 
plażę położoną na jednej z wysp Rosario. 
Kiedy dopływamy na tzw. Białą Plażę, 
czyli Playa Blanca, nie wierzymy wła-
snym oczom. Plaża jest bielsza niż śnieg, 
a woda przesycona jest kolorem turkusu. 
Tak chyba wygląda raj…

Ostatnim naszym nadmorskim przy-
stankiem jest Tolu – maleńkie miasteczko 
rybackie, w którym życie toczy się swoim 
wolnym rytmem. Miejsce to jest też punk-
tem startowym kolejnego etapu naszej 
podróży. Tutaj bowiem wystawiamy kciuk 
na wylotówce z miasta. Przez kilka następ-
nych dni podróżujemy autostopem. Po raz 
kolejny mamy okazję poznać serdeczność 

i dobro mieszkańców Kolumbii. Samocho-
dy zatrzymują się chętnie i tym sposobem 
przemieszczamy się sprawnie. Przy tym 
czas upływa nam szybko w miłym towarzy-
stwie. Na początek dojeżdżamy do Medellin, 
czyli miasta wiecznej wiosny. Do niedawna 
miasto to znane było jako centrum karteli 
narkotykowych. Ale to już przeszłość. Dziś 
Medellin to przede wszystkim ludzie, któ-
rzy znani są w całej Kolumbii z powodu 
swojego przyjaznego usposobienia. Paisas, 
jak się o nich mówi, faktycznie przyjmują 
nas z otwartymi ramionami. Dzięki nim 
dowiadujemy się też o innych zmianach, 
jakie zaszły tutaj w przeciągu ostatnich lat. 
3 lata temu wybudowano metrocable, czyli 
kolejkę linową, która dojeżdża do odległych 
części miasta. Tym sposobem biedne dziel-
nice położone na obrzeżach mają większe 
szanse na rozwój. I to widać, że Medellin 
idzie do przodu. My też musimy ruszać 
przed siebie. Zatrzymując się na chwilę  
w Manizales, zataczamy pętlę i wracamy 
do ukochanego przez nas Cali. Tutaj bo-
wiem kończy się nasza przygoda. Po jede-
nastu miesiącach wspólnej wędrówki nad-
szedł czas pożegnania. Dominika jednak 
postanawia zatrzymać się tutaj na dłużej 
i właśnie Cali będzie jej domem przez naj-
bliższych kilka miesięcy. Ja natomiast jadę 
do Bogoty, skąd odleci mój samolot do Eu-
ropy. Smutno się żegnać zarówno z moją 
towarzyszką podróży, jak i całą Ameryką 
Południową. Tyle wspaniałych wspomnień 
związanych z tym kontynentem pozosta-
nie jednak ze mną na zawsze. Był to rok 
niezwykłych przeżyć i doświadczeń. Nie 
zamieniłabym go nigdy na nic innego. Mam 
też nadzieję, że pozytywna energia, której 
nagromadziłam tutaj całe mnóstwo, pozwoli 
mi odnaleźć się na nowo w polskiej rzeczywi-
stości i przyzwyczaić się do polskiej zimy… 
Tymczasem pozdrawiam wszystkich gorą-
co, życząc wesołych świąt. I do zobaczenia  
w Brzesku!                     Gabriela Grabarz

List z Ameryki

To już ostatni odcinek relacji z wyprawy Gabrysi do Ameryki Południo-
wej. Dziękujemy serdecznie autorce za współpracę. W jednym z najbliż-
szych numerów BIM zapraszamy do lektury wywiadu z Gabrielą Grabarz. 

Z Dominiką i Ewką w Kartagenie
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Jego ojciec, Jan Siek – jak twierdzi całe 
artystyczne środowisko – urodził się, by być 
rzeźbiarzem. Wobec tak postawionej tezy 
można założyć, że Wojciech po prostu nie 
miał innego wyjścia. Wróćmy jednak do uro-
dzonego 74 lata temu w Nisku Jana, o któ-
rym krąży wiele legend i anegdot. Podobno 
już w dzieciństwie wziął się za rzeźbienie  
w sztachetach, a uczynił to w taki sposób, że 
pewnej nocy okoliczni miłośnicy sztuki zde-
montowali cały parkan. W wojsku bywając 
na tzw. „obieraku” umilał sobie i kolegom 
czas, rzeźbiąc ich postacie w ziemniakach. 

Zrozumiałe, że taki talent musiał zostać 
dostrzeżony, toteż Jan bez większych cere-
gieli dostał się do krakowskiej ASP, by póź-
niej na długie lata związać się z tą uczelnią. 
Nie ograniczył się jednak tylko do pracy 
dydaktycznej, a jego dzieła odnaleźć można 
w wielu miejscach. Nie sposób na przykład 
wejść do kościoła pw. św. Maksymiliana 
Kolbego w Oświęcimiu, by nie zauważyć 
odlanych w brązie drzwi przedstawiających 
sceny z byłego obozu w Oświęcimiu i Brze-
zince oraz drogę krzyżową więźniów. Jan 
Siek jest również współautorem obelisku ku 
czci ofiar obozów zagłady znajdującego się 
na Cmentarzu Rakowickim. We Wrocławiu 
warto wybrać się na ulicę Smętną, gdzie stoi 
zaprojektowany i wykonany przez niego Po-
mnik Orląt Lwowskich. A Aleja Wielkich 
Polaków w Parku im. dr Henryka Jordana 
w Krakowie? 

Oaza w Siedlcu
Na ASP poznał Jan swoją przyszłą żonę, Te-
resę. Oboje zajmują się sztuką, ale też obo-
je szukali dla siebie oazy poza Krakowem. 
Znaleźli ją w Siedlcu koło Krzeszowic, gdzie 
trafili na chylący się ku ruinie dom będący 
kiedyś własnością Andrzeja Stopki, znanego 
polskiego scenografa, malarza i rzeźbiarza. 
Mieli już wtedy trzech synów: Jacka, An-
drzeja i Wojtka. Później jeszcze przyszły na 
świat Anna, Zofia i Maria. Artystyczny klan 
Sieków składa się aktualnie z ośmiu osób, 
ale to chyba dopiero początek dynastii za-
początkowanej przez Teresę i Jana (jakżeż 
ten Wojciech się kryguje, gdy słyszy słowo 
„dynastia”). 

- W naszym domu wszystko kręciło się 
wokół rzeźby. W okolicach Siedlca jest dużo 
kamieniołomów, o rzeźbiarski materiał nie 
jest tam trudno. Do rodziców przyjeżdżało 
dużo kolegów po fachu, bez przerwy rozma-

wiali o różnych projektach, więc my młodzi 
szybko przesiąkliśmy tą atmosferą – wspo-
mina Wojciech, który swoją artystyczną 
edukację rozpoczął w domu – Byliśmy objęci 
troskliwą opieką. Wprawdzie tata miał dla 
nas mało czasu, bo pochłonięty był pracą, 
ale każdą wolną chwilę poświęcał rodzinie. 
Kiedy byliśmy mali, mama odstawiła rzeź-
bę na bok, żeby zająć się domem i naszym 
wychowaniem. Później powróciła do sztuki. 

