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WYDARZENIA

Piątek
Dni Brzeska zgodnie z wieloletnią 
tradycją zainaugurowane zostały 
koncertem Miejskiej Orkiestry Dętej. 
Muzycy pod batutą Wiesława Porwisza 
wystąpili w Ogrodzie Jordanowskim. 
W program obchodów dni miasta 
wpisano również wernisaż wystawy 
Krzysztofy Zwierz- Ciok, zmarłej w lu-
tym br. malarki i rysowniczki pocho-
dzącej z Brzeska. Wystawa połączona 
została z koncertem uczniów brzeskiej 
szkoły muzycznej. 

Sobota
Sobota rozpoczęła się wyborami naj-
sympatyczniejszego psa (więcej infor-
macji w dalszej części numeru). Od 
15:00 na scenie na Placu Kazimierza 
prezentowały się przedszkolaki ze 
Szczepanowa, zespoły taneczne z Brze-
skiej Akademii Ruchu, tancerze ze 
szkoły tańca Thomas Dance Doroty 
Thomas oraz wokalistki z MOK. 

W nawiązaniu do Wieczorów Indyj-
skich organizowanych na przestrzeni 
ostatnich dwóch lat przez MOK, na 
scenie przedstawiony został program 
Dotyk Indii. Publiczność miała okazję 
zapoznać się bliżej z kulturą Indii, 
tańcem i charakterystycznymi dla tego 
kraju strojami. 

Występy muzyczne rozpoczęły 
Anna i Kinga Gurgul - zwyciężczynie 
programu „Aplauz, aplauz!”. Jako 
następna ze swoim mini recitalem 
wystąpiła znana brzeskiej publicz-
ności Katarzyna Szlachta, której 
opiekunem artystycznym jest Ewelina 
Stępień – instruktor MOK w Brze-
sku. Po krótkiej przerwie na konkurs 
organizowany przez Browar Okocim 
zagrał zespół Small Cafe, w skład 
którego wchodzą młodzi, utalentowani 
muzycy z Tarnowa. Po nich na scenie 
pojawił się znany wszystkim zespół 
Pod Budą. Grupa funkcjonuje już 
blisko 40 lat, przez ten czas koncer-
towała prawie w całej Europie. Warto 
nadmienić, że w jej obecnym składzie 
(obok Andrzeja Sikorowskiego, Anny 
Treter i Marka Tomczyka) występuje 

Dni Brzeska
brzeszczanin Andrzej Żurek. Z zespo-
łem współpracuje również pochodzący 
z Brzeska Jan Hnatowicz, prywatnie 
mąż Anny Treter. Miło było słuchać 
jak rozbawiona publiczność śpiewała 
„Ciotkę Matyldę”, „Na całość”, „Nie 
przenoście nam stolicy do Krakowa” 
i „Ale to już było”. Sobotnią imprezę 
prowadził Waldemar Pączek.

Niedziela
Niedzielne atrakcje rozpoczął blok 
„muzycznie i tanecznie”, w ramach 
którego wystąpili wokaliści z MOK, 
grupy taneczne ze szkoły tańca Bo-
gusławy Frankowicz oraz grupa bale-
towa prowadzona przez Edytę Korus. 
Taneczne show zaprezentował również 
Andrzej Starowicz, tancerz i choreo-
graf, występujący w Polsce i Stanach 
Zjednoczonych.

Gwiazdą wieczoru był zespól Blue 
Cafe. Artyści nie zawiedli publiczno-
ści i prócz piosenek z ostatniej płyty 
zaprezentowali również swoje naj-
większe przeboje (jak choćby „Buena”). 
W styczniu br. minęło 10 lat od kiedy 
Tatianę Okupnik zastąpiła pochodząca 
z Bielska- Białej wokalistka Dominika 
Gawęda. Przed głównym koncertem 
na scenie wystąpili Jarosław Gmi-
trzuk i Jola Mrotek, którzy rozbawili 
publiczność i zachęcali do udziału 
w różnorodnych konkursach. Zagrał 
też folkowy zespół Redlin oraz, Azzja 
& Beauty Plate łączący taneczny pop 
i rockowe riffy. Imprezę jak co roku za-
kończył pokaz sztucznych ogni. W tym 
dniu prowadzącymi byli Katarzyna 
Gawenda i Adrian Zaleśny.

Podczas Dni Brzeska funkcjonował 
bazar indyjski, Kącik Małego Muzyka, 
Strefa Juniora kopalni soli w Bochni, 
warsztaty rękodzielnicze, prowadzone 
przez Marię Karaś, Elżbietę Loranty 
i Reginę Głuszak. Ciekawe atrakcje 
przygotowała również Auto Szkoła Duet.

Imprezy towarzyszące
W sobotę na świetlicy przy parafii 
NMP MK i św. Jakuba Apostoła zor-
ganizowano warsztaty modelarskie 
„Trójpłatomania”, a na rynku głów-
nym można było wziąć udział w grze 
wielkoformatowej „Asy Przestworzy”. 
W weekend 11 – 12 czerwca na kor-

tach BOSiR-u rozegrany został IX 
Memoriał im. Józefa Wojciechowskiego 
w Tenisie Ziemnym. 17 czerwca BOSiR 
zorganizował turniej piłki plażowej.

Wśród imprez towarzyszących 
wymienić należy także „Piastowe 
Dziedzictwo” na wzgórzu Bocheniec 
oraz Grand Prix Małopolski w boksie 
(więcej informacji w dalszej części 
numeru).

Organizatorzy, sponsorzy
Organizatorami imprezy byli bur-
mistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, 
Urząd Miejski oraz Miejski Ośrodek 
Kultury. Współorganizatorem było 
Starostwo Powiatowe w Brzesku. 

Sponsorem strategicznym był Bro-
war Okocim, złotym sponsorem Can 
– Pack S.A. Tegoroczne Dni Brzeska 
wspomogli również: Bank BGŻ BNP 
Paribas, firma remontowo - budowlana 
Budmir, Megamot, Krawczyk – Wypo-
życzalnia Sprzętu Budowlanego, Big 
Pen – Sklep Papierniczy, biuro podróży 
Gosia Tour, Bank Spółdzielczy w Brze-
sku, firma Jawor, firma Proster p. 
Wiesława Pukala, firma Granit, Multi-
Med, MPEC, Cech Rzemieślników oraz 
Małych i Średnich Przedsiębiorców, 
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Brze-
skich, Chemiplast 1, firma p. Edmunda 
Lesia, stacja paliw „Jaga”, Karczma 
Rzym, Euro – Gum, Rejonowe Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, 
Studio Masters, ZPHU Betoniarnia p. 
Jerzego Mikołajka, Hotel „August”, 
Zasada Trans Spedition, Szyszkar-
nia – Restauracja, Krakowski Bank 
Spółdzielczy oddział w Szczurowej, 
Pizzeria Soprano, Centrum Rozryw-
kowo – Konferencyjne Planeta, Firma 
Enter p. Jerzego Kubali, restauracja 
Galicyjska, Galeria Fryzur p. Pauliny 
Ciuby – Cierniak, Meble Brożek, CUK 
Ubezpieczenia, Auto Szkoła Duet, 
Brzeska Oficyna Wydawnicza, Prze-
wodniczący ZO Stare Miasto Adam 
Kwaśniak, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Ojczyk, Salon Pie-
lęgnacji Zwierząt „Chwila Dla Pupila”, 
Artykuły Zoologiczno – Wędkarskie p. 
Doroty Klary, FHU „Akara” J. Komar-
nicki Związek Nauczycielstwa Polskie-
go oraz Brzeskie Zakłady Komunalne.

red., fot. kolor
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Brzesko wysoko w rankingu

Miasto z najmniejszym smogiem w Małopolsce

Jak wynika z rankingu przygotowane-
go przez Główny Urząd Statystyczny 
wartość zrealizowanych na terenie 
gminy Brzesko projektów unijnych 
wyniosła prawie 426 milionów złotych. 
Kwoty tej nie należy utożsamiać tyl-
ko z zadaniami realizowanymi przez 
samorząd. Unijne projekty realizują 
przedsiębiorcy, placówki oświatowe, 
organizacje pożytku publicznego i wie-
le innych podmiotów. Podana wyżej 
kwota dała miastu 147. miejsce w kra-
ju na 2,5 tysiąca gmin. Największa 
jednak część unijnego tortu przypadła 
gminie, w ciągu ostatnich lat za pienią-
dze pozyskane z różnorakich funduszy 
budowano drogi, chodniki, kanaliza-
cję, obiekty użyteczności publicznej, 

Jak wynika z raportu przygotowa-
nego przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Krakowie, 
Brzesko to jedno z trzech miast 
w Małopolsce, obok Gorlic i Olkusza 
z najmniejszym smogiem. Stężenie 
groźnego dla zdrowia pyłu PM10 
wynosi 29 mikrogramów ma metr 
sześcienny, podczas gdy dopuszczal-
na norma wynosi 40. 

-Wyniki badań prowadzonych 
przez WIOŚ przynoszą dla mieszkań-
ców dobre wiadomości. Oddychamy 
czystym powietrzem, a przez to 
jesteśmy zdrowsi - mówi burmistrz 
Brzeska, Grzegorz Wawryka. 

Nie da się ukryć, że stan czystości 
powietrza to w sporej mierze efekt 
działań samorządu, zarówno w sfe-
rze inwestycyjnej, jak i edukacyjnej. 
Niemal w całej gminie jest już sieć 
gazowa, coraz większa liczba miesz-

modernizowano placówki oświatowe, 
rozbudowywano infrastrukturę sporto-
wą. Dane dotyczą podpisanych umów 
o dofinansowanie projektów unijnych 
na dzień 31 grudnia 2015 roku, przy 
uwzględnieniu kosztów nie-
kwalifikowalnych.

Chodzi o fundusze ze 
środków UE na lata 2007-
2013 dostępne  w ramach 
programów operacyjnych: 
Infrastruktura i Środowi-
sko, Innowacyjna Gospodar-
ka, Kapitał Ludzki, Pomoc 
Techniczna, Rozwój Polski 
Wschodniej, a także po-
szczególnych Regionalnych 
Programów Operacyjnych.

kańców instaluje w swoich domach 
tego typu ogrzewanie. – Od wielu 
lat zabiegaliśmy o to, aby ciężki ruch 
samochodowy wyprowadzony został 
z miasta, co praktycznie już się udało, 
ruch tranzytowy niemal całkowicie 
omija miasto - dodaje burmistrz 
Grzegorz Wawryka. 

Wielomilionowe inwestycje pro-
wadziło i nadal prowadzi Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej, które dba o to, aby spalanie 
węgla było jak najmniej uciążliwe 
dla mieszkańców. Modernizacja taśm 
przesyłowych, wymiana przemysło-
wych filtrów i wiele innych wyko-
nanych zadań powodują, że MPEC 
emituje do atmosfery minimalną 
dawkę zanieczyszczeń. Należy dodać, 
że inne duże zakłady pracy działające 
na terenie miasta także należycie 
dbają o ochronę środowiska.

-Na każdym kroku widać, jak gmina 
zmieniła się w ciągu ostatnich lat, jak 
poprawiła się jakość życia mieszkań-
ców. Mamy nowe drogi, nowoczesne 
budynki, niemal cała gmina jest skana-
lizowana, a nasze dzieci uczą się w do-
brze wyposażonych szkołach  - mówi 
burmistrz Brzeska, Grzegorz Wawryka.                                                                                                  

BP w Brzesku

Warto podkreślić, że gmina już 
od piętnastu lat prowadzi konkurs 
ekologiczny „Brzesko. Czysta gmi-
na”, a jego efekty już widać. - Pierwsi 
uczestnicy konkursu to już teraz do-
rośli ludzie, którzy doskonale wiedzą, 
jak dbać o otaczające ich środowisko 
naturalne. Temat jednej z edycji kon-
kursu brzmiał: „Kochasz dzieci, nie pal 
śmieci”, uczniowie wszystkich szczebli 
szkół oraz ich rodzice informowani 
byli o niebezpieczeństwach wynika-
jących z palenia w domowych piecach 
plastikowych opakowań. W gminie 
znakomicie prowadzona jest gospodar-
ka odpadami, w tym segregacja m.in. 
opakowań plastikowych. Mieszkańcy 
mają coraz wyższą świadomość eko-
logiczną - mówi Danuta Zięba, kie-
rownik Biura Gospodarki Odpadami 
w Urzędzie Miejskim. 

                         BP w Brzesku

W odpowiedzi na monity burmistrza 
Grzegorza Wawryki,  dyrekcja PKP 
Intercity pismem z dnia 10 maja po-
informowała o zwiększeniu o osiem  
liczby pociągów kategorii Intercity 
zatrzymujących się na stacji w Brze-
sku. Zaplanowano zgodnie z rocznym 
rozkładem edycji 2015/2016 zatrzyma-

wprowadziła też dogodniejsze skomu-
nikowanie pociągów  Express Intercity 
Premium relacji Kraków-Warszawa 
i Kraków-Gdynia na stacji Kraków 
Główny z pociągami przyjeżdżającymi 
i odjeżdżającymi z Brzeska.

BP w Brzesku

nie pociągów: TLK Malinowski relacji 
Warszawa-Krynica-Warszawa, IC 
Orion relacji Szczecin-Przemyśl-Szcze-
cin, IC Matejko, IC Kossak, IC Mal-
czewski, IC Wyspiański i IC Mehoffer  
relacji Przemyśl-Wrocław-Przemyśl, 
IC Siemiradzki kursujący na trasie 
Poznań-Zamość-Poznań. PKP Intercity 

Więcej pociągów Intercity na dworcu w Brzesku

fot. M. Kotfisfot. M. Kotfis
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Zjazd oddany do użytku
Nikt nie ma chyba cienia wątpliwości. 
Brzesko to najlepiej skomunikowane 
z autostradą  miasto w Małopolsce. 
Na tym nie koniec inwestycji. Bo – 
jak zapowiedział, podczas oficjalnego 
otwarcia południowego  zjazdu, mini-
ster Andrzej Adamczyk – niebawem 
rozpocznie się projek-
towanie dalszej części 
zachodniej obwodnicy 
Brzeska, o którą wła-
dze miasta zabiegają 
od kilku lat. – Droga 
została wybudowana 
zgodnie z projektem 
i posiada wszelkie 
odbiory, w związku 
z tym stwierdzam, że 
dopuszczona zostaje 
do użytku – „sakra-
mentalna formułka” 
wypowiedziana przez 
ministra Adamczyka, 
zakończyła cykl inwe-
stycyjny. Chwilę po-
tem ruch samochodów 
z ulicy Leśnej, został 
skierowany na nowy 
łącznik a autostradą. 
– Oddanie do użytku 
zjazdu z autostrady 
jest zwieńczeniem kil-
kuletnich starań  i za-
biegów. Ta inwestycja 
stawia Brzesko wśród 
najlepiej skomuniko-
wanych miast w Ma-
łopolsce. 

- Dla mieszkańców 
oznacza to między in-
nymi, że ruch dużych 
samochodów i ciągni-
ków siodłowych  niemal 
całkowicie wyprowa-
dzony został z miasta, 
ulica Leśna jest teraz spokojną drogą, 
po której jeździ niewielka liczba aut 
– mówi burmistrz Brzeska, Grzegorz 
Wawryka. Zdaniem ministra Adam-
czyka podziękowania za przygotowa-
nie inwestycji należą się Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
wykonawcom oraz samorządowcom, 
którzy zabiegali o realizację inwesty-
cji. – Gdyby nie ich upór dzisiaj drogi 
pewnie by nie było – mówił minister 
Andrzej Adamczyk. Minister deklaro-
wał, że jednym z priorytetowych dzia-
łań GDDKiA i ministerstwa, będzie 
realizacja drugiego etapu zachodniej 

obwodnicy Brzeska.
Nie byłoby tych inwestycji, gdy-

by nie liczne monity gminy. – Wiele 
rozmów odbytych w ostatnich kilku 
latach z władzami województwa mało-
polskiego, posłami, przedstawicielami 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad, liczne pisma, konsultacje, 
spotkania. Najważniejsze są efekty, te 
widać – dodaje burmistrz Grzegorz  
Wawryka.  Przypomnijmy, że trasa 
zjazdu zaczyna się za wiaduktem ko-
lejowym przy ulicy Leśnej, następnie 
biegnie przez tereny niezabudowane 
do estakady, kończy się rondem przy 
starej „czwórce”. Pod estakadą znajdu-
je się zbiornik retencyjny, do którego 
spływać będzie nadmiar wód opado-
wych z drogi. Budowa trwała od lutego 
2015 roku, kosztowała 44 miliony 
złotych, wykonawcą było konsorcjum 
– IMB Podbeskidzie, PDM Godrom 

z Gorlic i PDM Dębica. Na uroczystości 
oddania zjazdu z autostrady obecni 
byli minister infrastruktury Andrzej 
Adamczyk, poseł do Parlamentu Eu-
ropejskiego Edward Czesak, , posłowie 
Józefa Szczurek-Żelazko, Wiesław 
Krajewski, wicewojewoda małopolski 
Józef Gawron, dyrektor małopolskiego 
oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, Tomasz Pała-
siński, przedstawiciele konsorcjum bu-
dującego zjazd, przedstawiciele władz 

miasta i powiatu:  bur-
mistrz Grzegorz Waw-
ryka i starosta Andrzej 
Potępa oraz radni miej-
scy i powiatowi.– Za tę 
inwestycję serdecznie 
dziękuję, proszę jed-
nocześnie o to, by jak 
najszybciej rozpoczęły 
się prace przy budo-
wie kolejnego odcinka. 
To znacznie usprawni 
i udrożni ruch wokół 
szpitala, którym kieru-
ję – mówiła poseł Józe-
fa Szczurek – Żelazko. 

Nie w Tarnowie, 
gdzie zjazdu z auto-
strady może nie być 
w ogóle, nie w Bochni, 
gdzie samorządy nadal 
spierają się którędy 
ma on przebiegać, ale 
w Brzesku najlepiej 
w całym subregionie, 
a może i w wojewódz-
twie, rozwiązany jest 
problem skomuniko-
wania dróg lokalnych 
z autostradą A4.  – To 
moim zdaniem powód 
do wielkiej satysfakcji 
i zadowolenia. Budo-
wa autostrady miała 
ogromne znaczenie dla 
rozwoju naszego mia-
sta i regionu. Wiem, że 
potrzeba nam nowych 

inwestycji w Brzesku. Najpierw musia-
ła więc powstać autostrada . Kolejnym 
krokiem było rozwiązanie problemu ze 
zjazdami. Dzisiaj stolica naszego po-
wiatu ma doskonałe skomunikowane 
drogi lokalne z autostradą i między-
narodową drogą – starą „czwórką”. 
Ale ja chcę dodać, że nie jest to koniec 
naszych starań. Dzięki zrozumieniu 
i poparciu  naszych działań, jestem 
przekonany ,że powstanie ostatni 
etap zachodniej obwodnicy Brzeska, 
czyli odcinek tzw. „sądecki”- mówi 
burmistrz Grzegorz Wawryka. 

BP w Brzesku

fot. M. Kotfisfot. M. Kotfis
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W ostatnich latach intensywne opady 
w całej Europie i w Polsce wielokrot-
nie prowadziły do powodzi, podtopień 
i w efekcie szkód materialnych. Takie 
zdarzenia pokazują wyraźnie, jak 
bardzo tereny mieszkalne są wrażliwe 
na deszcze nawalne. Najczęściej wy-
stępującymi powodziami są powodzie 
opadowe. Przyczyną są silne opady 
nawalne, czyli opady o dużym natęże-
niu, występujące w okresie od marca 
do października. Jak podaje Rządowe 
Centrum Bezpieczeństwa najbardziej 
zagrożone jej wystąpieniem są tereny 
pięciu województw południowych: 
małopolskiego, podkarpackiego, ślą-
skiego, opolskiego i dolnośląskiego. We 
wtorek 31 maja w Brzesku urządzenia 
pomiarowe wskazały o godzinie 16.30 
opad o natężeniu blisko 300 litrów 
na metr kwadratowy. Tak krańcowo 
dużych opadów nie notowano od lat. 

W piątkowym wydaniu Gazety 
Krakowskiej redaktor Robert Gąsio-
rek zamieścił komentarz Tomasza 
Machowskiego z Polskich Łowców 
Burz dotyczący wtorkowej ulewy 
w Brzesku „ ... prawda jest taka , że 
nawet najgrubsza rura kanalizacyjna 
nie jest w stanie pomieścić ogromnej 
ilości wody. Deszcz był tak intensyw-
ny, że musiał spowodować lokalne 
podtopienia”. Gmina Brzesko nie 
zaniedbuje działań mających zabez-
pieczyć mieszkańców przed powodzią 
czy podtopieniami. Systematycznie od 
lat prowadzi działania inwestycyjne 

Inwestycje gminy Brzesko w bezpieczeństwo 
powodziowe mieszkańców

i remontowe. Budowa zbiorników na 
wody opadowe, chodników wraz z ka-
nalizacją, budowa kanalizacji desz-
czowej, odwadnianie ulic, regulacja 
cieków wodnych, budowa i remonty 
rowów melioracyjnych - to tylko nie-
które z inwestycji wykonywanych 
w celu poprawy stanu bezpieczeństwa 
w czasie ulewnych deszczów i powodzi 
na terenie gminy Brzesko.

W 2013 roku za blisko 19 tysięcy 
złotych przeprowadzono konserwację 
prawie 3,5 kilometra rowów odwad-
niających - w Okocimiu, Jadownikach, 
Brzesku, Porębie Spytkowskiej, Mo-
krzyskach. Oprócz tego wyremonto-
wano fragment kanalizacji deszczowej 
w Jadownikach, blisko 80 tysięcy zło-
tych gmina wydała na usuwanie szkód 
powodziowych, co polegało na odtwa-
rzaniu rowów i remontach przepustów.

W 2014 roku na konserwację blisko 
15 tysięcy metrów bieżących gmina 
wydała ponad 72 tysiące złotych, prace 
prowadzone były na terenie wszystkich 
sołectw oraz w samym Brzesku. W tym 
samym roku urząd przeprowadził 
modernizację głównego rowu odpro-
wadzającego wody opadowe w Woko-
wicach za kwotę 50 tysięcy złotych.

