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Oferujemy:
– najniższe ceny w Brzesku
– szeroki wybór asortymentu węgla

– gwarantowaną jakość opału, kontrolowaną przez 
własne labolatorium

– dokładną, automatyczną wagę (wydruk 
elektroniczny)

– sprzedaż ratalną opału

– transport w strefie do 5 km bezpłatnie

Cennik (brutto):
– Kostka od 590 zł

– Orzech od 580 zł 

– Eko groszek 600 zł 

– Miał 400 zł 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku
ul. Wincentego Zydronia 11, Brzesko; tel.  14 68 62 505,  664 16 43 74, 691 095 468

www.mpec.brzesko.pl

prowadzi od czerwca 2010 r.

sprzedaż węgla
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Zapraszamy do lektury

Trwa budowa biblioteki

Dni Brzeska -to ostatnie wielkie wydarzenie kulturalne i muzyczne, w którym 
uczestniczyły tysiące widzów. Organizatorzy imprezy plenerowej i w tym roku nie 
zapomnieli, że na Plac Kazimierza Wielkiego przychodzą się pobawić zarówno 
dzieci, młodzież, jak i dojrzali widzowie – w ofercie Dni Brzeska każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Nie zabrakło także ludzi wielkiego serca, który oddawali 
pieniądze dla poszkodowanych w tegorocznej powodzi. 

Przedstawiamy Państwu także szczegółowe wyniki wyborów prezydenckich. Ja-
rosław Kaczyński zwyciężył w 16 z 18 obwodów. Otrzymał 9850 głosów, co daje 
wynik 60,27 procenta. 

Z życzeniami udanego wypoczynku, oddajemy Państwu do rąk wakacyjne wy-
danie BIM. Już po raz kolejny dostaliśmy korespondencję od Gabrysi Grabarz, 
która od kilku miesięcy jest w podróży po Ameryce Południowej, a której relacja na 
pewno wprawi Państwa w wakcyny nastrój. W podróż życia wyruszył także Tomek 
Daniec, który na piechotę ma zamiar przejść szlak świętego Jakuba do Santiago 
de Compostella. Warto przeczytać także materiał dotyczący browaru Okocim, który 
w  tym roku świętuje 165 lecie. Zapraszam do lektury. 

Zofia Sitarz

Przy Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 3 w Brzesku oficjalnie rozpoczęła 
się budowa hali sportowej, która jak 
przewidują plany, oddana zostanie do 
użytku za dwa lata. Na placu budowy 
symbolicznego wbicia łopaty dokonali 

miedzy innymi gospodarz gminy bur-
mistrz Grzegorz Wawryka, dyrektor 
PSP nr 3 Dorota Wójcik, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk. 

Więcej na stronie 6.
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Pierwsza tura dla Jarosława Kaczyńskiego. 15 951 wyborców z gminy 
Brzesko (na 28 520 uprawnionych) wzięło udział w I turze wyborów, 
która odbyła się 20 czerwca. Daje to frekwencję rzędu 55,93 procent  
i plasuje nas na trzecim miejscu w powiecie. Wyższą frekwencję zanoto-
wano w gminach Dębno (56,53 procent) i Iwkowa (57,95). Gdyby wyniki 
wyborów zależały od naszych mieszkańców, to wszystko skończyłoby 
się na I turze, którą u nas z ponad 50-procentowym poparciem wygrał 
Jarosław Kaczyński.

Wybory 2010

Wyniki wyborów w mieście
1 2 3 4 5 6 7 8 18 Razem

Marek Jurek 31 9 30 34 47 24 7 41 0 223
Jarosław Kaczyński 506

(42,2%)
347

(42,9%)
328 

(42,4%)
542 

(44,5%)
600 

(46,4%)
372 

(48,1%)
270 

(39,9%)
550 

(39,9%)
40 

(64,5%)
3555 

(43,5%)
Bronisław Komorowski 465

(38,8%)
312 

(38,6%)
300 

(38,8%)
454 

(37,3%)
462 

(35,7%)
274 

(35,4%)
299 

(44,2%)
532 

(38,6%)
15 

(24,2%)
3113 

(38,1%)
Janusz Korwin-Mikke 54 18 29 33 39 19 13 50 1 256
Andrzej Lepper 6 2 1 4 5 1 10 7 4 40
Kornel Morawiecki 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3
Grzegorz Napieralski 110 103 71 127 111 59 67 155 0 803
Andrzej Olechowski 19 10 11 14 15 17 6 30 2 124
Waldemar Pawlak 7 7 3 7 12 8 3 10 0 57
Bogusław Ziętek 1 0 1 1 1 0 1 1 0 6
Razem 1199 808 774 1217 1293 774 676 1377 62 8180

Obwody wg. numerów: 1 – Miejski Ośrodek Kultury, 2 – Spółdzielnia Mieszkaniowa, 3 – Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 4 – Szkoła 

Podstawowa nr 3, 5 – RPWiK, 6 – Publiczne Gimnazjum nr 1, 7 – Dom Kultury Fizycznej TKKF „Sokół”, 8 – Szkoła Podstawowa nr 2, 18 – SP ZOZ (szpital).

Wyniki wyborów w sołectwach
9 10 11 12 13 14 15 16 17 Razem

Marek Jurek 40 13 13 19 16 31 6 8 12 158
Jarosław Kaczyński 732

(56,2%)
447 

(61,2%)
315 

(45,2%)
606 

(59,3%)
631 

(58,5%)
710 

(57,0%)
381 

(68,6%)
241 

(58,1%)
404 

(64,3%)
4467 

(58,2%)
Bronisław Komorowski 344

(26,4%)
160 

(21,9%)
232 

(33,3%)
277 

(27,1%)
301 

(27,9%)
310 

(24,9%)
108 

(19,5%)
111 

(26,7%)
161 

(25,6%)
2004 

(26,1%)
Janusz Korwin-Mikke 29 6 23 18 16 30 10 7 9 148
Andrzej Lepper 7 9 7 8 9 5 3 1 3 52
Kornel Morawiecki 2 0 2 0 1 0 0 0 0 5
Grzegorz Napieralski 117 67 85 68 87 132 36 37 25 654
Andrzej Olechowski 17 13 7 12 8 22 7 4 6 96
Waldemar Pawlak 12 14 12 12 9 6 3 6 8 82
Bogusław Ziętek 2 1 1 2 0 0 1 0 0 7
Razem 1302 730 697 1022 1078 1246 555 415 628 7673

Obwody wg. numerów: 9 – Szkoła Podstawowa w Jasieniu, 10 – Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej, 11 – Dom Ludowy w Okocimiu, 12 – Szkoła Podstawowa w Jadowni-

kach, 13 – Gimnazjum w Jadownikach, 14 – GOSiR Mokrzyska, 15 – Szkoła Podstawowa w Buczu, 16 – Dom Kultury w Sterkowcu, 17 – Szkoła Podstawowa w Szczepanowie.

Wyniki Kaczyńskiego i Komorowskiego w poszczególnych gminach powiatu brzeskiego (I tura)
Borzęcin Brzesko Cchów Dębno Gnojnik Iwkowa Szczurowa Razem

Jarosław
Kaczyński

1946 
(59,33%)

8022 
(50,60%)

2324 
(59,24%)

3517 
(57,17%)

1997 
(65,26%)

1947 
(72,76%)

1871
(53,26%)

21624 
(56,23%)

Bronisław
Komorowski

748
(22,80%)

5117 
(32,28%)

864 
(22.02%)

1444 
(23,47%)

520
(16,99%)

382 
(14,28%)

838 
(23,85%)

9913 
(25,78%)

Tylko w pięciu obwodach frekwencja 
przekroczyła 60 procent. Są to obwody, 
których siedziby mieściły się w Cechu 
Rzemieślników oraz Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw (60,22), w RPWiK 
(61,45), w Publicznym Gimnazjum nr 1 

w Brzesku (61,20), w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Brzesku (61,29) oraz  
w brzeskim szpitalu (63,37). W dwóch 
obwodach frekwencja była niższa niż 50 
procent. Tak było w Porębie Spytkow-
skiej (45,22) i w Okocimiu (47,29). 

Zgodnie z przypuszczeniami na naj-
większe poparcie mogli liczyć  naszej 
gminie faworyci, czyli Jarosław Ka-
czyński i Bronisław Komorowski. Na 
tego pierwszego głosowało 8 022 wybor-
ców, co dało mu wynik 50,6 procent. Ko-
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morowski otrzymał 5 117 głosów (32,28 
procent). Prezes PiS zwyciężył w 17 
obwodach. Najlepszy procentowy wy-
nik uzyskał w Buczu, gdzie zebrał 68,6 
procent wszystkich głosów. Ponad 60-
procentowe poparcie miał też w brzeskim 
szpitalu oraz w Porębie Spytkowskiej  
i w Szczepanowie. Najmniej zwolenników 
miał Kaczyński na Browarnej i w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Brzesku (po 39 pro-
cent). W samym Brzesku otrzymał 43,5 
procent głosów. Lepszy wynik zanotował 
w sołectwach – 58,2 procent.

Komorowski mógł świętować sukces 
tylko na Browarnej, gdzie z wynikiem 
44,2 procent wyprzedził Kaczyńskiego  
o 4,3 punktu. Najmniej głosów otrzymał 
w Buczu – 19,5 procent. W Brzesku gło-
sowało na niego 38,1 procent wyborców, 
natomiast w sołectwach jego wynik to 
26,1 procent.                              PRUD

Ilość głosów oddanych na poszczegól-
nych kandydatów w gminie Brzesko
Jarosław Kaczyński – 8022 (50,60%)
Bronisław Komorowski – 5117 (32,28%)
Grzegorz Napieralski – 1457 (9,19%)
Janusz Korwin-Mikke – 404 (2,55%)
Marek Jurek – 381 (2,40%)
Andrzej Olechowski – 220 (1,39%)
Waldemar Pawlak – 139 (0,88%)
Andrzej Lepper – 92 (0,58%)
Bogusław Ziętek – 13 (0,08%)
Kornel Morawiecki – 8 (0,05%)

WYBORY 2010 
(PO DRUGIEJ TURZE)

Zgodnie z przewidywaniami, drugą 
turę wyborów w gminie Brzesko rów-
nież wygrał Jarosław Kaczyński, a jego 
przewaga w niektórych obwodach była 
druzgocząca. 4 lipca mieszkańcy naszej 
gminy wykazali większą dyscyplinę 
wyborczą, bo frekwencja przy urnach 
wzrosła o około 2 procent (wyniosła  
w sumie 57,92 procent). Podobnie jak 
w pierwszej turze, w powiecie lepsze 
pod tym względem były gminy Czchów 
i Dębno, do których dołączyła jeszcze 
Iwkowa z najwyższą, bo ponad 60-pro-
centową frekwencją. 

Tym razem najwyższą frekwencję 
zanotowaliśmy na Osiedlu Stare Mia-
sto. Lokal mieszczący się w budynku 
Gimnazjum nr 1 odwiedziło w su-
mie 65,76% wyborców. Ponad 60 pro-
cent głosujących odnotowano ponadto  
w Szkole Podstawowej nr 3 (61,58 pro-
cent), w RPWiK (61,00) oraz w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Brzesku 61,92). 
Najmniej (procentowo) głosujących było 
w brzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
(52,65), w Porębie Spytkowskiej (48,13), 
w Okocimiu (51,93) i w szpitalu (44,58). 
W sumie w całej gminie oddano 16 344 
ważnych głosów (przy 28 497 upraw-
nionych do głosowania).      

Jarosław Kaczyński zwyciężył w 16  

z 18 obwodów. Otrzymał 9 850 głosów, 
co daje wynik 60,27 procent. W Brzesku 
najwięcej głosów otrzymał w szpitalu 
(75,53 procent) oraz w RPWiK (56,76)  
i w Publicznym Gimnazjum nr 1 (55,66). 
Najmniej głosów oddano na niego  
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury 
(49,92) i w TKKF Sokół przy ulicy Bro-
warnej (46,84). To jedyne dwa obwody, 
w których triumf święcił Bronisław Ko-
morowski. 

Zdecydowanie większe poparcie ma 
lider Prawa i Sprawiedliwości w sołec-
twach. Szczególnie w Buczu (77,03), Po-
rębie Spytkowskiej (74,04), Szczepanowie 
(71,45) i w Sterkowcu (70,92). Poniżej 60-
procent głosów otrzymał Kaczyński tylko 
w Okocimiu (59,08).                     PRUD

Ilość głosów oddanych na poszczegól-
nych kandydatów w gminie Brzesko
Jarosław Kaczyński – 9850 (60,27%)
Bronisław Komorowski – 6494 (39,73%)

O TYM SIĘ MÓWI

Wyniki wyborów w mieście
1 2 3 4 5 6 7 8 18 Razem

Jarosław 
Kaczyński

597
(49,92%)

431
(51,56%)

394
(52.05%)

654
(51,78%)

722
(56,76%)

457
(55,66%)

326
(46,84%)

712
(52,20%)

71
(75,53%)

4364
(52,58%)

Bronisław 
Komorowski

599
(50,08%)

405
(48,44%)

363
(47,95%)

609
(48,22%)

550
(43,24%)

364
(44,34%)

370
(53,16%)

652
(47,80%)

23
(24,47%)

3935
(47,42%)

Razem 1196 836 757 1263 1272 821 696 1364 94 8299
Obwody wg. numerów: 1 – Miejski Ośrodek Kultury, 2 – Spółdzielnia Mieszkaniowa, 3 – Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 4 – Szkoła 

Podstawowa nr 3, 5 – RPWiK, 6 – Publiczne Gimnazjum nr 1, 7 – Dom Kultury Fizycznej TKKF „Sokół”, 8 – Szkoła Podstawowa nr 2, 18 – SP ZOZ (szpital).

Wyniki wyborów w sołectwach
9 10 11 12 13 14 15 16 17 Razem

Jarosław 
Kaczyński

899
(67,59%)

576
(74,04%)

449
(59,08%)

697
(65,08%)

775
(67,04%)

871
(67,73%)

446
(77,03%)

300
(70,92%)

473
(71,45%)

5486
(68,19%)

Bronisław 
Komorowski

431
(32,41%)

202
(25,96%)

311
(40,92%)

374
(34,92%)

381
(32,96%)

415
(32,27%)

133
(22,97%)

123
(29,08%)

189
(28,55%)

2559
(31,81%)

Razem 1330 778 760 1071 1156 1286 579 423 662 8045
Obwody wg. numerów: 9 – Szkoła Podstawowa w Jasieniu, 10 – Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej, 11 – Dom Ludowy w Okocimiu, 12 – Szkoła Podstawowa w Jadowni-

kach, 13 – Gimnazjum w Jadownikach, 14 – GOSiR Mokrzyska, 15 – Szkoła Podstawowa w Buczu, 16 – Dom Kultury w Sterkowcu, 17 – Szkoła Podstawowa w Szczepanowie.

Wyniki Kaczyńskiego i Komorowskiego w poszczególnych gminach powiatu brzeskiego (I tura)
Borzęcin Brzesko Czchów Dębno Gnojnik Iwkowa Szczurowa Razem

Jarosław 
Kaczyński

2505
(71,12%)

9850
(60,27%)

2984
(70,83%)

4486
(69,64%)

2497
(77,31%)

2362
(82,01%)

2698
(68,76%)

27382
(67,52%)

Bronisław 
Komorowski

1017
(28,88%)

6494
(39,73%)

1229
(29,17%)

1956
(30,36%)

733
(22,69%)

518
(17,99%)

1226
(31,24%)

13173
(32,48%)
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Budowa rozpoczęta

O wyższy poziom

Przy Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 3 w Brzesku oficjalnie rozpoczęła 
się budowa hali sportowej, która jak 
przewidują plany, oddana zostanie do 
użytku za dwa lata. Na placu budowy 
symbolicznego wbicia łopaty dokonali 
miedzy innymi gospodarz gminy bur-

mistrz Grzegorz Wawryka, dyrektor 
PSP nr 3 Dorota Wójcik, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk. 

-Przetarg na wykonanie sali ogłoszo-
ny został na początku roku, wykonaw-
cę wyłoniono w marcu, został nim Za-
kład Remontowo-Budowlany „Budolex”  

Dwóch kandydatów, którzy najszybciej złożą dokumenty rekrutacyjne 
do Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku na kierunek pedagogika lub 
pedagogika specjalna, a ich średnia z matury będzie najwyższa spośród 
wszystkich starających się o przyjęcie na studia, zostanie zwolnionych  
z opłaty czesnego za pierwszy semestr nauki.

- Ta propozycja wynika z naszych sta-
rań o utrzymanie wysokiego poziomu 
kształcenia. Chcemy też w ten sposób 
zachęcić najlepszych maturzystów, aby 
studiowali właśnie u nas – mówi Stani-
sław Lis, rektor MSzW. 

Zasady są proste i czytelne. Kto jak 
najszybciej złoży w uczelni dokumen-
ty, a jego średnia z matury wynosi 
przynajmniej 4,5 („stara” matura) lub 
81 procent („nowa” matura), ma szan-
sę skorzystać z proponowanej przez 
MSzW ulgi. Tacy studenci będą też po-
siadać prawo do ubiegania się o stypen-
dium socjalne oraz inne formy pomocy 
materialnej przewidziane przez Usta-
wę i uczelniany regulamin dotyczący 

udzielania takiej pomocy. Ważne jest 
to, że oferta dotyczy studentów chcą-
cych kształcić się zarówno w systemie 
stacjonarnym jak i zaocznym. 

Możliwości studiowania są w Mało-
polskiej Szkole Wyższej coraz szersze. 
Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie 
proponuje studia na kierunku pedagogi-
ka o specjalnościach: pedagogika przed-
szkolna i szkolna (oligofrenopedagogika 
z terapią przez sztukę) oraz resocjaliza-
cja i  bezpieczeństwo publiczne. W uczel-
ni można uzyskać kwalifikacje niezbęd-
ne asystentowi osoby niepełnosprawnej. 
Po studiach na tym kierunku można też 
podjąć pracę jako przedszkolny nauczy-
ciel języka angielskiego.

Wydział Ekonomii i Pedagogiki  
w Brzesku proponuje studentom kie-
runki: wychowanie przedszkolne  
i wczesnoszkolne, pedagogikę opie-
kuńczo-wychowawczą, komunikację 
medialną oraz resocjalizację i bezpie-
czeństwo publiczne. 

W brzeskiej MSzW można też pod-
jąć studia podyplomowe. To oferta dla 
tych, którzy ukończyli studia zawo-
dowe lub magisterskie. Proponowane 
kierunku to: diagnoza i terapia peda-
gogiczna, sztuka w edukacji, edukacja 
dla bezpieczeństwa, oligofrenopedago-
gika, profilaktyka i resocjalizacja oraz 
opieka i wsparcie osób starszych, prze-
wlekle chorych i niepełnosprawnych.              
                                                  PRUD

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji i przebiegu studiów w Małopolskiej Szkole Wyższej zamieszczone 
są na stronie internetowej: www.studia@mszw-brzesko.edu.pl 

z Ujanowic. Koszt prac budowlanych 
zamknie się kwotą 4 milionów złotych. 
Powstanie pełnowymiarowa sala spor-
towa z zapleczem sanitarnym i szatnia-
mi, prace budowlane potrwają dwa lata 
– mówi inspektor Wydziału Infrastruk-
tury, Antoni Staszczyk. 

-Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa 
Sportu o przyznanie dotacji do budowy, 
jest duża szansa, że uda nam się pozy-
skać z tego źródła ponad milion złotych. 
Równolegle prowadzimy działania o po-
zyskanie środków unijnych na ten cel 
– mówi burmistrz Grzegorz Wawryka.  
Na terenie gminy wybudowano do tej 
pory dwie sale, w których mogą być pro-
wadzone rozgrywki międzyszkolne. No-
wopowstająca hala przy PSP nr 3 będzie 
także miejscem działalności sekcji spor-
towych klubów gminy Brzesko.       red
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Cztery transporty darów, każdy po 
około 1,5 tony trafiły do najbardziej 
potrzebujących w gminie Szczcurowa. 

Ich zbiórka prowadzona była na te-
renie firmy Zasada Trans Spedition.  
Zorganizowano 4 transporty darów  

w dniach 8, 9, 11, 18 czerwca. Każdy  
z nich zawierał około 1,5 tony produktów.  
-Początkowo darczyńcy przynosili żyw-
ność, środki czystości, wodę mineralną, 
następnie pościel, koce, śpiwory, kołdry 
oraz odzież w tym również odzież nową, 
obuwie, drobne artykuły gospodarstwa 
domowego jak szklanki, garnki oraz za-
bawki - mówi Paweł Nowak z Zasada 
Trans Speditoin. 

