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2,6 MILIONA JUŻ W BRZESKU

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

W czasie uroczystego spotkania 
marszałka województwa mało-

polskiego z wójtami i burmistrzami, 
jakie odbyło się w Niepołomicach, 
burmistrz Brzeska, Grzegorz Wawry-
ka odebrał promesę na 2,6 miliona 
złotych na finansowanie budowy 
magistrali wodociągowej w Porębie 
Spytkowskiej. 

-W tym roku planujemy wyko-
nanie II i III etapu inwestycji, co 
kosztować będzie 6,5 miliona zło-

tych. Dotacja z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w wysokości 2,6 
miliona złotych sprawi, że magistrala 
szybciej niż planowano oddana zostanie 
do użytku. Jak przewidują plany już 
w 2011 roku popłynie woda z kranów 
w Porębie Spytkowskiej – mówi bur-
mistrz Brzeska Grzegorz Wawryka.

Budowa magistrali w Porębie roz-
poczęła się w ubiegłym roku i potrwa 
najprawdopodobniej do końca roku 
przyszłego. Więcej czytaj na stronie 7.
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O tym, że ubiegły rok był udany dla 
gminy, nikogo nie trzeba przeko-

nywać.  Kilkanaście dużych inwestycji, 
kilkadziesiąt milionów pozyskanych 
z unijnych funduszy – ta w skrócie 
scharakteryzować można rok 2009. Na 
ostatniej sesji radni udzielili burmistrzo-
wi Grzegorzowi Wawryce absolutorium 
za którym glosowała zdecydowana 
większość. W tekście zamieszczonym na 
następnej stronie piszemy o najważniej-
szych gminnych inwestycjach. 

W niezwykłej oprawie i bardzo 
uroczyście obchodzono w tym roku 
w Brzesku święta majowe. W drugi 
dzień maja na Placu Kazimierza Wiel-
kiego setki mieszkańców brały udział 
w biesiadzie, w czasie której chóralnie 
śpiewano pieśni patriotyczne. Było także 
cos dla ciała, Urząd Miejski ufundował  

dla biesiadników kiełbaski i wojskową 
grochówkę. Zabawa była przednia, co zo-
baczyć można w fotoreportażu z imprezy 
zamieszczonym na stronach 17 – 19. 

Polecamy Czytelnikom tekst za-
tytułowany „Trzy miłości, poświęcony 
Janowi Kani z Jaienia, wielkiemu 
pasjonatowi muzyki. Gabrysia Gra-
barz, nasza korespondentka z Ameryki 
Południowej przysłała kolejną relację 
ze swojej zapierającej dech w piersiach 
podróży. Uwadze Czytelników polecamy 
także tekst o Tomku Dańcu, który od 21 
czerwca wyrusza w podróż swojego ży-
cia,  udaje się szlakiem świętego Jakuba 
do Santiago de Compostella. W cztery 
miesiące ma zamiar przejść 3,5 tysiąca 
kilometrów. BIM sprawuje patronat 
medialny nad podrożą. Zapraszamy do 
lektury.  Zofia Sitarz
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Dochody  ubiegłorocznego budże-
tu wynosiły ponad 82 miliony 
złotych. Wpływy z podatków 

stanowiły 14,5 miliona złotych, sub-
wencja ogólna 25 milionów złotych, 10 
milionów gmina otrzymała w formie 
dotacji z Budżetu Państwa, udział  
gminy w podatku dochodowym wynosił 
18 milionów złotych. Wydatki gmina 
miała o 8 milionów wyższe niż wpływy. 
Ogółem spłata zadłużenia – spłata kre-
dytów i wykup obligacji wyemitowa-
nych w 2002 roku – pochłonęła kwotę 
ponad 3 miliony złotych – wyjaśnia 
skarbnik gminy Celina Łanocha.

Magistrala, szkoła, przedszkole
Radni chwalili burmistrza, głównie 
za umiejętne pozyskiwanie funduszy 
unijnych.

-Nie trzeba czytać budżetu gminy, 
żeby zauważyć, jak wiele dobrego wy-
darzyło się w gminie w ubiegłym roku. 
Rozpoczęto realizację wielu inwestycji 
– Centrum Kulturalno-Bibliotecznego, 
remont ulicy Solskiego, rozpoczęła się 
oczekiwana przez mieszkańców budo-
wa magistrali wodociągowej w Porębie 
Spytkowskiej – mówiła radna Maria 
Kądziołka.

-W imieniu mieszkańców Poręby 
Spytkowskiej dziękuję burmistrzowi 
i Radzie Miejskiej za przychylne sta-
nowisko w sprawie budowy magistrali 
wodociągowej we wsi. Zabezpieczenie 
dużej kwoty na ten cel w budżecie gmi-
ny pozwoliło na uzyskanie dotacji, któ-
ra przyczyni się do szybszej realizacji 
inwestycji. W Porębie zmodernizowane 
zostało przedszkole, wiele remontów 
przeprowadzono także w szkole -mówił 
radny z Poręby Spytkowskiej, Stani-
sław Góra.

-Remonty ulic, rozpoczęcie budowy 
sali sportowej przy szkole „trójce”, 
nowe place zabaw, otoczenie staran-
niejszą opieką osób niepełnospraw-
nych, wiele spraw i inwestycji nabrało 
w ubiegłym roku rozpędu. Dziękuję za 
to radzie, dziękuję burmistrzowi, który 
się do tego przyczynił – mówił prze-
wodniczący Rady Miejskiej, Krzysztof 
Ojczyk.

-W ubiegłym roku udało się pozy-
skać ogromne środki z różnorakich 
funduszy unijnych. Było to możliwe 

Burmistrz z absolutorium

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni udzielili burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2009 rok. Za przyznaniem 
absolutorium głosował siedemnastu  radnych, trzech wstrzymało się od głosu. Ubiegłoroczny b udżet pozytywnie zaopiniowała komisja 
rewizyjna oraz Regionalna Izba Obrachunkowa.

dzięki mądrze ułożonemu budżetowi 
gminy. Dziękuję Radzie Miejskiej za 
dobrą współpracę – mówił burmistrz 
Brzeska, Grzegorz Wawryka. 

Miliony na inwestycje
Blisko 30 milionów złotych – takiej 
wysokości dotacje udało się gminie 
Brzesko  uzyskać w ciągu ostatniego 
roku. 

-Za pieniądze te realizowane są in-
westycje, na które mieszkańcy czekają 
od dawna. Dzięki uzyskanym dotacjom 
miasto i gmina pięknieją i rozwijają 
się, a mieszkańcy mogą korzystać 
nowych dróg, chodników i sal gimna-
stycznych – mówi burmistrz Brzeska, 
Grzegorz Wawryka. 

W ubiegłym roku gmina rozpo-
częła budowę Regionalnego Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznego, które bez 
wątpienia stanie się centrum kultural-

nym gminy. Mieścić się w nim będzie 
supernowoczesna biblioteka wraz 
z czytelnią, sala audiowizualna, sala 
konferencyjna. Centrum bez wątpienia 
wpłynie na rozwój i uatrakcyjnienie 
oferty kulturalnej gminy, spowoduje 
także wzrost znaczenia kultury w ży-
ciu mieszkańców. Koszt tej inwestycji 
to ponad 14 milionów złotych. Dofinan-
sowanie z Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego wyniesie 
blisko 75 procent kosztów budowy. Pla-
nuje się, że Centrum oddane zostanie 
do użytku w połowie przyszłego roku. 

Już wkrótce rozpoczną się prace 
związane z rewitalizacją brzeskiego 
Rynku, który po zakończeniu prac 
zyska zupełnie nowe oblicze. Cen-
tralny plac miasta zostanie przebu-
dowany, położona na nim zostanie 
nowa nawierzchnia, zyskają też na 
wyglądzie sąsiadujące z nim uliczki 
oraz  otaczające Rynek kamieniczki 
będące własnością gminy. Renowacji 
poddana zostanie również elewacja 
kościoła św. Jakuba. Na południowej  
pierzei Rynku zaplanowano duży ta-
ras, który można będzie wykorzystać 
pod działalność restauracji i kawiarni. 
Realizacja projektu kosztować będzie 
6,5 miliona złotych, z czego dofinanso-
wanie z MRPO wyniesie 4,5 miliona 
złotych.

Wody nie zabraknie
W tym roku kontynuowana będzie 
budowa magistrali wodociągowej w Po-
rębie Spytkowskiej. Realizacja II i III 
etapu kosztować będzie 6,5 miliona 
złotych, ale i na  ten cel gminie udało 
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się uzyskać dotację z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich w wysokości 
2,5 miliona złotych. 

-Wodociągowanie Poręby Spytkow-
skiej to jedno z ważniejszych i naj-
pilniejszych zadań inwestycyjnych. 
Uzyskana na ten cel dotacja przyczyni 
się do wykonania go w szybszym 
tempie – mówi burmistrz Grzegorz 
Wawryka.

Prawie 7 milionów złotych kosz-
tować będzie realizacja ostatniego 
etapu magistrali wodociągowej Brze-
sko-Bochnia. Wysokość dotacji, jaką 
gminie udało się uzyskać na ten cel 
z Małopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego to ponad 4,5 miliona 
złotych. Budowa magistrali zakończo-
na zostanie w przyszłym roku, dzięki 
niej powstanie alternatywne źródło 
zasilania w wodę całej gminy.

W stronę biznesu
Pomianowski Stok staje się centrum 
przemysłowo-handlowym miasta. Aby 
aktywność gospodarcza mogła się dalej 
rozwijać, aby zachęcić przedsiębiorców 
do uruchamiania działalności na tym 
terenie, władze gminy podjęły decyzję 
o uzbrojeniu tych terenów. Już w tym 
roku na Pomianowskim Stoku zakoń-
czy się budowa drogi wraz z kanali-
zacją sanitarną i opadową. Wartość 
zadania wyniesie 3,5 miliona złotych.  

-I na ten cel udało nam się pozy-
skać dotację z MRPO w wysokości 

ponad 2 milionów złotych, dzięki temu 
część Pomianowskiego Stoku o po-
wierzchni blisko 6 hektarów została 
uzbrojona i stanowi atrakcyjny teren 
do lokowania przedsięwzięć gospodar-
czych. Wiele firm już uruchomiło tam 
swoją działalność – dodaje burmistrz 
Grzegorz Wawryka.

Blisko 5 milionów złotych koszto-
wać będzie budowa sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Brze-
sku. Prace rozpoczną się już wkrótce 
i potrwają, jak zakładają plany 24 
miesiące. Istnieją duże szanse na to, 
że gminie uda się pozyskać dotację na 
ten cel w wysokości 25 procent warto-
ści inwestycji z Ministerstwa Sportu. 

Pełnowymiarowa sala z  widownią 
będzie służyła nie tylko młodzieży 
z brzeskiej„trójki”. Będzie to też 
miejsce rozgrywek międzyszkolnych.  
Podsumowując, należy podkreślić, 
że zdecydowana większość działań 
podjętych przez gminę w celu uzyska-
nia środków zewnętrznych została 
przeprowadzona z dobrym skutkiem 
i zarówno cały rok 2009, jak i pierw-
szych kilka miesięcy tego roku, można 
uznać pod tym względem za bardzo 
udane. W dalszym ciągu aplikujemy 
o fundusze na kilka ważnych dla gmi-
ny zadań, miedzy innymi na budowę 
kanalizacji – mówi burmistrz Brzeska 
Grzegorz Wawryka.   ZS

Już w połowie roku roz-
poczną się prace związane 
z rewitalizacją brzeskiego 
Rynku. Rewitalizacja kosz-
tować będzie prawie 6,5 
miliona złotych. Dofinan-
sowanie przyznane przez 
marszałka, w ramach Ma-
łopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
wynosić będzie 4,5 miliona 
złotych. Realizacja inwe-
stycji, jak zakładają plany, 
zakończy się w grudniu 
2011 roku.

Starania o pozyskanie funduszy 
na rewitalizację Rynku trwały kilka-
naście miesięcy. Dopiero w grudniu 
ubiegłego roku wniosek gminy zyskał 
pozytywną opinię Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego. Odnowa Rynku 
kosztować będzie 6,5 miliona złotych, 

prawie 2 miliony stanowi wkład włas-
ny gminy.

Zaplanowany zakres prac jest bar-
dzo szeroki – wymieniane będą sieci: 
gazowa, kanalizacyjna i elektryczna. 
Nowa nawierzchnię zyska płyta Rynku, 
wyłożona zostanie starobrukiem, w cen-

tralnym jego punkcie stanie fontanna, 
wymienione zostaną lampy, kosze na 
śmieci i łańcuchy odgradzające uliczki 
od głównego placu. Planuje się, że po 
zakończeniu prac, Rynek i otaczające 
go uliczki częściowo wyłączone zosta-
ną z ruchu kołowego. Zlokalizowane 
w czasie badań archeologicznych, jakim 
Rynek został poddany dwa lata temu, 
elementy starego ratusza zostaną 
w specjalny sposób wyeksponowane na 
nowej płycie. Budynki znajdujące się 
na południowej ścianie Rynku oddane 
zostaną pod działalność handlową i ga-
stronomiczną, na płycie Rynku znajdo-
wać się będzie scena, gdzie, jak planuje 
się, odbywać się będą imprezy.

-Mam nadzieję, że projekt przy-
czyni się do zwiększenia zatrudnienia 
w sektorze usług, przede wszyst-
kim w gastronomii, handlu, a także 
turystyce. Rewitalizacja przyczyni 
się do polepszenia i utrwalenia wa-
lorów historycznych, estetycznych 
i użytkowych centrum miasta – do-
daje burmistrz Grzegorz Wawryka.  

red

Odnowa brzeskiego Rynku
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W porządku 
obrad znala-
zły się również 
punkty, w któ-
rych radni doko-
nali okresowej 
oceny funkcjo-
nowania spó-
łek: Miejskiego 
Przedsiębior-
stwa Komuni-

kacyjnego oraz Brzeskich Zakła-
dów Komunalnych. Wcześniej, radni 
w trakcie komisji wyjazdowych za-
poznali się z faktyczną sytuacją obu 
przedsiębiorstw, a swe wnioski i opinie 
przedstawili w punkcie sprawozdań 
komisji stałych. 

Tuż po rozpoczęciu obrad radni oraz 
burmistrz Brzeska złożyli podziękowa-
nia Annie Szczepaniec, emerytowanej 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Brzesku za 15 - letnią, wspaniałą 
współpracę z brzeskim samorządem. 
Ponadto burmistrz Grzegorz Wawryka 
wręczył pani dyrektor okolicznościowy 
medal z okazji 625 – lecia Miasta 
Brzeska.

Najważniejszym punktem obrad 
było udzielenie absolutorium burmi-
strzowi za rok 2009. Radni w zde-
cydowanej większości,  bez żadnego 
głosu sprzeciwu,  przy 17 głosach „za” 
i 3 głosach „wstrzymujących się” 
pozytywnie ocenili pracę burmistrza 
za rok ubiegły. Podjęta decyzja nie 
budzi żadnej wątpliwości z uwagi na 
ogromną skalę prowadzonych inwe-
stycji, ilość pozyskiwanych środków 
unijnych, oraz na sposób zarządzania 
mieniem komunalnym. Decyzja ta jest 
również zgodna z opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Krakowie, 
która sprawuje bezpośredni nadzór 
nad burmistrzem w zakresie kontroli 
wydatków publicznych.

Ciekawym punktem obrad  było 
podjęcie uchwały w sprawie wprowa-
dzenia obligacji komunalnych do zor-
ganizowanego systemu obrotu. Z treści 
powyższej uchwały można uzyskać nie-
wiele informacji, jednak jej podjęcie po-
zwoli niebawem wprowadzić na Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie 
wyemitowanej już jednej serii gmin-
nych obligacji komunalnych o wartości 
3,5 mln złotych. Będziemy pierwszą 
gminą i miastem w Małopolsce, które 
umożliwi swoim mieszkańcom i przed-
siębiorcom obrót tymi papierami 
wartościowymi na warszawskiej gieł-
dzie. Potencjalnym nabywcom damy 
możliwość lokowania wolnych środków 
w całkowicie bezpieczne, wysokoopro-
centowane obligacje komunalne, które 
będą doskonałą alternatywą dla lokat 
bankowych. Ponadto miasto zyska 
doskonałą możliwość codziennego pro-
mowania się w programach i portalach  
biznesowych. Skarbnikowi gminy oraz 
burmistrzowi należą się słowa uznania 
za przedstawienie i wdrożenie tego  
pomysłu w życie.

Rada Miejska przyjęła także nowe 
zasady zaspokajania potrzeb miesz-
kaniowych członków wspólnoty samo-
rządowej gminy Brzesko oraz ustaliła 
kryteria wyboru osób, z którymi 
umowy najmu powinny być zawierane 
w pierwszej kolejności. Obowiązujące 
dotychczas zasady z 2003 roku w wielu 
swych punktach zdezaktualizowały się 
i nie przystawały do dzisiejszej rzeczy-
wistości. Zmieniło się również prawo, 
dlatego konieczne były zmiany w tej 
materii. Bardzo istotną kwestią pod-
niesioną w tej nowelizacji jest wprowa-
dzenie nowego,  wyższego kryterium 
dochodowego dla rodzin ubiegających 
się o mieszkania socjalne i komunal-
ne. Oznacza to, że teraz więcej rodzin 

będzie mogło się ubiegać o przydział 
własnego mieszkania, a wcześniej 
takiej możliwości z przyczyn dochodo-
wych nie posiadali. 

W związku z zarządzonymi na 20 
czerwca przedterminowymi wybora-
mi prezydenckimi radni zdecydowali 
ponadto o utworzeniu w szpitalu 
powiatowym dodatkowego obwodu do 
głosowania, aby chorym umożliwić 
łatwiejszy udział w głosowaniu.

Ponadplanowym punktem obrad 
było zwrócenie się z apelem do Sej-
mu, Senatu  i Rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej o pilne podjęcie odpowiednich 
kroków prawnych w celu zmiany prze-
pisów ustawy - Prawo łowieckie. Rada 
Miejska w Brzesku po zapoznaniu się 
z wieloma głosami i opiniami miesz-
kańców, sołtysów, zarządów osiedli, 
przedstawicielami kół łowieckich oraz 
aktualną sytuacją dotyczącą strat 
i odszkodowań za szkody spowodo-
wane przez dziki i zwierzynę łowną, 
jednoznacznie domaga się interwen-
cji ze strony posłów i rządu w tym 
zakresie. 

Przy okazji udzielonego absolu-
torium za 2009 rok chciałbym po-
gratulować  burmistrzowi mądrych 
i skutecznych decyzji  oraz dobrze 
wykonanego budżetu. Dziękuję także 
za dobrą i bezkonfliktową współpracę 
z Radą Miejską, której efektem jest 
wiele zrealizowanych inwestycji dla 
dobra naszych mieszkańców. 

Krzysztof Ojczyk

Z obrad Rady Miejskiej

W dniu 28 kwietnia w sali obrad Urzędu Miejskiego odbyła się 55 sesja Rady Miejskiej w Brzesku. W jej trakcie zdecydowano m.in. 
o: udzieleniu burmistrzowi Brzeska absolutorium za 2009 rok, wprowadzeniu gminnych obligacji komunalnych na Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie, przyjęciu zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Brzesko, 
ustaleniu kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności oraz utworzono dodatkowy 
obwód do głosowania. 

To będzie niesamowite wydarzenie sportowe. 22 maja na boisku spor-
towym Orlik 2012 odbędzie się turniej, który powinien przejść do historii 
brzeskiej piłki nożnej. Tego dnia rozegrany zostanie II Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Burmistrza Brzeska. Dodatkową atrakcją zawodów będą roz-
grywki, w których uczestniczyć będą … mamy młodych futbolistów. 

Zawody rozpoczną się o godzinie 10.00. W turnieju wystartują MOSiR 
Bochnia, Tarnovia Tarnów, Unia Tarnów i oczywiście Okocimski Brzesko 
– piłkarze z rocznika 1999. Równolegle prowadzone będą rozgrywki mam 
młodych zawodników – rocznik dowolny. Na zawody zaprasza Rada Ro-
dziców sekcji piłki nożnej Orlików Okocimskiego Brzesko. PRUD

WIELKIE GRANIE NA ORLIKU
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-W tym roku planujemy wykonanie II 
i III etapu inwestycji, co kosztować będzie 
6,5 miliona złotych. Dotacja z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w wyso-
kości 2,6 miliona złotych sprawi, że ma-
gistrala szybciej niż planowano oddana 
zostanie do użytku. Jak przewidują plany 
już w 2011 roku popłynie woda z kranów 
w Porębie Spytkowskiej – mówi bur-
mistrz Brzeska Grzegorz Wawryka.

Dotkliwy brak wody mieszkańcy 
Poręby Spytkowskiej zaczęli odczuwać 
w 2002 roku, wtedy właśnie rozpoczęli 
starania o budowę wodociągu. Ówczesny 
sołtys, obecnie radny, Stanisław Góra 
rozprowadził wśród mieszkańców an-
kietę z pytaniem, czy chcą włączyć się 
w realizację inwestycji. 

-Ankieta wykazała, że budową magi-
strali zainteresowanych jest jedynie około 
10 procent mieszkańców. To było zbyt 
mało, żeby poważnie myśleć o realizacji 
przedsięwzięcia – mówi Stanisław Góra.

W kolejnych latach było coraz gorzej, 
wody w studniach ubywało w zastrasza-
jącym tempie. Już w 2004 roku zdecydo-
wana większość porębian była za tym, 
aby budowę wodociągu rozpocząć. We 
wsi powołano komitet, rozpoczęto zbiórkę 

 Czekają na wodę
W czasie uroczystego spotkania marszałka województwa małopolskiego z wójtami i bur-
mistrzami, jakie odbyło się w Niepołomicach, burmistrz Brzeska, Grzegorz Wawryka 
odebrał promesę na 2,6 miliona złotych na finansowanie budowy magistrali wodociągowej 
w Porębie Spytkowskiej. 

pieniędzy na dokumentację i starania 
u władz miejskich o rozpoczęcie realizacji 
inwestycji. Dość szybko okazało się, że 
sprawa nie będzie taka prosta. Zapro-
szony na miejsce projektant stwierdził, 
że wykonanie dokumentacji będzie 
kosztować około 150 tysięcy złotych, było 
niemożliwością, aby taką kwotę udało się 
zebrać wśród  mieszkańców. Wstępne 
koszty wykonania magistrali szacowano 
wówczas na 6 -8 milionów złotych. 