W 2015 roku w Brzesku przebudo-
wano rów przy ulicy Brzegowej, koszt 
inwestycji wyniósł 213 tysięcy złotych, 
a remont rowu wzdłuż Podmiejskiej 
w Jadownikach kosztował 62 tysiące 
złotych. 90 tysięcy kosztowało odwod-
nienie ulicy Brzeskiej . W 2015 roku 

kontynuowano modernizację rowu 
w Wokowicach za kwotę 46 tysięcy 
złotych. Przy ulicach Okocimskiej 
i Czecha wykonany został próg za-
bezpieczający. Umocniono także frag-
ment brzegów Uszwicy, ta inwestycja 
wykonana została przez Małopolski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Krakowie. Wybudowano kanalizację 
deszczową w ulicy Chmielnej i Piwnej 
za kwotę 127 tysięcy złotych oraz 
kanalizację deszczową przy ul. Pia-
stowskiej kosztem 55 tysięcy złotych. 
Prace konserwacyjne rowów oraz nowe 
odcinki wykonane zostały w Buczu, 
Mokrzyskach, Jasieniu, Wokowicach, 
Jadownikach. Łączna ich długość to 
13 tysięcy metrów bieżących za kwotę 
440 tysięcy złotych. W 2015 roku zre-
alizowano przebudowę drogi powia-
towej Brzesko-Szczepanów-Borzęcin, 
wyposażając ją w kanalizację opadową 
o długości 1,5 kilometra. Zrealizowano 
też budowę kanalizacji deszczowej, 
odwadniającej w ciągu drogi Oko-
cim-Jadowniki za kwotę 150 tysięcy 
złotych , a w miejscowości Mokrzyska 
za kwotę 159 tysięcy złotych. W 2016 
roku zaplanowano budowę chodni-
ków wraz z kanalizacją deszczową 
w miejscowościach Mokrzyska, Bucze 
za kwotę ponad 420 tysięcy złotych. 
W zbiornik retencyjny wyposażony jest 
nowy zjazd z autostrady. Wybudowany 
pod estakadą doskonale spełnia swoje 
zadanie. Zalewana wcześniej w czasie 
obfitych deszczy ulica Klonowa i Bu-

fot. M. Kotfisfot. M. Kotfis
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cze nie odczuły skutków nawałnicy, 
jaka przeszła we wtorek nad gminą 
Brzesko. 

- Sporo prac zaplanowaliśmy także 
na ten rok - mówi inspektor referatu 
ochrony środowiska, Maria Zachara. 
- Plan prac wykonywany jest zgodnie 
z wnioskami zgłaszanymi przez miesz-
kańców, radnych, sołtysów i prze-
wodniczących osiedli. Najważniejsze 
jest to, że wykonane prace przynoszą 
oczekiwany efekt. Tereny, na których 
wyremontowane zostały rowy meliora-
cyjne i przepusty nie są już zalewane, 
a woda sprawnie jest odprowadzana 
nawet w czasie dużych opadów. Dzięki 
temu zarówno mieszkańcy Bucza, Ja-
sienia z ulicy Klonowej , Piastowskiej 
z Brzeska , Jadownik w rejonie potoku 
Grodna nie ucierpieli przez wtorkowe 
opady.

Są dobre wieści dla mieszkańców 
ulicy Uczestników Ruchu Oporu. 
-Burmistrz i jego pracownicy, bardzo 
szybko pojawili się na miejscu. Na 
drugi dzień burmistrz zwołał u siebie 
zebranie, na którym byli mieszkań-
cy oraz przedstawiciele Rejonowego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji. Zostaliśmy zapewnieni, że pod 
koniec września zakończą się prace, 
które zabezpieczać będą mieszkańców 
przed zalewaniem - mówi przewodni-
czący Zarządu Osiedla Stare Miasto, 
Adam Kwaśniak.

-Problem polega na tym, że w re-
jonie osiedla Stare Miasto funkcjo-
nuje kanalizacja ogólnospławna, 
to znaczy, że ścieki socjalne płyną 
razem z wodami opadowymi. Jeśli 
jest opad nawalny to powoduje wy-
bijanie studzienek - wyjaśnia przez 
RPWiK, Zbigniew Gładyś. Ale to się 
wkrótce zmieni. Przez ostatni rok 
trwały przygotowania do inwestycji, 
która polegać będzie na rozdzieleniu 
kanalizacji. - Mamy już gotową całą 
dokumentację, pozwolenie na budowę 
i zgody mieszkańców, w przyszłym 
miesiącu ogłoszony zostanie przetarg, 
który wyłoni wykonawcę prac. Mają 
się one zakończyć pod koniec września 
- dodaje prezes Zbigniew Gładyś. 

Nie jest prawdą jak podają niektóre 
media ,że przez wtorkową ulewę zala-
nych zostało fekaliami kilkadziesiąt 
domów w Brzesku. Problem wypływu 
fekaliów z kanalizacji dotyczył tylko 
ulicy Uczestników Ruchu Oporu na 
odcinku około 100 metrów. Na trzy po-
sesje wtargnęła woda . W pozostałych 
sześciu posesjach tego problemu nie 
było, ponieważ już wcześniej zostały 
zamontowane przez RPWiK trzy zasu-
wy zwrotne uniemożliwiające wdarcie 
się poprzez kanalizację wód do wnętrza 
lub wejścia do posesji były usytuowane 
ponad poziomem chodnika. Natych-
miastowa reakcja służb zarządzania 
kryzysowego gminy Brzesko, Rejono-

wego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji , Brzeskich Zakładów 
Komunalnych doprowadziła w prze-
ciągu dwóch godzin do usunięcia wód 
i uprzątnięcia terenu. Na miejscu 
zdarzenia byli również Policjanci oraz 
Państwowa Straż Pożarna, - mówi 
Krzysztof Bigaj z zespołu zarządzania 
kryzysowego.

Tylko dzięki konsekwentnemu 
budowaniu infrastruktury skutecz-
nie zminimalizowano i  ograniczono 
szkody spowodowanych powodziami 
i podtopieniami. Do wdrażania sku-
tecznej ochrony muszą włączyć się 
również właściciele gruntów i budyn-
ków. Często poprzez wadliwą budowę 
kanalizacji czy wykonanie podłączy 
narażają się na negatywne skutki 
wynikające z nadmiernych opadów.

Należy jednak wziąć pod uwagę to, 
że osiągalny poziom ochrony jest ogra-
niczony i generalnie zawsze występuje 
ryzyko zalań przy szczególnie inten-
sywnych opadach. Zaawansowane 
zapobieganie zalaniom jest zadaniem, 
dla którego nie ma jeszcze żadnych 
sprawdzonych schematów działania. 
Oszacowanie prawdopodobieństwa 
wystąpienia takich ekstremalnych 
przepływów jest obecnie jednym z naj-
trudniejszych i najważniejszych hy-
drologicznych problemów naukowych. 

BP w Brzesku

fot. M. Kotfisfot. M. Kotfis
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Drogi kierowco. Jeśli zauważysz 
kiedyś, że zaparkowany gdzieś 
w Brzesku twój samochód obfo-
tografowuje jakiś mężczyzna, nie 
bądź do końca przeświadczony, 
że jest to jeden z miejscowych 
parkingowych. Równie dobrze 
może to być słynny brzesko-jadow-
nicki redaktor śledczy Mateusz 
Franczyk – człowiek, któremu 
przynajmniej raz na półtora roku 
Brzesko jawi się jako miasto się-
gające dna. Młodzieniec, który ma 
swoiste hobby – lubi swoim postę-
powaniem naśladować metody 
niechlubnej niegdyś organizacji 
zwanej ORMO. 

Redaktor Franczyk miał niedawno 
okazję obserwować przebieg zebrania 
wiejskiego w Jadownikach. Obser-
wował je wewnątrz sali obrad, jak 
i na zewnątrz. Przypadek sprawił, że 
wychodząc już po zebraniu zauważył 
nieprawidłowo zaparkowany samo-
chód samego burmistrza. Przecież to 
wymarzony kąsek dla reportera szuka-
jącego sensacji. W ruch poszedł aparat 
fotograficzny, a wykonane nim zdjęcie 
opublikowane zostało na jednym z por-
tali internetowych, by wcześniej trafić 
do innego aparatu, mianowicie ściga-
nia. Sprawą zajęło się nawet radio 
zajmujące się między innymi, z racji 
profesji swoich mocodawców, ściga-
niem nie tyle przestępstw i wykroczeń, 
co grzechów wszelakich. Na podstawie 
tych informacji niektórzy internauci 
wysnuli wniosek, że burmistrz stoi po-
nad prawem i ujdzie sprawiedliwości. 
Nie uszedł. Sam zgłosił się na policję 
i dobrowolnie zapłacił na podstawie 
mandatu grzywnę. Portal internetowy, 
który sprawę nagłośnił, dalszego jej 
ciągu nie przedstawił, uczynił to inny 
portal, także lubujący się w sensacjach 
i udowadnianiu, że wszystko w Brze-
sku jest do bani. 

- Z zebrania wyszedłem wcześniej 
niż burmistrz. Zauważyłem, że jego 
samochód służbowy jest zaparkowany 
częściowo na pasie zieleni a także na 
chodniku. Tył pojazdu stał na wjeździe 
na parking. Szkopuł w tym, że w nie-
dalekiej odległości były wolne miejsca 
postojowe – dowodził reaktor Franczyk 
obraźliwie nazwany przez portal foto-
grafem-amatorem. Rzecz w tym, że 
reporter nie wykonał fotki przed rozpo-
częciem zebrania. Zakładam, że zauwa-
żyłby wtedy, że wszystkie miejsca były 
zamknięte. Co nie zmieni faktu, że do 

Brzesko jak Sin City
wykroczenia doszło. Ja uważam, że ten 
jeden z moich ulubionych żurnalistów 
wykazał się daleko posuniętą postawę 
obywatelską, za co powinien otrzymać 
zegarek, jak nie przymierzając ktoś, 
kto uratował tonącego. Może trochę 
to nieładnie, że zaistniałą w Jadowni-
kach sytuację zauważył mieszkaniec 
tej wsi, po czym doniósł na innego jej 
mieszkańca. To tak, jakby sąsiad na 
sąsiada, swój na swojego. 

Oczywiście żartuję. Jeśli widzi 
się szerzące się zło, to należy temu 
złu zaradzić, najlepiej zawiadamiając 
odpowiednie organa tak jak uczynił to 
latający reporter Franczyk.

Cytowany już przeze mnie portal 
(ten pierwszy z wymienionych – 
z wiadomych przyczyn ich nazw nie 
podaję) nieco wcześniej obnażył inną 
aferę z udziałem najwyższych władz 
gminnych. Oto dwaj panowie radni 
pozwolili sobie na zuchwałość polega-
jącą na wręczaniu nagród pływakom, 
bezczelnie spacerując po okalającej 
basenową nieckę płycie w – uwaga!!! - 
butach. Toż to nikczemność – huczało 
na całą gminę śledzącą ów portal – ba-
sen opanowany został przez bakterie. 
Otóż, drogi portalu – pozwolę sobie 
być innego zdania. Zawody rozgrywa-
ne były z okazji Święta Flagi. Święto 
kojarzy mi się z radością, wesołością, 
zwanych w zamierzchłych czasach 
weselem. A przecież, jak napisał jeden 
z naszych najważniejszych pisarzy, 
„trza być w butach na weselu”. Bądźmy 
jednak poważni. Ja osobiście byłbym 
zniesmaczony widząc reprezentują-
cego mnie radnego, który paraduje 
w garniturze i butach osłoniętych 
foliowymi woreczkami lub, dajmy na 
to, w japonkach. Załóżmy jednak, że 
panowie radni wystąpiliby w klap-
kach. Zapewne znalazłby się jakiś do-
ciekliwy reporter śledczy (zwany przez 
niektórych fotografem-amatorem) 
wyposażony w urządzenia noktowizyj-
ne, który chciałby sprawdzić, czy aby 
któryś z panów nie cierpi na grzybicę 
stóp. Bo gdyby cierpiał, to dopiero 
byłaby afera. Przecież w ten sposób 
powstałoby zarzewie epidemii, która 
doprowadziłaby do całkowitego para-
liżu gminy, a ta nie dość, że leżałaby 
na wieszczonym przez red. Franczyka 
rychłym dnie, to jeszcze w stanie uwią-
du. W nawiązaniu do opisanego w tym 
akapicie wydarzenia dodam, że jeden 
z tych panów radnych niewiele później 
rysował swoimi lakierkami parkiet sali 

gimnastycznej w Szkole Podstawowej 
nr 2, kiedy ten towarzyszył Pierw-
szej Damie, a ta z kolei wbijała weń 
(znaczy w parkiet, a nie w radnego) 
obcasy swoich szpilek. A przecież na 
salę sportową wstęp tylko w obuwiu 
sportowym. Prawda? Oczywiście nikt 
przy zdrowych zmysłach nie zainte-
resował się tym „incydentem”, bo to 
zrozumiałe, że są sytuacje, w których 
strój wizytowy zobowiązuje, choćby 
z szacunku do obywateli, z którymi 
w danej chwili się przebywa. Do takich 
sytuacji zaliczam też owe nieszczęsne 
zawody pływackie. 

Kiedy wczytać się w te mnożące się 
i w mig wykrywane afery, można dojść 
do wniosku, że Brzesko to słynne filmo-
we Miasto Grzechu – Sin City, w któ-
rym tylko rozpusta, korupcja, smród 
i brud. A propos smrodu i brudu. Oto 
inny redaktor, znacznie od Franczyka 
starszy i doświadczony, który również 
nie postrzega Brzeska w stanach gór-
nych (chociaż kiedyś postrzegał, ale 
było to za innego burmistrza) dowo-
dził ostatnio, że powietrze nad gminą 
cuchnie i zapylone jest ponad miarę. 
Twierdził tak, chociaż ogólnie dostępna 
mapka obrazująca skalę zanieczyszcze-
nia powietrza w Małopolsce wskazuje, 
że jest akurat odwrotnie. 

Ówże doświadczony redaktor ostat-
nio bardziej związany jest z gminą 
Borzęcin, sąsiadującą z gminą Brze-
sko. Granica między obu gminami jest 
tak szczelna, że tuż za nią, po stronie 
Borzęcina powietrze nie dość, że jest 
czystsze, to jeszcze na tyle szybkie, że 
wójt tejże gminy od kilku ładnych lat 
obiecuje ludziom wiatraki. Literatura 
zna taki przypadek, że ktoś walczył 
z wiatrakami. Ale, żeby je obiecywał? 
- tego jeszcze nie było. W gminie Borzę-
cin wszystko jest lepsze. Chociażby na 
niwie sportowej. Udowadnia to pewien 
felietonista, niejaki Jan W. (nazwiska 
– dla dobra śledztwa – nie ujawniam). 
W jednym ze swoich felietonów (za-
mieszczonym w tropiącym afery por-
talu) postawił tezę, że pod względem 
starań o utrzymanie obiektów sporto-
wych najgorzej jest w gminie Brzesko. 
Nie napisał tylko, na jaką skalę jest 
to problem – powiatową wojewódzką, 
ogólnokrajową, czy europejską. Drogi 
Czytelniku – zgadnij, gdzie jest najle-
piej. Zgadłeś! Oczywiście, że w gminie 
Borzęcin. Jan W. donosi oto (i jest to 
drugi donos, o którym piszę w tym 
tekście) , że taki na przykład gospodarz 
obiektu w samym Borzęcinie od marca 
do listopada w pocie czoła dba o  całą 
stadionową infrastrukturę. Kim jest 
ów gospodarz i ile miesięcznie zarabia? 
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Dokumenty za darmo

Uwaga na brodawczaka

tować. Przypomnijmy, że ta wymiana 
konieczna jest w związku z przemia-
nowaniem tej ulicy na Armii Andersa. 

Stanie się tak za sprawą podjętej 

ka. Okazuje się, że bardziej groźne są 
te, które nie powodują powstawania 
brodawek. Do niedawna uważano, 
że wirusy HPV wywołują nowotwo-
ry narządów płciowych. Najnowsze 
badania wykazały, że chorobami 
nowotworowymi wywołanymi tym 
wirusem zagrożone są  także jama 
ustna, krtań i przełyk. 

Ponieważ zakażenie wirusem 
w początkowej fazie przebiega bez-
objawowo, trudno je stwierdzić. Na 
szczęście większość z nich zwalcza 
sam organizm dzięki sprawnemu 
układowi odpornościowemu. Część 
ludzi jednak ma obniżoną odporność 
i u nich właśnie może wystąpić za-
każenie przewlekłe, a to ostatecznie 
może doprowadzić do rozwoju nowo-
tworu. 

Na zakażenie tym wirusem naj-
bardziej narażeni są młodzi ludzie 
przed ukończeniem 30. roku życia. 
I chociaż brodawczak przenoszony 
jest drogą płciową, to należy pamię-

1 czerwca br. uchwały, w której radni 
miejscy przekazali powiatowi brzeskie-
mu dwa tysiące złotych na pokrycie 
kosztów wydruku tych dokumentów. 
Podstawą przekazania tej kwoty jest 
wcześniejsza umowa zawarta pomię-
dzy obu samorządami. 

PRUD  

tać, że bardziej narażeni na zakaże-
nie nim są osoby palące.  

Nie ma jeszcze na rynku medycz-
nym leku powodującego zatrzymanie 
brodawczaka, który zaatakował 
już organizm. Natomiast dostępna 
jest szczepionka przeciw wirusowi 
HPV6/11/16/18. Ocenia się, że jej 
skuteczność sięga już 100 procent, 
a to stwarza nadzieję na zapobiega-
nie na przykład raka szyjki macicy. 
Szczepionka podawana jest w trzech 
dawkach w kilkumiesięcznych odstę-
pach, a jej całkowity koszt to około 
1 200 złotych. Nadal jednak uważa 
się, że najskuteczniejszą metoda jest 
profilaktyka, na przykład badania 
cytologiczne i kolposkopowe. 

Dodać należy, że od kilku lat na 
terenie powiatu brzeskiego realizo-
wany jest także „Program zdrowot-
ny dotyczący profilaktyki zakażeń 
pneumokokowych w Małopolsce”, 
w którym także uczestniczy gmina 
Brzesko. Podczas czerwcowej sesji 
podjęta została uchwała, na mocy 
której gmina przeznaczyła na dofi-
nansowanie realizacji tego programu 
24 420 złotych.                           EMIL 

FELIETON / Z ŻYCIA GMINY

Mieszkańcy byłej ulicy Armii Ludowej 
mogą spać spokojnie. Wymiana do-
kumentów dowodów rejestracyjnych 
i praw jazdy nie będzie ich nic kosz-

Gmina Brzesko włączyła się do 
realizacji „Programu Zdrowotnego” 
dotyczącego profilaktyki zakażeń 
wirusem brodawczaka ludzkiego 
(HPV) w Małopolsce”. W tym celu 
z kasy miejskiej wyasygnowano 3 791 
złotych, które zasiliły konto powiatu 
brzeskiego, jednego z koordynatorów 
tego programu. 

Brodawczak jest jednym z wiru-
sów, które odpowiadają za rozwój 
nowotworów. Z badań wynika, że nie 
każda osoba zakażona tym wirusem 
musi zachorować na raka, jednak 
ryzyko istnieje, stąd właśnie idea 
objęcia mieszkańców Małopolski 
profilaktyką w tym zakresie. Tym 
bardziej, że osoby będące bezobja-
wowymi nosicielami nadal mogą 
zarażać innych z dużo bardziej nie-
bezpiecznymi skutkami.

Brodawczak przenoszony jest dro-
gą płciową. Obecnie wyróżnia się oko-
ło stu odmian tego wirusa, dzieląc je 
na wirusy niskiego i wysokiego ryzy-

Pan Jan do swojego felietonu dołączył 
skan umowy-zlecenia zawartej między 
gminą Borzęcin a owym gospodarzem. 
Pan Jan jest człowiekiem obeznanym 
w prawnych zawiłościach, dlatego 
ze skanu usunął dane gospodarza 
i wysokość jego zarobków. Niechcący 
jednak w jednym z akapitów tematowi 
poświęconych napisał: „Trzeba dodać, 
że środki na zatrudnienie konserwato-
ra nie pochodzą z budżetów klubów na 
działalność sportową. Są to całkowicie 
dodatkowe środki, które zabezpiecza 
gmina i wynoszą one rocznie ok. 40 
tysięcy złotych”. No to wziąłem kalku-
lator i policzyłem – wychodzi mi 4,4 
tysiąca na miesiąc. Pan Jan nie spre-
cyzował, czy są to środki na jednego 

tylko konserwatora, ale zakładam, że 
jednak na wszystkich, bo w następnym 
zdaniu dodał: „Żaden klub nie jest dys-
kryminowany i wszystkie kluby mają 
zatrudnionego konserwatora”. No to 
chyba chodzi o 40 tysięcy do podziału. 

Tak, czy siak, wracam się teraz 
do pana Bogdana, poznanego przeze 
mnie niedawno gospodarza sportowych 
obiektów w Borzęcinie, człowieka 
wielce sportowi oddanemu. Panie 
Bogdanie, jeśli do tej pory nie jest pan 
zadowolony ze swoich zarobków, może 
pan, na podstawie tekstu, zapisać się 
na audiencję u pana wójta i poprosić 
o podwyżkę. 

Zostawmy jednak Borzęcin w spo-
koju, niech sam rozwiązuje swoje 

problemy. My mamy znacznie poważ-
niejszy. Demaskujący wszystko co się 
rusza, znany wszem i wobec wykrywacz 
den wszelakich (już jedno – kulturalne 
– wykrył) dostrzegł bowiem niedawno 
głębię bardziej obszerną, powiedział-
bym – globalną, ocierającą się o Apo-
kalipsę. Mateusz Franczyk ujawnił, co 
następuje: - „Sympatyzuję z ruchami 
wolnościowymi, aktywnie w nich dzia-
łam”. Tylko w tych ruchach (nie mylić 
z frykcyjnymi) widzi dla nas ratunek). 
Dodaje bowiem: - Uwierzcie, że poglądy 
wolnościowe mogą mieć „zastosowanie” 
w naszej gminie. Nic innego jej nie pod-
ciągnie z dna, do którego pooowooli się 
zbliża”. Panie Boże, ratuj. 

