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Listopad w pigułce
1 listopada – Rozpoczęła się trwa-

jąca trzy dni kwesta na rzecz ratowania 
zabytkowych pomników na brzeskim 
cmentarzu parafialnym zorganizowana 
przez Komitet Odnowy i Troski o Cmen-
tarz Parafialny działający przy parafii 
pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba 
Apostoła. W czasie jej trwania zebrano 
blisko 8 100 złotych. 

4 listopada – W RCK-B odbyło 
się zorganizowane przez Federację 
Regionalnych Związków Gmin i Powia-
tów RP spotkanie z udziałem burmi-
strzów i urzędników samorządowych 
poświęcone zagadnieniom 
związanym z gospodarką 
wodno-kanalizacyjną. 

6 listopada – Na brze-
skim dworcu kolejowym 
zatrzymał się pociąg pen-
dolino odbywający próbny 
przejazd. 

11 listopada – Prze-
marszem pocztów sztanda-
rowych do kościoła pw. NMP 
Matki Kościoła i św. Jakuba 
Apostoła rozpoczęły się ob-
chody Święta Niepodległo-
ści. W kościele odprawiona 
została Msza święta w inten-
cji Ojczyzny, po czym nastąpił przemarsz 
pod Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie 
złożono wiązanki kwiatów. Po południu 
w budynku RCK-B mieszkańcy Brzeska 
uczestniczyli w tradycyjnym śpiewaniu 
pieśni patriotycznych połączonym z de-
gustacją wojskowej grochówki.

11 listopada – Brzescy rzemieślnicy 
świętowali 50-lecie wybudowania i od-
dania do użytku budynku, w którym do 
dziś mieści się siedziba Cechu Rzemieśl-
ników oraz Małych i Średnich Przedsię-
biorców. Uroczystości zainaugurowane 
zostały wkrótce po niepodległościowym 
marszu. W trakcie ich trwania Tade-
usz Król oraz Józef Sowa otrzymali 
rzemieślnicze odznaczenia. 

12 listopada – Phil Impink, do-
tychczasowy dyrektor finansowy Giorgi 
Global Holdings, spółki będącej wy-
łącznym właścicielem Can-Pack S.A, 
został powołany na stanowisko Prezesa 

Zarządu tej spółki. – Pragnę zapewnić 
wszystkich naszych klientów, dostawców 
oraz pracowników, że zmiany w Za-
rządzie  nie mają żadnego wpływu na 
relacje łączące ich ze Spółką. Szczególnie 
pragnę podkreślić, że Can Pack S.A. nie 
jest na sprzedaż – zapowiedział nowy 
prezes.   

14 listopada – W warszawskim 
hotelu Polonia Palace miała miejsce 
Gala Sportowa, podczas której przedsta-
wiciele Klubu Sportowa Polska wręczyli 
wyróżnienia Pasjonat Sportowej Polski 
2013. W gronie nagrodzonych znalazł 

się Marek Dadej, dyrektor Brzeskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 

14 listopada – Zakończył się projekt 
aktywizacji bezrobotnych prowadzony 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. W ramach projektu 50 kobiet 
z gminy Brzesko wzięło udział w kur-
sach dotyczących gastronomii, handlu 
i opieki nad starszymi osobami. 

23 listopada – PAP poinformowała 
o rezygnacji biskupa Jana Styrny 
z kierowania diecezją lubelską. Biskup 
swoją decyzję uzasadnił stanem zdrowia 
ograniczającym należyte wykonywanie 
zadań na tym stanowisku. Jan Styrna 
urodził się w Przyborowie (parafia 
Szczepanów). 

23 listopada – Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe w Brzesku otrzymało złote 
wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie 
Współzawodnictwa Schronisk Młodzie-
żowych organizowanym przez Polskie 

Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych. 
Wyróżnienie odebrała dyrektor brzeskiej 
placówki Jolanta Bach, a wręczył je 
Prezes Zarządu Głównego PTSM Hen-
ryk Gołębiowski.  

24 listopada – Wśród 26 osób na-
grodzonych diecezjalnymi medalami 
Dei Regno Servire znalazło się pięć 
osób z parafii NMP Matki Kościoła 
i św. Jakuba Apostoła w Brzesku, które 
otrzymały medale brązowe. Są to Maria 
Babicz, Maria Kociołek, Jan Kusiak, 
Janusz Mastek i Antoni Patulski. 
Wszystkie medale zostały wręczone 
w tarnowskiej katedrze przez biskupa 
Andrzeja Jeża.

26 listopada – Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła 

przetarg na budowę połu-
dniowego zjazdu z autostrady 
w Brzesku, jako docelowego 
przebiegu drogi krajowej 
K75. Inwestor zastrzegł, 
aby czas budowy zjazdu po-
trwał 20 miesięcy od daty 
podpisania umowy. Wyko-
nanie zjazdu kosztować ma 
blisko 90 milionów złotych. 
Będzie to jednojezdniowa 
droga o długości ponad 2 
kilometrów, a połączyć ma 
autostradę z drogą K4 i dro-
gą wojewódzką prowadzącą 
w kierunku Nowego Sącza. 

Już wkrótce rozpocząć ma się również 
budowa północnego zjazdu, który będzie 
zarazem obejściem Mokrzysk. Obydwa 
zjazdy mają być oddane do użytku 
w 2015 roku. 

27 listopada – odbyła się sesja rady 
miejskiej, podczas której radni zapoznali 
się z analizami wyników nauczania 
w szkołach podstawowych i gimnazjach, 
a także podjęli aż 18 uchwał. Szczegóły 
wewnątrz numeru.  

27 listopada – Wojciech Grze-
szek, szef małopolskich struktur „Soli-
darności” wręczył księdzu Zygmuntowi 
Bochenkowi medal za zasługi dla 
Związku. Odznaczony to były wieloletni 
proboszcz parafii NMP Matki Kościo-
ła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku. 
Wcześniej pracował w tarnowskiej 
Kurii Diecezjalnej. To właśnie wtedy 
zaangażował się w działalność skiero-
waną na tworzenie związku w Tarnowie 
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Coraz dłuższa jest lista osób zasłu-
żonych dla Brzeska. Takich osób, 
dodajmy, które za te zasługi zostali 
w szczególny sposób uhonorowane 
przez władze miejskie. Podczas 
listopadowej sesji radni podjęli 
decyzję o nadaniu tytułu „Hono-
rowy Obywatel Miasta Brzeska” 
dwóm osobom. Postanowili także, 
że cztery osoby otrzymają „Medal 
na Wstędze za Zasługi dla Miasta 
Brzeska”. 

Tytuły „Honorowy Obywatel Mia-
sta Brzeska” radni przyznali księdzu 
Józefowi Drabikowi i Marii Kędziorze. 
Ksiądz Józef Drabik dał się poznać 
jako przedsiębiorczy gospodarz parafii, 
którą zarządza. Jego pozycję odzwier-
ciedlają między innymi wyniki rankin-

i regionie. W jego mieszkaniu spotykali 
się regularnie przedstawiciele ówczesnej 
opozycji. Ksiądz Zygmunt Bochenek bę-
dący już na emeryturze nadal angażuje 
się w wiele inicjatyw na rzecz pomocy 
dla najuboższych.   

27 listopada – Lokalna Grupa 
Działania Stowarzyszenie „Kwartet na 
Przedgórzu” zakończyła akcję poszuki-
wania smaków Przedgórza. W wyniku 
tej akcji zgromadzono blisko 100 prze-
pisów na tradycyjne potrawy z naszego 

regionu. Jury wybrało 12 przepisów, 
które trafiły do ścisłego finału, m. in.: 
chleb ziemniaczany – Maria Koczwa-
ra (Bucze), parzoki – Jolanta Pacura 
(Mokrzyska), placki na blasze – Józefa 
Mrożek (Jadowniki), tarta orkiszowa 
– Maria Karaś (Poręba Spytkowska) 
oraz zupa karpielowa z pieczonym kar-
pielem – Janina Szydłowska (Poręba 
Spytkowska).

Zasłużeni dla Brzeska
gów na najlepszego proboszcza Mało-
polski, czy też na najlepszą parafię. 
Doktor Maria Kędziora to osoba po-
wszechnie znana daleko poza granica-
mi miasta. To ona tworzyła w brzeskim 
SP ZOZ oddział rehabilitacji, którego 
była też pierwszym ordynatorem. Od 
lat zaangażowana jest w działalność 
na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Jest również założycielem i prezesem 
Stowarzyszenia „Ostoja”, miała też 
duży udział przy zakładaniu w Brze-
sku Warsztatu Terapii Zajęciowej. Za 
swoją działalność była już wielokrotnie 
nagradzana, między innymi w 2008 
roku otrzymała wyróżnienie Amicus 
Hominum za pomoc niepełnospraw-
nym. Samo Stowarzyszenie zostało 
w 2009 roku nagrodzone „Kryształem 

Soli”, wyróżnieniem przyznawanym 
najlepszym organizacjom pożytku 
publicznego. 

Wśród osób, które otrzymają „Me-
dal na Wstędze za Zasługi dla Miasta 
Brzeska” znalazł się Zygmunt Po-
piela, brzeski przedsiębiorca znany 
szeroko ze swojej charytatywnej 
działalności. „Medale na Wstędze …” 
przyznano także Józefie Szczurek-
Żelazko – dyrektor SP ZOZ Brzesko, 
która wprowadziła szereg istotnych 
innowacji w brzeskiej placówce oraz 
księdzu Stanisławowi Piechowi 
– autorowi wielu publikacji dotyczą-
cych historii Brzeska. Tytuł ten nada-
ny został także brzeskiemu oddziałowi 
Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej. Wręczenie medali 
nastąpi podczas uroczystej sesji.

PRUD

Podczas listopadowej sesji radni 
podjęli uchwałę w sprawie przyję-
cia Programu Współpracy Gminy 
Brzesko z organizacjami poza-
rządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2014. 

W programie zawarto dziewięć 
priorytetowych zadań, które będą 
realizowane w oparciu o współpracę 
z tymi organizacjami. Do tych priory-
tetów należą: ochrona i promocja zdro-
wia; profilaktyka i terapia uzależnień; 
pomoc społeczna; przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu; eduka-
cja i wychowanie; kultura i sztuka; 
kultura fizyczna i sport; ekologia 

i ochrona środowiska oraz turystyka 
i krajoznawstwo. 

Organizacje, które zajmują się którąś 
z tych dziedzin, będą mogły liczyć na 
otrzymanie od gminy zlecenia na powie-
rzenie im do realizacji pewnych zadań 
z tego zakresu. Gmina nie ograniczy się 
tylko do zlecania tych zadań i przekazy-
wanie na ich realizację pewnych środ-
ków finansowych. Organizowane będą 
szkolenia i konsultacje dla przedstawi-
cieli organizacji pozarządowych. Gmina 
ponadto zobowiązuje się do udzielania 
rekomendacji, pomocy w nawiązywaniu 
kontaktów międzynarodowych, współ-
działania w celu pozyskiwania środków 
finansowych z innych źródeł, promowa-

nia osiągnięć organizacji, wynajmowania 
lub użyczania lokali komunalnych na 
realizację zadań. Gmina może być także 
partnerem w projektach o dofinansowa-
nie ze źródeł pozabudżetowych. 

Będzie mieć w budżecie pewną pulę 
środków finansowych przeznaczonych 
na działalność organizacji pozarządo-
wych. Ich podziału dokona burmistrz po 
zapoznaniu się z wynikami ogłoszonego 
konkursu ofert. Informacje o podziale 
tych środków zostaną opublikowane 
między innymi w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

Należy pamiętać, że przyznane do-
tacje nie mogą być wykorzystywane do 
innych celów niż te, które zostaną przed-
stawione w ofercie i określone w umowie. 
Nie można też tych zadań przekazywać 
osobom trzecim.  EMIL   

Program współpracy zatwierdzony

KonKurs na najlepsze fotografie. W przyszłym roku Biuro Promocji zamierza wydać album zatytułowany „365 dni po gminie Brzesko”, który zawierał 
będzie zdjęcia z naszego regionu. Dlatego też zachęcamy do przesyłania na adres bpr@brzesko.pl lub promocja@brzesko.pl zdjęć, które chcieliby Państwo, aby 
znalazły się w albumie. Naszym zamierzeniem jest, aby były to zdjęcia nie tylko zabytków, ale przede wszystkim miejsc, które nie wszyscy znają, a uważają, że 
należy je wypromować. Prace prosimy przesyłać na wskazane wyżej adresy mailowe, można je także przysyłać na nośnikach elektronicznych drogą pocztową na 
adres: UM, Biuro Promocji, ul. Głowackiego 51, zdjęcia można także osobiście przynosić do Biura Promocji (pokój nr 12). Termin składania prac upływa 31 stycznia 
2014 roku. Na wszystkich uczestników konkursu, których zdjęcia zostaną opublikowane w naszym wydawnictwie czekają upominki. uM Biuro promocji
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Tradycyjnie, pod koniec każdego 
roku radni miejscy ustalają wyso-
kość stawek podatków, które będą 
obowiązywać w roku następnym. 
W gminie Brzesko nowe stawki zo-
stały przez radnych zatwierdzone 
podczas listopadowej sesji. W porów-
naniu z tymi, które jeszcze obowią-
zują, są one nieznacznie wyższe. 

Nowa stawka podatku od nierucho-
mości wyniesie 55 groszy od metra kwa-
dratowego (wzrost o 5 groszy). W przy-
padku budynku, w którym prowadzona 
jest działalność gospodarcza, nowa staw-
ka wynosi 17,40 zł za metr kwadratowy 
i jest wyższa od dotychczasowej o 20 
groszy. W budynkach przeznaczonych 

Wyższe podatki
na prowadzenie działalności związanej 
z udzielaniem świadczeń medycznych 
nowa stawka ustalona została na wy-
sokości 3,12 zł za metr kwadratowy 
i wzrosła o 5 groszy. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka pod-
kreśla, że brzeski samorząd stara się 
podnosić stawki podatków w sposób 
umiarkowany. Jest przekonany, że ten 
minimalny wzrost nie będzie zbyt od-
czuwalny przez mieszkańców. 

Radni ustalając za każdym razem 
stawki podatków kierują się wytycznymi 
Ministra Finansów, który określa górne 
granice tych stawek w oparciu o wskaź-
nik cen towarów i usług konsumpcyj-
nych w pierwszych sześciu miesiącach 

roku poprzedzającego wprowadzenie 
nowych kwot. Z Komunikatu Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z 15 
lipca br. wynika, że ceny towarów i usług 
wzrosły o 0,9 procent. 

Jak zwykle obszerny jest wykaz 
nowych stawek podatku od środków 
transportowych. Treść uchwały w tej 
sprawie (nr XLII/295/2013) dostępna 
jest na stronie www.brzesko.pl w za-
kładce „samorząd”. W uzasadnieniu do 
tej uchwały możemy przeczytać, że po 
wprowadzeniu nowych stawek dochód 
dla budżetu gminy z tego tytułu wzroś-
nie o dopuszczalne 0,9 procent, czyli 
o około 7 570 złotych.  

Nowe, nieco wyższe stawki, obowiązywać 
będą także rolników. Stawka dla powierzchni 
do 1 hektara wynosi 325 zł za hektar. Przy 
większej powierzchni stawka została ustalona 
w wysokości 162 złotych.  PRUD

Projekt budżetu gminy Brzesko na 
2014 rok nie zakłada deficytu. Pla-
nowane dochody zostały ustalone 
na wysokości 98 979 124,86 zł i na 
takim samym poziomie wyznaczono 
plan wydatków. Tradycyjnie naj-
więcej wydatków poniesie gmina 
na oświatę. 

Dochody bieżące mają wynieść 
89 763 986,86 zł, wydatki majątkowe to 
kwota rzędu 9 215 138 zł. Na wydatki 
bieżące zaplanowano 89 707 589,86 zł, 
a na wydatki majątkowe – 9 271 535 zł. 
Projekt przyszłorocznego budżetu za-
kłada limit 5 milionów złotych z tytułu 
zaciągniętych kredytów na pokrycie 
przejściowego deficytu w 2014 roku. Na 
rezerwę ogólną przeznaczono 293 000 zł, 
a na rezerwy celowe 2 038 588 zł. 

Na inwestycje drogowe gmina pla-
nuje wydać w przyszłym roku blisko 2,6 
miliona złotych – w tym 28 125 zł na 
drogi wojewódzkie, 150 tysięcy złotych 
na drogi powiatowe, 2 307 304 zł na dro-
gi gminne i 90 tysięcy złotych na drogi 
wewnętrzne. 

Wydatki związane z gospodar-
ką mieszkaniową mają pochłonąć 
2 865 182 zł. Aż 10 321 407 zł przezna-

Bilans musi wyjść na zero
czono na wydatki dotyczące administra-
cji publicznej. Obsługa długu publicz-
nego pochłonie 3 065 000 zł. Lwią część 
budżetu, bo blisko 48 procent całej kwoty 
zaplanowanych wydatków zarezerwowa-
no na oświatę. Szkoły podstawowe kosz-
tować będą gminę 21 451 016 zł, oddziały 
przedszkolne w szkołach podstawowych 
– 818 290 zł, przedszkola – 8 475 875 zł, 
przedszkola specjalne – 620 046 zł, gim-
nazja – 10 998 067 zł, dowożenie uczniów 
do szkół – 1 094 683 zł, szkoły artystyczne 
– 1 153 327 zł, dokształcanie i doskona-
lenie nauczycieli – 286 198 zł, stołówki 
szkolne i przedszkolne – 1 869 812 zł, po-
zostałe wydatki – 360 240 zł. Razem daje 
to kwotę w wysokości 47 129 304 zł. 

Spora część budżetowego tortu prze-
znaczana jest także na pomoc społeczną. 
Według projektu na przyszły rok gmina 
ma wydać na zadania z tym zagadnie-
niem związane łącznie 12 098 507 zł. Na 
tę sumę składają się wydatki dotyczące 
funkcjonowania domów pomocy spo-
łecznej, rodzin zastępczych, wspierania 
rodziny, świadczeń rodzinnych, alimen-
tacyjnych, emerytalnych i rentowych 
zasiłki, dodatki mieszkaniowe i wiele 
jeszcze innych zadań. 6 866 393 zł to 

planowane wydatki związane z gospo-
darką komunalną i ochroną środowiska. 
Na realizację zadań dotyczących kultu-
ry i ochrony dziedzictwa narodowego 
samorządowcy zamierzają przeznaczyć 
2 896 300 zł (w tym: 1 265 000 zł na 
ośrodek kultury i świetlice, 1 606 300 
na bibliotekę, 25 tysięcy zł na ochronę 
zabytków i opiekę nad nimi).

Na kulturę fizyczną powinna gmina 
wydać w przyszłym roku 3 816 839 zł, 
z czego 3 371 339 zł to będą koszty związa-
ne z utrzymaniem obiektów sportowych. 

Powyżej przedstawiliśmy wybrane 
pozycje dotyczące wydatków bieżących. 
Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, to 
rodziców uczniów Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Brzesku powinno ucieszyć 
to, że w projekcie budżetu uwzględniono 
2,5 miliona złotych na budowę hali spor-
towej przy tej placówce. Gmina planuje 
jeszcze kilka istotnych inwestycji zwią-
zanych z oświatową infrastrukturą. 
W tabeli obrazującej plan gminnych 
dotacji na 2014 rok zwróciliśmy uwagę, 
że stowarzyszenia sportowe będą mogły 
w przyszłym roku liczyć na 400 tysięcy 
złotych, które zostaną pomiędzy nie 
podzielone. Chodzi więc o identyczną 
kwotę jak w kończącym się właśnie 
roku. To tylko niektóre dane zaczerpnię-
te z projektu budżetu na przyszły rok, 
liczącego aż 80 stron.  EMIL         

APEL 
Na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego opublikowany został apel do mieszkańców gminy nawołujący do zgodnej z przepisami i zdrowym 
rozsądkiem gospodarki odpadami komunalnymi. Apel ukazał się w związku z nagminnym tworzeniem dzikich wysypisk śmieci, w których gromadzone są 
odpady wielkogabarytowe oraz pochodzące z tzw. elektroodpadów. Mieszkańcy najczęściej przekazują takie odpady indywidualnym zbieraczom złomu, którzy 
niepotrzebne ich części porzucają w miejscach do tego nieprzeznaczonych, podczas gdy odbiorem takich odpadów zajmują się wyspecjalizowane firmy, 
potrafiące właściwie je zagospodarować. Na terenie naszej gminy uruchomiony został już punkt odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Czynny jest w każdą drugą sobotę miesiąca (od 9.00 do 13.00), a zlokalizowany jest na parkingu sąsiadującym z Regionalnym Centrum Kulturalno-
Bibliotecznym. Każdy oddający ta drogą odpady otrzymuje kupony Funduszu Oświatowego, które można przekazywać placówkom oświatowym, a te z kolei 
mogą w zamian za nie wejść w posiadanie pomocy dydaktycznych lub sprzętu sportowego. Odpady wielkogabarytowe można oddawać bezpośrednio z 
domów, po kontakcie telefonicznym (numer 2222 333 00) lub po zarejestrowaniu się na stronie www.elektrosmieci.pl.  
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Jeszcze do końca roku trwać bę-
dzie prowadzony przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
nabór wniosków o dofinansowa-
nie działań w ramach programu 
„Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej – pla-
ny gospodarki niskoemisyjnej”. 
W związku z tym brzescy radni 
podjęli uchwałę w sprawie wyra-

Niskoemisyjna gospodarka
żenia zgody na przystąpienie do 
opracowania i wdrażania Planu 
gospodarki niskoemisyjnej”.