Dzięki hojności mieszkańców Brzeska 
do Szczurowej pojechały także meble 
oraz duże agd - lodówki i kuchenki gazo-
we. Wszystkie dary trafiły już do Szczu-
rowej i, jak informuje sekretarz gminy 
Szczurowa, Maria Kądziołka, zostały już 
rozdysponowane między najbardziej po-
trzebujących. 

Organizatorami akcji były Urząd Miej-
ski oraz firma Zasada Trans Spedition, 
partnerami akcji były Firma Bacówka 
-spółka komandytowa oraz Fundacja 
`Szlachetne zdrowie`, akcji patronował 
burmistrz Brzeska, Grzegorz Wawryka.

Bądźmy razem

Pod takim hasłem przebiegał w Ster-
kowcu piknik rodzinny zorganizowany 
przez Publiczną Szkołę, Radę Rodzi-
ców i Radę Sołecką. Atrakcyjny pro-
gram imprezy sprawił, że doskonale 

bawili się zarówno najmłodsi, 
jak i dorośli mieszkańcy Ster-
kowca.  Przygotowano między 
innymi  występy artystyczne 
uczniów, liczne konkursy, gry 
i zabawy, a także prezentację 
sprzętu policyjnego i strażac-
kiego, której dokonali policjanci 
z Komendy Powiato-
wej Policji z Brzeska 
oraz druhowie Ochot-
niczej Straży Pożar-
nej ze Szczepanowa.  
 Zgromadzonej pu-

bliczności żywą lekcją historii 
zaprezentowała się Drużyna 
Wojów Św. Stanisława. Wiele 
emocji wzbudził pokaz tańca 
z ogniem w wykonaniu absol-

wenta Szkoły Podsta-
wowej w Sterkowcu 
- Tymoteusza Legut-
ko. O godzinie 20 roz-
poczęła się zabawa 
taneczna, którą po-
prowadził sołtys Ster-
kowca Józef Witek.  
 Podczas imprezy 
prowadzono sprzedaż 
cegiełek oraz zorga-
nizowano loterię fan-
tową. Cały dochód 
z imprezy zostanie 

przeznaczony na zakup sztandaru dla 
szkoły. Staraniem dzieci i ich rodzi-
ców Szkoła Podstawowa w Sterkowcu 
będzie nosiła bowiem imię Św. Stani-
sława Biskupa i Męczennika. Uroczy-
stość nadania sztandaru zaplanowana 
jest na przełom kwietnia i maja 2011 
roku. W przygotowania pikniku ak-
tywnie zaangażowali się nauczyciele 
pod kierunkiem dyrektora Bożeny 
Martyny, rodzice oraz uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Sterkowcu.       red

Pomoc powodzianom
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Wyruszył w podróż życia

Któż jest powodem tego całego moje-
go „zamieszania”? Kto wzywa mnie na 
Jego szlaki? Kryje się On pod tajem-
niczym imieniem Santiago. To Jakub, 
apostoł Jezusa, nazwany Starszym, 
gdyż w przeciwieństwie do drugiego 
apostoła Jakuba został wcześniej powo-
łany. Pochodził z Betsaidy, był synem 
Zebedeusza i bratem św. Jana Ewan-
gelisty. Z Pisma Świętego dowiaduje-
my się, iż Jakub był przy Chrystusie 
między innymi na górze Przemienienia 
- Tabor. Tradycja głosi, iż Santiago wy-
ruszył z Ewangelią na dzisiejsze tere-
ny Hiszpanii, ale nawróciwszy tylko 
kilku pogan wrócił do Ziemi Świętej. 
Tam jako pierwszy z apostołów zginął 
śmiercią męczeńską w 44 roku. Według 
legendy, ciało świętego trafiło na tere-
ny hiszpańskiej Galicji, gdzie wkrótce 
o nim zapomniano. Dopiero w IX wie-
ku po Chrystusie pewien pustelnik  
o imieniu Paleyo pewnej nocy zauważył 
deszcz gwiazd spadających na ziemię. 
W tym miejscu odkryto szczątki św. 
Jakuba Apostoła i nazwano je Santia-
go de Compostella co można tłumaczyć 
jako „Świętym Jakub w polu gwiazd”.

Od tamtego czasu rozpoczął się kult 
Ucznia Chrystusa, do którego pielgrzy-
mi zmierzali z wszystkich zakątków 
Europy. Obecnie od kilkudziesięciu lat 
na nowo ożywiła się tradycja pielgrzy-
mowania do Compostelli.

W drogę!
Nadszedł piękny dzień, wyczekiwany 

od wielu miesięcy, a nawet lat. Dzień, 
który jest dla mnie wyjątkowy. Nie do 
końca zdaję sobie jeszcze sprawę co mnie 
może czekać oraz z tego, że pielgrzymka 
już trwa. To kwestia dnia, może dwóch, 
kiedy dotrze do mnie ta prawda, iż moje 
życie wygląda inaczej. Zostawiłem do-
tychczasowy uporządkowany tryb życia. 
Już nie będę wstawał po szóstej rano, 
by pójść do pracy, w weekendy nie będę 
jeździł na zajęcia... Kolejne czynności  
w ciągu dnia nie będą tak bardzo prze-
widywalne jak wcześniej. Żegnaj ruty-
no! Od dzisiaj wiem tylko tyle, iż z każ-
dym kilometrem oddalam się od mojej 
małej ojczyzny, a zbliżam do celu... póki 
co bardzo odległego. Jedyne co mogę za-
planować, to ewentualna miejscowość, 
w której będę nocował w danym dniu. 

Nie jestem w stanie przewidzieć, jak 
będzie wyglądał dzień, kogo spotkam, 
co się wydarzy. To właśnie jest pięk-
nem tej Drogi... Sytuacje, których nie 
mogę przewidzieć... 

Kryzys dnia czwartego
Czwarty dzień (czwartek) okazał się 

kryzysowym. Poranek nie wskazywał 
na wiele trudności, które w dużym stop-
niu zaważą na dalszym pielgrzymowa-
niu. Coraz bardziej doskwiera mi ból 
ścięgien Achillesa. Co godzinę, dwie za-
trzymuję się by je smarować maściami. 
Niestety, dopołudniowe częste przelotne 
opady i popołudniowo - wieczorna kilku-
godzinna ulewa nie pozwalają iść w in-
nych niż trekingi butach. W nich też do-
skwiera niesamowity ból. Deszcz lejący 
się strumieniami z nieba nie oszczędził 
także butów, więc po dojściu do Olkusza 
byłem ledwo żywy. Mając skierowanie 
na SOR w Olkuszu w celu dokładniej-
szego sprawdzenia ścięgien, zacząłem 
się rozglądać za noclegiem w pobliżu 
lecznicy. Niestety, chyba nie byłem zbyt 
mile widzianym gościem w jednej z pa-
rafii, gdyż dano mi do zrozumienia, bym 
noclegu szukał w innym miejscu. Pada-
jący ze zmęczenia, z odparzonymi no-
gami nie chciałem w ulewnym deszczu 
wędrować do parafii w centrum miasta, 
gdyż później musiałbym się wracać do 
szpitala na konsultację. Na szczęście 
w pobliżu dało mi się znaleźć nocleg  
w Schronisku Młodzieżowym, gdzie 
dzięki życzliwości Pracowników mogłem 
zrobić pranie oraz wysuszyć buty. Do-
stałem tutaj także posiłek. Najbardziej 
tragicznym dla mnie momentem była 
wizyta, a raczej diagnoza lekarska na 
SOR. Okazuje się, iż mam przeciążone 
obydwa ścięgna Achillesa i dalsze wę-
drowanie może skończyć się całkowi-
tym pozrywaniem ścięgien. Otrzyma-
łem kilka rodzajów leków i zalecenie, 
aby przez tydzień w ogóle nie chodzić. 
To była najokrutniejsza i najmniej wy-
czekiwana diagnoza, której tak bardzo 
nie chciałem usłyszeć. Kamień z serca 
spadł:) Ku mojej radości, kłopoty jakie 
pojawiły się ze ścięgnami są już pokona-
ne. Dzięki temu mogę wrócić do Olkusza 
- tam przerwałem wędrówkę - i konty-
nuować ją. W pierwsze dni po przerwie 
planuję robić trochę krótsze etapy drogi, 
przechodząc około 20 - 25 km dziennie, 
stopniowo zwiększając dystans dzienny. 

Tomek Daniec ma 25 lat, mieszka w Nowym Wiśniczu. Niedawno obronił 
pracę licencjacką w Małopolskiej Szkole Wyższej w Brzesku. 21 czerwca 
wyruszył do Santiago de Compostella szlakiem świętego Jakuba. Ma do 
przejścia 3 tysiące kilometrów. Jak sam mówi, jest to podróż jego życia, 
spełnienie najskrytszych marzeń. Przedstawiamy relację z pierwszych dni 
jego wędrówki, opisujemy rozmyślania Tomka, spostrzeżenia i spotkania. 
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bę Ołtarza wraz z ks. Pawłem Królem 
wypoczywała od 29 czerwca. Koordy-
natorem oaz, jak co roku, był proboszcz 
parafii w Szczepanowie ks. prałat Wła-
dysław Pasiut. 

Przedsięwzię-
cia te są możli-
we dzięki licz-
nym wpływom  
z dotacji z Cari-
tas Diecezji Tar-
nowskiej, Urzę-
du Miejskiego  
w Brzesku, Sto-
w a r z y s z e n i a 
Krzewienia Kul-
tu Św. Stanisła-
wa BM i Ochro-

ny Dziedzictwa Ziemi Szczepanowskiej, 
Parafii Szczepanów oraz prywatnych 
sponsorów. Stowarzyszenie Krze-
wienia Kultu Św. Stanisława     BM

WOKÓŁ NAS

Szlak świętego Jakuba
Święty Jakub w ikonografii przed-

stawiany jest w płaszczu pielgrzymim,  
z pielgrzymią muszlą i kosturem. Uka-
zuje się Go również na koniu z mieczem 
- jako pogromcę Maurów. Pielgrzymów 
wędrujących szlakami św. Jakuba moż-
na rozpoznać po symbolach, jakimi są 
muszla świętego, która dawniej służyła 
jako naczynie do picia, kostur - kij piel-
grzyma, który symbolizuje oparcie się 
na Chrystusie oraz tykwa. Dzisiaj (śro-
da, 8 lipca) mija 12 dzień pielgrzymki. 
Dotarłem do Brzegu, ostatniego miasta 
opolszczyzny. Do granicy w Zgorzel-
cu pozostało jeszcze około 230 kilome-
trów. Za około tydzień przejdę już  na 
tereny Niemiec. Po drodze minąłem 
już województwo małopolskie, śląskie 
(zagłębie i Śląsk), opolskie, jutro wkra-
czam na teren woj. dolnośląskiego. Jak 
do tej pory tylko w jednym miejscu na 
Górnym Śląsku odmówiono mi w para-
fii noclegu, a w pozostałych miejscach  
z radością udzielano mi gościny zarówno 
na plebaniach, jak i w licznych domach 
prywatnych. Najbardziej serdecznym 
i gościnnym miejscem dla jakubowych 

pielgrzymów okazała się opolszczyzna. 
Tutaj prężnie działają Przyjaciele Dróg 
Świętego Jakuba, którzy opiekują się 
dobrze oznakowanymi szlakami jaku-
bowymi na opolszczyźnie, ale też gosz-
czą mnie u siebie w domach.

Po drodze odwiedzam miejsca warte 
zobaczenia ze względu na piękną ar-
chitekturę i kult miejsca, jak  góra św. 
Anny czy przepiękny Kamień Śląski - 
miejsce związane ze św. Jackiem.

Camino znaczy droga
Większość osób spotykanych po dro-

dze jest zdziwiona tym, dokąd wędruję, 
stąd też przystajemy na kilka minut 
przy drodze i opowiadam im o szlakach 
pątniczych do Hiszpanii. Gdy się dowia-
dują o celu mojej podróży, stają się bar-
dzo życzliwi, często obdarowują mnie 
jedzeniem i piciem. Pogoda dopisuje, 
wczoraj trochę popadało, gdy szedłem 
trasą wzdłuż wałów Odry. 

Jestem pełen radości z wędrowania. 
Ta droga jest cudowna, to niesamowite 
miejsce spotkania z sobą samym- swo-
imi myślami, ale też z drugim człowie-
kiem. Niesamowite jest to, że spoty-

kane po drodze osoby dzwonią później 
do mnie w kolejne dni i pytają, dokąd 
dotarłem, jak się pielgrzymuje, jak się 
czuję. To jest wspaniałe. Mam mnóstwo 
telefonów i smsów od znajomych, czuję 
ich życzliwość i wsparcie. Mam nadzie-
ję, że nogi nie zbuntują się i poprowa-
dzą mnie dalej. Na tym szlaku bezsen-
sowne jest planowanie czegokolwiek. 
Wszystko przychodzi spontanicznie. 
Nagle spotykają mnie na drodze oso-
by, które zabierają na noc czy na obiad. 
Otrzymuję też emaile, w których mam 
zaproszenia na noclegi. Camino to moje 
życie! Wysłuchała i spisała               ZS

Tomek wyruszył  do Santiago 
de Compostella 21 czerwca. Ma 
do przejścia około 3 tysięcy kilo-
metrów. Patronat nad pielgrzym-
ką sprawują: rektor Małopolskiej 
Szkoły Wyższej, prof. Stanisław 
Lis, Brzeski Magazyn Informacyj-
ny oraz RDN Małopolska. Relacje  
z podróży Tomka oraz galerię zdjęć 
oglądać można na stronie: 
www.santiago2010.pl

Na pielgrzymim szlaku
W sierpniu po raz kolejny wyrusza 

na szlak Piesza Pielgrzymka Tar-
nowska na Jasną Górę. Zachęcamy 
do pielgrzymowania wszystkich pa-
rafian. Zapisy na pieszą pielgrzymkę 
będą przyjmowane w poszczególnych 
parafiach do końca lipca. Pielgrzy-
mi z Dekanatu Szczepanowskiego, 
Czchowskiego oraz Brzeskiego piel-
grzymują tradycyjnie w grupie nr 8, 

której patronem jest św. Stanisław ze 
Szczepanowa. 

Tych, którzy nie mogą udać się 
pieszo do Częstochowy (szczególnie 
chorych), zachęcamy do duchowego 
pielgrzymowania i łączenia się z piel-
grzymami za pośrednictwem naszego 
diecezjalnego radia. Osoby, które zde-
cydują się na taką formę pielgrzymo-
wania prosimy, by zgłosiły ten fakt 
w zakrystii w Szczepanowie. Stowa-
rzyszenie Krzewienia Kultu Św. 
Stanisława                                 BM

Parafialne ozay
Jak co roku parafia pw. Św. Ma-

rii Magdaleny i Św. Stanisława BM  
w Szczepanowie organizuje dla dzieci 
i młodzieży letni wypoczynek w formie 
parafialnych oaz. W tym roku prawie 
stu uczestników oazy przez 12 dni wy-
poczywać będzie w miejscowości Pobie-
rowo nad Bałtykiem.  

Pierwsza grupa 42 dziewcząt zaanga-
żowanych w Dziewczęcą Służbę Maryją 
i parafialny zespół OREMUS wyjechała 
na obóz już 26 czerwca. Kierownikiem 
oazy był wikariusz ks. Mariusz Wójto-
wicz. Duga grupa, złożona z chłopców 
zaangażowanych w Liturgiczną Służ-
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List z Ameryki

La Paz to miasto jedyne w swoim 
rodzaju. Po pierwsze zachwyca swo-
im położeniem. Wygląda tak jakby 
ktoś wykopał dziurę głębokości 400m  
i ustawił w niej domy, wybudował ulice 
i zaprosił 1 mln ludzi do zamieszkania 
w niej. Miasto to bowiem znajduje się 
w niecce pomiędzy płaskowyżem Alti-
plano a masywem Kordyliera Wschod-
nia. Ulice wznoszą się i opadają, co  
w połączeniu z wysokością 3700 m 
n.p.m. daje się we znaki w postaci za-
dyszki po zrobieniu kilku kroków. Poza 
tym chaos panuje tutaj niesamowity. 
Samochody jeżdżą jak chcą. Raczej 
nikt nie przestrzega przepisów drogo-
wych. Kontrolerzy biletów wykrzykują 
z minibusów nazwy kolejnych przy-
stanków. Panie na straganach nawo-
łują do kupna swoich produktów, ku-
charki zapraszają na obiad, a fryzjerzy 
zachęcają do skorzystania ze swoich 
usług. Życie tutaj generalnie toczy się 
na ulicy. Można znaleźć tam dosłownie 
wszystko: od stołówek, przez księgar-
nie, stoiska z odzieżą, fałszywymi ro-
leksami, po wszelkiego rodzaju usługi: 
czyszczenie butów czy studio tatuażu. 
A na tzw. „Markecie Wiedźm” (Merca-
do de las Brujas) każdy turysta może 
się ubrać od stóp do głów w wyroby  
z alpaki, zakupić magiczne zioła czy 
nienarodzony płód lamy służący do ce-
lów rytualnych.  Ale poza życiem ulicz-
nym La Paz ma także do zaoferowania 
inne atrakcje. Znajduje się tutaj kilka 

ciekawych muzeów: Narodowe Mu-
zeum Sztuki, Koki, Tekstyliów Andyj-
skich czy Instrumentów Muzycznych. 
Można także odwiedzić więzienie San 
Pedro, co jest o tyle ciekawe, że jest ono 
nadal czynne, a przewodnikiem jest je-
den ze skazanych. Niestety, nie skusi-
łam na tę wycieczkę.

W zamian za to postanowiłyśmy  
z Dominiką zakosztować innego rodza-
ju adrenaliny w postaci przejażdżki 
autobusem tzw. „drogą śmierci”. Na-

zwa nie jest bez przyczyny. Droga ta 
bowiem momentami nie przekracza 
4m, a na dodatek wygląda jakby ktoś 
wykroił ją dłutem na stromym zboczu. 
Ciśnienie skacze szczególnie w momen-
tach, kiedy z naprzeciwka nadjeżdża 
inny pojazd a za oknem kilkudziesię-
ciu metrowa przepaść. Żeby wrażeń nie 
było mało, trzy razy przebijamy oponę. 
Na szczęście ostatecznie udaje nam 
się dojechać do celu, którym jest Rur-
renabaque, czyli miasteczko położone  
u wrót boliwijskiej Amazonii. Stąd uda-
jemy się na dwie wycieczki: na pampę 
i do dżungli. Pierwsza z nich obfituje 
w obserwację bogatego życia dzikich 
zwierząt. Płynąc łódką, podziwiamy 
prężące się na gałęziach drzew liczne 
gatunki ptaków takie jak: czaple, zi-
morodki, ptaki rajskie. Udaje nam się 
dostrzec leniwce, które zawisły gdzieś 
wysoko na drzewie w zasadzie w bez-
ruchu. Małpy dosłownie wskakują 
nam na łódkę w poszukiwaniu bana-
nów, żółwie ospale prażą się w słońcu 
na konarach wystających z wody, ka-
pibary brodzą w błocie, a nad naszymi 
głowami szybują pary kolorowych pa-
pug. Największe jednak wrażenie robią 
na nas niezliczone oczy przyglądające 
się nam sponad powierzchni wody. 
To aligatory, których jest tutaj całe 
mnóstwo. A ich kuzyn kilku metrowy 
kajman czarny bacznie obserwuje nas 
z nabrzeża. Po wyjściu z łódki udaje-
my się na podmokłe bagna w poszu-
kiwaniu anakondy. Wyprawa została 
zakończona sukcesem. A potem, żeby 
mieć co włożyć do garnka, idziemy na 

Boliwijczycy w tradycyjnych strojach w czasie obchodów Nowego Roku Aymara

Ja i Dominika w La Paz
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połów piranii. Udaje się nam złapać 
kilkanaście sztuk, ale na całe szczę-
ście kucharz też nie próżnował, dzięki 
czemu nie szliśmy spać głodni. Na za-
kończenie czas na relaks, czyli kąpiel 
w rzece w towarzystwie różowych del-
finów. Żegnamy pampę i odpływamy 
w stronę gęstniejących w oddali lasów 
tropikalnych. Przez kolejne dni prze-
dzieramy się przez malutki fragment 
Parku Madidi mającego powierzchnię 
1.8 mln ha. Przewodzi nam Ermin, 
wychowany w dżungli i w którego ro-
dzinie z pokolenia na pokolenia prze-
kazywane są tajniki poruszania się po 
tych dzikich terenach, rozpoznawania 
poszczególnych roślin i wypatrywania 
zwierząt ukrytych w gęstych lasach. 
Ma niezwykle wyczulony zmysł węchu, 
słuchu i wzroku, dzięki czemu mamy 
szczęście zobaczyć na własne oczy tapi-
ry, rodzinkę dzikich świń i pekari. Poza 
tym Ermin zaznajamia nas z kolejny-
mi drzewami, które mają właściwości 
lecznicze. Jedne mają charakter anty-
septyczny, drugie działają odstrasza-
jąco na komary, inne uleczą z malarii,  
a jeszcze inne dają mleko, które ideal-
nie nadaje się do karmienia niemowląt. 
Są też takie, które mogą zabić. Dżun-
gla to zupełnie inny świat i trzeba być 
dobrze przygotowanym, żeby w niej 
przetrwać. Chyba tylko ludzie w niej 
urodzeni potrafią poznać dogłębnie jej 
tajniki, choć i oni mogą się w niej zagu-
bić. Dżungla bowiem zmienia się z dnia 
na dzień. To niezwykle fascynujący 
świat, ale zdajemy sobie sprawę, że bez 
pomocy tubylców sami nie przetrwali-
byśmy w nim zbyt długo. Opuszczamy 
zatem Park Madidi bogatsi o nowe do-
świadczenia.