Każde z dzieci Teresy i Jana Sieków po-
święciło się sztuce. Jacek jest pejzażystą, 
ukończył Wydział Malarstwa ASP w Kra-
kowie. Jego ulubionym tematem są tereny 
związane z rodzinnym domem. Andrzej po-
został wierny ojcowskiej pasji, czego efek-
tem jest dyplom Wydziału Rzeźby krakow-
skiej ASP). Za swoje najważniejsze dzieła 
uważa rzeźbę znajdującą się w parku przy 
Muzeum Sztuki w Oulu (Finlandia), wyko-
nany w Katowicach projekt zatytułowany 
„Wtórart” i figurę Ukrzyżowanego w kapli-
cy Hospicjum w Krakowie. Anna ukończy-
ła Instytut Sztuki w fińskiej Kankaanapa, 
dokąd trafiła po wygraniu konkursu zorga-
nizowanego przez tę uczelnię. Do tego doło-
żyła dyplom Wydziału Grafiki krakowskiej 
ASP. Zajmuje się grafiką i malarstwem. 
Zofia zajmuje się konserwacją, prowadząc 
własną firmę. Takie też ma wykształcenie, 
oczywiście zdobyte na tej samej uczelni, co 
rodzeństwo. Obok wyuczonego fachu z po-
wodzeniem zajmuje się też malarstwem. 
Najmłodsza z klanu Maria kształci się na 
Uniwersytecie Sztuk Pięknych St. Martin 
w Londynie. Ona z kolei łączy swoje zain-
teresowania rzeźbą i malarstwem. 

Historia kołem się toczy 
Wojciech pierwsze artystyczne nauki poza 
domem zaczął pobierać w Liceum Pla-
stycznym w Zakopanem, kończąc ten etap 
edukacji w Krakowie. Studiował na dwóch 
wydziałach krakowskiej ASP – Konserwacji 
i Restauracji Dzieł Sztuki oraz Scenografii. 
Kształcił się między innymi pod okiem pro-
fesora Andrzeja Kreutz-Majewskiego, który 
jest nie tylko rówieśnikiem Jana Sieka, ale 
również uczniem samego Andrzeja Stopki. 
W pewnym więc sensie koło historii się za-
myka. Kreutz-Majewski to twórca około 160 
scenografii w renomowanych teatrach ope-
rowych i dramatycznych całego świata. 

W Krakowie poznał Agnieszkę, która 
została jego żoną, i z którą ma trzy córki 

Dziwny ten świat Wojciecha Sieka
Spróbujmy zabawić się w skojarzenia. Oto zestaw słów: Kościuszko, dok-

tor Jordan, Maria Montessori, Zielonoświątkowcy, homeschooling, Siedlec, 
Jadowniki. Jaka może być prawidłowa odpowiedź? Wojciech Siek – artysta 
rzeźbiarz, który wraz z rodziną osiadł półtora roku temu w Jadownikach.

– Krysię, Tereskę i Zosię. Jeśli chce i w tym 
zakresie pójść w ślady ojca, to teraz powin-
ni przyjść na świat kolejno trzej synowie. 
Będzie trochę odwrotnie, ale nie szkodzi. 
Zapytany o to „nie zaprzecza, ani nie po-
twierdza”.

- Razem z Agnieszką jesteśmy otwarci na 
plan Pana Boga – odpowiada, by żartem 
dodać – Narodziny córek i ich pierwsze lata 
mocno odbiły się na mojej psychice. Cóż, 
płodzenie dzieci to też twórczość, taka bar-
dziej naturalistyczna. 

Kiedy ma się żonę i trójkę dzieci, trzeba 
poważnie myśleć o utrzymaniu rodziny. Za-
częła się więc proza życia, szukanie pienię-
dzy. Wojciech zajmuje się rzeźbą i konser-
wacją, a większość swoich prac wykonuje 
na zamówienie, ale – jak podkreśla – za-
wsze stara się stworzyć własną kreację.

Z żoną Agnieszką mieszkali w Krakowie 
6 lat. Chcąc realizować się jako artysta, mu-
siałby Wojciech wynająć tam dom, w któ-
rym znalazłoby się miejsce na pracownię 
z prawdziwego zdarzenia. To jednak jest 
bardzo kosztowne. Stąd zrodził się pomysł, 
żeby poszukać czegoś odpowiedniego na wsi. 
Nie tylko względy ekonomiczne grały tutaj 
ważną rolę. Oboje z żoną chcieli, by ich dzie-
ci wychowywały się na wsi, tak jak niegdyś 
oni sami. Był jeszcze jeden powód. Agniesz-
ka i Wojciech są wyznawcami Kościoła Zie-
lonoświątkowego, drugiego pod względem 
wielkości kościoła protestanckiego w Polsce. 
Podejmując decyzję o przeprowadzce do Ja-
downik kierowali się także chęcią pomocy 
pastorowi działającego w Brzesku kościoła 
Jezusa Chrystusa. 

Swój nowy dom znaleźli w Internecie. 
Skusiła ich atrakcyjna cena i równie atrak-
cyjne położenie. Budynek nadawał się do 
remontu, który jeszcze trwa. Znowu więc 
nasuwa się tutaj nawiązanie do rodziców 
Wojciecha, którzy kiedyś weszli w posia-
danie chylącego się ku upadkowi domu. 
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Na razie pomieszkują kątem u życzliwych 
sąsiadów, dzieląc czas między pracę, wycho-
wywanie córek i remont, który stale postę-
puje. Łatwo poznać miejsce, gdzie miesz-
kają. Znaczy je wystająca z ogrodu potężna 
ręka naczelnika Kościuszki, która „kiedyś 
być może przydrożne lustro będzie trzymać”, 
jak sugeruje Wojciech. O Kościuszce jednak 
za chwilę. 

Najważniejszy projekt
Do Jadownik młodzi Siekowie przybyli  
w czerwcu zeszłego roku. Szybko się za-
aklimatyzowali, a mieszkańcami wioski  
i ich życzliwością są zauroczeni. Można po-
wiedzieć, że bardzo szybko stali się „swo-
jakami”.