Waldemar Pączek              

WNIOSKI KOMISJI
Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa wnioskuje o usunięcie z cmentarza wojennego resztek pomnika, z którego usunięto tablicę 
upamiętniającą funkcjonariuszy UB, MO i ORMO. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej, na podstawie której gmina 
ma przeznaczyć 150 tysięcy złotych na adaptację pomieszczeń sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku na potrzeby oddziałów przedszkolnych. 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu wnioskuje do burmistrza o zakup samochodu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Brzesku.              EMIL 
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14 czerwca br. w rocznicę pierwszego 
transportu więźniów KL Auschwitz, 
w wieku 95 lat zmarł w Krakowie 
inż. Józef Stós, uczestnik tego trans-
portu, więzień obozów koncentra-
cyjnych. Józef Stós urodził się 15 
marca 1921 r. w Okocimiu, w rodzinie 
Józefa, działacza ludowego, dyrek-
tora Spółdzielni Rolniczo-Handlo-
wej „Mirka” i Wiktorii z Zydroniów. 
 We wrześniu 1939 r. jako gimna-
zjalista trafił przez Lwów i Stryj na 
wschodnie tereny Rzeczpospolitej. 
W szwadronie „Mizocz” strażnicy 
Korpusu Ochrony Pogranicza został 
wzięty do niewoli sowieckiej. Po udanej 
ucieczce powrócił w rodzinne strony. 3 
maja 1940 r. aresztowano go jako za-
kładnik i osadzony w więzieniu w Tar-
nowie. 14 czerwca został wywieziony 
pierwszym transportem do obozu KL 
Auschwitz, gdzie otrzymał numer 752. 
29 października 1944 r. przeniesiono 
go do obozu KL Sachsenhausen (nr 
113570), następnie osadzono w obozie 
KL Buchenwald- podobóz Hadmersle-
ben (nr 95389). Ewakuowany 10 kwiet-

Sesja Młodzieżowej Rady Gminy

Zmarł Józef Stós
nia 1945 r. wraz z całym obozem Had-
mersleben, szedł w konwoju pieszym 
do Dessau-Roeslau, następnie płynął 
Łabą na barkach „berlinkach”. Po 
kilku nieudanych próbach zatopienia 
barek wraz z więźniami przez eskor-
tujących ich Niemców, 8 maja 1945 r. 
zorganizował i kierował ucieczką około 
50 osób. Po przejściu Sudetów przez 
wolną już Czechosłowację, 19 maja 
1945 r. wrócił do Polski, do rodzinnego 
Okocimia. Po wojnie otrzymał świadec-
two dojrzałości w Gimnazjum i Liceum 
w Brzesku. Następnie studiował na 
Wydziale Architektury w nowopow-
stałej Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. Po ukończeniu studiów 
w 1950 r. nakazem pracy został skie-
rowany do Zarządu Budownictwa 
Wojskowego w Bydgoszczy. Następnie 
pracował w Górniczym Biurze Pro-
jektów i Biurze Projektów Przemysłu 
Skórzanego w Krakowie. W latach 
1968-1972 prowadził w Limanowej 
własną firmę pod nazwą Murarski 
Zakład Usługowy. Od 1973 r. aż do 
przejścia na emeryturę, w 1978 r.,

pracował w Biurze Projektów Prze-
mysłu Cementowego, Wapienniczego 
i Gipsowego w Krakowie. Projektował 
obiekty dla wojska, kopalń, budowle 
przemysłowe i użyteczności publicz-
nej. W latach 1982-1993 kierował 
budowami kościołów w Złotej i Kątach 
Iwkowskich koło Brzeska oraz pracami 
konserwatorskimi w kościele parafial-
nym w Okocimiu.

Był członkiem Zarządów Towa-
rzystwa Opieki nad Oświęcimiem 
i Chrześcijańskiego Stowarzyszenia 
Rodzin Oświęcimskich. Odznaczony 
został m.in. Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem 
Oświęcimskim, Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 
Zwycięstwa i Wolności R. 1945, Złotym 
Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci 
Narodowej i Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski. W 2006 r. 
otrzymał tytuł Honorowego Obywa-
tela Brzeska. Był również autorem 
wspomnień z lat 1939 -1945 pt. „Moja 
wojaczka”, które zostały wydane 
w 2014 r.

Józef Stós pochowany został 18 
czerwca na cmentarzu parafialnym 
w Okocimiu.

                      Jerzy Wyczesany

fot. B. Kądziołkafot. B. Kądziołka

W piątek 3 czerwca 2016 r. w sali 
Miejskiego Ośrodka Kultury w RCKB 
odbyła się sesja Młodzieżowej Rady 
Gminy. Podczas sesji ogłoszono wyni-
ki konkursu na logo MRG. Zwycięzcą 
został uczeń Publicznego Gimnazjum 
nr 2 w Brzesku Samuel Strzałka. 
Jury przyznało także wyróżnienie 
dla ucznia Publicznego Gimnazjum 
w Jadownikach Michała Nizioła. 
Dyplomy wręczył zwycięzcom radny 
Krzysztof Stępak. Radni z komisji 
kulturalno-oświatowej przedstawili 
wyniki ankiety, która została prze-
prowadzona wśród uczniów gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjlanych w  
kwietniu br. Ankieta dotyczyła akcji, 
zadań, przedsięwzięć, w których mło-
dzież z gminy Brzesko chciałaby brać 
udział i które mogłyby być realizowa-
ne przez Młodzieżową Radę Gminy. 
Przedstawiono także sprawozdanie 
z dotychczasowej działalności MRG 
oraz określono kierunki współpra-
cy z Miejskim Ośrodkiem Kultury 
w Brzesku. 

AW

WOKÓŁ NAS
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Drugiego czerwca b.r. w siedzibie Regio-
nalnego Centrum Kulturalno – Biblio-
tecznego w Brzesku odbyła się konferen-
cja popularnonaukowa pt. „Rola rodziny 
Goetzów Okocimskich w budowie i  roz-
woju gospodarki Regionu Polski Połu-
dniowej w XIX i XX wieku”. Konferencja 
została zorganizowana przez Brzeskie 
Towarzystwo „Gryf”, przy współudziale 
władz Miasta Brzeska, władz Powiatu 
Brzeskiego oraz Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Brzesku. Wzięli w niej udział 
zaproszeni goście z całej Polski, przed-
stawiciele władz, instytucji, mieszkańcy 
oraz kilkudziesięciu znamienitych prele-
gentów w tym naukowców związanych 
z takimi ośrodkami akademickimi jak 
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet 
Ekonomiczny, Uniwersytet Papieski, 
czy Uniwersytet Rolniczy.

Zgromadzonych na sali gości przy-
witali Andrzej Jan Małysa – prezes BT 
„Gryf” oraz dr Jan Stefan Gawlik – ko-
ordynator konferencji. Wprowadzenia 
historycznego dokonali prof. Feliks 
Kiryk i prof. Marian Stolarczyk. 

Główne referaty plenarne wygłosili: 
Jerzy Wyczesany, który przypomniał 
historię rodu Goetzów, prof. Kazimierz 
Karolczak, który przedstawił związki 
tejże rodziny z Krakowem, a także prof. 
Piotr Franaszek i prof. Kazimierz Gór-
ka. Ich referaty traktowały z kolei o roli 
rodziny brzeskich piwowarów w rozwoju 
gospodarki i przemysłu w regionie.

Z innych wystąpień warto przypo-
mnieć komunikaty ks. dra Piei i Jerzego 
Wyczesanego, którzy przybliżyli słucha-

O Goetzach w RCKB
czom aktywność rodziny pierwszych 
właścicieli Browaru na polu oświaty 
i kultury oraz Pauliny Kramarz, opo-
wiadającej o działalności filantropijnej 
Goetzów. Jak wynikało z rozmów w ku-
luarach, uczestnicy konferencji byli pod 
ogromnym wrażeniem przedstawianych 
faktów. O działalności politycznej Jana 
Albina Goetza mówił dr Piotr Duda. 
W bardzo przystępny dla przeciętnego 
odbiorcy sposób pewne aspekty historii 
Goetzów nakreśliła dr Bożena Pietrzyk.

W wydarzeniu wzięły udział również 
osoby związane z Browarem Okocim - 
były dyrektor Browarui b. senator RP 
Mieczysław Mietła, który przybliżył hi-
storię Browaru. Z kolei  obecny dyrektor 
Browaru Okocim - Michał Napieracz mó-
wił o inwestycjach i innowacjach, a także 
o działaniach browaru na rzecz miasta 
i gminy.W całodniowej konferencji wzięło 
udział także wiele innych wspaniałych 
osobistości. Niestety nie sposób wymie-
nić tu wszystkich z nazwiska. 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy 
udali się do Pałacu Goetzów w Brzesku. 
Mieli tam okazję podziwiać rezydencję 
wzniesioną z inicjatywy Jana Albina 
Goetza i jego małżonki oraz liczne zgro-
madzone tam dzieła sztuki, a także usły-
szeć historię okocimskich piwowarów 
z ust sympatycznej pani przewodnik. 
Uczestnicy spotkania otrzymali upomin-
ki ufundowane przez Browar Okocim. 
Konferencja była okazją do integracji 
środowisk, wymiany zdań.

Jak zapowiedzieli organizatorzy 
wszystkie materiały pokonferencyjne 

zostaną wydane do końca października 
2016 r. w postaci książki. 

Konferencja odbyła się pod honoro-
wym patronatem: Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody 
Małopolskiego, Marszałka Województwa 
Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krako-
wa, Starosty Brzeskiego, Polskiej Akade-
mii Umiejętności, Rektora Uniwersytetu 
Ekonomicznego, Rektora Uniwersytetu 
Pedagogicznego, Rektora Uniwersytetu 
Rolniczego, Carlsberg Polska.

Komitet Honorowy stanowili: prof. 
Piotr Franaszek (UJ), prof. Kazimierz 
Górka (UE), prof. Stanisław Hodorowicz 
(UJ, b. senator RP), prof. Kazimierz 
Karolczak (rektor elekt UP), prof. Feliks 
Kiryk (b. rektor UP), prof. Mirosław 
Kłusek (UR), prof. Wojciech Nowak (rek-
tor UJ), prof. Zdzisław Pietrzyk (Dyr. 
Biblioteki Jagiellońskiej), prof. Jacek 
Purchla (dyr. MCK, UE), prof. Krzysztof 
Stopka (dyr. Muzeum UJ), prof. Jerzy 
Wyrozumski (b. sekr. gen. PAU), prof. 
Franciszek Ziejka (b. rektor UJ).

Partnerami byli: Miasto Kraków, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Okocimskiej.

Sponsorzy to: Carlsberg Polska, 
Pałac Goetz, Konspol.

Projekt realizowany przy wsparciu 
finansowym Województwa Małopolskie-
go. Konferencja wraz z publikacją są 
współfinansowane przez Powiat Brzeski. 

Patronat medialny: TVP 3 Kraków, 
Gazeta Krakowska, Brzeski Magazyn 
Informacyjny, Przegląd Regionalny, 
miesięcznik Kraków, www.kraków.pl

Grzegorz Heród, fot. kolor

Blisko 13 tys. zł. zebrano podczas aukcji 
prac uczestników Warsztatu Terapii Za-
jęciowej w Brzesku, która odbyła się 23 
maja w RCKB. Aukcję zorganizowano po 
raz 14. Pojawili się na niej nie tylko stali 
bywalcy, ale też wiele nowych twarzy. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka 
wziął udział w spotkaniu organizowa-
nym przez metropolitę krakowskiego, 
kardynała Stanisława Dziwisza. Brze-
sko, jako jedna z pierwszych gmin w Ma-
łopolsce odpowiedziało na apel Archidie-
cezji Krakowskiej i podpisało umowę, na 
mocy której gmina będzie współpraco-

XIV aukcja prac WTZ

Przygotowanie do ŚDM

Najwyższe ceny w licytacji osiągnęły ob-
razy „Kwiaciarka” autorstwa Agnieszki 
Kural wylicytowany za 550zł oraz „Kosz 
z różami” Barbary Ćwioro i „Anioł” Aga-
ty Ćwioro (obydwa sprzedano za 500zł). 
Prace prezentowane na aukcji wykona-

wała przy organizacji Światowych Dni 
Młodzieży. Do tej pory z Archidiecezją 
Krakowską umowy podpisało 60 spośród 
100 stu małopolskich gmin.

- Jak najlepiej staramy się przygo-
tować do ŚDM i zapewnić pielgrzymom 
przyjemny i bezpieczny pobyt – mówi 
burmistrz Brzeska, Grzegorz Wawryka.

Kardynał Stanisław Dziwisz dzię-
kował wszystkim samorządowcom 
obecnym na spotkaniu za pomoc. 
-Dziękujemy za wysiłek, dzięki któremu 
pielgrzymi będą mogli do nas przyjechać 
i godnie przeżyć spotkanie z papieżem 
Franciszkiem – mówił kardynał.

W gminie Brzesko pielgrzymi noco-
wać będą w szkołach i w prywatnych 
domach parafian.           

    fot. kolor, BP w Brzesku

ne zostały w pracowniach plastycznej, 
ceramicznej, krawieckiej, rysunku na 
szkle i witrażu, rękodzieła artystycz-
nego oraz metaloplastyki. Goście mieli 
również okazję zobaczyć spektakl „Mój 
piękny sen”, przygotowany przez grupę 
teatralną „Szał Dzika” pod opieką An-
drzeja Gicali. Przedaukcyjna wystawa 
prac dostępna była od 9 maja. 

fot. kolor,  red.
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posła Jana Musiała Złotym Medalem 
przyznanym przez Prezydenta RP Bro-
nisława Komorowskiego. W 2012 roku 
praca Dyrektor Marii Marek została 
doceniona zaszczytnym tytułem Biblio-
tekarza Roku Małopolski za rok 2011. 

Całe życie zawodowe Marii Marek to 
pełna poświęcenia i pasji praca z książ-
ką, czytelnikiem i lokalną społecznością 
na rzecz rozwoju brzeskiej kultury i czy-
telnictwa. Jej wszystkie osiągnięcia były 
możliwe dzięki temu, że Dyrektor Maria 
Marek to bibliotekarka z wykształcenia 
i zamiłowania.  

Podczas uroczystej sesji RM, która 
odbyła się 17 czerwca w RCKB, Maria 
Marek została uhonorowana „Meda-
lem na Wstędze za Zasługi dla Miasta 
Brzeska”.

Gratulujemy naszej Pani Dyrektor 
tak pięknego dorobku, jednocześnie 
dziękujemy za wzór owocnej, sumiennej 
i pełnej oddania pracy. Życzymy wielu 
wspaniałych dni w życiu osobistym oraz 
realizacji dalszych planów i zamierzeń. 

Pełniącym obowiązki Dyrektora 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Brzesku od 31 maja 2016 r. 
jest mgr Karina Legutek, dotychczasowy 
kierownik Oddziału dla Dzieci.

PiMBP, fot. kolor

Pożegnanie Marii Marek
Dyrektor PiMBP w Brzesku
30 maja 2016 r. pracownicy Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brze-
sku oraz zaproszeni goście pożegnali 
długoletnią Dyrektor Marię Marek, 
przechodzącą po 45 latach wspaniałej 
pracy zawodowej na emeryturę.

Maria Marek pracę w brzeskiej 
Bibliotece rozpoczęła w 1971 roku od 
prowadzenia Filii nr 1. Pracowała w Od-
dziale dla Dzieci, a następnie w Dziale 
Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. 
31 lipca 1995 roku w wyniku konkursu 
została Dyrektorem PiMBP. 

Pracę zawodową aktywnie łączyła 
z udziałem w życiu Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich. Przez wiele 
lat pełniła funkcję przewodniczącej 
koła SBP w Brzesku, a także wice-
przewodniczącej i sekretarza w okręgu 
tarnowskim. Uczestniczyła w zjazdach 
krajowych i okręgowych. Działalność 
Dyrektor Marii Marek na rzecz rozwo-
ju bibliotekarstwa w regionie została 
niejednokrotnie doceniona przez WBP 
w Tarnowie i WBP w Krakowie oraz 

SBP w Warszawie, czego wyrazem były 
przyznawane jej nagrody i odznacze-
nia, m.in.: Zasłużony Działacz Kultury 
(1998), Medal „W dowód uznania” 
(2001), Srebrny Krzyż Zasługi (2002), 
Medal Zasłużony Działacz Ruchu Spół-
dzielczego (2010). 

Przez wiele lat swojej pracy zawodo-
wej Dyrektor Maria Marek z ogromną 
pasją i zaangażowaniem kierowała brze-
ską Biblioteką, dbając o jej nieustanny 
rozwój. Była inicjatorką budowy pierw-
szego w historii miasta Brzeska obiektu 
wzniesionego dla instytucji kultury. 
Dzięki jej wieloletnim staraniom, w lu-
tym 2011 roku przekazany został Powia-
towej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
nowo zbudowany, nowoczesny obiekt 
Regionalnego Centrum Kulturalno-Bi-
bliotecznego im. Jana Pawła II i brzeska 
Książnica mogła stać się Biblioteką na 
miarę XXI wieku. 

Za wieloletnią służbę i ogromne 
poświęcenie Dyrektor Maria Marek 
w 2011 r. została uhonorowana z rąk 

W Bibliotece
9 maja 2016 r. dzieci z Przedszkola nr 1 
w Brzesku miały okazję spotkać się z pi-
sarzem Wojciechem Widłakiem, który 
z humorem opowiedział im o bohaterach 
swoich książeczek: Panu Kuleczce i jego 
przyjaciołach.

13 maja RCKB w Brzesku od-
wiedził arcybiskup Mieczysław 
Mokrzycki, sekretarz Jana Pawła II 
i Benedykta XVI, metropolita lwowski. 
Arcybiskup przekazał na ręce dyrektor 
Marii Marek medal ARCHIDIOECE-
SIS LEOPOLIENSIS LATINORUM, 
który wzbogaci zbiór pamiątek zwią-
zanych z Janem Pawłem II. 

17 maja 2016 r. grupa uczniów 
z PG nr 1 w Brzesku uczestniczyła 
w plenerowej lekcji, którą prze-
prowadził znawca dziejów Brzeska 
pracownik MOK-u Jerzy Wyczesany. 
Gimnazjaliści mogli poszerzyć zna-
jomość historii naszego regionu i po-
głębić swoje przywiązanie do miejsc 
rodzinnych. 

W tym samym dniu odbyło się ko-
lejne spotkanie z dietetykiem inż. 
Kingą Nakończy z centrum dietetycz-

nego Naturhouse w Brzesku, w trakcie 
którego omówiono m.in. wpływ toksyn 
na organizm i skuteczne sposoby na 
jego oczyszczenie. 

Również 17 maja dzieci ze szkół 
podstawowych w Brzesku i Dębnie 
spotkały się z Renatą Piątkowską 
i Malwiną Kożurno, by poznać nie-
zwykłą nastolatkę, blogerkę opisującą 
sytuację dziewcząt w pakistańskim 
szkolnictwie, tytułową bohaterkę 
książki „Która to Malala?”.

18 maja rozpoczęły się bezpłatne 
warsztaty komputerowe dla za-
awansowanych organizowane przez 
Dział Multimedialny. 

24 maja 2016 roku, młodzież z Pu-
blicznego Gimnazjum nr 1 w Brzesku 
wyruszyła na „wyprawę odkryw-
ców”, by poznać dzieje rodu Goetzów. 
Odkrywając dziedzictwo założycieli 
browaru zwiedzili miejsca, które 
nierozerwalnie wiążą się z tradycją 
i historią Brzeska.

2 czerwca w RCKB w Brzesku 
odbyła się konferencja popularno-
naukowa pt. „Rola rodziny Goetzów 
Okocimskich w budowie i rozwoju go-
spodarki Regionu Polski Południowej 
w XIX i XX wieku”. Jednym z prele-
gentów była mgr Leokadia Rudek 
– pracownik PiMBP, specjalizująca się 

w bibliografii regionalnej. Tematem 
jej wystąpienia były „Materiały bi-
bliograficzne do dziejów Brzeska 
i rodziny Goetzów Okocimskich”. 

W ramach corocznych Brzeskich 
Dni Książki, w miesiącu maju i czerw-
cu, blisko 800 dzieci z przedszkoli 
i szkół podstawowych Brzeska 
i okolic uczestniczyło w lekcjach pro-
wadzonych przez bibliotekarzy PiMBP. 
Tematyka zajęć była różnorodna, zwią-
zana m.in. z 1050-leciem chrztu Polski 
oraz 100 rocznicą śmierci Henryka 
Sienkiewicza. 

PiMBP

W BIBLIOTECE

fot. PiMBPfot. PiMBP
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Dzień Dziecka w Brzesku
Dzień Dziecka „na niebiesko”
1 czerwca w hali ZSP nr 1 w Brze-
sku odbyła się impreza z okazji Dnia 
Dziecka i Ogólnopolskiego Głosu 
Profilaktyki 2016 przygotowana przez 
Komendę Powiatową Policji w Brze-
sku we współpracy z ZSP nr 1. Na 
przybyłych gości czekały liczne atrak-
cje takie jak: inscenizacja „Wesela” 
w wykonaniu młodzieży szkolnej, 
konkurs profilaktyczny o uzależnie-
niach pn. „Zanim będzie za późno”, 
a także turniej piłki siatkowej między 
funkcjonariuszami policji, a młodzieżą 
brzeskich szkół ponadgimnazjalnych. 
Turniej zwyciężyła drużyna ZSP nr 1, 
zaraz za nimi uplasowali się uczniowie 
„Zielonki”, a miejsce 3. zajęła drużyna 
KPP Brzesko. Wydarzenie miało na 
celu promowanie życia wolnego od 
uzależnień.

Atrakcje MOK-u
W sobotę 4 czerwca szereg atrakcji 
przygotował dla najmłodszych Miejski 
Ośrodek Kultury. Na scenie prezen-
towali się młodzi wokaliści, a grupa te-
atralna „Pauza” przedstawiła program 
artystyczny „Bajkomania”. Zaintereso-
wanie wzbudził krótki pokaz taneczny 
przygotowany przez przedszkolaków 
z Przedszkola Publicznego w Szczepa-
nowie. Wystąpili też laureaci Powia-
towego Przeglądu Piosenki Dziecięcej. 
Oprócz występów na dzieci czekały 
m.in. gry i konkursy: plastyczny, 
muzyczny, na najciekawszy bajkowy 
strój oraz konkursy sprawnościowe. 
Były też zabawy z chustą animacyjną 
i malowanie twarzy. Dzieci oglądały 
również wystawę prac swoich ró-
wieśników. Organizatorzy zadbali 
o słodki poczęstunek. Dzieci mogły 
częstować się też owocami. Nagrody 

w konkursach zostały ufundowane 
przez Miejski Ośrodek Kultury oraz 
Fundację Can-Pack.