Wracamy do La Paz, gdzie czeka już 
na nas Iza i Kamil – para Polaków od 
dwóch lat jadąca na motorach przez 
świat (www.singapore2poland.pl). Po-
znaliśmy się w Uyni i teraz postana-
wiamy razem świętować Sylwestra. 
Może to się wydać dziwne, ale właśnie 
21 czerwca, czyli w najkrótszym dniu 
w roku w Boliwii obchodzony jest Nowy 
Rok Aymara. Jedziemy do pobliskiego 
historycznego  Tiwanaku, gdzie znaj-
dują się ruiny pochodzące sprzed 1000 
lat. Całą noc słuchamy lokalnej muzy-
ki, podziwiamy tańce regionalne i grze-
jemy się przy ogniskach rozpalanych 
wokół miasteczka. Ale nawet czap-
ka naciągnięta na uszy nie pomaga,  
w końcu to pierwszy dzień zimy. Punk-
tualnie o wschodzie słońca rozpoczyna 
się ceremonia powitania Nowego Roku 
5518, kiedy to promienie słońca prze-

świecają przez bramę świątyni. Zgro-
madzeni Boliwijczycy wznoszą wów-
czas dłonie w celu otrzymania energii 
ze słońca. Nam jednak nie udaje się 
dostrzec tej magii. Może znajdziemy ją 
gdzie indziej, w górach.

Najpierw przemierzamy tzw. szlak 
Takesi pamiętający jeszcze czasy in-
kaskie. Przez przełęcz Apacheta znaj-
dującą się na wysokości 4700m n.p.m. 
schodzimy prosto do dżungli. Krajo-
braz zatem zmienia się z każdym kro-
kiem. Potem jednak zapragnęliśmy 
zobaczyć najwyższe szczyty Boliwii. 
Jedziemy do Soraty – uroczego mia-
steczka położonego u podnóży Kordy-
liery Wschodniej. Stąd udajemy się 
nad Lagunę Chillata, która znajduje 
się u stóp ośnieżonych sześciotysięcz-
ników: Illampu i Ancohuma. Widoki 
zapierają dech w piersiach.

Ostatnim punktem naszej podróży po 

Boliwii jest najwyżej położone jezioro na 
świecie (3812m n.p.m.) czyli Jezioro Titi-
caca. Najpierw odwiedzamy śpiące mia-
steczko Carabuco, w którym jesteśmy je-
dynymi turystami. A potem kierujemy się 
do Copacabany, skąd wsiadamy na statek 
na Wyspę Słońca (Isla del Sol). Kolejny raz 
spacerujemy pośród inkaskich ruin, z tym 
że w trochę innych okolicznościach przy-
rody. Czujemy się jak na greckiej wyspie. 
Z wszystkich stron otacza nas bowiem 
głęboki lazur krystalicznie czystego jezio-
ra, a piasek na plaży niemalże bielszy jest 
od śniegu. Nad talerzem z przepysznym 
pstrągiem w świetle zachodzącego za gó-
rami słońca wspominamy ostatnie trzy 
miesiące spędzone w Boliwii. Zdajemy so-
bie bowiem sprawę, że nadszedł czas opu-
ścić ten malowniczy kraj. Pora na kolejną 
pieczątkę w paszporcie, tym razem wbitą 
przez peruwiańskiego urzędnika. 

Gabriela Grabarz

Laguna Chillata
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Brzesko czysta gmina

Już po raz dziewiąty rozstrzygnięty 
został konkurs `Brzesko -czysta gmina` 
organizowany przez ref. Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środowiska – Hen-
ryka Pielę oraz Małgorzatę Młynarczyk 
z Urzędu Miejskiego, adresowany do wy-
chowanków szkół i przedszkoli. W tym 
roku zwycięzcą konkursu zostało Gim-
nazjum nr 1 z Brzeska, II miejsce zajęli 
wychowankowie Szkoły Podstawowej  
z Mokrzysk, III zaś uczniowie Szkoły 
Podstawowej ze Szczepanowa. Zwycięz-
cy otrzymali czek na 2 tysiące złotych, 
laureaci II i III miejsca w nagrodę dosta-
li czeki o wartości 1,5 i 1 tysiąca złotych. 
Fundatorem nagród był Urząd Miejski. 

-W konkursie wzięło udział 11 szkół 
z terenu Gminy. Tematyka tegorocz-
nej edycji była związana z gospodarką 
ściekową, inwentaryzacją pokryć azbe-
stowych. Dodatkowym zadaniem było 
napisanie bajki, wiersza lub komiksu  
o tematyce ekologicznej. Z tymi zadania-

mi młodzież oraz koordynu-
jący nauczyciele poradzili 
sobie znakomicie – duże 
zaangażowanie wszystkich 
uczestników przełożyło się 
na bardzo wysoki poziom 
przedstawionych prac kon-
kursowych. Bardzo dobrze 
przygotowana była także 
młodzież do części teore-
tycznej konkursu – któ-
ra jak co roku odbyła się  
w dniu jego rozstrzygnię-
cia. Muszę stwierdzić, że 

poziom konkursu jest z roku na rok 
wyższy, coraz więcej uczniów bierze  

w nim udział, dzieci doskonale zoriento-
wane są w tematyce ekologicznej -mówi 
kierownik referatu ochrony środowiska, 
Henryk Piela. 

Padł kolejny rekord w konkursie 
„Zbiórka zużytych baterii”. Młodzież 
szkolna i przedszkolaki zebrali rekor-
dową ilość baterii - 2,697 tony. Z zesta-
wień wynika, iż co roku zbieranych jest 
coraz więcej zużytych baterii. Dzięki 
takim akcjom, zaangażowaniu uczniów  
i nauczycieli te niebezpieczne odpady 
nie trafiają na składowiska odpadów  
i nie zatruwają środowiska. Dla po-
równania warto dodać, że w tym roku 
zebrano o 900 kilogramów baterii wię-
cej niż w poprzedniej edycji konkursu.  
W tej kategorii I miejsce zajęło Nie-
publiczne Przedszkole Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek NMP NP z/s Brze-
sko Pl. Kazimierza Wielkiego – najwię-
cej baterii w tym przedszkolu zebrały 
Klara Filipowska, Oliwia Mundała 
oraz Sebastian Miłek, II miejsce zajęło 
Przedszkole nr 7 w Brzesku – wyróż-
nione dzieci to Jerzy Tobiasz, Mateusz 
Osada oraz Izabela Duch, III miejsce 
zajęło Przedszkole nr 9 w Brzesku,  
a liderami w zbiórce baterii byli Anna 
Kapusta, Patryk Szwed, Dawid Zwierz 
i Julia Nowacka. 

W kategorii szkół I miejsce zajęła Szkoła 
Podstawowa w Jasieniu – tutaj wyróżnio-
no Zuzannę Zelek, Wiktora Wołkowskie-
go – Nowaka oraz Sylwię Chełmecką, II 
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Mo-
krzyskach z liderami Jakubem Szotem, 
Sebastianem Franczykiem, Szymonem 
Styrną i III miejsce Szkoła Podstawowa 
w Wokowicach, gdzie najwięcej baterii 
zebrali: Kamil Marmol, Bartosz Gancarz  
i Magdalena Gajda.                           red
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Harcerskie spotkanie pokoleń

W ramach obchodów 100-lecia Har-
cerstwa na Ziemi Brzeskiej, w Miej-
skim Ośrodku Kultury odbyło się Har-
cerskie Spotkanie Pokoleń  połączone 
z otwarciem wystawy zatytułowanej 
`Hufiec Brzesko - nasze osią-
gnięcia i sukcesy`. W spo-
tkaniu uczestniczyli obecni 
i byli instruktorzy Hufca 
ZHP w Brzesku, z zaprosze-
nia skorzystało 67 osób. Byli 
również obecni: komendant 
Chorągwi Krakowskiej hm 
Andrzej Żugaj, była komen-
dantka Chorągwi Tarnow-
skiej hm Lidia Jaźwińska 
oraz hm Lech Jaźwiński.

Wspólnie z instruktorami 
jubileusz świętowali: bur-
mistrz Brzeska Grzegorz 
Wawryka, starosta Ryszard 
Ożóg, burmistrz Czchowa 
Marek Chudoba, wójt Szczu-
rowej Marian Zalewski, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, 
Mieczysław Mietła – senator RP, dyrek-
torzy szkół, na terenie, których działają 
gromady zuchowe i drużyny harcerskie 
oraz przedstawiciele brzeskich przed-
siębiorców i instytucji – nasi sympa-
tycy, przyjaciele i sponsorzy, dzięki 
którym udało nam się właśnie w taki 
sposób zorganizować to spotkanie.

Wszyscy instruktorzy i goście uczest-
niczący w spotkaniu otrzymali dy-
plomy i pamiątkowe medale wydane 
specjalnie z okazji 100-lecia Harcer-
stwa na Ziemi Brzeskiej, a długoletni 
komendant Brzeskiego Hufca hm Ka-
zimierz Kordecki otrzymał ponadto od 
zuchów, harcerzy i instruktorów Hufca 
podziękowanie w postaci statuetki. Na 
uroczystość zaproszono także członków 

gromad zuchowych i dru-
żyn harcerskich działa-
jących aktualnie w Huf-
cu - razem 129 osób.

 Na wystawie `Hufiec 
Brzesko - nasze osiągnię-
cia i sukcesy` można było 
prześledzić część dorobku 
harcerzy, odnaleźć zna-
jome twarze na fotogra-
fiach dokumentujących 
spotkania, obozy, biwaki 
(nawet z lat 60-tych ubie-
głego wieku) oraz w kro-
nikach gromad, drużyn, 
szczepów. Piękną deko-

rację stanowiły wiszące sztandary Hufca 
oraz prace wykonane przez zuchów i har-
cerzy podczas realizacji projektu ,Hufiec 
Brzesko w 100-leciu Harcerstwa`. 

Spotkanie było doskonałą okazją do 

podsumowania konkursu `Moje har-
cerskie wspomnienia`, w którym udział 
brali byli instruktorzy ZHP z terenu 
powiatu brzeskiego  Regina Głuszak, 
Maria Góra, Irena Góra, 
Jadwiga Podolańska, 
Marta Gardziel, Ire-
na Noga, Alicja Drąg,  
a także mamy harcerzy  
i zuchów – Jolanta Ce-
bulska, Aleksandra Mrzy-
głód i Monika Bojdo. 

Na zakończenie czę-
ści oficjalnej Drużyna 
Wędrownicza `Cuda na 
Kiju`, wspierana przez 
`Leśne Ludki` z Okoci-
mia i `Czchowskie Orły`’ 
z Czchowa zaprezentowa-
ła program `Z piosenką  

przez historię brzeskiego harcerstwa`
Wszystkim, którzy przyczynili się do 

zorganizowania i uświetnienia tej uro-
czystości, składam serdeczne podzięko-
wania,  Urzędowi Miejskiemu, firmie 
Macland, Brzeskiej Oficynie Wydaw-
niczej A. i R. Dziedziców, właścicielom 
Restauracji Galicyjska, Bankowi Spół-
dzielczemu, Starostwu oraz firmie Gra-
nit. Komendantka Hufca Brzesko 
hm. Maria Tyka

HONOROWY KOMITET OBCHO-
DÓW 100-lecia HARCERSTWA na 
ZIEMI BRZESKIEJ: Grzegorz Waw-
ryka - burmistrz  Brzeska, Ryszard 
Ożóg -starosta brzeski, Marek Chu-
doba -burmistrz  Czchowa, Marian 
Zalewski wójt Szczurowej, Edward 
Czesak  i Jan  Musiał  posłowie na 
Sejm RP, Krzysztof  Ojczyk - prze-

wodniczący Rady Miejskiej, 
ks. Józef Drabik – dziekan 
brzeskiego dekanatu, Mie-
czysław Mietła – senator RP 
ubiegłej kadencji

HUFCOWY SZTAB OB-
CHODÓW 100-lecia HAR-
CERSTWA: phm Józef Kacz-
marczyk – przewodniczący, 
Małgorzata Cuber, hm Hali-
na Zaczyńska-Olbrych, hm 
Regina Głuszak, phm Wanda  
Jarzembska, hm Kazimierz 
Wolak, hm Jan Różak, hm 
Kazimierz Kordecki, hm Ire-
na Antosz, phm Marta Gar-
dziel, pwd Piotr Krawczyk, 

hm Maria Motyka, pwd Renata Roż-
kowicz, pwd Barbara Stachowicz, 
hm Maria  Tyka, pwd Ewa Wojas, 
hm Adam  Zydroń.
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Dni Brzeska

Zaczęło się tradycyjnie. Już w lu-
tym można było spotkać się na forum 
jednego z portali internetowych z uty-
skiwaniami na temat ewentualnego 
programu imprezy. Że znowu folklor, 
znowu lokalne talenty. Dlaczego ten,  
a nie inny zespół? Narzekania przybrały 
na sile, kiedy okazało się, że nie dojdzie 
do skutku planowany koncert zespołu 
Hey. Prawda jest taka, że muzycy po-
stawili przed organizatorami tak wyso-
kie finansowo wymagania, iż sprostać 
im po prostu nie było siły. Wobec tego 
faktu zaszła potrzeba znalezienia kogoś 
w zamian. Tak się złożyło, że spośród 
wielu branych pod uwagę zespołów, 
akurat wolny termin miała Formacja 
Nieżywych Schabuff. 

Jest w orkiestrach jakaś siła
Skoro mowa o tradycji, to już od kil-

ku lat Dni Brzeska rozpoczynają się  
w piątek, a program jest niezmiennie 
taki sam. Plac Kazimierza Wielkiego 
oddany zostaje do dyspozycji miłośni-
kom orkiestr dętych i zespołów folklory-
stycznych. Występy poprzedza zawsze 
parada, czyli przemarsz spod siedziby 
Miejskiego Ośrodka Kultury, w którym 
w tym roku wcześniej odbyła się uroczy-

sta sesja poświęcona 600-leciu Krakow-
skiej Kongregacji Kupieckiej (szerzej 
piszemy o tym wydarzeniu w innym 
miejscu). I chociaż trudno stwierdzić, 
że występom otwierającym tegoroczne 
święto miasta i gminy towarzyszyły 
tłumy, to jednak trzeba przyznać, że te 
formy artystyczne mają u nas sporą rze-
szę zwolenników, dla których warto or-
ganizować takie prezentacje. Wystąpiły 
Miejska Orkiestra Dęta z Brzeska oraz 
Orkiestra Dęta z Woli Rzędzińskiej,  
a także Jadowniczanie, Porębianie  
i Krakowiacy Ziemi Brzeskiej. 

Stare dobre reagee
Trzymajmy się nadal tradycji, bo od 

trzech lat stałym punktem Dni Brzeska 
jest cieszący się coraz większą popu-
larnością konkurs na najsympatycz-
niejszego psa (konkursowi poświęcamy 
osobny materiał), do którego w tym 
roku zgłoszono aż 60 sympatycznych 
czworonogów. 

Na Placu Kazimierza Wielkiego im-
preza w sobotę powoli się rozkręcała. 
Na początku wystąpiły młode wokalist-
ki z Miejskiego Ośrodka Kultury. Przy 
okazji dowiedzieliśmy się, że mamy 
w Brzesku młodego zdolnego rapera, 

To były jedne z bardziej udanych Dni Brzeska. Bogaty program sprawił, 
że wszyscy powinni czuć się ukontentowani. Zwolennicy folkloru i orkiestr 
dętych, fani ostrego rocka, miłośnicy tańca, reagee, jednym słowem każdy. 
Tegoroczne święto miasta i gminy przebiegało pod hasłem „Pomagamy po-
wodzianom”.

który sam układa wykonywane przez 
siebie utwory. Można być pewnym, że 
Grzegorza Wyjaśniała jeszcze nieraz 
usłyszymy. Zaprezentowały się też 
dziewczęta ćwiczące w Ognisku Bale-
towym MOK-u, które prowadzi Edyta 
Korus. A ponieważ w tym roku obcho-
dzimy 625-lecie Brzeska, organizatorzy 
z dużym rozmachem przygotowali wi-
dowisko historyczne, na które złożył się 
przemarsz królowej Jadwigi z orsza-
kiem, odczytanie lokacyjnego aktu na-
dającego Brzesku prawa miejskie oraz 
pokazy walk rycerskich. 

W międzyczasie Browar Okocim 
wspólnie z Fundacją Ekorozwoju prze-
prowadzał konkursy proekologiczne dla 
dzieci i dorosłych. 

Część muzyczną sobotniego dnia 
wypełniły koncerty zespołów Grzy-
bowski Band i Habakuk. Zespół Grzy-
bowski Band zaspokoił gusta wszyst-
kich tych, którzy lubią szukać muzyki  
w wykonaniu formacji z rozbudowa-
nymi sekcjami dętymi. Do tego można 
było podziwiać urodę trzech sympa-
tycznych wokalistek. Liderem grupy 
jest perkusista Jarek Grzybowski, któ-
ry wcześniej grał w Golec uOrkiestra, 
z którą zaliczył ponad 700 koncertów. 
Skład zespołu tworzą absolwenci i stu-
denci Akademii Muzycznych w Krako-
wie i Katowicach.  

Zanim na scenie pojawili się muzycy 
grupy Habakuk Plac Kazimierza Wiel-
kiego wypełnił się po brzegi, a pod sce-
ną ustawiła się młodsza część widowni. 
Sprawcą zamieszania był uczestnik 
ostatniej edycji telewizyjnego progra-
mu You Can Dance, Aleksander Paliń-
ski, który do Brzeska przybył z przy-
jaciółmi ze Szkoły Tańca JDC. Pokazy 
Aleksa i spółki zostały przyjęte przez 
widownię entuzjastycznie, a po auto-
grafy ustawiła się długa kolejka. 

Z kolei Habakuk udowodnił, że re-
agee w Polsce to gatunek muzyczny 
wcale nie niszowy. Grupa istnieje już 
od dwudziestu lat i ma w swoim dorob-
ku całkiem pokźną kolekcję płyt. I cho-
ciaż w mediach zespół gości sporadycz-
nie, to jednak okazało się, że w Brzesku 
jest to formacja bardzo popularna,  
o czym świadczyło choćby to, że mnó-
stwo młodych osób znało na pamięć wy-
konywane na scenie utwory. 