Przed przybyciem w nasze strony Woj-
ciech zrealizował kilka popiersi, które sta-
nęły w krakowskim Parku Jordana. Stoją 
tam między innymi podobizny Zbigniewa 
Herberta, generała Władysława Andersa, 
pułkownika Kuklińskiego czy generała Au-
gusta Emila Fieldorfa „Nila”. Największym 
jak do tej pory wyzwaniem okazało się wy-
konanie przez młodego artystę kopii blisko  
3-metrowego pomnika Tadeusza Kościuszki. 
Autorem oryginału jest Antoni Popiel, a mo-
nument stoi w prezydenckim parku Lafay-
ette naprzeciw Białego Domu w Waszyng-
tonie. Kościuszko stoi tam w mundurze 
amerykańskiego generała, a w dłoni trzyma 
plan fortyfikacji miasteczka Saratoga. To 
właśnie w pobliżu tego miasteczka doszło 
w 1777 roku do bitwy pomiędzy wojskami 
amerykańskimi a brytyjskimi, stanowią-
cej zwrotny punkt w walce o niepodległość 
USA. Wykonaniem tej repliki zainteresowa-
ni byli przedstawiciele istniejącego już około 
200 lat Stowarzyszenia Budowy Pomnika 
Kościuszki, jednak przez długi czas nie byli 
oni w stanie zebrać odpowiedniej sumy pie-
niędzy, by zamierzenie zrealizować. Udało 
się to dopiero teraz. Przedsięwzięcie kosz-
towało 2 miliony złotych, a sfinansowały je 
po połowie warszawski Ratusz i City Bank 
Handlowy. Monument odsłonięty został  
w Warszawie 16 listopada tego roku. 

Aby podołać zadaniu, musiał Wojciech 
na pewien czas przenieść się do rodzinnego 
Siedlca, gdzie mieści się odpowiednich roz-
miarów pracownia. W pracy pomagała mu 
siostra Anna. Wcześniej wybrał się w podróż 
do Waszyngtonu, aby dokładnie obfotogra-
fować oryginalny monument. Cała żmudna 
praca zajęła rodzeństwu równy rok. Pomnik 
to nie tylko sam Kościuszko, ale w sumie 
pięć postaci, bo naczelnik w Waszyngtonie 
otoczony jest żołnierzami. Do tego jeszcze 
dochodzą dwa orły posadowione na kulach. 
Projekt wykonany został w gipsie, resztą 
zajęły się Zakłady Odlewnicze w Gliwicach. 
Mieszkający w Jadownikach rzeźbiarz już 

kilkakrotnie współpracował z tą firmą, re-
alizując zlecone przez nią prace. Na przy-
kład kiedyś zrekonstruował rzeźbę drzewa 
na Pawiaku. Było to zadanie o tyle trudne, 
że dzieło to pocięte było na wiele drobnych 
kawałków. Ostatnio przeskalowywał rzeźbę 
huzara dla działającego od pewnego czasu  
w USA Andrzeja Pityńskiego, zwanego 
„Ambasadorem Polskiej Historii”. 

Cztery lata przed odsłonięciem pomnika 
Kościuszki w Krakowie miała miejsce po-
dobna uroczystość, tyle, że związana z po-
piersiem pułkownika Ryszarda Kuklińskie-
go. Pomnik stanął w Alei Wielkich Polaków 
parku Jordana, uważanej za największą 
polską galerię pod gołym niebem. To był 
wtedy 36. pomnik wchodzący w skład tej 
niezwykłej kolekcji. Tę pracę wykonał Woj-
ciech niejako w zastępstwie, bo pierwotnie 
jej autorem miał być Jan Siek. Artysta tak 
tłumaczy okoliczności tego zastępstwa: - Tuż 
po wykonaniu popiersia kardynała Adama 
Sapiehy miał tata przystąpić do realizacji 
pomnika pułkownika Kuklińskiego. Tata 
jednak rozchorował się, a zamówienie trzeba 
było wykonać. To zastępstwo było dla mnie 
po prostu obowiązkiem. Przyznam, że kiedy 
dziś patrzę na tę rzeźbę, zdaję sobie sprawę, 
że teraz wykonałbym ją inaczej. Ale tak jest 
właściwie z każdą artystyczną pracą.

- Gdybym zajął się wyłącznie konserwa-
cją, nawet jako podwykonawca, mnie i mo-
jej rodzinie żyłoby się fajnie – zastanawia 
się Wojciech – Mnie jednak bardziej pociąga 
twórczość, a konserwacja to odtwarzanie, 
zachowanie czyjejś koncepcji. Nie narze-
kam jednak, bo z rzeźby też można wyżyć. 
To znaczy, są lepsze i gorsze okresy w życiu, 
jeśli chodzi o stronę finansową. 

Zasymilowany już z nami artysta nie 
ukrywa, że chciałby również zrobić coś, co 
byłoby jego śladem w naszej gminie.

- Mam nawet pewien pomysł, na przy-
kład Gryf, będący herbem gminy – propo-
nuje – Mogę to zrobić charytatywnie. No, bez 
przesady. Widzę to tak, że ja wkładam w to 
swoją pracę i doświadczenie, a gmina daje 
materiał. 

Jak ocenia swoje dotychczasowe dokona-
nia? – Robię rzeczy, za które większość rzeź-
biarzy by mnie ukamienowała. Dla mnie 
wykonanie rzeźby to przede wszystkim pre-
stiż. Nie wszystko, co robię, muszę czynić dla 
pieniędzy. 

Jak każdy artysta, ma Wojciech swoje 
preferencje – rzeźbiarzy, których twórczość 
i dokonania ceni najwyżej. Na pierwszym 
planie jest u niego Constantin Brancusi 
– Rumun, który tworzył we Francji, do któ-
rej dotarł odbywszy pieszą wędrówkę przez 
pół Europy. Ale nie za to, oczywiście, ceni 
go młody Siek. Brancusi wywarł ogromny 
wpływ na rozwój sztuk plastycznych. Zafa-

scynowani jego twórczością byli między in-
nymi August Rodin i Henri Matisse.

Innym znaczącym dla Wojciecha wzorem 
jest Henry Spencer Moore, jeden z czoło-
wych rzeźbiarzy XX wieku. Nie ma się co 
dziwić, skoro Anglik do dziś pozostaje oso-
bowością wywierającą ogromny wpływ na 
wielu artystów. 

- Wielki szacunek mam również do rzeźb 
Pablo Picassa – wyznaje bohater naszej 
opowieści – Jeśli chodzi o rodzimych arty-
stów, to podziwiam twórczość Xawerego 
Dunikowskiego. Zrozumiałe, że chylę czoła 
przed dokonaniami Kazimierza Zemły. Co 
do Mariana Koniecznego, to uważam, że jest 
to artysta posiadający znakomity warsztat, 
co nie idzie w parze z jego postawami. Zbyt 
łatwo przeszedł od socrealizmu do „papie-
skości”. Władysław Hasior? Owszem, szacu-
nek się należy, w jego twórczości jest jednak 
więcej konstrukcji niż rzeźby. To taka sztuka 
bardziej konceptualna. Nie muszę chyba tłu-
maczyć, dlaczego wysoko cenię rzeźbiarstwo 
mojego taty. A cenię je autentycznie.