Tego dnia miało również miejsce 
oficjalne zakończenie i podsumowanie 
projektu „Rodzinna Twórczoma-
nia” (o którym informowaliśmy już na 
łamach BIM-u) organizowanego przez 
MOK i dofinansowanego przez funda-
cję BGK. Na projekt składał się cykl 
warsztatów artystycznych, w których 
uczestniczyli rodzice wraz ze swoimi po-
ciechami. Tworzyli m.in. „liny marzeń”, 
fantazyjne poduszki i „rzeźbopufy”. 
W sobotę ich prace zostały wystawione 
w holu RCKB obok „tunelu wspomnień”.

Podczas Dnia Dziecka rozdano 
też nagrody laureatom konkursu pla-
stycznego Portret Mamy ufundowane 
przez Urząd Miejski. Konkurs zorga-
nizowany został już po raz 5. przez 
Miejski Ośrodek Kultury. Jak zwykle 
patronat honorowy nad wydarzeniem 
objęli portrecistka Barbara Kaczma-
rowska- Hamilton oraz burmistrz 
Grzegorz Wawryka. Nagrody otrzy-
mali Carmen Hamioło, Jakub Wyraz, 
Ola Chorab, Nikodem Kawa, Marek 
Rachwał, Lena Pudełek, Filip Pituła, 
Oskar Hebda, Wioletta Dąbrówka, 
Malwina Flądro, Karolina Czyżycka, 
Zosia Pacura, Łukasz Gala, Milena 
Jędras, Magdalena Wojnowska, Iga 
Bartusiak, Dominik Karwasiński, 
Nadia Kita, Milena Kuta, Julia Kuta, 
Emilia Roman, Kornelia Migda, Da-
wid Okas, Martyna Bodek, Angelika 
Górska (przedszkola i klasy 1-3 szkoły 
podst), Mateusz Kura, Aleksandra 
Gagatek, Natalia Pławecka, Marty-
na Sroka, Natalia Borowiec, Rebeka 
Sowa, Matylda Bujak, Marcelina 
Żurek, Anna Zych, Bartłomiej Batko, 
Kacper Roman, Paweł Zych, Grzegorz 

Chmielowiec (klasy 4-6 szkoły podst.)
Wiktoria Pajor, Agnieszka Grzebie-
niarz, Remigiusz Mietła (gimnazja).

Piknik dla najmłodszych
W niedzielę 5 czerwca na stadionie 
OKS odbył się piknik z okazji Dnia 
Dziecka, który został zorganizowany 
przez Brzeski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji, Urząd Miejski i Okocimski Klub 
Sportowy. 

Gościom zapewniono wiele atrakcji, 
m.in., skręcanie balonów, puszczanie 
baniek mydlanych, układanie fryzur, 
malowanie twarzy. Skorzystać można 
było również z warsztatów tenisa ziem-
nego, stanowiska do obserwacji słońca 
i fotobudki. Przygotowano również zjeż-
dżalnię oraz dmuchany zamek. Grom-
kimi brawami nagrodzony został pokaz 
tańców zaprezentowany przez tancerzy 
Studia Thomas Dance. Zainteresowa-
niem cieszył się pokaz umiejętności 
brzeskich strażaków, którzy zainsceni-
zowali akcję uwalniania poszkodowane-
go w wypadku samochodowym. Dzieci, 
które przybyły na imprezę miały też 
okazję „pozwiedzać” radiowozy policjan-
tów z brzeskiej komendy i wcielić się na 
chwilę w rolę funkcjonariuszy.

Gwoździem programu był turniej 
piłkarski „Mini Euro 2016”, w którym 
drużyny z Brzeska i okolic wystąpiły 
w koszulkach reprezentacji biorących 
udział w „prawdziwym” Euro 2016. 
Zawody odbywały się w dwóch katego-
riach wiekowych: „żaków” i „orlików”. 
W pierwszej zwyciężyła Akademia 
Piłkarska II „reprezentująca” Irlan-
dię Północną, a w kategorii „orlików” 
reprezentacja Szwecji czyli Akademia 
Piłkarska I. Na zakończenie turnieju 
burmistrz Grzegorz Wawryka, dyrektor 
BOSiR Marek Dadej i prezes OKS Ma-
ciej Pytka wręczyli puchary zwycięzcom. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątko-
we medale.                              fot. kolor 

red.

4 czerwca 2016 r. Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Brzesku wzięła 
udział w II ogólnopolskiej akcji Noc 
Bibliotek i była otwarta dla swoich 
użytkowników do późnych godzin 
nocnych. 

Na wszystkich zainteresowanych 
czekały liczne atrakcje, m.in. kier-
masz książki, warsztaty „Z tabletem 
w podróży”, zajęcia dla najmłodszych: 
„Podróż super pojazdami”, „Balonowo- 

z PG nr 1 w Brzesku oraz wszystkim, 
którzy wzięli w niej udział. Na kolejną 
NOC zapraszamy w przyszłym roku.

wodne eksperymenty”, gra terenowa, 
gry planszowe, kalambury, warsztaty 
decoupagu, zwiedzanie Biblioteki, spo-
tkanie z podróż-
nikiem Leszkiem 
Szczasnym. 

W akcji Noc 
Bibliotek uczest-
niczyło ok. 470 
osób.  Serdecz-
nie dziękujemy 
wszystkim zaan-
gażowanym w or-
ganizację imprezy, 
wolontariuszom 

Noc Bibliotek

DLA DZIECI

fot. PiMBPfot. PiMBP
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Część artystyczną pt. „Radosne 
dzieciństwo” zaprezentowali uczniowie 
kl. 6c pod kierunkiem Agaty Podłęc-
kiej oraz dziecięca schola „Ziarenka 
Nadziei” pod batutą Andrzeja Gicali. 
Na zakończenie części oficjalnej na-
uczyciele „dwójki” przygotowali dla 
wszystkich niespodziankę i wystawili 
baśń „Królewna Śnieżka” w reżyserii 
Ewy Toroń.

Obchodom towarzyszył Piknik 
Rodzinny, bogaty w gry i zabawy ro-
dzinne, kiermasz prac uczniowskich, 
wystawy prac i prezentację osiągnięć 
nauczycieli i dzieci, degustacje ciast 
i wypieków, wspomnienia z dawnych 
lat, pokaz filmu „Sceny z życia szkoły”, 
karaoke oraz przegląd kronik szkol-
nych. Dziękujemy za zaangażowanie 
i ogromną pomoc w tym przedsięwzię-
ciu Radzie Rodziców! 

AP
fot. kolor

30 lat PSP nr 2 w Brzesku
Chcąc uczcić 30 lat istnienia Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Brzesku przez cały rok szkolny dy-
rekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie 
podejmowali najróżniejsze inicjatywy. 
Wszystkie łączyło hasło „Radosne 
dzieciństwo”.

4 czerwca 2016 r. nastąpił punkt 
kulminacyjny obchodów jubileuszu, 
gdyż to właśnie wtedy z przytupem 
zaśpiewano szkole gromkie „Sto lat”. 
Uroczystości rozpoczęto mszą świętą, 
na którą licznie przybyli duchowni, 
którzy ze szkołą związani byli wiele 
lat. Nastąpiło poświęcenie nowego 
sztandaru szkoły ufundowanego przez 
Radę Rodziców. Zaplanowanych zostało 
wiele atrakcji. Z racji tego, że szkoła 
to przede wszystkim uczniowie, to 

właśnie oni pod opieką rodziców wzięli 
udział w obchodach. Przybyli również 
absolwenci, przyjaciele szkoły i wszyscy, 
którzy zechcieli dzielić z gospodarzami 
te radosne chwile. Nie mogło zabraknąć 
przedstawicieli władz miasta z wicebu-
rmistrzem Jerzym Tyrkielem na czele. 
Głos zabrali m.in. dyrektor PSP2 Ur-
szula Białka, były dyrektor PSP2 Józef 
Kaczmarczyk, który na tę okoliczność 
wydał specjalny folder jubileuszowy, na-
czelnik Wydziału Oświaty i Sportu Józef 
Cierniak, przewodniczący RM Krzysztof 
Ojczyk, dyrektor MOK–u Małgorzata 
Cuber, starszy wizytator Kuratorium 
Kraków – Delegatury Tarnów Lidia 
Głowacka, byli nauczyciele i przyjaciele 
szkoły, przedstawiciele Starostwa Brze-
skiego, instytucji i firm.

Rodzinna Twórczomania
4 czerwca 2016 r. w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Brzesku odbył się finał pro-
jektu Rodzinna Twórczomania – cykl 
warsztatów artystycznych w Gminie 
Brzesko. Projekt był dofinansowany 
przez Fundację BGK w programie 
Na dobry początek. Pomysłodawcą 
oraz koordynatorem projektu była 
Magdalena Małek. Projekt skiero-
wany był do dzieci w wieku od 5 do 
8 lat oraz ich rodziców, opiekunów. 
W działaniach artystycznych wzięło 
udział 20 dzieci wraz z rodzicami, 
babciami bądź starszym rodzeństwem. 
Innowatorskie metody pracy podczas 
warsztatów pobudzały wyobraźnie 
uczestników, rozwijały zaintereso-
wania dzieci, pobudzały do twórczej 
inicjatywy, pomysłowości i wiary we 
własne siły, a także inicjowały twór-
czą prace rodzica z dzieckiem. Dzięki 
realizacji projektu dzieci doskonaliły 
umiejętności pracy w grupie rówieśni-
ków i osób starszych. Projekt Rodzinna 
Twórczomania składała się z pięciu 
części, czterech warsztatów tematycz-
nych oraz spotkania podsumowującego 
„Rodzina, ach rodzina”. Każdy warsz-
tat był realizowany podczas 4 spotkań 
trwających po 2 godziny. 

Pierwszy warsztat nosił tytuł 
„Przytulnie, ciepło, magicznie…”. 
pierwsze spotkanie rozpoczęło się od 
pogadanki na temat ciepła rodzinnego 
i pozytywnych emocji na nie wpły-
wających. Podczas tego warsztatu 

każde z dzieci ozdabiało kawałkami 
materiałów, wstążek, różnobarwnymi 
nićmi czy koralikami jednokolorowe 
poduszki, a rodzice ozdabiali kocyki. 
Pomagali również swoim pociechom, 
które w większości po raz pierwszy po-
sługiwały się igłą do szycia. Ostatnim 
etapem było pisanie magicznymi far-
bami (świecącymi w ciemności) miłych 
słów, rodzice na kocykach dla dzieci, 
dzieci na poduszkach dla rodziców. Na 
koniec w zaciemnionej sali wzajemnie 
obdarowali się swoimi dziełami. 

Drugi warsztat zatytułowany „Liny 
naszych marzeń” rozpoczął się od dys-
kusji o marzeniach. Czym są marzenia? 
Czy wszyscy mamy marzenia? Następ-
nie każda para dostała kilkumetrową 
linę jutową oraz 5 siatek sześcianów. 
Zadaniem dzieci i rodziców było przed-
stawienie swoich marzeń oraz marzeń 
pozostałych członków rodziny na ścia-
nach sześcianów. Następnie umiesz-
czali je na surowej linie, wspólnie ją 
ozdabiając kolorowymi włóczkami 
i wstążkami, tworząc ogromny sznur 
kolorowych „korali”. 

Kolejna część cyklu to „Kolorowe 
rozmowy”. Warsztat rozpoczął się od 
pogadanki na temat roli rozmowy 
w rodzinie. Każda para otrzyma-
ła materac, który mogła dowolnie 
przetwarzać i ozdabiać kolorowymi 
gąbkami, materiałami, w taki sposób 
aby powstały kolorowe „rzeźbo-pufy”. 
Rodziny po wystawie końcowej zabrały 

do swoich domów „rzeźbo-pufy”, aby 
stały się ich prywatnym miejscem 
„kolorowych rozmów”. 

Ostatni warsztat cyklu to „Tunel 
wspomnień”. Tradycyjnie zajęcia rozpo-
częła pogadanka, tym razem na temat 
wspomnień. Czym są wspomnienia ? 
o fotografii jako o medium pozwalają-
cym uwiecznić wspomnienia. Następ-
nie uczestnicy wybrali ok. 20 fotografii 
ze swoich albumów, które skopiowali 
na ksero i powiększyli do formatu A3. 
Oprócz swoich prywatnych fotografii 
mieli również do dyspozycji zdjęcia 
z wcześniejszych spotkań w ramach 
projektu Rodzinna Twórczomania”. 
Rodzice i dzieci wspólnymi siłami 
tworzyli z tych wszystkich zdjęć po-
nad pięciometrowy kolaż wspomnień. 
Ostatnim etapem było umieszczenie 
tych foto-kolaży w tunelu i pomalowa-
nie jego zewnętrznych ścian przy uży-
ciu różnorodnych szablonów, aby stał 
się ciekawym obiektem artystycznym. 

Spotkanie podsumowujące projekt 
„Rodzinna Twórczomania” połączone 
było z Dniem Dziecka oraz rozdaniem 
nagród w konkursie na Portret Mamy. 
Nagrodzeni zostali również uczestnicy 
projektu. Na scenie wystąpiły dzieci 
z grupy teatralnej PAUZA oraz młodzi 
wokaliści z MOK, w programie arty-
stycznym przygotowanym przez Ewe-
line Stępień. Po części artystycznej 
wszyscy zostali zaproszeni na wernisaż 
wystawy prac z projektu Rodzinna 
Twórczomania. Projekt cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem, a prace 
które powstały zachwycały wszystkich 
zwiedzających.                                MM

fot. kolor

WOKÓŁ NAS
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Koniec zwieńczył dzieło
W urokliwej i niepowtarzalnej scenerii 
odrestaurowanego pałacu Goetzów 
Okocimskich odbył się koncert pierw-
szych absolwentów Szkoły Muzycznej 
I-go st. w Brzesku, którzy za kilka dni 
odbiorą świadectwa jej ukończenia. 
Możemy zatem powtórzyć za Owidiu-
szem znaną sentencję - FINIS CORO-
NAT OPUS. Uczestnicy występu nie 
kryli zadowolenia zarówno z poziomu 
artystycznego, jak i oprawy koncertu. 
Rodziny absolwentów oraz zaproszeni 
Goście wysłuchali nie tylko klasycz-
nego repertuaru, ale także wykonane 
przez cały zespół piosenki dziecięce 
i młodzieżowe, takie jak chociażby: 
Ballada o Tolku Bananie czy Ach śpij, 
kochanie. 

Do dziś czuje wspaniałą atmosferę 
tego wyjątkowego miejsca, w któ-
rym spędziłem czasy szkolne - mówi 
Krzysztof Ojczyk, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Brzesku, a jednocze-
śnie absolwent Liceum Ogólnokształ-
cącego, które przez wiele lat mieściło 
się właśnie w budynku pałacu Goetza. 
Szczególnie z tego powodu, z wielką no-
stalgią wysłuchałem koncertu naszych 
pierwszych absolwentów, którzy stwo-
rzyli widowisko artystyczne na miarę 
brzeskiego Soplicowa. Niewątpliwie 
u wielu uczestników tego koncertu 
powróciły wspomnienia młodzień-
czych lat, a wspaniała muzyka tylko 
doskonale je uzupełniła. - dodaje ze 
wzruszeniem.

Szkoła Muzyczna w Brzesku roz-
poczęła działalność edukacyjną od 
września 2011 roku, chociaż zamia-
ry jej utworzenia były już znacznie 
wcześniej. Siedziba szkoły mieści się 
w Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 2 przy ulicy Królowej Jadwigi 18. 
Nauka odbywa się w dwóch cyklach: 
sześcioletnim - przeznaczonym dla 
dzieci w wieku od 5-ciu do 8-miu lat 
oraz czteroletnim przeznaczonym dla 
dzieci i młodzieży w wieku od 8-miu do 
16-tu lat. W szkole jest możliwość bez-
płatnej nauki gry na wielu instrumen-
tach. Ponadto, program wychowawczy 
obejmuje również zajęcia teoretyczne 
z zakresu wiedzy o muzyce, a także 
obowiązkowe zajęcia z chóru. Jest 
również szkolna orkiestra.

Obecnie w szkole uczy się 174 
uczniów. Mogą oni pobierać lekcje na-
uki gry między innymi na akordeonie, 
skrzypcach, fortepianie, flecie, trąbce, 
wiolonczeli, perkusji oraz gitarze - 
wyjaśnia Ilona Latocha-Dylewska, 

dyrektor Szkoły Muzycznej w Brzesku. 
W tym roku, po raz pierwszy, mury 
naszej szkoły opuści 41 absolwentów. 
Zaangażowanie i wzruszenie zarówno 
uczestników, a także ich rodzin, którzy 
obecni byli wśród publiczności, poka-
zało dobitnie, jak ważne i cenne dla 
młodych muzyków były te cztery lata 
spędzone w Szkole Muzycznej. W tym 
czasie, mogli oni nie tylko uczyć się 
grania i zdobywania wiedzy, ale także 
mieli możliwość zawierać prawdziwe 
przyjaźnie i czerpać radość ze wspól-
nego muzykowania - podkreśla.

Jak już wcześniej wspomniano, 
zamiary utworzenia placówki oświa-
towej w Brzesku, która prowadziłaby 
naukę gry na instrumentach trwały od 
wielu lat. Starania czynił m.in. radny 
Krzysztof Ojczyk, którego trójka dzie-
ci uczęszczała do bocheńskiej szkoły 
muzycznej. Dzisiaj nie kryje radości, 
że jego marzenia się spełniły. Wszyscy 
mamy nadzieje, że za kilka lat brzeska 
szkoła stanie się swoistą kuźnią inte-
lektów, znaną nie tylko w Małopolsce. 

Po tym co dzisiaj usłyszeliśmy, to 
chyba raczej nikt nie ma wątpliwości, 
że miasto Brzesko zasługuje na szkołę 
muzyczną z prawdziwego zdarzenia, 
z własnym obiektem i salą audytoryjno 
- widowiskową - mówiła po koncercie 
wizytator z Małopolskiego Kuratorium 
Oświaty, która zadeklarowała również 
wsparcie w dalszym rozwoju brzeskiej 
placówki oświatowej. O wsparciu ze 
strony radnych miejskich zapewniał 
również jej obecny przewodniczący. 
Decydujący głos o rozpoczęciu tak waż-
nej inwestycji należy jednak do włoda-
rzy miasta. Warto dodać, że Brzesko 
zasługuje na szkołę, chociażby ze 
względu na bogate tradycje muzyczne, 
które zapoczątkowane zostały przez 
orkiestrę dęta, założoną w 1914 roku 
przy okocimskim browarze, a obecnie 
działająca przy Miejskim Ośrodku 
Kultury. Trzeba sobie jasno 
i wyraźnie powiedzieć, że 
rozwój intelektualny naszych 
dzieci stanowi fundamental-
ne podstawy do dalszej ich 
edukacji, która wcale nieko-
niecznie musi iść w kierunku 
muzycznym. Muzyka uczy 
wrażliwości, pobudza zmysły, 
relaksuje ciało i dusze, popra-
wia koncentracje. Wybitny 
niemiecki poeta Johann Wol-
fgang Goethe, w sposób bar-
dzo trafny i wyrazisty określił 

ludzi, którzy są wrażliwi na muzykę, 
taki oto słowami: „gdzie słyszysz śpiew, 
tam wejdź, tam dobre serca mają. Bo 
ludzie źli, ach wierzaj mi, ci nigdy nie 
śpiewają”. 

Cieszę się, że taka placówka wresz-
cie powstała w naszym mieście - mówi 
Alina Brożek. Chciałabym tam zapi-
sać mojego syna, który po dziadkach 
odziedziczył talent muzyczny i już 
zaczyna stawiać „pierwsze kroki” 
z instrumentem – dodaje z uśmiechem.

Wielu z tegorocznych absolwentów, 
zamierza nadal kontynuować dalszą 
naukę gry na wybranym instrumencie. 
Niektórzy zaś, postanowili zakończyć 
edukację muzyczną na obecnym 
poziomie, mimo iż osiągnęli całkiem 
niezłe wyniki w nauce. Nie żałuje, że 
cztery lata temu podjęłam naukę gry 
na skrzypcach. Już od najmłodszych 
lat miałam zamiłowanie do muzyki. 
Szkoła dała mi nie tylko solidne 
podstawy zarówno teoretyczne, jak 
i ogólnorozwojowe, ale także umoż-
liwiła doskonalenie techniki gry na 
instrumencie - mówi Julia Sikora 
tegoroczna absolwentka, która nie 
podjęła ostatecznej decyzji, co do 
dalszej edukacji muzycznej. Decyzji 
odnośnie dalszej kontynuacji nauki 
na instrumencie nie podjęła również 
Weronika Pasek. Nie mniej jednak 
uważa, że warto było przez cztery 
pobierać lekcje, doskonalić technikę 
gry na gitarze, a także zawierać nowe 
znajomości wśród rówieśników. Z kolei 
Adela Gicala, również tegoroczna 
absolwentka już postanowiła, że dalej 
będzie kontynuować naukę gry na 
oboju w szkole muzycznej II-go st. 
w Krakowie.

Pierwszym adeptom Szkoły Mu-
zycznej w Brzesku życzymy zapału 
do dalszej pracy artystycznej. Mamy 
nadzieję, że niebawem na scenach ka-
meralnych - nie tylko w kraju, ale być 
może i za granicą - pojawią się pierwsi 
wychowankowie naszej placówki oświa-
towej, którzy będą rozsławiać Brzesko. 