-Zwróciliśmy się wtedy do ówczes-
nych władz miasta, aby dokumentację 
wykonano za pieniądze gminy. W drodze 
przetargu wyłoniono wykonawcę doku-
mentacji, za którą gmina zapłaciła pra-
wie 200 tysięcy. Usłyszeliśmy wówczas 
także, że koszty inwestycji wyniosą 12 
– 14 milionów. Wiadomo było, że gmina 
takiego zadania nie udźwignie. Wysokość 
nakładów na inwestycję spowodowana 
jest dość dużym zróżnicowaniem terenu 
w naszej wsi -wyjaśnia radny Góra.

Pierwsze wnioski o przyznanie do-
tacji na budowę wodociągu w Porębie 
skierowano do funduszy pomocowych 
wysłano już trzy lata temu. Niestety, 
żaden z nich nie zyskał akceptacji, zatem 
rozpoczęcie realizacji inwestycji odwleka-

ło się. Ostatecznie władze gminy zdecydo-
wały, że budowę wodociągu rozpoczną za 
pieniądze z budżetu gminy, a ze względu 
na ograniczone możliwości finansowe 
samorządu, będzie ona etapowana. 

Pierwszy etap budowy rozpoczął 
się w ubiegłym roku i przeznaczono na 
jego wykonanie milion złotych. Główną 
magistralę położono wówczas na odcinku 
od Brzeska do ulicy Kasztelana Spytka 
(rejon boiska sportowego), tam zloka-
lizowana zostanie hydrofornia i stacja 
pomp.  Już wkrótce ogłoszony zostanie 
przetarg na wykonanie II i III etapu 
inwestycji. Przewiduje się, że magistrala 
doprowadzona zostanie do centrum wsi, 
do rozwidlenia ulic Tęczowej i Bocheń-
skiej. Każde z gospodarstw, które będzie 
chciało korzystać z wody z magistrali, 
na własny rachunek będzie wykonywać 
przyłącz. Te koszty, jak tłumaczy radny 
Góra będą różne, w zależności od odległo-
ści zabudowań od głównej sieci i wynosić 
będą od 900 do 1500 złotych. 

 - Wykonanie II i III etapu nie ozna-
cza jednak, że we wsi już będzie woda. 
W przyszłym roku realizowany będzie 
IV etap inwestycji, czyli poprowadzenie 
głównej magistrali do ulicy Granicznej. 
Koszty tego przedsięwzięcia będą spore, 
jednak będziemy aplikować o dodatkowe 
środki na wykonanie tego zadania, op-
tymistycznie zakładam, że uda nam się 
część pieniędzy potrzebnych na realizację 
inwestycji pozyskać. Jeżeli tak się stanie, 
mieszkańcy Poręby już w 2011 roku korzy-
stać będą z wodociągu gminnego -dodaje 
burmistrz Grzegorz Wawryka.           ZS

Internauci odwiedzający adres 
www.ospszczepanow.pl mogą odwiedzić 
kolejną – czwarta już wersję strony 
internetowej Ochotniczej Straży Po-
żarnej ze Szczepanowa. Pierwsza 
pojawiła się w sieci 7 lat temu, kolejne 
jej wersje z lat 2004 i 2006 zdobywały 
m.in. uznanie komisji konkursowej 
Zarządu Głównego OSP RP w War-
szawie w Ogólnopolskich Konkursach 
na najlepsza stronę internetową OSP. 
W roku 2006 strona przygotowana 
przez Tomasza Sitko zdobyła I miejsce 
i nagrodę w postaci laptopa. Kolejna 
odsłona strony przygotowana przez 
druhów Piotra Przybyło oraz Dariusza 
Seidlera jest dostępna na serwerze od 
kilku dni. Za jej pośrednictwem można 
zapoznać się z historią jednostki oraz 
jej bieżącym funkcjonowaniem. Znaleźć 
można także na niej szereg przydatnych 
porad pomagających uniknąć zagrożeń 
oraz podpowiadających jak się zachować 
w sytuacjach kryzysowych.             red

Nowa strona strażaków ze Szczepanowa
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Katolicki Klub Sportowy „Olimp” 
jest jednym z najmłodszych klubów 
w gminie. 

Klub powstał w 1999 roku z inicja-
tywy rodziców zatroskanych o wycho-
wanie swoich nastolatków. Pierwszym 
prezesem został Józef Pabian i zaini-
cjował powstanie kilku sekcji z różnych 
dyscyplin sportowych. Aktualnie można 
w nim trenować kolarstwo górskie i te-
nis stołowy.

Sekcje kolarstwa górskiego 
i tenisa stołowego wymagają odpo-
wiedniego podziału dla osiągania 
jak najlepszych wyników. 

Dlatego zarówno sekcja kolarstwa 
górskiego, jak i tenisa stołowego, jest 
podzielona na dwie kategorie: grupę 
młodszą i starszą. Do klubu na ogół przy-
chodzą dziewięcioletnie dzieci i trenują 
w tej najmłodszej grupie około trzech 
lat. Jeżeli osiągają zadowalające wyniki, 
zostają przeniesione do starszej grupy.

Trening to podstawa, jak ma-
wiają trenerzy wszystkich drużyn 
sportowych. Gdzie zatem młodzi 
zawodnicy doskonalą swoje umie-
jętności?

W przypadku tenisa stołowego 
salę treningową mamy przy Parafii 
Miłosierdzia Bożego. Do dyspozycji 
zawodników jest kilka stołów pingpon-
gowych, zajęcia odbywają się tam dwa 
razy w tygodniu po półtorej godziny. 
Kolarze natomiast przez cały sezon, 
dwa razy w tygodniu, trenują w terenie, 
m.in. w Okocimiu, Jadownikach i Ja-
sieniu. Starsi zawodnicy jeżdżą również 
do Poręby Spytkowskiej, Wiśnicza czy 
Borównej. W okresie zimowym, od 
października do końca marca, kolarze 
ćwiczą na basenie oraz własnej siłowni, 
która znajduje się w domu parafialnym 
przy kościele Miłosierdzia Bożego. 

Rozumiem, że każdy kto tylko 
chce, może być zawodnikiem  klubu 
„Olimp”:…

Każda osoba starająca się o przyna-
leżność do klubu musi mieć aktualne 
badania lekarskie. Poza tym potrzebne 
jest zaświadczenie od rodziców o udziele-
niu zgody na udział w zawodach. Zakup 
strojów dla tenisistów i kolarzy jest 
częściowo refundowany przez klub, ale 
kolarze muszą posiadać własny kask, 
rękawiczki i buty kolarskie. Zawodnicy 
trenujący tenis stołowy mają możliwość 
grania rakietkami klubowymi.

Dojechać jak najdalej 
 z sekretarzem klubu KS „Olimp” Alicją Koźmińską rozmawiał Przemysław Pytel

Prezesem klubu jest Mieczy-
sław Patulski. Jaki jest jego udział 
w sukcesach i rozwoju klubu?

Panu prezesowi zawdzięczamy 
przede wszystkim realizację określonej 
wizji klubu i wyznaczanie kierunków 
jego rozwoju. W praktyce oznacza to 
nieustające zbieganie o środki finanso-
we, czuwanie nad działalnością klubu, 
koordynowanie wszystkich działań, 
integrowanie grupy rodziców. Pan 
Mieczysław często podkreśla w swojej 
pracy, że naszą naczelną ideą jest 
wychowanie młodzieży przez sport, ze 
szczególnym uwzględnieniem budowa-
nia więzi rodzinnych, przyjacielskich 
i społecznych. Dlatego oprócz trenin-
gów organizuje dla dzieci i rodziców 
pielgrzymki i rodzinne pikniki. Takich 
ludzi powinno się doceniać i odpowied-
nio nagradzać. 

Od dawna jest Pani sekreta-
rzem klubu?

Funkcję sekretarza pełnię od 2006 
roku. Moja praca sprowadza się do 
dbałości o kontakt z mediami, pisania 
sprawozdań z zawodów, zabiegania 
o środki finansowe, oraz współudział 
w organizacji wszystkich imprez.

Trening ważny, ale sukcesy 
jeszcze ważniejsze…

W latach 2005-2009 nasi zawodnicy 
zdobyli kilka cennych trofeów. Należy 
tutaj wyróżnić m.in. Łukasza Patul-
skiego, który wywalczył II miejsce 
w Mistrzostwach Polski Family Cup 
2005 oraz drugie miejsce w Pucharze 
Tarnowa, a także Adriana Stanuszka, 
zwycięzcę w Mistrzostwach Polski Fa-
mily Cup 2007 i zdobywcę III miejsca 
w Pucharze Tarnowa 2005. W historię 
sukcesów klubu wpisał się też Mateusz 
Bialik, który zdobył drugie miejsce 
w Mistrzostwach Polski Family Cup 
2006.  Ponadto Mateusz Leś latach 
2008-2009 zdobył trzy medale w Pu-
charze Smoka. Dwa razy został zwy-
cięzcą tych zawodów, raz zajął trzecie 
miejsce. Natomiast w Mistrzostwach 
Polski Family Cup w 2008 roku zdobył 
pierwsze miejsce, a w 2009 trzecie. Ko-
lejną osobą, o której należy wspomnieć 
jest Emil Łoboda, który zajął pierwsze 
miejsce w Pucharze Smoka 2009. 
Warto dodać, że za osiągane wyniki 
Łukasz Patulski i Adrian Stanuszek 
otrzymali roczne stypendia od pana 
burmistrza. 

Być najlepszym to cel spor-
towców. Jak wygląda to w klubie 
„Olimp”?

W tej chwili na prowadzenie wy-
suwa się Mateusz Leś. Przez trzy 
lata spośród wszystkich zawodników 
zajmował najwyższe miejsca, m.in. 
pierwsze w Pucharze Smoka oraz 
trzecie w Mistrzostwach Polski Fa-
mily Cup. 

Bez dobrej kadry trenerskiej 
ciężko o sukcesy.

Do klubu ściągamy ludzi z odpo-
wiednim przygotowaniem, będących 
jednocześnie pasjonatami poszcze-
gólnych dziedzin sportu. W sekcji 
kolarstwa górskiego, z młodszą grupą 
zawodników ćwiczy nauczyciel wycho-
wania fizycznego Szymon Strąk, nato-
miast ze starszymi jeździ Marek Ser-
win - również nauczyciel z wieloletnim 
doświadczeniem. Uważam, że są to 
świetni wychowawcy i trenerzy. Star-
szą grupę tenisistów trenuje Krzysztof 
Kociołek. Młodszą sekcję tenisa stoło-
wego prowadzi licencjonowany trener, 
Zbigniew Chyl. Muszę przyznać, że 
odkąd przyszedł do klubu, zawodnicy 
zdecydowanie podnieśli swój poziom 
i pozycję w lidze młodzieżowej. 

Czy oprócz treningów i udziału 
w zawodach klub podejmuje jesz-
cze jakieś działania?   Każdego roku 
organizujemy obóz kondycyjny w Uś-
ciu Gorlickim w Beskidzie Niskim, 
gdzie panują znakomite warunki do 
trenowania kolarstwa. Mamy możli-
wość ćwiczenia na sali gimnastycz-
nej tamtejszej szkoły oraz pływania 
na rowerkach wodnych po Zalewie 
Klimkówka. Zawsze staramy się or-
ganizować tam spotkania i szkolenia 
z zakresu technicznej obsługi roweru, 
pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. 

W dzisiejszych czasach pienią-
dze są nieodłącznym elementem 
funkcjonowania klubu…

Dokładnie. Dlatego zabiegi o finan-
sowanie działalności klubu to, niestety, 
bardzo ważna część naszej pracy.  
Jednak, jak to zwykle bywa, potrzeby 
znacznie przewyższają przyznawane 
dotacje. A zatem apelujemy do wszyst-
kich ludzi dobrej woli, aby wspierali 
tego typu organizacje będące pięknym 
świadectwem rodzącego się społeczeń-
stwa obywatelskiego.
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Dla wielu osób zapewne nie jest 
tajemnicą , że nie głosowałam 
w ostatnich wyborach prezyden-

ckich na Lecha Kaczyńskiego, niemniej 
postanowiłam zabrać syna i pojechać do 
Warszawy, stanąć w najdłuższej kolejce, 
jaką dotąd widziałam, by pokłonić się 
Prezydenckiej Parze. Hołd oddany im 
był jednocześnie hołdem dla wszystkich 
tragicznie zmarłych w smoleńskiej kata-
strofie. Późnym wieczorem 14 kwietnia 
wraz z mężem mojej przyjaciółki Jar-
kiem Martyką i  ich córeczką Sylwią, 
ja i mój syn Borys, nocnym pociągiem 
ruszyliśmy do stolicy. W Warszawie  by-
liśmy ok. 6 rano, kolejka, jak się można 
było spodziewać była długa i zapowiada-
ła parogodzinne oczekiwanie na wejście 
do Pałacu Prezydenckiego. Myślałam, że 
dzieci, jak ją zobaczą, będą chciały zaraz 
wracać, ale o dziwo, stanęły w niej bez 
słowa sprzeciwu. Z minuty na minutę 
za nami przybywało ludzi i nikt się nie 
zrażał tym, że należy uzbroić się w sporą 
dozę cierpliwości, a czas oczekiwania 
coraz dłuższy. Odniosłam wrażenie, że 
wszyscy tam zgromadzeni odłożyli na 
bok wszystkie swoje codzienne sprawy, 
by choć na parę czy paręnaście godzin 
zjednoczyć się z innymi w bólu. Jak są-
dzę, dla większości tam zgromadzonych 
wiele rzeczy przestało mieć znaczenie 
i przybyli nie tylko po to, by złożyć hołd 
Lechowi i Marii Kaczyńskim. Zjawili się 
tam,  bo chcieli być razem z sobie podob-
nymi  Polakami, którzy choć na ten czas 
żałoby, wznieśli się ponad podziały. 

Stali tam ludzie z każdego regionu 
w Polsce, z małych wiosek i wielkich 
miast. Warszawiacy obok tych z Krako-
wa. Zapracowani biznesmeni, emeryci 
i bezrobotni. Siostry zakonne oraz du-
chowni, a także niewierzący, albo tacy, 
co zwątpili w sens wiary. Byli ci z ,,lewa” 
i ci z ,,prawa” politycznej sceny oraz  ci, 
co nie mogą się zdecydować, z której 
strony ich miejsce. Całe rodziny i osoby 
samotne. Młodzież szkolna i starsi zmę-
czeni życiem  ludzie. Słychać było śląską, 

góralską  oraz kaszubską gwarę i wiele 
innych. Górnicy w strojach galowych, 
a uczniowie w szkolnych mundurkach. 
Widać było ludowe stroje i mundury 
wszelkich służb. Różnorodność poglądów 
reprezentowanych przez zgromadzonych 
tam Polaków przestała mieć znaczenie. 
Takiej ilości biało czerwonych flag, jaką 
tam przyniesiono pewnie długo nie 
zobaczę, a tak licznego tłumu Polaków 
stojących w zgodzie, cierpliwie, bez prze-
pychania też zapewne nieprędko. 

Zadawałam sobie teraz pytanie, 
co każdy z nas tam stojących wynie-
sie z tego doświadczenia. My, Polacy, 
jak historia pokazuje, jednoczymy się 
w trudnych dla narodu chwilach. Jed-
nak, niestety, jak emocje opadają, zapo-
minamy, że w jedności siła. Wracamy do 
toczonych sporów. Nie szukamy kompro-
misu, tylko za wszelką cenę chcemy, by 
właśnie ,,nasze było na wierzchu”. Mam 
wrażenie, że pamięć mamy dobrą, ale, 
niestety, krótką. W dziejach naszego 
narodu, na przestrzeni wieków,  tragedia  

działa się za tragedią. 
Sadzę, że karty na-
szych dziejów miałyby 
nieco inną treść, gdy-
by zapał towarzyszą-
cy niektórym chociaż 
wydarzeniom, nie był 
krótkotrwały.

Mamy szansę, by 
tragiczne wydarzenia 
z kwietnia 2010 roku, 
które powoli stają się 
historią, pozostały 
w naszej pamięci nie 
tylko jako drama-
tyczne wydarzenie, 
ale również jako dni, 

kiedy byliśmy razem. Powinniśmy zro-
bić wszystko, by ta wynikająca z bólu 
i cierpienia jedność potrwała dłużej niż 
żałoba. Kwiecień 2010 r. Katarzyna 
Pacewicz-Pyrek

Ludzi trzeba szanować
Gdy dowiedziałam się, że jadę do War-
szawy, to ucieszyłam się. Chciałam 
oddać Prezydentowi i jego żonie hołd. 
Wiedziałam, że to będzie bardzo trudna 
podróż, i taka była, bo jechałam nocą. 

W momencie gdy  zobaczyłam kolejkę, 
to trochę się zdziwiłam, że aż tylu ludzi 
w niej stoi. Ja, tatuś, ciocia i Borys 
spędziliśmy w niej około  osiem  godzin. 
Stojąc, ciągle myślałam, jak zginęli. 
Wchodząc do pałacu, przekonałam się, 
że mieli piękny dom. Klękając przed 
trumnami,  poczułam ból i cierpienie. 
Kiedy wpisywałam się do księgi, to 
pomyślałam o Prezydencie, jego żonie 
i innych, którzy zginęli w Smoleńsku. 
Szkoda, że tego nikt nie przewidział. 
Tam w Warszawie spodobało mi się, 
że tylu ludzi zapaliło znicze. Ten dzień 
zapamiętam na całe życie. Po podróży 
mama spytała: czy pojechałabyś, gdybyś 
wiedziała, jakie to męczące?  Odpowie-
działam: Tak, na pewno! Myślę, że  to 
tragiczne zdarzenie   wszystkich  nas 
nauczyło, że trzeba szanować ludzi. 
Sylwia Martyka, 8  lat

Lekcja historii
Mama postanowiła, że pojedziemy do 
Warszawy oddać hołd Prezydenckiej 
Parze i powiedziała mi, że to będzie 
lekcja historii, jaką zapamiętam na 
całe życie. Około 6 rano ustawiliśmy się 
w ogromnie długiej kolejce, takiej nigdy 
jeszcze nie widziałem. Staliśmy bardzo 
długo, ale starałem się być cierpliwy, bo 
rozumiałem, że to co robimy, jest ważne. 
W którymś momencie otaczający nas 
ludzie zaczęli mówić o patriotyzmie. 
Moja mamusia zawsze mi powtarzała, 
że należy być patriotą, kochać swój 
kraj, szanować godło i barwy narodowe, 
niemniej zacząłem pytać, kto to taki ten 
patriota. Jeden z panów obok mnie po-
wiedział: to Lech Kaczyński, a mamusia 
dodała: i ty, synku! Zrozumiałem wtedy, 
że to ktoś, kto się poświęca dla swego 
kraju z miłości do niego. Pod Pałacem 
Prezydenckim zapaliliśmy z Sylwią 
znicz, który nam dała pani dyrektor 
naszej szkoły, w imieniu całej szkolnej 
społeczności. W księdze kondolencyjnej 
umieściliśmy przygotowany przez dy-
rekcję wpis. Mamusia dokonała wpisu 
w imieniu tych wszystkich, którzy nie 
mogli osobiście pojechać do Warszawy 
ale duchem byli z nami. 

Borys Pacewicz-Pyrek, 11 lat

 Historia dzieje się 
codziennie …

dobra pamięć jej najlepszą przyjaciółką….
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Nad sceną na Placu Kazimierza 

ustawiany był telebim, na którym wi-
dzowie na żywo mogli śledzić zmagania 
tancerza z Brzeska. Pokazy ubarwione 
były występami innych zdolnych tance-
rzy z naszego regionu. Zaprezentowali 
się duet Animal Planet z Łysej Góry oraz 
Wojtek Czesak z Jadownik, tegoroczni 
finaliści Festiwalu Form Muzycznych 
i Tanecznych „Talenty Małopolski 2010”. 
Wystąpili też spontanicznie przyjaciele 
Alka Palińskiego, których prezentacja 
odbyła się niejako poza programem, 
ale została owacyjnie przyjęta przez 
publiczność.  

-Telewizja TVN nakręciła w Brze-
sku film utrzymany w klimacie starej 
kroniki filmowej, w który zupełnie spon-
tanicznie zaangażowało się wielu miesz-
kańców. Myślę, że to doskonała promocja 
naszego miasta – mówi kierownik Biura 
Promocji, Krzysztof Bigaj. red

Kibicowali Alkowi
Tysiące mieszkańców kibicowały Alkowi Palińskiemu – uczestnikowi programu You Can 
Dance emitowanemu w telewizji TVN. W dzień nadawania programu Plac Kazimierza 
wypełniał się brzegi kibicami, którzy wyposażeni w telefony komórkowe mogli wysyłać 
smsy z poparciem dla Aleksandra, a także dobrze się zabawić.
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Spośród pięciu kandydatów na 
stanowisko dyrektora Brzeskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Pan 
okazał się najlepszym, a przedsta-
wiony przez Pana plan rozwoju 
placówki na najbliższe pięć lat 
najbardziej przypadł komisji kon-
kursowej do gustu. Co szczególne-
go on zawiera ?

Postawiłem przede wszystkim na 
podniesienie  jakości usług i wpro-
wadzenie nowych usług dla klientów. 
Mam zamiar wprowadzić szereg zmian 
w Brzeskim Ośrodku Sportu i Rekrea-
cji. Nie dlatego, że do tej pory było źle, 
ale po to, aby placówka się rozwijała, 
a jej oferta była bogata i zadowalają-
ca naszych klientów. Dotychczasowa 
działalność pływalni będzie kontynu-
owana. 