Gra warta jest zachodu, bowiem 
po zatwierdzeniu wniosku w sprawie 
realizacji któregoś z zadań ujętych 
w programie gmina może liczyć na 
dofinansowanie ze strony NFOŚiGW 
w wysokości 85 procent całkowitych 
kosztów planowanego przedsięwzięcia.  
W planie znajdą się zadania związane 

z efektywnością energetyczną, odna-
wialnymi źródłami energii oraz reduk-
cją emisji zanieczyszczeń. NFOŚiGW 
deklaruje, że na te działania prze-
znaczy wysokie środki pieniężne do 
wykorzystania w latach 2014-2020. 
Dodatkowym bodźcem do stworzenia 
planu gospodarki niskoemisyjnej jest 
to, że ów plan może okazać się istotnym 
argumentem w trakcie ubiegania się 
o środki finansowe w sektorze trans-
portu publicznego i infrastruktury. 

WALP  

Na stronie internetowej KPP w Brze-
sku ukazał się apel do mieszkańców 
powiatu brzeskiego, dotyczący tragicz-
nych skutków zatruć tlenkiem węgla. 
Podczas rozpoczętego niedawno sezonu 
grzewczego ruszyła kolejna edycja stra-
żackiej kampanii „Nie dla Czadu”. Ma 
ona na celu uświadomienie ludziom, 
że większość wypadków związanych 
z tlenkiem węgla wynika z naszej nie-
wiedzy i prawie wszystkich tych sytu-
acji, można uniknąć poprzez rutynowe 
działania. W komunikacie czytamy: 

Straż apeluje
Zróbmy wszystko, aby uniknąć wy-
stąpienia zagrożeń powodowanych 
przez czad, chrońmy siebie i swoich 
bliskich. Czasem wystarczy tylko 
pomyśleć, czasem trzeba uczynić 
coś więcej (wykonać przegląd 
techniczny spalinowych urządzeń 
grzewczych, kominowych, zamon-
tować czujkę wykrywającą tlenek 
węgla), żeby otrzymać gratyfikację 
w postaci zdrowia i życia.

Tylko w okresie od września 2012 r. 
do 31 marca 2013 strażacy odnotowali 

3817 zdarzeń związanych z zaczadze-
niem ludzi. Poszkodowanych zostało 
w nich 2216 osób, wśród których 91 
to ofiary śmiertelne.

W listopadzie w naszej gminie 
śmiertelnie niebezpieczny czad zaata-
kował już dwukrotnie. 13 listopada 
w Brzesku, przy ul. Sienkiewicza do-
szło do zatrucia 7 osób. Tydzień później 
z tymi samymi objawami w szpitalu 
znalazło się 10 mieszkańców Bucza 
(w tym siedmioro dzieci).

Apel oraz informacje dotyczące 
kampanii „Nie dla Czadu” znajdują 
się na stronie www.straz.brzesko.pl. 

red.

3 – W miarę spokojnie upłynął 
pierwszy długi weekend listopada. Na 
drogach powiatu doszło do dziesięciu 
niegroźnych w skutkach kolizji. Kie-
rowcy byli raczej zdyscyplinowani, 
chociaż w dwóch przypadkach odno-
towano jazdę po spożyciu alkoholu. 
Najbardziej absorbująca policjantów 
akcja dotyczyła poszukiwania 73-letniej 
kobiety, która w Święto Zmarłych zagi-
nęła w powrotnej drodze z cmentarza. 
Poszukiwana odnalazła się następnego 
dnia, a noc spędziła prawdopodobnie 
pod gołym niebem. 

8 – Policja poinformowała o zatrzy-
maniu 56-letniego mężczyzny, w które-
go mieszkaniu znaleziono dwie sztuki 
broni palnej bez stosownego zezwole-
nia na ich posiadanie. Za nielegalne 
posiadanie broni grozi kara pozbawie-
nia wolności do 8 lat.   

9 – Z okazji Święta Niepodległości 
Ochotnicza Straż Pożarna w Jadowni-
kach zorganizowała ostatnią już w tym 
roku akcję krwiodawstwa „Ognisty 
Ratownik – Gorąca Krew”.

Listopad mundurowych
12 – Amfetaminę i marihuanę zna-

leźli brzescy policjanci podczas przeszu-
kania zatrzymanego przez nich do kon-
troli samochodu osobowego. W efekcie 
aresztowani zostali dwaj pasażerowie 
pojazdu podejrzani o posiadanie znale-
zionych narkotyków, co zagrożone jest 
karą pozbawienia wolności do 3 lat. 

13 – Zdarzenie było niecodzienne. 
W jednym z lokali gastronomicznych 
pewien 53-letni mężczyzna zachowywał 
się na tyle niestosownie, że niezbędna 
okazała się interwencja policjantów. 
Sprawca zamieszania najpierw stawiał 
opór mundurowym, po czym zmienił 
taktykę, proponując funkcjonariu-
szom 2 tysiące złotych w zamian od 
odstąpienie od służbowych czynności. 
W rezultacie wylądował w areszcie, a za 
próbę wręczenia łapówki grozi mu kara 
pozbawienia wolności do 8 lat. 

25 – Rozpoczęła się fala zatrzymań 
osób podejrzanych o działania korup-
cyjne. Wszystko wskazuje na to, że 
w aferę uwikłani są pracownicy Mało-
polskiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

w Krakowie, a także osoby zajmujące 
się szkoleniem przyszłych kierowców. 
Ślady prowadzą również do Brzeska. 
Sprawą określaną jako rozwojowa zaj-
mują się policjanci z Zespołu do walki 
z Korupcją Komendy Miejskiej Policji 
w Tarnowie. Do tej pory zatrzymano 
19 osób, kilka z nich aresztowano, 
a w całą sprawę może być zamiesza-
nych nawet do 200 osób.    

25 – W Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej rozpoczę-
ło się szkolenie z zakresu ratownictwa 
technicznego dla strażaków z jedno-
stek OSP. 

29 – Tylko przez krótki czas w po-
siadaniu silnika elektrycznego i części 
samochodowych był pewien złodziej, 
który skradł te przedmioty a terenu 
jednej z posesji w powiecie brzeskim. 
Powiadomieni o zdarzeniu policjanci 
podjęli natychmiastowy pościg, podczas 
którego mężczyzna porzucił skradzione 
łupy. W ujęciu ściganego pomógł pewien 
świadek, który dokładnie zapamiętał 
wygląd uciekającego. Zatrzymany ma 
19 lat. Jeśli znów zdecyduje się coś 
ukraść, będzie miał prawdopodobnie 
24 lata, bo najbliższą pięciolatkę może 
spędzić za kratkami.   

http://www.straz.brzesko.pl
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Rozmowa z katarzyną pacewicz 
pyrek - przewodniczącą osiedla 
Brzezowieckie

Przewodniczącą Osiedla Brzezo-
wieckie, które zamieszkuje ok. 4, 5 
tys. mieszkańców, jest Katarzyna 
Pacewicz Pyrek. Jej służbę na rzecz 
mieszkańców wspiera Zarząd Osied-
la, w skład którego wchodzą: Józef 
Kubas, Stanisław Gadziała, Krzysztof 
Ojczyk, Danuta Pabian, Antoni Ba-
niak i Danuta Rzepa.

Pani Katarzyna jest doskonale znana 
mieszkańcom Brzeska i okolic ze swojej 
aktywności społecznej, samorządowej 
oraz wielu autorskich inicjatyw kultural-
nych i rozrywkowych. Oprócz tego, iż od 
11 lat przewodzi osiedlu, piastuje także 
funkcję radnej miejskiej (druga kadencja), 
przewodniczy Komisji Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
oraz pełni funkcję sekretarza w Zarządzie 
Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”. 
Pracę społeczną łączy z pracą zawodową 
i pasją, prowadząc w Brzesku studio flo-
rystyczne. Zawsze może liczyć na wsparcie 
syna Borysa i męża Pawła.

Jest osobą niezwykle energiczną 
i pełną pomysłów. Jej hobby to florystyka, 
podróże, fotografia, polityka. Interesuje 
się także sportem żużlowym, a w wolnym 
czasie lubi czytać i podróżować. Czytelni-
kom BIMu znana jest z felietonów, które 
pisze od wielu lat.

Jest pani radną i jednocześnie prze-
wodniczącą osiedla. Z jednej strony 
uczestniczy w podejmowaniu ważnych 
decyzji dla całej gminy, a z drugiej 
strony reprezentuje i doskonale zna 
bolączki mieszkańców osiedla. To chy-
ba komfortowa sytuacja. Czy pełnienie 
podwójnej funkcji ułatwia rozwiązy-
wanie problemów osiedlowych?

Jak to zwykle bywa w przypadkach 
takiego ,,dualizmu” - i tak i nie. Na pew-
no będąc radną, trzeba myśleć globalnie 
o całej gminie, a jednocześnie można 
mieć większy wpływ na inwestycje bu-
dżetowe oraz wszelkie inne decyzje będą-
ce w kompetencjach radnych i to na pew-
no jest z korzyścią dla osiedla. Niemniej 
trzeba wykazywać się zrozumieniem 
potrzeb wszystkich mieszkańców gminy, 
bo nasza mała ojczyzna powinna się roz-
wijać w sposób zrównoważony. Potrzeby 
są wszędzie, trzeba podchodzić do nich 
z rozsądkiem i realizować w pierwszej 
kolejności te inwestycje, które wpływają 
na bezpieczeństwo mieszkańców.

Jako radna ma pani wpływ na 
realizowane inwestycje w całej 

Rozmowy osiedlowe

gminie. Nie da się nie zauważyć, że 
z roku na rok poprawia się wizeru-
nek miasta, przestrzeń miejska zy-
skuje na funkcjonalności, czystości, 
a inwestycje w infrastrukturę tech-
niczną, kulturalną czy sportowo 
– rekreacyjną sprawiają, że oferta 
spędzania wolnego czasu staje się 
coraz bogatsza. Z jakich inwestycji, 
które służą wszystkim mieszkań-
com gminy, jest pani szczególnie 
zadowolona jako radna?

Jestem dumna z Regionalnego 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego, 
kibicowałam temu projektowi od mo-
mentu kiedy pojawił się pomysł, aż 
do momentu otwarcia. Obecnie jestem 
stałą bywalczynią naszego RCK-B. 

Ogromnie cieszy mnie rewitalizacja 
brzeskiego Rynku. Wreszcie zniknęła 
z jego płyty wątpliwej jakości zieleń 
w postaci resztek żywopłotu czy niena-
leżycie pielęgnowanej trawy. Odzyskał 
on pierwotną formę, a okalające go 
kamieniczki, przynajmniej znaczna 
ich część, prezentują godnie swą urodę. 
Nasi mieszkańcy chętnie odwiedzają to 
miejsce i licznie gromadzą się w okoli-
cach fontanny czy drewnianych stołów 
i ław sfinansowanych z projektu ,,Spot-
kajmy się na Przedgórzu”. Ja, moja 
rodzina oraz przyjaciele też chętnie 
korzystamy z uroków tego miejsca. 
Dzięki tej inwestycji nasze miasto 
odzyskało ,,serce”, które za czasów 
komunistycznego reżimu zamieniono 
na wątpliwej jakości trawnik.

Oczywiście wielką radością napawa 
mnie cały kompleks obiektów będących 

pod zarządem BOSiR, a zwłaszcza nie-
dawno wyremontowana kręgielnia.

Dała się pani poznać jako świet-
na organizatorka i współorga-
nizatorka wielu przedsięwzięć 
kulturalnych i rozrywkowych 
mających na celu integrację nie 
tylko lokalnej społeczności ale 
także całej gminy. Wystarczy wy-
mienić organizowane przez panią 
liczne wystawy, wernisaże czy 
happeningi, których tematami są 
kwiaty, owoce, warzywa, malar-
stwo, witraże, fotografia, a nawet 
pokaz mody. Spotkaniom tym to-
warzyszy miła atmosfera, śmiech, 
śpiew, recytacja czy degustacja 
eksponatów – potraw. Patrząc na 
frekwencję podczas tych imprez 
i zainteresowanie ze strony miesz-
kańców, to chyba warto? 

Oczywiście, że warto. Realizowanie 
własnych wizji artystycznych zawsze 
daje radość, zwłaszcza jak te projekty 
znajdują odbiorców, choć większość eks-
ponatów można oglądać tylko parę dni, 
ponieważ materiałem twórczym są głów-
nie rośliny. Cieszę się ogromnie, że mam 
grono stałych bywalców. Równie wielką 
satysfakcję daje fakt, że za każdym 
przedsięwzięciem pojawiają się nowi 
uczestnicy moich happeningów, bo każde 
z tych wydarzeń ma taki charakter.

Skąd czerpie pani pomysły 
i energię na realizację swoich przed-
sięwzięć artystycznych, pasji, pracę 
społeczną i zawodową?

Autoportret Katarzyny Pacewicz Pyrek, zdj. z wystawy ,,Na Promenadzie”
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Energia i realizacja, jakby idą w pa-
rze, ponieważ ta druga daje nie tylko 
satysfakcję ale również siłę do dalszej 
pracy. Czyli działa to trochę jak mecha-
nizm samonapędzający się. Czegoś do-
konamy i mamy radość, która daje moc 
twórczą. Pomysły biorą się z obserwacji 
otaczającego świata. Inspiracją jest 
samo życie, bieżące wydarzenia oraz 
wspomnienia. Mam też taką naturę, 
że nie lubię próżni. Mamy darowany 
jakiś czas na ziemską wędrówkę. Jak 
daleko zawędrujemy zależy głównie od 
nas samych.

Jakie problemy występujące 
na osiedlu są według mieszkańców 
najbardziej istotne i wymagają roz-
wiązania w najbliższym czasie?

Problemem rozwiązywanym etapa-
mi jest chodnik na ul. Starowiejskiej. 
Jest jeszcze spory kawałek chodnika, 
który należy niezwłocznie wyremonto-
wać, tym bardziej, że to bardzo ruchli-
wa droga. Koniecznym jest również re-
mont chodnika na ul. Brzezowieckiej, 
a jeszcze ważniejsza budowa chodnika 
na ul. Przemysłowej i kanalizacja na 
tejże ulicy i w jej okolicach.

Wśród najważniejszych inwesty-
cji powstałych na osiedlu Brzezo-
wieckie w ostatnich latach wymie-
nić należy…

Należy do nich remont ul. Solskiego, 
a także chodników na ul. Legionów Pił-

sudskiego wraz z miejscami parkingowy-
mi.  Inwestycja, która będzie nareszcie 
kontynuowana w roku 2014, to budowa 
pełnowymiarowej hali sportowej przy 
Publicznej Szkole Podstawowej nr 3. 
Czekam na nią równie niecierpliwie 
jak uczniowie tej szkoły.

Czy mieszkańcy osiedla chętnie 
uczestniczą w organizowanych 
zebraniach? 

No cóż frekwencja zależy głównie od 
spraw bieżących. Jeśli w danej chwili 
występują jakieś problemy, to frekwencja 
jest większa. Ostatnio był problem zwią-
zany z ewentualną budową asfaltowni 
i organizacją ruchu na jednej z uliczek, 
więc przyszło wielu mieszkańców.

Na jakie cele przeznaczane są 
środki finansowe zapisane w budże-
cie osiedla i czy po ich wykorzysta-
niu można liczyć na dofinansowanie 
konkretnych inicjatyw? 

Środki przeznaczone na działalność 
statutową Zarząd wydatkuje na nagrody 
w osiedlowych konkursach, dofinan-
sowanie udziału Osiedlowej Drużyny 
Kręglarskiej ,,Brzezowieckie” w Zakła-
dowej Lidze Kręglarskiej. Znaczną część 
środków przeznaczamy na wyjazdy do 
teatrów, filharmonii czy opery. Oczy-
wiście ubiegamy się również o środki 
z funduszu antyalkoholowego w ramach 
możliwości wykorzystania funduszu na 
działania profilaktyczne i integracyjne.

Kluczem do sukcesu, wzajemne-
go porozumienia i ustalania priory-
tetów jest m.in. dobra współpraca 
pomiędzy mieszkańcami, zarządem 
osiedla, władzami miasta, podmio-
tami funkcjonującymi na osiedlu 
i instytucjami odpowiedzialnymi za 
porządek czy bezpieczeństwo. Jak 
ocenia pani te współdziałania?

Jestem zadowolona ze współpra-
cy ze wszystkimi tymi jednostkami. 
Oczywiście zawsze można coś poprawić 
i staramy się nieustannie o zwiększenie 
bezpieczeństwa czy poprawienie oraz 
rozbudowę infrastruktury. Uważam, 
że jeśli współpraca z Burmistrzem, 
Władzami Miasta, mieszkańcami 
i wszelkimi innymi instytucjami bę-
dzie na takim jak obecnie poziomie, 
osiedle będzie nadal się rozwijało 
i piękniało. Teraz są nieco trudniejsze 
czasy dla inwestycji, ale one w końcu 
miną i wszystkim nam będzie łatwiej 
zarządzać Gminą.

Jak spędzi pani zbliżające  się 
Święta Bożego Narodzenia?

Święta spędzę w gronie rodzinnym, 
bo inaczej sobie nie wyobrażam:)

Życzę Wszystkim, by świąteczna ra-
dość  została z Wami przez cały rok i by 
wszystko co dziś wydaje się trudne oraz  
niewykonalne, dzięki Magii Świąt stało 
się proste :) Wesołych Świąt :)

Beata Kądziołka

26 listopada w Regionalnym Centrum Kulturalno-
Bibliotecznym w Brzesku odbyło się  spotkanie na temat 
Zintegrowanego  systemu połączeń  kolejowych pomiędzy 
Subregionem Tarnowskim a Krakowskim Obszarem Me-
tropolitarnym. W spotkaniu wziął udział wicemarszałek 
województwa małopolskiego Roman Ciepiela, starosta 
brzeski Andrzej Potępa, burmistrz Brzeska Grzegorz 
Wawryka oraz samorządowcy z powiatu brzeskiego, 
tarnowskiego i dąbrowskiego. 

Podczas spotkania omówiono „Plan zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego w wojewódz-
twie małopolskim” oraz zaprezentowano projekt pn. 
Subregionalna Infrastruktura Transportowa. W ramach 
projektu przewidziana jest budowa  infrastruktury zwią-
zanej z transportem  publicznym: węzłów przesiadko-
wych z parkingami, węzłów integrujących różne systemy 
transportu tj. przystanki, zatoki, chodniki. 

Zabierając głos, burmistrz zapewnił: wraz z radnymi 
podejmę wszelkie konieczne działania, aby w ramach  
programu zintegrowanych połączeń  przy dworcu PKP 
w Brzesku oraz przystankach w Sterkowcu i Jasieniu  
powstała sieć nowych parkingów dla aut tych podróżnych, 
którzy korzystają z przewozów kolejowych. red.

Zintegrowany system połączeń
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4 listopada – Ponad 30 zespołów 
z Domów Pomocy Społecznej i War-
sztatów Terapii Zajęciowej uczestni-
czyło w Krakowskich Spotkaniach 
Artystycznych „Gaudium Et Spes”, 
które odbyły się w Nowohuckim Cen-
trum Kultury. Grupa „Szał Dzika” 
działająca przy brzeskim WTZ 
otrzymała I nagrodę za spektakl 
„Przecież to znamy”. Zespół otrzy-
mał też „Gaudynkę” – nagrodę 
publiczności. Przedstawienie 
przygotowane zostało przez te-
rapeutów z Andrzejem Gicalą na 
czele. Uczestnicy WTZ z Brzeska 
otrzymali też dwie nagrody indy-
widualne – Andrzej Dziedzic za 
pracę graficzną „Zakopane” (III 
nagroda) oraz Grzegorz Grech za 
obraz „Domy” (wyróżnienie).   

8 listopada – W MOK-u wystąpiła 
Krakowska Orkiestra Salonowa 
z sopranistką Moniką Rajewską 
(gościnnie). W programie koncertu 
znalazły się znane arie operetkowe. 

8 listopada – „Wolność stale trze-
ba zdobywać” to tytuł programu patrio-
tyczno-religijnego wystawionego przez 
uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 
w kościele pw. NMP Matki Kościoła 
i św. Jakuba Apostoła w Brzesku. 