Pomagamy powodzianom
Niedziela przebiegała pod znakiem 

zaplanowanej na ten dzień akcji mającej 
na celu zebranie pieniędzy na pomoc dla 
powodzian. Już od soboty każdy mógł 
wykupić los, który brał udział w loso-
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waniu nagrody głównej – roweru gór-
skiego ufundowanego przez burmistrza 
Grzegorza Wawrykę. Nagroda trafiła 
ostatecznie do rąk Grażyny Chełmeckiej  
z Jadownik. Prowadzona była też aukcja 
przedmiotów przekazanych na licytację 
przez darczyńców. Najwyżej wylicyto-
wana została płyta zespołu Totentanz, 
o którego koncercie już za chwilę. Osta-
tecznie dzięki loterii i aukcji udało się 
zebrać około dwóch i pół tysiąca złotych. 
Kwota może nie jest oszałamiająca, nie-
mniej pieniądze na pewno zostaną racjo-
nalnie wykorzystane. 

Od strony artystycznej wszystko za-
częło się od koncertu zespołu Ezgim  
z Turcji, dzięki czemu publiczność mogła 
poznać kulturę tego kraju. Wystąpił też 
dobrze już w Brzesku znany zespół One 
Piece Of Sugar, którego muzycy czynią 
systematyczne postępy. Mimo to piszą-
cy te słowa coraz bardziej niecierpliwi 
się w obawie, czy doczeka czasu, kiedy 
Kuba Lebiecki stanie się frontmanem  
w dosłownym tego słowa znaczeniu. 

Bardzo trafnym pomysłem okazało 

się zaproszenie do Brzeska tarnowskiej 
grupy Totentanz. Zespół zgromadził na 
Placu Kazimierza Wielkiego pokaźną 
armię fanów, między innymi sporą gru-
pę fanów z Tarnowa. Ci, którzy znają 
już dokonania tej grupy, na pewno się 
nie zawiedli. Z kolei ci, którzy usłysze-
li Totentanz po raz pierwszy, zaraz po 
koncercie wpisali ich do grona swoich 
ulubionych ze-
społów. 

Formacja Nie-
żywych Schabuff 
przypomnia ła 
swoje największe 
starsze przeboje 
i zaprezentowa-
ła te najnowsze,  
a sądząc po reak-
cjach publiczno-
ści, koncert FNS 
został przyjęty 
entuzjastycznie, 
czego dowodem 
były bisy. Można 
tylko zastana-

SPONSORZY DNI BRZESKA 2010
Browar Okocim (sponsor główny), Statoil Poland sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brze-
sku, PBiUT Granit, Bank Spółdzielczy w Brzesku, Bank Zachodni WBK, Contractor Kraków, Aviva Commercial 
Union, PKO Bank Polski, Firma p. E.Lesia, Firma U Biela, Firma Enter p. J.Kubali, Firma Jawor, Krakowski 
Bank Spółdzielczy o/Szczurowa, Euro-Gum, Firma Bomas, Studium Języka Angielskiego York, Cech Rzemieślni-
ków oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Brzesku, Apteka pp. Dudzińskich, Apteka Millenium pp. Czercza-
ków, Apteka Miejska pp. Czerczaków, Agencja Najmu i Reklamy p. Haliny Mrówki, Firma Proster p. W.Pukala, 
Logic Computers, Ergo Hestia Kropidłowscy, FHU NetCom, DL Serwis Profi, Biuro Partner, MCSK Driver School, 
Konik Klub Wojciecha Rosy, Art. Zoologiczno-Wędkarskie p. Doroty Klary, Sklep Zoologiczno-Wędkarski p. Agaty 
Bartnickiej, Firma Handlowo-Usługowa p. Jacka Komarnickiego, Market Budowlany Śnieżka, Restauracja Galicyj-
ska, Hotel August, Brzeska Oficyna Wydawnicza, Związek Nauczycielstwa Polskiego o/Brzesko, Brzeskie Zakłady 
Komunalne, Małopolska Szkoła Wyższa  
Wszystkim sponsorom organizatorzy tegorocznych Dni Brzeska składają serdeczne podziękowania. 

wiać się, czy potrzebne są wynurzenia 
Olka Klepacza pomiędzy kolejnymi 
utworami. Pomijając ten fakt, trzeba 
mimo wszystko przyznać, że Formacja 
na brak fanów w Brzesku nie może na-
rzekać. 

To był ostatni punkt bardzo różno-
rodnego programu tegorocznych Dni 
Brzeska. O dziwo, w tym roku na róż-
nych forach internetowych praktycznie 
nie pojawiła się żadna krytyczna uwaga 
na ich temat. Owszem, padło kilka py-
tań, czemu na przykład Lombard grał  
w Gnojniku a nie w Brzesku. Odpowiedź 
na to pytanie jest banalnie prosta. Po co 
organizować koncert zespołu, który za 
tydzień grać ma w miejscowości oddalo-
nej od Brzeska raptem o niecałe 10 kilo-
metrów. Byłoby to niepotrzebne powie-
lanie programów imprez. Ktoś na ulicy 
zadał mi też pytanie, dlaczego nie za-
prasza się Skaldów czy Trubadurów. No 
cóż, gmina Brzesko liczy ponad 36 tysię-
cy mieszkańców. Zadowolić wszystkich 
jest niemożliwością. Dlatego organizato-
rzy starają się tak ułożyć program, aby 
znalazły się w nim różne gatunki mu-
zyczne i inne atrakcje. W tym roku ta 
sztuka w pełni się udała.            PRUD
Fotorelacja na str. 18, 19, 20.
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założyciel KKK o. Brzesko, społecznik
9. Barbara i Mieczysław Kopaczowie 
- kupcy brzescy, członkowie założyciele 
KKK o. Brzesko. Wspierają instytucje  
i stowarzyszenia charytatywne, społecz-
nicy
10. Halina i Robert Dubielowie -  człon-
kowie KKK o. Brzesko. Działają na rzecz 
rozwoju brzeskiego kupiectwa. 
11. Bogusław Kądziołka - członek KKK 
o. Brzesko, restaurator, działa i wspiera 
instytucje niosące  pomoc  
12. Tadeusz Odroń - kupiec brzeski, 
członek założyciel KKK o. Brzesko, wraz  
z całą rodziną działa w instytucjach 
pomocowych. Były wiceprezes KKK o. 
Brzesko
13. Piotr Płonka - kupiec brzeski, czło-
nek KKK o. Brzesko, inicjator i darczyń-
ca wielu akcji na rzecz potrzebujących
14. Józef Witkowski- kupiec brzeski, 
członek KKK o. Brzesko, wspiera insty-
tucje pomocowe, działa na rzecz polskie-
go handlu
15. Katarzyna Pacewicz-Pyrek- wicepre-
zes KKK o. Brzesko, inicjatorka i orga-
nizatorka wielu akcji pomocowych oraz 
charytatywnych (np. zbieranie darów 
dla powodzian, WOŚP, Spartakiady In-
tegracyjnej), radna miejska, odznaczona 
Krzyżem Zasługi
16. Krzysztof Bigaj - założyciel i pierw-
szy prezes Krakowskiej Kongregacji Ku-
pieckiej oddział Brzesko, pomysłodawca 
i organizator m.in. Spartakiady Integra-
cyjnej, WOŚP , turniejów sportowych dla 
dzieci i młodzieży oraz akcji charytatyw-
nych
17. Brygadier Bogusław Kogut - były 
komendant powiatowy PSP , obecnie 
komendant Szkoły Aspirantów PSP 
w Krakowie, dzięki jego inicjatywom  
i działaniom brzescy strażacy są wypo-
sażeni w nowoczesny sprzęt gaśniczy  
i pożarniczy.

Z ŻYCIA GMINY

Uroczyście z kupcami

25 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultu-
ry odbyła się uroczysta sesja Rady Miej-
skiej uświetniająca 625-lecie Brzeska 
oraz 600-lecie Krakowskiej Kongregacji 
Kupieckiej. W czasie spotkania wręczone 
zostały medale okolicznościowe z okazji 
625-lecia miasta, odznaczeni zostali tak-
że brzescy kupcy. Sesję uświetnił wykład 
Iwony Kawalli zatytułowany „Związ-
ki krakowskiego kupiectwa z kupcami 
brzeskimi”. Młodzieżowa Rada Gminy 
wystąpiła z montażem słowno-muzycz-
nym „Brzesko – Moja Mała Ojczyzna”.  
W czasie sesji otwarta została wystawa 
fotografii Pawła Nowka „Brzesko widzia-
ne spod chmur”. 

Uroczysta sesja zainaugurowała ob-
chody tegorocznych Dni Brzeska, które 
w tym roku przebiegały pod hasłem po-
mocy dla powodzian. Jej uczestnicy nie 
szczędzili grosza, specjalnie wystawiona 
skarbonka wypełniła się datkami, dzię-
ki którym dzieci z Woli Przemykowskiej 

z gminy Szczurowa 
będą mogły wyjechać 
na kolonie.   

Lista osób wyróż-
nionych Medalem 
625 lecia Brzeska  
w czasie uroczystej 
Sesji Rady Miejskiej:  
1. Wiesław Jopek - 
prezes Krakowskiej 
Kongregacji Kupiec-
kiej, wspiera działa-
nia kupców brzeskich
2. Jerzy Gawlik- wi-
ceprezes Krakowskiej 
Kongregacji Kupiec-
kiej, wspiera środowi-
sko brzeskich kupców

3. Małgorzata i Bogdan Barankowie- 
kupcy brzescy, społecznicy, wspierający 
wiele stowarzyszeń pomocowych i chary-
tatywnych. Bogdan Baranek jest obecnie 
prezesem KKK o. Brzesko  
4. Anna i Mirosław Niedziałkowscy - 
kupcy brzescy, członkowie założyciele 
KKK o. Brzesko. Społecznicy, inspirują-
cy wiele działań charytatywnych, pomo-
cowych. Mirosław Niedziałkowski pełnił 
funkcję prezesa KKK o. Brzesko 
5. Małgorzata i Marian Czarnikowie 
- kupcy, prowadzą działalność w Woko-
wicach, członkowie założyciele KKK o. 
Brzesko. Społecznicy, wspierający stowa-
rzyszenia charytatywne. Marian Czar-
nik jest też prezesem Miejsko-Gminnego 
Zarządu OSP w Brzesku
6. Bogumiła Kośmider - członkini KKK 
o. Brzesko, społecznik 
7. Jerzy Banyś - kupiec brzeski, członek 
KKK o. Brzesko, społecznik
8. Marian Cupał- kupiec brzeski, członek 
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Mila najsympatyczniejszym psem

Już po raz trzeci, w czasie Dni Brze-
ska, pod patronatem Miejskiego Ośrod-
ka Kultury odbył się konkurs na naj-
sympatyczniejszego psa. Pomysłodawcą  
imprezy jest radny miejski  Adam Kwa-
śniak. 

26 czerwca o tytuł najsympatycznie 
jszego psa walczyła rekordowa liczba 

czworonogów z Brzeska i okolic. W kon-
kursie wzięło udział ponad 60 piesków 
różnych ras: malutkie yorki, shih tzu, 
jamniki, charciki włoskie, pekińczy-
ki, maltańczyki, chow chow, spaniele, 
buldogi francuskie, labradory, amstaf 
i nowofunland. Miejscem imprezy jak 
zwykle było boisko w Ogródku Jor-

danowskim. Wła-
ściciele psów mieli 
możliwość zaprezen-
towania swoich pu-
pili,  pokazać ich za-
lety i umiejętności. 
Naprawdę było na co 
popatrzeć. Wszyst-
kie  czworonogi były 
posłuszne i sympa-
tyczne. Warto pod-
kreślić, że niektórzy 
szczególnie starannie 
przygotowali swoich 
ulubieńców, pieski 
przystrojone  były  
kokardami, apasz-
kami, sweterkami,  
a nawet sukienka-
mi, inne popisywały 
się sztuczkami. Jury  
w składzie: Mieczy-
sława  Klimek, Ma-
ria Marek,  Zuzan-
na Peters- Musiał 
i Jerzy Wyczesany  
miało więc nie lada 
orzech do zgryzienia. 
Najpierw wyłoniło 
dwunastu finalistów. 
Ostatecznie zdecy-
dowało, że najsym-

patyczniejszym psem ziemi brzeskiej 
2010 roku  zostanie suczka „Mila”, no-
wofundland, której właścicielem jest 
Paweł Trela. Rasa ta (nazywana też 
wodołazem) pochodzi z Kanady, praw-
dopodobnie od psów indiańskich, lubi 
wodę, stąd  ceniona jest  w ratownic-
twie wodnym.  Ze względu na swoje 
rozmiary nowofunland budzi respekt, 
jednak nie jest psem agresywnym. Lubi 
dzieci, jest spokojny i przywiązany do 
rodziny. Od razu było widać, że Mila to 
świetny towarzysz o doskonałym cha-
rakterze. Prawdziwy psi arystokrata: 
nie szczekała, nie była  hałaśliwa, spo-
kojnie czekała w długiej kolejce na swo-
ją prezentację, znosząc cierpliwie piesz-
czoty dzieci. Mila jest wykorzystywana 
w dogoterapii - niesie radość i pomoc 
osobom potrzebującym, także  naszym 
brzeskim pięcioraczkom. 

Imprezę zakończyła parada wszyst-
kich czworonogów. Zwycięzca konkur-
su otrzymał  puchar przewodniczącego 
Zarządu Osiedla  Stare Miasto Adama 
Kwaśniaka. Wszyscy właściciele pie-
sków odebrali dla swoich pupili  upo-
minki ufundowane przez sponsorów: 
Artykuły Zoologiczno – Wędkarskie  
p. Doroty Klary, Sklep Zoologiczno- 
Wędkarski p. Agaty Bartnickiej, F.H-U 
„Akara” P. J. Komarnickiego, a także  
radnych Krzysztofa Ojczyka i  Tade-
usza Ciureja. Dzięki   uprzejmości brze-
skiego weterynarza Grzegorza Tobiasza 
mogli też zasięgnąć bezpłatnej porady 
weterynaryjnej.                               OK
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Browar Okocim ma 165 lat
Jak twierdzi Andrzej B. Krupiński w „Historyczno-artystycznym przewodniku po Brzesku i okolicach”, gdyby 

browaru Okocim nie było w Brzesku to miasto to „po dziś dzień pozostałoby niewiele znaczącą – nie wiadomo 
– czy powiatową mieściną.” Trudno z tą tezą dyskutować, bo wiele w niej prawdy. Rodowici mieszkańcy Brze-
ska i okolic zawsze kojarzyć będą browar Okocim z zacną i do dziś szanowaną tutaj rodziną Goetzów. Dzieje 
tego rodu zapisane zostały już w bardzo wielu opracowaniach mniej lub bardziej naukowych. Przytoczmy więc 
pokrótce historię powstania i działalności browaru.

Wszystko zaczęło się 26 kwietnia 1845 
roku, kiedy to do Brzeska przybył liczą-
cy sobie wówczas 30 lat Jan Ewangelista 
Goetz. Przybył, aby przystać na propozy-
cję Józefa Neumanna – właściciela Okoci-
mia – dotyczącą spółki, której celem było 
wybudowanie browaru. Już po dwóch 
miesiącach przystąpiono do budowy za-
kładu, a trzecim udziałowcem został Ju-
lian Kodrębski. Warto zaznaczyć, że z tej 
trójki tylko Jan Goetz posiadał wiedzę na 
temat warzenia piwa, a to stąd, że wy-
wodził się z rodziny mającej browarniane 
tradycje. Wszak jego ojciec, Antoni Goetz, 
był w owych czasach (od 1827 roku) wła-
ścicielem małego browaru w Zwielingen 
(Badenia-Wirtembergia), wybudowanego 
jeszcze w XVI wieku. 

Pierwsza warka piwa została wypro-
dukowana w Okocimiu już w lutym 1846 
roku. Piwowarzy dokonali tego w starym 
budynku, który pełnił też rolę biurowca. 
Siedem lat później pod tym budynkiem 
powstało sześć dużych piwnic, a każda  
z nich miała swoją nazwę. Były to „Kilsz-
toki”, „Pod Żydem”, „Pod Pocztą”, Pod 
Beneszem”, „Przechodnia” i „Marcowa”. 
Rok wcześniej, bo w 1851 roku, po śmier-
ci Józefa Neumanna, Jan Goetz został sa-
modzielnym właścicielem browaru. To on 
właśnie postawił na rozbudowę małego 

początkowo browaru. Dobudował zatem 
jeszcze słodownię, warzelnię, bednarnię, 
lodownię, a także kolejową bocznicę.  Za-
pamiętany został jako wielki filantrop,  
i człowiek dbający nie tylko o rozwój swo-
jej firmy, ale także miejscowości, z któ-
rą zawsze się identyfikował. Zmarł 14 
marca 1893 roku, a jego ciało spoczęło  
w krypcie kościoła w Okocimiu. Kolejny-
mi właścicielami browaru byli aż do II 
wojny światowej jego potomkowie.

Andrzej B. Krupiński tak oto opisuje 
swoją wyprawę do okocimskiego browaru: 
„Z centrum Brzeska do Browaru najlepiej 
jest dojść ulicą Mickiewicza, z której nale-
ży skręcić w Browarną. Gdy miniemy sto-
jące przy jej początkowym odcinku bloki 
mieszkalne, (…), otworzy się przed nami 
dolnookocimska przestrzeń uformowana 
w czasach Jana I i Jana II Goetzów. Oto 
bowiem pojawia się przed nami zwieńczo-
na strzępiastym krenelażem neogotycka 
baszta z drugiej połowy XIX w., kryjąca 
w swym wnętrzu studnię. Zza niej wyła-
nia się okazały kompleks Nowej Słodow-
ni zbudowanej w latach 1902-1904. (…). 
Tuż za (…) basztą znajduje się parterowy 
magazyn chmielu, a nieco dalej wznie-
siona w 1920 roku drożdżownia o jaśnie-
jących tynkami ścianach zwieńczonych 
arkadowymi blendami, z zachowanym do 

dziś jeszcze napisem „Fabryka drożdży”  
i datą budowy. (…). Idąc dalej w górę uli-
cy Browarnej dochodzimy do głównej bra-
my browaru. Zasadniczym jej elementem 
jest (…) kamienno-ceglany mur przesła-
niający niewielki budyneczek dozorców-
ki”. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że 
kształt owego budyneczku dozorcówki 
daleko odbiega od pierwotnej formy, kie-
dy była to w całości budowla neogotycka.

Zaraz za bramą wjazdową znajduje się 
wspominany już tutaj Stary Pałac, ten  
w którym wyprodukowano pierwszą war-
kę piwa. Pierwotnie budynek ten pełnił 
funkcję produkcyjną, aktualnie mieszczą 
się w nim lokale administracyjne. Na 
uwagę zasługują elewacje udekorowane 
w stylu neorenesansowym. Andrzej B. 
Krupiński sugeruje, że gzymsy, wyku-
sze i okna tego budynku zostały praw-
dopodobnie wykonane zaprojektowane 
i wykonane przez Leopolda Simonę  
z Wiednia. Niewykluczone, że i wnętrza 
zaprojektował ten sam architekt. Na 
szczęście większość tych wnętrz zacho-
wało się do dziś w niezmienionym stanie. 
Dzięki temu można podziwiać zabytkowe 
klatki schodowe, posadzki i kaflowe piece, 
a w jednym z pomieszczeń freski ozdabia-
jące sufit. Znajduje się tutaj także sala,  
w której umieszczono portrety założycie-
li i pierwszych właścicieli browaru. Jest 
też tutaj akwarela, na której uwiecznio-
no cały kompleks fabrycznych budynków 
(prawdopodobnie z 1870 roku). Uwagę 
przyciąga też panorama Okocimia pędz-
la Witolda Seredyńskiego, namalowana  
w 1931 roku. Zachowała się także część 
mebli z tamtej epoki, a także stare foto-
grafie, o których kopie zabiegają miejsco-
wi kolekcjonerzy. 

W sąsiedztwie pałacu znajdują się wy-
budowane jeszcze przez pierwszego wła-
ściciela browaru słodownia i spichlerz, 
który kiedyś służył do przechowywania 
jęczmienia i słodu. Naprzeciw biurowca 
rozpościera się natomiast budynek wa-
rzelni pamiętającej jeszcze pierwsze lata 
funkcjonowania zakładu. 