W większym stopniu niż dotych-
czas, wykorzystywane będą znajdujące 
się w sąsiedztwie pływalni boiska. 

Pod egidą BOSiR-u działają tak-
że miejskie parkingi, czy i w tym 
względzie przewiduje Pan jakieś 
zmiany?

W związku z wnioskami Komisji 
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 
Rady Miejskiej w Brzesku z lutego 2010 
roku przygotowuję propozycję zmian. 
Dotyczyć one będą stref parkowania, 
stawek opłat za parkowanie w Brzeskiej 
Strefie Płatnego Parkowania oraz zmian 
w sposobie poboru opłaty parkingowej. 
Wszystkie te zmiany są jednak uzależ-
nione od terminu przyjęcia uchwały 
chwały przez Radę Miejską.

Nowy statu BOSiR przewiduje, 
że placówka zostanie powiększo-
na przez przyłączenie do niego 
innych, które na terenie miasta 
prowadzą działalność sportową. 

Przewiduje się, że docelowo w skład 
BOSiR-u wchodzić będą, oprócz pły-
walni: boiska Orlika, kręgielnia TKKF 
Sokół z kortem, a także obiekty Okocim-
skiego Klubu Sportowego takie jak: 

korty tenisowe, teren starego ba-
senu z szatnią , stadion OKS z  całym 
zapleczem. Te ostatnie obiekty przy-
łączone zostaną  do ośrodka zapewne 
najpóźniej, gdyż proces przyłączenia 
wymaga sfinalizowania wielu formal-
ności, głównie majątkowych i praw-
nych. Jeżeli chodzi o boiska Orlika, to 

Pięcioletni plan 
z dyrektorem Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Markiem Dadejem  

rozmawiała Zofia Sitarz

w dalszym ciągu z obiektu będzie moż-
na korzystać za darmo, organizowane 
będą na nich różne zawody sportowe. 
Kręgielnia jest dużym obiektem, który 
po nieodzownym remoncie ma szan-
se zainteresować swoja ofertą wielu 
mieszkańców naszej gminy. Odbywać 
się w niej będą zajęcia dla pasjonatów 
kręgli, zawody sportowe, planuję utwo-
rzenie gabinetu odnowy biologicznej, 
kawiarenki, prowadzone tam będą 
różne zajęcia w zależności od zaintere-
sowania klientów. Na przylegającym 
do kręgielni korcie prowadzona będzie 
szkółka tenisowa dla dzieci. 

Czy to prawda, że ma Pan za-
miar remontować stary basen?

Teren starego basenu jest bardzo 
atrakcyjny i szkoda, że od lat nic się 
tam nie dzieje. Zamierzam w pierwszej 
kolejności zabiegać o remont brodzika 
wraz z miejscami do plażowania. W se-
zonie letnim byłoby to świetne miejsce 
do odpoczynku . Jeżeli zaś chodzi o sam 
stary basen, to istnieją już technologie, 
które pozwalałyby go wyremontować. 
To jednak zależeć będzie w głównej 
mierze od posiadanych środków i zain-
teresowania radnych. Dużym polem do 
popisu może być obiekt szatni przyle-
gający bezpośrednio do terenu starego 
basenu. Po remoncie i ewentualnej 
nadbudowie w budynku powstałby 
hotel klasy turystycznej. Tak atrak-
cyjne położenie hotelu byłoby atutem 
do organizowania obozów sportowych, 
zielonych szkół, kolonii, itp. 

Przejęcie stadionu i obiektów 
OKS-u to już bardzo poważne 
przedsięwzięcie. Czy istnieje spo-
sób, aby miasto w większym niż 
do tej pory wymiarze mogło je 
wykorzystać?

Stadion jest wspaniałym miejscem, 
gdzie można organizować wiele imprez, 
nie tylko o charakterze sportowym, 
choć jest oczywistym, że taka działal-
ność prowadzona tam będzie przede 
wszystkim. Myślę, że mogłyby tam 
odbywać się różnego rodzaju  giełdy, wy-
stawy i wiele innych imprez masowych, 
które powinny  przynieść dodatkowy 
dochód dla gminy.

Jakie jeszcze pomysły ma Pan 
zamiar realizować jako dyrektor 
BOSiR?

Mam propozycję budowy krytej  hali 
pneumatycznej na jednym z obiektów 
BOSiRu, na przykład na kortach teni-
sowych. Dzięki takiej hali obiekt byłby 
czynny przez cały rok, mógłby przez to 
poszerzyć sportową ofertę, funkcjonal-
ność i zwiększyć zdecydowanie czas 
dostępności. W zimie hala jest ogrze-
wana, w lecie jej ściany boczne zostają 
podnoszone. Znam możliwość budowy 
takiej hali bez udziałów własnych gmi-
ny, myślę że ta propozycja spotka się 
z aprobatą radnych, tym bardziej, że 
kilka gmin w Polsce skorzystało już z tej 
formy budowy obiektów sportowych. 

Pomysłów jak widać mnóstwo, 
ale po to, żeby je realizować po-
trzeba mnóstwa ludzi, głównie 
instruktorów.

Właśnie na pracy instruktorów 
sportu mam zamiar oprzeć działalność 
poszerzonego o nowe placówki BOSiR-
u. Nie dzieje się to bez kozery, bowiem 
ośrodek musi być przygotowany na 
zmiany, jakie są planowane. Od 2012 
roku lekcje wychowania fizycznego 
będą  mogły być realizowane poza 
szkołami,  dzieci i młodzież będą same 
wybierać sekcje, w których będą rea-
lizowały godziny przeznaczone na wf.  
My do tej pory musimy wyjść z odpo-
wiednio bogatą ofertą, aby sprostać  
stawianym wymaganiom. 

Poprzedniemu dyrektorowi nie 
układały się najlepiej stosunki z za-
łogą. Czy teraz będzie lepiej?

W BOSiR pracuje, razem z parkin-
gowymi  około 60 osób, więc załoga jest 
naprawdę duża. Po miesiącu, który już 
tu przepracowałem, mogę stwierdzić, 
że pracownicy przyjęli mnie ciepło, 
a relacje są poprawne. Moją ambicją 
w BOSiR jest stworzyć taki system 
pracy, aby załoga była zgranym ze-
społem potrafiącym sprostać każdemu 
wyzwaniu.
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Było to dla grupy wielkie wydarze-
nie, zagraliśmy wówczas koncert 
kolęd, który został bardzo ciepło 

przyjęty. To zachęciło nas do bardziej 
wytężonej pracy. Dziś mamy już w swo-
im repertuarze utwory takich artystów 
jak: Luigi Boccherini, Anton Dworzak, 
Giuseppe Tartini, Karol Maria Weber, 
Giovani Paisello, Bela Bartok czy Lu-
dwig van Beethoven. Zespół rozwija się 
w sposób trwały, młodzi muzycy mogą 
pochwalić się coraz większymi umiejęt-
nościami. W zespole grają muzycy od 9 do 
18 lat, uczy ich to wspólnej pracy -mówi 
Zbigniew Kawalec.

Muzyk opowiada, że kiedy przybył 
do Brzeska, zauważył, iż młodzież, z któ-
rą pracuje jest niezwykle muzykalna 
i utalentowana. Mile zaskoczyło go to, 
że jego uczniowie śpiewają, grają na in-
strumentach, w większości przypadków 
kultywując rodzinne tradycje. 

-Tak więc założenie zespołu nie było 
sprawą trudną, chociaż wkład pracy 
uczniów i ich rodziców jest ogromny. 
Członkowie zespołu są z różnych szkół 
i z różnych miejscowości, rodzice dowożą 
swoje pociechy do Katolickiego Liceum 
Ogólnokształcącego na próby, sami ku-
pują instrumenty. Bez ich zaangażowa-
nia istnienie zespołu nie byłoby możliwe 
– dodaje Zbigniew Kawalec. 

Skrzypek twierdzi, że nazwa zespołu 
zobowiązuje do tego, żeby powstał pełny 
kwintet smyczkowy, w skład którego 
wchodziłyby: pierwsze skrzypce, drugie 
skrzypce, altówki, wiolonczela i kontra-
basy. Aby jednak tak się mogło się stać, 
potrzeba pieniędzy. Ale i na to, jak się 
okazuje jest sposób. Kilka osób związa-
nych z zespołem założyło Towarzystwo 
Brzeskie Smyczki, którego prezesem 
został Krzysztof Obal.

-W ten sposób mamy szanse na po-
zyskiwanie funduszy. Będziemy starali 
się zainteresować naszą działalnością 
sponsorów, nie ukrywam, że o wsparcie 
prosić także będziemy władze miejskie. 
Aby zespół mógł się rozwijać, musimy 
go doposażyć w sprzęt muzyczny. Sama 
wiolonczela kosztuje kilka tysięcy zło-
tych – wylicza Zbigniew Kawalec.

Od przyszłego roku szkolnego kla-
sa skrzypiec funkcjonować będzie na 
nieco innych niż dotąd zasadach. Same 
lekcje w dalszym ciągu odbywać się 
będą w KLO, jednak próby przeniesione 
zostaną do siedziby Miejskiego Ośrodka 
Kultury. Zespół cały czas pracuje, na 
pewno swoim występem uświetni za-
kończenie roku szkolnego w Gimnazjum 
i Liceum Katolickim. A jakie plany na 
przyszłość?

-Piszę już następne utwory dla 
zespołu – zdradza Zbigniew Kawalec. 
-W przyszłym roku planujemy wielki 

koncert, ale na razie o tym, sza! Nie 
chcę zapeszyć.

Na razie w przygotowaniu jest stro-
na internetowa Brzeskich smyczków. 
Będzie można na niej wysłuchać nagrań 
młodych muzyków, zobaczyć materiały 
reklamowe. 

-Pan Kawalec jest niezwykle sumien-
nym i obowiązkowym nauczycielem. Jak 
on wchodzi do szkoły, to można zegarki 
ustawiać. Cieszę się bardzo, że zespół, 
w skład którego wchodzą młodzi, uta-
lentowani ludzie, tak się rozrasta i ma 

w swoim repertuarze coraz ambitniejsze 
utwory – mówi dyrektor Gimnazjum 
i Liceum Katolickiego, Halina Podolań-
ska-Nabożny. 

W Brzeskich smyczkach występują: 
Kinga Baniowska, Justyna Borzęcka, 
Kacper Lechowicz, Anna Mikołajek, 
Aleksandra Młynarczyk, Marta Musiał, 
Agnieszka Obal, Anna Pacura, Rafał 
Piekarz, Dagmara Pleśniarska, Żaneta 
Porwisz, Daria Reczek, Natalia Sacha, 
Justyna Zapiór i Karolina Zgraja. 

ZS

Brzeskie smyczki to piętnastoosobowy zespół, który w swoim repertuarze ma utwory wy-
bitnych muzyków. Grupa coraz częściej koncertuje i cieszy się w Brzesku w pełni zasłużoną 
sławą. Założycielem i opiekunem Brzeskich smyczków jest Zbigniew Kawalec, krakowski 
skrzypek. Kiedy cztery lata temu Zbigniew Kawalec został nauczycielem w Katolickim 
Liceum Ogólnokształcącym, od razu postanowił, że założy grupę skrzypków. Już rok później 
Grupa dała pierwszy koncert przed publicznością składającą się z uczniów i nauczycieli 
Gimnazjum i Liceum Katolickiego.

Brzeskie smyczki

Nowy klub HDK
Zaledwie w marcu został utworzony Klub HDK PCK przy Zespole Szkół 
w Czchowie, a już poszczycić się może sporym osiągnięciem. 9 kwietnia 
odbyła się I Akcja Krwiodawstwa w ramach  projektu „Transplantologia 
– jestem na TAK” inaugurująca działalność nowo powstałego klubu. Zain-
teresowanie akcją było ogromne, a liczba osób, które zgłosiły się do oddania 
krwi przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów . Łącznie oddano 
prawie 12 litrów krwi na rzecz pacjentki Oddziału Hematologii i Chorób 
Wewnętrznych Szpitala im. Rydygiera w Krakowie, która jest spokrewniona 
z jedną z uczennic szkoły.

W spotkaniu założycielskim nowego klubu uczestniczyło kilkanaście osób, 
w tym prezes Zarządu Rejonowego PCK Krzysztof Olchawa, przewodniczący 
Rejonowej Rady HDK PCK Grzegorz Matura oraz Członek Rady Wojciech 
Podleś. Prezesem klubu została Izabela Ancukiewicz.  red
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-Marzenia są po to, aby móc je 
realizować, a przynajmniej próbować 
je spełniać! Wciąż nie mogę uwierzyć, 
że jeszcze tylko kilka tygodni dzieli 
mnie od dnia, w którym założę plecak 
na ramiona, na szyi powieszę muszlę 
i wyruszę na szlak świętego Jakuba. 
Przez kilka miesięcy droga stanie się 
moją nieodłączną towarzyszką. To ona 
zsyłać mi będzie Dobrych Aniołów, któ-
rzy otworzą drzwi swoich mieszkań, 
podadzą kubek zimnej wody, obdarzą 
uśmiechem, wesprą dobrym słowem 
i szeptem modlitwy. Będzie to czas 
nauki pokory, cierpliwości, znoszenia 
niewygód i trudności. Czy boję się wy-
ruszyć w tak daleką drogę, która niesie 
ze sobą wiele niepewności? Skłamał-
bym, jeśli powiedziałbym, że się jej nie 
lękam – mówi Tomasz Daniec, który 
w ciągu czterech miesięcy ma zamiar 
przejść na piechotę prawie 3,5 tysiąca 
kilometrów -Z Nowego Wiśnicza do 
Santiago de Compostella. 

Marzenie to pielęgnuje w sobie już 
od kilku lat, teraz przyszedł czas na to, 
aby je spełnić. W podróż życia ma za-
miar zabrać, jak prawdziwy pielgrzym, 
dwie pary spodni, dwie koszule i środki 
higieny. Tomasz ma 25 lat, pracuje, 
jest studentem Małopolskiej Szkoły 
Wyższej w Brzesku. Swoją wielką piel-
grzymkę rozpocznie 21 czerwca. 

Powędruje szlakiem świętego Jakuba
-W 2006 roku wędrowałem hi-

szpańskim szlakiem świętego Jakuba 
i już wtedy zrodziło się we mnie ma-
rzenie, aby w roku świętym, a takim 
jest rok 2010 (rokiem świętym jest 
ten, w którym święto Jakuba przypada 
w niedzielę) przejść cały europejski 
szlak. Jak każe tradycja, wyruszę spod 
progu swojego domu, podróż zakończę 
w Santiago de Compostella. Wiem, że 
to dla mnie ogromne wyzwanie, ale 
wierzę, że dobrzy ludzie i duch świę-
tego Jakuba pozwolą mi bez przeszkód 
i bez wypadków spełnić swoje wielkie 
pragnienie. Trasa wiedzie szlakami 
świętego Jakuba z Nowego Wiśnicza 
przez Brzesko, Kraków, Dąbrowę 
Górniczą, Górę św. Anny, Wrocław, 
Zgorzelec - Gorlitz - Zittau - Pragę 
czeską – Klatovy. Dalej powędruję 
przez Bawarię (Augsburg) nad Jezio-
ro Bodeńskie, by tam przejść przez 
kawałek Austrii (Bregenz) i wkroczyć 
do Szwajcarii idąc w kierunku St. 
Gallen - Schwyz - Lausanne- Geneve- 
Cahors- Saint Jean Pied de Port. Przez 
Hiszpanię możliwe są dwa warianty 
drogi, wybiorę jeden z nich, ale naj-
prawdopodobniej pójdę przez Pamplo-
ne- Logrono- Burgos- Leon do Santiago 
de Compostela – mówi Tomek.

Przygotowania do podróży trwają. 
Tomek zaczął od tego, że pożyczył od 
znajomych trochę pieniędzy, które ma 
zamiar oddać po powrocie. Uczelnia 
kupiła mu buty, rektor MSzW objął 
podróż Tomka honorowym patrona-
tem. Obecne i nadchodzące dni aż do 
wyruszenia na szlak, są czasem wytę-
żonej pracy. Walczy w tym momencie 
ze sprawami naukowymi, rozpoczął  
wcześniejszą sesję, pisze pracę licen-
cjacką na temat psychopedagogicz-
nych aspektów pielgrzymowania. 
Załatwia też wiele formalności zwią-
zanych z pielgrzymką. Ale jak sam 
mówi, jest urodzonym szczęściarzem 
- spotyka wiele życzliwych osób, które 
pomagają mu w przygotowaniach, aby 
mógł bezpiecznie i spokojnie wyruszyć 
na szlak w zaplanowanym terminie.

-Z ust moich znajomych dowiadu-
jących się o planowanej przeze mnie 
pielgrzymce padają pytania o sens i cel 
tej wędrówki. Spotykam się ze stwier-
dzeniami, że poświecenie czterech 
miesięcy na wędrówkę pełną niewy-
gód i trudności jest marnotrawieniem 
czasu, pieniędzy oraz ucieczką przed 
obowiązkami – mówi Tomek.

Motywacji, które każą mu wyru-
szyć w drogę, jest wiele. Z jednej strony 
religia i duchowość, z drugiej zaś chęć 
poznania nowych ludzi, dziedzictwa 
kulturowego krajów, przez które pój-
dzie oraz przeżycia wielkiej przygody.

-W dzisiejszym dziwnym świecie, 
gdzie liczy się ciągła pogoń za sukcesami
i pieniądzem, a wolny czas spędza 
się przed monitorem komputera 
i przy kuflu piwa, co najmniej dziw-
ną wydawać się może moja decyzja. 
Chciałbym, aby to pielgrzymowanie 
stało się okazją pokazania szczegól-
nie moim rówieśnikom, że jest też 
inna alternatywa realizacji swojej 
młodości. Jest nią pielgrzymowanie, 
niekoniecznie utożsamiane z prze-
jawem dewocji. Wędrówka, podczas 
której znaleźć można Stwórcę, zaprzy-
jaźnić się z innymi pielgrzymami, ale 
też bardziej poznać siebie, odnaleźć 
w sobie zatracone i zagubione war-
tości. Zdaję sobie sprawę, że droga 
przyniesie również chwile trudne, 
momenty kryzysu, gdzie będzie trzeba 
odbywać wewnętrzną walkę z bólem, 
zniechęceniem, zmęczeniem, może 
pragnieniem czy głodem. W tej szkole 
życia niejednokrotnie przyjdzie uczyć 
się zaufania, cierpliwości, pokory, po-
koju, optymizmu. Z pielgrzymiego do-
świadczenia już wiem, że najlepszym 
sposobem pokonywania trudności jest 
nadawanie im konkretnych intencji. 
Podczas tej wędrówki w sposób szcze-
gólny kolejne kroki ofiarował będę za 
moich rówieśników, dla których życie 
nie jest tak łaskawe jak dla mnie 
– opowiada Tomek. Patronat medial-
ny nad podróżą Tomka sprawować 
będą Brzeski Magazyn Informacyjny 
oraz RDN Małopolska. 

ZS
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Spory sukces odniosła też instruk-
torka Iwona Mikołajek, która 
do wojewódzkiego finału wprowa-

dziła aż sześcioro swoich podopiecznych. 
Według mojej oceny największe wraże-
nie wywarła na jurorach i publiczności 
reprezentująca Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1 w Brzesku Marta Mą-
dra, która swoim charakterystycznym 
mocnym głosem brawurowo zaśpiewała 
najpierw „Babę zesłał Bóg” z repertuaru 
Renaty Przemyk, a później liryczną „Po 
prostu bądź” Maanamu. Marta już od 
wielu lat wyróżnia się na tle licznego 
grona naszych rodzimych artystów-ama-
torów, sprawdzając się w różnorodnym 
repertuarze. Poza sporymi umiejętnoś-
ciami wokalnymi imponuje swobodą 
poruszania się na scenie, co jest niewąt-
pliwym plusem. Miłym zaskoczeniem 
okazał się duet sióstr Alicji i Patrycji 
Cygnarowicz (również uczennic ZSP 
1 Brzesko i także podopiecznych Mał-
gorzaty Smoleń). W ich wykonaniu 
publiczność wysłuchała kolejno znanego 
z wielu interpretacji „Hallelujah” i słyn-
nego przeboju Abby „Chiquitita”. Oba 
utwory zostały starannie przygotowane 
i jury nie miało żadnych wątpliwości, 
przyznając duetowi z „jedynki” przepust-
ki do następnego etapu. Chciałoby się 
bardzo, żeby pięknie śpiewające siostry 
nabrały więcej pewności siebie i wyzbyły 
rażącej sztywności na scenie. Można 
być niemal pewnym, że wszystkie trzy 
wychowanki pani Małgorzaty znajdą się 
w gronie głównych laureatów tegorocz-
nej edycji Festiwalu. Nieco rozczarował 
mnie uważany wcześniej za pewnego 
faworyta Hubert Zapiór występujący 
w barwach Miejskiego Ośrodka Kultury, 
a ćwiczący na co dzień pod okiem Eweli-
ny Stępień. Jego interpretacja (a raczej 
jej brak) „Bądź moim natchnieniem” 
Andrzeja Zauchy była mało przekonu-
jąca, wręcz pozbawiona nerwu, choć 
trzeba przyznać, że zmierzenie się z tak 
wybitnym wokalistą, jakim był lider 
„Dżambli”, to zadanie dość karkołom-
ne. Hubert zyskał sobie przychylność 
dopiero śpiewając „Między ciszą a ciszą” 
z repertuaru Grzegorza Turnaua, jednak 
będzie musiał ostro przepracować okres 
dzielący go od wadowickiego finału, aby 

TALENTY MAŁOPOLSKI 2010

Już po raz drugi młodzi artyści-amatorzy z powiatu brzeskiego mogli wziąć udział w eliminacjach do Małopolskiego Festiwalu Form Mu-
zycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski”, który doczekał się w tym roku 23. edycji. Tegoroczne eliminacje odbyły się w Auli Chrystusa 
Króla, a wzięło w nich udział 47 solistów i zespołów (w sumie ponad 80 osób). Bardzo dobrze zaprezentowali się uczestnicy reprezentujący 
gminę Brzesko, którzy wywalczyli aż 14 (z 23 przyznanych) nominacji do udziału w wojewódzkim etapie festiwalu.   

sięgnąć po jeden z najwyższych laurów. 
Być może usprawiedliwieniem słabszej 
niż zwykle formy Huberta jest fakt, że 
ten młody, dobrze zapowiadający się 
wokalista bierze ostatnio udział w wie-
lu artystycznych przedsięwzięciach, 
co musi wywierać wpływ na jakość 
poszczególnych wykonań. Z grona 
młodszych uczestniczek eliminacji na 
pewno zadowolona ze swojego występu 
powinna być Klaudia Zdybel ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Brzesku (podopiecz-
na Iwony Mikołajek). Sympatyczna 
dwunastolatka wyszła na scenę mocno 
stremowana, ale już po pierwszych 
taktach przepięknie zaśpiewanej „Po-
cahontas” miała prawo odzyskać spokój 
i pewność siebie. I chociaż jurorzy nieco 
grymasili na nadmierne vibrato w głosie 
młodziutkiej piosenkarki (co w jej wieku 
i przy jej doświadczeniu jest dozwolone), 
jej również wróżę, że z pustymi rękami 
z Wadowic nie wróci. Wśród laurea-
tów brzeskich eliminacji nie zabrakło 
Aleksandry Kaim z MOK-u, która 
zaśpiewała na swoim ugruntowanym 
już poziomie „Bardzo smutną piosenkę 
retro” Grupy Pod Budą oraz „Być kobie-
tą” znaną między innymi z interpretacji 
Alicji Majewskiej. 