8 listopada – W świetlicy wiej-
skiej w Porębie Spytkowskiej odbyło 
się spotkanie z Marianem Putem, 
autorem kroniki „Niemi bohaterowie 
Poręby Spytkowskiej w działaniach 
I i II wojny światowej”.

14 listopada – MOK - podczas 
kolejnego spotkania w Brzeskiej Piw-
nicy Jerzy Skarżyński zaprezentował 
melomanom (i opatrzył własnym 
komentarzem) koncert Skunk Anan-
sie, który odbył się w Londynie tego 
roku. W przyszłym roku grupa zagra 
cztery akustyczne koncerty w naszym 
kraju – w Łodzi, Poznaniu, Warszawie 
i Zabrzu. 

14 listopada – W sali wystaw RCK-
B odbył się wernisaż ekspozycji prac 
fotograficznych Joanny Maderskiej 
„Maszkienice 2” zorganizowanej przez 
Powiatową i Miejską Bibliotekę Publicz-
ną oraz Miejski Ośrodek Kultury.    

15 listopada – MOK – w Brze-
skiej Piwnicy po raz kolejny brzeska 
poetka Anna Gaudnik spotkała się 
ze swoimi czytelnikami. Wieczorowi 
poezji towarzyszyło hasło „Przez ró-
żowe okulary”. Tym razem tematem 

Kultura
poetyckich wynurzeń była rodzina. 
Operując słowem w ciekawy sposób, 
autorka przedstawiła różne sytuacje 
rodzinne. Prezentowała też swoje 
rysunki i fotografie. Wieczór pełen 
humoru był doskonałą okazją do roz-
ładowanie stresu i oderwanie się od 
szarej codzienności.

17 listopada – W MOK-u wystąpił 
duet An Dreo & Karina, specjalizu-
jący się w wykonywaniu przebojów Al 
Bano i Rominy Power. Wokaliści to 
laureaci głównej nagrody Europejskie-
go Festiwalu Coverów. 

20 listopada – W sali Gminnego 
Ośrodka Kultury w Borzęcinie odbył 
się finał IX Regionalnego Konkursu 
Recytatorskiego Poezji Józefa Barana. 
W kategorii szkół podstawowych II 
miejsce zajęła Anna Stanuch z SP 
Sterkowiec. W ścisłym finale 
znalazła się także Klaudia 
Ojczyk z SP Okocim. W ka-
tegorii gimnazjalistów na 
trzecim miejscu uplasowała 
się Natalia Mikos z PG 1 
Brzesko. W konkursie wzięło 
udział 116 recytatorów.  

20 listopada – W filiach 
PiMBP w Porębie Spytkow-
skiej i Jadownikach gościła 
Barbara Gawryluk, zwią-
zana z Radiem Kraków pi-
sarka, tłumaczka i dzienni-
karka, autorka popularnych 
książek dla dzieci. 

21 listopada – Po raz drugi 
w MOK-u wystąpił Mariusz Mar-
czyk. Tym razem aktor wcielił się 
w jedną z ról w sztuce jego autorstwa 
„Separacja”. Towarzyszyła mu Elwira 
Romańczuk, która jest reżyserem 
spektaklu. Po przedstawieniu miała 
miejsce promocja najnowszej książki 
Mariusza Marczyka „Przypadki 
męskiej nieśmiałości”. 

21 listopada – Szkoła Podsta-
wowa nr 3 oraz Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna były organiza-
torami Międzyszkolnego Konkursu 
Recytatorskiego „Perły Regionu

22 listopada – W restauracji 
„Uczta” w Krakowie przy ulicy Domi-
nikańskiej odbył się wernisaż wystawy 
malarstwa Ryszarda Kołdrasa, 
brzeskiego artysty zmarłego tragicz-
nie w 1996 roku. Otwarciu wystawy 
towarzyszył koncert muzyki jazzowej. 
Wystawę zorganizowała córka Ola 
Kołdras, we współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury oraz Wojciechem 
Cholewą. W organizacji wystawy po-
mógł dyr. Andrzej Stoliński - Krakow-
ski Bank Spółdzielczy o. Szczurowa.

24 listopada – Budynek plebanii 
w Jadownikach był miejscem otwarcia 
wystawy plastycznych prac wykona-
nych przez kilkunastu seniorów zrze-
szonych w Klubie Kolpinga. 

25 listopada – Dziennik „Rzeczpo-
spolita” opublikował Ranking Bibliotek 
2013 roku. Organizacji rankingu podjęła 
się redakcja dziennika, oraz Instytut 
Książki. W czołówce znalazła się Powia-
towa i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Brzesku, która została sklasyfikowana 
na 10. miejscu w kraju wśród gmin miej-
sko-wiejskich i na 23. miejscu w punktacji 
ogólnej. Ocenie poddano 763 biblioteki, 
które uczestniczyły w tym konkursie.

26 listopada – W ramach świa-
towego Dnia Pluszowego Misia dzieci 
z Przedszkola nr 9 w Brzesku były goś-
ćmi Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej. Podczas spotkania słuchały 
fragmentów  książek  na temat misiów, 
uczestniczyły też w wielu zabawach 
i konkursach.

27 listopada – W RCK-B gościła 
Joanna Siedlecka, autorka biogra-
ficznych książek, m.in. dotyczących 
życia i twórczości Witolda Gombro-

wicza, Zbigniewa Herberta, Jerzego 
Kosińskiego i Stanisława Ignacego 
Witkiewicza. Spotkanie w Brzesku, 
zorganizowane przez PiMBP, poświę-
ciła opowieściom związanym z Marią 
Pawlikowską-Jasnorzewską i Magda-
leną Samozwaniec.
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24 listopada w Porębie Sypytkow-
skiej już po raz kolejny odbyło 
się przedstawienie pt. „Blaszany 
Kubek” w wykonaniu grupy tea-
tralnej działającej przy parafii św. 
Bartłomieja Apostoła. 

Na scenie w Sali św. Józefa przed 
licznie zgromadzoną publicznością wy-
stąpili aktorzy: Krzysztof Krzywda, 
Jagoda Krzywda, Jakub Jędryka, 
Jan Kurek, Wiesława Put, Klaudia 
Put i Stanisław Góra. „Blaszany 
Kubek” to zbiór wiedzy moralnej 
o współczesnej wielopokoleniowej 
rodzinie. W spektaklu rozstrzyga się 
kwestia oddania staruszka do domu 
starców. Synowa Róża i syn Andrzej 
postanawiają pozbyć się swojego ojca 
z domu. Jednak wnuczka Józefa, Bo-
żenka, próbuje odwieść rodzinę od tego 
prosząc, by nie skazywali dziadka na 
śmierć w izolacji i osamotnieniu. Sztu-
ka skłania do refleksji nad szczęściem 
rodziny, losem i sposobem traktowania 
osób starszych. Grupa teatralna, której 

Blaszany kubek

założycielem i opiekunem jest ks. Ja-
cek Drożdż, w przeszłości wystawiała 
takie sztuki jak: „Nie było miejsca dla 

Ciebie”, „Misterium Męki Pańskiej”, 
„Polskie Jasełka” czy „Gość oczekiwa-
ny”.  red.

5 grudnia w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 w Brzesku 
zorganizowano „Dzień Juliana 
Tuwima” w ramach ustanowione-
go przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej roku 2013 Rokiem Juliana 
Tuwima. Młodzież pod kierunkiem 
nauczycieli przygotowała i wy-
stąpiła przed publicznością z bo-
gatym programem inspirowanym 
twórczością jednego z najpopular-
niejszych poetów dwudziestolecia 
międzywojennego. 

W spotkaniu uczestniczyli m.in. 
naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa 
Powiatowego Janina Motak, historyk 
literatury, krytyk i eseista Waldemar 
Smaszcz, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Brzesku Małgorzata Cuber, 

Pod Picadorem
komendant PSP w Brzesku Da-
riusz Pęcak.

W dniu poświęconym au-
torowi ponadczasowych wier-
szy dla dzieci przedstawiono 
prezentację multimedialną 
pt. „Życie i twórczość Juliana 
Tuwima” oraz historię wielkiej 
miłości pisarza i Stefanii Marchew 
- „Moje życie Stefa miało na imię”. 
W dalszej części programu zebrani 
mogli wysłuchać wykładu Waldemara 
Smaszcza pt. „Juliana Tuwima życie 
o imieniu dziewczęcym”.  Dużymi bra-
wami został nagrodzony spektakl „Pod 
Picadorem”, który zaprezentowała klasa 
2C. Znalazły się w nim poezja, śpiew, 
taniec, muzyka, scenki satyryczne, 
aranżacje słowno – muzyczne, które 

przybliżyły wszystkim wszechstronny 
charakter twórczości Juliana Tuwima 
– współzałożyciela kabaretu literackiego 
„Pod Picadorem”. 

Po występie dyrektor ZSP nr1 
w Brzesku Maria Góra podziękowała 
wszystkim za przybycie, młodzieży za 
świetny występ i nauczycielom, którzy 
czuwali nad przygotowaniem „Dnia 
Juliana Tuwima”. Program powstał pod 
kierunkiem: Haliny Pacer, Weroniki Śli-
wy – Ciury, Małgorzaty Smoleń, Doroty 
Pamuły i Joanny Barnaś.

Spotkanie zakończyło się rozstrzyg-
nięciem konkursu fotograficznego zorga-
nizowanego przez Agatę Marek i Annę 
Kalinowską.

Wykład Waldemara Smaszcza pt. 
„Juliana Tuwima życie o imieniu dziew-
częcym: miłość w poezji  i życiu poety” 
oraz spektakl „Pod Picadorem”w wyko-
naniu uczniów z ZSP nr 1 w Brzesku 
odbyły się tego samego dnia w Powia-
towej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Regionalnym Centrum Kulturalno 
–Bibliotecznym.  red.

fo
t.

 G
. 
G

ór
a

fo
t.

 P
. 
D

u
d

a



12

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY grudzień 2013ośWIAtA

5 listopada – Uczniowie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brze-
sku świętowali Dzień Języków Obcych. 
Z tej okazji specjalne zajęcia przygo-
towali wraz z uczniami nauczyciele 
języka angielskiego i niemieckiego. 

Tematem przewodnim były potrawy 
charakterystyczne dla krajów, których 
mieszkańcy posługują się tymi języ-
kami. W programie zajęć znalazł się 
konkurs wiedzy na temat kuchni tych 
krajów – zwyciężyła klasa IV Ge.

7 listopada – W pałacu Goetzów 
odbyła się inauguracja 10. roku dzia-
łalności brzeskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

8 listopada – 50 szkół z całego kra-
ju otrzymało wyróżnienia za najlepsze 
praktyki w rozwijaniu potencjału ucz-
niów klas I-III. W tym gronie znalazła 
się Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku. 
Wyróżnienia wręczone zostały przez 
wiceminister Joannę Berdzik i dyrek-
tora Ośrodka Rozwoju Edukacji Piotra 
Dmochowskiego-Lipskiego podczas 
zorganizowanej w Warszawie konfe-
rencji w ramach projektu „Opracowanie 
i wdrożenie kompleksowego systemu 
pracy z uczniem zdolnym”.

11 listopada – Małgorzata Na-
wrot zajęła I miejsce w XI Retrospek-
cjach Piosenki Żołnierskiej organizo-
wanych przez Miejski Ośrodek Kultury 
w Nowym Wiśniczu. Na tym samym 
konkursie II miejsce w kategorii ze-
społów zajęła grupa Undress Code 
z wokalistką Patrycją Babraj.  

13 listopada – W RCK-B 
miał miejsce wykład Waldemara 
Liberdy „Styl gotycki” z cyklu 
„Poznajemy style w sztuce i ar-
chitekturze”.

14 listopada – W siedzibie 
Starostwa Powiatowego odbyła 
się konferencja dla dyrekto-
rów i nauczycieli oświatowych 
placówek wszystkich szczebli 
poświęcona problematyce bezpie-

Oświata czeństwa ruchu drogowego. Konferencji 
patronowali Kurator Małopolski i sta-
rosta powiatu brzeskiego, a przebiegała 
pod hasłem „Trudne wychowanie komu-
nikacyjne, problemy placówek szkolą-
cych  w edukacji komunikacyjnej dzieci 
i młodzieży”. Dr Antoni Wontorczyk 
wygłosił odczyt „Nadaktywne dzieci. 
Trudne wychowanie komunikacyjne”. 
Analizę przyczyn wypadków drogowych 
z udziałem dzieci i młodzieży w powiecie 
brzeskim przedstawił Zbigniew Baruś, 
naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego 
KPP Brzesko. Dyrektor SP 2 Brzesko 
Urszula Białka oraz Jerzy Chrabąszcz 
poprowadzili panel dyskusyjny „Co-
dzienne problemy nauczyciela wycho-
wania komunikacyjnego występujące 
podczas pracy z młodzieżą”. 

20 listopada – W Młodzieżowym 
Centrum Kariery w Brzesku odbyły się 
warsztaty z zakresu przedsiębiorczości 
dla uczniów ZSP nr 2, zorganizowa-
ne w ramach Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości w Małopolsce (18-
24 listopada). W warsztatach „Zostań 
przedsiębiorcą – załóż własną firmę” 
uczestniczyli uczniowie II klasy tech-
nikum geodezyjno-mechanicznego. 
Część z nich powstała dzięki funduszom 
unijnym, a część dzięki dotacji z Powia-
towego Urzędu Pracy w Brzesku.

20 listopada – Uniwersytet Trze-
ciego Wieku oraz brzeskie koło PTTK 
zorganizowały w RCK-B spotkanie 
„Miejsca bliskie sercu – wspomnienia 
z wycieczki na Białoruś”, podczas które-
go prezentowane były fotografie Marka 
Szczupaka opatrzone komentarzem 
Wiesława Piprka.  

21 listopada – Spory sukces odnie-
śli uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 
1 w Brzesku, którzy uczestniczyli w XIV 
Regionalnym Przeglądzie Programów 
Artystycznych „A to Polska właśnie” 
zorganizowanym przez Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Radłowie. Li-
cząca pięćdziesiąt osób grupa teatralna 
prowadzona przez Iwonę Mikołajek, 
Marię Rojek, Dorotę Kwaśniak, księdza 
Wojciecha Jurkowskiego i Piotra Podłę-
ckiego otrzymała I nagrodę za insceniza-
cję „Wolność stale trzeba zdobywać”.  

25 listopada – 13 wyższych uczelni 
zaprezentowało się w świetlicy szkolnej 
ZSP 1 podczas Szkolnych Dni Kariery 
przygotowanych przez Małgorzatę 
Smoleń i Ewę Wolny-Dziurgot. 

27 listopada – 28 uczniów ZSP 1 
Brzesko wzięło udział w Ogólnopolskim 
Konkursie Matematycznym „Alfik Ma-
tematyczny”. Najlepsi wezmą udział 
w Wakacyjnym Obozie Talentów. 

27 listopada – Słuchacze UTW 
wybrali się do Bazyliki św. Mikołaja 
w Bochni, by wysłuchać wykładu Jerze-
go Wyczesanego poświęconego historii 
tej świątyni.    

27 listopada – Podczas listopa-
dowej sesji rady miejskiej 42 uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów 
otrzymało stypendia za wybitne osiąg-
nięcia w nauce i sporcie, ufundowane 
przez burmistrza Grzegorza Wawrykę. 
Najliczniejszą grupą stypendystów 
są uczniowie PG 2 Brzesko (13 osób). 
Stypendia otrzymali także uczniowie 
PG Jadowniki (10 osób), SP 3 Brzesko 
(9 osób), PG 1 Brzesko (5 osób), SP 2 
Jadowniki i SP 2 Brzesko (po 2 osoby) 
oraz SP Szczepanów (1 osoba) – szcze-
góły wewnątrz numeru.

28 listopada – W Przedszkolu 
w Szczepanowie otwarta została wy-
stawa prac wykonanych przez dzieci 
w ramach ogólnopolskiego Wielkiego 
Konkursu Ekologicznego, w którym 
placówka bierze udział. Prace składa-
jące się na sporych rozmiarów „Ekoza-
mek” wykonały Milena, Patrycja, Emil 
i Marcel przy pomocy swoich rodziców 
– Sylwii Bielec, Małgorzaty Chudyby 
i Anny Drąg.      

30 listopada – Do północy trwało 
głosowanie na jeden z dziewięciu fil-
mów zakwalifikowanych do ścisłego 
finału Międzynarodowego Konkursu na 
Film Krótkometrażowy Happy Days. 
W gronie finalistów znaleźli się ucznio-
wie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Brzesku – Joanna Duda, Pa-
trycja Kalicka, Daniel Grabowski, 
Tomasz Krzywacki i Maciej Kukla 
– autorzy filmu „Money can’t buy You 
love” („Miłości nie da się kupić”). Po 
głosowaniu okazało się, że publiczność 
oddała na nich najwięcej głosów.

30 listopada – ZSP 2 Brzesko 
został zaproszony przez firmę ASTOR 
do współudziału w przygotowaniu dru-
giej edycji „Dnia Robotów” w Centrum 
Nauki Kopernik w Warszawie. Jeden 
ze szkolnych robotów przemysłowych 
Kawasaki FS03N, realizował aplika-
cję dystrybucji napojów. Stanowisko 
i oprogramowanie wykonali Maciej 
Cieśla i Dawid Krzan pod kierunkiem 
opiekuna Krzysztofa Serafina.fo
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Podczas listopadowej sesji radni 
zapoznali się z analizą wyników 
zewnętrznych osiągniętych przez 
gimnazjalistów gminy Brzesko 
w bieżącym roku. Okazuje się, że 
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Brze-
sku osiąga nie tylko znaczące 
wyniki w sporcie (piszemy o tym 
w innym miejscu). Jest to również 
wiodąca placówka, jeśli chodzi 
o wyniki w nauce.   

Z analizy przygotowanej przez El-
żbietę Wójciak, dyrektor Publicznego 
Gimnazjum nr 2 w Brzesku, wynika, 
że kierowana przez nią placówka za-
notowała wyższe od średniej krajowej 
wyniki w każdym przedmiocie obję-
tych egzaminami dla gimnazjalistów. 
Brzeskiej „dwójce” niewiele ustępuje 
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Brzesku 
(dyrektor Bogusław Biernat). Nieco niż-
sze niż w poprzednich latach zanotowało 
Publiczne Gimnazjum w Jadownikach. 

Szkolne statystyki

J. polski Historia Matematyka Przyrodnicze J. angielski J. niemiecki
Kraj 62 58 48 59
Województwo 64 60 51 63 64 61
Powiat 61 57 49 60 59 57
Gmina 61 58 49 62 61 59
PG 2 Brzesko 62 59 53 64 67 67
PG 1 Brzesko 62 59 50 64 59 62
PG Jadowniki 59 57 42 59 55 46
Gimn. Kat. 44 44 25 47 40

Niskie natomiast są wyniki osiągane 
przez uczniów Gimnazjum Katolickiego 
w Brzesku. Wyniki podawane są w róż-
nych skalach: punktowej, procentowej 
i staninowej. Jakąkolwiek skalę by nie 
zastosować, ich analiza prowadzić bę-
dzie zawsze do tych samych wniosków. 
My przedstawiamy tabelę wyników 
według skali procentowej.       

Należy jednak pamiętać, że osiąg-
nięcia szkolne ucznia nie zależą tylko od 
jakości pracy szkoły, na co zwracała uwa-
gę w swojej analizie Elżbieta Wójciak. 
Czynnikami determinującymi wyniki 
egzaminów są oczywiście indywidualne 
zdolności i uprzednie zdolności ucznia, 
ale także kapitał kulturowy rodziny 
lub grupy rówieśników jak również 
kwalifikacje nauczycieli, metody i wy-
niki nauczania. Zarówno przy metodzie 
punktowej, procentowej czy staninowej 
może wystąpić błąd. Przecież może się 
zdarzyć, że w jednej szkole będzie wię-

cej uczniów wybitnie uzdolnionych niż 
w innej. W takiej placówce łatwiej jest 
osiągnąć zadowalające wyniki, nawet 
przy mniejszym zaangażowaniu na-
uczycieli. Dlatego, jak sugeruje Elżbieta 
Wójciak, należy „wytrącić” z wyniku 
wpływ tych czynników, których szkoła 
nie może skutecznie kształtować. 