Kiedy znajdziemy się przy wjazdowej 
bramie, to należy rozejrzeć się uważnie 
w jej sąsiedztwie. Naprzeciw stoi zabyt-
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kowy pawilonik, który przez wiele lat 
pełnił funkcję handlowo-usługową. Tuż 
obok stoi piętrowy budynek zwany przez 
miejscowych „Domem pod zegarem”, co 
wynika z faktu, iż faktycznie na jednej 
z jej ścian znajduje się działający do dziś 
zegar, głośno wybijający każdą mijającą 
godzinę. Tuż obok tego budynku usytu-
owane jest popiersie Jana II Goetza. Po-
mnik opatrzony jest króciutkim napisem 
„Janowi Goetz-Okocimskiemu – robotni-
cy”. Z pomnikiem tym związane są dość 
dramatyczne wydarzenia. Wykonał go  
w 1937 roku Antoni Madeyski, zaliczany 
wówczas do najwybitniejszych polskich 
rzeźbiarzy. W tym samym roku popier-
sie zostało uroczyście odsłonięte. Jednak 
już po trzech latach pomnik opuścił swoje 
miejsce, a stało się to na rozkaz niemiec-
kich okupantów. Ich decyzja zapewne 
wzięła się stąd, że chociaż Goetzowie 
byli obywatelami niemieckimi, to jednak 
w głębi duszy czuli się Polakami i zapa-
miętani zostali jako zatwardziali lokalni 
patrioci. Rozkaz Niemców był okrutny, 
bo nakazywał zburzenie pomnika, ale 
pracownicy browaru, narażając się na 
surowe konsekwencje, ukryli go w ka-
plicy parafialnego kościoła w Okocimiu. 
Popiersie wróciło na swoje miejsce w la-
tach 90. ubiegłego wieku, oczywiście po 
gruntownej renowacji. 

Opisując browar, nie sposób pominąć 
okalające go budowle, ściśle związane  
z jego historią i systematycznym rozwo-
jem. 

Nad browarem, już przy ulicy Oko-
cimskiej znajduje się okazały budynek,  
w którym dziś mieszczą się biura Powia-
towego Inspektoratu Sanitarnego. Starsi 
mieszkańcy Brzeska i Okocimia pamię-
tają, że kiedyś była to willa zwana „Pie-
niążkówką”, a wzięło się to stąd, że rezy-
dował w niej jeden z dyrektorów browaru 
o nazwisku Pieniążek, a dom wybudował 
dla niego Jan Ewangelista Goetz. On też 
nakazał nieco poniżej wybudować dom  
z mieszkaniami dla pracowników, do 
dziś gmach ten pełni funkcję mieszkalną. 
Przy samym browarze znajduje się jesz-
cze wiele budynków pamiętających od-
ległe czasy, a postawionych niegdyś dla 
kierowniczej kadry browaru. Już na gra-
nicy pomiędzy Brzeskiem a Okocimiem, 
tuż przy drodze stoi też figurka święte-
go Antoniego ufundowana w 1915 roku 
przez Zofię i Jana Albina Goetzów.

Jest również drewniana pamiątka po 
Goetzach, budynek postawiony w 1902 
roku, a mieszczący się przy sąsiadującej 
z Browarną ulicy Wesołej (nieco powyżej 
browaru). Jest to budowla zaprojekto-
wana według bardzo modnego na prze-

łomie wieków XIX i XX stylu zakopiań-
skiego. Autorem projektu był Eugeniusz 
Wesołowski, będący uczniem samego 
Stanisława Witkiewicza, który ów zako-
piański styl wymyślił.  Kiedyś budynek 
pełnił funkcję Teatru Letniego i do dziś  
w źródłach historycznych pod taką na-
zwą występuje. W dawnych latach jego 
wewnętrzne ściany zdobiły malunki wy-
konane prze artystki ludowe z Zalipia, 
jednak dziś nie pozostał po nich żaden 
ślad. Zachowały się za to myśliwskie tro-
fea zdobiące ściany galeryjki, która nie-
gdyś służyła za teatralną scenę. Oczywi-
ście mowa o Zajeździe Okocim zwanym 
też potocznie Pawilonem. 

Pałac Goetzów
W bezpośrednim sąsiedztwie browaru, 

na południe od zakładu, położony jest 
park, w którym znajduje się pałac będący 
dawną rezydencją Goetzów, a postawiony 
przez Zofię i jej męża Jana Albina. 

Sam park utworzony został w modnym 
podówczas stylu angielskim i do dziś 
zachował się tutaj ciekawy drzewostan  
z okazami rzadko w tych okolicach wystę-
pującymi. Jeśli chodzi o pałac, to budowa-
ny był przez wiele lat, ale jego najstarsza, 
środkowa część powstała w 1898 roku  
w oparciu o projekt wykonany przez fir-
mę Fellner & Helmer z Wiednia. Była to 
firma specjalizująca się w projektowaniu 
z wykorzystaniem mieszaniny różnych 
stylów, z odległych sobie epok, dlatego 
nikogo nie powinien dziwić eklektyczny 
charakter budowli postawionej dla Goet-
zów. Jest to piętrowy budynek, wybudo-
wany na planie prostokąta, wyróżniający 
się bogato zdobionymi elewacjami. Przy-
kryty jest wysokim dachem, w środkowej 
części oszklonym, dzięki czemu znajdują-
cy się wewnątrz ogromny hall zyskał do-
datkowe doświetlenie. Hall zajmuje par-
ter pałacu i prowadzi do licznych komnat. 
Na  piętro prowadzą kręte schody „chro-
nione” ozdobną balustradą. Mowa tutaj 
cały czas o części środkowej, bo w zachod-
niej części dobudowany został piętrowy 
pawilon i pałacowa kaplica. Wyróżnia-
jącym się akcentem kaplicy jest malo-
widło, które przedstawia Wniebowzięcie 
Najświętszej Marii Panny autorstwa 
Tadeusza Popiela, który był uczniem sa-
mego Jana Matejki. Jak pisze Andrzej B. 
Krupiński, do końca II wojny światowej 
znajdował się tutaj urokliwy ołtarz, prze-
niesiony później do kościoła znajdujące-
go się na brzeskiej Słotwinie. W bardzo 
ciekawy sposób zaprojektowana została 
wschodnia część pałacu, w której znaj-
dował się tzw. ogród zimowy mieszczący 
wewnątrz sadzawkę z wodnymi roślina-

mi i sztuczną grotę. Spore wrażenie robi 
też na zwiedzających palmiarnia, cała 
oszklona i wykonana na stalowej kon-
strukcji. Z uwagi na kolekcjonerską pasję 
rezydentów pałacu znajdowało się tutaj 
wiele cennych obrazów, z których część 
zaginęła, ale też część pozostała do dziś. 
A były (lub są) to obrazy takich mistrzów 
jak Jacek Malczewski czy Wojciech Kos-
sak, bądź wspomniany już tutaj Tadeusz 
Popiel, który przecież w swoim  dorobku 
miał też współautorstwo słynnej Panora-
my Racławickiej. Nie sposób pominąć też 
siedemnastowiecznych mebli i arrasów. 

W parku znaleźć można blisko 50 ga-
tunków drzew, zarówno pospolitych jak 
i egzotycznych. Kiedyś poniżej pałacu 
znajdował się także kort tenisowy, jesz-
cze 30 lat temu funkcjonujący, dziś już 
niestety zaniedbany i opuszczony. Powy-
żej pałacu, w głębi parku przechodzącego 
powoli w las, znajduje się figurka Matki 
Boskiej ufundowana w 1904 roku przez 
Zofię Jadwigę Goetz. 

Powołując się na Andrzeja B. Krupiń-
skiego należy stwierdzić, że pałac za-
mieszkiwany był przez Goetzów tylko do 
połowy lat trzydziestych XX wieku. Do 
wyprowadzki zmusiły właścicieli browa-
ru ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny  
i wysokie koszty utrzymania. Ale w opar-
ciu o to samo źródło należy przypomnieć, 
że w 1929 roku w pałacu gościł przebywa-
jący w Brzesku z wizytą prezydent II RP 
Ignacy Mościcki. 

Ostatni Goetzowie opuścili Brzesko 
w 1939 roku, w piątym dniu okupacji 
uciekając przed swoimi rodakami. Pałac 
stał się wówczas siedzibą dowództwa 
niemieckich sił lotniczych i już do koń-
ca wojny służył hitlerowskim wojskom. 
Po wojnie mieściło się tutaj przez wiele 
lat Liceum Ogólnokształcące i Liceum 
Ekonomiczne. Zanim jednak doszło do 
ulokowania tutaj obu szkół, znaczna 
część dzieł sztuki i wyposażenia zosta-
ła rozszabrowana. To, co zdołano ura-
tować, w części pozostało na miejscu,  
a w części zostało przekazane do Mu-
zeum Okręgowego w Tarnowie. Po 
przeniesieniu obu szkół średnich w inne 
miejsce, pałac na długie lata opustoszał, 
ulegając systematycznej dewastacji. Sy-
tuacja zmieniła się, kiedy kilka lat temu 
pałac wraz z częścią parku przejął pry-
watny właściciel. Aktualnie trwa tam 
intensywny remont, a nowy inwestor za-
powiada częściowe uruchomienie pałacu  
w 2012 roku.

                                   Kacper Pączek
P.S. Tekst jest fragmentem pracy li-
cencjackiej nt. turystycznych walo-
rów gminy Brzesko.
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Bezrobocie w gminie

Od stycznia do maja w PUP zare-
jestrowano 1126 osób bezrobotnych 
z naszej gminy. 456 z nich to osoby 
świeżo zarejestrowane, a 832 osoby 
poprzednio pracowały. W tym samym 
czasie z rejestru skreślono 1028 osób. 
389 z nich podjęło pracę, 133 zostały 
zatrudnione w charakterze staży-
stów, 282 nie potwierdziły gotowości 
do podjęcia pracy, 40 rozpoczęło szko-
lenie, 115 dobrowolnie zrezygnowało, 
a 21 nabyło prawa emerytalne. 

Jeśli chodzi o stopę bezrobocia, to 
niepokojące jest to, że o ile od 2000 
do 2007 roku był to wskaźnik za-
wsze niższy od średniej krajowej, 
to w ostatnich dwóch latach był już 
wyższy. Pocieszające jest natomiast 
to, że jednak od 2004 roku stopa ta 
systematycznie się obniża. 

Na koniec maja tego roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy figu-
rowało 1988 osób bezrobotnych z gminy Brzesko, co stanowi 45,9 procent 
ogółu zarejestrowanych z całego powiatu. Stopa bezrobocia w powiecie 
wynosiła na koniec ubiegłego roku 12,4 procent i była wyższa od średniej 
krajowej o 0,5 procent, a od średniej wojewódzkiej o 2,7 procent.

Stopa bezrobocia w latach 2000-2010
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 IV

Polska 15,0 17,5 18,1 20,0 19,0 17,6 14,9 14,4 9,5 11,9 12,3
Małopolska 11,9 14,1 13,9 16,0 15,0 13,8 11,4 8,8 7,6 9,7 10,3
Powiat 13,8 16,1 15,8 18,6 17,0 16,1 13,7 11,8 10,6 12,4 12,5

Kobiety na bezrobociu
Jak mówi dyrektor PUP w Brze-

sku, bezrobocie kobiet to jeden  
z kluczowych problemów lokalnego 
rynku pracy. Klasyczne przyczyny 
bezrobocia wśród kobiet to brak od-
powiednich kwalifikacji oraz prze-
rwa w zatrudnieniu spowodowana 
wychowywaniem dzieci. Ten drugi 
czynnik prowadzi do wydłużającej się 
bezczynności zawodowej, a to z kolei 
zmniejsza szansę na ponowną akty-
wizację kobiet. Bezrobotne kobiety  
w naszej gminie stanowią 59,3 procent 
ogółu osób pozostających bez pracy,  
a figurujących w rejestrze PUP.

Liczba bezrobotnych kobiet od XII 2009 do V 2010
XII I II III IV V

Powiat Brzeski 2380 2409 2470 2375 2279 2303
Gmina Brzeski 1054 1079 1104 1086 1051 1066

Na garnuszku PUP
W zeszłym roku w powiecie brze-

skim najwięcej bezrobotnych zacho-
wujących prawo do zasiłku zanoto-
wano w marcu (705 osób) i kwietniu 

(715). Najmniej było ich w paździer-
niku (522). W maju tego roku takie 
prawo przysługiwało 590 osobom, 
które stanowią 13,6 procent ogó-
łu bezrobotnych. W naszej gminie  
w maju zasiłek dla bezrobotnych 
otrzymało 298 osób (15 procent ogółu 
zarejestrowanych). 38 procent z tego 
grona to kobiety.

UWAGA!!!
Prawo do zasiłku przysługuje bez-

robotnemu za każdy dzień kalen-
darzowy po upływie 7 dni od dnia 
zarejestrowania się we właściwym 
powiatowym urzędzie pracy, jeżeli:
1) nie ma dla niego propozycji odpo-
wiedniej pracy, propozycji stażu, przy-
gotowania zawodowego dorosłych, 

szkolenia, prac interwencyjnych lub 
robot publicznych oraz
2) w okresie 18 miesięcy poprzedza-
jących dzień zarejestrowania, łącznie 
przez okres co najmniej 365 dni był 
zatrudniony i osiągał wynagrodzenie 
w kwocie co najmniej minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, od którego 
istnieje obowiązek opłacania składki 
na Fundusz Pracy.

Bezrobocie na wsi
Zdecydowana większość bezrobot-

nych w naszym powiecie to mieszkań-
cy wsi. 3281 osób zarejestrowanych 
w PUP to mieszkańcy terenów wiej-

skich, co stanowi 75,7 procent ogółu. 
Tylko 602 spośród nich posiada go-
spodarstwo rolne. W gminie Brzesko 
sytuacja przedstawia się tak – 1034 
osoby bezrobotne to mieszkańcy so-

łectw, z czego 133 posiada gospodar-
stwo rolne. 

W szczególnej sytuacji 
Ustawa o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy jasno pre-
cyzuje, kto jest zaliczony do grona 
osób bezrobotnych będących w szcze-
gólnej sytuacji na tym rynku. Do tej 
grupy zaliczają się: bezrobotni do 25 
roku życia (w gminie Brzesko 554 oso-
by), bezrobotni po studiach wyższych 
do 27 roku życia (41), długotrwale 
bezrobotni (862), kobiety, które nie 
podjęły pracy po urodzeniu dziecka 
(211), osoby powyżej 50 roku życia 
(337), bezrobotni bez zawodowych 
kwalifikacji (324), osoby bez zawodo-
wego doświadczenia (582), bezrobotni 
bez średniego wykształcenia (974), 
osoby samotnie wychowujące co naj-
mniej jedno dziecko (106), osoby, któ-
re nie podjęły pracy po odbyciu kary 
pozbawienia wolności (29) oraz nie-
pełnosprawni (101). 

Pod względem wykształcenia 
najliczniejszą grupę bezrobotnych  
w gminie Brzesko stanowią ci, którzy 
ukończyli zasadnicze szkoły zawodo-

we. Jest ich łącznie 628. W dalszej ko-
lejności są to: absolwenci szkół police-
alnych i średnich zawodowych (558), 
ci, którzy mają ukończone tylko gim-
nazja lub szkoły podstawowe (346), 
absolwenci szkół ogólnokształcących 
(250) i osoby z wyższym wykształce-
niem (206).

Wśród bezrobotnych w naszej gmi-
nie najwięcej jest tych, którzy pozo-
stają bez pracy od 6 miesięcy do roku 
(461). W dalszej kolejności są to osoby 
pozostające bez pracy: od 3 miesięcy 
do pół roku (393), od roku do dwóch 
lat (343), od jednego do trzech miesię-
cy (298), powyżej dwóch lat (254) i do 
jednego miesiąca (239). 

- Im dłużej osoby pozostają bez pra-
cy, tym mniejsze mają szanse na jej 
ponowne uzyskanie, ponieważ zdobyte 
wcześniej wiadomości i doświadczenia 
ulegają dezaktualizacji. Bezrobocie 
nie jest efektem tylko złej sytuacji go-
spodarczej, ale ma również przyczyny 
strukturalne. Część bezrobotnych to 
ludzie, których kwalifikacje nie od-
powiadają potrzebom pracodawców. 
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W miarę wydłużania się czasu pozo-
stawania bez pracy zanikają aktywne 
postawy jej poszukiwania – tłumaczy 
Andrzej Mleczko. 

Szczególną grupę bezrobotnych sta-
nowią osoby niepełnosprawne, którym 
najtrudniej jest znaleźć zatrudnienie, 
a wynika to z szeregu różnorodnych 
barier społecznych. A przecież dla nich 
praca to nie tylko źródło dochodów, 
ale także, a nawet przede wszystkim, 
ważny element zawodowo-społecznej 

Bezrobotni w gminie Brzesko
ze względu na wiek

Wiek Ogółem Udział 
procentowy

18-24 554 27,9
25-34 574 28,9
35-44 355 8,2
45-54 361 8,3
55-59 124 2,9
60-64 19 1,0
Razem 1988 100

Bezrobotni w gminie Brzesko
według stażu pracy

Staż Ogółem Udział 
procentowy

Do 1 roku 306 15,3
1-5 471 23,7
10-20 252 5,8
20-30 197 9,9
30 lat i więcej 51 2,6
Bez stażu 448 22,5
Razem 1988 100

rehabilitacji. Daje im poczucie, że są 
akceptowani i potrzebni.

Pod koniec maja rejestr Powiatowe-
go Urzędu Pracy wykazywał 167 nie-
pełnosprawnych osób bezrobotnych  
i 43 osoby niepełnosprawne jako po-
szukujące pracy. W gminie Brzesko 
jest takich osób odpowiednio 101 i 25.

Specjaliści na bezrobociu
Jeśli przejrzy się sprawozdanie 

Powiatowego Urzędu Pracy, to moż-
na zauważyć, jak szeroka jest gama 
wyuczonych zawodów i specjalności, 
którymi legitymują się bezrobotni  
w powiecie. Najwięcej jest sprze-
dawców (319 osób), techników eko-
nomistów (241), murarzy (125) oraz 
techników żywienia i gospodarstwa 
domowego (108). W następnej grupie 
znajdują się budowlańcy (93), ślu-
sarze (92), technicy mechanicy (85)  
i mechanicy pojazdów samochodo-
wych (81). Kłopoty ze znalezieniem 

pracy mają także kucharze (74), kraw-
cy (67), rolnicy produkcji roślinnej  
i zwierzęcej (66), technicy budownic-
twa (65) i robotnicy gospodarczy (64). 
Na bogatej liście PUP możemy znaleźć 
jeszcze dwadzieścia innych zwodów  
i specjalności, w których ciężko zna-
leźć pracę. Najsmutniejsze jest jednak 
to, że najwięcej bezrobotnych, bo 493 
osoby, to ludzie bez żadnego przygoto-
wania zawodowego. 

Pośrednictwo pracy
Jedną z podstawowych form działal-

ności Powiatowego Urzędu Pracy jest 
pomoc osobom poszukującym pracy,  
a także doradzanie pracodawcom po-
szukującym odpowiednich dla siebie 
pracowników. Z doświadczenia wiado-
mo, że nie jest to łatwe zadanie, bo wię-
cej jest poszukujących pracy, niż czeka-
jących na nich miejsc zatrudnienia.

- Nasz urząd stara się sprostać za-
daniom w tym zakresie. Działamy  
w tym kierunku, aby nasza oferta 
była jak najszersza. Służą temu mię-
dzy innymi systematycznie prowadzo-
ne wizytacje zakładów pracy, podczas 
których zapoznajemy się z potrzebami 
kadrowymi lokalnych pracodawców 
– wyjaśnia Andrzej Mleczko.   

W ubiegłym roku odwiedzono w tym 
celu 501 zakładów pracy, z czego 50 
to placówki, z którymi PUP nawiązał 
kontakt po raz pierwszy. W ten sposób 
pozyskano 234 oferty pracy, co stano-
wiło 15 procent ogólnej liczby ofert, 
jaką dysponował PUP. Wszystkich 
ofert w 2009 roku było 1597. Niestety, 
zauważalna jest tendencja spadkowa, 
to znaczy, że w porównaniu z 2008 ro-
kiem zmalała ilość propozycji zatrud-
nienia przez pracodawców. Spośród 
ofert złożonych do PUP w zeszłym 
roku 65 procent to oferty tzw. pracy 
subsydiowanej (1038). 

W pierwszych pięciu miesiącach 
tego roku PUP dysponował 788 ofer-
tami pracy, z czego 346 nadeszło od 
pracodawców z terenu naszej gminy. 
Najwięcej ofert dotyczyło zatrudnie-
nia w handlu hurtowym i detaliczny, 
budownictwie, administracji publicz-
nej i przetwórstwie przemysłowym. 
Jest to tendencja utrzymująca się na 
naszym rynku pracy od kilku lat. Bli-
sko 70 procent ofert złożyli pracodaw-
cy z sektora prywatnego. 