Marek Białka

fot. M. Białkafot. M. Białka
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Tradycyjnie w Publicznej Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Brzesku odbył się 19 
maja VIII Wielki Maraton Czytania. 
Tegoroczne wydarzenie przebiegało  pod 
hasłem: „Radosne czytanie to szczęśliwe 
dzieciństwo”. Trwający całą dobę Ma-
raton czytania rozpoczęli zaproszeni 
goście: burmistrz Brzeska Grzegorz 
Wawryka, dyrektor Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej Maria Marek, 
przewodniczący Rady Miejskiej Krzysz-
tof Ojczyk i prof. Edward Dobrzański 
- aktor i były rektor PWST w Krakowie.

Na zaproszenie brzeskiej „dwójki” 
i polonistki Agaty Podłęckiej, która od 
lat angażuje się w  organizację akcji 
czytania dzieciom książek, w naszym 
mieście pojawiła się Pierwsza Dama 
RP – Agata Kornhauser-Duda. Pani 
Prezydentowa podczas spotkania 
z dziećmi mówiła m.in. o tym, iż żadne 
urządzenie elektroniczne nie zastąpi 
książki, bo czytanie książek rozwija 
wyobraźnię, wzbogaca język i uczy kre-
atywnego myślenia. Pierwsza Dama 
przeczytała dzieciom fragment powie-
ści Henryka Sienkiewicza „W pustyni 

Pierwsza Dama odwiedziła Brzesko
i w puszczy” opowiadający o spotkaniu 
Nel ze słoniem i fragment trzeciej części 
przygód o Mikołajku, autorstwa Rene 
Goscinnego pod tytułem „Mikołajek 
i inne chłopaki”. W czasach dzieciństwa 
ulubioną książką Pani Prezydentowej, 
obok wierszy Tuwima i Brzechwy, była 
„Malutka czarownica” niemieckiego 
pisarza Otfrieda Preusslera.

Po spotkaniu z dziećmi Agata 
Kornhauser-Duda rozmawiała z sa-
morządowcami Brzeska oraz gronem 
nauczycielskim PSP nr2 w Brzesku. 
Pierwsza Dama RP dokonała również 
wpisu w księdze pamiątkowej szkoły.

 Przez całe 24 godziny do szkoły 
docierało mnóstwo gości, a wśród nich 
wiceburmistrz Jerzy Tyrkiel, przed-
stawiciel Starostwa Kazimierz Brzyk, 
członkinie Saloniku Petersówka, Grupa 
Teatralna 25+, ks. Wojciech Werner, 
ks. Radosław Olejarz, Grupa Teatralna 
GT, zaprzyjaźnieni poloniści, przedsta-
wiciele Uniwersytetu 3 Wieku, liczni 
rodzice i sympatycy Maratonu. Po raz 
kolejny wielką niespodziankę o północy 
swoim przybyciem w stroju Kapeluszni-

ka z „Alicji w Krainie Czarów” sprawił 
aktor Teatru Solskiego z Tarnowa 
Piotr Hudziak, który przybył w asyście 
wieloletniego przyjaciela maratonów 
dyrektora GOK-u w Wierzchosławicach 
Krzysztofa Bogusza. W nocy nad dzieć-
mi czuwali nie tylko nauczyciele, ale 
i animatorzy Grupy Teatralnej GT oraz 
rodzice, którzy nad ranem dostarczyli 
stosy pysznych, świeżych kanapek.

Końcowe czytanie przy głośnym od-
liczaniu należało tradycyjnie do samej 
pani dyrektor Urszuli Białki. Potem 
wybuchły gromkie brawa, zrobiono 
pamiątkowe zdjęcia z najwytrwalszy-
mi maratończykami i ten wyjątkowy 
Maraton przeszedł do historii jako 
niezapomniane przeżycie, gdyż na 
moment nasze miasteczko wyraźnie 
ożyło i stało się celem licznych mediów, 
które dostrzegły uroki Brzeska.

Wielu społecznikom, zwłaszcza 
nauczycielom i rodzicom należą się 
ogromne podziękowania i wyrazy sza-
cunku za nieocenioną pomoc i wielkie 
zaangażowanie w przebieg projektu. 

AP, fot. kolor

12 czerwca na Bocheńcu odbyła się 
plenerowa impreza „Piastowe dzie-
dzictwo”, będąca częścią obchodów 
1050–lecia Chrztu Polski. Głównym 
organizatorem wydarzenia była spółka 
Minerwa Art, partnerem Miejski Ośro-
dek Kultury, a patronat sprawowali 
Burmistrz Brzeska i Starosta Brzeski.

Na uczestników imprezy czekały za-
bawy i konkursy, m.in. na najciekawszy 
strój Mieszka i Dobrawy, rekreacyjny 
turniej łuczniczy o puchar Starosty 
Brzeskiego oraz gra plenerowa „Skarby 
na wzgórzu”. Dla najmłodszych przy-
gotowano bańki mydlane, malowanie 

Już po raz trzeci Grupa Teatralna GT 
z Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku 
pod opieką animatorki Agaty Podłęckiej 
i ks. Radosława Olejarza została zapro-
szona na zamek w Dębnie przez panią 
kustosz Krystynę Gurgul do aktorskiego 
udziału w Nocy Muzeów. Działo się to 

Piastowe dziedzictwo

Noc Muzeów

twarzy, kolorowanie kartonowego 
zamku i okolicznościowe malowanki.

W namiocie koła gospodyń wiejskich 
spróbować można było przysmaków 
regionalnej kuchni. Dla chętnych przez 
cały dzień dostępne było również stoisko 
florystyczne Katarzyny Pacewicz- Pyrek 
i mini tor przeszkód przygotowany przez 
strażaków z OSP Jadowniki.

Prelekcję na temat chrztu Polski 
przygotował Lucjan Kołodziejski. Na 
scenie z krótkim programem wystąpili 
również członkowie ZPiT Jadownicza-
nie. Kierowniczka zespołu Elżbieta Lo-
ranty dokonała też prezentacji strojów 

z 14 na 15 maja 2016r. Była to wielka 
frajda, a zarazem ogromne przeżycie 
kulturalne, jak i wielkie wyróżnienie. 
W każdej niemal komnacie, piwnicach, 
kuchniach roiło się od członków GT 
odzianych w epokowe stroje i odgrywają-
cych tematyczne scenki przedstawiające 
życie na dawnym zamku od narodzin aż 
po śmierć. Wraz z młodzieżą występowa-
li również przedstawiciele instruktorzy 
z MOK-u w Brzesku jak również aktorzy 

ludowych. W kościele pw. św. Anny 
odprawiona została msza, po której od-
był się koncert kwartetu smyczkowego 
Krakowskiej Orkiestry Salonowej 
współpracującej z MOK-iem.

Ostatnim punktem wydarzenia 
była historyczna rekonstrukcja chrztu 
Mieszka I, walk z poganami oraz bi-
twy wojów z X wieku, w wykonaniu 
grupy rekonstrukcji historycznej 
„Dwór Świętosława Gryfity”. Bitwa 
zakończyła się podpaleniem dworu, 
który ugasili później strażacy z OSP 
Jadowniki.

Organizatorzy zapewniają, że doło-
żą wszelkich starań, aby impreza na 
stałe zagościła w kalendarzu brzeskich 
wydarzeń.                                           red.

fot. kolor

z kabaretu „Sprawa drugorzędna” dzia-
łającego przy brzeskim MOK –u. Byli to 
Teresa i Krzysztof Szydłowscy, Ewelina 
Stępień, Henryk Piela, Halina Gurgul 
oraz Piotr i Agata Podłęccy. Zamek tej 
nocy gościł wyjątkowo dużo zwiedzają-
cych, a scenki odgrywane były ponad 30 
razy, za każdym razem suto nagradzane 
gromkimi brawami. 

AP
fot. kolor
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Maraton Czytania

Przegląd Piosenki Dziecięcej

fot. B. Kądziołkafot. B. Kądziołka

fot. J. Niemiec-Basistafot. J. Niemiec-Basista

fot. M. Kotfisfot. M. Kotfis

fot. B. Kądziołkafot. B. Kądziołka



Dzień
Dziecka

fot. BOSiRfot. BOSiR

fot. P. Dudafot. P. Duda
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Wernisaż wystawy

fot. P. Dudafot. P. Dudafot. B. Kądziołkafot. B. Kądziołka

fot. J. Niemiec-Basista

fot. B. Kądziołkafot. B. Kądziołka
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DNI BRZESKA 2016

fot. J. Niemiec-Basistafot. J. Niemiec-Basista

fot. P. Dudafot. P. Duda fot. M. Kotfisfot. M. Kotfis

fot. P. Dudafot. P. Duda

fot. J. Niemiec-Basistafot. J. Niemiec-Basista
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Koncert Szkoły Muzycznej

Fikander Family Day

30 lat PSP 2 w Brzesku

fot. M. Białkafot. M. Białka

fot. D. Kuralfot. D. Kural

Noc Muzeów fot. ks. R. Olejarzfot. ks. R. Olejarz

fot. PSP 2 w Brzeskufot. PSP 2 w Brzesku

„Wesele”

fot. B. Kądziołkafot. B. Kądziołka



Spotkanie z kard. St. Dziwiszem

Pożegnanie Marii Marek

Konferencja w RCKB fot. P. Dudafot. P. Duda

fot. A. Gutowiczfot. A. Gutowicz

fot. M. Kotfisfot. M. Kotfis

fot. P. Dudafot. P. Duda
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Aukcja WTZ

Na Bocheńcu

fot. M. Kotfisfot. M. Kotfis

fot. J. Gawiakfot. J. Gawiak
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Pies wiecznie sympatyczny 
Od dziewięciu już lat stałym ele-
mentem programu Dni Brzeska 
jest konkurs, podczas którego sta-
ła komisja wybiera najsympatycz-
niejszego psa. Konkurs wymyślony 
w 2008 roku przez radnego Adama 
Kwaśniaka od początku cieszy się 
niezmiennym powodzeniem i dzi-
siaj trudno sobie wyobrazić, żeby 
miało go zabraknąć w programie 
największej corocznej masowej 
imprezy plenerowej w naszym 
mieście. 

Już w następnym roku konkurs 
będzie obchodzić dziesięciolecie swo-
jego istnienia. Od samego początku 
odbywa się w tym samym miejscu – na 
boisku do street ball’a usytuowa-
nym w Ogródku Jordanowskim. Do 
tej pory – przez dziewięć kolejnych 
jego edycji przez ten plac przewi-
nęło się około 360 czworonogów 
przeróżnych ras podziwianych za 
każdym razem przez kilkusetosobo-
wą publiczność. Rekord padł w 2010 
roku, kiedy to do konkursu zostało 
zgłoszonych ponad 60 psów. Bywały 
tutaj i husky (także ceniony przez 
hodowców husky syberyjski), chow 
chow, labradory, buldog francuski, 
a nawet cane corso – masywny pies, 
który w uwagi na swą posturę może 
budzić respekt, ale w rzeczywistości 
jest łagodny jak baranek. Właśnie 
takiej rasy pies uznany został za 
najsympatyczniejszego w 2012 roku 
i jest – jak dotąd – najmasywniej-
szym psem, który sięgnął po miano 
najsympatyczniejszego. Wabił się 
Rufus, a jego właścicielką była 
Gabriela Gnyla. Wśród konkurso-
wych rywali nie brak nigdy także 
psów mających w swoich genach 
elementów wielu ras, po prostu 
mieszańców, lub – jak kto woli – kun-
delków (niektórzy mawiają o nich 
z przekąsem: cundelburry). 

- Ten konkurs to jedyna w roku 
okazja, by w jednym miejscu podzi-
wiać tylu przedstawicieli psiej rodzi-
ny. Ich właściciele za każdym razem 
nas zaskakują, dlatego formuła tego 
konkursu, chociaż za każdym razem 
stała, nigdy się nie znudzi. Niezmien-
ne w tym konkursie jest tylko jedno, 
miłość właścicieli do swoich pupilów. 
Zawsze wzruszają mnie opowieści 
snute przez osoby prezentujące swoich 
podopiecznych. Najczęściej są to dzie-
ci – mówi główny inicjator konkursu, 
Adam Kwaśniak, na co dzień radny 

i przewodniczący Zarządu Osiedla Sta-
re Miasto, „etatowy” fundator pucharu 
dla najsympatyczniejszego psa. 

Historia tego konkursu pokazała, 
że na najwyższe laury liczyć mogą nie 
tylko rasowe psy. Kilkakrotnie zdarza-
ło się, że najważniejsze puchary wę-
drowały na półki właścicieli zwykłych 
kundelków. Do konkurencji zgłaszane 
były psy pochodzące z hodowli, ale 
i takie, które jeszcze kilka dni wcze-
śniej przed którąkolwiek z edycji prze-
bywały w schroniskach. Wiele razy 
prezentowane były „podrzutki”. To 
najlepiej świadczy o tym, że w Brzesku 
wiele jest osób prawidłowo reagujących 
na psią niedolę. Dlatego właśnie od 

trzech lat podczas konkursu wręczane 
są dodatkowo statuetki „Przyjaciel 
zwierząt” przyznawane tym, którzy 
zajmują się wolontariatem na rzecz 
czworonogów, dokarmianiem i opieką 
nad bezdomnymi i chorymi zwierzęta-
mi – psami, kotami, czy gołębiami. To 
nie jedyna nowość, jaka w ostatnich 
latach pojawiła się w programie kon-
kursu. Na przykład od pewnego czasu 
przyznawane są dwie równorzędne 
pierwsze nagrody – osobne puchary dla 
psa małej i dużej rasy. Dodatkowo na-
gradzane są najmniejszy i największy 
pies. W tym roku został też zorganizo-
wany plastyczny konkurs poświęcony 
tematyce związanej z psem, a wzięło 

w nim udział 26 młodych uczestników. 
Za każdym razem oprócz najważ-

niejszych nagród fundowane są upo-
minki dla wszystkich uczestniczących 
w konkursie czworonogów. Upominki 
otrzymują oczywiście właściciele, ale 
są to zawsze psie przysmaki lub akce-
soria związane z utrzymaniem psów. 
To zasługa stałych sponsorów tego cy-
klicznego wydarzenia. Są nimi Urząd 
Miejski, Zarząd Osiedla Stare Miasto, 
Adam Kwaśniak, przewodniczący rady 
Miejskiej Krzysztof Ojczyk, Halina 
Mrówka, sklepy zoologiczne państwa 
Komarnickich, pani Klary, pana Ciu-
reja i pani Agaty Bartnickiej, a także 
Salon Pielęgnacji Zwierząt „Chwila 
dla pupila”. W tym roku dołączyły 
do nich Kopalnia Soli w Bochni oraz 
Lokalna Grupa Działania „Kwartet 
na Przedgórzu”. Dodać należy, że 

konkurs współorganizowany jest od 
pierwszej jego edycji przez Miejski 
Ośrodek Kultury w Brzesku. 

W tym roku do konkursu zgło-
szonych zostało 47 psów i piesków. 
Ich właściciele i opiekunowie za-
skakiwali obserwatorów i siebie 
nawzajem niewyobrażalnymi pomy-
słami. Po raz pierwszy zdarzyła się 
prezentacja w formie wierszowanej, 
a przygotowała ją Joanna Sobota 
opowiadająca o swoim 5-miesięcz-
nym Diego rasy shih tzu. Pokazom 
sztuczek nie było końca, pojawił się 
nawet pies, który potrafi… liczyć. 
Ostatecznie jury w składzie: Olga 
Kwaśniak, Katarzyna Pacewicz-Py-
rek, Adam Kwaśniak zdecydowało, 
że miano najsympatyczniejszego 
psa rasy dużej należy się reprezen-
tującemu rasę airedale terrier Bobo, 
wiernemu towarzyszowi Pauliny 
Szczepanik. Najsympatyczniejszym 
psem rasy małej została suczka 
o imieniu Jinga rasy beagle, której 
właścicielką jest Oliwia Gacek. 
Statuetkę „Przyjaciel zwierząt” 

otrzymała w tym roku Katarzyna 
Pacewicz-Pyrek. 

- Ten konkurs nie ma nic wspólnego 
z zaspokajaniem próżności właścicieli 
zgłaszanych do niego psów. W głów-
nej mierze stawiamy na funkcje wy-
chowawcze. Uczymy wrażliwości na 
potrzeby naszych czworonogów i na 
krzywdy, których niestety za sprawą 
ludzi doznają. To także swego rodzaju 
integracja ludzi, którzy podobnie my-
ślą - dodaje Adam Kwaśniak.

Główny pomysłodawca konkursu 
cały czas myśli o rozbudowaniu jego 
oprawy, wzbogaceniu go o nowe ele-
menty. 

Waldemar Pączek

NAJSYMPATYCZNIEJSZY PIES

fot. B. Kądziołkafot. B. Kądziołka
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Grand Prix Małopolski

APEL O POMOC DLA POGORZELCÓW
W dniu 12 maja 2016 roku pięcioosobowa rodzina z Okocimia w pożarze straciła dom i rzeczy materialne. Natychmiast po zdarzeniu zareagowała 
lokalna społeczność oraz samorząd gminy. Ludzie pomagają w rozmaity sposób – podarowali część rzeczy (ubrania, buty, pościel, ręczniki, kołdry, 
koce, meble), pracowali przy porządkowaniu i rozbiórce zniszczonej ogniem konstrukcji budynku.
Urząd Miejski zabezpieczył posiłki w najtrudniejszych dla rodziny chwilach, plandeki do osłonięcia bryły budynku przed zalaniem, urządzenia 
osuszające, środki czystości, kontenery na odpady popożarowe, środki ochrony osobistej niezbędne przy pracach porządkowych. Ze wsparciem 
pospieszył także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Obecnie trwa także zbiórka pieniędzy na odbudowę domu. Potrzeby są duże, dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy mogą w jaki-
kolwiek sposób wesprzeć tę rodzinę, o kontakt bezpośrednio z poszkodowaną – panią Dorotą Oleksy, tel. 605 051 058.
Nr konta, na które można wpłacać dowolne datki:
BANK BPH 52106000760000329000005089 Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okocimskiej 32-800 Brzesko, 
Okocim ul. Goetzów Okocimskich 83. Z dopiskiem: „Pomoc dla pogorzelców, dla Rodziny Doroty Oleksy”

Brzesko było gospodarzem cyklicznej 
imprezy organizowanej w Małopolsce 
– V edycji Międzynarodowego Grand 
Prix Małopolski w Boksie. Rozgrywki 
mają charakter indywidualno-drużyno-
wy i prowadzone są w cyklu 10 zawo-
dów GP (6 wiosna, 4 jesień). Na Placu 
Kazimierza Wielkiego zgromadziło 
się wielu sympatyków tej dyscypliny 
sportu, którzy mieli możliwość ogląd-
nięcia walk najlepszych zawodników 
w Polsce, we wszystkich kategoriach 
wagowych, począwszy od młodzików, 
kadetów, juniorów do seniorów. Zawod-
nicy uczestniczący w GP muszą stoczyć 
6 walk w jednej kategorii wagowej, 
aby być klasyfikowanym w generalnej 
punktacji. Suma zdobytych punktów 
wyłoni zwycięzców w poszczególnych 
kategoriach wagowych. Prowadzona 
jest też klasyfikacja drużynowa, do 
której zalicza się punkty wszystkich za-
wodników startujących z danego klubu.

Podczas całodniowych zmagań 
odbyło się 35 pojedynków w boksie 
olimpijskim, rozgrywanych zgodnie 
z obowiązującymi regulaminami Pol-
skiego Związku Bokserskiego. Nadzór 
nad przygotowaniem i przeprowadze-
niem zawodów sprawował Małopolski 
Związek Bokserski, poprzez Wydział 
Sędziowski i Sportowy, który wy-
znaczył obsadę komisji sędziowskiej 
i sportowej.

Zaszczyt goszczenia w Brzesku 
znakomitych zawodników był niewąt-
pliwie zasługą Prezesa MZB Edmunda 
Kubisiaka oraz zaangażowania władz 
samorządowych Brzeska, burmistrza 
Grzegorza Wawryki, który kolejny raz 
potwierdził chęć wspomagania i pro-
pagowania imprez sportowych. Warto 
dodać, że w naszym mieście prężnie 
działa od wielu lat klub bokserski „Ma-
gic Boxing Brzesko”, którego prezesem 

jest Edmund Kubisiak, a efekt jego 
pracy został potwierdzony wynikami 
jego zawodników w tej imprezie. Bok-
serzy tego klubu zaprezentowali się 
wspaniale a najlepszym zawodnikiem 
Grand Prix w kategorii seniorów został 
jego reprezentant Filip Ptasiński.

Miłym akcentem podczas GP Ma-
łopolski było wręczenie nagrody spe-
cjalnej od organizatorów za możliwość 
zorganizowania turnieju, wkład w or-
ganizację i promocję pięściarstwa dla 
burmistrza Grzegorza Wawryki oraz 
Kierownika Biura Promocji Krzysztofa 
Bigaja.

Do udziału w GP Małopolski zgło-
szonych zostało 123 zawodników: 100 
mężczyzn i 23 kobiet z 25 klubów 
z całej Polski. Najlepszy młodzikiem 
okazał się Jakub Pyclik (Wisła Kra-
ków), wśród kadetów - Remigiusz 
Skoczyński (Garda Gierałtowice), ju-
niorem - Roman Postoiko (KSS SMOK), 
a najlepszym seniorem Filip Ptasinski 
(Magic Boxing Brzesko).

Część zawodników dostała dobrą 
szkołę boksu, część wygrała swoje wal-
ki, które były na bardzo dobrym pozio-
mie. Cel który przyświeca tej imprezie, 
przygotowania do mistrzostw 
Polski, został spełniony. 
Pierwszym sprawdzianem 
będzie lipcowa Olimpiada 
Młodzieży oraz pod koniec 
roku Mistrzostwa Polski 
Seniorów.

Organizatorzy serdecznie 
dziękują sponsorom, wśród 
których były firmy:

PROSTER,  TRANS-
MAT Karol Sowa, GRA-
NIT, JAWOR, MARK, K&K 
RECYLKLING SYSTEM, 
SZKLANA GWIAZDA, RO-
BOTY ZIEMNE MENDEL 

ROMAN, LEŚ, EDWARD MILEWSKI, 
STUDIO MASTERS, drukarnia Pań-
stwa Dziedziców, MPWK w BRZESKU, 
MPEC w BRZESKU.