Wydaje się, że najbardziej obiektywna 
jest ocena wykorzystująca tak zwaną edu-
kacyjną wartość dodaną, która oczyszcza 
wynik z wpływu czynników indywidu-
alnych i środowiskowych. W ten sposób 
możemy otrzymać wynik obrazujący 
przyrost wiedzy uczniów w wyniku pro-
cesu edukacyjnego. Przy zastosowaniu tej 
metody klasyfikacja gimnazjów z gminy 
Brzesko przedstawia się następująco: 
PG 2 Brzesko znalazło się w sektorze 
szkół sukcesu, PG 1 Brzesko ulokowane 
zostało w grupie szkół neutralnych (ale 
zmierzających w kierunku szkół sukcesu), 
natomiast PG Jadowniki i Gimnazjum 
Katolickie zakwalifikowane zostały do 
grupy szkół wymagających pomocy, chociaż 
placówka  z Jadownik bliska jest statusu 
szkoły neutralnej.  PRUD    

W gminie Brzesko funkcjonują dwie 
placówki oświatowe prowadzące klasy 
integracyjne. Są to Szkoła Podstawo-
wa nr 2 w Brzesku i sąsiadujące z nią 
Publiczne Gimnazjum nr 2. W obu pla-
cówkach funkcjonuje obecnie 6 takich 
oddziałów, w których naukę pobiera 20 
dzieci z orzeczeniami o różnym stopniu 
niepełnosprawności. Zgodnie z wytycz-
nymi Ministerstwa Edukacji Narodowej 
oddział integracyjny może składać się 
maksymalnie z 20 uczniów, z czego 3 do 
5 dzieci to osoby niepełnosprawne.  

Obie szkoły realizują programy 
zgodnie z Rozporządzeniem MEN okre-
ślającym warunki organizowania kształ-
cenia, wychowania i opieki dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnych. Do grona 
tych osób zaliczają się dzieci niesłyszące, 

Klasy integracyjne 
słabosłyszące, niewidome, słabowidzące, 
z niepełnosprawnością ruchową (w tym 
z afazją, z upośledzeniem umysłowym, 
z autyzmem, z zespołem Aspergera 
i z niepełnosprawnościami sprzężonymi). 
W klasie integracyjnej mogą znaleźć się 
także uczniowie niedostosowani społecz-
nie i zagrożeni niedostosowaniem społecz-
nym, wymagający stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy.

Uczniami obu brzeskich szkół zajmują 
się wykwalifikowani pedagodzy, mający 
specjalistyczne przygotowanie. W każdym 
oddziale zatrudniony jest dodatkowo tzw. 
nauczyciel wspierający. Zaletą takich klas 
jest indywidualizacja nauczania oraz sze-
roki pakiet zajęć specjalistycznych. SP 2 
Brzesko i PG 2 Brzesko dysponują dwoma 
gabinetami logopedycznymi, dwiema 

salami do gimnastyki korekcyjnej i re-
walidacji ruchowej, kącikami wyciszenia, 
w których uczniowie mogą zrelaksować się 
podczas przerw, a także specjalistycznym 
sprzętem multimedialnym. W placówkach 
tych realizowane są programy i i projekty 
mające na celu wyrównywanie szans, 
promocję bezpieczeństwa i profilaktyki. 
Przede wszystkim jednak uczą wszystkich 
dzieci tolerancji i umiejętności obcowania 
z niepełnosprawnymi rówieśnikami. Od 
początku funkcjonowania oddziałów inte-
gracyjnych obie szkoły były wyposażane 
w sprzęt i urządzenia dostosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. Cały czas 
trwa doposażenie tych placówek. Nauczy-
ciele klas integracyjnych ściśle współpra-
cują z innymi placówkami oświatowymi, 
między innymi z brzeskimi przedszkolami. 
Niewykluczone, że w najbliższych latach 
liczba klas integracyjnych zostanie po-
większona.  EMIL    

Wyniki egzaminów w gimnazjach gminy Brzesko (skala procentowa)
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21 listopada w Regionalnym Cen-
trum Kulturalno – Bibliotecznym 
odbył się Międzyszkolny Konkurs 
Recytatorski „Perły Regionu”. Na za-
proszenie organizatorów: Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku 
oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Brzesku odpowiedziało 10 
szkół podstawowych z naszego regionu 
i dwa brzeskie gimnazja. Trzydzieścioro 
dziewięcioro uczniów, 32 ze szkół podsta-
wowych i 7 z gimnazjów walczyło o tytuł 
najlepszego recytatora w kategoriach 
wiekowych: klas czwartych, piątych, 
szóstych i gimnazjalnych. Recytacji 
słuchało jury w składzie: Janina Mika 
– przewodnicząca oraz Karina Legutek 
i Agnieszka Ostapska.

Witając wszystkich zebranych dy-
rektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
w Brzesku – Maria Marek cytowała C. 
K. Norwida, podkreślając, że z rzeczy 

XII Konkurs Recytatorski „Perły Regionu”

tego świata najcenniejsze są dobroć 
i poezja. Rangę poezji i jej twórców pod-
kreślała też dyrektor PSP nr 3 w Brze-
sku – Dorota Wójcik, która przywitała 
zaproszonych gości – poetów: Annę 
Gaudnik, Antoninę Radziędę, Agatę 
Podłęcką, Tadeusza Puzię i Dariusza 
Dzierwę.

W czasie obrad jury uczniowie 
zadawali poetom pytania dotyczące  
warsztatu ich pracy.  Wszystkie rady 
zostały wykorzystane w ostatniej części 
konkursu. Tuż przed finałem i ogło-
szeniem wyników odbyły się bowiem 
warsztaty dla wszystkich uczestników, 
przygotowane i prowadzone przez Marię 
Bawół – nauczycielkę języka polskiego 
w PSP nr 3 w Brzesku. Twórczo naśladu-
jąc wzór, uczniowie pisali poetyckie „re-
cepty” „Na smutek”, „Na kłopoty”, „Na 
gniew”. W pracę swoich podopiecznych 
włączyli się również ich opiekunowie. 
Powstałe w ten sposób teksty zostały 
zebrane i później, już po konkursie, 
przekazane przez przedstawicieli ucz-

niów, nauczycieli i poetów nieobecnej 
ze względów zdrowotnych Seniorce 
– pani Halinie Biernat. Była to bardzo 
wzruszająca wizyta w domu poetki od 
początku związanej z konkursem „Perły 
Regionu”.

Jury konkursowe przyznało uczest-
nikom konkursu nagrody i wyróżnienia, 
biorąc pod uwagę wiek recytatora, opa-
nowanie pamięciowe tekstu, interpreta-
cję, intonację, akcenty, dobór tekstu oraz 
ogólne wrażenie artystyczne.

W klasach IV: I miejsce zajęła Pa-
trycja Serafin z PSP nr 2 w Brzesku, 
II miejsce – Krzysztof Święch z PSP 
w Gnojniku, III miejsce – Wiktoria Pa-
pież z PSP w Porębie Spytkowskiej

W klasach V: I miejsce  – Maria 
Mikołajek z PSP nr 3 w Brzesku, II 
miejsce – Eliza Milewska z PSP nr 2 
w Jadownikach, III miejsce – Wiktoria 
Czernecka z PSP nr 3 w Brzesku.

Wyróżnienie – Julia Zaczyńska 
z PSP w Gnojniku

W klasach VI: I miejsce uzyskał 
– Jakub Smagacz z PSP nr 2 w Brze-
sku, II miejsce – Marta Biernat z PSP 
nr 2 w Brzesku, III miejsce – Miłosz 
Bober i Aleksandra Mucha z PSP nr 
3 w Brzesku. Wyróżnienie – Magdalena 
Strzelec z PSP nr 1 w Jadownikach 
i Aleksandra Samek z PSP w Porębie 
Spytkowskiej

W kategorii młodzież gimna-
zjalna: Agata Wojkowska z PG nr 2 
w Brzesku i Miłosz Kukułka z PG nr 
1 w Brzesku, którzy zdobyli I miejsce, II 
miejsce zajęli –Natalia Mikos i Fran-
ciszek Podłęcki z PG nr 1 w Brzesku, 
III miejsce – Katarzyna Gawenda 
z PG nr 2 w Brzesku. Wyróżnienie – Ju-
lia Licak z PG nr 1 w Brzesku.

Maria Bawółfo
t.
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Z analizy wyników testów, którym 
poddani zostali tegoroczni absol-
wenci szkół podstawowych (testy 
zostały przeprowadzone w kwietniu 
br.) wynika, że najlepsze rezultaty 
osiągnęła SP Szczepanów, natomiast 
na przeciwległym biegunie jest SP 
1 Jadowniki. W powiecie brzeskim 
nasza gmina uplasowała się pod tym 
względem na drugimi miejscu, wy-
przedziła nas tylko gmina Dębno. 

Według danych opublikowanych 
przez Okręgową Komisję Egzaminacyj-
ną statystyczny uczeń 6 klasy poddany 
testom w tym roku (na obszarze ocenia-
nym przez OKE) osiągnął 24,61 punktu 
na 40 możliwych i jest to wynik zbliżony 
do średniej krajowej. W gestii krakow-
skiej OKE pozostają województwa 
lubelskie, małopolskie i podkarpackie 
– z tego grona najlepsze wyniki osią-
gają uczniowie z Małopolski. W całym 
okręgu zdarzył się jeden przypadek 
uzyskania przez ucznia tylko 1 punktu. 
Maksymalną liczbę punktów uzyskało 
498 uczniów. Najczęściej notowany był 
wynik 33 punktów. Środkowy uczeń 
rozkładu uporządkowanego malejącego 
uzyskiwał 25 punktów. 

Gmina Brzesko w powiecie, jak 
zaznaczono na wstępie, plasuje się 
na drugim miejscu, za gminą Dębno. 
Podobnie jak w przypadku gimnazjów 
dane statystyczne niekoniecznie muszą 

Zanalizowane podstawówki
być miarodajne. Na wynik w gminie 
Dębno pracowała zdecydowanie mniej-
sza liczba uczniów niż w gminie Brze-
sko, a dane podawane w procentach 
preferują w takich przypadkach mniej 
liczebne placówki (co w żadnym stop-
niu nie umniejsza osiągnięć w gminie 
Dębno). 

Uczniowie klas 6 poddawani testom 
muszą wykazać się umiejętnością czy-
tania, pisania, rozumowania, korzysta-
nia z informacji i wykorzystania wiedzy 
w praktyce. Jak z tymi zadaniami 
radzili sobie uczniowie w naszej gmi-
nie? Najlepiej czytają uczniowie w SP 
2 Jadowniki, którzy w tej dziedzinie 
uzyskali 81 procent możliwych do zdo-
bycia punktów. Najgorzej z czytaniem 
radzą sobie w Porębie Spytkowskiej 
(61 procent). W pozostałych dziedzi-
nach najlepsze wyniki osiągnęła SP 
Szczepanów, do której w rozumowaniu 
dołączyła SP Jasień. W tych samych 
sprawdzianach najsłabiej wypadli ucz-
niowie SP 1 Jadowniki. I tutaj należy 
jednak pamiętać, że łatwiej uzyskiwać 
jest wyższe średnie oceny placówkom 
o niewielkiej liczbie uczniów. Mimo 
wszystko według tzw. skali staninowej 
najwyżej w naszej gminie ocenianie 
są SP Szczepanów, później SP Bucze 
i SP Jasień, a następnie SP 2 Brzesko, 
SP 3 Brzesko i SP Okocim. Spośród 346 
szóstklasistów z naszej gminy, którzy 

przystąpili w tym roku do testów, około 
40 to dyslektycy (12,1 procent ogółu). 
Najwyższy odsetek zanotowano w SP 
Okocim (27 procent), najniższy w SP 2 
Brzesko (5 procent).  

W 2015 roku uczniowie szóstych 
klas podani zostaną testom już we-
dług nowych zasad. Sprawdzian dla 
uczniów szóstych klas obejmować 
będzie umiejętności i wiedzę opartą 
na trzech przedmiotach nauczania 
– języku polskim, matematyce i języku 
obcym. W zadaniach z języka polskiego 
i matematyki mogą pojawić się zagad-
nienia związane z historią i przyrodą. 
Przystąpić do sprawdzianu musi każdy 
– to jest warunek ukończenia szkoły 
podstawowej. Ponieważ jednak nie 
została określona minimalna liczba 
punktów do zdobycia, oznacza to, że 
tego egzaminu nie można nie zdać. 

Sprawdzian z języka polskiego i mate-
matyki trwać będzie 80 minut, sprawdzian 
z języka obcego 45 minut. Uważa się, że 
nowa formuła testów pozwoli w szerszym 
zakresie ocenić przygotowanie absolwenta 
podstawówki do dalszej nauki. 

Laureaci lub finaliści olimpiad 
przedmiotowych, a także laureaci 
konkursów przedmiotowych o zasięgu 
przynajmniej wojewódzkim będą zwol-
nieni z części sprawdzianu dotyczącej 
przedmiotu, w którym osiągnęli sukces. 
Będzie to równoznaczne z osiągnięciem 
maksymalnej liczby punktów w tej 
dziedzinie. 

PRUD 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogicz-
na w Brzesku zorganizowała już drugą 
konferencję dotyczącą obowiązku szkol-
nego dzieci sześcioletnich (I Powiatowa 
Konferencja odbyła się 30.10.2012 r. nt: 
„Dziecko 6-letnie w przedszkolu i szkole. 
Rola poradni i placówek oświatowych 
w przygotowaniu dziecka do szkoły”).

19 listopada 2013 roku w budynku 
Schroniska Młodzieżowego w Brzesku 
spotkali się dyrektorzy i nauczyciele 
uczący dzieci w wieku 5-7 lat z przed-
szkoli i szkół z powiatu brzeskiego 
- w konferencji uczestniczyło 91 osób. 
Patronat nad konferencją objął Starosta 
Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa 
i dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa 
Powiatowego Janina Motak, a wsparcia 
udzieliło Kuratorium Oświaty w Krako-
wie, Delegatura w Tarnowie.

Już drugi raz naszym gościem - 
prelegentem była Aleksandra Stasiak, 
starszy wizytator KO, która przypo-

II Powiatowa Konferencja
mniała nauczycielom główne aspekty 
zmian w podstawach programowych 
wychowania przedszkolnego i edukacji 
wczesnoszkolnej. Konkretne przykłady, 
zwłaszcza w oparciu o ewaluacje, któ-
rych dokonuje wizytator w szkołach były 
dla słuchaczy szczególnie cenne.         

Celem konferencji było pokazanie 
jak nauczyciele radzą sobie w praktyce. 
Bardzo interesujące były wystąpienia 
praktyków: Moniki Kądziołki – na-
uczycielki wychowania przedszkolnego 
z Publicznego Przedszkola nr 1 w Brze-
sku, która mówiła o pracy z dziećmi 
w „zerówce” w poprzednich latach 
i obecnie, na podstawie swojego długo-
letniego doświadczenia zawodowego, 
oraz Krystyny Węgrzyn – nauczycielki 
edukacji wczesnoszkolnej z Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Jadow-
nikach, która podzieliła się swoimi 
refleksjami i doświadczeniem z pracy 
w klasie pierwszej, do której uczęszcza 

12 sześciolatków i 12 siedmiolatków. 
Wiedzę na temat emocji i trudności 
z jakimi dzieci 5-7 letnie mogą zmagać 
się w grupach mieszanych wiekowo, 
przekazały pracownice Poradni Psy-
chologiczno – Pedagogicznej w Brzesku: 
Anna Pawlik – psycholog, Wiesława 
Jankowska – logopeda i Marta Palej 
– pedagog.

Oprócz wykładów konferencja miała 
także część praktyczną, warsztatową. 

Zainteresowanych szczegółowym 
przebiegiem konferencji odsyłamy na 
Portal Edukacyjny Powiatu Brzeskiego: 
www.edukacja.powiatbrzeski.pl 
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W tym roku 43 uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów z gminy Brzesko, za wybitne osiągnię-
cia w nauce, sporcie i kulturze, otrzymało stypendia 
ufundowane przez burmistrza Grzegorza Wawrykę. 
Uroczyste rozdanie odbyło się w czasie sesji Rady 
Miasta 27 listopada br. 

Chcemy przybliżyć Państwu sylwetki każdego z 43 
wspaniałych.

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ja-
downikach

 (na zdj. od lewej) Przemysław Stąsiek, Karol Gdow-
ski, Grzegorz Osiecki, Adrian Hebda, Fabian Szylar, 
Krzysztof Król, Mateusz Stós i Jakub Rosa I miejsce 
w finale wojewódzkim turnieju VOLLEYMANIA 2012. 

STYPENDYŚCI BURMISTRZA CZYLI 
– 43 WSPANIAŁYCH

Anna Ogiela – finalistka Małopolskiego Konkursu 
Matematycznego.

Jacek Nizioł – finalista Małopolskiego Konkursu Histo-
rycznego, Małopolskiego Konkursu Geograficznego i wojewódz-
kiego konkursu tematycznego „Losy żołnierza polskiego”.

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi 
w Brzesku

 Julita Ciuruś - finalistka Małopolskiego Konkursu 
Biologicznego.

Zuzanna Grzyb – finalistka Małopolskiego Konkursu 
Biologicznego.

Konrad Cogiel – finalista Małopolskiego Konkursu 
Historycznego.

Piotr Zając – finalista Małopolskiego Konkursu Ma-
tematycznego.

Beata Kotra – finalistka Małopolskiego Konkursu 
Chemicznego.

Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka 
w Brzesku

Kornelia Hołysz – finalistka Małopolskiego Konkursu 
Języka Polskiego.

Julia Zalasińska – finalistka Małopolskiego Konkursu 
Biologicznego.

Karol Plichta - finalista Małopolskiego Konkursu 
Biologicznego.

Jakub Hebda – finalista Małopolskiego Konkursu 
z Fizyki i Astronomii. 

Karolina Bocian – udział w Międzynarodowym kon-
kursie Kangur Matematyczny.

Aleksandra Chyćko – finalistka Małopolskiego Kon-
kursu Języka Polskiego.

Daniel Drużkowski – finalista Małopolskiego Konkur-
su z Fizyki i Astronomii, nagrodzony w Międzynarodowym 
konkursie fizycznym LWIĄTKO 2013.

Anna Ogiela Jacek Nizioł 

Kornelia
 Hołysz

Julia 
Zalasińska

Karol Plichta Jakub Hebda

Julita Ciuruś Zuzanna Grzyb Konrad Cogiel

Piotr Zając
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Oliwia 
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Kinga Chyl Kamil Socha
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Górnisiewicz

Wojciech 
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Aleksandra 
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Kamil Grzyb

Oliwia Sowa Damian 
Świerczek
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Julia Kraj Paweł Grzyb Martyna 
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Malwina 
Jemioło

Aleksandra 
Pytel

Eliza Milewska
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Emanuela Moroń – finalistka Małopolskiego Konkursu 
z Fizyki i Astronomii.

Kinga Chyl – III miejsce w Finale Wojewódzkim Tenisa 
Stołowego Drużynowego.

Kamil Socha – II miejsce w wojewódzkich indywidu-
alnych biegach przełajowych. 

Dariusz Salamon – laureat konkursu informatycz-
nego „Małopolskie Baltie 2013” – III miejsce. Finalista 
Międzynarodowego Konkursu Programistycznego „Baltie 
2013”.

Jakub Górnisiewicz – laureat konkursu informatycz-
nego „Małopolskie Baltie 2013” – X miejsce

Wojciech Piotrowski – laureat konkursu informatycz-
nego „Małopolskie Baltie 2013” - VIII miejsce

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 
Westerplatte w Szczepanowie

Aleksandra Nizioł – finalistka Małopolskiego Kon-
kursu Przyrodniczego. 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja 
Kopernika

Kamil Grzyb – laureat Międzynarodowego Konkursu 
Programistycznego „Baltie 2013”.

Oliwia Sowa – III miejsce w Mistrzostwach Wojewódz-
twa Małopolskiego w Biegach Przełajowych na 1000m. 

Oliwia Olchawa - finalistka Wojewódzkiego Konkursu 
Ortograficznego „Kaktus”

Damian Świerczek – VII miejsce w konkursie infor-
matycznym „Małopolskie Baltie 2013”, finalista Międzyna-
rodowego Konkursu Programistycznego „Baltie 2013”. 

Weronika Wieczorek – finalistka Małopolskiego Kon-
kursu Humanistycznego

Karolina Klimek – XXXI miejsce w województwie 
małopolskim w Międzynarodowym Konkursie Programi-
stycznym „Baltie 2013”.

Maria Wawryka – finalistka Małopolskiego Konkursu 
Przyrodniczego.

Julia Kraj – laureatka Małopolskiego Konkursu Hu-
manistycznego - IV miejsce w województwie.

 Paweł Grzyb – finalista Międzynarodowego Konkursu 
Programistycznego „Baltie 2013” na etapie wojewódzkim 
w kategorii B. 

Martyna Kubala – finalistka Małopolskiego Konkursu 
Przyrodniczego. 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego 
Łukasiewicza w Brzesku

Oliwier Klimczak – VII miejsce w Mistrzostwach Polski 
w szachach błyskawicznych, XIV miejsce w Mistrzostwach 
Polski młodzików w szachach szybkich i błyskawicznych.

Malwina Jemioło – finalistka Małopolskiego Konkursu 
Humanistycznego.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Jadowni-
kach

Aleksandra Pytel – I miejsce w Drużynowych Mistrzo-
stwach Małopolski w Tenisie Stołowym dziewcząt ze Szkół 
Podstawowych.