Homeschooling 
Siekowie z Jadownik zaskakują jeszcze 
jedną rzeczą. Ich najstarsza córka, Krysia, 
uczy się w systemie zwanym homescho-
oling, a to oznacza, że dziewczynka pobiera 
naukę … nie uczęszczając do żadnej szkoły. 
To może nas jeszcze szokować, bo w Polsce 
jest zaledwie niewiele ponad 100 rodzin, 
które funkcjonują w tym systemie. W sys-
temie homeschooling uczyli się między in-
nymi Agata Christie, Piotr Curie, czy Sta-
nisław Witkiewicz. Prekursorką systemu 
była Maria Montesorri, pierwsza włoska 
kobieta-lekarz. 

Wojciech decyzję o takim kształceniu 
dziecka wyjaśnia w sposób nieco przewrot-
ny: - Homeschooling wziął się u nas stąd, że 
ja chodziłem do szkół klasycznych. Jesteśmy 
po pedagogicznych kursach, dlatego jeste-
śmy do tej metody starannie przygotowani. 
Dzieci uczone w szkołach są w 90 procen-
tach wytworem manufaktur nastawionych 
na produkcję społecznie użytecznych jedno-
stek. Szkoły mają swoje dobre strony, ale 
my na razie wolimy ten system. My moty-
wujemy Krysię do nauki. Nasza córka nie 
musi dźwigać elementarza. Pisania uczy 
się prowadząc … korespondencję. Poważ-
nie. Dostajemy od niej co drugi dzień list,  
w którym opisuje nam wszystko, co przeżyła. 
Krysi nie trzeba zmuszać do nauki. Kiedy 
dorośnie, nie będzie miała skrzywionego ob-
razu, że nauka to coś, co musi być i tyle. To 
ma sprawiać przyjemność. Idea jest prosta: 
pomóż mi to zrobić samemu. Nie obciążać 
dziecka nawałem przedmiotów, programa-
mi. Uczniowie w szkołach są przemęczeni,  
a to nie jest przyjemne.                    PRUD
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Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli 
OTK, to coroczne działanie Stowarzysze-
nia Doradców Szkolnych i Zawodowych 
Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu 
inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych 
inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa 

zawodowego – wspomagania drogi każde-
go obywatela do edukacji, zawodu, pracy 
i kariery. W ramach OTK w Publicznym 
Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka 
w Brzesku zorganizowano projekt pod 
hasłem „Autostradą do kariery”. Koordy-
natorami projektu są panie: Aneta Witek- 
doradca zawodowy oraz Joanna Wolań-
ska – Sitarz – psycholog szkolny.

W ramach projektu zaplanowano szereg 
działań, spośród których należy wymienić: 
spotkania z liderem Młodzieżowego Biura 
Pracy OHP w Brzesku - Joanną Banaś-
kiewicz, spotkanie z lekarzem medycyny 
pracy - Romanem Robakiem,  cykl lekcji 
wychowawczych o charakterze psycho-
edukacyjnym oraz spotkania z osobami 
wykonującymi różne ciekawe zawody.

W połowie października odbyły się 
zajęcia  z panią Banaśkiewicz, w któ-
rych  uczestniczyli uczniowie klas II.  
Młodzież  mogła zapoznać się z zawo-
dami przyszłości oraz dowiedzieć się, 
gdzie szukać informacji o zawodach 
deficytowych i zwyżkowych, zarówno  
w kraju, jak i za granicą. Dwa tygodnie 

później odbyła się prelekcja lekarza me-
dycyny pracy skierowana do   uczniów 
klas III, którzy niedługo będą podejmo-
wać decyzję związaną z wyborem zawodu  
i szkoły ponadgimnazjalnej. Celem spo-
tkania było zwrócenie uwagi uczniów na 
to, jak ważna jest znajomość  swojego 
stanu zdrowia i związanych z tym ogra-
niczeń. Doktor Robak  oparł prelekcję 
o  bogate doświadczenia ze swojej pracy 
zawodowej. W tym dniu odbyło się rów-
nież wręczenie dyplomów i nagród dla 
uczniów, którzy wzięli udział w konkur-
sach zorganizowanych w ramach OTK. 
Był to konkurs plastyczny:  „Mój wyma-
rzony zawód” oraz konkurs językowy 
na napisanie listu motywacyjnego i CV  
w języku obcym. Atrakcyjne nagrody za-
kupiono dzięki wsparciu Urzędu Miasta 
Brzesko, Wydziału ds. Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych.

W ciągu całego roku szkolnego w PG  
nr 2, w ramach lekcji wychowawczych, 
prowadzonych przez psychologa szkolnego  
i doradcę zawodowego, odbywają się warsz-
taty ułatwiające uczniom lepsze poznanie 
siebie, swoich zdolności i zainteresowań. 
Podobne działania będą kontynuowane  
w przyszłym roku szkolnym.              red

Autostradą do kariery

Na naszych drogach, w górach, nad wodą 
wciąż jeszcze zbyt wiele zdarza się wypad-
ków z udziałem najmłodszych. Jest to pro-
blem stale aktualny.  Jednym ze sposobów 
zwiększenia bezpieczeństwa dzieci na dro-
gach i nie tylko, jest uczenie ich prawidło-
wych zachowań, a także uświadomienie im 
konsekwencji, jakie mogą wyniknąć z nie-
przestrzegania zasad i przepisów. W trosce 
o bezpieczeństwo uczniów oraz zmniejsze-
nie liczby ofiar wypadków komunikacyj-
nych w PSP nr3 w Brzesku zrealizowano 
projekt edukacyjny, którego koordynato-

rem była p. Dorota Wojtyś przy współpracy 
p. Anny Wesołowskiej, a realizowany był 
przez dwa miesiące.

W ramach przygotowanego projektu 
edukacyjnego uczniowie pod opieką i z po-
mocą nauczycieli, rodziców i policjantów 
realizowali zadania promujące bezpie-
czeństwo.

Wśród zrealizowanych zadań znalazły 
się: lekcje wychowawcze i zajęcia plenero-
we z udziałem policjantów, BRD na wesoło 
dla sześciolatków z brzeskich przedszko-
li, konkurs wiedzy o ruchu drogowym, 

redagowanie gazetki ściennej, pisanie 
wierszy, piosenek, robienie plakatów pro-
mujących bezpieczeństwo, wystawienie 
scenek, inscenizacji, wykonanie własnych 
projektów odblasków, prezentacje multi-
medialne, pisanie listów do nieodpowiedzial-
nego kierowcy, opowiadań, wykonanie pro-
jektów znaków drogowych, gier planszowych,  
a także fotoreportaży „Moja droga do szkoły”. 