Niestety, niektóre oferty pozosta-
ły bez echa, bo żaden z bezrobotnych 
nie posiadał poszukiwanej specjali-
zacji. Mowa tutaj o zawodach takich 
jak: samodzielny księgowy, kierowca  

w transporcie międzynarodowym, 
przedstawiciel handlowy ze znajomo-
ścią języków obcych, inżynier budow-
nictwa drogowego, kierownik robót 
budowlanych z uprawnieniami, kosz-
torysant budowlany, operator sprzętu 
drogowego, operator koparki i samo-
dzielny kucharz. 

Warto odnotować, że w ubiegłym 
roku z rejestru brzeskiego PUP wy-
kreślono 2907 osób, które podjęły pra-
cę. 1409 osób uzyskało pracę dzięki 
pośrednictwu Urzędu, pozostali, czyli 
więcej niż połowa, znaleźli zatrudnie-
nie dzięki własnej aktywności. I to 
jest zjawisko pozytywne. 

Od stycznia do maja bieżącego roku 
572 osoby znalazły zatrudnienie dzię-
ki pośrednictwu PUP. Zdecydowana 
większość (530 osób) znalazło tzw. 
pracę subsydiowaną. Zmniejszanie 
się ofert pracy niesubsydiowanej to 
przede wszystkim efekt pogarszającej 
się sytuacji ekonomicznej potencjal-
nych pracodawców. 

Pośrednictwem pracy zajmuje się 
też sieć EURES, która proponuje 
zatrudnienie za granicą. W zeszłym 
roku zanotowano 1255 ofert z tego 
źródła. Najczęściej poszukiwane są 
osoby do sezonowej pracy w rolnic-
twie, rzeźnicy, lekarze, monterzy, 
spawacze, mechanicy, animatorzy 
kultury, sprzedawcy, pielęgniarki, 
inżynierowie mechanicy i technicy 
mechanicy, kucharze, kelnerzy, bar-
mani, pracownicy hotelowi i progra-
miści systemów informatycznych. 
Wśród krajów, z których napływa-
ją oferty, są: Finlandia, Norwegia, 
Wielka Brytania, Holandia, Niem-
cy, Cypr, Hiszpania, Włochy, Łotwa, 
Francja i Czechy.                  PRUD 

 

Sprzedam dom
o powierzchni 113 m² na działce 
o powierzchni 15 arów. Budynek 
parterowy z poddaszem mieszkal-

nym, 5 pokoi, 2 łazienki -   
z wszystkimi mediami. 

Cena 270.000
Tel: 693 944 948.

Zginęła legitymacja 
studencka 

nr albumu 445 na nazwisko 
Marlena Matura wydana przez 

Małopolską Szkołę Wyższą   
w Brzesku.
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W krainie bajek
W Szkole Podstawowej nr 3  

w Brzesku, 17 czerwca 2010 r. miała 
miejsce prezentacja efektów pracy uczniów  

i pedagogów, podczas II etapu projektu 
edukacyjnego ,,Pierwsze uczniowskie do-
świadczenia drogą do wiedzy”.  Wzięło w 
nim udział 130 tys. pierwszaków z 2700 
szkół podstawowych w sześciu wojewódz-
twach . Miał on na celu propagowanie  na-
uczania najmłodszych w oparciu o teorię 
inteligencji wielorakich Howarda Gard-
nera.

Dzieci z kl. Id pod opieką  wychowaw-
czyni Renaty Libery od 1.12.2009 r. do 
20.06.2010 r. , realizowały zadania pro-
jektowe  pt. W krainie baśni i bajek-gra-
jek, podczas  zajęć obowiązkowych i do-
datkowych.

W ramach przedsięwzięcia zorgani-
zowano Ośrodki Zainteresowań Dzie-
cięcych, gdzie uczniowie podejmowali 
różnorodne działania. Nauczyciel, na 
podstawie poczynionych  obserwacji  
dzieci podczas tych działań przygotował 
diagnozę początkową profilu inteligencji 
dziecka w oparciu o teorię H. Gardnera 
(rozróżnia on różne rodzaje inteligencji 
np. językowa czy matematyczno- logicz-
na i uważa, że warunki zewnętrzne mają 
wpływ na rozwój konkretnego rodzaju 
inteligencji).

Dzieci rozwijały swoje zdolności i inteli-
gencje poprzez ćwiczenia, zadania, zaba-
wy oraz wycieczki. Wzbogaciły i pogłębiły 
swoją wiedzę o pojęcia związane z bajką, 
baśniami, a także  teatrem. Chętnie 
uczestniczyły w spektaklach teatralnych, 
w spotkaniach z aktorem, poznały „kuli-
sy sceny” i robiły  kukiełki. W pracowni 
ceramicznej  powstały bajkowe postaci  
z gliny. 

W szkole uczniowie słuchali bajek-
grajek, familijnych opowiastek, wierszy 
i opowiadań. Sami też próbowali two-

rzyć własne 
w i e r s z e , 
opowiadania 
oraz bajecz-
ki. W ra-
mach projek-
tu wykonano 
również  al-
bumy i mapy 
m e n t a l n e 
(zbiór wy-
obrażeń na 
temat dane-
go zjawiska 
czy proble-
mu wyrażo-
ny w formie 
g r a f i c z n e j  

w postaci mapy, ukazujący związki  
z poszczególnymi elementami danego 
zjawiska). 

Poprzez dodatkowe  lekcje dzieci roz-
wijały ekspresję słowną, plastyczną, mu-
zyczną, ruchową oraz  matematyczno-
logiczną, a także  uczyły się współpracy 
i współdziałania w grupie. Przez kilka 
miesięcy uczniowie korzystali z bogatego 
zestawu środków dydaktycznych. Dzieci 
z chęcią i zaangażowaniem uczestniczyły 
w zajęciach, ponieważ nauka połączona 
z zabawą dawała im wiele satysfakcji  
i radości. 

Dzięki realizacji projektu nauczyciel 
prowadzący rozpoznał i określił profil 
inteligencji każdego ucznia. Obserwo-
wał zmiany zachodzące  w rozwoju inteli-
gencji, realizował swoje autorskie pomy-
sły, wykorzystywał  różnorodne metody  
i formy pracy z uczniami.

Szkoła otrzymała bogaty zestaw środ-
ków dydaktycznych, które wpłynęły 
na uatrakcyjnienie procesu lekcyjne-
go i uzyskanie lepszych efektów pracy 
dydaktyczno-wychowawczej. 
Rodzice natomiast mogli po-
znać  profil inteligencji swoje-
go dziecka, dzięki czemu lepiej 
zorganizują mu środowisko 
rozwoju w domu.

Na zakończenie realizacji 
projektu pracę pierwszoklasi-
stów, zaprezentowano: uczniom 
kl. I-III, nauczycielom naucza-
nia zintegrowanego, rodzicom, 
dziadkom oraz  przedstawicie-
lom władz samorządowych.

Jako zaproszony gość miałam przy-
jemność podziwiać  inscenizację  na pod-
stawie wierszy, piosenek i utworów mu-
zycznych o tematyce baśniowej. Ciekawą 
i oryginalną scenografię tworzyły mapy 
mentalne wykonane po wysłuchaniu ba-
jek. Na stolikach ułożone były  przepięk-
ne: albumy, książeczki, prace z gliny, 
plasteliny oraz  kukiełki. Mali aktorzy  
występowali w bajkowych, kolorowych  
i ciekawie wykonanych strojach.

Dzieci za pośrednictwem Oleńki i cza-
rodzieja przenisły się w bajkowy świat. 
Kolejno pojawiały  się: Czerwony Kap-
turek, Kopciuszek, Koziołek Matołek, 
Jaś i Małgosia, Calineczka, Krasnoludki 
i Królewna Śnieżka. Recytacja, śpiew 
zespołowy lub indywidualny –wszystko 
znakomicie wykonane sprawiło, że każ-
dy widz choć na kilka chwil, miał okazję 
przenieść się do zapamiętanych z dzie-
ciństwa bajek.

W przedstawieniu nie zabrakło rów-
nież elementów tańca, oraz gry na in-
strumentach muzycznych. Krasnoludki 
i czarownice wykonały znakomity  układ 
taneczny.  W teatrzyku kukiełkowym, 
dzielny Szewczyk po raz kolejny poko-
nuje Smoka Wawelskiego,  a w nagrodę 
za męstwo otrzymuje rękę królewny. Na 
zakończenie przedstawienia fantastycz-
ni młodzi aktorzy zaśpiewali piosenkę ,, 
Lubimy baśnie ”i jeszcze raz zaprezento-
wały się kolejno występujące w nim baj-
kowe postaci.

Z ogromną radością uczestniczyłam  
w finałowym spektaklu i bardzo cieszę 
się, że w epoce multimedialnych infor-
macji jest czas na bajki. Patrząc na mło-
dych aktorów, widziałam u nich radość 
ze spotkania z zaczarowanym światem, 
gdzie zawsze zwycięża dobro. Proces 
edukacji i wychowania w dzisiejszych 
czasach do łatwych nie należy, ale jak 
sądzę, tego typu projekty uczące poprzez 
zabawę , a jednocześnie wykorzystujące 
ciekawe metody i teorie na pewno potra-
fią zdziałać bardzo dużo dobrego i zna-
komicie wpływają na rozwój intelektu-
alny i duchowy dziecka. 
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Jedną w wielu form pomocy udzielanej 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
jest dożywianie dzieci i młodzieży. MOPS re-
alizuje wieloletni program „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”. Tą formą pomocy 
objęte są dzieci w przedszkolach a także 
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych. Mogą z niej sko-
rzystać rodziny, których dochód na osobę nie 
przekracza kwoty 702,00 zł. Jeżeli zajdzie ko-

nieczność objęcia tą formą 
pomocy dzieci i młodzieży 
w okresie wakacji MOPS 

podejmie działania zmierzające do zapew-
nienia posiłku, należy jednak o tym fakcie 
powiadomić ośrodek. Po skompletowaniu do-
kumentów, w bardzo krótkim czasie wydana 
zostanie decyzja w tej sprawie. 

MOPS zawiadamia, że osoby chcące 
skorzystać z pomocy w formie dożywiania  
w przedszkolach i szkołach od września 2010 
roku już powinny  zgłaszać się w tej sprawie, 
aby skompletować wymagane dokumenty.

22 czerwca 2010 r., w ogrodzie  Pu-
blicznego Przedszkola nr 10 im Jana 
Pawła II w Brzesku odbył się Piknik 
Rodzinny z udziałem wychowanków, 
rodziców i  pracowników placówki.

Imprezę prowadziła  pani dyrektor 
Bernada Machnio. Wraz ze społecz-
nością przedszkolną we wspaniałej 
zabawie uczestniczyli wiceburmistrz 
Jerzy Tyrkiel, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Franciszek Brzyk  
i przewodnicząca osiedla Brzezowiec-
kie, radna Rady Miejskiej Katarzyna 
Pacewicz-Pyrek.

Podczas pikniku, dzieci z każdego 

działu przedszkolnego od najstar-
szych do najmłodszych, prezentowały 
krótkie przedstawienia lub układy 
taneczne. Wychowankowie ubrani 
zostali w stroje adekwatne do każde-
go z prezentowanych tańców. Kostiu-
my stanowią element wyposażenia 
przedszkola. Goście i rodzice nie kry-
li zachwytu nad talentami prezentu-
jących swe osiągnięcia dzieci, grom-
kim brawom nie było końca. Owacje 
skierowane były również w stronę 
opiekunów, którzy zarazili wycho-
wanków, radosnym podejściem  do 
tańca i śpiewu.

Przedszkole nr 10 dzięki znako-
mitym instruktorom powoduje, że 
uczestniczące w zajęciach tanecznych 

i muzycznych maluchy czerpią z tego 
radość i satysfakcję nabywając przy 
tym nowych, rozwijających ruchowo  
i intelektualnie umiejętności.

Na pikniku nie zabrakło również 
aukcji przepięknych prac dzieci i lo-
terii fantowej, w której każdy los wy-
grywał. Były również znakomite cia-
sta i kiełbaski z grilla smażone przez 
ojców zaangażowanych w organizację 
imprezy.

Dzieciom zorganizowano wesołe za-
bawy i konkursy. Rodzice mieli okazję 
poobserwować jak ich pociechy odnaj-
dują się w grupie rówieśników, poznać 
się wzajemnie i wymienić uwagi na 
temat trudów i rozterek związanych  
z procesem wychowania.             KPP

Z ŻYCIA GMINY

Perły województwa
1 lipca ruszyła trzecia edycja plebi-

scytu Perły w Koronie Województwa 
Małopolskiego. Przez całe wakacje gło-
sować można na stronie plebiscytowej  
w portalu naszemiasto.pl na zamki i pa-

łace Małopolski. Czytelnicy wybierają 10 
pereł, które uhonorowane zostaną certy-
fikatami portalu naszemiasto.pl. Wśród 
kandydatów do tytułu znalazł się pałac 
Goetz-Okocimskich w Brzesku.

Piknik rodzinny

Podziękowania
Jako koordynator organizacji wypo-

czynku letniego  dla 23 dzieci z tere-
nów Woli Przemykowskiej, zniszczo-
nych przez powódź, składam serdeczne 
podziękowania ludziom wielkiego 
serca,którzy wspomogli finansowo  
i organizacyjnie zbiórkę funduszy na 
transport  uczestników kolonii do Gór 
Sowich.

Dziękuję tym, co przyłączyli się do  
kwesty na ten cel w dniu 25 czerwca 
2010 na uroczystej sesji RM. Składam 
podziękowania burmistrzowi Grzego-
rzowi Wawryce i wiceburmistrzowi Je-

rzemu Tyrkielowi oraz  przewodniczą-
cemu RM Krzysztofowi Ojczykowi  za 
umożliwienie  przeprowadzenia kwe-
sty oraz  pracownikom Biura Promocji 
za przygotowanie prezentacji multime-
dialnej na temat terenów poszkodowa-
nych przez tegoroczną powódź.

Dziękuję za zaangażowanie w ak-
cję radnej Marii Kuci i parafialnemu 
Oddziałowi Caritas działającemu przy 
Parafii św. Jakuba Apostoła i NMP 
Matki Kościoła oraz Krakowskiej Kon-
gregacji Kupieckiej odział w Brzesku.

Dzięki Waszej ofiarności podczas 

kwesty uzbieraliśmy kwotę 1360 zł, 
z licytacji przeprowadzonej podczas 
Dni Brzeska na rzecz powodzian część 
uzbieranej  kwoty w wysokości 480 zł 
.przeznaczono również na organizację 
wypoczynku dzieci z Woli Przemykow-
skiej, Parafialny odział Caritas prze-
znaczył na ten cel kwotę 1000 zł.

Dzięki temu zostaną pokryte koszt 
transportu w obie strony, a uczestnicy 
otrzymają drobne kieszonkowe.

W tym miejscu w imieniu dzieci dzię-
kuję również burmistrzowi Pieszyc,  
który zaoferował bezpłatny pobyt 
dla dzieci i opiekunów  na koloniach  
w przepięknych Górach Sowich.

Katarzyna Pacewicz-Pyrek

Swój głos oddać można na stronie:  www.naszemiasto.pl

Na dożywianie dzieci

Marianna Gibała (86) – Bucze
Maria Mila (85) – Jadowniki
Maria Błaszkiewicz (85) – Brzesko
Czesław Kleśny (85) – Jasień
Helena Kozub (85) – Jadowniki
Józefa Wojciechowska (84) – Brzesko
Irena Hudy (83) – Jadowniki
Helena Pytka (81) – Brzesko
Stanisław Krężołek (80) – Brzesko
Salomea Woda (80) – Mokrzyska
Stanisława Hajdo (78) – Brzesko
Helena Libera (78) – Brzesko
Józef Gibała (78) – Szczepanów
Adam Kural (77) – Okocim
Jan Szkodny (72) – Jadowniki
Karol Adamczyk (66) – Mokrzyska
Lubomir Łopatowski (55) – Jasień

ODESZLI
w czerwcu
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Rowerowa pielgrzymka
Już po raz czwarty brzescy 

cykliści wzięli udział w trady-
cyjnej Rowerowej Pielgrzymce 
na Jasną Górę. 21-osobowa gru-
pa z Brzeska w ciągu dwóch dni 
pokonała ponad 200 kilometrów. 
W tym roku po raz pierwszy na 
trasie pielgrzymki pojawiły się 
kobiety, które dzielnie dotrzymy-

wały kroku mężczyznom. W drodze na 
Jasną Górę pielgrzymi zatrzymali się 
w Uściu Solnym, gdzie wzięli udział  
w mszy świętej odprawionej przez księ-
dza Tadeusza Piwowarskiego, duszpa-
sterza sportowców Diecezji Tarnow-
skiej. W trakcie trwania pielgrzymki 
jej uczestnicy zwiedzili miejsca zwią-
zane z historią Polski, między innymi 
Racławice. Organizatorami i sponsora-
mi pielgrzymki byli Jerzy Kubala (fir-
ma ENTER) oraz Bogusław Kądziołka 
(Restauracja Klimaty).             PRUD  

MPEC uruchamia sprzedaż węgla!

Miejskie Przedsiębiorstwo Energety-
ki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku istnieje 

na rynku lokalnym od 30 lat a od 15 
lat działa jako spółka prawa handlo-
wego, której właścicielem jest  gmi-
na Brzesko. Podstawowym celem jej 
działalności jest zaopatrywanie miasta  
w ciepło. MPEC korzysta z najnowszych 
rozwiązań technologicznych, gwaran-
tujących minimalizację negatywnego 
oddziaływania przedsiębiorstwa na śro-
dowisko naturalne, przy równoczesnej 
optymalizacji procesów wytwarzania  
i przesyłania energii cieplnej.

Bazując na dotychczasowym wielo-
letnim doświadczeniu w branży cie-
płowniczej oraz wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom rynku lokalnego, 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energe-

tyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku od 
czerwca br. uruchomiła sprzedaż wę-
gla kamiennego. Spółka oferuje szero-
ki wybór – zarówno węgiel polski jak 
i importowany. Firma dysponuje wła-
sną samochodową wagą elektroniczną 
oraz laboratorium, w którym na bie-
żąco kontrolowana jest jakość opału. 
Zapewnia to sprzedaż węgla na naj-
wyższym poziomie przy zachowaniu 
atrakcyjnych cen. 

Ponadto w ofercie firmy znalazły się 
dodatkowe usługi takie jak: ważenie 
pojazdów, transport, badania labora-
toryjne węgla oraz obsługa i serwis 
kotłowni gazowych. Więcej informacji 
na  www.mpec.brzesko.pl

Ach, co to był za ślub

Takiego ślubu w Brzesku chyba jeszcze 
nie było. W kościele pw. Miłosierdzia Bo-
żego miłość i wierność do grobowej deski 

ślubowali sobie 
Aneta Zydroń  
i Grzegorz Pa-
łucki. Drogę 
do kościoła i do 
Domu Wesel-
nego państwo 
młodzi przebyli 
na czele kon-
nego orszaku,  
w którym aż ro-
iło się od barw-
nie przystrojo-
nych bryczek. 
Nic dziwnego, 
że mijani po 
drodze ludzie 
zatrzymywali 

się i długo obserwowali ten niecodzien-
ny korowód. Szczęść Boże Młodej Parze!                               
                                                    PRUD  

Lekarz Marcin Kuta 
Certyfikat Polskie Towarzystwo 

Ultrasonograficzne 
32-800 Brzesko, ul. Ogrodowa 11/20

Tel. 506126815

Badania ultrasonograficzne w 
zakresie:
- narządów jamy brzusznej
- tarczycy, węzłów chłonnych
- sutków
- ultrasonografia dopplerowska 
naczyń szyjnych
- ultrasonografia dopplerowska 
naczyń tętniczych i żylnych 
kończyn dolnych

Przyjmuje:
poniedziałki 15.00-18.00
Inne terminy i godziny przyjęć 
do uzgodnienia telefonicznie
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7 lat minęło
„Na prośbę najdostojniejszego Wik-

tora Skworca, biskupa tarnowskiego, 
który w piśmie z dnia 2 czerwca 2003 
wyraził pragnienie duchowieństwa 
oraz wiernych, Kongregacja Kul-
tu Bożego i Sakramentów, na mocy 
specjalnych uprawnień udzielonych 
przez Jego Świątobliwość Jana Paw-
ła II przyozdobiła kościół parafialny 
pod wezwaniem Marii Magdaleny  
i Św. Stanisława Biskupa i Męczen-
nika w Szczepanowie w diecezji tar-
nowskiej tytułem oraz godnością 
bazyliki mniejszej ze wszystkimi 
prawami i przywilejami liturgiczny-
mi jej przysługującymi(.)” tak brzmi 
fragment bulli papieskiej dotyczącej 
nadania godności bazyliki mniejszej 
dla Sanktuarium w Szczepanowie. 