Eliza Milewska – I miejsce w Drużynowych Mistrzo-
stwach Małopolski w Tenisie Stołowym dziewcząt ze Szkół 
Podstawowych.
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Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy,

by wraz ze światłem Betlejemskiej Gwiazdy

wszędzie dotarła pełnia miłości, dobra i pokoju

objawiona w Dzieciątku,

a Nowy Rok by przyniósł radość, 

szczęście i spełnienie marzeń

Dyrekcja i pracownicy

Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Brzesku
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Spotkanie z Anną Gaudnik

Wystawa Joanny Maderskiej

Wystawa Ryszarda Kołdrasa w Krakowie

An Dreo & Karina

Separacja
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Mikołaj w bibliotecznym Klubie Maluszka 

Mikołaj w przedszkolach
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30 września, 28 października, 
25 listopada, 16 grudnia

W tych wyjątkowych dniach życzę ,
by nadchodzące święta Bożego Narodzenia 

były dla nas wszystkich czasem wypełnionym 
radością i spokojem. 

Obyśmy przeżyli je w otoczeniu najbliższych 
nam osób i ponownie odkryli prawdziwy 

sens i znaczenie takich słów jak miłość,
 odpowiedzialność i uczciwość.
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Na Boże Narodzenie czekamy przez 
cały rok, na długo przed pierwszą gwiazd-
ką planujemy zakupy, rodzinne spotkania, 
obmyślamy prezenty pod choinkę. Ale 
bywa, że gdy nadejdą Święta dopada nas 
smutek i stres. Chociaż jesteśmy wśród 
swoich bliskich, jednak czujemy się sa-
motni i zmęczeni. To jakie będą te Święta 
zależy przede wszystkim od nas, od tego 
czy będziemy umieć połączyć świat ludzi 
dorosłych ze światem dziecka. Pamię-
tajmy, że dorośli widzą świat inaczej niż 
dzieci. My jesteśmy zabiegani, staramy 
się, żeby ze wszystkim zdążyć, a dziecko 
potrafi godzinami patrzeć w okno i wy-
patrywać pierwszej gwiazdki, przetrzą-
sać szafy w poszukiwaniu prezentów, 
ubierać choinkę w zrobione przez siebie 
ozdoby, niekoniecznie odpowiadające 
najmodniejszym trendom. Dzieci, które 
z różnych powodów odwiedzają tutejszą 
Poradnię marzą o tradycyjnych Świę-
tach z choinką i w gronie rodzinnym. 
Młodsze dzieci  w swoich przeżyciach 
podkreślają wymiar materialny Świąt, 
czy były prezenty, ozdobiona choinka. 
Problemem staje się brak prezentów pod 
choinką lub prezent, którego nie chciały. 
To może u niejednego dziecka wywołać 
płacz i popsuć mu wigilijny wieczór. Nie 
wszystkie dzieci lubią wigilijną kolację. 
Dla młodszych dzieci problemem jest zje-
dzenie pieczonej ryby, grochu, czy postnej 
kapusty, a nawet uszek. Nie zmuszajmy 
więc dzieci, by jadły wigilijne potrawy, jeśli 
im nie smakują. Wystarczy, że tylko trochę 
pokosztują a zjedzą to, co lubią. Niektóre 
dzieci mówią, że nie lubią świąt, ale nie 
potrafią tego uzasadnić. Może to wynikać 
z tego, że w okresie świątecznym nasilają 
się sytuacje kryzysowe w rodzinie, np.: 
rodzice się kłócą, brakuje pieniędzy, poja-
wia się alkohol, w domu panuje napięta 
atmosfera itd. Dzieciom trudno mówić 
o tym wprost, gdyż są zależne od rodziców 
i bardzo lojalne wobec nich. Często te 
rodzinne problemy są tajemnicą i o nich 
nie  mówi się poza domem. 

Oto kilka przykładów, jak uczniowie 
korzystający z pomocy Poradni Psy-
chologiczno - Pedagogicznej w Brzesku 
postrzegają i przeżywają Święta Bożego 
Narodzenia.

7- latka: „W Boże Narodzenie jest 
choinka, ubieram ją, a mama zaplata 
cukierki. Pod choinką są czasem pre-
zenty, a czasem nie ma. Przy choince 
trochę śpiewam kolędy. Rodzice rzadko 
śpiewają. W Wigilię jest opłatek i ryba. 

Rybę piecze mama, bo tata nie umie. Jest 
jeszcze barszcz czerwony z uszkami, są 
pierożki. Lubię te Święta, bo są wesołe, 
jest też śnieg”.

11 – latek: „ Boże Narodzenie kojarzy 
mi się ze spotkaniem z całą rodziną. W Wi-
gilię łamiemy się opłatkiem, jemy rybę, 
barszcz z uszkami i pierogi z kapustą. Ko-
lację robi mama i babcia. Ja rozkładam 
talerze na stole, czytam Biblię. W Wigilię 
przyjeżdża do nas ciocia i wujek. Po tej 
kolacji jadę do drugiej babci. Na tydzień 
przed Świętami ubieram choinkę z mamą  
i tatą. Zawieszamy bombki i cukierki. 
Zjadam je potem z innymi dziećmi, które 
do mnie przychodzą. Lubię te Święta, bo 
jest wolne od szkoły, spotykam się z całą 
rodziną i przyjeżdża tata…”

11- latka: „W święta kolęduję razem 
z koleżankami i jednym kolegą. Przebie-
ramy się za Maryję  i Józefa oraz Anioły 
i chodzimy od domu do domu śpiewając 
kolędy. Niektórzy ludzie dają nam za to 
pieniądze, czasem słodycze, niekiedy nie 
otwierają drzwi. Robimy to dla podtrzyma-
nia tradycji, dla zabawy, ale również dla 
zarobku. Uzbieranymi pieniędzmi dzielimy 
się po równo. W ostatnie Święta było u nas 
ciężko, więc wszystko, co zarobiłam dałam 
mamie. Byłam bardzo dumna z siebie, że 
mogłam w ten sposób pomóc…”

12- latka: „Wigilia i Święta kojarzą mi 
się z tym, że jest cała rodzina, że jest cho-
inka, a pod nią prezenty. Lubię te Święta, 
bo jest śnieg i można jeździć na sankach, 
lubię też za prezenty.”

Dla niektórych dzieci okres Świąt nie 
jest tak radosny. 6-latek mówi: „W Wigilię 
zrobiłem kukłę, i ona mnie zastępowała 
przy stole. Choinka jest mała i sztuczna. 
Nie wiem, czy lubię te Święta. Prezentów 
nie było…”

14-letnia gimnazjalistka pisze: „chcia-
łabym zapaść w sen zimowy i obudzić się 
po świętach. Nie widzieć blasku świateł, 
rodzinnego ciepła za oknem, świątecznej 
radości i bliskości. Wtedy łatwiej nie czuć 
braku.”

Nastolatki w przeciwieństwie do 
młodszych dzieci potrafią bardziej otwar-
cie wyrażać swoje oczekiwania i dostrze-
gać głębszy wymiar świąt oraz bardziej 
krytycznie oceniać świat dorosłych. Boże 
Narodzenie to dla wielu z nich czas, gdy 
ich marzenia o szczęściu rodzinnym 
zderzają się ze smutną rzeczywistością. 
W rozmowie z psychologiem wyrażają 
oni tęsknotę za bliskością, wzajemną 
życzliwością, za byciem zauważonym 

i docenionym, za ciepłem rodzinnym…Ich 
życzenia świąteczne mówią o tym, by 
ich bliscy zmienili swoje życie na lepsze, 
aby rodzice ofiarowali im swoją obecność 
i zainteresowanie, żeby tata nie pił, żeby 
znalazł pracę, żeby mama nie była ciągle 
zmęczona. Nie oczekują drogich prezen-
tów, byłyby szczęśliwe, gdyby pod choinką 
znalazły drobiazg, mówiący: „myślałem 
o tobie i twoich potrzebach – zależy mi na 
twoim szczęściu”.

My dorośli uczymy dzieci konsumpcyj-
nego nastawienia do Świąt. Aby do tego 
nie dopuścić warto wspólnie z dziećmi 
przygotowywać prezenty dla dorosłych. 
Niech to będzie jakiś drobiazg: rysunek, 
laurka, figurka z modeliny, własnoręcznie 
wydziergany szalik czy czapka. Święta 
są także okazją, by nauczyć dzieci, jaką 
przyjemnością jest dawanie.   

W niektórych rodzinach przetrwał 
zwyczaj wspólnego kolędowania. Warto 
go pielęgnować niezależnie od posiada-
nego słuchu muzycznego, gdyż wspólne 
śpiewanie kolęd zbliża  i jednoczy rodzinę. 
Wiele dzieci, które korzystają z pomocy 
tutejszej Poradni nie mają na co dzień 
obojga rodziców przy sobie, gdyż  przeby-
wają za granicą. Święta są więc czasem, 
gdzie dzieci mogą pobyć razem z rodzicami 
i poczuć się bezpieczne oraz kochane. Uda-
ne Święta to przede wszystkim robienie 
z dziećmi razem różnych rzeczy. Włączaj-
my je we wspólne sprzątanie, ubieranie 
choinki, przygotowanie wigilijnego stołu 
i potraw. Nie może być tak, że mama robi 
wszystko, a inni nic, bo w efekcie siądzie 
do stołu tak zmęczona, że będzie marzyć 
tylko o jednym: żeby kolacja się skończyła 
i wszyscy sobie poszli.

Święta Bożego Narodzenia bogate 
w piękne tradycje i zwyczaje to forma, ale 
również treść, wzbogacająca człowieka du-
chowo. Ważne jest, by została zachowana 
pomiędzy nimi równowaga. Obdarujmy 
siebie nawzajem nie tylko ładnymi prezen-
tami i wspaniałymi potrawami, ale przede 
wszystkim niech nie braknie szczerej 
życzliwości, życzeń od serca, otwarcia na 
drugiego człowieka, uwagi i czasu poświę-
conego bliskim, a szczególnie dzieciom.

Życzymy wszystkim dzieciom, mło-
dzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom 
spokojnych Świąt spędzonych w ciepłej 
i rodzinnej atmosferze, pełnych radości 
oraz wzajemnego zrozumienia. By przy 
wigilijnym stole nie zabrakło światła, 
serdeczności i uśmiechu.

Pracownicy Poradni

Nie bójmy się problemów!

Magia Świąt Bożego Narodzenia

„W oczach tkwi siła duszy”
Paulo Coelho „Alchemik”
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Nasz rozmówca urodził się w 1951 r. 
w Tarnowie. Jest absolwentem Wydziału 
Maszyn Górniczych i Hutniczych kra-
kowskiej AGH. Ukończył też podyplomo-
we studia na Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie oraz podyplomowe Studium 
Prawno-Samorządowe w Warszawie. 
W latach 1998-2002 pełnił funkcję prze-
wodniczącego rady miejskiej w Brze-
sku. Jest posłem na Sejm V, VI i VII 
kadencji.

Jeśli chodzi o wyborcze wyniki, 
to liczby przemawiają na Pańską 
korzyść. Pierwszy raz został Pan po-
słem z wynikiem 7,5 tysiąca głosów. 
W ostatnich wyborach tych głosów 
było już blisko 19 tysięcy. 

Staram się być jak najbliżej ludzi i ich 
problemów. Dlatego wzrost poparcia dla 
mojej osoby odbieram jako efekt dostrze-
żenia przez wyborców mojej dotychczaso-
wej pracy jako parlamentarzysty. Oczy-
wiście bardzo się z tego cieszę i dziękując 
wszystkim wyborcom, pragnę zapewnić, 
że coraz szersze poparcie motywuje mnie 
do jeszcze bardziej wytężonej pracy. 

Co to oznacza i w jaki sposób pan 
to realizuje? 

Nie skupiam się wyłącznie na pra-
cy w Parlamencie (komisje sejmowe, 
posiedzenia). Odbywam wiele spotkań 
z ludźmi w terenie. Nie tylko w swoim 
okręgu wyborczym, ale także w całej 
Małopolsce. Przyjmuję ludzi w moich 
biurach poselskich. Są tam także moi 
pracownicy, którzy służą pomocą miesz-
kańcom. Prawnik w każdy piątek udziela 
bezpłatnych porad prawnych. Staram się 
być blisko ludzkich spraw. Jeżeli gdzieś 
jest problem np.: likwiduje się jakieś 
zakład pracy, upadają przedsiębiorstwa 
(a szczególnie przy budowie autostrady 
a4 mieliśmy wiele takich przypadków) 
nie pozostaję bierny, ale w miarę moich 
możliwości, jako poseł opozycji – inter-
weniuję. 

Jak PiS ma się na naszym lokal-
nym rynku politycznym?

Do naszych biur poselskich przy-
chodzą ludzie, którzy w trosce o kraj 
zaczynają się interesować naszymi pro-
pozycjami programowymi. A my czujemy 
się w obowiązku spełnić ich oczekiwania. 
Jesteśmy gotowi wziąć odpowiedzialność 
za Polskę, a także Małopolskę. Obecnie 

Poseł Edward Czesak 
nie tylko politycznie

jesteśmy najliczniejszym i najbardziej 
widocznym ugrupowaniem nie tylko 
w gminie, ale i w powiecie. Widać nas 
na zewnątrz. Cieszy nas, że mamy 
prężnie działającą grupę młodzieżową. 
W oparciu o tych młodych ludzi chcemy 
budować przyszłe struktury. Otwieramy 
się na młodzież. Niech nie wyjeżdżają za 
granice, tylko spełniają się tutaj. 

Jakie widzi pan szanse dla roz-
woju naszej gminy?

W latach 2014-2020 musimy mak-
symalnie wykorzystać ostatnie transze 
unijnych funduszy. To będzie duża szansa 
dla Brzeska, które jest wręcz skazane 
na rozwój, bo przecież położone jest na 
atrakcyjnym szlaku. Miasto zyska na 
atrakcyjności, bo będzie można stąd 
szybko dotrzeć do pracy, a także do 
ośrodków wypoczynkowych i sportowych 
na południu Polski. Trzeba wykorzystać 
tę szansę, inwestując przede wszystkim 
w infrastrukturę, ludzi oraz promocję 
miasta i regionu.

Młodzież dziś nie ma perspektyw 
i ucieka za granicę…

To rzeczywiście przykre. Niedawno 
otrzymałem maila od pewnego miesz-
kańca Tuchowa, który napisał: „W Polsce 
trzyma mnie jeszcze zbliżający się termin 
obrony pracy doktorskiej. Przeraża mnie 
przyszłość”. Mamy obowiązek umieć 
zagospodarować takich ludzi tutaj. Nie 
wszyscy będą jednak doktorami, inży-
nierami, magistrami. Pomyślmy także 
o pracy dla mniej wykształconych, ale 
równie zdolnych. Kształćmy fliziarzy, 
stolarzy, budowlańców, po prostu fachow-
ców. Stwórzmy klasę średnią. Dlaczego 
ci ludzie nie mogą za godziwe pieniądze 
robić tutaj tego, co robią za granicą? 

Jakie pomysły mają polscy parla-
mentarzyści aby zatrzymać młodych 
w kraju i sprawić aby powstawały 
nowe miejsca pracy?

Prawo i Sprawiedliwość przygotowało 
„Narodowy Program Zatrudnienia”, skie-
rowany do młodych ludzi. Proponujemy 
obniżenie składki rentowej dla pracodaw-
ców oraz obniżenie o 50% przez okres 2 
lat wartości składek na ubezpieczenie 
społeczne nowozatrudnionych absolwen-
tów. Będziemy dążyć do likwidacji umów 
śmieciowych oraz zmiany polityki wyna-
gradzania. Musimy skończyć z polityką 

niskich płac, polityką taniej siły roboczej 
jako jedynego atutu naszej gospodarki. 
Przy taniej sile roboczej firmom nie będzie 
opłacało się inwestować w postęp techno-
logiczny. Łatwiej będzie eksploatować 
pracownika. Ten szkodliwy mechanizm 
musimy przełamać! Proponujemy przy-
jęcie „paktu dla wzrostu wynagrodzeń”. 
Stronami paktu będą społeczeństwo oraz 
pracodawcy, z rządem jako gwarantem. 
Pracodawcy, przyjmujący zasady paktu 
będą korzystać z premii inwestycyjnych. 
Wsparciem dla rozwoju polskiej przedsię-
biorczości i produkcji będą między innymi 
przygotowane przez Prawo i Sprawied-
liwość rozwiązania podatkowe. Promują 
one działania pro-inwestycyjne i pro-za-
trudnieniowe. Nasz system podatkowy 
zapewnia równe szanse konkurowania 
i likwiduje patologie podatkowe, zrywając 
z promowaniem tych, którzy nadużywają 
przepisów podatkowych do wyzyskiwa-
nia pracowników.  

W przyszłym roku czekają nas 
samorządowe wybory. Czy dowie-
my się dziś, kto będzie kandydatem 
na burmistrza Brzeska z ramienia 
PiS-u?

Obecnie pracujemy nad programem. 
Co do kandydatów to karty odkryjemy 
na początku przyszłego roku. Ujawnimy 
wtedy nazwiska kandydatów nie tylko 
w Brzesku, ale i w innych gminach regio-
nu tarnowskiego. W Brzesku i gminach 
powiatu mamy już swoich kandydatów. 
Zapewniam, że są to ludzie kompetentni 
i uczciwi. Chcemy także na nasze listy 
wprowadzać osoby młode. Mówiłem już 
o tym. Doceniamy ich energię, zaanga-
żowanie i mimo młodego wieku – już 
dużą wiedzę. 

Jest pan za kadencyjnością 
sprawowania władzy przez wójtów, 
burmistrzów i prezydentów?   

Jestem. Uważam, że na tych stano-
wiskach powinno się pozostawać tylko 
przez dwie kadencje. Później powinien 
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nastąpić okres przerwy trwający mini-
mum jedną kadencję. Potem ponownie 
można by starać się o reelekcję. I na tym 
koniec. Mogę przystać na pojawiające się 
propozycje, aby przy takim rozwiązaniu 
kadencja trwała pięć lat. Rozumuję w ten 
sposób: jeżeli byłeś dobry na szczeblu 
gminy, to czas, abyś sprawdził się i wyko-
rzystał swoje doświadczenie na poziomie 
powiatu, województwa, a może i wyżej. 
Inaczej popadamy  w rutynę co nie może 
dobrze służyć lokalnej społeczności.   

Na czym polega praca posła? Czy 
były takie momenty, że miał pan po 
prostu dość i chciał złożyć mandat 
poselski?

Praca posła to służba, a więc gotowość 
do pomocy ludziom. To też obowiązki 
związane z uczestniczeniem w posiedze-
niach sejmu czy komisji sejmowych. To 
możliwość wypowiadania się w kwestiach 
zapisów procedowanych projektów ustaw. 
To także wyrażanie swojego stanowiska 
w głosowanych ustawach. Jak w każdej 
pracy są trudne momenty. Szczególnie 
boli, gdy dobre pomysły służące ludziom 
są odrzucane w sejmie tylko dlatego, że 
zgłasza je partia opozycyjna. Niestety 
z taką praktyką pod rządami obecnej 
władzy często mamy do czynienia. Nie na 
tym polega demokracja, ale do łamania 
dobrych sejmowych praktyk ze strony 
PO zdążyłem się już przyzwyczaić. My 
tak rządzić nie będziemy. Na pierwszym 
miejscu stawiamy dobro społeczne. PO 
kieruje się przede wszystkim interesem 
partyjnym.

To już pana trzecia kadencja. Któ-
ra była najtrudniejsza i dlaczego?

Każda była inna. Pierwsza była 
pierwszą więc wiele rzeczy było dla mnie 
nowych. Wtedy też rządziliśmy i realizo-
waliśmy wiele dobrych, służących Polsce 
projektów. Dwie następne kadencje to już 

opozycja. Mimo to, były one wypełnione 
ciężką pracą. Pracą trudną, gdyż jak 
wspomniałem wyżej nasze projekty są 
często odrzucane przez rząd Tuska tylko 
dlatego, że to my je zgłaszamy. 

Jakie działania podejmował pan 
jako poseł, mając na uwadze rozwój 
miasta i regionu?

Myślę, że moje dotychczasowe 
działania w obszarze infrastruktury 
drogowej czy kolejowej w regionie 
służyły temu. Na pewno będą miały 
też pozytywny wpływ na rozwój Brze-
ska. Biorę udział w różnych debatach 
i pracach komisji sejmowych, których 
decyzje  mają wpływ na inwestycje 
w regionie. Oczywiście w sprawach, 
w których zwracają się do mnie wybor-
cy czy samorządowcy z regionu zawsze 
w miarę możliwości pomagam choć 
jako poseł opozycji mam ograniczone 
możliwości.   

Czym zajmuje się pan poza poli-
tyką i czy znajduje czas na realizację 
swoich pasji?