Patronat sportowy: Polski Związek 
Bokserski. Patronat medialny: Dzien-
nik Polski, BIM, BOKSER.ORG

Przebieg zawodów, który trans-
mitowany był na żywo można zo-
baczyć na: http://www.bokser.org/
content/2016/06/11/135129/index.jsp

Kolejna edycja Grand Prix odbędzie 
się 25 czerwca w Gródku n/Dunajcem. 
Organizatorzy serdecznie zapraszają.                     

BP w Brzesku

fot. M. Kotfisfot. M. Kotfis

SPORT
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Wytańcz uśmiech 
na swojej twarzy
rozmowa z Dorotą Thomas

Dorota Thomas tańczy od dnia, w któ-
rym nauczyła się chodzić. Jest wielo-
krotną triumfatorką turniejów z cyklu 
Grand Prix Polski, Mistrzostw Polski 
południowej i Mistrzostw Okręgu Ma-
łopolskiego. Szerszej publiczności dała 
się poznać jako odtwórczyni jednej z ról 
w filmowej komedii „Kochaj i tańcz” 
(u boku Macieja Damięckiego i Izabelli 
Miko). Znana jest również z uczestnic-
twa w popularnych programach telewi-
zyjnych - „Jaka to melodia?”, „Podróże 
z żartem”, czy „Mój pierwszy raz”. Ta-
niec jest jej największą pasją życiową, 
którą od lat dzieli się z najmłodszymi 
poprzez prowadzoną przez nią Szkołę 
Tańca Thomas Dance. 
Pani Doroto, po tych siedmiu latach 
częstego przebywania w Brzesku 
może Pani powiedzieć, że...  
Dużo ludzi wie, że w tym mieście jest coś 
takiego jak taniec towarzyski i rekre-
acyjny. Przez ten dotychczasowy okres 
natknęłam się na wiele utalentowanych 
tanecznie dzieci i równie dużo zaanga-
żowanych w to, co wspólnie czynimy, 
rodziców. Mnie osobiście marzy się, 
aby powstał tutaj mocny klub tańca 
sportowego, nie tylko rekreacja. Już 
teraz, wspólnie z rodzicami, udało nam 
się stworzyć bardzo fajną grupę bazową.  
No właśnie, jak to jest z naborem do 
Pani szkoły?
Nie jesteśmy w Brzesku szkołą anoni-
mową, dlatego na brak chętnych narze-
kać nie mogę. Jedynym kłopotem jest to, 
że więcej jest dziewczynek niż chłopców, 
ale to jest taki ogólnokrajowy trend. 
Dużo sześcioletnich mężczyzn uważa, 
że w ich wieku tańczyć nie uchodzi. Ci, 
którzy się jednak zdecydują, a są przy 
tym odpowiednio motywowani także 
w domu, nie żałują tej decyzji. Kiedy już 
zdarzy im się wystartować w pierwszym 
turnieju, dochodzi nowy aspekt przema-
wiający do ich wyobraźni. Dzieci lubią 
się bawić, ale i rywalizować. 
Jak wygląda przebieg „kariery” 
takich małych jeszcze tancerzy?
Na początku jest to zabawa, rekreacja. 
Później turnieje, najpierw na szczeblu 
okręgu. Z czasem pary zdobywają kolej-
ne klasy sportowe i zaczynają się wojaże 
na turnieje już szczebla centralnego. 
W dalekiej przyszłości także międzyna-
rodowe, oczywiście dla tych najbardziej 
się wyróżniających. Już teraz wśród 

moich brze-
s k i c h  w y -
chowanków 
wyróżn ia ją 
się dwie pary 
dziewięciolat-
ków prezen-
tujące wysoką 
klasę, osiąga-
jące pierwsze 
sukcesy i zdo-
bywające na-
grody. 
Taniec  to 
chyba jed-
n a k  d o ś ć 
duże koszty?
W każdej dzie-
dzinie za po-
zaszkolne doskonalenie dzieci trzeba 
ponosić koszty, ale efekt jest zauważal-
ny. W przypadku tańca koszty związane 
są głównie z udziałem w zajęciach, 
zakupem kostiumów i z wyjazdami 
na turnieje. Staram się, żeby koszty 
prowadzonych przeze mnie zajęć były 
jak najmniejsze, dlatego pół roku temu 
stworzyłam Stowarzyszenie Miłośników 
Tańca Thomas Dance, a to otwiera 
możliwość pozyskiwania dodatkowych 
środków z różnych funduszy. Przy okazji 
chcę serdecznie podziękować panu bur-
mistrzowi Grzegorzowi Wawryce oraz 
staroście Andrzejowi Potepie za wspar-
cie finansowe, jakiego nam udzielił przy 
organizacji niedawnego turnieju, który 
miał miejsce w tym mieście. Mogę już 
teraz z dumą oświadczyć, że o naszej 
szkole tańca jest w Małopolsce coraz 
głośniej. 
Do nauki tańca sportowego na 
pewno potrzebna jest sprawność 
fizyczna. 
Tak, dlatego na początku – mówiąc 
kolokwialnie – stawiam dzieci do pionu. 
Prowadząc zajęcia w wielu miastach 
zauważam pewną prawidłowość. Polega 
to na tym, że jeśli na 100 dzieci trafi się 
troje (może dziesięcioro) ze sprawnymi 
ciałkami, to można mówić o sukcesie. 
Toteż w początkowej fazie muszę przy-
gotować te młodziutkie ciałka, żeby były 
sprawne i wytrzymały trudy później-
szych treningów. 

Bardzo ważne jest również przygoto-
wanie mentalne. Nie raz trzeba używać 
różnych sztuczek, żeby dzieci chwyciły 

bakcyla. Szczególnie chłopcy, 
a w ich przypadku 7 lat to 
bardzo trudny etap rozwoju. 
Mimo to udało mi się w Brze-
sku doczekać jednej grupy, 
którą można już rozpatrywać 
w kategoriach klubu spor-
towego. 
Taniec towarzyski i spor-
towy to działanie w parze. 
W jaki sposób dobiera 
Pani te dzieci w pary?
Najpierw dzieci dobierają 
się same, na zasadzie „kto 
kogo lubi”. Ja „wtrącam” 
się dopiero po pewnym cza-
sie. Koryguję, czyli łączę je 
w pary mając na uwadze 
podobny poziom ruchowy. 
Cały czas, i będę to zawsze 
podkreślać, liczy się zaan-
gażowanie rodziców. Wspól-
nie wychowujemy jednostki 
szczęśliwe tańcząc. Takie 
jest moje motto: „Wytańcz 
uśmiech na swojej twarzy”. 
W efekcie oddaję rodzicom 

dzieci przygotowane baletowo i ogól-
norozwojowo. Ważne jest też, że się 
integrujemy. Na przykład na obozach, 
podczas których zajęcia prowadzi cały 
sztab szkoleniowców. Od przyszłego 
roku ci szkoleniowcy będą się pojawiać 
także na zajęciach w samym Brzesku. 
Kiedy i gdzie można wytańczyć ten 
uśmiech na twarzy? 
Do tej pory spotykaliśmy się w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Brzesku w każdy 
wtorek i myślę, że po wakacjach nic się 
w tej kwestii nie zmieni. Od 16.00 dzieci 
od 3 do 6 lat, a dzieci od 6 do 10 lat od 
16.30. Z tym, że starsze dzieci  spotykały 
się dwa razy w tygodniu, a od przyszłego 
roku szkolnego zajęcia dla nich będą się 
odbywać trzy razy z tygodniu. Najbliższy 
nabór planuję już po wakacjach. Od 
kilku lat takie pierwsze spotkanie orga-
nizuję w drugim tygodniu września i na 
pewno przy tum pozostanę. Szczegóły 
podam poprzez specjalne ogłoszenia.      
Dobrze się Pani pracuje w Brze-
sku? 
Po trudnych początkach bardzo dobrze. 
O współpracy z Urzędem Miejskim i Sta-
rostwem już wspomniałam. Znakomicie 
współpracuje mi się także z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury, Szkołą Podstawową 
nr 2 i Szkołą Podstawową nr 3, a także 
z przedszkolem Fikander i Przedszklem 
Parafialnym w Mokrzyskach. Bardzo 
sobie też cenię indywidualne kontakty 
z mieszkańcami gminy, których odbie-
ram jako ludzi życzliwych i najczęściej 
uśmiechniętych, po prostu pogodnych. 

Rozmawiał Waldemar Pączek            

ROZMOWA

fot. arch. pryw.fot. arch. pryw.
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Sympozjum „Mającego nadzieję 
w Panu, miłosierdzie ogarnie” (Ps. 
31,10) – Święty Jan Paweł II Apostoł 
Miłosierdzia. Spotkanie młodych, 
które miało miejsce w Bibliotece Uni-
wersytetu Papieskiego JPII w Krakowie 
6 maja 2016r. już po raz III odbyło się 
z udziałem Grupy Teatralnej GT z Pa-
rafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, 
która pod kierunkiem Agaty Podłęckiej 
zaprezentowała jej autorski montaż 
słowno – muzyczny pt. „Wciąż mnie 
zadziwiasz Panie”. Na sympozjum po-
jawili się również uczniowie z PSP nr2 
w Brzesku. Był to czas spotkań młodych 
ludzi z wybitnymi osobistościami świata 
nauki, kultury i sztuki.

Sympozjum w Krakowie
O miłosierdziu Boga w bibliote-

ce UPJPII opowiadali m.in. Artu-
ro Mari – przez 50 
lat fotografował 6 
papieży i przez te 
pół wieku nie wziął 
ani jednego dnia 
urlopu, Arkadio – 
popularny raper, ks. 
Michał Olszewski, 
Katarzyna Olubiń-
ska - dziennikarka 
„Dzień Dobry TVN”, 
autorka bloga „Bóg 
w wielkim mieście” 
i Aleksandra Zapo-
toczny -jedyna Po-

lka, która współpracowała z Biurem 
Postulacji ds. Beatyfikacji i Kanoni-
zacji Jana Pawła II. Pani Zapotoczny 
obiecała odwiedzić w październiku 
Brzesko. 

AP

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
w Brzesku od 30 lat należy do SKO. 
Szkolna Kasa Oszczędności PKO BP 
to program edukacji finansowej dla 
dzieci. Cieszy się on dużym zaintere-
sowaniem wśród naszych SKO - wi-
czów. Uczy najmłodszych stawiania 
celów, wytrwałości, systematyczności, 
przedsiębiorczości oraz umiejętności 
gospodarowania swoimi oszczędno-

10 maja 2016r. w PSP nr 2 w Brzesku 
odbył się V Międzyszkolny Konkurs 
Matematyczno-Ekonomiczny SKO 
dla klas szóstych. Głównym celem 
konkursu była popularyzacja wiedzy 
ekonomicznej, „nowego SKO” oraz 
doskonalenie umiejętności wykorzy-
stania wiedzy w praktyce. 

Gościem, a zarazem przewodni-
czącym Komisji Konkursowej był Dy-
rektor I Oddziału PKO BP w Brzesku 
Antoni Skurnóg, a jednym z członków 
pan Krzysztof Zajdel - specjalista do 
spraw młodego klienta PKO BP w Kra-
kowie oraz kierownik wydziału PKO 
BP w Brzesku pani Barbara Robak. 
Patronat nad konkursem objął Bank 
PKO BP, był także sponsorem nagród.

W konkursie wzięło udział 24 
uczniów z 9 szkół gminy Brzesko.

Konkurs składał się z dwóch części: 
I część matematyczno- ekonomiczna 
– uczniowie mieli do wykonania 4 

Naucz dziecko oszczędzać!

Konkurs Matematyczno – Ekonomiczny SKO 

ściami. Nasi członkowie lubią osczę-
dzać. Dzisiaj kieszonkowe zanoszą 
na swoje dziecięce konta. Korzystają 
też z serwisu SKO, który umożliwia 
im zakładanie wirtualnych skarbo-
nek Są również współorganizatorami 
szkolnych dyskotek, charytatywnych 
kawiarenek oraz licznych konkursów. 
Od kilku lat opiekunki SKO Iwona 
Haber i Ewa Bukowicz mają zaszczyt 

zadania otwarte o tematyce ekono-
micznej. W II części walczyli o tytuł 
„Mistrza pojęć bankowych”. W kon-
kursie matematyczno- ekono-
micznym: I - Maksymilian Oćwieja 
(PSP Sterkowiec), II - Jakub Kuryło 
(PSP Mokrzyska), III miejsce Kamil 
Machowski (PSP Jasień). „Mistrzem 
pojęć bankowych” okazała się Karo-
lina Bania z PSP nr 2 w Jadownikach. 
2. miejsce zajął Jakub Milasz (PSP 
Bucze), a trzecie Katarzyna Kmieć 
PSP nr 2 Brzesko.

Został także rozstrzygnięty kon-
kurs plastyczny na „Projekt logo 
SKO”. I miejsce zajęła praca uczniów 
z PSP nr 2 w Brzesku, II miejsce praca 
z PSP w Mokrzyskach, a III miejsce 
praca z PSP w Okocimiu.

Podkreślić należy bardzo wysoki 
poziom przygotowań uczestników do 
konkursu przez nauczycieli, podobnie 
jak w latach ubiegłych.

gościć na uroczystej gali z okazji 
DEN w Warszawie. Najważniejszym 
punktem tej imprezy jest wręczanie 
brązowych, srebrnych i złotych odznak 
nauczycielom, którzy wyróżniają się 
zaangażowaniem, pasją i kreatywno-
ścią oraz szerzeniem przedsiębiorczośći 
wśród uczniów. 

Motto naszej Szkolnej Kasy 
Oszczędności brzmi:,,Zacznij przy-
godę z oszczędzaniem, bo warto...”. 
Towarzyszy nauczycielom, a przede 
wszystkim naszym SKO – wiczom już 
od 30 lat!                                           AP

Rywalizacja odbyła się w miłej 
atmosferze. Wymiana wrażeń przez 
dzieci oraz doświadczeń przez na-
uczycieli odbyła się przy poczęstunku 
ufundowanym przez SKO PSP nr 2 
w Brzesku.

Każdy z uczestników otrzymał 
drobny upominek.

W oczekiwaniu na wyniki konkur-
su pan Krzysztof Zajdel przeprowadził 
pogadankę z młodzieżą na temat SKO 
i funkcjonowania banku zakończoną 
krótkim quizem z nagrodami. 

Opiekunki SKO składają serdeczne 
podziękowania pani Beacie Derus, 
Aleksandrze Jaworskiej, Agnieszce 
Węgrzyn, Jolancie Sarlej za zaanga-
żowanie w przygotowanie konkursu 
oraz prace w komisjach. Organiza-
torzy składają podziękowania Panu 
Dyrektorowi Banku za nagrody oraz 
gratulacje wszystkim uczniom i ich 
opiekunom.                                         AP

fot. arch. APfot. arch. AP
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Wojciech Hebda – Czepiec, Rycerz, 
Izabela Sakłak – Klimina, Oskar 
Jurek – drużba Jasiek, Izabela Zych 
– Druhna, drużba Kuba, Mariusz 
Bojdo – Gospodarz, Karolina Gądek 
– Gospodyni, Gabriel Gurgul – Poeta, 
Jadwiga Zięba – Rachela, Patrycja 
Widłok – Radczyni, zjawa z piekła, 
Katarzyna Jachna – Zosia, Paula 
Bartman – Haneczka, Upiór, Iwona 
Jaroszek – zjawa z piekła, Kamila Ja-
nicka – Skrzypek, Agnieszka Kubala 
– Isia, Oliwia Stolarz – Dziad, (Baba), 
Radosław Batko – Żyd, Chochoł.

Za muzykę odpowiedzialne były: 
Joanna Ciężak i Monika Nowak, w eki-
pie technicznej pracowały: Anita Rega, 
Ewelina Syrek, Oliwia Serwatka.

Serdeczne podziękowania należą 
się też Rodzicom uczniów klasy 2C za 
wszelką pomoc i wsparcie wychowawcy 
w  tym przedsięwzięciu oraz MOK, 
a szczególnie akustykowi z Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Brzesku - Krzysz-
tofowi Szydłowskiemu - za profe-
sjonalną oprawę muzyczną i efekty 
specjalne.                   Dorota Pamuła

fot. kolor

„Wesele”
6 czerwca 2016 r. w RCKB klasa 2C LO 
im. M. Kopernika wystawiła „Wesele” 
– spektakl będący zwieńczeniem pracy 
na lekcjach edukacji kulturalnej w kla-
sie drugiej. Zajęcia były prowadzone 
według autorskiego programu pani 
Doroty Pamuły, która opracowała sce-
nariusz przedstawienia na podstawie 
dramatu S. Wyspiańskiego i przygo-
towała uczniów do występu. Młodzież 
z pasją weszła w role bohaterów, ucząc 
się na pamięć długich kwestii, niektóre 
osoby grały kilka postaci. Opanowanie 
trudnego tekstu wymagało od uczniów 
dojrzałości i zrozumienia spraw na-
rodowych przedstawionych przez 
Wyspiańskiego w „Weselu”, zwłaszcza 
w II i III akcie. Walory artystyczne 
spektaklu zostały uwypuklone poprzez 
grę świateł, nastrojową muzykę, od-
powiednie stroje aktorów i dekoracje, 
które stanowiły integralny składnik 
sztuki. Uczniowie poświęcili również 
sporo czasu na naukę krakowiaka 

i polki, gdyż bez tańca nie byłoby uda-
nego wesela. W pracy nad całokształ-
tem i wyrazem artystycznym sztuki 
uczestniczyły też  pani Joanna Barnaś 
i pani Weronika Śliwa – Ciura. Przed-
stawienie zintegrowało klasę, uświado-
miło, jak ważna jest odpowiedzialność 
i solidarność, gdy wspólnie pracuje się 
na sukces zespołu. Wzruszenie i duma 
rodziców oglądających występ dzieci na 
profesjonalnej scenie oraz satysfakcja 
uczniów po udanym przedstawieniu, 
uświadamiają, że warto motywować 
młodzież do działania i poszukiwania 
możliwości wyrażenia siebie poprzez 
sztukę. Młodzi ludzie mają potencjał, 
energię i pomysły, potrafią się zaan-
gażować i równocześnie dobrze bawić, 
a lekcje „na scenie” na długo pozostają 
w pamięci.

Uczniowie biorący udział w przed-
stawieniu to:

Nadia Wojtaś - Panna Młoda, 
Wojciech Polak – Pan Młody, Wid-
mo, Witold Wolsza - Drużba Kacper, 
Ksiądz, Stańczyk, Wernyhora, Maciej 
Bogusz – Dziennikarz, Hetman, Ga-
briela Salamon – Maryna, Marysia, 

Przegląd Piosenki Harcerskiej
Już po raz piętnasty zuchy, harcerze 
i harcerze starsi zrzeszeni w Hufcu 
ZHP im. Mikołaja Kopernika w Brze-
sku wzięły udział w Przeglądzie 
Piosenki Harcerskiej. Tradycyjnie od 
25 marca 2002 roku coroczne śpie-
wane piosenek harcerskich odbywa 
się w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Mokrzyskach.

Dyrektor szkoły Alicja Pikulska 
przywitała przybyłych gości, którzy 
później stworzyli jury konkursowe. 
Wśród nich byli m.in. Maria Góra, 
Marzena Babicz, hm. Adam Zydroń, 
Iwona Tomasik, Jadwiga Żurek, phm. 
Maria Rudnik, Małgorzata Mleczko. 
Następnie druhna phm. Renata Roż-
kowicz dokonała oficjalnego otwarcia 
XV Przeglądu Piosenki Harcerskiej.

Po zakończeniu prezentacji piose-
nek, w czasie obrad jury, uczestnicy 
i instruktorzy zostali zaproszeni na 
słodki poczęstunek przygotowany 
przez harcerzy i ich rodziców z DH „Le-
śna Dziatwa” - gospodarzy Przeglądu. 

Podsumowania XV Przeglądu Pio-
senki Harcerskiej i wręczenia nagród 
dokonali Dyrektor PSP w Mokrzy-
skach Alicja Pikulska i Komendant 
Hufca ZHP Brzesko pwd. Bartłomiej 
Turlej. Na koniec cała sala gromko 

podziękowała głównemu sprawcy 
całego wydarzenia, druhowi Markowi 
Bochenkowi, drużynowemu i nauczy-
cielowi PSP w Mokrzyskach.

Wyróżnienia w poszczególnych 
kategoriach: Gromada Zuchowa - 
GZ „Przyjaciele” Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Brzesku, Drużyna 
Harcerska - DH im. mjr Hubala 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 
w Brzesku, Drużyna Starszoharcerska 
- 3 DST „JADOWICI” PG Jadowniki, 
solista/solistka zuchy - Katarzyna 
Franczyk – GZ „Gwiezdni Poszu-

kiwacze” Publiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 3 w Brzesku, solista/solistka 
harcerze - Karolina Romańska – DH 
im. mjr Hubala Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Brzesku, przebój 
XV Przeglądu Piosenki Harcerskiej - 
DH „Iskierki” ZS Tworkowa

Serdeczne podziękowania dla 
głównych sponsorów, którymi 
byli: Komenda Hufca im. Mikołaja Ko-
pernika w Brzesku, Trans – Lis – Bet 
– Betoniarnia w Mokrzyskach, Powia-
towe Centrum Edukacji w Brzesku.

PSP w Mokrzyskach

WOKÓŁ NAS

fot. PSP Mokrzyskafot. PSP Mokrzyska
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– Aleksander Góra, III – Barbara Wę-
grzyn, szkoły podstawowe: I – Milena 
Tota, I – Maria Skirło, II – Jakub Habel, 
II – Dominik Mietła, III – Julia Kuta, 
III - Kamila Górka. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali słodycze i pamiątkowe dyplo-
my. Zwycięzców obdarowano dodatkowo 
nagrodami rzeczowymi. Organizatorem 
imprezy był Miejski Ośrodek Kultury 
w Brzesku.                                          red.