Uwieńczeniem projektu była prezenta-
cja prac i osiągnięć uczniów na forum szko-
ły. W scenografii związanej tematycznie 
z bezpieczeństwem, pośród wspaniałych 
prac, uczniowie z poszczególnych klas,  
w humorystyczny, literacki, muzyczny, 
taneczny i teatralny sposób prezentowali 
swoją twórczość, osiągnięcia, prace, pio-
senki, reklamy. Uczniowie bawili i uczy-
li, pokazali, że potrafią pracować, współ-
tworzyć, współdziałać i tworzyć. Podczas 
prezentacji odbył się pokaz mody, który 
wzbudził największe zainteresowanie. 
Kolekcja została uszyta dzięki pomocy ro-
dziców. Ponadto wręczone zostały nagrody, 
dyplomy za wyróżnione prace konkursowe  
i wspaniałą wiedzę. Brawa, podziękowania, 
gratulacje i pamiątkowe zdjęcia świad-
czyły o tym, iż praca uczniów, nauczycieli,  
a także rodziców została doceniona i wysoko 
oceniona. Dyrekcja szkoły serdecznie dzię-
kuje za pomoc pani Małgorzacie Kukułce.   

                      Opisała  Dorota Wojtyś

Bądźmy uważni, bądźmy ostrożni
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W gościnnych progach Miejskiego 
Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie 
autorskie z Wandą Chotomską – autorką 
wielu znanych książek dla dzieci, Damą 
Orderu Uśmiechu – Wandą Chotomską. 
Pisarka spotkała się z uczniami ze szkół 
podstawowych nr 2 i nr 3. 

-Autorka opowiadała młodym słucha-
czom o swojej twórczości. Wytłumaczyła 
także skąd wzięły się tytuły niektórych 
jej książek, np. Pięciopsiaczki i podzie-
liła się z dziećmi swoim zamiłowaniem 
do podróży, opowiadając im, gdzie była  
i co niezwykłego ją spotkało. Z dużym za-
pałem recytowała również swoje wiersze  
z książek: Remanent. Przy okazji prezen-
tacji książki Rodzinna herbatka, w której 
są piosenki „Gawędy” i „Łejerów” z dołą-
czoną płytą, cała sala bawiła się wspólnie 
przy piosence „Jajecznica z sześciu jaj”. 
Były też tańce z panią Chotomską na cze-
le w rytm piosenki „Na majówkę, na wę-
drówkę” – relacjonuje spotkanie dyrektor 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej, Maria Marek. 

Sala MOK wypełniła się po brzegi, kie-
dy do Brzeska przyjechał  Jarosław Kret 
- dziennikarz, fotoreporter, podróżnik, 
znany i lubiany prezenter pogody, au-
tor książek podróżniczych i programów 
telewizyjnych. Zaproszony przez dyrek-
cję PiMBP wystąpił przed publicznością  
w stroju indyjskim, a największe zaintere-
sowanie widzów wzbudził pokaz slajdów. 
Autor książki „Moje Indie”  opowiadał  
o bogactwie kulturowym i religijnym kraju. 

-Prawie trzygodzinne spotkanie dostar-
czyło wielu ekscytujących wrażeń wszyst-
kim sympatykom i pasjonatom egzotycz-
nych podróży, którzy mimo tak długiego 
spotkania z ociąganiem opuszczali salę, 
mając nadzieję, że w następnym roku Ja-
rosław Kret opowie o swoich podróżach do 
Egiptu – mówi Maria Marek.

Światowy Dzień Pluszowego Misia był 
doskonałą okazją do odwiedzenia biblio-

teki przez dzieci z Przedszkola 
nr 4. Oddział dla Dzieci zamie-
nił się w „Misiolandię, do której 
wejść można było tylko za oka-
zaniem specjalnego biletu. 

Maluchom przedstawiono 
historię pochodzenia plusza-
ków, wielkie zainteresowanie 
wzbudziła prelekcja o najbar-
dziej znanym misiu na świecie 
- Kubusiu Puchatku. Nie lada 
atrakcją była prezentacja mul-
timedialna również poświęco-
na „misiowi o bardzo małym 

rozumku”. Nie zabrakło także wierszy  
i piosenek o misiach, które zaprezentowa-
li mali wykonawcy. Był również czas na 
wspólną zabawę „Stary niedźwiedź mocno 
śpi” oraz oglądanie zgromadzonych w Bi-
bliotece „misiowych” książeczek.

29 listopada zgodnie z wieloletnią tra-
dycją Oddział Dla Dzieci PiMBP w Brze-
sku zorganizował dla swoich czytelników 
wieczór pod hasłem „Andrzejkowa magia 
wróżb”. 

W specjalnie udekorowanej sali na 
uczestników Andrzejek czekało wiele 
rozmaitych wróżb. Wróżono za pomocą 
bucików i obierzyn jabłek. Magiczny An-
drzejkowy Wieczór zakończyło tradycyjne 
lanie wosku przez ucho od klucza i weso-
łe odczytywanie woskowych kształtów. 
Ta wróżba, jak co roku, wzbudziła wśród 
dzieci najwięcej emocji.

Andrzejkowy wieczór był również oka-
zją do poznania tradycji wigilii św. An-
drzeja i św. Katarzyny. Wszyscy bawili 
się znakomicie, było wesoło i tajemniczo, 
całości dopełnił słodki poczęstunek. An-
drzejkowe wróżby podobno zawsze się 
spełniają. To dobrze, bo podczas wróże-
nia okazało się, że każdego z uczestników 
wieczoru andrzejkowego czeka świetlana 
przyszłość.                                          red

Listopad w bibliotece Nowy rektor 
MSzW 

Nowym rektorem Małopolskiej Szko-
ły Wyższej został związany z uczelnią 
od początku jej istnienia profesor Ma-
rian Stolarczyk. 

Marian Stolarczyk to historyk  
z ogromnym dorobkiem, opublikował 
około 120 swoich prac, w tym tak zna-
czące pozycje, jak monografie Brzeska, 
Bochni, Tarnowa, Wojnicza. Redago-
wał kilkanaście pozycji książkowych 
i wydawnictw ciągłych, w tym m. in. 
dwa tomy „Galicji i jej dziedzictwa” 
oraz kilkanaście pozycji wydawniczych 
i siedem doktoratów. Jego pasja pe-
dagogiczna sprawia, że jego wykłady 
cieszą się ogromnym powodzeniem,  
a on sam jest lubianym profesorem. Wy-
promował 5 doktorów oraz ponad 200 
magistrów. Zrecenzował 7 prac doktor-
skich. Badania naukowe profesora Sto-
larczyka dotyczą dziejów Polski, histo-
rii powszechnej, historii wychowania  
i historii myśli pedagogicznej.        red
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Był park, był pałac, to była „moja buda” 
piękne lata dojrzewania
Zawsze z dużym zainteresowaniem i za-
angażowaniem, a nawet pasją wracam do 
moich młodzieńczych lat, do chwil i oto-
czenia, których dorastałem i przeżywa-
łem wzloty i kłopoty tamtych dni. Najbar-
dziej utrwaliły mi się lata nauki spędzone 
w brzeskim liceum. Wracałem do nich 
szczególnie często, gdy byłem daleko od 
Brzeska, a nawet od Polski, mieszkając 
przez prawie 5 lat w Londynie, a później 
przez 8 lat w Wiedniu. Wówczas każdo-
razowo, gdy przyjeżdżałem 
do kraju, odwiedzałem 
swoją matkę, grób ojca oraz 
mury mojego liceum w par-
ku Goetzów Okocimskich 
w otoczeniu niegdyś wspa-
niałego parku, który z roku 
na chylił się ku upadkowi, 
podobnie jak sam pałac. 
Zawsze jednak widziałem 
go takim,  jaki ujrzałem po 
raz pierwszy, wraz z jego 
uroczymi zakątkami, walo-
rami poznawczymi i zgro-
madzonym tam pięknem 
natury ozdobionym rama-
mi ludzkiej pracy. Ten ob-
raz pozostał nadal mojej 
pamięci, będzie trwał do końca moich dni, 
a te wrażenia, które staram się przenieść 
na papier, nich posłużą potomnym,  jako 
pamiątka, obrazek, a nawet relikwia tam-
tych lat. (…).