Tego czasu jest niewiele, dlatego 
staram się go wykorzystywać dobrze. 
Poświęcam go przede wszystkim rodzi-
nie. Moją pasją jest sport. Szczególnie 
popularne w Tarnowie i regionie piłka 
ręczna czy żużel. W miarę możliwości 
jeżdżę na zawody.

Jak wygląda urlop posła? Czy 
jest to czas kiedy naprawdę pan 
wypoczywa, nie odbiera żadnych 
telefonów, unika kontaktów z wy-
borcami?

Przede wszystkim urlop posła jest 
krótki, a telefon i tak dzwoni. Ja jednak 
nie narzekam, bo pracę poselską trak-
tuje nie jak zawód, od którego w czasie 
urlopu można się odciąć, ale jako służbę, 
którą pełni się cały czas. Poza tym wy-

daje mi się, że dobrze zarządzam swoim 
czasem.

Czy najbliższa rodzina zdążyła 
się przyzwyczaić do tego, iż jest 
pan osobą znaną, częściej przebywa 
w Warszawie niż w Brzesku?

O to trzeba pytać moja żonę i córki. 
Mam nadzieję, że wszystkie będą dla 
mnie wyrozumiałe.

Myślę, że świąteczny czas skłania 
do refleksji i przemyśleń nad tym, 
co w życiu najważniejsze… Co pan 
o tym sądzi?

Dobrze, że jest taki czas, kiedy można 
zwolnić, zastanowić się nad swoim ży-
ciem, pobyć w gronie najbliższych. Tempo 
życia jakie wymusza na nas współczesny 
świat nie sprzyja refleksji. A jest ona 
konieczna. Inaczej przestajemy być sobą, 
grzęznąc w codziennych problemach, 
zmagając się z wyzwaniami jakie stawia 
przed nami życie. A prawdziwe szczęście 
jest gdzie indziej. Starajmy się go szukać 
w sobie. Myślmy o tym co możemy dać 
innym ludziom. Ktoś kiedyś powiedział, 
że więcej szczęścia jest w dawaniu niż 
braniu. Okres świąt Bożego Narodzenia 
jest doskonałym czasem aby sobie to 
uzmysłowić. Nawet w obliczu częstych, 
przyziemnych problemów z jakimi każdy 
z nas musi się zmagać.

Korzystając z okazji, jakie ży-
czenia świąteczno – noworoczne 
chciałby pan przekazać czytelnikom 
BIMu?

Życzę wszystkim czytelnikom, by nad-
chodzące święta Bożego Narodzenia były 
dla nas wszystkich czasem wypełnionym 
radością, spokojem i nadzieją. Aby Nowy 
Rok przyniósł zmiany, które pozwolą 
budować lepszą przyszłość dla młodych 
i starszych mieszkańców Brzeska, Mało-
polski oraz całego kraju. red.

Pierwsze sondaże
Nasz miesięcznik nie przeprowadzał jeszcze sondażu dotyczącego przyszłorocznych wyborów burmistrza. Mini sondaż na 
ulicach miasta przeprowadziła Gazeta Krakowska. Spośród pięciu prezentowanych kandydatów największe poparcie uzyskał 
obecny burmistrz Grzegorz Wawryka. Do wyborów jest jeszcze trochę czasu, ale już z tego sondażu wynika, że ludzie ufają 
i wierzą obecnej władzy. To na pewno jeszcze bardziej mobilizuje do działania i utwierdza w przekonaniu burmistrza, że powi-
nien zgłosić swoją kandydaturę w przyszłym roku. Oprócz Grzegorza Wawryki mini sondaż dotyczył Stanisława Pacury, Jana 
Musiała, Janusza Kwaśniaka i Tomasza Latochy. Osoby te uzyskały niewielką ilość głosów.  red.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA:
28 gRUDnIA, godz. 18.00 RCKB koncert - trio akordeonowe: Wiesław Ochwat, Maciej Zimka i Jacek Kopiec. Muzycy prezentują ogromne możliwości barwowe 
i brzmieniowe akordeonu, tworząc niespotykany i trzymający w napięciu klimat koncertu. W repertuarze: kompozycje muzyki współczesnej, muzyki czysto improwizowanej, 
aranżacje tradycyjnych bałkańskich melodii, utwory innego znanego trio (Motion Trio) jak i również własne kompozycje.
29 gRUDnIA, godz. 16.00 i 18.30 RCKB – Wieczór Kolęd i Pastorałek pt. „W Betlejem się wydarzyło” w wykonaniu scholii dziecięcej Ziarenka nadziei z parafii 
Miłosierdzia Bożego w Brzesku.
8 STYcZnIA, godz.18.00, sala wystawiennicza RCKB – wernisaż wystawy: Damian Styrna - scenografie. Organizatorzy MOK i PiMBP.
12 STYcZnIA, godz.15.00 do 20.00 Pl. Kazimierza Wielkiego – koncerty w ramach 22. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej 
woli do udziału w koncertach, a także w licytacji m.in. złotych serduszek. 
Jednocześnie informujemy, że  przedmioty do licytacji można składać w tygodniu poprzedzającym 22. Finał WOŚP (od poniedziałku do soboty) w siedzibie MOK w Brzesku 
(Plac Targowy 10) oraz w namiocie organizatora podczas trwania imprezy. Warunkiem licytacji przekazanego przedmiotu jest obecność na Placu Kazimierza Wielkiego 
osoby przekazującej. PODZIEL SIĘ SERcEM Z POTRZEBUJĄcYMI!
14 STYcZnIA, godz. 18.00 - wystawa fotografii (Pracowni Fotografii AnALOgn), z inicjatywy koła fotograficznego działającego przy MOK.
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Jerzy Wyczesany

W ufundowanym przez właściciela 
okocimskiego browaru - Jana Ewange-
listę Goetza kościele parafialnym pw. 
Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu, 
wzniesionym w latach 1884 - 85 przez 
pochodzącego z Cieszyna, a związa-
nego z Wiedniem architekta Maxa 
Schwedy znajduje się wiele cennych 
dzieł sztuki. Są wśród nich ołtarze 
i chrzcielnica z pracowni wiedeńskiego 
rzeźbiarza Seyfrieda, epitafia Jana 
Ewangelisty Goetza, zaprojektowane 
przez architekta Tomasza Prylińskie-
go, a wykonane przez rzeźbiarza Zyg-
munta Langmana oraz Jana Albina 
Goetza, wykonane przez rzeźbiarza 
mieszkającego w Rzymie - Antoniego 
Madeyskiego, Teodozji i Kazimie-
rza Nowaków, rodziców premiera II 
Rzeczpospolitej, prof. Juliana Nowaka, 
autorstwa krakowskiego rzeźbiarza 
Karola Hukana, a także secesyjne 
malowidła, wykonane przez malarza 
polichromii kościelnych i witrażystę 
– Jana Bukowskiego.

W kaplicy grobowej Goetzów – Oko-
cimskich, wzniesionej od północnej 
strony tegoż kościoła przez Tomasza 
Prylińskiego z Krakowa znajduje 
się niebywałej wartości artystycznej 
ołtarz „Złożenie Chrystusa do grobu”, 
do tej pory niewzbudzający większego 
zainteresowania historyków sztuki, 
mimo przeprowadzonej niedawno jego 
konserwacji.

Wykonany z wapienia ołtarz „Zło-
żenie Chrystusa do grobu” (350cm 
x 222cm) składa się z retabulum 
w kształcie prostopadłościanu, zwień-
czonego koronującym gzymsem ozdob-
nym kimationem jońskim (stylizowane 
liście na przemian szersze, jajowate 
i wąskie, lancetowate, w profilu ła-
godnie wybrzuszone, a pod nimi pas 
ornamentu perełkowego) i plecionką. 
Umieszczony na mensie poprzedzo-
nej dwiema kolumnami o gładkich 
trzonach, ozdobnych i złoconych ka-
pitelach oraz profilowanych bazach. 
Całość zwieńczona jest krucyfiksem, 
u podnóży którego na stole ołtarzo-
wym znajduje się Baranek ofiarny. 
Krzyż ów adorowany jest przez uka-
zane z profilu, dwa klęczące anioły. 
Fronton retabulum wypełnia aedicula 
z rzeźbiarską dziesięcioosobową sceną 
figuralną przedstawiającą „Złożenie 
Chrystusa do grobu”. Archiwolta zdo-

Nieznane dzieło Matejki, Prylińskiego i Langmana 
w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu

biąca półkolisty łuk wypełniona jest 
motywem roślinnym. Na pierwszym 
planie, po lewej stronie kompozycji 
znajduje się horyzontalnie ukazany 
sarkofag, do którego składane jest 
ciało martwego Chrystusa, oraz klę-
cząca i całująca włosy zmarłego Maria 
Magdalena. W tle, w dwóch grupach 
przedstawiono uczestników ceremonii 
pogrzebowej: od lewej Nikodema (męż-
czyzna w mitrze na głowie, owijający 
zmarłego w całun), następnie dwa 
adorujące anioły i Józefa z Arymatei, 
natomiast od prawej: Matkę Boską 
podtrzymywaną przez św. Jana, jed-
ną z niewiast i kolejnego żałobnika. 
Postaci biorące udział w pogrzebie nie 
są polichromowane, natomiast podłu-
cze ołtarza jest niebieskie, a tło sceny 
figuralnej złote.

Jak się okazuje, wybór sceny o ta-
kim temacie był dość częstą praktyką. 
Jej usytuowanie w sąsiedztwie mensy 
ołtarzowej, na której dokonuje się 
przemiana chleba i wina w ciało i krew 
Chrystusa – w sensie liturgicznym mia-
ło uwydatnić eucharystyczną funkcję 
ołtarza i podkreślać ideę Zbawiciela.

Do tej pory nie było wiadomo, kto 
jest autorem tej interesującej kompo-
zycji zdobiącej okocimski kościół. Nie 
wymieniają go bowiem opracowania 
dziejów sztuki polskiej, katalogi za-
bytków, inwentarze kościelne i opra-
cowania biograficzne rzeźbiarzy II 
połowy XIX i początku XX wieku. Któż 
zatem jest jej autorem? Jak udało się 
ostatnio odkryć autorowi niniejszego 
tekstu, ogólny zarys kompozycji figu-
ralnej ołtarza wykonał nie kto inny, 
jak „zapóźniony romantyk” – Jan 
Matejko (1838 - 1893), jeden z najwy-
bitniejszych i najpopularniejszych ma-
larzy polskich. Był on twórcą obrazów, 
wielkich przeważnie rozmiarów, głów-
nie z dziejów Polski m.in: „Kazania 
Skargi”, „Rejtana”, „Unii Lubelskiej”, 
„Batorego pod Pskowem”, „Bitwy pod 
Grunwaldem”, „Hołdu Pruskiego”, 
„Sobieskiego pod Wiedniem”, „Koś-
ciuszki pod Racławicami”, „Konstytucji 
3 Maja”, „Ślubów Jana Kazimierza”, 
cyklu „Dziejów cywilizacji w Polsce”, 
licznych portretów, obrazów religijnych 
i rodzajowych, a także polichromii koś-
cioła Mariackiego w Krakowie oraz 
cykli rysunkowych „Ubiory w Polsce” 
i „Poczet królów i książąt polskich”.

Mistrz Matejko często bywał w na-
szych stronach – u Giebułtowskich 
i Serafińskich w Nowym Wiśniczu 
i w Bochni, będąc gościem rodziny swej 
żony – Teodory z Giebułtowskich. Do 
kaplicy pw. św. Kingi przy kościele pw. 
św. Mikołaja w Bochni zaprojektował 
polichromię ścian, witraż, stalle, ołtarz 
i przedstawienie świętej. Odwiedził 
również w 1863 lub 1865 roku Mel-
sztyn, wykonując rysunki tej nadduna-
jeckiej warowni oraz Dębno. Wykonane 
wówczas rysunki dębińskiego zamku, 
jego wnętrz i detali architektonicz-
nych, stały się później elementami 
jego historycznych obrazów takich 
jak: „Władysław Biały w Dijon” (1867), 
„Biskup Lubrański zakłada Akademię 
w Poznaniu” (1886), „Romans lutnisty 
Bekwarka na dworze Bony” (1887), 
„Uczta Wierzynka”(1887), „Wpływ 
Uniwersytetu na kraj z XV wieku” 
(1888), „Założenie szkoły głównej” 
(1888), a także balkon chóru mu-
zycznego, pomyślanego przez artystę 
do wnętrza odnawianego przezeń na 
przełomie lat osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych kościoła Mariackiego 
w Krakowie.

Wykonany przez Jana Matejkę 
szkic „Złożenia do grobu” stał się kan-
wą rysunkowego projektu wykonanego 
najpewniej w 1893 lub 1894 roku 
przez jego przyjaciela, wybitnego kra-
kowskiego architekta i konserwatora 
Tomasza Prylińskiego (1847- 1895), 
ucznia Bawarskiej Politechnicznej 
Szkoły w Monachium i Politechniki 
w Zurychu. Architekt ów zasłynął 
m.in. jako autor przebudowy i re-
stauracji domu Jana Matejki (1875), 
przebudowy Sukiennic (1879), autor 
siedziby Towarzystwa Wzajemnych 
Ubezpieczeń „Florianka” (1879), Za-
kładu dla nieuleczalnie chorych im. 
Helclów (1890) i Kasyna Wojskowego 
(1889) w Krakowie. Należy tutaj odno-
tować, że Pryliński brał również udział 
w roku 1889 w konkursie na budynek 
Teatru Miejskiego im. J. Słowackiego 
w Krakowie, wspólnie z wiedeńskimi 
architektami Ferdynandem Fellnerem 
i Hermanem Helmerem (I nagroda, 
projekt niezrealizowany), którzy póź-
niej w latach 1898-1900 zaprojektowali 
dla króla piwa, Jana Albina Goetza 
neobarokowo- neorokokowy pałac 
w Okocimiu. W roku 1894 Pryliński 
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wykonał w duchu północnego rene-
sansu pawilon handlowy Jana Goetza 
w Okocimiu na Powszechną Wystawę 
Krajową we Lwowie oraz prowadził 
prace przy kaplicy Goetzów w okocim-
skim kościele, do której zaprojektował 
również neorenesansowe epitafium za-
łożyciela browaru- Jana Ewangelisty 
Goetza (zm.1893).

Dla naszych rozważań ważne jest 
również to, że architekt ten, w latach 
1883-85 prowadził prace konserwa-
torskie w katedrze w Przemyślu, 
polegające na rekonstrukcji goty-
ckiego prezbiterium i zakrystii oraz 
odnowieniu elewacji. Dla katedry tej 
zaprojektował również neogotyckie 
urządzenie prezbiterium, w tym ołtarz 
główny. Pryliński nadał ołtarzowi for-
mę dwukondygnacyjnej, trójosiowej 
struktury, której dominującą część 
ustanowiła nastawa, ujęta dwoma 
płaskorzeźbionymi skrzydłami. Kon-
strukcję architektoniczną ołtarza 
oraz reliefy na skrzydłach bocznych 
wykonał w roku 1894, przemyski sny-
cerz Ferdynand Majewski (zm. 1921), 
natomiast scenę „Złożenia do grobu” 
(drewno lipowe, polichromowane, 250 
x 300 cm) w środkowej części nastawy, 
zwieńczonej półkolistą arkadą  - kra-
kowski rzeźbiarz Zygmunt Langman 
(zm.1924).

Okazuje się, że przemyskie „Zło-
żenie do grobu” jest niemal tożsame 
z okocimskim, z tą jednak różnicą, 
że w Okocimiu neogotycką strukturę 
ołtarza zastąpiono strukturą neore-
nesansową, drewno – wapieniem piń-
czowskim, który w Okocimiu nie został 
pokryty polichromią. Zrezygnowano 
również z jednej postaci żałobnika 
– fundatora przemyskiego ołtarza, 
ubranego w biskupie szaty. Zatem 
scena „Złożenia do grobu” stanowiąca 
retabulum ołtarza w kaplicy grobo-
wej Goetzów, jest jedną z wersji tego 
tematu, wykonaną przez wspomnia-
nego powyżej Zygmunta Langmana. 
Warto wspomnieć, że mimo nawiązań 
do ołtarza Mariackiego Wita Stwosza 
widocznych w samej scenie zarówno 
w Przemyślu, jak i w Okocimiu jedy-
nym czytelnym stwoszowskim echem 
jest układ fałd płaszcza klęczącej Marii 
Magdaleny. Władysław Łuszczkie-
wicz - malarz i historyk sztuki oraz 
nauczyciel Jana Matejki w roku 1894 
na łamach krakowskiego „Czasu”, tak 
napisał o owym przedstawieniu: „Zło-
żenie do grobu”, to kompozycja wyko-
nana […] z dziwnie głębokim uczuciem 
religijnym, z poczuciem natury, zacho-
waniem charakteru, średniowiecznej 
sztuki. Szczególnie piękną jest grupa 

składająca ciało do grobu, w kompozy-
cji dwóch osób - Aniołów, co do ducha 
jakby od Stwosza zapożyczonych. 
Nowa ta praca przynosi mu zaszczyt 
[Zygmuntowi Langmanowi - przyp. 
autora], skromny artysta już nieraz 
dał dowód wtajemniczenia się w wy-
mogi sztuki średniowiecznej, a Jego 
„Cecylia” w kościele Najświętszej 
Marii Panny i posągi tamże w niszach 
sprawione kosztem funduszu kościel-
nego […] dobry sąd o uzdolnieniach 
młodego artysty dają”.

W roku 1894 epitafium Jana 
Ewangelisty Goetza i ołtarz „Złożenia 
do grobu” z inicjatywy jego syna Jana 
Albina znalazły się w kaplicy grobowej 
tejże rodziny. 

Wiemy już, kto wykonał okocimski 
ołtarz ze sceną „Złożenia do grobu”, 
teraz czas by przedstawić sylwetkę 
jego wykonawcy. Zygmunt Langman  
urodził się 4 marca w Krakowie, w ro-
dzinie rzeźbiarza i kamieniarza Fer-
dynanda i Teofili z Siarkowskich. Po 
ukończeniu tamtejszego Gimnazjum 
św. Anny, studiował w latach 1877- 
87, 1883,- 84, 1887- 88 w krakowskiej 
Szkole Sztuk Pięknych u rzeźbiarzy 
Marcelego Guyskiego i Waleriana Ga-
domskiego, w latach 1887-80 w Aka-
demii Sztuk Pięknych w Monachium 
u Josefa Knable i Maxa von Widnman-
na oraz w latach 1844-87 w atelier 
Giulia Monteverdiego w Rzymie. Po 
powrocie znad Tybru przez pewien czas 
pracował u Leonarda Marconiego na 
Politechnice we Lwowie.

Pierwszą znaną pracą młodego 
artysty był orzeł (1882), wykonany 
według rysunku Jana Matejki, umiesz-
czony na elewacji Bramy Floriańskiej 
w Krakowie od strony Barbakanu. 
Kolejnym dowodem współpracy z kra-

kowskim mistrzem była realizacja w r. 
1886 Matejkowskiego szkicu pomnika 
Adama Mickiewicza, przeznaczona na 
konkurs. W tym czasie artysta wykonał 
popiersia i figury m.in: „Zamyśloną” 
(1884), „Ulicznika”, „Wdówkę”, „Dla 
siostrzyczki” (1885), „Prometeusza” 
(1886), „Św. Sebastiana” (1887) i „Że-
braczkę” (1888), które prezentował 
na wystawach w Krakowie. W latach 
1890 - 92 dzięki wstawiennictwu 
Matejki, Langman wykonał prace dla 
restaurowanego właśnie kościoła Ma-
riackiego w Krakowie - „Św. Cecylię” 
(według projektu Matejki), „Portret 
Tadeusza Stryjeńskiego” i sześć 
posągów proroków. W roku 1892 ar-
tysta odkuł dla katedry w Tarnowie 
sześć kamiennych figur świętych 
i błogosławionych polskich oraz fi-
gurę „Św. Cecylii” i „Św. Grzegorza”, 
w roku 1893 „Salezjanina z dziećmi” 
na fronton Schroniska Lubomirskich 
w Krakowie (obecnie Uniwersytet 
Ekonomiczny), zaś w roku następ-
nym „Złożenie do grobu” w ołtarzach 
w katedrze w Przemyślu i w kościele 
w Okocimiu. W tym też czasie wyko-
nał według projektu T. Prylińskiego 
epitafium Jana Ewangelisty Goetza 
przeznaczone również do okocimskiej 
świątyni. W roku 1895 natomiast wy-
konał figury pięciu świętych na fasadę 
kościoła parafialnego w Wadowicach, 
a nieco później epitafia Lucjana Rydla 
- ojca poety do kościoła św. Anny i T. 
Prylińskiego do kościoła św. Krzyża, 
a także grobowiec rodziny Pryliń-
skich na cmentarzu Rakowickim 
w Krakowie. W roku 1900 Langman 
przeniósł się do Warszawy. W czasie 
pobytu w tym mieście wykonał wiele 
rzeźb zdobiących publiczne gmachy: 
Politechnikę, Theatrum Anatomi-

Z. Langman, Złożenie do grobu, 1894, kościół par. w Okocimiu, fot. P. Duda
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cum, Pocztę Główną, Dom Technika, 
bramę Uniwersytetu Warszawskiego, 
a także kamienice. Pracował również dla 
kościołów w Słomczynie koło Piasecz-
na, Mińsku, Osiecku koło Pilawy, dla 
katedry w Płocku i kościoła św. Józefa 
w Krakowie- Podgórzu. Zaprojektował 
i wzniósł mauzoleum rodziny Świeykow-
skich w Zofiówce na Podolu (1910).