Spod ręki Iwony Mikołajek wyszło 
jeszcze czworo nominowanych. Z tego 
grona najbardziej przypadł mi do gustu 

obdarzony świetnymi warunkami wo-
kalnymi Tomasz Mika z Publicznego 
Gimnazjum nr 1 w Brzesku, któremu 
do nominacji wystarczyło zaśpiewanie 
tylko „Niebieskiej piosenki” autorstwa 
nieco już niesłusznie zapominanego 
Grzegorza Tomczaka. Osobiście żało-
wałem, że jurorzy nie widzieli potrzeby 
wysłuchania „Dni, których jeszcze nie 
znamy” Marka Grechuty, bo jestem 
przekonany, że i tą piosenką Tomek zy-
skałby nie tylko moje uznanie. Myślę, że 
brzeski gimnazjalista jest murowanym 
uczestnikiem czerwcowego koncertu 
laureatów, który tradycyjnie odbędzie 
się w krakowskiej Piwnicy Pod Barana-
mi. Na dobrej drodze do udziału w gali 
znajduje się także Natalia Drużkow-
ska, a to dzięki nie tylko wykonanej 
podczas konkursu piosenki „Nie zako-
cham się w tobie”, ale także trzymanej 
w zanadrzu „Ale jestem” Anny Marii 
Jopek, której miałem okazję wysłuchać 
podczas próby. Mocnym punktem brze-
skiej reprezentacji może być też w Wa-
dowicach Gabriela Magiera z Pub-
licznego Gimnazjum nr 1 w Brzesku, 
która sięgnęła po musicalowe „Boję się”, 
nota bene jeden z ulubionych utworów 
młodych wokalistów, ale wcale niełatwe 
do zaśpiewania. Jeśli chodzi o Izabelę 
Staszczyk, do której jury musiało się 
długo przekonywać (zaśpiewała „Only 
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hope” Mandy Moore oraz „Woman in 
love” Barbry Streisand), to wydaje mi 
się, że pochodząca z Brzeska, a studiują-
ca w Krakowie wokalistka niekoniecznie 
trafiła z tonacją, co było słychać zarówno 
jednej (kłopoty z „górą”), jak i drugiej 
(problemy z „dołem”) piosence. Jakąś 
tam osobowość sceniczną jednak pani 
Izabela posiada, co na tyle urzekło człon-
ków komisji, że ostatecznie przepustkę 
do kolejnego etapu podpisali. 

Swoich mocnych reprezentantów 
będą mieć w Wadowicach także Jadow-
niki, a to za sprawą, proszę wybaczyć 
sformułowanie, dwóch podmiotów 
wykonawczych. Maria Pabian z ja-
downickiego gimnazjum (w protokole 
jako instruktor wpisany był jej tata, 
Tadeusz Pabian, ale – jak przyznała 
sama zainteresowana – nad rozwojem 
Marysi czuwa Ewelina Stępień) do 
papieskiego miasta pojedzie w nagrodę 
za ciekawą interpretację „Małgośki” 
Maryli Rodowicz. Dużo ciepłych słów 
należy poświęcić tercetowi Marakas, 
który tworzą Ewa i Piotr Laskowie 
oraz Łukasz Rojkowicz). Piotrek 
i Łukasz zapisali się już w historię tego 
festiwalu w zeszłym roku, kiedy to z po-
wodzeniem przebrnęli przez powiatowe 
eliminacje. Ten pierwszy to znakomity 
instrumentalista. Całą trójką doskonale 
radzą sobie z harmonią, czego dowodem 
znakomite ich brzmienie w „Szczęśliwej 
drogi, już czas” oraz „Remedium”. 

W formach tanecznych będziemy 
reprezentowani przez solistów Wojcie-
cha Czesaka i Michała „Antonio” 
Topolskiego oraz duet Topikan. 
Pierwszy z nich w zeszłym roku znalazł 
się w doborowym gronie Talentów, a tym 
razem potwierdził, że ten tytuł słusznie 
mu się należał. Antonio, który zresztą 
występuje też w duecie Topikan, ma rów-
nież szansę dotrzeć do samego szczytu 
tego festiwalu, zarówno jako solista, jak 
też ze swoim partnerem. 

Zaznaczam, że powyższe „cenzurki” 
to subiektywna ocena dokonana przez 
autora tego tekstu. Ocena, z którą ab-
solutnie nie trzeba się zgadzać. 

Osobny rozdział należy się organiza-
torom. Zatem po kolei. Organizatorem 
festiwalu od 23 lat jest niezmiennie 
Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji 
Artystycznej w Krakowie, a patronat 
honorowy nad imprezą sprawuje, co też 
jest już tradycją, krakowska Piwnica 
Pod Baranami. Tak się składa, że 
w Stowarzyszeniu działa pochodzący 
z Jadownik Michał Krzywda, który 
już rok temu sprawił, iż festiwal dotarł 
swoim zasięgiem do powiatu brzeskiego, 
a ubiegłoroczne eliminacje odbyły się 
w Domu Ludowym w Jadownikach. 
Gdyby nie remont tego obiektu, podob-

nie byłoby i tym razem. Pan Michał, 
za co należą mu się słowa uznania, 
uczynił wszystko, aby festiwal z naszego 
powiatu nie zniknął. Wprawdzie Brze-
sko nie posiada na razie odpowiedniej 
sali widowiskowej (wszystko powinno 
się zmienić wraz z uruchomieniem 
budowanego właśnie Regionalnego 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego, ale 
swojej gościny udzieliła organizatorom 
i uczestnikom eliminacji Parafia pw. 
św. Jakuba Apostoła w Brzesku, za 
co podziękowania należą się księdzu 
proboszczowi Józefowi Drabikowi. Do 

Nominowani do wojewódzkiego etapu 
„Talentów Małopolski 2010”

Formy muzyczne: Edyta Burnóg (Publiczne Gimnazjum w Porąbce Uszewskiej), duet: Alicja 
i Patrycja Cygnarowicz (Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Brzesku), Natalia Drużkowska 
(Brzesko), Aleksandra Kaim (MOK Brzesko), Justyna Kania (Publiczne Gimnazjum w Porąbce 
Uszewskiej), Paulina Kubala (Publiczne Gimnazjum w Woli Dębińskiej), Gabriela Magiera 
(Publiczne Gimnazjum nr 1 w Brzesku), Marta Mądra (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
1 w Brzesku), Maria Pabian (Publiczne Gimnazjum w Jadownikach), Edyta Pałucka (Szkoła 
Podstawowa w Porąbce Uszewskiej), Alicja Rega (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze), 
Izabela Staszczyk (Brzesko), Klaudia Zdybel (Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku), Tomasz Mika 
(Publiczne Gimnazjum nr 1 w Brzesku), Hubert Zapiór (MOK Brzesko), Zespół Marakas w składzie: 
Ewa Laska, Piotr Laska, Łukasz Rojkowicz (Publiczne Gimnazjum w Jadownikach).

Formy taneczne: Kaja Kulczycka (MOK Nowy Wiśnicz), Wojciech Czesak (Szkoła tańca Jazz 
Dance Center – Jadowniki), Michał Antonio Topolski (Brzesko), duet Animal Planet (Zespół 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze), duet Funky Dance (MOK Nowy 
Wiśnicz), duet Topikan (Brzesko), zespół taneczny cheerleaders Vena (Publiczne Gimnazjum 
w Woli Dębińskiej).

Wyróżnienia – formy muzyczne: Marta Bąk (Parafia Miłosierdzia Bożego w Brzesku), Katarzyna 
Czech (Publiczne Gimnazjum w Czchowie), Aleksandra Fischer (Miejski Dom Kultury w Bochni), 
Weronika Kluska (Publiczne Gimnazjum w Łysej Górze), Sylwia Pasek (Publiczne Gimnazjum 
w Woli Dębińskiej, Aleksandra Płaneta (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku), 
Katarzyna Szlachta (Publiczne Gimnazjum w Woli Dębińskiej), Ewa Wiśniowska (Centrum Kultury 
w Gnojniku), zespół Kant Live (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotej), Konrad Stypka (Szkoła 
Podstawowa w Woli Dębińskiej).

Wyróżnienia – formy taneczne: Justyna Ciszkowicz (Publiczne Gimnazjum w Woli Dębińskiej), 
zespół taneczny cheerleaders Lilie (Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej), duet Mada and 
Alex (MOK Nowy Wiśnicz).

organizacji imprezy włączyły się także: 
Starostwo Powiatowe w Brzesku, 
Gmina Brzesko, Miejski Ośrodek 
Kultury w Brzesku oraz Dębińskie 
Centrum Kultury w Jastwi. Spon-
sorami powiatowych eliminacji były 
Brzeski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji oraz Restauracja Galicyjska 
w Brzesku. 

Festiwalowe prezentacje w Auli 
Chrystusa Króla w Brzesku oceniało 
jury w składzie: Izabela de Lehenste-
in Werndl, Adrian Kulik i Roman 
Michalik.  PRUD
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Majówkę na Ranczu Pa-
sja zdominowali w tym roku 
nasi rodzimi młodzi woka-
liści, w większości laureaci 
XXIII Festiwalu Form Ta-
necznych i Muzycznych „Ta-
lenty Małopolski 2010”. Ich 
występy podziwiało kilkaset 
osób. Młodzi piosenkarze 
wykonali szereg znanych 
przebojów zarówno polskich 
jak i zagranicznych wyko-
nawców. Wśród publiczno-
ści rozpoznać można było 
twarze między innymi posła 
Edwarda Czesaka, burmi-
strza Grzegorza Wawryki, 
wicestarosty Stanisława 
Pacury i kilkorga radnych. 
W trakcie występów przeprowadzono 
kilka konkursów, w których nagrody 
ufundowali przedstawiciele lokalnych 
władz samorządowych. Niepewna tego 
dnia była tylko pogoda, która w okrutny 
sposób dała znać o sobie tuż po roz-
poczęciu drugiej części majówki, czyli 
plenerowej dyskoteki w rytmie muzyki  
z lat 70. i 80. Niestety, DJ Łukasz Kor-
naś po kilkunastu minutach zmuszony 
był opuścić scenę, bo nastała burza 
i Ranczo spowiły egipskie ciemności. 

Pogoda straszyła nas swoją zmien-
nością podczas Święta Flagi, a jednak 
wszystkie zaplanowane punkty pro-
gramu udało się zrealizować. Roz-
prowadzaniem zakupionych przez 
Urząd Miasta flag narodowych wraz 
z drzewcami zajęli się przedstawiciele 
Stowarzyszenia Ziemi Brzeskiej „Poro-
zumienie”. Zanim rozpoczęło się wspól-
ne śpiewanie pieśni patriotycznych, na 
scenie zaprezentowali się uczniowie 
Szkoły Katolickiej w Brzesku, a na-
stępnie młodzież z Gimnazjum nr 1 
w Brzesku zainscenizowała spotkanie 
mieszkańców naszej gminy z „dworem” 
Królowej Jadwigi, która 625 lat temu 
nadała Brzesku prawa miejskie. 

Wielkie śpiewanie wielkim okazało 
się w rzeczywistości. Plac Kazimierza 
Wielkiego wypełniło bardzo dużo miesz-
kańców, większość z nich „wyposażona” 

w śpiewniki specjalnie na tę okazję 
wydane przez Urząd Miejski. W rolę 
wodzireja wcielił się Andrzej Piotrow-
ski wspomagany przez parafialny 
chór. Atmosferę pikniku podkreślał 
zapach wojskowej grochówki rozda-
wanej każdemu, kto tylko miał na nią 
ochotę. Ostatnim akcentem drugiego 
dnia majowego weekendu była zabawa 
taneczna z towarzyszeniem bocheńsko-
brzeskiego zespołu Animuz. Mimo, że 
chmury groźnie spoglądały na Plac, 
znalazło się sporo odważnych, by przed 
sceną ruszyć w tany. 

Świętowanie 3 Maja miało już bar-
dziej oficjalny charakter. Już wczesnym 
ranem pod gmachem Urzędu Miej-
skiego zaczęły się zbierać delegacje 
brzeskich instytucji i poczty sztanda-
rowe, by wziąć udział w obchodach 
znaczącej rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja. Uroczystości na Placu 
Kazimierza Wielkiego rozpoczęły się 
od ceremonii wręczenia pamiątkowych 
medali okolicznościowych przyznanych 
przez burmistrza Grzegorza Wawrykę 
kolejnej grupie mieszkańców zasłu-
żonych dla rozwoju miasta. Wreszcie 
rozpoczęła się uroczysta msza święta 
w intencji Ojczyzny. Po mszy poczty 
sztandarowe i delegacje przemaszero-
wały pod Grób Nieznanego Żołnierza, 
by złożyć wiązanki kwiatów i wieńce. 

Uroczystościom towarzyszyła, 
a nawet przez pewien czas przewo-
dziła, Miejska Orkiestra Dęta pod 
dyrekcją Wiesława Porwisza. 

Osobne słowa należą się pre-
zentacji multimedialnej „Brze-
sko i ziemia brzeska w czasie 
II wojny światowej 1939-1945”, 
której pomysłodawcą i głównym 
animatorem był Jacek Filip. Było 
to wspaniałe, perfekcyjnie przy-
gotowane widowisko, które licznie 
zgromadzona w Piwnicy Brzeskiej 
publiczność nagrodziła gromkimi 
i w pełni zasłużonymi oklaskami, 
a gratulacjom dla pana Filipa 
nie było końca. Prezentacja to 
efekt żmudnej, zapewne wielo-
miesięcznej, pracy jej autora. Aż 

trudno uwierzyć, że ten emerytowany 
i zasłużony polonista, okazał się być 
wprawnym filmowcem, który zmon-
tował obraz zawierający w sobie głę-
boki sens, dramaturgię, a przy okazji 
ma nieocenioną wartość edukacyjną. 
Film był idealnie zsynchronizowany 
z recytacjami młodzieży, która została 
do prezentacji zaangażowana. Wobec 
powyższego wymieńmy nazwiska tych 
młodych wykonawców w alfabetycznej 
kolejności: Agnieszka Bolek, Katarzyna 
Domin, Monika Klecka, Maria Legut-
ko, Teresa Macioł, Natan Mikulski, 
Wojciech Sukiennik, Sonia Wargacka 
i Hubert Zapiór. O widowisku można 
by napisać bardzo dużo dobrego, ale, 
niestety, powierzchnia gazety ma 
ograniczone wymiary. Pozostaje więc 
mieć nadzieję, że widowisko zostanie 
jeszcze wielokrotnie zaprezentowane, 
bo zasługuje na to zarówno autor jak 
i każdy potencjalny odbiorca. Liczę 
też na to, że pan Jacek Filip podejmie 
się jeszcze niejednej pracy mającej 
olbrzymie znaczenie dla popularyzacji 
kultury i historii Brzeska. 

Tegoroczne imprezy związane z Ma-
jowymi Świętami zorganizowały Urząd 
Miejski, Starostwo Powiatowe, Miejski 
Ośrodek Kultury oraz Parafia pw. św. 
Jakuba Apostoła i Maryi Matki Kościo-
ła w Brzesku.  PRUD

Nieco krótszy, niż ostatnimi laty, „długi” majowy weekend upłynął pod znakiem uroczystości związanych z ważnymi 
świętami państwowymi i kościelnymi. Na Ranczu Pasja obyła się tradycyjna wielka majówka, dzień później na Placu 
Kazimierza obchodziliśmy Święto Flagi, a przy okazji uczestniczyliśmy w kolejnym już śpiewaniu pieśni patriotycz-
nych. Następny dzień upłynął pod znakiem Święta Konstytucji 3 Maja. Tydzień później w Brzeskiej Piwnicy odbyła 
się prezentacja widowiska multimedialnego „Brzesko i ziemia brzeska w czasie II wojny światowej 1939-1945” 
opracowanego przez Jacka Filipa.

PO MAJOWYCH ŚWIĘTACH
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Jak co roku szczepanowskie sank-
tuarium odwiedziły tysiące pielgrzy-
mów z całej Polski. Każdy dzień odpu-
stu jest bowiem wypełniony modlitwą 
w intencjach: osób starszych i chorych, 
młodzieży, rodzin, powołań kapłań-
skich i zakonnych. Kulminacyjnym 
dniem uroczystości odpustowych był 
czwartek 8 maja. O godzinie 10.00 
z miejsca narodzin świętego do Bazyli-
ki rozpoczęła się procesja z relikwiami 
świętego Stanisława BM oraz świętych 
i błogosławionych z Diecezji Tarnow-
skiej. Poprowadził ją ksiądz biskup 
Andrzej Jeż. Sumę odpustową w tym 
dniu koncelebrowali po przewodni-
ctwem biskupów Wiktora Skworca 
oraz Andrzeja Jeża księża z Kapituł 
Tarnowskiej, Kolegiaty Sądeckiej 
i Bocheńskiej, księża profesorowie Tar-
nowskiego Seminarium, a także księża 
którzy pracowali w Szczepanowie.

Odpust ku czci Świętego Stanisława
Od 2 do 8 maja odbywał się  Tygodniowy odpust ku czci Św. Stanisława BM. W tym roku jego hasłem przewodnim były słowa:  „Święty 
Stanisław – wierny Kapłan i świadek miłości”.  Hasło to nawiązuje do Roku liturgicznego i Roku Kapłańskiego jaki przeżywamy. Uroczy-
stości rozpoczęły się uroczystą sumą, której przewodniczył ksiądz biskup Jan Styrna - Ordynariusz Diecezji Elbląskiej.
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Lista osób wyróżnionych 3 mają medalem z okazji 625 - lecia Miasta Brzeska:

1. Alfred Budzioch- architekt, 
projektant wielu budynków użytecz-
ności publicznej
2. Bogusława Szydłowska- długo-
letnia, wzorowa pracownica Urzędu 
Miejskiego
3. Wanda Prus- była wieloletnia 
skarbnik Gminy Brzesko,  
4. Maria Wełna- długoletnia, wzoro-
wa pracownica UM
5. Wanda Karaś- długoletnia dyrek-
torka Publ. Przedszkola w Porębie 
Spytkowskiej 
6. Halina Nabożny- Podolańska- 
dyrektorka Gimnazjum i Liceum 
Katolickiego w Brzesku
7. Piotr Tota- dyrektor PSP w Pore-
bie Spytkowskiej, radny powiatowy, 
działacz społeczny
8. Franciszek Dobrzański- członek 
Zarządu Osiedla Ogrodowa, społecz-
nik
9. Zygmunt Popiela- właściciel firmy 
Granit. Swoimi działaniami wspiera 
instytucje charytatywne, kulturalne 
oraz młodzieżowe kluby sportowe.
10. Andrzej Soja- zasłużony nauczy-
ciel, wychowawca wielu pokoleń 
młodzieży
11. Stanisław Bernady- wieloletni 
przewodniczący Osiedla Stare Mia-
sto, społecznik
12. Janusz Biernacki – lekarz stoma-
tolog, społecznik
13. Urszula Majmurek- pielęgniarka 
z pasja społecznikowską , niesienia 
pomocy potrzebującym jej, wicepre-
zes Stowarzyszenia Ostoja
14. Cecylia Jabłońska- działaczka 
PTTK, pasjonatka krzewienia tury-
styki oraz poznawania naszej małej 
ojczyzny
15. Mieczysław Patulski- prezes 
klubu Olimp, organizator wyścigów, 
rajdów rowerowych od wielu wielu 
lat pracuje społecznie z młodzieżą
16. Andrzej Jarosz- literat, terapeuta 
uzależnień,
17. ks. Marian Wal- długoletni pro-
boszcz parafii w Mokrzyskach
18. Pani Regina Głuszak- długoletnia 
nauczycielka z Mokrzysk, wspaniały 
społecznik
19. siostra Maria Szlaga, wspaniała 
opiekunka i wychowawczyni dzieci 
specjalnej troski
20. Maria Multarzyńska- długoletnia 
wzorowa pracownica PSS Społem 
Brzesko,
21. Piotr Duda- wzorowy, długoletni 
pracownik MOK, artysta plastyk
22. Roman Florczak- wzorowy, długo-
letni pracownik MOK,