Południowa strona palcu odgrodzona 
szerokim żwirowym podjazdem docho-
dzącym pod główne wejście, przylegała 
do otwartej, rozległej zielonej przestrzeni 
polany parku, wznoszącej się pod kątem 
w zakresie od kilku do kilkunastu stopni 
w kierunku alejek, zagajników unikal-
nych drzew i krzewów. Na środku tej 
polany, w odległości około 60-ciu metrów 
rosło ogromne drzewo wierzby białej, 
której grube konary o średnicy do ponad 
pół metra rozłożyły się ze starości wokół 
pnia, podpierając się grubymi gałęziami 
o ziemię. Już nasi poprzednicy nazwali 
ją „królewskim drzewem”. Po jej kona-
rach chłopcy skakali jak kozice, a nawet 
usportowione dziewczęta znajdowały tam 
miejsce dla relaksu, czytania książek  
w letnie dni. (…).

Odwiedzając park kilka lat po ukończe-

niu studiów na Uniwersytecie Jagielloń-
skim, podszedłem pod „królewskie drze-
wo”, aby przypomnieć sobie lata spędzone 
w liceum. Usiadłem na resztkach konarów 
leżących już całkowicie na ziemi, które nie 
przypominały tego drzewa- perełki parko-
wej przyrody minionych lat. Następnym 
razem, po kolejnych prawie 10 latach, gdy 
odwiedziłem park, rosła tam tylko trawa, 
a wizja minionych, spędzonych tam wie-
lu niezapomnianych chwil pozwalała do-
strzegać resztki śladów wspaniałego „kró-
lewskiego drzewa”. (…).

Po powrocie do kraju w 2004 roku po-
nownie odwiedziłem rodzinne strony. Nie 
mogłem nie pójść do byłej mojej „budy”  
w parku. Tam z przerażeniem dostrzegłem, 
że ten park i ten pałac były już kompletną 
ruiną. Na przestrzeni wielu lat zniknęły 
alejki, wyginęły w zaroślach chwastów  
i dzikich krzaków. (…) Opuszczony pałac 
straszył pustką, zapachem stęchlizny, 
pordzewiałym dachem i obdartymi fasa-
dami. (…) Często zastanawiam się, jak 
to się stało, że znacznie starsze tego typu 
obiekty, jakie odwiedzałem w Niemczech, 
Austrii czy w Wielkiej Brytanii zachowały 
do dnia dzisiejszego pierwotny stan. 

Na szczęście kilka lat temu udało się 
władzom administracyjnym regionu 
przekazać ten park i pałac w ręce pry-
watne, z zabezpieczeniem, że zostaną 
przywrócone do stanu z dawnych lat. (…) 
Już dzisiaj obserwując postęp wykony-
wanych tam prac, dostrzegam, że będzie 
to nowoczesny park, inny niż ten, który 
zapamiętałem (…).

Cieszę się, że mogę wspominać dawne 

brzeskie czasy i widzieć ten park, ten pa-
łac, starą moją „budę” i piękne lata doj-
rzewania w wirtualnych obrazach moich 
myśli oraz na starych fotografiach z tam-
tych dawnych lat, których plik leży w szu-
fladach mojego biurka. STEFAN

Tutaj jestem
Zwykło się powracać do własnej przeszło-
ści za pomocą obrazów. Jednak mapa 
wspomnień działa czasem inaczej – po-
siada nieoczekiwane przejścia do chwil 
zatrzymanych w pamięci mocno poprzez 
zapach, smak, dźwięk i dotyk. Ulotne 
wrażenia, będące drogą na skróty do 
krainy pamięci istniejącej gdzieś głęboko  
w nas. Indywidualny szyfr. Bo pamięć 
jest strażnikiem tożsamości. 

Na początek zapach róż. Trudno uwie-
rzyć, że Brzesko może kojarzyć się tak 

romantycznie? A jednak na-
prawdę pamiętam zapach czer-
wonych róż na klombie Parku 
Goetza, bo wokół niego uczy-
łam się chodzić. I zapach róż 
w żywopłocie mojego dziadka 
przy ulicy Poprzecznej, głęboki 
i taki…przenikający, różano-
różowy. I jeszcze róże na Ryn-
ku i odurzony nimi Florian, 
wiecznie myślami nieobec-
ny.  Miejsce, w którym czło-
wiek mógł na chwilę odpocząć  
w codziennej gonitwie. Miejsce 
zdziwione ruchem ulicznym, 
zaczynającym się parę kroków 
dalej. Przystań z różami. Tych 
miejsc już nie ma. A róże pach-

ną nadal gdzieś w mej pamięci. (…)
Brzesko, stolica gminy i powiatu, przy-

czyniło się do rozwoju  mojej osobowości 
w sposób niewątpliwy. I myślę, że kiedy 
już tu wróciłam po studiach, jako istota 
mniej więcej świadoma i podjęłam pracę 
zawodową, miałam szczery zamiar, by 
odwzajemnić mu się tym samym. (…).
Teraz z wyboru jestem Jadowniczanką. 
Zasiedlam ziemię moich przodków istota-
mi sobie podobnymi (dwa egzemplarze), 
czuję się tu u siebie. Czasem swojsko,  
a czasem klaustrofobicznie. Lubię myśl  
o kontynuowaniu tradycji wcześniejszych 
pokoleń w różnych sprawach, dużych  
i małych. I lubię też tradycjom robić cza-
sem na przekór. 