W roku 1912 rzeźbiarz powrócił 
do rodzinnego Krakowa i ponownie 
pracował dla Mariackiej świątyni, wy-
konując dalsze posągi świętych i błogo-
sławionych. Ponadto w latach 1910 - 13 
współpracował z Piusem Welońskim 
przy wykonaniu monumentalnych 
stacji Męki Pańskiej dla klasztoru 
Paulinów  na Jasnej Górze w Często-
chowie, natomiast w roku 1914 „Głową 
Chrystusa” ozdobił kościół Najświętszej 
Marii Panny w Katowicach.

Prace artysty były wielokrotnie 
wystawiane m.in. w Krakowie, Lwo-
wie, Katowicach i Rzymie. Prócz 
kościołów można je podziwiać w Mu-
zeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Muzeum Narodowego i Muzeum Mło-

dej Polski - Rydlówka 
w Krakowie, Muzeum 
Watykańskim w Rzy-
mie oraz w zbiorach 
rodziny w Krakowie, 
a także na rzymskim 
cmentarzu Prima 
Porta.

Zygmunt Langman 
zmarł w 10 grudnia 
1924 roku w Krakowie. 
W nekrologu zamiesz-
czonym w „Nowościach 
Ilustrowanych” (1924, 
nr 51, s.3) M. Raj 
napisał: „Fidiaszowe 
dziecko, z ojca rzeź-
biarza i matki zacnej 
niewiasty. Krakowską 
uczelnię skończywszy, do krakowskiej 
szkoły sztuk pięknych pod skrzydła 
Jana Matejki wkroczył, by ją pod 
wielkim jego kierownictwem ukończyć 
tak chlubnie, że zasłużył na zaszczyt 
współpracy w restauracji wnętrza 
kościoła Mariackiego. Mistrz malował, 
uczeń rzeźbił.”

Dzięki temu, że udało się związać 
kompozycję ołtarzową „Złożenie do 
grobu” z Janem Matejką, Tomaszem 
Prylińskim i Zygmuntem Langma-
nem, kościół parafialny w Okocimiu 
wzbogacił się o kolejne nieanonimo-
we już dzieło wybitnych polskich 
artystów.

Podtrzymując tradycję kolędowania 
rozpoczętą 30 lat temu, zespół Jadowni-
czanie w barwnych strojach wykonanych 
własnym sposobem odwiedza w okresie 
świątecznym domy mieszkańców Jadow-
nik. Wszędzie jest ciepło przyjmowany. 
Kolędnicy przedstawiają cały program 
kolędy wędrownej, niejednokrotnie 
domownicy włączają się do wspólnego 
śpiewania. Grupę kolędników tworzą: 
Maria z dzieciątkiem, Józef, herod, żyd, 
diabeł, śmierć, aniołowie oraz pastuszek 
z gwiazdą i turoniem. Wchodząc do domu 
śpiewają: Przyszliśmy tu po kolędzie, czy 
wom przykro nie będzie a czy będzie czy 

Hej kolęda, kolęda

nie będzie kolędować trzeba wszędzie. I my tyż tu chodzomy 
i bydlątko ze sobą prowadzomy. Turoń wygłasza tradycyjne 
życzenia …żeby wom się rodziła pszeniczka i groch w stodo-
le, oborze i na dworze, w każdym kątku po dzieciątku.

Kończąc kolędowanie, Maria z dzieciątkiem na ręku 
dziękuje za przyjęcie pod dach słowami: Dziękujemy dobrzy 
ludzie, żeście nas przyjęli, żeście swoim dobrym sercem 
wszystkich przygarnęli. Niech wam za to Dzieciąteczko 
Boże błogosławi, darzy szczęściem, dobrym zdrowiem a po 
śmierci zbawi.

Jeśli kolęda zawędruje również w tym roku do waszego 
domu, przyjmijcie ją serdecznie, aby podtrzymać tę piękną 
tradycję.

red.

Z. Langman, Złożenie do grobu, 1894, ołtarz główny, katedra 
w Przemyślu, fot. arch
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Finał konkursu „Tradycyjne Smaki Przedgórza” odbył się 3 grudnia w restauracji August. Pierwsze miejsce 
zajęła Janina Szydłowska z Poręby Spytkowskiej, która przygotowała pyszną zupę karpielową.

3 grudnia w Brzeskiej Piwnicy odbyło się spotkanie z Janiną Szydłowską pod hasłem „20 produktów, które leczą”. 
Uczestnicy wysłuchali ciekawego wykładu na temat wartości produktów takich jak np. soja, czosnek, cytryna, 
mogli też spróbować wspaniałej zupy cebulowej z grzankami, ciasta marchwiowego i soku z winogron.

„Życie można przeżyć tylko na dwa sposoby:                
albo tak,  jakby nic nie było cudem,

albo tak,  jakby cudem było wszystko.”
Albert Einstein

Członkinie  Brzeskiego Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologicznymi Amazonka składają najserdeczniejsze podzięko-
wania tym, dzięki którym w bieżącym roku mogły prowadzić swoją działalność skierowaną przede wszystkim do kobiet.

Dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego oraz wsparciu finansowemu Zarządu Powiatu Brzeskiego nasze 
Stowarzyszenie mogło rozpocząć cykl szkoleń (kursów) przydatnych dla osób, u których występuje lub może wystąpić obrzęk limfatyczny kończyn. Zarówno w kursie 
kompresjoterapii (w lipcu br.) jak kursie drenażu limfatycznego (we wrześniu br)  została przekazana wiedza na temat najczęściej spotykanych problemów związa-
nych z obrzękiem limfatycznym. Przeprowadzono naukę wielowarstwowego bandażowania kończyn (kompresjorerapia) oraz przeprowadzano naukę manualnego 
drenażu limfatycznego możliwego do zastosowanie w warunkach domowych.  W ramach szkolenia można było praktycznie wykorzystać nowo nabyte umiejętności 
pod bacznym okiem prowadzących.

Gmina Brzesko natomiast wsparła finansowo projekt pn. „Zdążyć przed rakiem” realizowany wspólnie z SP ZOZ Brzesko. W ramach zadania przeprowadzono 
bezpłatne badanie USG piersi. Przez 6 sobót w okresie od września do końca listopada wykonano badanie 257 kobietom w różnym wieku.

Powyższe działania nie mogłyby się odbyć bez udziału osób wspierających nas finansowo  i rzeczowo. 
Najpiękniej jak umiemy chcemy podziękować: dyrektor SP ZOZ Józefie Szczurek-Żelazko za pomoc i współpracę przy realizacji wszystkich trzech projektów, 

Burmistrzowi i Staroście za przychylność dla naszych działań, Księżom Proboszczom za pomoc w nagłaśnianiu naszych poczynań, wszystkim darczyńcom, którzy wsparli 
finansowo nasze Stowarzyszenie, dyrektorowi BOSiR za wielką przychylność dla Amazonek i wszystkim pozostałym wspierających nas w naszym działaniu.

Brzeskie Amazonki
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20 listopada w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr2 w Brzesku odbył 
się Zjazd Sprawozdawczy Hufca 
ZHP im. Mikołaja Kopernika. 
Celem spotkania było dokonanie 
oceny i podsumowanie realizacji 
strategii rozwoju hufca, przed-
stawienie sprawozdania z dzia-
łalności dotyczącej realizacji 
zadań, uchwał, finansowania oraz 
rozpatrzenie wniosku komisji 
rewizyjnej w sprawie udzielenia 
absolutorium komendantowi 
i członkom komendy hufca za po-
łowę kadencji władz Hufca, tj. za 
okres 26.X.2011 – 20.XI.2013.

W spotkaniu wzięli udział: Ko-
mendantka Hufca hm. Maria Tyka, 
hm. Kazimierz Kordecki, hm. Irena 
Antosz, hm. Maria Motyka, hm. Adam 
Zydroń, phm. Renata Rożkowicz, phm. 
Piotr Krawczyk oraz druhny i dru-
howie, którzy są drużynowymi gro-
mad zuchowych, drużyn harcerskich 
i starszoharcerskich. Pełnomocnikiem 
Komendanta Chorągwi na ten Zjazd 
była hm. Maria Motyka, która jest 
równocześnie delegatem na XXXVIII 
Zjazd ZHP reprezentującym Hufiec 
Brzesko, Bochnia i Wieliczka.

Zjazd rozpoczął się odśpiewaniem 
hymnu ZHP i uroczystym złożeniem 
zobowiązania instruktorskiego przez 
druhny Jolantę Król, Barbarę Pasiekę 
i Martę Potoczek oraz druha Marcina 
Gromadzkiego, które odebrała Ko-
mendantka Hufca. Złożenie zobowią-
zania poprzedziło zdobycie stopnia 
instruktorskiego – przewodnika. Jest 
to pierwszy harcerski stopień instruk-
torski. Jego posiadacz wyróżnia się 
granatową podkładką pod krzyżem 
harcerskim oraz granatową plakietką 
w kształcie lilijki noszoną na lewym 
rękawie munduru harcerskiego. Stop-
niem wyższym od przewodnika jest 
podharcmistrz, a najwyższym stop-
niem instruktorskim – harcmistrz.

Zjazd Hufca ZHP

Sprawozdanie z działalności Hufca 
ZHP im. M. Kopernika w Brzesku za 
oceniany okres przedstawiła komen-
dantka Maria Tyka. Mówiła m.in. 
o stanie liczebnym hufca, bazie lokalo-
wej, realizacji przez hufiec zadań włas-
nych, drużynowych, chorągwianych 
i centralnych. Przybliżyła zebranym 
działalność Komendy Hufca, Hufcowej 
Komisji Stopni Instruktorskich oraz 
realizację Programu Rozwoju Hufca. 
Wszyscy mogli także zapoznać się 
z raportem finansowym.

Po przedstawieniu sprawozdania 
i dokonaniu oceny pracy Hufca ZHP 
Brzesko, Komisja Rewizyjna pod 
przewodnictwem phm. Marii Rudnik 

pozytywnie oceniła działalność komen-
dantki i członków Hufca oraz przed-
stawiła Zjazdowi wniosek o udzielenie 
absolutorium dla członków Komendy 
Hufca. Przewodniczący obrad hm. 
Adam Zydroń poddał wniosek pod 
głosowanie. Wszyscy członkowie Ko-
mendy Hufca otrzymali absolutorium. 
W imieniu Komisji Uchwał i Wniosków 
pwd. Barbara Pasieka przedstawiła 
projekt Uchwały Zjazdu, który jedno-
głośnie został przyjęty.

Spotkanie zakończyło się wspól-
nym kręgiem i odśpiewaniem pieśni 
,,Bratnie słowo sobie dajem’’

Warto wspomnieć o najbliższych 
zadaniach, jakie stoją przed Hufcem 
ZHP Brzesko. Przed Świętami Boże-
go Narodzenia rozpocznie się akcja 
Betlejemskie Światło Pokoju pod 
hasłem ,,Wyjdź z cienia – pokaż 
dobro’’. Ma ona na celu przekazanie 
na wigilijne stoły symbolicznego ognia 
z Groty Narodzenia Chrystusa w Bet-
lejem. Ognia, który jest symbolem cie-
pła, miłości, pokoju i nadziei. Brzescy 
harcerze przygotowują także akcję 
„Harcerski Kalendarz”, a pieniądze 
pozyskane ze sprzedaży kalendarzy 
na rok 2014 zostaną przeznaczone na 
realizację zadań programowych hufca,             
w tym na dopłaty do letniego wypo-
czynku zuchów i harcerzy.           

Tekst i fot. Beata Kądziołka
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Samarytańska Federacja Orga-
nizacji Pozarządowych z siedzibą 
w Zakliczynie już od 10 lat działa na 
rzecz Potrzebujących w regionie tar-
nowskim, a we wrześniu br. posze-
rzyła obszar działalności o powiat 
brzeski. Związane jest to z realizacją 
projektu „Wsparcie i aktywizacja społecz-
na osób poszkodowanych przez nazizm” 
zainicjowanego przez Fundację EVZ 
(Pamięć-Odpowiedzialność-Przyszłość) z 
Berlina, która zleciła jesienią ubiegłego 
roku przeprowadzenie na terenie naszego 
powiatu badań pilotażowych dotyczących 
aktualnej sytuacji życiowej ofiar represji 
nazistowskich. Opracowany przez SFOP 
raport, charakteryzował sytuację społecz-
ną i materialną osób poszkodowanych 
w czasie II wojny światowej. Zwrócono 
w nim uwagę na potrzeby i oczekiwa-
nia tej grupy oraz wskazano priorytety 
działań w zakresie wsparcia i aktywizacji 
społecznej. 

We wrześniu br. rozpoczęto realizację 
projektu adresowanego do ludzi starszych 
zamieszkujących powiaty brzeski i tar-
nowski, ze szczególnym uwzględnieniem 
ofiar nazistowskich represji. W ciągu 36 
miesięcy Seniorzy mogą bezpłatnie brać 
udział w zaplanowanych wydarzeniach 
takich jak spotkania ze specjalistami 
oraz wycieczki i imprezy integrujące 
pokolenia. Dodatkowo osoby starsze i ich 
bliscy mają możliwość skorzystania z po-
rad konsultantów w Punktach Informacji 
dotyczących możliwych form wsparcia 
materialnego czy rzeczowego dla repre-
sjonowanych w czasie II wojny światowej, 
poznania oferty kulturalnej kierowanej 
do osób 65+ w regionie, mogą także do-
wiedzieć się o bezpłatnych akcjach, uzy-
skać pomoc w wypełnianiu formularzy 

SFOP dla brzeskich Seniorów
np. potrzebnych do zakwalifikowania się 
na turnus rehabilitacyjny. Za pośredni-
ctwem konsultantów można ubiegać się o 
opiekę wolontariusza, dopytać o szczegóły 
realizacji projektu i zgłosić chęć udziału 
w wybranym wydarzeniu. Naszym celem 
jest aktywizacja społeczno-kulturalna 
osób starszych, zachęcenie ich do wyjścia 
z domu i spotkania z drugim człowie-
kiem, a także umożliwienie Seniorom 
podzielenia się własnymi doświadczenia-
mi i wspomnieniami dzięki spotkaniom 
międzypokoleniowym oraz spisywaniu 
ocalałych w pamięci historii.

Bazując na naszym wieloletnim do-
świadczeniu w opiece nad osobami star-
szymi, przygotowujemy wolontariuszy, 
do podjęcia aktywności, kładąc nacisk na 
budowanie relacji międzypokoleniowej, 
uwzględniając możliwe trudności i sposo-
by niesienia pomocy a także uwrażliwia-
jąc na  problematykę demencji, chorób 
i schorzeń związanych z wiekiem czy 
następstwami traumy wojennej. Zajęcia 
pt. „Wolontariusz – pracownik bez wyna-
grodzenia czy przyjaciel?” już za nami. 23 
listopada w brzeskiej siedzibie SFOP, aż 
16 uczestników szukało odpowiedzi na 
postawione w tytule pytanie. 

Jednym z działań projektu, adresowa-
nym do młodszych pokoleń są warsztaty 
edukacyjne „ale Historia” popularyzujące 
wiedzę z zakresu II wojny światowej. Za-
jęcia dotyczą życia codziennego w cieniu 
okupacji, pierwszych dni września 1939r. 
na terenie Brzeska, tajnego nauczania i 
losów ludności żydowskiej zamieszkują-
cej miasto.

Samarytańska Federacja Organizacji 
Pozarządowych realizuje projekt przy 
wsparciu finansowym niemieckich EVZ 
(Pamięć-Odpowiedzialność-Przyszłość) z 
Berlina oraz ASB (Arbetiter-Samariter-
Bund) z Kolonii. 

Więcej informacji można uzyskać 
pod numerem telefonu 731 817 142 
lub bezpośrednio w Biurze Projektu w 
każdą środę od godz. 14 do 18 (Brzesko, 

Pl. Kazimierza Wielkiego 3, pokój 28 
(budynek Starej Łaźni, II piętro). Punkty 
Informacji działają także w każdy wtorek 
i czwartek: w Zakliczynie przy ul. Grabi-
na 11 od godz. 15 do 17, (tel. 733 470 407) 
oraz w Tarnowie, ul. Okrężna 4a, tel. 
733 470 294, w godz. 16 – 18.

Harmonogram najbliższych wydarzeń 
(zapisy i szczegóły w Biurze Projektu): 
14.12.2013 – Szkolenie wolontariu-
szy w zakresie pracy z osobą starszą 
11.01.2014 – Spotkanie Opłatkowe – za-
pisy i potwierdzanie obecności do 3.01 
Luty 2014 – warsztaty edukacyjne „ale 
Historia” 

ODESZLI W PAŹDZIERNIKU (uzupełnienie)
Chwałek Halina (60) – Brzesko
Kraj Jan (64) – Poręba Spytkowska

ODESZLI W LISTOPADZE
Berkowska Janina Maria (81) – Jadowniki
Bujak Helena Stanisława (89) – Szczepanów
Cierniak Marian Kazimierz (57) – Mokrzyska
Ciuruś Aneta Alicja (43) – Jadowniki
Czernecka Janina Maria (85) – Jadowniki
Dadej Józef (77) – Jadowniki

Drużkowski Nikodem Karol (29) – Brzesko
Duda Maria (76) – Jasień
Grech Marek Jan (55) – Brzesko
Guzy Beata Agnieszka (38) – Mokrzyska
Hajdo Zofia (89) – Jadowniki
Hebda Rozalia (80) – Brzesko
Jędryka Weronika Monika (0) – Brzesko
Kaltenberg Władysław (84) - Jadowniki
Klasa Maria Helena (51) – Mokrzyska
Kłos Franciszek (73) – Brzesko
Kołodziej Bronisław (90) - Mokrzyska
Kołodziej Ryszard Stanisław (57) - Brzesko

Kołodziej Stanisław (67) - Brzesko
Marmol Natalia (64) - Jadowniki
Mikuliński Edward (86) - Brzesko
Pasula Władysław (61) - Mokrzyska
Rudnik Krystyna Barbara (76) - Mokrzyska
Skowronek Stanisław (63) - Brzesko
Szosta Józef (65) - Brzesko
Świerczek Marian Jan (59) - Brzesko
Urbanik Józef (79) - Szczepanów
Wnęk Mieczysław Karol (65) - Okocim
Wójs Kazimiera (79) - Brzesko

Pomóż nam dotrzeć do naszych Beneficjen-
tów. Może Twój Bliski, Znajomy, Sąsiad to 
osoby, które pamiętają czasy 1939-1945, po-
trzebują naszego wsparcia, chcą podzielić się 
swoją historią, szukają pretekstu do wyjścia 
z domu i spotkania z drugim człowiekiem. 

Drogi Seniorze!  
Jeśli potrzebujesz, by ktoś czasem Cię odwie-
dził, zaparzył herbaty i zapytał o zdrowie… Po-
szukujesz kompana do pogawędek o pogodzie 
i narzekań na łamanie w kościach… Lubisz 
opowiadać, wracać wspomnieniami do czasów 
swojego dzieciństwa… Dość samotnych spa-
cerów i pustki czterech ścian. Pozwól by nasza 
pomoc dotarła także do Ciebie. Nasi wolonta-
riusze są gotowi by wspierać Cię w codziennych 
zajęciach takich jak zakupy, wizyta u lekarza, 
spacer czy wyjście do kina. Przyniosą, co trzeba 
ze sklepu, wezmą pod rękę byś pewniej się czuł, 
umówią na wizytę, sprawdzą rozkład jazdy 
autobusu, pomogą w odnalezieniu właściwego 
pokoju w urzędzie. Skontaktuj się z nami już dziś 
i pozwól się odwiedzić.
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W ramach realizacji projektu edukacyjnego „SMACZ-
NE, ZDROWE, KOLOROWE” 29 listopada 2013 r. 
w Publicznym Przedszkolu nr 4 im. J. Brzechwy odbył się 
„POMARAŃCZOWY DZIEŃ”. Ideą projektu jest propa-
gowanie wśród najmłodszych zdrowego odżywiania. Przed-
szkolaki i personel placówki w pomarańczowych strojach 
świętowali urodziny marchewki. Dzieci z poszczególnych 
grup zaprezentowały programy artystyczne, w których 
zachęcały do spożywania warzyw i owoców. Wszyscy chru-

Pomarańczowy Dzień

Bezpłatne szczepienia
Urząd Miejski oraz szpital powiatowy zapraszają na bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom. Rusza akcja bezpłatnych 

szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci mieszkających na terenie gminy Brzesko. Program w pierwszym etapie obejmuje 
dwulatki urodzone w 2010 oraz 2011 roku.