23.Aneta Śnieg- pasjonatka, or-
ganizatorka i sponsorka sportu 
dziecięcego i młodzieżowego, opie-
kunka Orlików Okocimskiego Klubu 
Sportowego
24.Janina Kalicińska- 
zasłużona,wieloletnia choreografka 
zespołów folklorystycznych działają-
cych w gminie. Odznaczona najwyż-
szym odznaczeniami państwowymi 
za pracę z młodzieżą
Burmistrz Brzeska nadał również 
medale grupie pracowników Małopol-
skiej Wytwórni Maszyn za wzorową, 
sumienną pracę od pierwszych dni 
istnienia Wytwórni. W grupie tych 
pracowników są :
25.Halina Kraj
26.Edward Łanocha 
27.Juliusz Migdał
28.Ryszard Szuba
29.Antoni Ćwioro
Medalami 625 lecia Brzeska zostali 
wyróżnieni też pracujący od pierw-
szych dni w zamkniętej niestety już 
Wytwórni Pasz jej wzorowi i sumien-
ni pracownicy:
30.Andrzej Maj- były dyrektor
31.Jerzy Maruniak- pracownik 
produkcji
32.Wacław Koczwara- obsługujący 
lokomotywę
33.Eugeniusz Pyź- kierownik działu
34. Halina Mączarowska- miesz-
kanka Jasienia za zaangażowa-
nie i długoletnią pracę społecz-
ną na rzecz swojej miejscowości
35.Jan Mucha- budowniczy Domu 
Strażaka w Jasieniu, społecznik
36.Julian Pomierny- strażak ochot-

nik z Jasienia, odznaczony najwyż-
szymi znakami i medalami OSP RP
37.Bolesław Duda- 45 lat służby i 
pracy w OSP Jasień

Burmistrz Brzeska przyznał medale 
również wieloletnim zasłużonym pracow-
nikom służby zdrowia, otrzymali je:

38. Bogumiła Borecka-Orlewicz-le-
karka pediatra
39. Stanisław Mermon-lekarz , były 
ordynator
40. Antoni Skura- lekarz, lekarz, 35 
lat pracy
41. Jan Tomala- lekarz
42. Józef Zydroń- magister rehabili-
tacji
43. Halina Piotrowska- pielęgniarka
44. Rozalia Skórnóg- higienistka 
szkolna z Okocimia

Święto Konstytucji 3 Maja było  
również okazją do uhonorowania przed-
stawicieli służb mundurowych Rzeczy-
pospolitej. W gronie wyróżnionych me-
dalem 625 lecia Brzeska byli Panowie
45. Dariusz Pęcak brygadier, komen-
dant Powiatowy PSP w Brzesku
46. Jurek Bogdan kapitan – wzoro-
wy, długoletni oficer PSP
47. Mieczysław Słowiak aspirant 
sztabowy , wzorowy, długoletni pra-
cownik PSP
48. Robert Biernat inspektor, komen-
dant powiatowy Policji w Brzesku
49. Dariusz Hebda nadkomisarz- 
wzorowy oficer Policji
50. Grzegorz Jachna aspirant sztabo-
wy- wzorowy pracownik Kom Powiat. 
Policji w Brzesku
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W ramach tego przedsięwzię-
cia nauczyciele i uczniowie 
przygotowali bogaty program 

realizujący hasła związane z  tematyką 
zdrowego trybu życia. Projektem objęci 
zostali wszyscy uczniowie, ale najwięcej 
pracy i zaangażowania w jego realizację 
włożyli uczniowie klas 1-3. W szkole 
zorganizowano  liczne spotkania i pre-
lekcje z pracownikami – służby zdrowia: 
między innymi z panią dr Barbarą 
Wawryką, dietetyczkami  i higienistką 
szkolną  Bożeną Żurek. Wszystkie te 
osoby w przystępny dla dzieci  sposób 
przedstawiły zasady zdrowego żywienia 
i higieny, prawidłowej diety oraz  odpo-
wiednio skonstruowanego jadłospisu. 
W akcję włączono szkolny sklepik, 
w którym w ciągłej sprzedaży są owoce, 
soki oraz kanapki. 

Nauczyciele na poszczególnych 
przedmiotach i lekcjach wychowaw-
czych realizowali tematykę związaną 
z głównym hasłem projektu. Na tere-
nie szkoły przeprowadzono konkursy 
tematyczne oraz  turnieje i quizy pro-
pagujące prozdrowotne zachowania. 
Za przygotowanie i przeprowadzenie 
konkursów odpowiedzialne były na-
uczycielki przyrody: Jadwiga Grochol-

ska i Hanna Wesołowska. Nagrody dla 
zwycięzców, uroczyście wręczane przez 
panią dyrektor Dorotę Wójcik, podczas 
zakończenia projektu ,,Żyj zdrowo”, 
ufundowała Rada Rodziców i szkoła. 

Podczas spotkania podsumowującego 
projekt  na sali pięknie udekorowanej 
kolorowymi, pokonkursowymi pracami 
plastycznymi uczniowie z klas młodszych 
wystawili pantomimę „Chory kotek” oraz 
scenkę „Baba Jaga u dentysty”, a dzieci 
uczęszczające na świetlicę szkolną  insce-

nizację „Zdrowy pokaz mody”. Za realiza-
cję tych przedsięwzięć odpowiadały panie 
Aneta Mierzwa i Sabina Wąsikiewicz.

Projekt w przystępny dla młodych 
ludzi sposób uświadomił im, jak ważne 
jest dbanie o zdrowie. Dowiedziały się, 
że podstawą diety powinny być jarzyny, 
owoce i przetwory mleczne. Przekony-
wały się także, jak ważne są właściwa 
higiena osobista oraz uprawianie spor-
tów. Tego typu inicjatywy są niezwykle 
istotne w procesie wychowania, zwłasz-
cza jeśli dzieci mogą się uczyć i nabierać 
,,zdrowych nawyków” podczas zabawy. 
W ten sposób o wiele łatwiej zapamiętują, 
co dobre dla nich, a jednocześnie mogą 
podzielić się swą wiedzą z dorosłymi, 
opowiadając rodzicom o projektach 
realizowanych na terenie szkoły. Tym 
sposobem takie szkolne inicjatywy mają 
szerokie oddziaływanie i na pewno mają 
spory  udział w szeroko pojętej profilak-
tyce zdrowotnej. 

Katarzyna Pacewicz-Pyrek 
i Izabella Czernecka

Żyj zdrowo
28 kwietnia w Publicznej Szkole podstawowej nr 3 odbyło się uroczyste zakończenie projektu 
pod hasłem ,,Żyj zdrowo ”. Zrealizowano go  w związku z ogłoszoną przez burmistrza 
Grzegorza Wawrykę akcją promocji zdrowego trybu życia. Nadzór nad działaniami w ra-
mach tej inicjatywy objęli pedagodzy ze  świetlicy szkolnej: Katarzyna Zelek, Katarzyna 
Szuba i Maria Pawełczyk oraz Iwona Stachoń i Edyta Szczepanek.

Trzydzieścioro dzieci z Węgier 
i Rumunii gościło w Brzesku od 30 
kwietnia do 4 maja. Urząd Miej-

ski, dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 
oraz zaprzyjaźnione z małymi gośćmi 
rodziny robili wszystko, aby ich pobyt 
był udany i pełen atrakcji. 

W pierwszym dniu pobytu Dzieci 
z Szazhalombatty z Wegier i Sovaty 
z Rumunii zwiedzały Brzesko. Drugi 
dzień spędziły w Szkole Podstawowej nr 
2, tam uczniowie II i III klas przygotowa-
ły specjalny program prezentujący pol-
skie tańce narodowe, ukazujący tradycje 
i zwyczaje polskie. Dla gości przygotowa-
no także zawody i rozgrywki sportowe. 
Było także ognisko, przy którym dzieci 
wspólnie śpiewały i bawiły się. 

DLA MAŁYCH GOŚCI

-Kolejne dni pobytu upłynęły na-
szym gościom na zwiedzaniu Krakowa 
i na wspólnym spędzaniu czasu z rodzi-
nami, u których korzystały z noclegów. 
Wspólne spędzanie czasu przez dzieci 

zaowocowało wieloma przyjaźniami 
i zainteresowaniem inną kulturą i zwy-
czajami – mówi dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 2 Urszula Białka. 

red



23 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYmaj 2010 Z ŻYCIA GMINY

W eliminacjach brali  udział 
uczniowie z terenu całego 
powiatu. Szkoły biorące udział 

w konkursie reprezentowane były przez 
kilkuosobowe zespoły, które walczyły 
o najlepsze lokaty. 

Wśród szkół podstawowych najlep-
sza okazała się drużyna z  PSP z Wo-
jakowej. Drugie miejsce zajął zespół 
z PSP z Przyborowa. Na najniższym 
stopniu podium uplasowała się druży-
na z PSP z Mokrzysk. Warto dodać, że 
w indywidualnej klasyfikacji zwyciężył 
Janusz Liszka z PSP z Wojakowej, 
a najlepiej tor sprawnościowy pokonał 
Krystian Żurek  z PSP  z Przyborowa. 

W kategorii szkół gimnazjalnych 
zwyciężyli zawodnicy z PG z Przybo-
rowa. Na drugim miejscu znalazło się 
PG z Borzęcina, a na trzecim- PG nr 2 
z Brzeska. Paweł Oleksyk, zawodnik 
z PG w Przyborowie okazał się naj-

lepszym zawodnikiem indywidualnie. 
Poza tym warty odnotowania jest fakt, 
że najsprawniej tor pokonał Kamil 
Skura z PG nr 1 w Brzesku.
Nad sprawnym przebiegiem konkursu 
czuwali: naczelnik Wydziału  Ruchu 
Drogowego KPP w Brzesku, podin-
spektor Zbigniew Baruś i jego zastępca 
nadkomisarz Dariusz Hebda. W tym 
roku sponsorami turnieju była stacja 
Statoil, puchary natomiast ufundował 

Urząd Miejski w  Brzesku. Reszta 
nagród pochodziła ze Starostwa Powia-
towego i z pozostałych gminy z powiatu 
brzeskiego. Każdy uczestnik  turnieju 
otrzymał drobne upominki, a zwycię-
skie zespoły i zawodnicy otrzymali 
atrakcyjne nagrody rzeczowe, puchary 
oraz dyplomy. Wszystkie nagrody 
i upominki wręczał zwycięzcom wice-
burmistrz Jerzy Tyrkiel.  

(pp)

Bezpieczny konkurs
W Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesku powiatowe eliminacje do XXXIII edycji Ogólnopol-
skiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W tym roku organizatorami  imprezy 
byli: Komenda Powiatowa Policji w Brzesku, Polski Związek Motorowy oraz Małopolski 
Kurator Oświaty.

W Szkole Podstawowej nr 3 w Brze-
sku zorganizowano konkurs na 
gazetkę klasową o tematyce 

ekologicznej, nagrodą dla zwycięzców było 
dofinansowanie klasowej wycieczki. 

W szkole zorganizowano także kon-
kurs plastyczny dla uczniów w katego-
riach I-III i IV-VI. Zwycięzcy otrzymali 
dyplomy i słodycze. Uroczystość związana 
z obchodami Dnia Ziemi została wzboga-
cona inscenizacją i pokazem multimedial-
nym przygotowanym przez uczniów klas 
Id, IIIc, Vb pod kierunkiem Teresy Sediwy, 
Renaty Libery i Łucji Dzierwy.

W Szkole Podstawowej w Mokrzy-
skach odbyła się uroczystość mająca 
na celu krzewienie kultury i postawy 
ekologicznej oraz uświadomienie prob-
lemów związanych z ekologią. Gościem 
honorowym spotkania był Stanisław 
Rosa, pracownik Nadleśnictwa Brzesko, 
kierownik Gospodarstwa Szkółkarsko 
- Nasiennego w Jodłówce.

Uczniowie klas III przedstawili ze-
branym program ekologiczny składający 
się ze scenek, wierszy i piosenek propa-
gujących właściwy stosunek do przyrody. 
Program został przygotowany pod kierun-
kiem wychowawczyń: Ewy Gładki i Anny 
Konstanty. 

Do tematyki związanej z ochroną 
środowiska nawiązał w swoim przemówie-
niu zaproszony gość, który podziękował 
nauczycielom za promowanie postaw eko-
logicznych wśród uczniów, a dzieciom 
za dotychczasową działalność na rzecz 
środowiska. Należy dodać, że wszyst-
kie klasy ze szkoły w Mokrzyskach, 
pod opieką swoich wychowawców, 
uprzątnęły ze śmieci najbliższe tereny 
swojej szkoły.  

Już po raz 40. na świecie i 20. w Polsce świętowany był Dzień Ziemi, który w tym roku 
obchodzono pod hasłem „Różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas”. Z tej okazji 
w szkołach i przedszkolach organizowano akcje i konkursy o tematyce ekologicznej.

Spotkanie zakończyło się miłym 
akcentem, bowiem wielu uczniów zo-
stało docenionych w konkursach eko-
logicznych nawiązujących do tematyki 
tegorocznego święta Dnia Ziemi, a były 
to: konkursy plastyczne pt. „Usuwamy 
azbest”; „Ochrona wód”;  ekologiczny 
„Bioróżnorodność  w nas i wokół nas” 
oraz „Konkurs na ulotkę o tematyce 
azbestowej i o ochronie wód”. Laure-
aci otrzymali nagrody i pamiątkowe 

dyplomy. Po akademii, uczniowie klas 
VI, wraz z dyrektorem szkoły, Alicją 
Pikulską, leśniczym oraz swoimi wy-
chowawczyniami udali się do ogrodu 
przy szkole, gdzie zgodnie ze szkolną 
tradycją: „Moje drzewko w szkole”, 
polegającą na sadzeniu drzew przez 
najstarszych uczniów szkoły – w tym 
roku  posadzili wierzbę i jabłoń. 

red

Uczcili Dzień Ziemi
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Urodził się 16 maja 1934 roku 
w Grądach, w których do tej 
pory mieszka. Dom, w którym 

przyszedł na świat, stoi do dziś. Prze-
szedł wiele remontów i na tyle dobrze się 
prezentuje, że teraz spokojnie mieszka 
w nim sobie bratanek pana Jana. 

Ojciec Jakub był rolnikiem upra-
wiającym cztery hektary pola. Pan 
Jan pamięta z dzieciństwa, że w domu 
się nie przelewało. Wiecznie brako-
wało strawy, toteż szybko musiał 
nauczyć się dorosłego życia. Mama 
Helena z tej biedy zmarła na gruźlicę 
pod koniec okupacji. Tata po jakimś 
czasie poślubił drugą żonę i z tego 
związku urodziło się jeszcze dwóch 
braci pana Jana. Bieda sprawiła, że 
pan Jan ukończył edukację tylko na 
podstawówce, ale tzw. mądrość życio-
wą nabywał systematycznie każdego 
dnia. Sprytu i inteligencji mu nie bra-
kowało, toteż w lot pojmował lekcje 
gry na trąbce, których udzielał mu 
stryjek Wojciech Kania. Uczył się od 
razu z nut, nie z pamięci. 

W czasie wojny
Był jeszcze za młody, by zrozumieć 
wszystkie okropieństwa i niebez-
pieczeństwa II wojny światowej. 
Pamięta jednak do dziś paniczny 
strach, jaki przeżywał wsłuchany 
w świst spadających nieopodal ro-
dzinnego domu bomb. Kiedy doszło 
do pamiętnego zbombardowania 
Słotwiny, pasł akurat z ojcem krowy. 
Wystraszeni schowali się w krzakach. 
Do dziś dźwięczą mu w uszach jęki 
konających. Po raz drugi potworny 

TRZY MIŁOŚCI

Mieszkający w Grądach Jasieńskich Jan Kania skończy niedługo 76 
lat. W rodzinnej miejscowości znany jest jako pogodny i życzliwy lu-
dziom mężczyzna. Wszyscy tutaj wiedzą, że pana Jana znają w wielu 
miejscach głównie z tego, że wspaniale gra na trąbce i występował 
z wszystkimi w okolicy kapelami, a dzięki muzyce zwiedził kawał 
świata. Muzyka, to jedna z jego trzech wielkich miłości, obok pracy 
i rodziny. 

strach przeżył już pod koniec 
wojny, kiedy wkroczyli Sowie-
ci. Zagrożenie było równe temu 
z początków wojny. 

Jeszcze przed zakończe-
niem wojny trafił do browar-
nianej orkiestry dętej, w której 
przyszło mu grać także na 
waltorni, chociaż trąbce pozo-
stał najbardziej wierny. Na tej 

trąbce grywał w pociągach, by zarobić 
na podręczniki, ubrania, buty, jed-
nym słowem na własne utrzymanie. 
Towarzyszył mu grający na klarne-
cie kuzyn Staszek Kania, który też 
grywał w orkiestrze dętej. Staszek 
nie żyje już od 23 lat, ale pozostał 
w pamięci pana Jana jako wspaniały 
kompan i towarzysz wspólnych eska-
pad na odpusty i do wesołych mia-
steczek, gdzie oczywiście zarobkowo 
muzykowali. Czasem na harmonii 
grał z nimi brat Władysław. Bywało, 
że znikał z domu na całe tygodnie, na 
przykład odpust w Tuchowie trwał 
zawsze siedem dni. Rodzice nie mar-
twili się tymi zniknięciami, wierzyli, 
że syn uczciwie zarabia na życie po 
to, żeby ich odciążyć. 

- Ludzie dawali co łaska. To nie 
był łatwy chleb. Ale wszystko, co 
zarabiałem, odkładałem grosz do 
grosza. Nic, co zarobiłem, nie zostało 
wydane lekką ręką. Nic nie przepija-
łem, a narkotyków wtedy jeszcze nie 
było – śmieje się pan Jan. 

Trębacz z Grądów
W 1947 roku skończył w Brzesku 
podstawówkę, do której codziennie 
pieszo maszerował z Grądów. Wte-
dy też zaczął regularnie grywać 
na weselach. Mietek Żurek przyjął 
go do zespołu „Lutnia” z Wokowic. 
W składzie zespołu byli jeszcze Edek 
Janusz (później wyemigrował do 
Belgii i dalsze jego losy nie są zna-
ne), Józek Przybyło, Władek Brożek 
i Staszek Kądziołka z Maszkienic, 
który grał na perkusji. Sława tręba-

cza z Grądów szybko roznosiła się po 
okolicy, toteż na brak zajęcia Janek 
Kania nie narzekał, bo już wkrótce 
biły się o niego wszystkie kapele. 
A propos bicia, to różnie na tych 
weselach bywało. Zdarzyło się, że 
raz w Grabnie w zęby dostał (bójka 
była jak w westernie, a goście jako 
oręża używali kafli z pieca, który 
doszczętnie rozebrali). Dłużny nie po-
został, bo nigdy nie lubił mieć długów. 
Kilka razy wraz z kolegami z zespołu 
musiał salwować się ucieczką przez 
okno. Ale to weselne muzykowanie 
do dziś wspomina ciepło i z nutą no-
stalgii. Ostatni raz zagrał na weselu 
dziesięć lat temu, w Przyborowie. 
Ciekawostką jest to, że nigdy nie 
zagrał na weselu któregoś ze swoich 
dzieci. 

- To znaczy, pewnie w którymś 
momencie zdarzyło mi się coś tam na 
trąbce zagrać, ale za bardzo orkie-
strom na tych weselach „nie przeszka-
dzałem” – tłumaczy się z humorem. 

Jednak jednej ze swoich córek 
podczas wesela zgotował nie lada 
niespodziankę. Wraz z Krakowiakami 
Ziemi Brzeskiej, z którymi do niedaw-
na występował, przedstawili córce, 
nowemu zięciowi i gościom tradycyjne 
Oczepiny, popisowy numer zespołu 
prowadzonego przez Janinę Kaliciń-
ską. W tym zespole tańczy i śpiewa 
jego wnuczka Ania. 

Żona, dzieci i wnuki
Władzię znał od dziecka. Mieszkali po 
sąsiedzku i często razem bawili się na 
podwórku. Mała Kaźmierczykówna 
wyrosła na pannę tak urodziwą, że 
Janek zaczął inaczej na nią spoglą-
dać. Coraz chętniej spędzali wieczory, 
razem chodzili na zabawy. Jak to dziś 
mówią, „chodzili ze sobą” pełne 18 
lat, aż wreszcie stanęli na ślubnym 
kobiercu. To było w 1956 roku, on 
miał tedy 22 lata, ona była o dwa lata 
młodsza. Początki wspólnego życia nie 
były łatwe. Nie mieli jeszcze wtedy 
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własnego dachu nad głową. Z oszczę-
dzanych wspólnie pieniędzy kupili 
niewykończony dom, by wreszcie 
wprowadzić się do niego po sześciu 
latach małżeństwa. Mieli już wtedy 
czworo dzieci. Tych dzieci dorobili się 
pięcioro. Wiesiek i Lucyna mieszkają 
niemal po sąsiedzku, Janina mieszka 
w Bochni, gdzie jest prezesem RPDiM, 
Staszek przebywa w Niemczech, 
a Katarzyna zakotwiczyła w Zawa-
dzie Uszewskiej. W sumie państwo 
Kaniowie dorobili się piątki dzieci, 
jedenaściorga wnuków i sześciorga 
prawnucząt. 

- Zawsze staraliśmy się wychować 
nasze dzieci na dobrych obywateli 
i jestem przekonany, że nam się to 
udało – mówi pan Jan – Z dziećmi 
do dziś mam bardzo dobry kontakt. 
Zawsze pomagaliśmy dzieciom i mogą 
z satysfakcją stwierdzić, że dzięki tej 
pomocy mogą dziś godnie żyć, co jest 
zasługą moją i mojej świętej pamięci 
żony Władysławy. 

Żona zmarła osiem lat temu. Jej 
pokój pozostał do dziś niezmieniony, 
stoją w nim te same, kupione w 1976 
roku meble. To takie małe sanktu-
arium, pamiątka po kobiecie, która 
była dla pana Jana tą jedyną. 