III Przegląd Piosenki Dziecięcej
31 maja w Regionalnym Centrum Kul-
turalno- Bibliotecznym odbyła się III 
edycja Przeglądu Piosenki Dziecięcej. 
Impreza z roku na rok zyskuje coraz 
większą popularność, o czym świadczyć 
może zwiększona ilość uczestników 
(w tym roku na scenie stanęło 54 mło-
dych wokalistów z miasta i gminy Brze-
sko). Udział w przeglądzie wzięły dzieci 
w wieku przedszkolnym oraz ze szkół 

podstawowych (kl. 1-3). W skład komi-
sji weszli: Dyrektor Szkoły Muzycznej 
w Brzesku Ilona Latocha- Dylewska, 
instruktorka MOK Teresa Szydłowska 
oraz Zbigniew Gdowski – kierownik 
kapeli zespołu „Porębianie”. Wybrali 
oni zwycięzców, wśród których znalazły 
się: przedszkolaki: I – Julia Kostrze-
wa, I – Julia Bakalarz, II – Antonina 
Cabała, II – Maksym Zagórski, III 

Z zielonym sercem idźmy w świat 
– to myśl przewodnia tegorocznych 
działań ekologicznych w Publicznym 
Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korcza-
ka w Brzesku. W obliczu postępującej 
degradacji otaczającej nas przyrody, 
rozpoczęliśmy serię działań edukacyj-
nych, mających na celu zwiększenie 
świadomości na temat zagrożeń dla 
środowiska naturalnego.

Uczniowie pracowali w pięciu 
obszarach. Pierwszym było zdoby-
wanie wiedzy. Podczas 
lekcji biologii i godzin 
z wychowawcą dysku-
towali o zagrożeniach 
środowiska i sposobach 
jego ochrony. Młodzież 
dwukrotnie wzięła udział 
w warsztatach Energia 
Słońca, prowadzonych 
przez Bogdana Bębenka, 
właściciela firmy Zielona 
Planeta. Z okazji Dnia 
Ziemi społeczność szkolna 
obejrzała spektakl Dobra 
energia, w którym zosta-
ły zaprezentowane moż-
liwości stosowania odna-
wialnych źródeł energii. 

Drugi obszar to zain-
teresowanie stanem środowiska w na-
szej okolicy. W tym zakresie uczniowie 
uczestniczyli w wycieczkach eduka-
cyjno-informacyjnych do Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
oraz Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, 
gdzie poznali działania zapobiegające 
zanieczyszczeniom powietrza w naszej 
gminie, a także uświadomili sobie, jak 
ważne są zasoby czystej wody i dlacze-
go należy ją oszczędzać.

Obszar trzeci obejmował wspólną 
zabawę i rywalizację. Pierwszy Dzień 
Wiosny w naszym gimnazjum młodzież 
świętowała pod hasłem Graj w zie-

lone. W tym dniu została przepro-
wadzona lekcja ekologii urozmaicona 
konkursem na ekostrój. Uczniowie 
uzdolnieni plastycznie mogli wykazać 
swoją wrażliwość na stan środowiska, 
wykonując plakat konkursowy Środo-
wisko ponad wszystko. Przekonani, 
że ochronę środowiska należy zacząć 
na własnym podwórku ogłosiliśmy 
konkurs na krótki film pod hasłem Mój 
ekologiczny dom. Wyzwanie spraw-

dzenia swojej wiedzy na temat ochrony 
przyrody w ogólnopolskim konkursie 
Eko-Test podjęło trzydziestu pięciu 
gimnazjalistów. W ramach konkursu 
BRZESKO – CZYSTA GMINA zreali-
zowanych zostało wiele zadań.

Czwarty obszar to podejmowanie 
konkretnych działań w celu ochrony 
środowiska. Uczniowie wzięli udział 
w akcji Sprzątania Świata. Zbierali 
surowce wtórne i niebezpieczne: maku-
laturę, plastikowe nakrętki, płyty CD 
i zużyte baterie. Ponieważ najlepszym 
sposobem pozbycia się odpadów jest re-
cykling, dlatego w tym roku szkolnym 

rozpoczęli segregację na terenie szkoły. 
Obszar piąty to propagowanie 

ochrony środowiska w społeczności 
lokalnej. Dwukrotnie przeprowadzo-
no akcje rozdawania ulotek wśród 
rodziców uczniów naszej szkoły: Jak 
każdy z nas może chronić środo-
wisko oraz Domowe kompostowa-
nie. Rozbudzaliśmy zainteresowanie 
ochroną środowiska i problemami 
ekologicznymi poprzez systematyczne 

aktualizowanie gazetek 
informacyjnych oraz wy-
staw prac plastycznych 
uczniów PG 2 

Ukoronowaniem ca-
łorocznych działań był 
sukces w III edycji wo-
jewódzkiego projektu 
ekologicznego CZYSTA 
MAŁOPOLSKA. Ucznio-
wie zajęli drugie miejsce 
i uzyskali tytuł laureata 
za scenariusz przedsta-
wienia teatralnego Do-
bra energia oraz drugie 
miejsce wśród finalistów 
za folder ilustrujący dzia-
łania ekologiczne zreali-
zowane w bieżącym roku 

szkolnym. 
Wykonanie zamierzonych zadań 

było możliwe dzięki pomocy pracow-
ników Referatu Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Brzesku oraz dużemu 
zaangażowaniu młodzieży. 

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, 
którzy przyczynili się do poszerzenia 
wiedzy ekologicznej gimnazjalistów, 
licząc na dalszą współpracę w przy-
szłym roku szkolnym.

 Szkolni opiekunowie projektu:
J. Biel, G. Pawula,

M. Pikulska-Babraj

fot. PG 2 w Brzeskufot. PG 2 w Brzesku
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następujące szkoły: Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Szczepanowie, Publicz-
na Szkoła Podstawowa nr 2 Brzesko, 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 
Brzesko, Publiczna Szkoła Podstawo-
wa nr 2 w Jadownikach i Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach.

Nagrodzeni zostali wszyscy najbar-
dziej zaangażowani w realizację pro-
gramu konkursu zarówno nauczyciele 
– koordynatorzy jak i dzieci i młodzież 
szkolna. Podczas Pikniku zakończony 

został również konkurs „Zbiórka zuży-
tych baterii”, w roku bieżącym zebrano 
łącznie 2,212 ton baterii. Wszystkim 
szkołom biorącym udział w konkursie 
zostały przekazane bony upominkowe 
od firmy ARGO-FILM. Nagrodzeni 
zostali również ci uczniowie, którzy 
zebrali najwięcej baterii w szkole.

 BP w Brzesku

Piknik ekologiczny

„Brzesko – czysta gmina”
Na zakończenie działań związanych 
z prowadzoną edukacją ekologiczną 
w roku szkolnym 2015/2016 przez 
Biuro Gospodarki Odpadami Urzędu 
Miejskiego w Brzesku, zorganizowany 
został „Piknik ekologiczny”. Piknik odbył 
się na Ranczu Pasja w Brzesku i wzięły 
w nim udział dzieci i młodzież ze szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych z terenu Gminy Brzesko.

Celem pikniku było promowanie 
tematów ekologicznych zwłaszcza 
właściwej gospodarki odpadami czyli 
selektywnej zbiórki, głównie: surowców 
wtórnych oraz odpadów organicznych. 
Uczestnicy Pikniku bardzo chętnie bra-
li udział w konkursach ekologicznych, 
wykazując się bardzo dużą wiedzą 
w tym zakresie. Piknik prowadzony 
był przez Fundację Ekologiczną ARKA. 
Animatorzy prowadzili bardzo ciekawy 
happening „Stosuj zasadę 3R – śmieci 
będzie mniej”, warsztaty: tworzenie 
„bomb nasiennych”, układanie gigan-
tycznych puzzli oraz gry i konkursy 
ekologiczne: przestrzenna gra w eko 
memory, „Segregujesz zyskujesz” itp.

Podczas Pikniku burmistrz Grze-
gorz Wawryka ogłosił wyniki XV-tej 
edycji konkursu „Brzesko – Czysta 
Gmina”, którego realizacja trwała cały 
rok szkolny: 1.  miejsce zajęła Publicz-
na Szkoła Podstawowa w Szczepa-

nowie, koordynator Pani Katarzyna 
Jandziś, wygrywając czek o wartości 
2 tys zł, 2.  miejsce Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Jadownikach, 
koordynatorem konkursu była Pani 
Joanna Kociołek, otrzymali czek o war-
tości 1,5 tys zł, 3. miejsce Publiczna 

Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach, 
koordynator Pani Anna Grocholska – 
czek o wartości 1 tys zł.

Nagrody pieniężne otrzymały rów-
nież te szkoły, które oddały najwięcej 
surowców wtórnych do firmy „YOUR-
-PARTNER”, Brzesko ul. Dworcowa 2,
wręczył je przedstawiciel firmy Pan 
Grzegorz Wolnik, nagrody otrzymały 

Mam haka na raka
„Mam haka na raka” – pod takim 
hasłem w dniu 21 maja 2016 r. odbył 
się po raz drugi happening profilak-
tyczny na Rynku w Brzesku. W spo-
tkaniu udział wzięli nauczyciele wraz 
z uczniami Publicznego Gimnazjum nr 
2 w Brzesku, członkowie Stowarzysze-
nia Kobiet z Problemami Onkologicz-
nymi Amazonka oraz przedstawiciele 
SP ZOZ w Brzesku. 

Celem tego wydarzenia było rozpo-
wszechnianie wiedzy dotyczącej profi-
laktyki nowotworowej w środowisku 
młodzieży i dorosłych oraz zwrócenie 
uwagi na konieczność wykonywania 
badań profilaktycznych. Wolonta-
riusze rozdawali ulotki, deklaracje 
zdrowia, kodeksy walki z rakiem oraz 
zachęcali mieszkańców Brzeska do 
skorzystania z konsultacji położnych – 
pani Lucyny Rzenno i pani Magdaleny 

Gali, a także nauki pierwszej pomocy 
pod okiem ratownika medycznego 
pana Krzysztofa Ciry.

Organizatorzy spotkania przy-
gotowali także dodatkowe atrakcje 
dla uczestników happeningu, takie 
jak koncert uczniów PG2 w Brzesku, 
liczne zabawy dla najmłodszych miesz-
kańców Brzeska, bajkowe malowanie 
twarzy, rodzinny konkurs plastyczny 
„Zdrowie to podstawa” a także quiz 
wiedzy o zdrowiu. 

Na zwycięzców wszystkich konkur-
sów czekały atrakcyjne nagrody m.in. 
zaproszenia do restauracji na kolację, 
bony do kawiarni, vouchery do kina 
i na bowling, karnety na basen i stad-
ninę koni, przybory szkolne, kubki oraz 
różnego rodzaju gadżety. 

Organizatorzy happeningu „Mam 
haka na raka” dziękują wolontariu-

szom Publicznego Gimnazjum nr 2 
w Brzesku z kl. 1B, 2F i 3A za za-
angażowanie w realizacji podjętych 
działań. Szczególne podziękowania 
kierujemy do sponsorów i partnerów 
szkoły: Kawiarni Cukierni Muffin-
ka, Brzeskiemu Ośrodkowi Sportu 
i Rekreacji, Restauracji August, 
Restauracji Szyszkarnia, Cukierni 
W. Kudelski, Firmie Handlowo – 
Produkcyjnej Chempak Marek Więc-
kowski, Centrum Konferencyjno – 
Rozrywkowemu Planeta, Ośrodkowi 
Jazdy Konnej Konik Klub, panu Wło-
dzimierzowi Smulskiemu oraz firmie 
Can – Pack S. A. - Fabryka Puszek 
Napojowych. Stowarzyszenie Ama-
zonka i brzeskie gimnazjum składają 
podziękowania za pomoc w organizacji 
happeningu Starostwu Powiatowemu 
w Brzesku, Urzędowi Miasta Brzeska, 
Warsztatowi Terapii Zajęciowej, Miej-
skiemu Ośrodkowi Kultury, a także 
grupie Imprateam. 

Paulina Soból
PG nr 2 w Brzesku

fot. M. Kotfisfot. M. Kotfis
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Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych 

Między 12 a 19 maja 2016 roku 
społeczność Publicznego Gimna-
zjum nr 2 im. Janusza Korczaka 
obchodziła Tydzień Godności Osób 
Niepełnosprawnych. W ramach tego 
projektu zostało zorganizowanych 
wiele wydarzeń, które miały na celu 
przybliżyć jego uczestnikom temat 
niepełnosprawności. 

„Jedno jest niebo nad nami, jed-
no słońce świeci”. Pod takim hasłem 
12 maja odbył się happening poświę-
cony osobom niepełnosprawnym. Była 
to trzecia edycja tego przedsięwzięcia. 
W każdym roku podejmowano inny 
typ niepełnosprawności. W bieżącym 
roku szkolnym, głównym tematem 
były trudności osób z niepełnospraw-
nością ruchową. Program happeningu 
obejmował: konkurs plastyczny pt. 
„Jestem cool, pomimo kul”, za-
bawy symulacyjne umożliwiające 
wczuwanie się w sytuację osób 
z niepełnosprawnością ruchową 
i z trudnościami, z jakimi muszą 
się mierzyć; drużynowy quiz wie-
dzy pt. „Spojrzenie na niepełno-
sprawność” oraz projekcję filmu 
pt.„A Ty, jaką masz wymówkę?”. 
W konkursie plastycznym jury 
wyłoniło następujących zwycięz-
ców: I miejsce - klasa 2c (Gabriela 
Paszkowska, Natalia Krokosz, 
Jolanta Góra, Natalia Ciastoń), 
II miejsce – klasa 2b (Michalina Duda, 
Julia Jaworska, Maria Wawryka, 
Katarzyna Wełna, Bartosz Styrna), 
III miejsce – klasa 1a (Gabriela Gicala, 
Wiktoria Kornaś, Emilia Janicka). 
Zwycięzcami quizu została klasa 2h, II 
miejsce przypadło klasie 1b, III miej-
sce zdobyła klasa 2a, zaś wyróżnienie 
otrzymała klasa 1a. Ponadto wszyscy 
uczniowie i nauczyciele, którzy odważyli 
się wziąć udział w zabawach symula-
cyjnych, zostali nagrodzeni gromkimi 
brawami i słodyczami. 

Konkurs savoir – vivre to kolejne 
działanie realizowane w ramach TGON. 
Dotyczył on zasad dobrego zachowania. 

Miał formę testu, z którym zmierzyli 
się uczniowie klas pierwszych i drugich. 
W konkursie tym I miejsce zdobył Piotr 
Sitarz (klasa 2a), II miejsce zajęła Zu-
zanna Zelek (klasa 2c), zaś III miejsce 
otrzymała Karolina Sieniatecka 
(klasa 2c). 

Podczas Tygodnia rozstrzygnięty zo-
stał konkurs pt. „(Nie)pełnosprawni 
wśród nas” adresowany do gimnazja-
listów, polegający na przygotowaniu 
gazetki klasowej związanej z tematyką 
niepełnosprawności. Grupy uczniowskie 
przygotowały w swoich klasach gazetki 
związane z zagadnieniami tj. niepełno-
sprawność a bariery architektoniczne, 
savoir - vivre wobec osób niepełno-
sprawnych, sukcesy i osiągnięcia osób 
niepełnosprawnych oraz fakty i mity 
o niepełnosprawności. Komisja konkur-
sowa przyznała:

I miejsce – klasa 2a (Karolina 
Mocię, Adela Gicala, Sebastian 
Płachta), II miejsce – klasa 2d (Kinga 
Jaworska, Wiktoria Jawień, Maria 
Marmol, Patrycja Kłuś, Sebastian 
Musiał), III miejsce – klasa 2h (Domi-
nika Warzecha, Klaudia Ćwik, Grze-
gorz Hodurek), wyróżnienie – klasa 
2g (Anna Jędryka, Sara Wójtowicz, 
Joanna Klimek). 

Finał Tygodnia Godności Osób Nie-
pełnosprawnych 
Podsumowanie obchodów TGON odbyło 
się 19 maja w Regionalnym Centrum 
Kulturalno – Bibliotecznym w Brze-
sku. Wśród zaproszonych gości byli 
uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Brzesku wraz z kadrą terapeutycz-
ną, pan Bogusław Biernat - dyrektor 
Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Kró-
lowej Jadwigi wraz z nauczycielami 
i uczniami, pani Elżbieta Wójciak i pani 
Maria Stolińska dyrekcja Publicznego 
Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka 
wraz z nauczycielami i uczniami, pani 
Małgorzata Cuber - dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Kultury. Podczas spotkania 
widzowie obejrzeli przygotowany przez 
uczniów program artystyczny pod 
tytułem „Chodź, człowieku, coś ci 
powiem”. Momentem kulminacyjnym 
było wspólne wykonanie piosenki pt. 
„Świecie nasz” przez podopiecznych 
WTZ oraz uczniów PG 2, pod opieką 
muzyczną pana Andrzeja Gicali. 

W tym dniu został podsumowany 
także konkurs pod hasłem „Opo-
wiem Ci moją historię”, w którym 
brała udział młodzież gimnazjalna 
i uczestnicy WTZ. I miejsce zdobyła 
pani Katarzyna Czaja (WTZ), II 
miejsce – Gabriela Wołek (PG 2), III 
miejsce – Dominika Warzecha (PG2), 
natomiast wyróżnienia otrzymały pani 
Kinga Maklas (WTZ), pani Agniesz-
ka Kural (WTZ), Karolina Mocię 
(PG2) oraz Wiktoria Zydroń (PG2). 
W konkursie fotograficznym „Nie 
odwracaj się, los też może się od-
wrócić” zostało przyznane I miejsce dla 
pani Małgorzaty Cecot z Warsztatu 
Terapii Zajęciowej. Zwycięzcy i wyróż-
nieni otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i nagrody rzeczowe ufundowane przez 
partnerów szkoły: Towarzystwa Gim-
nastyczne „Sokół” w Brzesku oraz pana 
Włodzimierza Smulskiego. Na zakończe-

nie finału rozbrzmiała piosenka 
pt. „Tolerancja” zagrana i zaśpie-
wana przez ucznia gimnazjum. 

Warto podkreślić, że dzięki 
tego typu wydarzeniom, jak Ty-
dzień Godności Osób Niepełno-
sprawnych, podejmującym proble-
matykę niepełnosprawności, jego 
uczestnicy mogą lepiej zrozumieć 
trudności życia codziennego osób 
zmagających się z kalectwem czy 
chorobą, zdają sobie lepiej sprawę, 
że bariery i trudności trzeba i na-
leży pokonywać. Jest to przecież 

idea integracji, tak bardzo potrzebnej, 
a niestety trudnej do osiągnięcia we 
współczesnym świecie. 

Organizatorzy happeningu kierują 
słowa podziękowania dla Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Brzesku, dyrekcji 
Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Janu-
sza Korczaka oraz wszystkich biorących 
udział w wydarzeniach. 

Organizatorami Tygodnia Godno-
ści Osób Niepełnosprawnych byli na-
uczyciele: Elżbieta Fitrzyk, Katarzyna 
Knaga, Katarzyna Michoń, Paulina 
Soból, Andżelika Wojtas, Joanna Wo-
lańska – Sitarz. 

 PG nr 2 w Brzesku

WOKÓŁ NAS
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Sejm RP, ogłaszając rok 2016 Rokiem 
Sienkiewicza w uchwale swej pod-
kreślił, że „Sienkiewicz to pierwszy 
Polak uhonorowany Nagrodą Nobla 
w dziedzinie literatury, doceniony za 
całokształt twórczości. Jego powieści 
historyczne podtrzymywały na duchu 
kolejne pokolenia Polaków w czasach 
narodowych niedoli. Twórczość Henry-
ka Sienkiewicza, działalność społeczna 
i nieustanne orędownictwo za niepod-
ległym państwem polskim odegrały 
niezwykle istotną rolę w odzyskaniu 
przez Polskę państwowości. Niech 
Sienkiewiczowska spuścizna stanowi 
podstawę patriotycznego wychowania 
młodych pokoleń Polaków”. (PAP). 

Realizując ten postulat, 22 maja 
2016 roku młodzież z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku 
uczciła obchody Roku Sienkiewiczow-
skiego czytaniem „Potopu”. Szkoła ma 
już własną tradycję w tym zakresie, 
gdyż w 2012 roku w ramach obcho-
dów Roku Bolesława Prusa odbyła się 
Lekcja czytania „Lalki”. Wspólnie 
przeczytano blisko 200 stron (od godz. 
8.15 do 13.35).

Tym razem spotkanie na rynku 
w Brzesku było skierowane do wszyst-
kich mieszkańców miasta i zorganizo-
wano go wraz z  Urzędem Miejskim 
w Brzesku i Starostwem Powiatowym 
w Brzesku. Honorowy patronat spra-
wował natomiast Jego Magnificencja 
Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie prof. dr hab. Michał Śliwa.

Czytanie rozpoczął dyrektor ZSP 
nr 2 Jerzy Soska, w tradycyjnym stroju 
szlacheckim, następnie czytali przed-
stawiciele Urzędu Miejskiego w Brze-
sku: Grzegorz Wawryka – burmistrz 
Brzeska, Krzysztof Ojczyk - przewod-
niczący Rady Miejskiej, Starostwa 
Powiatowego w Brzesku: Andrzej Potę-
pa – starosta powiatu brzeskiego, Ry-
szard Ożóg – wicestarosta, Kazimierz 
Brzyk - przewodniczący rady powiatu 
brzeskiego, członkowie zarządu powia-
tu brzeskiego: Marek Antosz, Jarosław 
Gurgul, Jacek Frankowski - przewod-
niczący Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Turystyki, Promocji i Inte-
gracji Europejskiej, ks. Józef Drabik 
proboszcz parafii Najświętszej Maryi 
Panny i św. Jakuba Ap., nauczyciele 
ZSP nr 2: Anna Skoczek, ks. Marek 
Jawor, ks. Marian Kostrzewa, Stani-
sław Ropek, oraz uczniowie klas: 2 i 3 
technikum gastronomicznego, a także 
3 klasy technikum informatycznego. 