Dla rodziców jest to szansa, aby bezpłatnie ochronić swoje pociechy przed bakteriami, które wywołują takie choroby jak 
zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych czy sepsę. Koszt szczepienia w całości pokrywany jest z budżetu Gminy 
Brzesko.

W Polsce szczepienia przeciwko pneumokokom są zalecane przez ekspertów, ale nie są refundowane w ramach ubezpieczenia 
zdrowotnego przez Państwo. To oznacza, że rodzice, którzy chcą zaszczepić swoje dzieci, sami muszą ponieść koszt szczepionki. 
Szczepienia są wykonywane w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 68 w Brzesku. 
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących programu udziela realizator pod nr tel.: (14) 66 21 316 oraz 66 21 168.

masaż shantala w Brzesku
Masaż Shantala to wyjątkowy masaż stymulujący rozwój psychomotoryczny malutkich dzieci, który jednocześnie re-
laksuje i koi wiele dolegliwości zarówno u dziecka, jak i u masującej go mamy. Przeciwdziała kolkom, zaparciom ale też 
problemom logopedycznym dzieci, jak i depresjom poporodowym i kłopotom z laktacją u mam. Więcej o zaletach masażu 
Shantala można było dowiedzieć się podczas prelekcji „Zalety masażu Shantala” w Brzeskiej Akademii Ruchu w dn.3 
grudnia. Wkrótce rusza kurs, zapisy tel. 690 453 001 lub Brzeska Akademia Ruchu.

pali smaczne marchewki, zajadali mandarynki i popijali 
pomarańczowego |Kubusia.

Ponadto został rozstrzygnięty konkurs plastyczny 
„CZERWONE MARCHEWKI”, na który zgłoszono ponad 
50 prac wykonywanych różnymi technikami plastycznymi. 
Autorzy wykazali się zdolnościami plastycznymi, wyobraź-
nią i dużym poczuciem humoru.

Już dziś dzieciaki chcą rozpocząć przygotowania do Dnia 
Zielonego i Czerwonego.

tekst i fot. 
Publiczne Przedszkole nr 4 w Brzesku
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Jak co roku w połowie listopada kupcy 
zrzeszeni w kongregacji kupieckiej 
rozgrywali turniej o puchar Prezesa 
Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. 
W niedzielę 17 listopada na kręgielni 
BOSiR w Brzesku odbył się już XIII 
Turniej Kręglarski Kupców. Jest to 
jedna z najdłużej organizowanych 
przez kongregację imprez. Honorowy 
patronat sprawował Burmistrz Brze-
ska Grzegorz Wawryka. W zawodach 
uczestniczyli Kupcy z Limanowej, My-
ślenic, Proszowic, Krakowa i gospoda-
rze z Brzeska. Na zawody przyjechały 
całe rodziny z dziećmi. Była to dla nich 
wspaniała zabawa i okazja do wspól-
nego spędzenia czasu. Turniej rozgry-
wano w kategoriach: Dzieci, Kobiety 
oraz Mężczyźni. Fundatorem pucha-
rów w wymienionych kategoriach był 
Burmistrz Brzeska. Puchary dla dru-

Kupcy na kręgielni w Brzesku

żyn ufundował Prezes KKK Wiesław 
Jopek. O zwycięstwie i kolejności na 
podium decydował nieraz jeden punkt. 
W kronice prowadzonej przez brzeski 
oddział Krakowskiej Kongregacji Ku-
pieckiej uczestnicy mogli zobaczyć jak 
zmieniała się kręgielnia.

Zwycięzcy turnieju:
W kategorii Dzieci: I- Borys Pace-

wicz- Pyrek, II- Natalia Dubiel, III- 
Patryk Kicka. W kat. Kobiety: I- Bogu-
miła Kośmider, II- Agnieszka Dubiel, 
III Bogusława Góra. W kat. Mężczyźni: 
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Kibiców zaniepokojonych wy-
nikami uzyskiwanymi przez pol-
skich futbolistów pragniemy 
uspokoić. 1 grudnia br. w hali 
sportowej przy Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku 
objawił się talent nieprzeciętny. 
Jest nim 10-letni Kacper Mazur-
kiewicz z Luszowic, który został 
królem strzelców Turnieju Piłki 
Nożnej o Puchar Prezesa Can-
Pack zorganizowanego przez Radę 
Rodziców Orlików Okocimskiego 
na czele z Ewą Witkowską i Anettą 
Śnieg. W zawodach wzięło udział 
8 drużyn, a na parkiecie walczyli 
piłkarze z rocznika 2003 i młodsi. 

Kacper Mazurkiewicz reprezentuje 
Football Academy Dąbrowa Tarnowska, 
która zajęła pierwsze miejsce. O ich 
końcowym zwycięstwie zadecydował 
ostatni mecz turnieju, w którym później-

Zapamiętajmy to nazwisko
si triumfatorzy zmierzyli się z pierwszą 
drużyną Okocimskiego prowadzoną 
przez Rafała Polichta. Gospodarzom 
do sukcesu wystarczał remis, jednak 
dąbrowianie wygrali to spotkanie 4:0, 
a hat-trickiem popisał się oczywiście 
Kacper Mazurkiewicz, który w całych 
zawodach zaliczył pięć takich osiągnięć. 
Trener brzeskich Orlików miał sposob-
ność spotkać się ze starym znajomym 
z piłkarskich boisk, bo szkoleniowcem 
Tarnowskiej Akademii Piłkarskiej jest 
Krzysztof Palej, były snajper Okocim-
skiego, owacyjnie przyjęty przez kibiców. 
Paradoksem jest to, że TAP Tarnów to 
jedyna drużyna, która w całym turnie-
ju nie przegrała ani jednego meczu, 
a jednak zajęła dopiero trzecie miejsce, 
notując cztery zwycięstwa i trzy remisy. 
Medale i dyplomy, a także nagrody in-
dywidualne wręczali młodym piłkarzom 
burmistrz Grzegorz Wawryka oraz peł-

niący obowiązki prezesa Okocimskiego 
Roman Pawełek. 

Najlepsi piłkarze w poszczegól-
nych drużynach: 

Najlepsi piłkarze
FA Dąbrowa Tarnowska – An-

toni Bociek, OKS I – Damian Boroń, 
TAP Tarnów –  Marcin Kumorek, 
Puszcza Niepołomice – Jakub 
Pawłowski, ABC Futbolu Bochnia 
– Jakub Piekarz, OKS II – Bartłomiej 
Ryba, Kolejarz Stróże – Szczepan 
Myjak, Radłovia – Marcel Kurtyka. 

Najlepszy snajper: Kacper Ma-
zurkiewicz (FADT) – 15 bramek. 

Najlepszy bramkarz: Piotr Zagó-
rowski (OKS I).

Najlepszy obrońca: Miłosz Ki-
jowski (TAP).

Najlepszy pomocnik: Bartłomiej 
Krystian (PUS).

Sędziowały: Karolina Imioło i An-
gelika Kuryło.     

WALP

W Małopolskim Szkolnym Związ-
ku Sportowym dokonano podsumo-
wania wyników rywalizacji szkół 
wszystkich szczebli naszego woje-
wództwa. W sprawozdaniu MSZS 
wyróżnione zostały gmina Brzesko 
i powiat brzeski. Gmina znalazła 
się w nielicznym gronie tych, które 
na organizację szkolnych zawodów 
przeznaczają rocznie więcej niż 
50 tysięcy złotych (a jest to dość 
wąskie grono). Powiat z kolei do-
ceniony został za sporządzanie 
kompletnych statystyk dotyczących 
organizacji takich zawodów. Ubie-
gły rok szkolny był niezwykle po-
myślny dla Publicznego Gimnazjum 
nr 2 w Brzesku, którego uczniowie-
sportowcy zostali sklasyfikowani 
na 5. miejscu w województwie.  

Uczniowie PG 2 Brzesko w roku 
szkolnym 2012/2013 odnieśli wiele zna-
czących sukcesów w wojewódzkich za-
wodach. Kamil Socha zajął 2. miejsce 
w biegach przełajowych, dziesiąty był 

„Dwójka” rządzi w brzeskim sporcie
Stanisław Baniak, a drużyna została 
sklasyfikowana na 6. pozycji. Kinga 
Chyl była dziewiąta w tenisie stołowym, 
drużynowo w tej dyscyplinie reprezenta-
cja zajęła 3. lokatę. Do sukcesów należy 
zaliczyć także 4. miejsce drużyny chłop-
ców w badmintonie i 5. miejsce chłopców 
w piłce nożnej. Znakomicie spisał się 
również pływak Radosław Gucwa, 
który wywalczył 5. miejsce w stylu 
dowolnym. To dzięki tym osiągnięciom 
PG 2 Brzesko zostało sklasyfikowane na 
5. miejscu w województwie wśród szkół, 
a powiat brzeski został sklasyfikowany 
na 15. pozycji (na rzecz powiatu punkto-
wały także gimnazja w Gnojniku i Woli 
Dębińskiej).

Uczniowie szkół podstawowych 
punkty dla swoich placówek zdobywa-
ją w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. 
Na szczeblu wojewódzkim najbardziej 
spektakularny sukces odniosła Oliwia 
Sowa (SP 3 Brzesko), która zwyciężyła 
w biegach przełajowych. W tej samej 
konkurencji na uwagę zasługuje 11. 

miejsce Krzysztofa Toty (SP Poręba 
Spytkowska). Rewelacyjne osiągnięcie 
zanotowały także pingpongistki z SP 
2 Jadowniki, które triumfowały w tej 
dyscyplinie w mistrzostwach wojewódz-
twa, by później zająć 6. miejsce w za-
wodach rangi ogólnopolskiej. Dumni 
możemy być także z szachisty Wojcie-
cha Urbańskiego (SP Szczepanów), 
piątego w tej konkurencji w ubiegłym 
roku szkolnym. W klasyfikacji szkolnej 
najwyżej w województwie sklasyfikowa-
na jest SP 2 Jadowniki (61-70. miejsce). 
Powiat brzeski zajął 18. miejsce. 

W Licealiadzie nasz powiat może 
pochwalić się jedynie wynikami osiągnię-
tymi w biegach przełajowych, w których 
Monika Gutowicz (ZSP 1 Brzesko 
sklasyfikowana została na 2. miejscu 
(rocznik 1996), Mariusz Trojanowski 
(ZSP 2 Brzesko) był trzeci (rocznik 1996), 
a Amadeusz Kolbusz (ZSP 1 Brzesko) 
dziesiąty (rocznik 1994-93). Do sukcesów 
uczniów przyczynili się nauczyciele wy-
chowania fizycznego  PG 2.  WALP

I- Jacek Tomasik, II- Bogdan Baranek, 
III- Mirosław Wigura

W rywalizacji drużynowej na 
I miejscu niezmiennie pozostaje oddział 
z Brzeska, na II miejscu po zaciętej wal-
ce uplasował się oddział z Limanowej. 
Najniższy stopień na podium wywal-
czyli Kupcy z Proszowic. Poza podium 
uplasowali się Kupcy z Krakowa a za 

nimi oddział z Myślenic. W turnieju 
uczestniczyło w tym roku około 100 
uczestników, którzy z pewnością na 
długi czas zapamiętają zabawę i miło 
spędzony na kręgielni czas. Najmłodsi 
uczestnicy zapowiedzieli już swój udział 
w następnym roku. Brzeski oddział 
Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej 
dziękuję sponsorom, którymi byli: Bro-

war Okocim, Kwiaciarnia Bazzar Ka-
tarzyny Pacewicz- Pyrek, Mini Market 
„Pod Dębem”, Firma Usługowa Robert 
Dubiel, Firma Bomas- Bogdan Baranek, 
Sklep „Groszek” Małgorzaty Czarnik, 
Urząd Miejski w Brzesku, Małgorzata 
Baranek, Restauracja „Klimaty” Bog-
dana Kądziołki.

tekst i fot. Bogdan Baranek
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TENIS STOŁOWY
7 listopada – W Jadownikach roze-

grane zostały Mistrzostwa Gminy w tenisie 
stołowym w ramach Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej. 

Dziewczęta indywidualnie: 1. Alek-
sandra Pytel, 2. Eliza Milewska, 3. Paulina 
Pytel (wszystkie SP 2 Jadowniki). Dziew-
częta drużynowo: 1. SP 2 Jadowniki), 2. 
SP 2 Brzesko, 3. SP Szczepanów. Chłopcy 
indywidualnie: 1. Krystian Chrabąszcz 
(SP 3 Brzesko), 2. Mikołaj Zaczyński (SP 
Bucze), 3. Mateusz Grodny (SP 1 Jadowni-
ki). Chłopcy drużynowo: 1. SP Bucze, 2. 
SP 3 Brzesko, 3. SP 1 Jadowniki.

PŁYWANIE
8 listopada – Po raz dziewiąty zorganizo-

wane zostały przez BOSiR Zawody Pływackie 
z okazji Święta Niepodległości. Obok organiza-
tora sponsorami zawodów były Urząd Miejski, 
firma Oknolux oraz Cyfrowy Polsat z siedzibą 
w Brzesku przy ulicy Głowackiego. Na starcie 
stanęło 69 osób. 

BOKS
10 listopada – W Dębicy zakończył 

się dwudniowy III Międzywojewódzki Tur-
niej Pięściarski o Puchar Stowarzyszenia 
Alternatywa, w którym z powodzeniem 
startowali zawodnicy Magic Boxing 
Brzesko. Złote medale wywalczyli Jakub 
Guzik - na zdjęciu (kat. 68 kg, młodzicy) 
Patryk Domińczyk (kat. 63 kg, kadeci).  
Gabriela Widełka i Daniel Gurgul 

wywalczyli srebrne medale. 
29 listopada – W Poznaniu rozpoczęły 

się II Mistrzostwa Polski Młodzików w bok-
sie. W zawodach startował Jakub Guzik 
Z BKB Magic Boxing Brzesko, który zdobył 
brązowy medal. Brzeski pięściarz awans do 
finałów MPM wywalczył podczas turnieju 
eliminacyjnego w Lublinie. Podopieczny 
Edmunda Kubisiaka ma już na swoim 
koncie tytuły mistrza Małopolski i mistrza 
Polski GPS, oba wywalczone w tym roku. 
Jego wyjazd do Poznania sponsorowała 
firma K&K Recykling System.  

Sport w pigułce STRZELECTWO
11 listopada – Na policyjnej strzelnicy 

przy ulicy Szczepanowskiej rozegrane 
zostały tradycyjne zawody z okazji Świę-
ta Niepodległości, zorganizowane przez 
Zarząd Powiatowy LOK. Wystartowało 
w nich 40 osób (w tym 6 kobiet). W katego-
rii open zwyciężył Bogdan Spyrka, który 
wyprzedził Pawła Spyrkę, Krzysztofa 
Krzywdę i Elżbietę Baran. W kategorii 
młodzieżowej najlepszy był Adrian Witek, 
drugie miejsce zajęła Sandra Dydyńska, 
a trzecie Szymon Drabik.

KRĘGLE
17 listopada – W kręgielni BOSiR 

rozegrany został XIII Turniej Kręglarski 
Kupców, w którym uczestniczyli zawodnicy 
z Krakowa, Limanowej, Myślenic, Proszo-
wic i Brzeska.    

17 listopada – W Raciborzu zakoń-
czyły się trwające dwa dni I Mistrzostwa 
Polski Seniorów „A” (czyli zawodników, 
którzy ukończyli 50 lat) w kręglach. 
W zawodach wystartowała trzyosobowa 
reprezentacja brzeskiego Osiedla Brzezo-
wieckie. W klasyfikacji indywidualnej 5. 
miejsce zajął Marek Szczupak, który po 
pierwszym dniu zawodów plasował się na 
2. pozycji. 12. był Bogumił Kulka, a 16. 
Antoni Baniak. Drużyna zakończyła 
mistrzostwa na 4. miejscu. 

23 listopada – TKKF Sokół Brzesko 
było organizatorem XXVII Memoria-
łu Władysława Piotrowskiego, który 
rozegrany został w kręgielni BOSiR. 
W zawodach wystartowały 74 osoby. 
W najmłodszej kategorii chłopców zwy-
ciężył Jan Łazowski przed Jakubem 
Kuryło i Łukaszem Pośladkiem. 
W tej samej kategorii wśród dziewcząt 
najlepsza była Kinga Mendel, która 
wyprzedziła Gabrielę Laskę i Kingę 
Rudnik. Kategoria młodzików: 1.Ta-
deusz Łazowski, 2.Bartosz Pośla-
dek, 3. Patryk Kicka. Młodziczki: 1. 
Natalia Cebula, 2. Ewa Jędryka, 3. 
Antonina Serwin. Juniorski młodsze: 
1. Aleksandra Gagatek, 2. Katarzyna 
Żurek, 3. Karolina Żurek. Juniorzy 
młodsi: 1. Daniel Szydek, 2. Mateusz 
Łazowski, 3. Damian Czernecki. 
Kobiety open: 1. Joanna Szydłowska, 
2. Katarzyna Pacewicz-Pyrek. Męż-
czyźni open: 1. Józef Japa, 2. Tomasz 
Soból, 3. Edward Szuba. Klasyfikacja 
drużynowa: 1. TKKF Sokół I (Marcel 
Kociołek, Krzysztof Soból, Tomasz 
Soból), 2. Browar Okocim (Józef Japa, 
Marek Szczupak, Krzysztof Zuzia), 
3. TKKF Sokół Brzesko III (Bogumił 
Kulka, Edward Szuba, Krzysztof 
Szuba).  

KOSZYKÓWKA
19 listopada – Cztery drużyny wy-

startowały w powiatowych zawodach ko-

szykówki chłopców rozegranych w ramach 
Licealiady. W hali Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 w Brzesku najlepsi 
okazali się gospodarze. Drugie miejsce 
zajął ZSP 2 Brzesko. Na trzecim miejscu 
zawody ukończył ZS Szczurowa. Zwycię-
ska drużyna występowała w składzie: 
Patryk Biel, Artur Biernat, Marcin 
Duch, Sebastian Gibes, Kamil Gne-
la, Maksymilian Koczaski, Leonard 
Kubala, Karol Opiła, Maciej Sala. 
Trenerem drużyny ZSP 1 Brzesko był 
Jarosław Domagała.  

SZACHY
29 listopada – W świetlicy Szkol-

nego Schroniska Młodzieżowego roze-
grane zostały gminne zawody szachowe 
w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
i Gimnazjady. 

SP (dziewczęta): 1. Aleksandra 
Skowronek (SP 2 Brzesko), 2. Licja 
Lechowicz (SP 3 Brzesko), 3. Patrycja 
Ojczyk (SP Okocim). SP (chłopcy): 1. 
Wojciech Urbański (SP Szczepanów), 
2. Oliwier Klimczak (SP 3 Brzesko), 3. 
Bartosz Wąsik (SP 2 Brzesko). Gimna-
zja (dziewczęta): 1. Amelia Misieńko 
(PG 1 Brzesko), 2. Aleksandra Szuba 
(PG 2 Brzesko), 3. Justyna Bujak (PG 
Jadowniki). Gimnazja (chłopcy): 1. 
Paweł Lechowicz, 2. Maciej Okas, 3. 
Piotr Zając (wszyscy PG 1 Brzesko).

KWALIFIKACJE
30 listopada – W Poznaniu roz-

poczęły się kwalifikacyjne zawody do 
tegorocznych Mistrzostw Europy senio-
rów w pływaniu. Wystartował w nich 
między innymi Wojciech Wojdak. 
Brzeski kraulista wprawdzie minimum 
kwalifikacyjnego nie uzyskał, ale swoi-
mi startami potwierdził przynależność 
do ścisłej czołówki krajowej, zajmując 
4. miejsce na 200 metrów, 6. miejsce 
na 400 metrów i 5. miejsce na 1500 
metrów.  

PIŁKA NOŻNA
2 listopada – Piłkarze Okocim-

skiego Brzesko zremisowali u siebie 
bezbramkowo z GKS Tychy. 

9 listopada – W Płocku Okocimski 
przegrał z tamtejszą Wisłą 0:1 i spadł 
na ostatnie miejsce w I-ligowej tabeli. 
Było to piąte spotkanie „Piwoszy” bez 
zwycięstwa i czwarte z rzędu bez bram-
kowej zdobyczy. 

16 listopada – Po remisie 1:1 
z Flotą Świnoujście (bramka: Wojciech 
Wojcieszyński) „Piwosze” zakończyli 
jesienną rundę I-ligowych rozgrywek 
na ostatnim miejscu w tabeli.

23 listopada – W rozegranym 
awansem meczu I kolejki rundy wiosen-
nej drużyna Okocimskiego zremisowała 
u siebie 0:0 z Sandecją Nowy Sącz i po-
została na ostatnim miejscu.  
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