Już wkrótce obchodzona będzie 7. 

rocznica nadania tytułu Bazy-
liki Mniejszej kościołowi pa-
rafialnemu w Szczepanowie. 
20 czerwca 2003 roku papież  
Jan Paweł II podniósł kościół 
szczepanowski do godności 
Bazyliki Mniejszej, kościół 
jest piątą bazyliką mniejszą 
w diecezji tarnowskiej. Nada-
nie kościołowi tytułu bazyliki 
było uznaniem szczególnego 
miejsca kultu głównego patro-
na Polski, jakim jest rodzinna 
miejscowość św. Stanisława. 
Do miejsca jego narodzin od lat 
pielgrzymują rzesze wiernych 
z całej Polski, a także coraz 
częściej z zagranicy. Uroczy-
stość związana z ogłoszeniem 
kościoła św. Stanisława BM  
w Szczepanowie bazyliką 
mniejszą odbyła się 6 wrze-
śnia pod przewodnictwem nuncjusza 
apostolskiego w Polsce abp. Józefa 

Kowalczyka. Stowarzyszenie Krze-
wienia Kultu św. Stanisława

Regionalne rozmaitości

W realizacji programu uczestniczą 
nasze trzy zespoły folklorystyczne 
– Jadowniczanie, Porębianie oraz Kra-
kowiacy Ziemi Brzeskiej, dla których 
jest to znakomita okazja promocji. Ze-
społy od 1 lipca podróżują specjalnym 
Autobusem Regionalnym, który wozi 
ich po całym powiecie brzeskim, a tak-
że po powiatach ościennych. Partnera-

mi w realizacji programu są gminne 
ośrodki kultury w Borzęcinie, Dębnie 
i Szczurowej. Współorganizatorami są 
Urząd Miejski w Brzesku, Starostwo 
Powiatowe i Krakowski Teatr Regio-
nalny. 

„Regionalne Rozmaitości” to nie tyl-
ko prezentacje zespołów folklorystycz-
nych. To także pokazy artystycznego 

Miejski Ośrodek Kultury bierze udział w projekcie „Małopolska – Nasz 
Region – Nasza szansa”, w ramach którego realizuje program „Regional-
ne Rozmaitości”. Głównym celem programu jest kreowanie pozytywne-
go wizerunku naszego regionu oraz umacnianie tożsamości regionalnej 
i integracja lokalnej społeczności. Realizacja programu rozpoczęła się 25 
czerwca, podczas inauguracji tegorocznych Dni Brzeska. Zakończenie 
nastąpi w trakcie Pożegnania Lata.

rękodzieła, ale i prezentacja przysma-
ków kulinarnych charakterystycznych 
dla naszego regionu. Skoro jednak 
mowa o prezentacjach, to nasze ze-
społy podczas tej artystycznej podróży 
przedstawią takie widowiska jak „Bab-
ski comber”, „Zaborowskie wesele”, 
czy „Zalecanki – przechwalanki”. Oka-
zją do występów będą odbywające się  
w terenie plenerowe imprezy. Punk-
tem kulminacyjnym będzie tegorocz-
ne Święto Chleba, które tradycyjnie 
obchodzone jest we wrześniu na Placu 
Kazimierza Wielkiego w Brzesku.  

Zakończenie całości nastąpi w trak-
cie trwania Pożegnania Lata, a więc 
18 września. W planie jest integracja 
z zespołem Golec uOrkiestra oraz pre-
zentacja dorobku będącego efektem 
prowadzonych w ramach programu 
warsztatów artystycznych.      PRUD

Wakacje w MOK
Od 5 lipca do końca sierpnia w Miejskim Ośrodku Kultury odbywa-

ją się zajęcia w ramach corocznych Wakacji w MOK-u. Każdy uczeń 
spędzający lato w Brzesku może skorzystać z oferty placówki, która 
zajęcia prowadzi każdego tygodnia od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 10.00 do 14.00.

W poniedziałki organizowane są 
zajęcia muzyczne, plastyczne i rekre-
acyjne. Na wtorki zaplanowano zaję-
cia taneczne i seanse filmowe w Brze-

skiej Piwnicy. Środy zarezerwowano 
na autokarowe wycieczki. Uczestni-
cy pierwszej z nich zwiedzili zamek  
w Tropsztynie, gdzie między innymi 

dowiedzieli się o tajemniczym skar-
bie Inków, który gdzieś w okolicy zo-
stał przed wiekami ukryty. W planie 
są jeszcze wycieczki między innymi 
do Pszczyny i do krakowskiego Mul-
tikina. W czwartki organizowane są 
piesze wycieczki po okolicy. W każdy 
piątek uczestnicy zajęć mogą wziąć 
udział w zajęciach sportowych, a mię-
dzy innymi także skorzystać z możli-
wości wyjścia do krytej pływalni. 

Rodzice mogą swoje dzieci zapisać na 
zajęcia w każdej chwili. Warto pamię-
tać, że zajęcia są bezpłatne. PRUD
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Sędziowskie porachunki

Bardzo emocjonujące i obfitujące  
w zaskakujące rozstrzygnięcia okaza-
ły się eliminacje grupowe. W grupie A 
Kraków musiał uznać wyższość Nowego 
Targu i Tarnowa, które pewnie awan-

sowały do półfinałów. W grupie 
B niepodzielnie rządzili arbitrzy  
z Brzeska, którzy tę fazę turnieju 
zakończyli z kompletem 9 punk-
tów. Drugie miejsce wywalczyła 
Bochnia, która w półfinale dość 
pewnie pokonała 3:1 Nowy Targ. 
Bardziej wyrównany był drugi 
mecz półfinałowy, w którym Brze-
sko wygrało 2:1 z Tarnowem po 
zaciętej walce. W wielkim finale 
zmierzyły się reprezentacje Brze-
ska i Bochni. Po bezbramkowym 
remisie zarządzona została seria 
rzutów karnych. Z tej konfronta-
cji obronną ręką wyszli brzeszcza-
nie i to oni odebrali puchar z rąk 
burmistrza Grzegorza Wawryki.  

 Zwycięska drużyna występo-
wała w składzie: Michał Fudala, 
Tomasz Kita, Michał Mrzygłód, 
Adrian Maślanka, Grzegorz Mig-
dał, Dariusz Kulas, Piotr Pytka, 
Seweryn Kozub, Sławomir Pu-
dło. Funkcję kierownika drużyny 
pełni od lat Marek Maślanka. 

 Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju uznany został Tomasz Kita 
(Brzesko). Najlepszym bramka-

rzem zawodów wybrano Mariusza 
Steca (Bochnia). Królem strzelców zo-
stał Tomasz Kubik (Bochnia), a nagro-
dę fair play otrzymał Seweryn Kozub 
(Brzesko).

Na brzeskim boisku Orlik 2012 rozegrany został II Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Burmistrza Brzeska, w którym wystartowało siedem drużyn 
futbolowych rozjemców i jedna złożona z miejscowych lekarzy. Zawody 
zakończyły się zwycięstwem zespołu gospodarzy, a największą sensacją 
turnieju była dopiero piąta lokata ubiegłorocznego triumfatora, czyli 
ekipy Krakowa. 

Organizatorami zawodów były Zarząd 
Kolegium Sędziów w Brzesku z preze-
sem Mariuszem Stolarzem na czele oraz 
Brzeskie Stowarzyszenie Sportowiec, 
którego prezesem jest Krzysztof Pietras. 

Sponsorami turnieju były: Urząd 
Miejski w Brzesku, Zakłady Mięsne 
Chabura, Karpacka Spółka Gazownic-
twa – oddział gazowniczy w Tarnowie, 
Halo Pizza w Brzesku, Krakowski Bank 
Spółdzielczy – oddział Szczurowa, Dam-
Dam Zdobienie Szkła, Dom Weselny 
Grecja, Dyskoteka Akropol, Trans Lis 
Bet, Skład Budowlany Edward Milew-
ski, Anapol Zdobienie Szkła oraz Sklep 
Myrland.                                      (STS)

Wyniki
Grupa A: Kraków – Nowy Targ 0:1, Tar-
nów – Defibrylator 3:2, Kraków – Defi-
brylator 2:1, Nowy Targ – Tarnów 1:0, 
Kraków – Tarnów 0:0, Nowy Targ – De-
fibrylator 0:1.

1. Nowy Targ 3 6 2:1
2. Tarnów 3 4 3:3
3. Kraków 3 4 2:2
4. Defibrylator 3 3 4:5

Grupa B: Żabno – Bochnia 0:1, Brzesko 
– Nowy Sącz 4:2, Żabno – Brzesko 1:3, 
Bochnia – Nowy Sącz 3:0, Żabno – Nowy 
Sącz 0:1, Brzesko – Bochnia 1:0.

1. Brzesko 3 9 8:1
2. Bochnia 3 6 4:1
3. Nowy Sącz 3 3 3:7
4. Żabno 3 0 1:5

Półfinały: 
Nowy Targ – Bochnia 1:3, Tarnów – Brzesko 1:2
Mecz o 7. miejsce: Defibrylator – Żabno 1:1, k. 5:4
Mecz o 5. miejsce: Kraków – Nowy Sącz 3:0
Mecz o 3. miejsce: Nowy Targ – Tarnów 0:2
Finał: Brzesko – Bochnia 0:0, k. 4:3   

Wokół dworca PKP
W ubiegłym roku na terenie dworca PKP wyburzone zostały stare budynki magazynowe, przeprowadzony został także 

remont kładki dla pieszych. Wszystko wskazuje na to, że i w tym roku wykonana zostanie część prac mających na celu 
poprawę bezpieczeństwa podróżnych i estetyki dworca.

 -Cały czas trwają pertraktacje z władzami Polskich Kolei Państwowych. Już wiadomo, że na terenie, który odzyskany 
został po wyburzeniu magazynów wybudowany zostanie parking. Miasto partycypować będzie w kosztach przedsięwzię-
cia i pokryje około 25 procent jego wartości  mówi naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej Bogdan Dobranow-
ski.

PKP wykonało już projekt modernizacji hali dworcowej – ba budynku położona zostanie elewacja, wymienione zostaną 
drzwi i okna a także przeprowadzony zostanie remont sanitariatów. Budynek, oprócz dworca, pomieści także filię biblio-
teki a także siedzibę zarządu osiedla. 

-Według ostatnich wiadomości uzyskanych w PKP wiemy, że projektant wystąpił o pozwolenia budowlane. Koleje 
przygotowują się do ogłoszenia przetargu na wykonanie prac dodaje Bogdan Dobranowski. red



Tradycyjnie, w ramach tegorocznych 
Dni Brzeska, na Trzech Stawach ro-
zegrane zostały Zawody Wędkarskie  

o Puchar Burmistrza Brzeska. W ka-
tegorii juniorów zwyciężył Michał Ka-
sperczyk (2245 pkt), który wyprzedził 

Kamila Całkę (610 pkt) i Mikołaja Pa-
jora (400 pkt). 

Wśród seniorów najlepszy wynik 
uzyskał Paweł Zydroń (2695 pkt), 
drugi był Tomasza Wiatr (2405 pkt),  
a trzecie miejsce zajął Janusz Janiczek 
(1045 pkt).                                PRUD

Na boisku Pagenu Gnojnik odbyła się 
VIII Spartakiada Integracyjna zorgani-
zowana przez Stowarzyszenie Pomoc-
na Dłoń i Warsztat Terapii Zajęciowej  
w Zawadzie Uszewskiej. Brzescy repre-
zentanci powrócili z zawodów z czterema 

medalami. Józef Święch (Środowiskowy 
Dom Samopomocy) zajął drugie miejsce 
w rzucie piłką lekarską. Krzysztof Mro-
żek (Środowiskowy Dom Samopomocy) 
zwyciężył w konkursie „sadzenia mar-
chewek”. Drużyna brzeskiego Warszta-

tu Terapii Zajęciowej wywalczyła drugą 
lokatę w konkursie strzałów na bramkę. 
Takie samo miejsce zajęli reprezentanci 
Domu Pomocy Społecznej w konkursie 
z „chustą”. W generalnej klasyfikacji 
zwyciężyli gospodarze. Na drugim miej-
scu rywalizację ukończył ŚDS, piąty był 
WTZ Brzesko, a DPS zajął szóste miej-
sce. W imprezie startowało siedem re-
prezentacji.                                PRUD
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Sukcesy na spartakiadzie

Zawody wędkarskie

O Puchar Burmistrza

Orliki Tarnovii zdobyli w zawodach 
komplet punktów i pewnie sięgnęli po 
zwycięstwo. Drużyna gospodarzy dziel-
nie walczyła i ostatecznie zajęła trzecie 
miejsce, trenerzy wszystkich drużyn po 
zakończeniu zawodów wytypowali najlep-
szych piłkarzy w swoich ekipach. Są to: 
Szymon Oszust (Tarnovia), Daniel Bieży-
chudek (MOSiR), Artur Kiełbasa (Unia)  
i Kacper Karpień (Okocimski). -

O wiele bardziej emocjonujący był 
turniej mam, w którym losy zwycięstwa 
ważyły się do ostatniej kolejki. W swoim 
ostatnim meczu mamy z Brzeska prowa-
dziły z MOSiR Bochnia 1:0, by tuż przed 
końcowym gwizdkiem sędziego dać sobie 
strzelić wyrównującego gola. Do tego mo-
mentu zachowywały szanse na zwycię-
stwo w całym turnieju. Wobec takiego 
stanu rzeczy mamy z Tarnovii, by trium-
fować w zawodach, potrzebowały jedynie 
remisu w potyczce z Unią i taki właśnie 
wynik uzyskały. 

Wszystkie mecze turnieju sędziowali 
panowie Mirosław Nieć i Grzegorz Mig-

dał. Nagrody i puchary dla najlepszych 
ufundował burmistrz Grzegorz Wawryka, 
który je osobiście wręczał. Wśród sponso-
rów zawodów były między innymi Ma-
łopolska Wytwórnia Maszyn z Brzeska  
i Uzdrowisko Kopalnia Soli z Bochni. 

Wszystkich zainteresowanych postę-
pami Orlików Okocimskiego zapraszamy 
na nowo otwartą stronę internetową (jej 
adres: www.orliki-oks.com.pl) 

Skład Orlików Okocimskiego:
Dawid Laska, Nikodem Śnieg, Bartosz 
Biel, Kamil Francuz, Patryk Górka, Grze-
gorz Owca, Dawid Policht, Jakub Tom-
czyk, Artur Wardecki, Łukasz Zagórow-
ski, Filip Ząbkowski, Kacper Karpień.

Skład zespołu mam Okocimskiego: 
Małgorzata Karpień, Magdalena War-
decka, Anetta Śnieg, Barbara Policht, 
Agnieszka Ważydrąg, Ewa Tomczyk, 
Anita Owca, Anita Ząbkowska, Ewa Biel, 
Agnieszka Widła, Joanna Zagórowska, 
Anna Zagórowska.                         PRUD

Na boisku sportowym „Orlik-2012” rozegrany został II Turniej Piłki 
Nożnej Orlików o Puchar Burmistrza Brzeska. Po raz pierwszy odbyły 
się równolegle zawody z udziałem mam młodych piłkarzy. W turnieju 
wystartowały ekipy MOSiR-u Bochnia, Tarnovii Tarnów, Unii Tarnów  
i Okocimskiego Brzesko. W obu kategoriach triumfowała Tarnovia. 

Wyniki
Orliki: MOSiR Bochnia – Unia Tarnów 
4:1 (Dominik Juszczak 2, Bartek Chlebek, 
Marcin Palej – Kamil Orlik), Tarnovia 
Tarnów – Okocimski 3:0 (Daniel Połeć, 
Kacper Brożek, Kacper Ostrowski), MO-
SiR – Tarnovia 0:2 (Kacper Ostrowski, 
Szymon Oszust), Unia – Okocimski 0:1 
(Kamil Francuz), MOSiR – Okocimski 
2:0 (Bartek Chlebek, Dominik Juszczak), 
Unia – Tarnovia 1:2 (Kamil Orlik – Kacper 
Brożek, Patryk Morys)

1. Tarnowia Tarnów 3 9 7:1
2. MOSiR Bochnia 3 6 6:3
3. Okocimski Brzesko 3 3 1:5
4. Unia Tarnów 3 0 2:7

Turniej mam: MOSiR Bochnia – Unia 
Tarnów 0:0, Tarnovia Tarnów – Okocimski 
Brzesko 1:1 (Katarzyna Kargul – Joanna 
Zagórowska), MOSiR – Tarnovia 0:1 (Re-
nata Połeć), Unia – Okocimski 1:1 (Anna 
Nosek – Anetta Śnieg), MOSiR – Okocim-
ski 1:1 (Adrianna Rachwalska – Małgorza-
ta Karpień), Unia – Tarnovia 0:0

1. Tarnowia Tarnów 3 5 2:1
2. Okocimski Brzesko 3 3 3:3
3. Unia Tarnów 3 3 1:1
4. MOSiR Bochnia 3 2 1:2

Nagroda Fair Play: 
Tomasz Marek (Tarnovia)
Najlepszy zawodnik: 
Kacper Ostrowski (Tarnovia)
Najlepszy bramkarz: 
Dawid Laska (Okocimski)
Najlepszy strzelec: 
Dominik Juszczak (MOSiR)
Najlepszy obrońca: 
Piotr Łazarz (Unia)
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Dawid gra na pozycji atakującego. Li-
czy sobie 15 lat, ma 199 centymetrów 
wzrostu i nadal rośnie. Właśnie podpisał 
z przedstawicielami bełchatowskiego klu-
bu kontrakt na cztery lata. Jeszcze kilka 
miesięcy temu występował w barwach 
Dunajca Nowy Sącz, gdzie przebywał na 
zasadzie wypożyczenia. Teraz doszło do 
definitywnego transferu. To największy 
indywidualny sukces w historii brzeskiej 
siatkówki.

 
Zaczęło się na osiedlu
Specjalnych tradycji siatkarskich  

w rodzinie Koniecznych nie ma, choć 
sam Dawid przyznaje, że smykałkę do 
sportu odziedziczył po dziadku i ojcu, 
którzy wprawdzie preferują żużel, ale 
od innych dyscyplin nie stronią. 

Dawid zawsze wyróżniał się na tle 
rówieśników ponadprzeciętnym wzro-
stem. 

- W podstawówce byłem jednym z naj-
wyższych – wspomina – W klasie wyż-
sza ode mnie była tylko Aśka Przyby-
ło, która też gra w Gryfie w siatkówkę. 

Początkowo wydawało się, że będzie 
piłkarzem. W trzeciej klasie szkoły pod-
stawowej zaczął przygodę w trampka-
rzach Okocimskiego. Jednak rok później 
poszedł z kolegami przyjrzeć się, jak wy-
gląda trening młodych siatkarzy Gryfu. 
Spodobało mu się od razu, toteż z dnia 
na dzień zmienił dyscyplinę i siatkówce 
pozostaje wierny do dziś. Tego już raczej 
nikt nie zmieni.

- On nie rozstaje się z piłką, nawet 
z nią śpi – śmieje się mama Dawida, 
Jadwiga Konieczny – Kiedyś powie-
dział mi, że gdyby miał wybierać miedzy 
dziewczyną, a siatkówką, to chyba wy-
brałby siatkówkę. 

Jego pierwszym trenerem w Gryfie 
Brzesko był Tadeusz Płachta. Dawid 
z sentymentem wspomina ten pierwszy 
okres, bo od trenera nauczył się, że tyl-
ko wytężoną pracą można osiągnąć naj-
wyższe cele, sam talent nie wystarcza. 
Dużo też skorzystał dzięki treningom 
prowadzonym przez Kazimierza Spro-
skiego. 

