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25 czerwca był bez wątpienia ważnym dniem w najnowszej historii Brzeska. 
W towarzystwie ponad 200 osób burmistrz Grzegorz Wawryka oddał miesz-

kańcom w użytkowanie Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne. W centrum 
mieści się najnowocześniejsza biblioteka w województwie małopolskim. Od dnia 
otwarcia nie słabnie zainteresowanie nowym obiektem. Jak mówi dyrektor Po-
wiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Maria Marek, oprócz stałych bywalców 
książnicy, odwiedzają go mieszkańcy, którzy chcą tylko zwiedzić i popatrzyć. 
Zachwytów jest co niemiara, przekłada się to zresztą na listę wypożyczających, 
dopisanych do niej zostało ostatnio kilkaset nazwisk. 

Rozstrzygnięto coroczny konkurs organizowany przez referat ochrony śro-
dowiska noszący tytuł „Brzesko – czysta gmina”. W 10. edycji konkursu wzięła 
udział rekordowa liczba uczestników, którzy zebrali tony makulatury, opakowań 
plastikowych i zużytych baterii. Wielkie słowa uznania należą się kierownikowi 
referatu Henrykowi Pieli, który od lat angażuje się w organizację konkursu.

W lipcowo-sierpniowym wydaniu Brzeskiego Magazynu Informacyjne-
go znajdą Państwo materiał o złotym jubileuszu proboszcza z Mokrzysk, 
Mariana Wala. Zapraszam do zapoznania się z relacją z tegorocznych Dni 
Brzeska, a także z soleckich pikników. Zapraszam do lektury. Zofia Sitarz

Zapraszamy do lektury

W czasie wizyty w Brzesku, wice-
marszałek Roman Ciepiela mó-

wił o budowie obwodnicy Mokrzysk. 
– Wykonywana jest dokumentacja 

techniczna drogi, trwają uzgodnienia 
kiedy i w jakim trybie rozpocznie się 
budowa. Mamy już zabezpieczone 
środki na ten cel – mówił marszałek.

Już kilka lat temu władze woje-
wództwa i Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad podpisały poro-
zumienie o budowie zjazdu z autostra-
dy w kierunku północnym. Częścią tego 
zjazdu byłaby obwodnica Mokrzysk.

– Inwestycja przyczyniłaby się 
przede wszystkim do odciążenia drogi 
biegnącej przez centrum wsi – mówi 
burmistrz Brzeska, Grzegorz Waw-
ryka. – Szlak ten, doskonale wpisu-
jący się w realizowane przez władze 
województwa inwestycje drogowe 
prowadzić będzie przez Szczurową 
do mostu w Górce i dalej w kierunku 
województwa świętokrzyskiego.

Będzie obwodnica Mokrzysk
Aby poprawić byt mieszkańców 

wsi, do czasu wybudowania obwodni-
cy, wyremontowany zostanie odcinek 
drogi przebiegający przez jej centrum. 
Grzegorz Wawryka przypomniał, że 
w tym roku podpisane zostało trój-
stronne porozumienie: województwo 
– powiat – gmina, na mocy którego 
zgromadzono milion złotych na wspo-
mniany remont. Nie jest wykluczone, 
że inwestycja zostanie zrealizowana 
jeszcze w tym roku. 

Już wkrótce rozpocznie się budowa 
ronda na skrzyżowaniu ulic Solskie-
go, Szczepanowskiej i Okulickiego. 
Gmina, jako przedstawiciel inwesto-
ra podpisała umowę z wykonawcą 
zadania. Przypomnijmy, Solskiego 
jest drogą wojewódzką, która została 
wyremontowana w ubiegłym roku. 
Aby poprawić bezpieczeństwo pieszych 
i komfort jazdy kierowców, wbudowa-
ne zostanie rondo. 

(dokończenie na str. 7)
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Na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
odbyło się głosowanie nad 
udzieleniem absolutorium dla 

burmistrza za wykonanie ubiegłorocz-
nego budżetu. Jak wynika z opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Tarnowie, budżet wykonany został 
bez zarzutu, wydatki były planowe, nie 
została naruszona dyscyplina finanso-
wa. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę 
i udzielili burmistrzowi absolutorium.

– Jestem bardzo zadowolony z wy-
niku głosowania, świadczy on o tym, 
że rada popiera moje działania. Bez 
wątpienia jest to zachęta do dalszej 
pracy. Jest to także pozytywna ocena 
jaką radni wystawili pracownikom 
Urzędu Miejskiego – mówił po głoso-
waniu Grzegorz Wawryka. 

W ubiegłym roku wykonano wiele 
ważnych dla miasta inwestycji, kilka 
innych zostało rozpoczętych. I tak 
wyremontowany został plac Żwirki-
Wigury, rozpoczęto budowę, wartej 
kilkadziesiąt milionów złotych, kana-
lizacji. Do sieci podłączonych zostanie 
kilka tysięcy nowych użytkowników, 
inwestycja ma ogromne znaczenie 
jeśli chodzi o ochronę środowiska. Od 
ubiegłego roku zaczęły się prace przy 
rewitalizacji rynku, zadanie koszto-
wać będzie ponad 5 milionów złotych, 
z czego ponad 3,5 miliona pochodzi 
z funduszy unijnych. W ubiegłym 
roku realizowano najważniejszą 
i największą inwestycję ostatnich 
lat – budowę Regionalnego Cen-
trum Kulturalno-Bibliotecznego. 