Niektórzy czytający ujawnili prawdzi-
we talenty aktorskie, i w sposób za-
chęcający do czytania, zinterpretowali 
tekst, co też zgromadzona publiczność, 
w większości uczniowie ZSP nr 2, 
nagradzali brawami. Celem Brze-
skiego czytania „Potopu”, oprócz 
uczczenia 170 rocznicy urodzin i 100 
rocznicy śmierci Sienkiewicza było 
zainteresowanie 
czytelnictwem. 
W  u b i e g ł y m 
roku 64% Pola-
ków nie prze-
czytało żadnej 
książki. Osoby, 
które nie czyta-
ją skazują się 
na wykluczenie 
spośród grona 
ludzi kultural-
nych. Zniknął 
zupełnie zwy-
czaj rozmawia-
nia o przeczyta-
nych książkach. 
Jakże książka 
ma stać się te-
matem rozmów 
z rówieśnikami, 
dorosłymi, zna-
jomymi, skoro 
nie  czytamy. 
Młode pokolenie 
nie rozpoznaje 
prawie wcale cy-
tatów z wielkich 
dzieł, a jeszcze 
generacja obec-
nych 40. i 50. 
latków porozu-
miewała się zna-
nymi cytatami 
z lektur szkol-
nych. Zwraca na 
to uwagę Marek 
Koterski. W jego 
filmie „Dzień 
świra” nauczy-
ciel - polonista 
Adam mówi do 
sąsiada „Skąd 
Litwini wraca-
li” i… wprawia 
go w osłupienie, 
ale mobilizuje 
do poszukiwa-
nia, skoro są-
siad budzi Ada-
ma, gdy znalazł 
odpowiedź. 

Dzisiejszej młodzieży te słowa nie 
są znane. „Konrada Wallenroda” nie 
ma w programach nauczania. 

Podobnie jest z Sienkiewiczem. Do 
niedawna był on obecny nie tylko w pro-
gramach nauczania (dziś młodzież szkół 
podstawowych poznaje „W pustyni 
i w puszczy”, gimnazjum „Krzyżaków”, 
o ile nauczyciel wybierze tę lekturę, 
w szkole ponadgimnazjalnej nie ma już 
ani „Quo vadis”, ani „Potopu”), ale także 
w świadomości językowej Polaków. 

 Anna Skoczek

Czytaliśmy „Potop”
WOKÓŁ NAS

Władysław Zachara (76) – Brzesko
Emil Aleksiewicz (71) – Brzesko
Piotr Borowiec (59) – Brzesko
Krystyna Podłęcka (66) – Brzesko
Jan Kamiński (77) – Brzesko
Roman Niedzielski (69) – Brzesko
Zofia Boroń (93) – Brzesko
Anna Smaga (78) – Brzesko
Elżbieta Przepiórka (70) – Brzesko
Józef Tendera (57) – Brzesko
Alicja Odroń (67) – Brzesko
Maria Rudnik (65) – Brzesko
Zofia Gaudnik (90) – Brzesko
Teresa Rosa (75) – Brzesko

Stefan Styczeń (82) – Brzesko
Antoni Jemioło (60) – Okocim
Kazimierz Woda (55) – Mokrzyska
Anna Misina (78) – Mokrzyska
Janusz Kozub (54) – Jadowniki
Leokadia Kuziel (91) – Jadowniki
Anna Tyka (94) – Jadowniki
Sławomir Kita (73) – Jadowniki
Stanisław Grzebieniarz (61) – Jadowniki
Wiesław Fikus (51) – Sterkowiec
Józef Dziaduła (82) – Sterkowiec
Wacław Wojtusik (83) – Szczepanów
Stanisława Kargol (80) – Wokowice
Ryszard Michalski (70) – Jasień

Odeszli w maju

fot. ks. M. Kostrzewafot. ks. M. Kostrzewa
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Po aresztowaniu Stanisława Michniew-
skiego /poglądy polityczne/, w obronie 
którego wystąpiła cała załoga Browaru 
Okocim, Aleksander Bocheński - dyrek-
tor browaru - solidaryzując się z inż. 
Michniewskim, mimo uchwały Zarządu 
Klubu, odmówił objęcia zaproponowane-
go mu stanowiska prezesa OKS. Dzięki 
tym protestom inż. Michniewski po-
wrócił do Browaru Okocim i po upływie 
roku ponownie objął stanowisko Prezesa 
OKS. Do tego czasu działalnością orga-
nizacyjną klubu, z konieczności kierował 
Antoni Gołąbek /wiceprezes/. Obok 
niego w skład Zarządu Klubu zostali 
wybrani: Józef Wojciechowski, Tadeusz 
Palej, Aleksandra Guzik, Andrzej Migas 
i Jan Sediwy. W 1946 r. zwiększyła się 
ilość sekcji prowadzonych przez klub. 
Poszczególnymi sekcjami OKS kiero-
wali wówczas: Władysław Eisenberger 
/Sekcją piłki nożnej/, Roman Sediwy /
lekkoatletyką i Sekcją gier ruchowych/, 
Michał Dąbrowski /Sekcją kulturalno 
– oświatową/, Roman Foryś /Sekcją 
Sceniczną/, Franciszek Hołyst /Sekcją 
bokserską/, Edward Zawartka /Sekcją 
tenisa stołowego/, Kazimierz Szybalski 
/Sekcją narciarską/, Antoni Zydroń /
Sekcją hokeja/.

Już w pierwszym kwartale 1946 r. 
dzięki ofiarności załogi Browaru Okocim 
i organizowanym imprezom kulturalnym 
i sportowym, wiodącą sekcją OKS stała 
się Sekcja Piłki Nożnej. W ciągu roku 
od marca 1945 r. do kwietnia 1946 r.
wyposażenie tej Sekcji umożliwiło skom-
pletowanie dwóch drużyn piłkarskich. 
W kwietniu t. r. OKS dysponował 26 
parami spodenek białych i czerwonych, 
11 koszulkami zielono - białymi i zie-
lonymi, 19 parami butów piłkarskich /
korków/, 11 parami sztuc zielonych, 14 
ochraniaczami piłkarskimi, 2 swetrami 
dla bramkarzy, 1 parą nakolanników 
brakarskich i 4 piłkami w dobrym 
stanie. To pozwalało w pełni wyposa-
żyć pierwszą drużynę i uczestniczyć 
tej Sekcji w rozgrywkach piłkarskich 
okręgu tarnowskiego. Dodam tylko, że 
w pierwszych meczach piłkarskich tej 
sekcji, część zawodników występowała 
we własnych strojach sportowych da-
lekich kolorystyką i fasonem od barw 
klubowych. Do pierwszej drużyny piłkar-
skiej zakwalifikowano 13 zawodników 
/dwóch rezerwowych/. Wybiegając na 

boisko, stroje zielono – białe najczęściej 
ubierali: Antoni Zydroń /bramkarz/, 
Roman Sediwy /obrona/, Jerzy Kupiec 
/obrona/, Franciszek Sediwy /pomoc/, 
Tadeusz Gasiński /pomoc/,Władysław 
Syweńki /pomoc/, Władysław Kosiński /
pomoc/, Jan Węgrzyn /atak/, Stanisław 
Syweńki /atak/, Roman Słupski /atak/, 
Aureliusz Syweńki. Do tego grona 
dołączyli także: Zbigniew Początek /
bramkarz/, Zbigniew Foryś, Jan Kotfis, 
Andrzej Migas, Włodzimierz Syweńki, 
Zygmunt Węgrzyn i inni.

Przez cały tamten rok, zawodnicy 
obu zespołów trenowali dwa razy w tygo-
dniu. Mecze mimo takich niedostatków 
rozgrywano prawie w każdą niedzielę. 
Były to spotkania eliminacyjne albo 
rozgrywki międzymiastowe – wówczas 
bardzo modne. Z tym, że zawodnicy 
drugiej drużyny, w dalszym ciągu czę-
sto występowali we własnych strojach 
sportowych. W tym właśnie roku za-
stanawiano się nad sprawą utworzenia 
drużyny juniorów, ale koszty związane 
z tym przedsięwzięciem nie pozwoliły na 
zrealizowanie tego zadania. Mimo takich 
trudności I drużyna grała dobrze, bo np. 
OKS pokonał Amatorski KS Bochnia 7:0 
/mecz towarzyski/, „Wisłokę ” z Dębicy 
3:0, Krowodrzę 3:1, „Czuwaj ” Przemyśl 
5:3, Tarnovię Ib 3:0 i Metal Tarnów 4:1. 
Łącznie OKS wygrał 5 meczów i trzy 
przegrał. Najwięcej bramek strzelił Jerzy 
Kupiec, Migas, Sediwy, Słupski. Ważne 
jest także to, że Jan Kotfis i Jerzy Kupiec 
/król strzelców OKS/ zostali powołani do 
reprezentacji tarnowskiego Podokręgu 
Piłki Nożnej. 

Ponadto rozegrano 17 meczów to-
warzyskich /dużą część składu drużyny 
stanowili gracze drugiego zespołu/, 
z których 5 spotkań wygrano, trzy 
zremisowano, a 9 przegrano. Stosunek 
strzelonych bramek do utraconych wyno-
sił 56–47. Podczas spotkań towarzyskich 
i mistrzowskich miejsca dla widzów 
były zapełnione, chociaż nie wszyscy 
widzowie chcieli opłacać bilety wstępu. 
Spotkaniom towarzyszyła najczęściej 
przyjemna atmosfera, chociaż zdarzały 
się pojedyncze wypadki niestosownego 
zachowania zawodników /jeden taki 
wypadek/ i widzów. Wulgaryzmy starano 
się eliminować, a bywało że takich kibi-
ców wyprowadzano ze stadionu. Podczas 
zwycięskich dla OKS spotkań piłkar-

skich, kibice śpiewali hymn OKS-u: 
„Jak długo na Wawelu,
Zygmunta bije dzwon.

Jak długo z gór karpackich,
dochodzi polski ton,

Zwycięży Orzeł Biały,
zwycięży polski lud.
Zwycięży też OKS

bo to morowy klub.../itd./
A nasz przewodnik klubu,

szalone szczęście ma.
Pod jego przewodnictwem 
OKS /OKN/ wygrywa”.
Zwycięży Orzeł Biały,
zwycięży polska brać,
Zwycięży też OKS,

bo się nauczył grać”.
Lecz kiedy OKS przegrywał kibice 

śpiewali: „Zwycięży Orzeł Biały, zwy-
cięży polska brać, zwycięży też OKS jak 
się nauczy grać”. Wówczas zawodnicy 
ze spuszczonymi głowami, czerwoni od 
wstydu, opuszczali w szyku murawę 
stadionu. Czasem któryś z kibiców, jeżeli 
sędzia zawodów wypaczał spotkanie, 
ten i ów krzyknął „Sędzia kalosz”. Tu 
wypada dodać, że tylko Sekcja Piłki 
Nożnej przynosiła dochody i jej kosztem 
oraz z zebranych składek członkowskich 
utrzymywano wszystkie pozostałe 
sekcje.

Sekcja lekkoatletyczna zrzeszała 
dużą część młodzieży szkolnej/ gimna-
zjalnej/ oraz prawie wszystkich piłkarzy. 
Jej członkowie trenowali na trawiastym 
boisku piłki nożnej na Słotwinie lub 
na Równi oraz w alejkach parku przy 
pałacu Goetzów – Okocimskich. Były to 
najczęściej konkurencje biegowe. Repre-
zentację na mistrzostwa krakowskiego 
Okręgu Lekkoatletycznego, które odbyły 
się 16 i 17 czerwca 1945 r.,wyłoniono 
z uczniów Gimnazjum i Liceum. Poje-
chali oni do Krakowa jako reprezentacja 
OKS –u. Witold Pudło i Jan Korman, 
odpadli dopiero w półfinale biegu na 100 
m. Edward Zabiegała był trzeci w biegu 
na 800 m. i 1500 m. Antoni Mleczko zajął 
trzecie miejsce w biegu na 5000 m., a Jan 
Mleko był w tym biegu 5. Natomiast 
Stanisław Zając zajął drugie miejsce 
w biegu na 10 000 m. Dwóch zawodni-
ków znalazło się w pierwsze dziesiątce 
rzutu dyskiem Józef Wojciechowski /7/ 
i Wacław Martyka /10/.

Natomiast w mitingu sportowym Wi-
sły Kraków Stanisław Zając był pierwszy 

Marian Stolarczyk

Z dziejów kultury fizycznej w Brzesku. Sprawy 
organizacyjne i sportowe (1945 – 1948) cz. 2

HISTORIA
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w biegu na 10 km i trzeci w biegu na 
5 000 m. Józef Wis w tej imprezie zajął 
5 miejsce w biegu na 1500 m.

W tym czasie w dalszym ciągu roz-
wijała się Sekcja tenisa, do której nale-
żało 12 członków. Jednak nie wszyscy 
jej członkowie, z braku odpowiedniego 
sprzętu, na który prywatnie nie było 
ich stać, brali udział w zajęciach klubo-
wych. Dlatego kort w parku ponownie 
zarósł trawą. Działalność sportowa 
ograniczyła się do udziału w indy-
widualnych zawodach krakowskich 
Aleksandry Guzikówny i Kormana. 
Drugie miejsce w tym turnieju zajął 
Korman pokonując Strouchala mistrza 
Gdyni z 1939 r.

W tenisowych zawodach drużyno-
wych, reprezentacja OKS /Guzikówna, 
Komornicki, Korman, Wojciechowski/ 
przegrała wszystkie spotkania. Mimo 
tego dwóch członków OKS /Guzikówna 
i Korman/ zostało dopuszczonych do 
mistrzostw Polski w Krakowie. 

Pozostałe sekcje OKS nie wyka-
zywały żadnej żywotności. Także po 

wypędzeniu z miasta okupantów nie-
mieckich został utworzony Słotwiński 
Klub Sportowy „Pogoń”. Zrzeszał on 
dużą, bo prawie 60 – osobową grupę 
sportowców głównie ze Słotwiny, 
Brzezowca, Bagna /Mokrzyska/ i Brze-
ska. 25 kwietnia 1945 r. wpłynęło do 
Starostwa Powiatowego podanie o jego 
rejestrację. Grono założycieli tego klu-
bu piłkarskiego składało się z 59 osób. 
Wśród nich byli: Roman Brachuc, Jan 
i Władysław Cieśla, Stanisław Firlet, 
Józef i Tadeusz Habryło, Tadeusz Ku-
bala, Tadeusz Kusiak, Edmund Mar-
chlewski, Kazimierz Martyna, Tadeusz 
Michalski, Jan, Kazimierz i Zygmunt 
Mikulscy, Mieczysław Nowosielski, 
Aleksander Piekarz, Roman Plichta, 
Kazimierz Przybylski, Jan Schmidt, 
Ryszard Seruga, Michał i Stanisław 
Serwinowie, Ewa i Stanisław Sewiń-
scy, Stanisław Sowiński, Władysław 
Szot, Kazimierz Urbaś, Jan Wójcik, 
Mieczysław Wolnik, Wiktor Piszczoro-
wicz, Adam Jawosz, Marian Kotas, Jan 
Zachara, Franciszek Zięć, Litwiński 

i jeszcze kilkanaście innych osób1.
Prezesem „Pogoni” Słotwina został 

wybrany Wiktor Piszczorowicz, wicepre-
zesem został Mieczysław Nowosielski ale 
szybko zastąpił go Adam Jawosz, a na-
stępnie Marian Kotas. Sekretarzowanie 
powierzono Janowi Zacharze, a na sta-
nowisko skarbnika wybrano Ewę Sowiń-
ską. Kierownictwo sportowe powierzono 
Stanisławowi Firletowi, a gospodarzem 
klubu został Stanisław Sowiński. Nato-
miast Franciszka Berkowskiego wybra-
no na członka zarządu. Do tego grona, 
nieco później dołączyli: Jakub Habryło, 
Edward Mikulski i Aleksander Piekarz 
/członkowie Zarządu/. Zarząd „Pogoni” 
Słotwina rezydował w domu prywatnym 
Prezesa, lub któregoś z członków Zarzą-
du, albo w starej stodole, przy boisku 
sportowym na Słotwinie. 26 kwietnia 
1945 r. Starostwo Powiatowe w Brzesku 
wpisało „Pogoń” do rejestru stowarzy-
szeń zwykłych. /cdn./

1 Pragnę podziękować P. Stefanowi Ga-
gatkowi za pomoc w ustalaniu listy członków 
„Pogoni” Słotwina.

W ramach 3 edycji projektu Czysta 
Małopolska organizowanego przez 
Kuratorium Oświaty w Krakowie, 
dzieci z Publicznego Przedszkola nr 9 
im. M. Kownackiej w Brzesku wzięły 
udział w konkursie na plakat „Środo-
wisko ponad wszystko”. Laureatką 
konkursu została Oliwia Chmura 
zajmując II miejsce, w finale znalazła 
się także Nikola Jewuła. Dziew-

Dobiegły końca rozgrywki piłkarskie V 
edycji szkolnej ligi. W ostatnim meczu, 
który decydował o mistrzostwie spotka-
li się uczniowie klasy piątej i szóstej. 
W lepszej sytuacji byli chłopcy z klasy 
piątej, którzy mieli 3 punkty przewa-
gi nad klasą szóstą i tylko porażka 
różnicą 6 bramek mogła odebrać im 
zwycięstwo. Tak jednak się nie stało. 
Po bardzo dobrym meczu i uzyskaniu 
wyniku 4-1 zawodnicy z klasy piątej 
zdobyli tytuł Mistrzów Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach 
w piłce nożnej. Królem strzelców w se-

„Środowisko 
ponad wszystko”

Szkolna Liga

czynki otrzymały dyplomy 
oraz nagrody, które zostały 
wręczone podczas konferencji 
w dniu 24 maja w Centrum 
Kultury Sportu i Turystyki 
w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Podczas uroczystości obecni 
byli rodzice oraz wychowawca 
grupy p. Dorota Frankowska. 

red.

zonie 2015/2016 został Bartosz 
Musiał, zdobywca 28 bramek. 
Serdeczne gratulacje. 

Skład zwycięzców:
Górny rząd od lewej: Jakub 

Knap, Bartosz Musiał, Hubert 
Siciarz, Michał Siudut Dolny 
rząd od lewej: Adrian Tyrkiel. 
Sławomir Bełżek (Na zdjęciu 
brak Mateusza Szatkowskiego)

Najlepsi strzelcy: Bartosz 
Musiał (28 bramek), Michał 
Siudut (21), Jakub Kuryło (21), 
Filip Mamica (20), Jakub Knap 
(15), Piotr Wyczesany (12), Mi-
kołaj Robak (11), Jakub Niedź-
wiecki (8), Adrian Tyrkiel (8). 

PSP w Mokrzyskach

fot. arch. pryw.fot. arch. pryw.

fot. PSP Mokrzyskafot. PSP Mokrzyska
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Jak co roku na obiekcie sporto-
wym „Orlik” w Łysej Górze z oka-
zji Dnia Dziecka odbył się Turniej 
Piłkarski o Puchar Dyrektora Mło-
dzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
w Łysej Górze. Obok reprezentacji 
gospodarzy w turnieju wzięły udział 

O Puchar Dyrektora MOS

drużyny z Młodzieżowych Ośrodków 
Wychowawczych z Krakowa i Wielkich 
Dróg oraz drużyna złożona z wycho-
wawców w/w ośrodków. W trakcie 
turnieju wychowankowie MOS z Łysej 
Góry z koła kulinarnego pod okiem 
opiekun Eweliny Pucharskiej pro-

wadzili bufet gastronomiczny, gdzie 
na wszystkich uczestników czekały 
potrawy z grilla i bigos oraz żołnierska 
grochówka, za przygotowanie której 
serdecznie dziękujemy panu Kazimie-
rzowi Kuralowi właścicielowi restau-
racji „Galicyjska”. Zawody piłkarskie 
zakończyły się zwycięstwem drużyny 
wychowawców. Drugie miejsce przypa-
dło drużynie z Wielkich Dróg, trzecie 
ekipie z Krakowa, a czwarte drużynie 
gospodarzy. Imprezę podsumował 
Dyrektor MOS, wręczając puchary, 
pamiątkowe dyplomy i medale. Dla 
najlepszego strzelca, bramkarza i pił-
karza turnieju ufundowano pamiątko-
we medale i nagrody.

Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni 
z imprezy. Podkreślali sprawną organi-
zację, nad którą czuwali wychowawcy 
MOS w Łysej Górze: Łukasz Jewuła, 
Robert Macheta, Dariusz Ogiela. 
Wszystkim ekipom serdecznie gratulu-
jemy przede wszystkim sportowej wal-
ki w duchu fair-play oraz osiągniętych 
wyników. Do zobaczenia za rok. 

MOS Łysa Góra

W weekend 4-5 czerwca odbywały 
się w Bochni pływackie Mistrzostwa 
Młodzików Okręgu Małopolskiego. 
Ksawery Masiuk, młodzik BOSiR-
-u przywiózł z nich aż 5 złotych medali. 
Triumfował w konkurencjach 50m, 
100m i 200m stylem grzbietowym, 
400m stylem dowolnym oraz 800m 
stylem dowolnym. W klasyfikacji gene-
ralnej uzyskał on 1394 pkt., co dało mu 
pierwsze miejsce. W sumie drużyna 

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1 i nr 2 odwiedzili 3 
czerwca szpital dziecięcy w Krako-
wie-Prokocimiu, aby honorowo oddać 
krew. 29 młodych, odważnych i zdol-
nych oddało 13,05 litra krwi. Taka 
ilość może uratować życie nawet 50 
osobom. Był to 49 wyjazd młodzieży 
do Prokocimia.

Organizator akcji (od 1999r.), 
nauczyciel „Zielonki” Wiesław Gibes 
dziękuje pomagającym mu od lat na-

5 medali Ksawerego

Oddali krew

z Brzeska zdobyła 18 medali. Prócz 
Ksawerego Masiuka medalistami bo-
cheńskich mistrzostw zostali Patryk 
Gibuła, Erwin Szydłowski, Amelia 
Marek, Patrycja Smoleń, Oliwia Mi-
kulska i Julia Dadej. Większość z nich 
zdobywała już medale w innych zawo-
dach. W mistrzostwach wystartowało 
21 klubów z Małopolski oraz gościnnie 
dwa kluby ze Śląska, co dało łącznie 
257 zawodników.                        BOSiR

uczycielom ZSP nr 1 
- p. Annie Gibes i ks. 
Przemysławowi Po-
dobińskiemu. Nieza-
wodnym sponsorem 
wyjazdu był Cechu 
Rzemieślników oraz 
Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw oraz 
restauracja Galicyj-
ska p. Kuralów. Na-
stępny wyjazd w li-
stopadzie. Zaprasza-
my do współpracy.

www.krwio-
dawcy.zsp2.edu.pl

fot. MOS Łysa Górafot. MOS Łysa Góra

fot. BOSiRfot. BOSiR

fot. W. Gibesfot. W. Gibes
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