- Kiedy żeniłem się, któryś z kole-
gów zażartował, że zostałem skazany 
na dożywocie. Cóż, po czterdziestu 
sześciu latach odzyskałem tę „wol-
ność”, ale wolałbym nadal żyć w tej 
„niewoli”. Bo teraz nie ma nikogo, kto 
mnie czasem temperował. Coś z tą 
wolnością muszę robić. Na szczęście 
mam dzieci, które o mnie pamiętają. 

Samotny nie jest, bo dzieci – jako 
się rzekło, mieszkają po sąsiedzku, 
a i na życzliwość innych może liczyć. 
Jest też Morus, wierny pies, który 
towarzyszy mu od czternastu lat. 
W domu Kaniów zawsze musiał być 
jakiś czworonóg. 

Folklor i praca
Aż trudno uwierzyć, ale pan Jan 
znakomicie potrafił dzielić zamiło-
wanie do muzyki, z której w końcu 
żył, z domowymi obowiązkami i za-
wodową pracą. A nigdy nie stronił 
od pracy. Jeszcze jako młodzieniec 
dorywczo pracował jako zbrojarz, mu-
rarz czy malarz. Kiedy jego koledzy 
w weekendy odpoczywali, on ubierał 
się odświętnie, brał pod pachę trąbkę 
i ruszał dorobić sobie na weselach. 
W 1956 roku został kierownikiem 
GS-owskiego sklepu. Po czterech 
latach przeniósł się do Lasów Pań-
stwowych, pracował też w Spółdziel-
ni Inwalidów Ochrony Mienia, ale 
i rolnictwem się zajmował. W WSTW 

pracował przez cztery lata jako re-
ferent do spraw kolejowych. To był 
czas, kiedy obowiązki zmuszały go, 
aby biec do pracy nawet w niedziele. 
Prosto z wesela szedł więc, żeby roz-
parcelować wagony. Kolejarze czasem 
musieli specjalnie na niego czekać, 
więc zawsze miał na udobruchanie 
przygotowane dwie flaszki „wesel-
nej”. Nikt sobie nie krzywdował. 
Potem biegł do domu, kładł się spać, 
ale tylko na kilka godzin, bo trzeba 
było iść na poprawiny. 

Był jeszcze po drodze Rejon Eks-
ploatacji Dróg Publicznych w Bochni. 
Obsługiwał dwa powiaty jako bryga-
dzista, a pod sobą miał dwudziestu 
chłopa. W Zawadzie Uszewskiej 
pracował w Rejonie Dróg Publicz-
nych, ale tylko do 1981 roku, bo 
uszkodzony podczas rowerowego 
upadku kręgosłup coraz bardziej 
dawał znać o sobie. Nawet wtedy nie 
próżnował, bo przez dwa lata praco-
wał chałupniczo na rzecz bocheńskiej 
Spółdzielni im. Marcelego Nowotki. 
W 1986 roku zatrudnił się jako ajent 
w PSS-owskim skupie butelek.  Skup 
sąsiadował z firmowym sklepem Bro-
waru Okocim. Pan Jan zawsze miał 
u siebie kilka zakupionych wcześniej 
kartonów piwa, które trzymał dla 
stałych klientów. Zamówienia skła-
dały u niego same szychy. 

Nawał obowiązków sprawił, że 
na pewien czas odszedł od Orkiestry 
Browaru Okocim, ale powrócił do niej 
w 1974 roku. Znalazł też czas, aby 
występować w rozmaitych zespołach 
folklorystycznych, bo folklor, orkie-
stry dęte i muzyka klasyczna zawsze 
były mu najbliższe. Dzięki temu zwie-
dził kawał świata. Z Jadowniczanami 
był dwa razy we Francji, trzy razy 
w Niemczech, lecz najmilej wspomina 
dwutygodniowy pobyt w okolicach 
Soczi. Z Krakowiakami Ziemi Brze-
skiej trzykrotnie zwiedził Norwegię. 
Z tym zespołem był też w Anglii, 
Belgii, na Majorce, w Santiago de 
Compostella, w Stambule, we Francji 
i na Węgrzech. Grał też w Porębia-
nach, nieistniejących już Rysianach, 
w Pogórzanach z Jastrząbki (zespół 
nie istnieje już od trzech lat), zaliczył 
też sporo ludowych kapel, między 
innymi Bochnian. To pozwoliło mu 
nawiązać wiele przyjaźni, które 
przetrwały do dziś. Niestety, wielu 
kolegów już pożegnał, grają teraz 
w niebiańskiej orkiestrze, jak choćby 
Tadeusz Krawczyk, czy Rysiek Sacha. 
W 1992 roku przebywał przez trzy 
miesiące w Chicago, na zaproszenie 
przyjaciela muzyka, Adama Okasa. 
Do dziś przechowuje pamiątkę z tego 

pobytu – prawie niezniszczone ame-
rykańskie prawo jazdy. 

Wśród pamiątek znajduje się też 
pokaźna kolekcja odznaczeń. Zasłużo-
ny Pracownik Przemysłu Spożywcze-
go i Skupu – odznaczenie przyznane 
w 1984 roku przez Ministerstwo Rol-
nictwa i Gospodarki Żywnościowej. 
W tym samym roku otrzymał Brązo-
wą Odznakę Honorową od Polskiego 
Związku Chórów i Orkiestr i odznakę 
Zasłużony Działacz Kultury od Mini-
sterstwa Kultury i Sztuki. W 1994 
roku prezes OZP Mieczysław Mietła 
przyznał mu odznaczenie Zasłużony 
dla Zakładów Piwowarskich, a w 1998 
roku dostał odznakę Zasłużony dla 
Województwa Tarnowskiego przy-
znaną przez ówczesnego wojewodę 
tarnowskiego Aleksandra Grada. 

Teraz gra już sporadycznie. – Te-
raz są lepsi ode mnie – kwituje krót-
ko. Jednak codziennie bierze do rąk 
lśniącą trąbkę Amatiego i zawzięcie 
ćwiczy. Czasem jeszcze dzwonią do 
niego i namawiają na występy, ale on 
czuje, że na to już brakuje nieco sił. 
– Są dni, kiedy trudno podnieść się 
rano z łóżka – przyznaje. Stara się być 
jak najwięcej w ruchu. Na szczęście są 
w pobliżu dzieci i wnuki , którzy nadal 
go potrzebują. A on zawsze chciał się 
czuć potrzebny. W wolnych chwilach 
uruchamia wideo i ogląda fragmenty 
filmów z zarejestrowanymi występa-
mi, w których brał udział. Jan Kania 
może czuć się człowiekiem spełnionym 
i mężczyzną, który nigdy nie zawiódł 
żadnej ze swoich trzech miłości.  

PRUD  

-Odeszli w kwietniu
Aniela Kuraś (89) – Brzesko
Janina Krzyształ (85) – Jadowniki
Julian Kasperczyk (82) 
– Poręba Spytkowska
Stanisława Frankowicz (82) – Brzesko
Maria Pasierb (80) – Mokrzyska
Janina Zalewska (79) - Bucze
Stanisław Obal  (77) -Brzesko
Anna Chwistek (77) – Brzesko
Maria Rzenno (65) – Poręba Spytkowska
Józef Grzebieniarz (62) – USA
Stanisław Nowak (62) – Brzesko
Piotr Osika (61) – Brzesko
Józef Wolsza (61) – Brzesko
Jacek Cieślik (53) – Brzesko
Andrzej Krawczyk (51) – Brzesko
Izabela Kusiak (44) - Brzesko

ODESZLI
w kwietniu
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-Inwestycją tą włączamy się w pro-
ces uzbrojenia węzłów autostrado-
wych, węzeł brzeski jest jednym z waż-
niejszych w Małopolsce. Podpisanie 
tej umowy jest ważnym elementem 
poprawy stanu komunikacji drogowej 
we wschodniej części województwa 
małopolskiego i wraz z innymi kluczo-
wymi inwestycjami, jak budowa kolej-
nych odcinków autostrady A4, wpisuje 
się w schemat rozwoju transportu 
w Województwie Małopolskim - mówił 
wicemarszałek Roman Ciepiela. 

Pierwszym etapem inwestycji 
będzie opracowanie koncepcji progra-
mowej oraz projektów budowlanych 
i wykonawczych, a także pozyskanie 
nieruchomości niezbędnych do wy-
konania inwestycji wraz z wypłatą 
odszkodowań. Wartość prac dokumen-
tacyjnych czyli opracowania koncepcji 
programowych i projektów budow-
lanych wynosi ponad milion złotych. 
Szacunkowy koszt nabycia gruntów 
wraz z wypłatą odszkodowań wynosi 
2,5 miliona złotych.  80% kosztów mają 
pokryć środki unijne w ramach Ma-
łopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego, a 15 % kosztów ma sta-
nowić udział krajowy, który planowany 
jest do sfinansowania przez strony na 
zasadzie następującej partycypacji: 70 
% kosztów w ramach udziału krajowe-
go zapewnia Województwo, natomiast 
30 % kosztów, zapewniają łącznie 
Powiat oraz Gminy. 

Prace budowlane, jak zapewnia 
Grzegorz Stech – dyrektor Zarządu 

W Brzesku budowany będzie zjazd z autostrady
W siedzibie starostwa podpisana została umowa, na mocy której budowane będzie połączenie autostrady A-4 Kraków-Tarnów z drogą 
wojewódzką nr 768 Korzyce – Brzesko w węźle Brzesko. Umowę podpisali wspólnie: wicemarszałek Roman Ciepiela, starosta Ryszard 
Ożóg, burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka oraz wójtowie gmin: Szczurowa i Borzęcin – Marian Zalewski i Janusz Kwaśniak. 

Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 
rozpoczną się w 2011 roku i koszto-
wać będą, w zależności od przyjętych 
rozwiązań technicznych od 50 do 70 
milionów złotych. 

-Budowa planowanej drogi bez 
wątpienia przyczyni się do rozwoju 
Brzeska i całej gminy. Jest to dla nas 
wielka szansa – mówił burmistrz Brze-
ska Grzegorz Wawryka.  red

W siedzibie Komendy Powiatowej Policji odbyły się 
powiatowe eliminacje w Ogólnopolskich Mistrzostwach 
Pierwszej Pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  
Zwycięska drużyna będzie reprezentowała powiat brzeski 
na zawodach wojewódzkich, które odbędą się w tym mie-
siącu. Organizatorami zawodów był Zarząd Rejonowy PCK 
na czele z prezesem Krzysztofem Olchawą. Sędzią głównym 
była sekretarz Zarządu Dorota Bąk, sędziami pomocniczymi 
byli: Bartłomiej Bieniasz, strażacy - st. kpt Piotr Słowiak, 
st. kpt Wojciech Podleś oraz funkcjonariusz brzeskiej policji 
mł. asp. Grzegorz Matura. 

W zawodach uczestniczyły cztery drużyny. Zwycięską 
okazała się ekipa z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Brzesku, która wyprzedziła swoich kolegów ze  szkoły (ZSP 
nr 1 w Brzesku wystawiło 2 drużyny), na trzecim miejscu 
uplasowali się uczniowie z Zespołu Szkół w Czchowie, którzy 
wyprzedzili zawodników z Katolickiego Liceum w Brzesku.

-Warto dodać, że zawodnicy oceniani byli na pięciu 
stanowiskach, gdzie sędziowie oceniali m. in.  współpracę 
w zespole, podział zadań, umiejętność radzenia sobie z sy-
tuacją stresową, nawiązanie kontaktu z poszkodowanym, 
a przede wszystkim udzielenie pomocy przedmedycznej oraz 
wezwanie pomocy medycznej - relacjonuje jeden z sędziów, 
Grzegorz Matura.  red

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
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100 lat skończyła mieszkająca w Szcze-
panowie Bronisława Marzec. Z tej okazji 
gościli u niej przedstawiciele władz miej-
skich, Urzędu Stanu Cywilnego, Kasy 
Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, 
a także rodzina i przyjaciele. Pani Bro-
nisława otrzymała listy gratulacyjne od 
premiera i wojewody, a także prezent od 
burmistrza Grzegorza Wawryki.

Pani Bronisława Marzec urodziła się 
21 kwietnia 1910 roku w Szczepanowie, 
gdzie spędziła całe swoje dotychczasowe 
życie. Bardzo wcześnie straciła męża, 
został on zastrzelony w czasie II wojny 
światowej, sama wychowała dwoje dzie-
ci, doczekała się siedmiorga wnuków 
i sześciorga prawnuków. Jubilatka jest 
w znakomitej formie, co przypisuje temu, 
że przez całe życie ciężko pracowała, nie 
piła alkoholu i nie paliła papierosów. 
   red

   

Sto lat Pani Bronisławy Marzec

Z końcem kwietnia nieubłaganie 
upłynął termin na złożenie zeznana 
rocznego w sprawie dochodów uzyska-
nych w roku 2009. Jak co roku zapewne 
nie każdemu z nas udało się dopełnić 
tego obowiązku w terminie. W takiej 
sytuacji niezapłacony w terminie poda-
tek staje się zaległością podatkową ze 
wszystkimi tego konsekwencjami. 

Przede wszystkim od następnego 
dnia po upływie terminu płatności od 
zaległości podatkowej zaczynają być 
naliczane odsetki za każdy dzień zwłoki. 
Obecnie stawka odsetek za zwłokę wy-
nosi 10 % w stosunku rocznym. Odsetek 
za zwłokę nie nalicza się, jeżeli wysokość 
odsetek nie przekracza trzykrotności 
wartości opłaty dodatkowej pobieranej 
przez Pocztę Polską za polecenie prze-
syłki listowej (obecnie kwota ta wynosi 
6,60 zł). Jeżeli dojdzie do upomnienia 
podatnika ze strony organu podatkowe-
go, a podatnik mimo tego, nie ureguluje 
zaległości podatkowej wraz z należnymi 
odsetkami za zwłokę, naczelnik urzędu 
skarbowego jest zobowiązany do pod-
jęcia czynności w celu przymusowego 
ściągnięcia takiej zaległości, czyli do 
wszczęcia postępowania egzekucyjnego. 

Co grozi za niezłożenie zeznania 
podatkowego w terminie? (11)

Dla podatnika będzie się to wiązało z do-
datkowymi kosztami lub też z innymi 
uciążliwościami (np. zajęcie przez or-
gan egzekucyjny rachunku bankowego 
podatnika).

Oprócz tego podatnik, który nie skła-
da do urzędu skarbowego zeznania w  
terminie do 30 kwietnia musi pamiętać, 
iż naraża się również na sankcje karne 
skarbowe. Będą one uzależnione od tego 
jak fiskus zakwalifikuje niesumienne 
zachowanie podatnika. Najczęściej 
w takich przypadkach wymierzany jest 
mandat, który nie może przekroczyć 
podwójnej wysokości minimalnego wy-
nagrodzenia. Warto jednak zaznaczyć, 
że grzywna w takich przypadkach może 
być znacznie wyższa. Oznacza to, iż 
niesumienność w tym zakresie może dla 
podatnika oznaczać poważne nadwyrę-
żenie domowego budżetu. 

Rozwiązaniem dla spóźnialskich 
może być złożenie wraz z opóźnionym 
zeznaniem zawiadomienia o możliwości 
popełnienia czynu zabronionego czyli 
tzw. czynny żal. W zawiadomieniu tym 
należy zwięźle opisać popełniony czyn 
(czyli niezłożenie zeznania podatkowe-
go) wraz z ujawnieniem jego okolicz-

ności. Złożenie takiego zawiadomienia 
wyklucza karalność popełnionego przez 
podatnika wykroczenia. Jednakże aby 
zawiadomienie przyniosło oczekiwany 
efekt, trzeba również uiścić w całości 
wymagany podatek – jeżeli w tym wy-
padku wystąpił. Nie należy zwlekać ze 
złożeniem niniejszego zawiadomienia, 
gdyż jest ono skuteczne tylko i wyłącznie 
wtedy gdy urząd skarbowy wcześniej nie 
dowiedział się w inny sposób o niezło-
żeniu zeznania np. w trakcie czynności 
sprawdzających,  kontroli podatkowej 
czy też z systemu informatycznego 
urzędu. 

W przypadku małżonków dodatko-
wą dotkliwą konsekwencją nie złożenia 
zeznania rocznego w terminie jest utrata 
prawa do wspólnego opodatkowania. 
Podobnie osoby samotnie wychowujące 
dzieci jeżeli złożą zeznanie po terminie 
również stracą prawo do preferencyjnej 
formy opodatkowania. 

Na koniec należy podkreślić, że oso-
ba która nie złożyła zeznania powinna 
jak najszybciej dopełnić tego obowiązku, 
nie czekając na wezwanie urzędu. Jed-
nakże nawet wówczas podatnik musi się 
liczyć z możliwymi negatywnymi konse-
kwencjami swojego zachowania.  

Grzegorz Gniadek
Taxland

Redakcja zastrzega, iż przedstawione 
informacje nie mogą być traktowane jako po-
rady prawne czy też podatkowe. Redakcja nie 
ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe 
z zastosowania się do opublikowanych treści. 
Wszelkie materiały z zakresu prawa podatko-
wego mają jedynie na celu popularyzowanie 
wiedzy o instytucjach prawnych oraz możli-
wościach ich praktycznego zastosowania.

Osoby, które nie złożą zeznania w terminie, narażają się na sankcje karne skarbowe.

ŁATWE PODATKI:
www.taxland.info.pl
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Później udajemy się też do miejsca, 
które bardzo mocno naznaczone jest pol-
skością. Odwiedzamy mianowicie fabry-
kę yerby mate „Amanda”, która została 
założona na początku XX stulecia przez 
Jana Szychowskiego. Własnoręcznie 
skonstruował on pierwszą w Ameryce 
Południowej maszynę do wyrobu yerby. 
Przy okazji mamy też szczęście poznać 
ostatnią żyjącą córkę założyciela fabryki, 
92-letnią staruszkę mówiącą po polsku.

Po przemiłym tygodniu pod skrzyd-
łami polskich misjonarzy ruszamy 
w drogę na nowo. Tym razem celem 
jest Salta – sympatyczne miasteczko na 
północy Argentyny. Stamtąd udajemy 
się na eksplorację parku narodowego 
Los Condores, który obejmuje olbrzymie 
obszary porośnięte kaktusami. Zapach-
niało egzotyką.

I nadszedł czas, aby opuścić Argen-
tynę, do której wracałyśmy tak często. 
Jedziemy na północ, czyli do Boliwii. Nie 
możemy się doczekać tej części naszej 
podróży, bo wiemy, że czeka tam na nas 
inny świat. I nie mylimy się. Już po prze-
kroczeniu granicy od razu rzucają się 
w oczy kobiety w tradycyjnych strojach 
boliwijskich, w charakterystycznych 
spódnicach, kapeluszach i długich war-
koczach, noszące na plecach niemowlęta 
przewiązane w kolorowych pledach. 
Hiszpański też wydaje się jakiś bardziej 
zrozumiały, a ceny wprost zachęcają do 
zakupów.

Pierwszym przystankiem będzie 
Tupiza. Ale najpierw trzeba tam do-
jechać, co okazuje się przygodą samą 
w sobie. O asfalcie chyba jeszcze tutaj 
nie słyszano, tym bardziej o klimatyza-
cji w autobusie, kiedy za oknem 40C. 
To tylko dodaje smaku tej przeprawie. 
Możemy rozkoszować się słońcem do 
woli, podskakując na siedzeniu w rytm 
lokalnej muzyki. A nasze oczy cały czas 
karmione są niezwykłymi obrazami. 
Przedzieramy się przez liczne kanio-
ny wśród różnokolorowych wzniesień 
porośniętych kaktusami. W końcu 
dojeżdżamy do Tupizy, która okazuje 
się uroczym miasteczkiem położonym 
pośrodku gór.

Podobna trasa wiedzie do Uyuni, 
gdzie udajemy się w celu odbycia wy-
cieczki na największą na świecie słoną 
pustynię. Kiedyś było tu jezioro, a teraz 
pozostało po nim 11 tys. km. soli. Przez 
kolejne 3 dni przemierzamy jeepem 
900km przez tereny zapierające dech 
w piersiach. Najpierw spacerujemy po 
słonym jeziorze płaskim jak stół, za-
trzymując się na wulkanicznej wyspie 
Isla del Pescado porośniętej kaktusami. 
Później przejeżdżamy przez kolejne 
różnobarwne laguny. Nie mogę wypuścić 
z rąk aparatu, bo gra kolorów zachwyca 
mnie dogłębnie. Przyroda stworzyła 
tutaj krajobrazy niecodzienne: flamingi 
brodzą po jeziorach, w których odbijają 
się szczyty licznych wulkanów górują-

cych nad okolicą. Kulminacją naszych 
odwiedzin w tych okolicach jest kąpiel 
w wodach termalnych na wysokości 
5000 m n.p.m. o wschodzie słońca w cud-
nych okolicznościach przyrody. Tempera-
tura powietrza lekko przekracza 0C po 
mroźnej nocy. Woda ma natomiast 38C. 
Czuję, że żyję.

 Nasycone pięknymi krajobrazami 
ruszamy dalej na północ do najwyżej 
położonego miasta na świecie (4060m 
n.p.m.) – Potosi. Miejsce to było niegdyś 
symbolem bogactwa dzięki ogromnym 
pokładom srebra w pobliskiej górze 
Cerro Rico (Bogate Wzgórze). Obecnie 
istnieje tutaj około 150 kopalni, w któ-
rych dziś nie ma już wiele srebrnego 
kruszcu. Można za to znaleźć jeszcze 
spore pokłady cynku i ołowiu. Udaję się 
na wycieczkę do jednej z kopalni i muszę 
przyznać, że wrażenia są niezapomniane 
i poruszające. Warunki pracy górników 
są bardzo skrajne. W wysokiej tempera-
turze, przy ogromnym zapyleniu powie-
trza pracują oni czasem w bardzo klau-
strofobicznych zakątkach góry. Ma to 
ogromny wpływ na wysoką umieralność 
po kilkunastu latach przepracowanych 
w tych katorżniczych warunkach. Góra 
do tej pory pochłonęła ponad 6 milionów 
ludzkich istnień. Co więcej obok męż-
czyzn w średnim wieku, można tam też 
spotkać kilkunastoletnich chłopców po-
magających w ten sposób w utrzymaniu 
rodziny. Losy jednego z nich przedstawia 
film „The Devil’s Miner”, w którym bar-
dzo dobitnie przedstawione są tragiczne 
realia mieszkańców Potosi.