Brzesko i Jadowniki tworzą dla mnie 
obraz  dopełniający się wzajemnie. Wy-
wodząca się z tradycji galicyjskiej wieś  
z cudownym poczuciem separatyzmu  
i autonomiczności, i przyklejone do niej 
miasteczko, też galicyjskie, mające na-
dzieję, że kiedyś Jadowniki dadzą się 
przekonać na integrację ze stolicą gminy 

Tutaj jestem
Rozstrzygnięty został konkurs ”Tutaj jestem”, który ogłosiliśmy na po-

czątku roku w związku obchodami 625-lecia Brzeska. Poniżej drukujemy 
fragmenty najlepszych prac przysłanych przez Stefana, Sabinę i Janusza. 
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i powiatu. (Nie licz na to, Brzesko!). 
Tutaj jestem i byłam, tu się urodzi-

łam. Mogłam wyjechać i stąd się oddalić, 
ale jednak zostałam, z tymi, co zostali…  
SABINA

Brzesko z moich wspomnień
W roku, kiedy poszedłem do szkoły 

podstawowej, poznałem moje miasto, 
jego centrum. Ruch kołowy był bardzo 
mały, auta przejeżdżały rzadko, mimo 
że Brzesko leży na trasie wschód-zachód.  
W latach 50-tych zimy były długie, mroźne  
i śnieżne. Wcześnie od rodziców dostałem 
łyżwy. Były przypinane na żabki, specjal-
nym kluczykiem do butów – do pięty i do 
szpica, W tym czasie nosiło się buty na 
skórzanej podeszwie, z wysokimi cholew-
kami, a szewc przybijał blaszki. Dawało 
to charakterystyczne dzwonienie podczas 
chodzenia. Trudno to sobie dzisiaj wy-
obrazić, ale na łyżwach ślizgałem się po 
ulicy Kościuszki, która była brukowana 
kostką. Zjeżdżałem też z górki obok figur-
ki Matki Boskiej oraz z górki na tak zwa-
nym „Pańskim”. Zjeżdżało się aż do lecz-
nicy zwierząt, obecnie to ulice Osiedlowa 
i 11 Listopada. 

W drugą stronę od mojego domu była 
ulica Ogrodowa, miała wygląd wiejski, 
domy były drewniane. Od tego miejsca 

prowadziła ścieżka na zachód i na północ, 
na tym terenie rosło zboże. W oddali stal 
samotny dom, tzw. Petersówka. Teraz na 
tych terenach jest zbudowane osiedle Ja-
giełły. W latach 50-tych Brzesko było ma-
łym miastem o zwartej zabudowie. Pra-
wie wszyscy mieszkańcy się znali. (…).

Jakie wspomnienia, fakty i zdarzenia 
związane z miastem zapamiętałem? Do-
rożki  konne – postój był przy placyku 
przy ulicy Berka Joselewicza, buczenie 
syreny z browaru o godzinie 15.00.Pamie-
tam także, jak przez miasto przejeżdżały 

cygańskie tabory, na trasie wschód-za-
chód przemieszczały się ciężarówki pełne 
radzieckich żołnierzy. Prężnie działało 
kino „Bałtyk”. Codziennie wyświetlane 
były dwa filmy, w niedzielę dodatkowo 
poranek. W latach 80-tych, środy i soboty 
były dniami wolnymi od projekcji, odbywa-
ły się wtedy widowiska, koncerty, przed-
stawienia teatralne. W jednym z takich 
przedstawień występowała Mieczysława 
Ćwiklińska w sztuce „Drzewa umierają 
stojąc”. Filmy były wyświetlane również  
w dużej sali na terenie browaru. JANUSZ

„Bądź codziennie aktywny ruchowo, 
uprawiaj ćwiczenia fizyczne” - tak brzmi 
jedno z zaleceń Europejskiego Kodek-
su Walki z Chorobami Nowotworowymi 
przyjętego do realizacji  przez Unię Eu-
ropejską w czerwcu 2003 r. na spotkaniu  
w Mediolanie. Celem Kodeksu jest po-
prawa stanu edukacji społeczeństwa   
w dziedzinie profilaktyki i wczesnego roz-
poznawania chorób nowotworowych.

Publiczne Gimnazjum nr1 im. Królo-
wej Jadwigi w Brzesku  przystąpiło do 

konkursu „Szkoła promująca zalecenia  
Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”. 
Podjęliśmy szereg działań promujących  
i propagujących zalecenia Kodeksu: pre-
zentacje, konkursy, happeningi, spek-
takle profilaktyczne, spotkania uczniów  
z dietetykami i lekarzem dermatologiem.

Jednym z zaleceń Kodeksu jest za-
proszenie do prowadzenia aktywnego 
stylu życia. Wiele badań jednoznacz-
nie  potwierdziło zależność miedzy 
aktywnością fizyczną a ograniczeniem 

ryzyka zachorowania na wiele typów 
nowotworów.

6 grudnia w naszej szkole odbyła się 
prezentacja dyscyplin sportowych, takich 
jak: piłka siatkowa, nożna, ręczna, ko-
szykowa, rolki, deskorolka  a także nor-
dic walking, narciarstwo, saneczkarstwo  
i boks. Były również pokazy ćwiczeń wy-
konywanych przy muzyce, taniec belgij-
ski, akrobatyka sportowa, break dance, 
elementy Aikido i Tekwondo. Wszystkie 
pokazy przygotowali  uczniowie przy 
współpracy i konsultacji z nauczycielami 
wychowania fizycznego. Przedstawione 
w formie zabawowej podobały się  oglą-
dającym. Udowodniły ponadto, że talenty 
są wśród nas. Uczniowie wykazali się  nie 
lada sprawnością fizyczną, wzbudzając 
zachwyt i niedowierzanie. Tak można? 
Można, można… Należy tylko wybrać od-
powiednią dla siebie dyscyplinę sportową  
i ostro wziąć się  do ćwiczeń. Wszak to 
właśnie ćwiczenie czyni mistrza.

Gratulujemy naszym sprawnym i ak-
tywnym ruchowo uczniom,  a wszyst-
kich zachęcamy do uprawiania ćwiczeń 
fizycznych, bo ”ruch jest w stanie za-
stąpić  prawie każdy lek, ale wszystkie 
leki razem wzięte  nie zastąpią ruchu”.                                                            
Nauczyciele z PG nr1 

Bądź codziennie aktywny 
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W hali sportowej przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ro-
zegrany został I Turniej o Puchar Preze-
sa Can-Pack S.A. w halowej piłce nożnej 
najmłodszych adeptów futbolu. W zawo-
dach, które miały towarzyski, wręcz przy-
jacielski charakter, wystartowało pięć 
drużyn: Akademia Piłkarska 21 Kraków, 
Tarnowska Akademia Piłkarska, Polonia 
Kraków, MOSiR Bochnia i Okocimski 
Brzesko. 

Obserwatorzy zawodów mieli przyjem-
ność oglądać w akcji futbolistów, którzy 
w przyszłości powinni odegrać znaczą-
cą rolę. Miło było patrzeć na przykład 
na poczynania Maksymiliana Dzięgiela  
z Krakowa, który też został uznany naj-
lepszym napastnikiem tego turnieju. 
Najlepszy bramkarz to reprezentujący 
bocheński zespół Jakub Smoleń. Najlep-
szym obrońcą uznano Jakuba Mielca (AP 
21 Kraków). Tytuł najlepszego pomocni-
ka przypadł w udziale Błażejowi Gumu-
le (Polonia Kraków). Nagrodę fair play 
otrzymał Marcin Kumorek (Tarnowska 
Akademia Piłkarska). Najmłodszym 
uczestnikiem piłkarskich zmagań był  
6- letni Oliwier Okas z Okocimskiego. 