Siatkówka na tyle zawładnęła jego 
życiem, że same treningi mu nie wystar-

czały. Dlatego z upodobaniem grywał  
z kolegami między blokami, na trzepa-
ku. Nie podobało się to pewnej sąsiad-
ce, która najpierw głośno się skarżyła,  
a później wywiesiła obok trzepaka ta-
bliczkę z napisem „zakaz gry w piłkę”. 
Dowcipni chłopcy niemal natychmiast 
słowo „zakaz” przerobili na „nakaz”. Te-

raz już nie mieli wyjścia, musieli grać  
w siatkówkę na okrągło. 

Dawid nie pamięta już teraz przyczyn, 
dla których na pewien czas przerwał 
regularne treningi w klubie. Właściwie 
to, że osiągnął już tak wiele w sporcie,  
w pewnym sensie zawdzięcza siostrze. 

- To Magda zaprowadziła mnie z po-
wrotem na treningi, jak szczeniaka. Ale 
jestem jej za to bardzo wdzięczny – ko-
mentuje – Z siostrą jak to w rodzeństwie. 
Czasem sobie dokuczamy, ale dzieje się 
to na zasadzie niewinnych żartów. 

- Dawid czasem jest nieznośny, ale je-
stem z niego bardzo dumna, bo jak nie 
być dumnym z takiego brata – mówi 
Magda. 

W drodze do Bełchatowa
Treningi wznowił pod okiem Janusza 

Kukułki. Tak było do dnia, w którym 
ukończył pierwszą klasę gimnazjum. 
Wtedy to trafił do kadry juniorów Oko-
cimskiego trenowanej przez Wiesława 
Gibesa. Długo tu miejsca nie zagrzał, 
bo Józef Gawenda stwierdził, że mło-

SPORT

Któż z młodych siatkarzy nie marzy o tym, by występować w barwach 
najlepszego klubu w Polsce. W przypadku Dawida Koniecznego z MKS 
Gryf Brzesko takie marzenie właśnie się spełniło. Od nowego sezonu Da-
wid grać będzie w młodzieżowej drużynie PGE Skry Bełchatów, która nie-
dawno zdobyła szósty z rzędu tytuł mistrza kraju.

Na siatkarskich salonach dy chłopak robi na tyle duże postępy, iż 
śmiało może trenować z zespołem senio-
rów. 

- W Okocimskim treningi odbywały się 
dwa razy w tygodniu. Dla mnie to było 
za mało – opowiada Dawid – Chodziłem 
więc na treningi do pana Kukułki, a jak 
mi było mało, to jeszcze wstępowałem na 
zajęcia dziewcząt. 

Prędzej czy później ta determina-
cja młodego chłopca musiała przynieść 
efekty. Pierwszy sygnał, że Dawid może  
w siatkówce sporo osiągnąć, nadszedł  
w 2007 roku, kiedy to Gryf Brzesko wy-
stąpił w krakowskim Turnieju Niepodle-
głości. Zawodnicy z Brzeska dotarli tam 
do finału, w którym po wyrównanym 
boju ulegli Sandecji Nowy Sącz. Kilka 

miesięcy później Dawid otrzymał powo-
łanie do kadry Małopolski. Wyróżnienie 
było duże, bo w kadrze był najmłodszy, 
wszyscy byli starsi od niego o rok. Tak się 
złożyło, że trenerem kadry był szkolenio-
wiec Dunajca Nowy Sącz, toteż wkrótce 
młody atakujący z Brzeska przeniósł się 
do tej drużyny. Gimnazjum kończył już  
w Nowym Sączu. Czas dzielił między sport 
i naukę i świetnie sobie radził, bo średnia 
ocen 4,5 ujmy raczej nie przynosi. 

W zeszłym roku spełniło się pierwsze 
marzenie Dawida. To było podczas Tur-
nieju Nadziei Olimpijskich w Spale. To 
są zawody zawsze pilnie obserwowane 
przez najlepszych polskich szkoleniow-
ców. Wiadomo było, że na zakończenie 
turnieju zostaną wręczone trzy powo-
łania do szerokiej kadry Polski. Kiedy 
podczas ogłaszania tej decyzji padły dwa 
nazwiska inne niż Konieczny, Dawid po-
woli zaczął tracić nadzieję, że to trzecie 
powołanie przypadnie w udziale jemu. 
A jednak, z radością usłyszał, jak trener 
ogłaszał jako trzeciego właśnie jego. 

Grając w Dunajcu, kadrze Małopolski 
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i jeżdżąc na zgrupowania reprezentacji 
kraju, Dawid miał okazję zwiedzić już 
trochę ciekawych miejsc, a przy oka-
zji cały czas doskonali swój siatkarski 
warsztat. Z sentymentem wspomina na 
przykład pobyt na turnieju w Słowacji,  
w którym jego zespół zajął pierwsze miej-
sce. Na turniejach nadziei olimpijskich 
i w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży występował już kilkakrotnie. 

W końcu został dostrzeżony przez 
przedstawicieli najlepszego obecnie 
siatkarskiego klubu w Polsce. Bełcha-
tów to przecież marka licząca się także  
w Europie. Oczywiście musi minąć jesz-
cze trochę czasu, zanim Dawid trafi do 
pierwszego składu. Tak się składa, że od 
nowego sezonu, wzorem piłkarskiej ligi 
rusza siatkarska Młoda Ekstraklasa i do 
występów w tych rozgrywkach jest Da-

wid przymierzany. Trenować będzie pod 
okiem najlepszych fachowców, korzystać 
będzie też z opieki medycznej takiej jak 
zawodnicy ekstraklasy. W Bełchatowie 
czeka już na niego pokój w internacie 
Liceum Ogólnokształcącego o profilu 
sportowym. Tak więc oprócz treningów 
w klubie, w szkole będzie miał dziesięć 
godzin zajęć z wuefu tygodniowo. 

Do spełnienia pozostały mu jeszcze tyl-
ko dwa marzenia – trafić jak najszybciej 
do pierwszej drużyn Skry, a później do 
kadry Polski seniorów i odnieść z nią ja-
kiś spektakularny sukces. To są marze-
nia, które mają wielką szansę się ziścić. 
Przed nim jeszcze wyjazd z Dunajcem 
na obóz do Bułgarii, a później przepro-
wadzka do Bełchatowa. Mama Dawida 
jest trochę smutna, bo teraz kontakt  
z synem będzie bardzo ograniczony.

- Kiedy uczył się w Nowym Sączu, to 
w domu bywał dość często. Teraz będzie 
przyjeżdżał tylko na święta. Będziemy 
za nim tęsknić, ale z drugiej strony chce-
my dla niego jak najlepiej. Niech mu się 
wiedzie – mówi pani Jadwiga ukradkiem 
ocierając spływające po policzku łzy. 

Dawid podkreśla, że bardzo wiele za-
wdzięcza swoim rodzicom. Mamie i tacie, 
Tomaszowi Koniecznemu. Zawsze 
spierają go w trudnych chwilach. Dzięki 
nim zawsze też był wyposażony w najlep-
szy sportowy sprzęt, na jaki ich stać. Być 
może kiedyś odwdzięczy im się najwyż-
szymi sportowymi osiągnięciami. Chciał-
by dorównać Michałowi Winiarskiemu. 
To wprawdzie siatkarz grający na innej 
niż Dawid pozycji (jest przyjmującym), 
ale dla młodego zawodnika z Brzeska 
jest sportowym wzorem.

III Memoriał Józefa Wojciechowskiego
Na kortach Okocimskiego Klubu Sportowego po raz trzeci został roze-

grany turniej tenisowy, którego uczestnicy uczcili pamięć Józefa Wojcie-
chowskiego, zasłużonego działacza sportowego, wychowawcy wielu po-
koleń młodzieży. Ozdobą zawodów były pojedynki z udziałem Zbigniewa 
Górszczaka oraz finał gry deblowej.

Tradycyjnie organizatorem turnieju 
był syn pana Józefa, Wojciech Wojcie-
chowski, którego wspomogli burmistrz 
Brzeska Grzegorz Wawryka, kierownik 
Biura Promocji Krzysztof Bigaj, Miejski 
Ośrodek Kultury, prezes Okocimskie-
go Józef Gawenda, Krzysztof Hebda, 
Marek Więckowski, Marcin Wroński, 
Adam Lechna, Ludwik Cyga, firma  
A-4 Studio, Krzysztof Kostur, Ryszard 
Zaczyński, Jacek Biernacki, Zbigniew 
Dąbrowski, Jerzy Borczyk, Jarosław 
Kruszak oraz Małgorzata Wróbel-Woj-
ciechowska. 

Wielu sportowych wrażeń dostar-
czyły zawody w kategorii + 55 lat, a to  
z sprawą Zbigniewa Górszczaka, legen-
dy Nadwiślanu Kraków. Przypomnijmy, 
że przed laty był to czołowy zawodnik 
krakowskiego klubu, który ma w swoim 
dorobku między innymi tytuły mistrza 
Polski w singlu i deblu wywalczone  
w 1973 roku. Był też członkiem mi-
strzowskiej drużyny z 1982 roku,  
a w składzie tej ekipy występował tak-
że Wojciech Wojciechowski i Robert 
Radwański, ojciec naszych najlepszych 
aktualnie tenisistek. Pan Zbigniew po-
traktował zawody bardzo prestiżowo  
i w każdym pojedynku starał się za-
demonstrować maksimum swoich nie-

przeciętnych umiejętności. Oczywiście 
sięgnął po zwycięstwo w całym turnie-
ju, jednak każdy przeciwnik, z którym 
się potykał, traktował grę z nim, jako 
cenną lekcję gry w tenisa. 

W kategorii + 35 lat zawody rozgrywa-
ne były w początkowej fazie systemem 
grupowym. W grupie A faworytami byli 
Stanisław Obidowicz i reprezentują-
cy Brzesko Sebastian Woda. Fawory-
ci nie zawiedli, a ich mecz decydujący  
o pierwszym miejscu w grupie stał na 
bardzo wysokim poziomie. W grupie B 
rywali zdeklasował Bartłomiej Ptak, 
który ostatecznie zwyciężył w całych 
zawodach. 

Kategoria + 45 lat zdominowana zo-
stała przez krakowskich tenisistów,  
a najlepszym z nich okazał się Marcin 
Wroński. 

I wreszcie gry deblowe, w których 
na plan pierwszy wysunął się duet Mi-
chał Kostecki senior i Michał Kostec-
ki junior. Ich przeciwnicy początkowo 
bardzo niesprawiedliwie twierdzili, że 
walczyć będą tylko z juniorem, któremu 
ojciec miałby jedynie asystować. Rze-
czywistość zweryfikowała te przypusz-
czenia. Owszem, Michał junior impo-
nował sportowym sprytem i tenisowym 
ograniem, ale Michał senior udowodnił, 

że deblistą jest wytrawnym, dając temu 
wyraz wieloma wspaniałymi zagrania-
mi, szczególnie w pojedynku finałowym, 
w którym naprzeciw klanu Kosteckich 
stanęli Wojciech Wojciechowski i Jaro-
sław Kruszak. 

Regulamin turnieju przewidywał po 
raz pierwszy w jego historii rozegranie 
zawodów dla kobiet. Wobec ich absen-
cji puchary przygotowane do dekoracji 
w tej kategorii zostały zdeponowane 
w sekretariacie Okocimskiego Klu-
bu Sportowego i miejmy nadzieję, że  
w przyszłym roku zostaną wręczone. 

Wyniki:       
Kategoria + 35
Finał: Bartłomiej Ptak – Sebastian 
Woda 6/2, 6/1
Mecz o 3. miejsce: Rafał Jaworski 
– Stanisław Obidowicz 6/0, 6/4

Kategoria + 45
Finał: Marcin Wroński – Krzysztof 
Durczyński 6/4, 6/4
Mecz o 3. miejsce: Tomasz Kałwa 
– Jarosław Kosek 6/2, 6/3

Kategoria + 55
Finał: Zbigniew Górszczak – Jacek 
Wojdyło 6/1, 6/1
Mecz o 3. miejsce: Andrzej Mikołaj-
czyk – Wojciech Litwicki 6/3, 6/4

Debel
Finał: Kostecki/Kostecki – Wojcie-
chowski/Kruszak 6/4, 6/4 
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Baraże na szóstkę
Kiedy miesiąc temu informowaliśmy o tym, że Przemysław Stąsiek, 

Krzysztof Król i Radosław Kraj wywalczyli awans do ogólnopolskich 
finałów rozgrywek Kinder+Sport, nawet nie spodziewaliśmy się, że już 
wkrótce siatkarki i siatkarze Gryfu Brzesko po raz kolejny zaznaczą swo-
ją obecność w tych zawodach. Po barażach które odbyły się w Skarży-
sku-Kamiennej, nasza reprezentacja w zabrzańskich finałach składać się 
będzie z trzech zespołów.

Przypomnijmy, że trójka Stąsiek-
Król-Kraj bezpośredni awans do Za-
brza wywalczyła podczas wojewódz-
kich finałów, które rozegrane zostały 
w Okocimiu. Brzeszczanie pozostawili 
wtedy w pokonanym polu jedenaście 
„dwójek”.  Trzecie miejsce w tym tur-
nieju zajęli Karol Gdowski, Adrian 
Hebda i Jakub Rosa, a to oznaczało 
szansę walki o awans w zawodach ba-
rażowych. 

W Skarżysku-Kamiennej podopiecz-
ni Szczepana Smolenia okazali się 
najlepsi i po dramatycznej walce zajęli 
premiowane awansem pierwsze miej-
sce. Gdowski, Hebda i Rosa najpierw 
w fazie eliminacyjnej rozgromili 25:9 
SP 28 Fart Kielce, a później wygrali 
25:19 z SP 3 Leżajsk. Wynik meczu  
z tą drugą drużyną zaliczony zo-
stał do klasyfikacji w fazie finałowej.  
W tej fazie brzeszczanie pokonali 25:20 
SP 10 Lechia Tomaszów Mazowiecki, 
by w decydującym pojedynku stanąć  
w szranki z drużyną SP 8 Dunajec 
Nowy Sącz. To był pasjonujący mecz 
wygrany przez naszą ekipę różnicą za-
ledwie dwóch punktów. Tym samym 
brzeski Gryf zrewanżował się sądecza-
nom za porażkę w finałach wojewódz-
kich. 

Laura Szuba, Kalina Gucwa  
i Karolina Majmurek podczas turnie-
ju w Okocimiu zajęły czwarte miejsce. 

Zgodnie z regula-
minem prawo gry 
w barażach wy-
walczyły wówczas 
drużyny z Wojna-
rowej i Wieliczki. 
Jednak Wielicz-
ka zrezygnowała  
z gry w Skarżysku-
Kamiennej i w ten 
sposób otworzyła 
drogę do Zabrza 
p o d o p i e c z n y m 
Urszuli Kural. 
Młode siatkarki  
z Brzeska w pełni 
z tej szansy sko-

rzystały i odnosząc komplet zwycięstw 
awansowały do zabrzańskiego finału. 
Tercet Szuba-Gucwa-Majmurek poko-
nał kolejno 25:14 SP 4 Sandomierz, 
25:12 Joker Tomaszów Mazowiecki II, 
25:15 UKS POSiR Przemyśl, 25:17 SP 
Wojnarowa i 25:21 SP I Żołynia. 

Ogólnopolskie finały rozegrane zo-
staną we wrześniu w Zabrzu. Finaliści 
walczyć będą nie tylko o nagrody, ale 
także o prawo udziału w szkoleniowym 
obozie, który poprowadzi między inny-
mi Sebastian Świderski, jeden z najlep-
szych siatkarzy na świecie.       PRUD

Wyniki
Dwójki chłopców
Grupa A: SP 28 Fart Kielce – Gryf 
Brzesko 9:25, SP 28 Fart Kielce – SP 3 
Leżajsk 23:25, Gryf Brzesko – SP 3 Le-
żajsk 25:19

1. Gryf Brzesko 2 2 50:28
2. SP 3 Leżajsk 2 1 44:48
3. SP 28 Fart Kielce 2 0 32:50

Grupa B: SP 8 Dunajec Nowy Sącz – Ibis 
Mirzec II 25:13, SP 2 Rzeszów – SP 10 
Lechia Tomaszów Mazowiecki 12:25, SP 
8 Dunajec Nowy Sącz – SP 10 Lechia To-
maszów Mazowiecki 25:14, Ibis Mirzec II 
– SP 2 Rzeszów 18:25, Ibis Mirzec II – SP 
10 Lechia Tomaszów 9:25, SP 8 Dunajec 
Nowy Sącz – SP 2 Rzeszów 25:14

1. SP 8 Dunajec 
Nowy Sącz

3 3 75:41

2. SP 10 Lechina  
Tomaszów Mazowiecki

3 2 64:46

3. SP 2 Rzeszów 3 1 51:68
4. Ibis Mirzec II 3 0 40:75

Faza finałowa: Gryf Brzesko – SP 10 
Lechia Tomaszów Mazowiecki 25:20, 
SP 3 Leżajsk – SP 8 Dunajec Nowy Sącz 
12:25, SP 3 Leżajsk – SP 10 Lechia To-
maszów Mazowiecki 16:25, Gryf Brze-
sko – SP 8 Dunajec Nowy Sącz 27:25

1. Gryf Brzesko 3 3 77:64
2. SP 8 Dunajec 

Nowy Sącz
3 2 75:53

3. SP 10 Lechia  
Tomaszów Mazowiecki

3 1 59:66

4. SP 3 Leżajsk 3 0 47:75

Dwójki dziewcząt
Grupa A: SP 4 Sandomierz – Gryf 
Brzesko 14:25, Joker Tomaszów Mazo-
wiecki II – UKS POSiR Przemyśl 25:22, 
SP 4 Sandomierz – UKS POSiR Prze-
myśl 18:25, Gryf Brzesko – Joker Toma-
szów Mazowiecki II 25:12, Gryf Brzesko 
– UKS POSiR Przemyśl 25:15, SP 4 
Sandomierz – Joker Tomaszów Mazo-
wiecki II 19:25

1. Gryf Brzesko 3 3 75:41
2. Joker Tomaszów 

Mazowiecki II
3 2 62:66

3. UKS POSiR 
Przemyśl

3 1 62:68

4. SP 4 Sandomierz 3 0 51:75

Grupa B: SP Wojnarowa – SP I Żołynia 
19:25, SP I Żołynia – Joker Tomaszów 
Mazowiecki III 25:19, SP Wojnarowa – 
Joker Tomaszów Mazowiecki III 25:14

1. SP I Żołynia 2 2 50:38
2. SP Wojnarowa 2 1 44:39
3. Joker Tomaszów 

Mazowiecki III
2 0 33:50

Faza finałowa: Gryf Brzesko – SP 
Wojnarowa 25:17, SP I Żołynia – Joker 
Tomaszów Mazowiecki II 25:20, Joker 
Tomaszów Mazowiecki II – SP Wojna-
rowa 13:25, Gryf Brzesko – SP I Żołynia 
25:21

1. Gryf Brzesko 3 3 75:50
2. SP I Żołynia 3 2 71:64
3. SP Wojnarowa 3 1 61:63
4. Joker Tomaszów 

Mazowiecki II
3 0 45:75
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ZETO S.A.
Oddział w Brzesku 
ul. Solskiego 9 
32-800 Brzesko 
tel. 14 663 16 64

Godziny otwarcia: 
pn. - pt.: 8:00 - 16:00 
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

W W W . Z E T O S A . C O M . P L

NAWIGACJE GPS
WAKACYJNE PROMOCJE

Podane kwoty są cenami BRUTTO. Oferta handlowa ważna do wyczerpania zapasów.

Przekątna wyświetlacza: 4,3"
Pamięć wbudowana: 1024 MB
W zestawie: Mapa Polski, Mapa Europy

TOMTOM XL2 IQ ROUTES 27 

PROMOCJA

465,-
 520zł 

GOCLEVER 3540
Przekątna wyświetlacza: 3,5"
Pamięć wbudowana: 256 MB

Dodatkowe funkcje: gry, odtwarzacz MP3, odtwarzacz AVI
W zestawie: Mapa Polski + darmowa aktualizacja

map przez rok
PROMOCJA

219,-
 260zł 

Przekątna wyświetlacza: 3,5"
Chipset GPS: SiRF Star III
Pamięć wbudowana: 512 MB
Dodatkowe funkcje: gry, odtwarzacz MP3, odtwarzacz AVI
W zestawie: MapaMap EASY 6.0 POLSKI

Manta GPS070 Easy Rider

PROMOCJA

190,-
 239zł 