Z głową pełną myśli opuszczamy 
„srebrne miasto”, aby zawitać w konsty-
tucyjnej stolicy Boliwii, czyli Sucre. Za-
trzymujemy się tutaj na 2 tygodnie, żeby 
uzupełnić luki w nauce hiszpańskiego. 
Przy okazji odwiedzamy także lokalny 
sierociniec, w którym pomagamy dzieciom 
w odrabianiu zadań domowych. Uczest-
niczymy także w licznych wydarzeniach 
kulturalnych tego miejsca: począwszy od 
festiwalu tańca, przez pokazy filmów, na 
spotkaniach z muzyką autochtoniczną 
skończywszy. Codziennie także zapozna-
jemy się z kuchnią boliwijską na lokalnym 
markecie, czy w miejscowych stołówkach. 
Zupa z orzeszków ziemnych rozpieszcza 
nasze podniebienia. Nie brakuje tutaj 
też potraw mięsnych, a soki naturalne 
pozwalają zaspokoić sumienie, że odży-
wiamy się zdrowo.

 Po raz kolejny z żalem muszę opuścić 
miejsce, w którym troszkę się zadomo-
wiłam. Ale takie są uroki tej podróży. 
Pocieszam się, że czeka na mnie jeszcze 
wiele równie pięknych i przyjaznych 
miejsc. 

Gabriela Grabarz

Zgodnie z planem pierwszy tydzień kwietnia poświęcamy na odpoczynek. Idealnie zbiega się 
to ze Świętami Wielkanocnymi, które spędzamy w towarzystwie polskich księży w Posadas w 
Argentynie przy granicy z Paragwajem. Słuchamy niekończących się opowieści o tutejszym 
społeczeństwie, a także odbywamy dwie niezwykle interesujące wycieczki. Pierwsza z nich 
ma na celu przybliżenie nam historii misji jezuickich, czyli osad plemion Guarani. Zakonnicy 
założyli je, aby chronić ludność plemienną przed niewolniczą pracą na rzecz kolonizatorów. 
Mamy okazję odwiedzić ruiny jednej z nich – San Ignacio Mini.

Isla del Pescado na salarze Uyuni.

List z AmerykiList z Ameryki
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Dzień 30 kwietnia był dla uczniów 
klas maturalnych dniem pożegnania 
ze szkołą, w której przez trzy lata uczy-
li się i dojrzewali. Teraz przed naszymi 
absolwentami trudny czas egzaminów 
maturalnych, a w dalszej perspektywie 
– studia i podjęcie samodzielnej pracy. 
Uroczyste pożegnanie maturzystów 
rozpoczęło się w piątkowy poranek 
Mszą świętą, sprawowaną pod prze-
wodnictwem Ks. Dziekana Józefa Dra-
bika. Przypomniał on maturzystom, że 
na ich barkach spoczywa odpowiedzial-
ność za losy naszej Ojczyzny, Kościoła 
oraz ich samych. 

Kolejnym punktem programu było 
wystąpienie Pani Dyrektor, która 
przypomniała wkład wniesiony w życie 
Szkoły Katolickiej przez jej najmłod-
szych absolwentów. Życzyła im wielu 
sukcesów oraz spełnienia marzeń na 
drogach samodzielności. W imieniu 
społeczności uczniowskiej słowa pożeg-
nania wypowiedziały przedstawicielki 
Samorządu Szkolnego: Inga Płachta 
oraz Małgorzata Zych. 

Nastąpił również moment uho-
norowania zasług tych uczniów, któ-
rzy osiągnęli wyróżniające wyniki 
w nauce, reprezentowali szkołę przy 
rozmaitych okazjach, bądź też pre-
zentowali szczególnie wartościowe 
postawy uczniowskie. W imieniu ab-
solwentów Liceum Katolickiego głos 
zabrała Marta Wojciechowska, która 

podziękowała nauczycielom za trzy 
lata nauki i przekazywania wiedzy, 
a młodszym kolegom i koleżankom za 
przyjaźń i wszelką życzliwość.

Życzymy naszym absolwentom 
szczęścia, sukcesów i realizacji życio-
wych planów, a na egzaminach matu-
ralnych mądrości i łatwych pytań.

 KLO

Od wielu lat maj tradycyjnie koja-
rzony jest z Biblioteką, a tym samym 
i z książką. W tym roku już po raz 
siódmy, Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich organizuje w dniach 8-15 
maja wielką akcję popularyzacji książ-
ki i czytelnictwa pod nazwą Tydzień 
Bibliotek. Co roku akcja ma inne hasło 
wiodące, które wskazuje, jakie obszary 
działalności bibliotek są eksponowane. 
W tym roku hasło wiodące brzmiało: 
Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy. 

Współczesna biblioteka, zwłaszcza 
biblioteka publiczna, stopniowo prze-
staje być wyłącznie zbiorem książek 
i czasopism drukowanych, staje się 
miejscem, gdzie czytelnik angażuje swój 

słuch, a wzrok służy nie 
tylko rejestracji kształ-
tu liter, ale również 
odbiorowi bogactwa 
obrazów i zdjęć. Coraz 
częściej biblioteki sta-
ją się mediatekami, 
gromadzącymi treści 
na różnych nośnikach. 
Multimedialność na-
szych książnic stała 
się faktem, stąd ha-
sło Tygodnia Bibliotek 
2010, które pozwala 

uświadomić czytelnikom nie tylko 
kierunek, w jakim zmierzają placówki 
biblioteczne, ale i pokazać konkretne 
rozwiązania stosowane w praktyce. 

W związku z obchodami Tygodnia 
Bibliotek 2010 Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Brzesku zor-
ganizowała cykl imprez promujących 
książkę i bibliotekę. Inauguracją 
Tygodnia Bibliotek było seminarium 
szkoleniowe dla bibliotekarzy z terenu  
powiatu brzeskiego. W programie zna-
lazł się między innymi wykład krytyka 
literackiego Waldemara Smaszcza 
„Fryderyk Chopin - artysta narodowy 
i uniwersalny zarazem”, odbyła się 
także prezentacja bibliotek. 

W ramach Majowych Dni Książki 
najmłodsi czytelnicy mieli okazję  
wziąć udział w cyklu spotkań, które 
przebiegały pod hasłem „Spacerem 
po Brzesku”. Tematyka spotkań 
związana była z 625. rocznicą lokacji 
Brzeska na prawie magdeburskim. 
W czasie lekcji bibliotecznych dzieci 
zapoznały się z historią miasta, za-
znajomiły się z symbolami, zabytkami 
i ciekawostkami dotyczącymi Brzeska. 
W bibliotece czynna była wystawa za-
tytułowana „Brzesko – portret miasta, 
słowo i obraz”, organizowany był także 
konkurs plastyczny „Brzesko w moich 
oczach”, przeznaczony dla uczniów 
szkół podstawowych.

Uczniowie Publicznego Gimna-
zjum nr 2 mieli okazję uczestniczyć 
w spotkaniu autorskim z Arkadiuszem 
Niemirskim - kontynuatorem przygód 
kultowej serii Pan Samochodzik... i au-
torem książek detektywistyczno - sen-
sacyjnych dla młodzieży i dorosłych 

„Majowe Święto Książki” to również 
świetna okazja do zapoznania najmłod-
szych dzieci z biblioteką i jej zbiorami. 
Często dziecko z grupą przedszkolną 
po raz pierwszy przekracza progi bi-
blioteki i zostaje jej czytelnikiem na 
długie lata. Mali czytelnicy mogą brać 
udział w lekcjach bibliotecznych dla 
przedszkolaków „Cudowna podróż do 
świata książki - moje pierwsze spotka-
nie z Biblioteką”. 

MM

Tydzień w bibliotece

Pożegnanie maturzystów
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Aż przyjemnie było patrzeć, kiedy 
na Placu Kazimierza zebrał się spory 
tłum młodych i nieco starszych ludzi, 
by wspólnie dopingować występujące-
go w You Can Dance Alka Palińskiego. 
Jeszcze przyjemniej było patrzeć w ol-
brzymich rozmiarów telebim, na któ-
rym Alek się prezentował z pozytyw-
nym skutkiem. Nie minęło wiele czasu, 
a już dowiedzieliśmy się, że w Brzesku 
jest więcej utalentowanych tancerzy. 
Oto Michał „Antonio” Topolski oraz 
duet TOPIKAN, w którym tenże Mi-
chał występuje, stali się laureatami 
XXIII Festiwalu Form Muzycznych 
i Tanecznych „Talenty Małopolski 
2010”. Nagrodę główną w tym samym 

festiwalu otrzymał Hubert Zapiór, 
młody utalentowany człowiek, który 
bierze udział niemal w każdym przed-
sięwzięciu kulturalnym. Także w wy-
stawianym w kwietniu Oratorium, 
które spotkało się z entuzjastycznym 
przyjęciem. 

Do grona tych, którzy ostatnio 
przyczynili się do promocji naszej ma-
łej ojczyzny, dołączyli i sportowcy. Cie-
szyć muszą medale wywalczone przez 
brzeskich kręglarzy na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży. To Joanna 
Smaga, Joanna Woźniak i Marcel Ko-
ciołek. Zaraz potem powodów do dumy 
dostarczyli nam młodzi siatkarze Gry-
fu Brzesko, którzy awansowali do Mi-
strzostw Polski - Przemysław Stąsiek, 
Krzysztof Król i Radosław Kraj. 

Za tymi sukcesami stoją konkretni 
ludzie, którzy do tych osiągnięć dołoży-
li swoje trzy grosze. Animatorzy, tre-
nerzy, działacze, organizatorzy. Sukces 

kręglarzy to efekt pracy trenerów i za-
rządu klubu. Siatkarze to wychowan-
kowie całego sztabu szkoleniowców, 
o których piszemy w innym miejscu. 
Oratorium to spora zasługa między 
innymi Krzysztofa Szydłowskiego. 

Skoro mowa o animatorach, to 
byłoby nietaktem pominięcie w tym 
tekście osoby Jacka Filipa, który 
przygotował wspaniałą prezentację 
dotyczącą Brzeska w czasie II woj-
ny światowej. I o tym wydarzeniu 
wspominamy w tym numerze BIM-u. 
Wspomnijmy tu tylko, że panu Fi-
lipowi pomogli w realizacji Ewelina 
Stępień i Paweł Lekki, a w realizacji 
wzięła udział cała plejada uzdolnionej 
artystycznie młodzieży. 

Po prostu serce roście. Tym bar-
dziej, że chowam w sobie pewność, że 
w Brzesku jest też spora grupa anoni-
mowych talentów, których zdolności 
poznamy już niebawem. 

PRUD

Siódmego maja młodzież i nauczy-
ciele Katolickiego Liceum i Gimnazjum 
wyruszyli na pieszą pielgrzymkę do 
Szczepanowa – miejsca narodzin Pa-
trona naszej szkoły. 

Choć pogoda nas nie rozpieszczała, 
a zachmurzone niebo nie napawało 
optymizmem, wyruszyliśmy z Placu 
Kazimierza przez miasto w kierunku 
Lasu Szczepanowskiego w dobrych na-
strojach, z mocnym pragnieniem ducho-
wego spotkania ze św. Stanisławem.  

Wędrówka przez las, ubogacona 
wspólną modlitwą, przebiegła bardzo 
sprawnie i już wkrótce ujrzeliśmy wieżę 
szczepanowskiej bazyliki. 

O godzinie 11.00 rozpoczęła się Msza 
św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Wła-
dysława Bobowskiego. Zgromadziła się na 
niej młodzież ze szkół noszących imię Sługi 
Bożego Jana Pawła II, młodzież i dzieci ze 
szkół noszących imię Świętych i Błogosła-
wionych, a także uczniowie obydwu Szkół 
Katolickich istniejących w naszej diecezji: 
z Nowego Sącza i z Brzeska. 

Ks. Biskup w swojej homilii zachę-
cał zebranych, aby podejmowali powo-
łanie do świętości i wskazywał ,w jaki 
sposób można to uczynić. 

Po Eucharystii młodzież naszej 
szkoły przedstawiła zgromadzonym 
w bazylice montaż słowno – muzyczny 
poświęcony ofiarom Katynia i katastro-
fy w Smoleńsku. Jak podkreślił ksiądz 
Kustosz, dziękując za występ, była to 
dla wszystkich zebranych piękna lekcja 
patriotyzmu, głęboko przez wszyst-
kich przeżyta, nagrodzona gromkimi 
oklaskami. 

To wielki przywilej i ogromna radość 
pielgrzymować do miejsca, w którym 
przyszedł na świat Patron naszej Oj-
czyzny, naszej Diecezji i naszej Szkoły. 
Wracamy zawsze stamtąd umocnieni 
i pełni nadziei, że jego odwaga, nie-
złomność, sprawiedliwość i umiłowanie 
Ojczyzny  zakorzenią się również 
w naszych sercach.  

KLO

W Brzesku panuje urodzaj na zdolnych i zaangażowanych w swoje działania ludzi. 
Ostatnie tygodnie najlepiej o tym świadczą. Mieszkańców mamy zdolnych bez względu 
na wiek i płeć. 

SERCE ROŚCIE

Pielgrzymka do miejsca narodzin Patrona Szkoły
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8 maja 2009 roku Katolickie Gimna-
zjum i Liceum Ogólnokształcące w Brze-
sku otrzymało imię św. Stanisława BM 
ze Szczepanowa. Dla uczczenia pierwszej 
rocznicy tego wydarzenia na placu przed 
szkołą odbył się w dniu 8 V 2010 piknik 
rodzinny, przygotowany przez uczniów, 
rodziców oraz nauczycieli. 

Organizacja całości imprezy spo-
częła na barkach Rady Rodziców, która 
włożyła wiele serca, wysiłku i zaanga-
żowania w jej przygotowanie. To właś-
nie rodzice naszych uczniów czuwali 
przy stoiskach z ciastami, napojami 
i słodyczami, zajęli się obsługą grilla 
i organizacją loterii fantowej. To oni 
ufundowali część nagród i zatroszczyli 
się, aby piknikowy czas upływał nam 
w radości i na dobrej zabawie. 

Słowa podziękowania należy skiero-
wać również pod adresem Państwowej 
Straży Pożarnej, która wypożyczyła woj-
skowe namioty oraz członków Stowarzy-
szenia Ziemi Brzeskiej „Porozumienie”, 
którzy bezinteresownie służyli swoją 
pomocą w przygotowaniu pikniku.

Imprezę rozpoczęła Pani Dyrektor 
w towarzystwie Przewodniczącego Rady 
Rodziców – pana Zbigniewa Mastale-
rza, zachęcając wszystkich do wspólnej 
zabawy w rodzinnej atmosferze. Nad 
całością zabaw czuwała znakomita 
para brzeskich wodzirejów: pani Lilla 
Sztyler i pan Mariusz Niedziałkowski, 
którzy zagwarantowali znakomitą 
rozrywkę zarówno najmłodszym jak 
i starszym uczestnikom pikniku. 

Dzieci wraz z rodzicami bawily się 
doskonale, biorąc udział w zawodach 
i konkursach, we wspólnych tańcach 
i zabawach. Byliśmy między innymi 
świadkami wyścigu w workach, kon-
kurencji narciarskich, gier z chustą. 
Specjalne wyróżnienie otrzymała grupa 
dzieci z Mokrzysk, które wraz z opieku-
nem pieszo przybyły na piknik, trasą 
niedawno oddanego do użytku Szlaku 
Św. Jakuba. 

W ramach wspólnych zabaw odbył 
się również konkurs plastyczny oraz 
turniej wiedzy o św. Stanisławie ze 
Szczepanowa. Wiele radości, zwłaszcza 
najmłodszym, sprawiły również występy 
uczniów naszego liceum i gimnazjum, 
którzy czytali wiersze dla dzieci, a także 
absolwentów naszej szkoły – Wojtka 
i Ilonki, którzy przygotowali program 
satyryczny.

Naszą wspólną zabawę zaszczycili 
swoją obecnością przedstawiciele władz 

Powiatu z panem Starostą  Ryszardem 
Ożogiem oraz pan Jan Musiał – poseł 
na Sejm RP.  

Duży aplauz zebranych wzbudził 
występ grupy akrobatycznej – uczniów 
drugiej klasy naszego LO. Zaprezento-
wali oni efektowne układy taneczne, 
których nie powstydziłby chyba tele-
turniej „You can dance”.

Pokaz uzbrojenia średniowieczne-
go oraz walk na miecze i wręcz przed-
stawiła zebranym grupa „Wojów św. 
Stanisława” ze Szczepanowa. Walki 
były niezwykle zacięte, trup słał się 
gęsto, ale wszystko zakończyło się 
zawarciem pokoju i dalszą wspólną 
zabawą. Zapewnił nam ją zespół mu-
zyczny „Hurra band”, który wykony-
wał popularne piosenki, włączając do 
wspólnego śpiewu doskonale bawiącą 
się publiczność. Na murawie szkolnego 
boiska rozpoczęły się tańce. 

Gdy zapadł zmrok na placu przed 
szkołą pojawił się zespół „Dzieci Og-
nia”. Zgromadzeni wielkimi brawami 

nagrodzili efektowny pokaz żonglerki 
płonącymi pochodniami oraz połykania 
i zionięcia ogniem. 

Zwieńczeniem piknikowych atrak-
cji było losowanie głównych nagród lo-
terii fantowej. Ci, do których uśmiech-
nęło się szczęście, odeszli spod sceny 
z wygranym sprzętem komputerowym, 
elektronicznym i muzycznym. Ostatnie 
losowanie wyłoniło również zdobywcę 
głównej nagrody – roweru.

Radosna, familijna atmosfera 
pikniku, znakomita organizacja, mno-
gość atrakcji – wszystkie te elementy 
zapewniły znakomitą zabawę aż do 
późnych godzin nocnych.

Organizatorzy pragną serdecznie 
podziękować wszystkim uczestnikom 
za przybycie i wspólną zabawę, a tak-
że wyrazić swoją wdzięczność tym 
wszystkim osobom, które włączyły 
się w przygotowanie i organizację 
festynu.

Ks. Marcin Babiński

Dyrekcja Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku im. św. Stanisława BM                       
ze Szczepanowa serdecznie dziękuje sponsorom za ufundowanie cennych nagród, przezna-
czonych na loterię fantową, która miała miejsce podczas Rodzinnego Pikniku z okazji I rocznicy 
nadania imienia naszej szkole.  Wyrażamy również ogromną wdzięczność tym, którzy przyczynili 
się do pomocy w tym olbrzymim przedsięwzięciu. Ten bezinteresowny dar serca jest wyrazem 
troski o wychowanie  młodego pokolenia w świadomości, iż można doskonale bawić się bez 
spożywania  alkoholu.
Dziękujemy również gościom, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie. 

Sponsorzy :
Ks. Józef Drabik -proboszcz parafii św. Jakuba w Brzesku, Burmistrz Miasta Brzeska, Staro-

sta Powiatu Brzeskiego, Pani Góra Monika, Pani Hamielec Bożena, Pan Jawor Wacław - Firma 
Remontowo Budowlana , Pan Kraj Rafał -F.H.U. Climax, Pan Krupa Antoni - Apteka Vita, Pani 
Komarnicka Elżbieta , Pani Kumorek Jolanta - główna nagroda, Pani Kuzak Teresa  -Kwiaciarnia 
Aster , Pan Lambert Marian - Cyfrowe Laboratorium, Fotograficzne Foto, Pan Mastek Janusz 
– PRINTGRAPH, Pani Myers Wioletta – Ampol , Pani Nosek Wanda , Pan Radecki Bogdan,  
Pani Sakłak Dorota, Pan Wojnicki Antoni –Szczurowa , Pani Zaczyńska Bożena „ Studio- foto”, 
Piekarnia Fran- Szczurowa,  Firma MARK sp.z o.o., Serdecznie dziękujemy:

Pani Lilli Sztyler oraz Mariuszowi Niedziałkowskiemu -Wodzirejom z Brzeska- za profesjona-
lizm, pełne zaangażowanie i wielkie serce, Zespołowi Hurra Band, Wojom świętego Szczepana, 
Młodzieży szkoły katolickiej Naziemny Cień Księżyca (akrobaci) , Absolwentom szkoły : Ilonie 
Niemczak, Wojtkowi Sukiennikowi, Teatrowi z Jadownik -Dzieci Ognia, Pani Marii Babicz - Preze-
sowi Stowarzyszenia „Wzrastanie”, Panu Bogdanowi Dziełakowi, Straży Pożarnej z Brzeska, Panu 
Markowi Kośmidrowi -Sołtysowi z Mokrzysk, Radzie Rodziców, Nauczycielom, Pracownikom, 
klasie IIb liceum  oraz  Stowarzyszeniu Ziemi Brzeskiej „ Porozumienie”.

 
Wykazaliście Państwo ogromne zrozumienie , zaangażowanie i wiarę, iż imprezy plenerowe 

należy rozpowszechniać. 

Z wyrazami uznania 
Halina Podolańska- Nabożny – dyrektor szkoły 

Święto szkoły – piknik rodzinny
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 Przez kilka miesięcy realizowano 
różnorodne zadania, m.in. wycieczki 
po miejscowości, obserwacje przyro-
dy, wykonywanie prac plastycznych, 
m.in. projekt herbu Jasienia, albu-
mów, przewodnika po Jasieniu, palm 
wielkanocnych, ozdób świątecznych, 
opracowanie prezentacji multime-
dialnej o Jasieniu i jego walorach 
przyrodniczych, stworzenie wysta-
wek: przedmiotów związanych z prze-
szłością – „kącik regionalny” oraz prac 
twórców kultury związanych z Jasie-
niem, poznawanie historii własnej ro-
dziny poprzez opracowywanie drzew 
genealogicznych, poznawanie historii, 
zabytków, ulic, nazw, patronów, sław-
nych ludzi z Jasienia, działania na 
rzecz ochrony przyrody.