Wszystkie mecze sędziowała dwójka 
arbitrów: Andżelika Kuryło i Michał 
Fudala. 

Organizatorzy turnieju zadbali o arty-
styczną oprawę zawodów. Obserwatorom 
zawodów zaprezentowały się kierowa-
ne przez Joannę Nowak grupy tanecz-
ne Lilie i Wena ze Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum Publicznego w Woli Dębiń-
skiej. Największą atrakcją był jednak 
pokaz żonglerki w wykonaniu Krzysz-
tofa Golonki, półfinalisty drugiej edycji 
TVN-owskiego programu „Mam Talent”  
i dwukrotnego wicemistrza Europy  
w konkurencji Freestyle Football. 

Firmę Can-Pack S.A. reprezentował 
wiceprezes tego przedsiębiorstwa Sta-

nisław Waśko, który wręczał nagrody 
i upominki dla uczestników turnieju. 
Wspomagały go organizatorki zawodów, 
na co dzień zajmujące się działalnością 
sekcji składającej się z najmłodszych pił-
karzy Okocimskiego Klubu Sportowego 
– Anetta Śnieg i Ewa Witkowska. 

Organizatorzy zawodów składają za 
naszym pośrednictwem serdeczne po-
dziękowania sponsorom, w gronie któ-
rych znaleźli się: Zarząd Spółki Can-Pack 
S.A., Urząd Miejski w Brzesku, Staro-
stwo Powiatowe, Małopolska Wytwórnia 
Maszyn Serwis sp. z o.o., Przedsiębior-
stwo Usług Budowlanych i Technicznych 
GRANIT sp. z o.o., Uzdrowisko Kopalnia 
Soli w Bochni, przedstawiciel firmy SE-
LECT Leszek Janiczak. TELE RADIO-
MECHANIKA Brzesko, ALG Leszek 
Gurgul, ALTI Brzesko, Brzeska Oficy-
na Wydawnicza, PSS „Społem” Brzesko  
i Zasada Trans Spedition. . 

Wyniki: Tarnowska Akademia Piłkar-
ska – Okocimski 0:2 (Tobiasz Gurgul, 
Sebastian Musiał), Akademia Piłkarska 
21 Kraków – MOSiR Bochnia 2:0 (Mak-
symilian Dzięgiel, Damian Zięba), Polo-
nia Kraków – Tarnowska Akademia Pił-
karska 2:2 (Błażej Gumuła 2 – Krystian 
Kwarciński 2), Okocimski – Akademia 
Piłkarska 21 Kraków 0:3 (Maciej Gań-
czarczyk, Damian Zięba, Maksymilian 
Dzięgiel), MOSiR Bochnia – Polonia 
Kraków 4:0 (Miłosz Łach, Igor Dymura, 
Kacper Jarosz, Paweł Polek), Tarnow-
ska Akademia Piłkarska – Akademia 
Piłkarska 21 Kraków 0:3 (Maksymilian 
Dzięgiel 2, Michał Zychowicz), Okocim-
ski – MOSiR Bochnia 3:0 (Sebastian Mu-
siał 2, Mateusz Brzyk), Polonia Kraków 
– Akademia Piłkarska 21 Kraków 0:8 
(Kacper Bruzda 2, Damian Zięba, Piotr 
Dzierżak, Maksymilian Dzięgiel, Karol 
Płonka, Krystian Bzdyl, samobójcza – 1), 
Tarnowska Akademia

Zmagania Orlików

Pod koniec listopada gościliśmy  
w Brzesku dwie drużyny występujące 
w Ekstraklasie siatkówki kobiet. Kibice 
mogli obejrzeć w akcji zawodniczki Tau-
ronu MKS Dąbrowa Górnicza (aktualny 
brązowy medalista Mistrzostw Polski) 
i Stali Mielec, w barwach której gra 
była siatkarka Gryfu Brzesko, Paulina 
Pająk. Widowisko zorganizowali dzia-
łacze brzeskiego klubu – Paweł Mardoń 
i Kazimierz Sproski, a patronował mu 
burmistrz Grzegorz Wawryka. Na try-
bunach zasiadło ponad 200 kibiców.

- Ten mecz to efekt klauzuli zawartej 
w transferowej umowie między Stalą 
Mielec, a naszym klubem – wyjaśnia 
Kazimierz Sproski – Ta umowa dotyczy-
ła przejścia do Stali naszej wychowanki 
Pauliny Pająk. 

Mecz stał na wysokim poziomie,  
a Paulina Pająk odegrała w nim znaczą-
cą rolę. Eks-brzeszczanka pojawiła się 
na parkiecie pod koniec czwartego seta 
i trzema udanymi akcjami przyczyniła 
się do tego, że o wyniku spotkania za-
decydować musiał tie-break, wygrany 
ostatecznie przez zespół z Dąbrowy. 
Przerwy w meczu uświetniały pokazy 
tanecznej grupy Hipnotik. Obie rywa-
lizujące drużyny zostały obdarowane 
przez burmistrza pamiątkowymi pu-
charami. Grzegorz Wawryka wspólnie 
prezesem Gryfu Tadeuszem Mardoniem 
wręczył też medale wyróżniającym się 
reprezentantom brzeskiego klubu. Me-
dale otrzymali: Paulina Czapkowicz, 
Barbara Dziełak, Anna Górska, Kalina 
Gucwa, Weronika Kozioł, Karolina Maj-
murek, Laura Szuba, Karol Gdowski, 
Adrian Hebda, Radosław Kraj, Krzysz-
tof Król, Oliwia Miterka, Grzegorz 
Osiecki, Jakub Rosa, Przemysław Stą-
siek i Mariusz Styrna. 

- Bardzo się cieszę, że udało się nam 
zorganizować pokazowy mecz z udzia-
łem tak znakomitych zespołów. Mam 
nadzieję, że to dopiero początek dużych 
siatkarskich imprez w naszym mieście. 
Oczywiście, marzy się nam zorganizo-
wanie meczu pokazowego z udziałem 
najlepszych zespołów. Wszystko zależy 
od tego, czy władze miasta i mowa rada 
miejska postawią sobie za jeden z prio-
rytetów propagowanie w naszej gminie 
tej pięknej dyscypliny, jaką jest piłka 
siatkowa – mówi Paweł Mardoń, głów-
ny organizator meczu, członek zarządu 
MKS Gryf Brzesko.                     PRUD

Pokaz wielkiej 
siatkówki



Ciepłych Świąt 
swoim Odbiorcom i Klientom życzy