Podsumowanie tego przedsięwzię-
cia odbyło się na forum całej szkoły 

w obecności zaproszonych gości: 
zastępcy burmistrza p. J. Tyrkiela, 
proboszcza parafii Jasień ks. B. Se-
remeta, siostry Z. Bakuły przełożonej 
Sióstr Służebniczek w Jasieniu, M. 
Stolarczyka- historyka, p. A. Chwa-
libińskiej- dyrektora Domu Dziecka 
w Jasieniu, A. Radziędy i A. Olejnik 
– poetek, plastyczek wywodzących 
się z Jasienia, p. K. Migdał byłej 
dyrektor tutejszej szkoły i H. Zaczyń-
skiej- Olbrych – byłej wicedyrektor 
oraz przedstawicieli Rady Rodziców 
z przewodniczącym Zbigniewem 
Łanochą.

Uczniowie przedstawili obecnym 
historię, tradycje, zabytki i walory 
krajoznawcze swojej miejscowości. 
Zaprezentowali także sylwetki zna-
nych ludzi, wywodzących się z Jasie-
nia, m.in. prof. Mariana Stolarczyka, 

aktora Edwarda Dobrzańskiego, ks. 
J. Rudnika, Antoniny Radziędy, Aga-
ty Olejnik. Zebrani mogli usłyszeć 
i obejrzeć wiersze, piosenki, tańce, 
prezentacje multimedialne. 

Po zakończeniu pokazów zapro-
szeni goście mogli podziwiać wystawy 
prac uczniowskich. Dużym powo-
dzeniem cieszyły się też serwowane 
potrawy regionalne, zwiedzanie izby 
regionalnej oraz wystawka twórczo-
ści miejscowych artystek.

Realizowanie założonych zadań 
wymagało nie tylko ścisłego współ-
działania nauczycieli i uczniów, ale 
również dobrej współpracy z lokal-
nym środowiskiem samorządowym, 
instytucjami zajmującymi się pro-
pagowaniem wiedzy o regionie oraz 
twórcami regionu. Realizacja progra-
mu nie jest celem samym w sobie. To 
także element systematycznej pracy 
na rzecz kształtowania tożsamości 
młodych ludzi, budowania poczucia 
przynależności do wspólnoty lokalnej 
oraz postaw obywatelskich i patrio-
tycznych. 

Opracowanie: 
Jolanta Płachta 

Urszula Brachuc 

Zarząd Osiedla „Okocimskie” wraz z Miejskim Ośrod-
kiem Kultury już po raz kolejny byli organizatorami akcji 
,,Sprzątanie świata”. Pretekstem do jej przeprowadzenia 
był obchodzony 22 kwietnia Światowy Dzień Ziemi. 

W godzinach popołudniowych, przy Kręgielni TKKF 
„Sokół” licznie zgromadzeni rozpoczęli wielkie porządki. Po 
akcji, w Świetlicy Środowiskowej, na uczestników czekał 
słodki poczęstunek. Dla dzieci i dorosłych przygotowano 

Jasień  - nasza mała ojczyzna
22 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieniu podsumowano szkolny projekt 
edukacyjny „Jasień- nasza mała Ojczyzna”. Projekt ten realizowany był w ramach ogło-
szonego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie konkursu „Małopolska – moje miejsce na 
ziemi, moja mała ojczyzna”.

także ekologiczne konkursy z nagrodami, które ufundował 
burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka oraz Zarząd Osiedla 
„Okocimskie”. 

Akcję przeprowadzaliśmy po raz kolejny, cieszy fakt, że 
z roku na rok cieszy się ona coraz większą popularnością 
wśród mieszkańców osiedla - mówi przewodniczący Zarządu 
Osiedla Okocimskie, Krzysztof Stępak.

red

WIELKIE PORZĄDKI NA OSIEDLU 
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W Tomaszowie Mazowieckim 
rozegrano zawody kręglarskie 
w ramach Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży 2010. Bardzo dobrze 
spisali się reprezentujący TKKF 
Sokół Brzesko Joanna Smaga oraz 
Joanna Woźniak i Marcel Kociołek, 
dzięki którym klub wzbogacił się 
o kolejne dwa medale wywalczone 
w prestiżowym turnieju. 

Joanna Smaga przegrała tylko 
z Martą Duszyńską (KK Dziewiątka 
Wronki) i Patrycją Kicińską (KS Alfa-
Vector Tarnowo Podgórne). Była szansa 
na „srebro”, bo Joanna po eliminacjach 
zajmowała drugie miejsce. W tej samej 
konkurencji Joanna Woźniak zajęła 22. 
miejsce, a startowało 30 zawodniczek.

Mniej szczęścia miała Joanna Sma-
ga w tzw. sprintach, w których w ćwierć-
finale przegrała z Anną Heyser z MLKS 
Tucholanka Tuchola, późniejszą złotą 
medalistką. Ostatecznie Joanna została 
sklasyfikowana na 5. miejscu. 

Na pochwałę zasługuje postawa 
Marcela Kociołka, który zajął wpraw-
dzie „tylko” szóste miejsce, ale w finałach 
zanotował największy postęp, ponieważ 
po eliminacjach był dopiero piętnasty. 
Całe podium zdominowali reprezentanci 

Pod koniec marca zainauguro-
wane zostały rozgrywki trzeciej 
edycji Młodzieżowej Ligi Boksu. 
W pierwszej kolejce w Rzeszowie 
spotkały się miejscowy Wisłok z re-
prezentacją Małopolski, w barwach 
której wystąpili pięściarze BKB 
Magic Boxing Brzesko trenowani na 
co dzień przez Edmunda Kubisiaka. 
Kolejnym przeciwnikiem małopol-
skich bokserów byli zawodnicy 
Górnika Łęczna.

W pierwszym meczu barwy brzeskie-
go klubu reprezentowali Filip Ptasiński 
(waga 63 kg kadet) oraz Piotr Rabjasz 
(75 kg kadet). Wisłok pokonał 14:6 Ma-
łopolskę, ale dwa z tych sześciu punktów 
to zasługa Ptasińskiego, który w pięknym 
stylu zwyciężył na punkty reprezentujące-
go gospodarzy Tomasza Artyma. Klubowy 
kolega Filipa, Piotr Rabjasz nieznacznie 
uległ Dawidowi Iwińskiemu. 

- Zarówno Filip jak i Piotrek zaprezen-
towali się na rzeszowskim ringu z jak naj-
lepszej strony, dlatego możemy być dumni 
z ich postawy. Obaj godnie reprezentowali 
nasze miasto – mówi Edmund Kubisiak, 
trener BKB Magic Boxing pełniący też 
funkcję koordynatora kadry Małopolski. 
Widowisko zorganizowane przez rze-

szowski klub miało oprawę godną imprez 
najwyższej rangi. - Atmosfera przypo-
minała imprezy organizowane w boksie 
zawodowym. Były efekty świetlne, ho-
stessy, oprawa muzyczna. Mam nadzieję, 
że i w Brzesku uda nam się zorganizować 
przynajmniej jeden z meczów całego cyklu 
rozgrywek. Już dwa razy w przeszłości 
organizowaliśmy tutaj zawody i pokazali-
śmy, że potrafimy sobie świetnie poradzić 
z przygotowaniem takich imprez. Być 
może w czerwcu brzescy kibice będą mogli 
śledzić pięściarskie pojedynki w hali spor-
towej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Brzesku – zapowiada Kubisiak. 
Gdyby do organizacji takiego spotkania 
doszło, to Brzesko gościłoby bokserów 
Gwarka Łęczna. 

Warto byłoby zrealizować zamie-
rzenia, bo podopieczni byłego boksera 
Wisły Kraków zaliczają się do czołowych 
zawodników tej dyscypliny w kraju, a Liga 
ma zasięg ogólnopolski. Taki mecz byłby 
świetnym elementem obchodzonej w tym 
roku 625. rocznicy lokacji Brzeska.  

W grupie, w której występują Małopol-
ski OZB oraz Wisłok Rzeszów, rywalizują 
także Gwarek Łęczna i Victoria Ostrołęka, 
których pierwszy mecz zakończył się remi-
sem 10:10. W następnej kolejce pięściarze 

Małopolski skrzyżowali rękawice z za-
wodnikami Górnika Łęczna, aktualnego 
mistrza kraju. Zwyciężył Górnik 14:6, 
a mecz obserwowało 500 kibiców. Warto 
podkreślić, że cztery z sześciu punktów 
wywalczyli dla Małopolan podopieczni 
Edmunda Kubisiaka. Filip Ptasiński 
i Piotr Rabjasz zremisowali swoje walki, 
natomiast Piotr Franczyk pokonał swoje-
go przeciwnika na punkty (2:1). 

Od kilku miesięcy klubem Magic 
Boxing administruje zarząd w nowym 
składzie. Prezesem jest dr inż. Andrzej 
Surówka, naczelnik Wydziału Geodezji 
Starostwa Powiatowego i powiatowy geo-
deta, były mistrz Polski juniorów w boksie, 
wychowanek między innymi legendarnego 
Feliksa Stamma. Funkcję wiceprezesa 
pełni Elżbieta Słupska, sekretarzem 
jest Karina Gaweł, skarbnikiem Beata 
Kubisiak, w skład zarządu wchodzi także 
Marek Trybalski. Klub wspierany jest 
przez Urząd Miasta Brzeska i Starostwo 
Powiatowe. 

- Bardzo dobrze układa nam się współ-
praca z lokalnymi władzami samorządo-
wymi i kilkoma miejscowymi sponsorami, 
którym wszyscy bardzo serdecznie dzięku-
jemy licząc na dalsze wsparcie z tej strony 
– mówi Edmund Kubisiak.  PRUD 

NASI W MŁODZIEŻOWEJ LIDZE BOKSU

KS Polonia 1912 Leszno – Michał Szulc, 
Sebastian Piosik i Adrian Szulc.   

Amadeusz Haluch swój udział 
rozpoczął od kwalifikacji, w których 
nieznacznie pokonał Michała Pajora (KK 
Dziewiątka Wronki). Mniej szczęścia 
miał nasz zawodnik w eliminacjach, 
w których przegrał z faworyzowanym 
Michałem Szulcem (KS Polonia 1912 
Leszno). Również na eliminacjach zakoń-
czył swój start Marcel Kociołek, który 
uległ Bartoszowi Krugowi (KK Wrzos 
Sieraków), późniejszemu mistrzowi. 
Ostatecznie Amadeusz zajął 12. miejsce, 
a Marcel 15. miejsce, a sklasyfikowano 
18 zawodników.   

W konkurencjach par nasze juniorki 
– Joanna Smaga i Joanna Woźniak 
– otarły się o podium. Zajęły, niestety 
dla sportowców, najgorsze czwarte 
miejsce, ale w pokonanym polu 9 par. 
Z reporterskiego obowiązku dodajmy, 
że mistrzowski tytuł w tej konkurencji 
wywalczyły Patrycja Kicińska i Liwia 
Strzelczak z KS Alfa-Vector Tarnowo 
Podgórne.   

W rywalizacji męskich par złoto 
przypadło w udziale  Sebastianowi 
Piosikowi i Adrianowi Szulcowi z KS Po-
lonia 1912 Leszno. TKKF Sokół Brzesko 

reprezentowały dwie pary – Amadeusz 
Haluch i Marcel Kociołek (16. miej-
sce) oraz Mateusz Pukal i Marcin 
Skrzyński (20. miejsce). Startowały 
22 pary. 

Kolejne dobre wieści z torów w To-
maszowie Mazowieckim nadeszły do 
Brzeska po zakończeniu rywalizacji 
mikstów, którą Joanna Woźniak 
i Marcel Kociołek ukończyli z brązo-
wym medalem. Zwyciężyła para Marta 
Duszyńska i Kornel Ratajczak (KK 
Dziewiątka Wronki). W mikstach Sokół 
był reprezentowany jeszcze przez tan-
dem Joanna Morawiec i Amadeusz 
Haluch, który zajął 13. miejsce (skla-
syfikowano 16 mikstów).  

Dobra postawa naszych reprezen-
tantów zauważalna jest w klasyfika-
cji klubowej, w której TKKF Sokół 
Brzesko został sklasyfikowany na 6. 
miejscu (sklasyfikowano 15 klubów). 
Województwo małopolskie sklasyfi-
kowane zostało na 5. miejscu (w gronie 
siedmiu województw), ale należy pamię-
tać, że Małopolska była  reprezentowa-
na tylko przez brzeski klub, podczas gdy 
Wielkopolska (lider rankingu) miała aż 
siedmiu przedstawicieli. 

PRUD

BRĄZOWE MEDALE „SOKOŁÓW”
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Dzięki staraniom działaczy klu-
bu sportowego Gryf Brzesko i przy 
wsparciu miejskich władz, w hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej 
w Okocimiu odbyła się spektakular-
na impreza sportowa, której poza-
zdrościć mogą wszystkie siatkarskie 
ośrodki w Małopolsce. Okocim był 
gospodarzem wojewódzkiego finału 
rozgrywek Kinder+Sport organizo-
wanych pod auspicjami Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej. Zawody 
przebiegły pod znakiem sukcesu, 
zarówno pod względem organizacyj-
nym, jak i sportowym. W rywalizacji 
chłopców w pierwszej trójce znalazły 
się dwie drużyny Gryfu Brzesko, 
a jedna z żeńskich ekip gospodarzy 
zakończyła zmagania na czwartym 
miejscu. Specjalnym gościem zawo-
dów był Piotr Gruszka, jeden z naj-
lepszych siatkarzy na świecie.

Kinder+Sport to cykl rozgrywek 
organizowany przez PZPS od kilku lat, 
promowany między innymi przez Seba-
stiana Świderskiego, który najlepszych 
zaprasza do Włoch, gdzie aktualnie 
mieszka i występuje. Rozgrywki prze-
biegają wieloetapowo i zawsze kończą 
się ogólnopolskim finałem rozgrywa-
nym niezmiennie w Zabrzu. Ostatnimi 
etapami przed finałem są rozgrywki na 
szczeblu wojewódzkim, o których organi-
zację ubiegają się niemal wszystkie kluby 
uczestniczące w zawodach. W tym roku 
prawo organizacji finałów wojewódzkich 
przyznano działaczom Gryfu Brzesko, 
którzy wykazali się największym sprytem 
i profesjonalizmem podczas prowadzenia 
pertraktacji. 

- Było o co walczyć, bo organizatorzy 
otrzymują od sponsora (jest nim Kinder 
– producent między innymi popularnych 
jajek niespodzianek – przyp. PRUD) pie-
niądze nie tylko na organizację samych 
zawodów, ale także środki i sprzęt spor-
towy przydatny w codziennej działalności 
klubu. Dlatego z radością przyjęliśmy 
wiadomość o powierzeniu nam funkcji 
gospodarza imprezy – mówi Paweł Mar-
doń, członek zarządu Gryfu Brzesko. 

W tegorocznej edycji Kinder+Sport 
mogą startować młodzi siatkarze z rocz-
nika 1999. W zawodach rywalizują tak 
zwane „dwójki” siatkarskie, czyli dwu-
osobowe zespoły mające w zanadrzu 
jednego rezerwowego. Gra odbywa się 
na boisku o wymiarach 4m x 5m prze-
dzielonym dwumetrową siatką. Finał 
wojewódzki zgromadził na starcie po 
12 zespołów w obu kategoriach. Był to 

istny maraton, bo najlepsze cztery ekipy 
w każdej kategorii rozegrały aż po dzie-
więć spotkań. Dodajmy, że składy drużyn 
Gryfu Brzesko w całości tworzą uczniowie 
sportowej klasy Publicznego Gimnazjum 
nr 2 w Brzesku. 

Duże powody do satysfakcji mają 
trenerzy drużyn chłopców. Przemysław 
Stąsiek, Krzysztof Król i Radosław 
Kraj jako rezerwowy, w imponującym 
stylu wywalczyli pierwsze miejsce dające 
im przepustkę do Mistrzostw Polski w Za-
brzu. Szansę na awans zachowali Adrian 
Hebda, Karol Gdowski i Jakub Rosa 
jako rezerwowy, którzy dzięki zajęciu trze-
ciego miejsca zagrają w barażach o miejsce 
w finałach MP. 

O krok od baraży były Laura Szuba, 
Kalina Gucwa i Karolina Majmurek, 
które zajęły czwarte miejsce, ale ich 
występ należy uznać jako bardzo udany. 
Wstydu nie przyniosły też Barbara Dzie-
łak, Katarzyna Sosnowska i Anna 
Zając, sklasyfikowane na dziewiątym 
miejscu. 

Sporą atrakcją była dla młodych 
sportowców możliwość spotkania się 
i porozmawiania z Piotrem Gruszką, 
czołowym siatkarzem świata. Mistrz chęt-
nie pozował do zdjęć i cierpliwie rozdawał 
autografy. 

- Sam osobiście zapraszałem Piotra 
Gruszkę, ale przyznam, że do samego 
końca nie byłem w stu procentach pewien, 
czy się pojawi, chociaż przyjął zaproszenie. 
Na szczęście nasz znakomity siatkarz 
rodem jest z niedalekich Kęt. To świetny 
sportowiec, skromny człowiek, który ma 
znakomity kontakt z młodzieżą – mówi 
Paweł Mardoń.

Podczas ceremonii zakończenia za-
wodów burmistrz Grzegorz Wawryka 
otrzymał srebrną odznakę PZPS przy-
znaną mu przez prezesa Związku na 
wniosek zarządu MKS Gryf Brzesko. 
Odznakę wręczyli mu w imieniu prezesa 
Paweł Mardoń i Kazimierz Sproski, 
długoletni trener i jeden ze współzałoży-
cieli klubu. 

- To dla mnie spore wyróżnienie i przy-
znam, że zostałem zaskoczony. Przyznaję, 
że dla brzeskiej siatkówki jeszcze tak 
wiele nie uczyniłem, ale doceniam pracę 
działaczy Gryfu Brzesko i zapewniam, że 
otoczymy ten klub bardziej szeroką opieką 
– komentował Grzegorz Wawryka.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni ze 
współpracy z panem burmistrzem, który 
pomógł nam bardzo w organizacji tur-
nieju, między innymi fundując puchary 
dla wszystkich drużyn uczestniczących 

w zawodach. Otrzymujemy stałą dotację 
z Urzędu Miasta na bieżącą działalność. 
Nie pokrywa ona w całości kosztów, ale 
zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy tylko 
jednym z wielu w gminie stowarzyszeń 
sportowych, a pieniędzy musi starczyć 
dla wszystkich. Dodam więc, że pozysku-
jemy także fundusze przyznawane nam 
przez Małopolski Związek Piłki Siatkowej 
i Małopolski Szkolny Związek Sportowy 
oraz przez sponsorów – powiedział nam 
Paweł Mardoń. 

Działacze Gryfu Brzesko przyznają, 
że pracy w klubie jest coraz więcej, ale 
dzieje się tak za sprawą systematycznego 
poszerzania zakresu działalności. Klub 
współpracuje ze szkołami podstawowymi 
w Brzesku, Jadownikach, Jasieniu i Oko-
cimiu, a także z Gimnazjum nr 2 w Brze-
sku. W każdej z wymienionych szkół 
funkcjonuje po kilka drużyn dziewcząt 
i chłopców. Pracę szkoleniową prowadzi 
wykwalifikowana kadra, którą tworzą 
wspomniany już Kazimierz Sproski, 
Magda Bednarczyk, Wiesław Łano-
cha i Rafał Witek. O możliwość podjęcia 
treningów w Gryfie coraz częściej pytają 
rodzice uczniów spoza gminy Brzesko, 
na przykład z Czchowa, czy z Porąbki 
Uszewskiej. Nikomu nie odmówiono. 
A udział w zajęciach to nie tylko wytężona 
praca ale i czas na zabawę. Na przykład 
w najbliższe wakacje aż 110 siatkarek 
i siatkarzy Gryfu wyjedzie na obóz szko-
leniowy do Rytra. 

Reprezentowanie Gryfu Brzesko to 
także szansa na odniesienie znaczącego 
sportowego sukcesu. Dowodem na to nie 
tylko wyniki w turnieju Kinder+Sport. 
Dawid Konieczny to aktualny repre-
zentant Polski kadetów, a Paulina Pająk 
od nowego sezonu grać będzie w barwach 
Stali Mielec. Zdolnej młodzieży jest w Gry-
fie znacznie więcej. PRUD

WIELKA SIATKÓWKA W OKOCIMIU

Wyniki wojewódzkiego finału Kinder-Sport
Dziewczęta: 1. MKS Podkarpacie Bobowa, 2. 
Bociek Wojnarowa, 3. MOS Wieliczka, 4. MKS Gryf 
Brzesko I (Laura Szuba, Kalina Gucwa, Karolina 
Majmurek), 5. Kęczanin Kęty I, 6. Dobry Wynik 
Kraków, 7. Dalin Myślenice, 8. UKS 22 Kraków, 9. 
MKS Gryf Brzesko II (Barbara Dziełak, Katarzyna 
Sosnowska, Anna Zając), 10. Kęczanin Kęty II, 11. 
MKS Andrychów, 12. Sęp Wilczyska. 
Chłopcy: 1. MKS Gryf Brzesko II (Przemysław 
Stąsiek, Krzysztof Król, Radosław Kraj), 2. 
Dunajec Nowy Sącz I, 3. MKS Gryf Brzesko II 
(Adrian Hebda, Karol Gdowski, Jakub Rosa), 4. 
Sokół Tarnów II, 5. Dunajec Nowy Sącz II, 6. LKS 
Bobowa I, 7. LKS Bobowa II, 8. Sokół Tarnów I, 9. 
Dobry Wyniki Kraków II, 10. Dobry Wynik Kraków I, 
11. Kęczanin Kęty II, 12. Kęczanin Kęty I.
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