Ubiegłoroczny budżet wyno-
sił 102 miliony złotych i wyko-
nany został w stu procentach. 
Za pieniądze te wykonano 
wiele inwestycji – wyre-
montowano i zmoderni-
zowano kilometry dróg 
i chodników. Każdego roku 
ponad 40 procent budżetu 
przekazywanych jest na 
oświatę. Wakacje są czasem, 
kiedy remontowane są szkoły 
i przedszkola, aby pierwszego 
września dzieci mogły rozpocząć 
naukę w lepszych warunkach. 

Ale nie tylko za to burmistrz 
zebrał pochwały od radnych. Raj-
cowie dziękowali gospodarzowi 
gminy za to, że tak sprawnie 
pozyskuje pieniądze z funduszy 
unijnych. 

Absolutorium jednogłośnie
– Starania burmistrza o pozyski-

wanie funduszy unijnych i wykorzysta-
nie tych środków, przyczyniają się bez 
wątpienia do rozwoju gminy – mówił 
radny Tadeusz Pasierb. – Realizowa-
ne są inwestycje, na które gminy nie 
byłoby stać.

– Trwają prace przy budowie sieci 
kanalizacyjnej, do której podłączonych 
zostanie kilka tysięcy nowych użyt-
kowników, jest to inwestycja warta 
kilkadziesiąt milionów złotych – dodał 
radny Leszek Klimek. 

– Za wzorową współpracę dziękuję 
całej radzie miejskiej – dodaje bur-
mistrz Grzegorz Wawryka. – Zdarza 
się oczywiście, że czasem nasze zdania 
różnią się w wielu kwestiach, jednak 
zawsze potrafimy wypracować tak 
potrzebny dla dobra gminy konsensus. 
Dziękuję także pracownikom urzędu, 
za ich pracę i zaangażowanie. 

inwestycje realizowane
w 2011 roku

Budowa Regionalnego Cen-
trum Kulturalno-Bibliotecznego 
w Brzesku. Zakres robót przewidzia-
nych do wykonania przez Generalnego 
Wykonawcę (BUDUS-Katowice) został 
wykonany w całości. Końcowy odbiór 
obiektu (wraz z robotami zewnętrzny-
mi) został dokonany 17.05.2011 r. 

Modernizacja i przebudowa 
budynku Domu Ludowego w Ja-
downikach wraz z budową parkin-
gu i placu utwardzonego. Trwają 
czynności związane z pozyskaniem 
dotacji. Zasadnicze roboty remontowe 
rozpoczną się po uzyskaniu zapewnie-
nia o przyznaniu dotacji, do tego czasu 
zostanie zlecone wykonanie wymiany 

niedrożnego (starego) odcinka kana-
lizacji deszczowej, aby obiekt nie był 
zalewany wodami deszczowymi.

Budowa sali gimnastycz-
nej przy SP nr 3 w Brzesku. 
W związku z przerwaniem robót 
przez wykonawcę, umowa na reali-
zację zadania została rozwiązana 
przez burmistrza Brzeska. Po 
dokonaniu czynności związanych 
z przekazaniem dokumentacji 
i inwentaryzacji przez wyko-
nawcę, dokumentacja zostanie 

uaktualniona i ogłoszony przetarg 
na realizację dalszych robót. 

Budowa sieci wodociągowej 
w Porębie Spytkowskiej etap 
II i III. Prace zostały wstrzymane 
przez wykonawcę z powodu trud-
ności finansowych występujących 
w jego firmie. W dniu 14.06.2011 r. 
zostało wysłane pismo do wykonaw-
cy odnośnie odstąpienia od umowy. 
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Realizacja ostatniego etapu 
magistrali wodociągowej Boch-
nia Brzesko oraz utworzenie 
sieci wodociągowej na terenie 
miejscowości Okocim. Wniosek 
złożony do Małopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
2007-2013 (priorytet 7 infrastruk-
tura ochrony środowiska działanie 
7.1 gospodarka wodno-ściekowa), 
został zakwalifikowany pozytywnie 
i przyznano środki finansowe na 
realizacje inwestycji w wysokości 
około 4,5 miliona złotych. Umowa 
na dofinansowanie została podpisa-
na 3 listopada 2009 r. 12 kwietnia, 
zostały podpisane umowy na roboty 
budowlane: z firmą Usługowo-Han-
dlową „MONTER” Artura Kasprzy-
ka na budowę sieci wodociągowej 
w miejscowości Okocim i z Firmą 
WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryj-
no Transportowych Czesława Sztuki 
na budowę ostatniego odcinka magi-
strali wodociągowej Bochnia–Brze-
sko. Zakończono i oddano do użytko-
wania sieć wodociągową w Okocimiu. 
Do chwili obecnej wykonano około 
2,5 km magistrali wodociągowej. 
Planowane zakończenie magistrali 
wodociągowej Bochnia–Brzesko od-
będzie się w listopadzie. 

Rewitalizacja Rynku w Brze-
sku. Roboty w trakcie wykonywania: 
usunięto zbędną zieleń, wykonano 
uzbrojenia terenu – sieć wodociągową, 
kanalizację opadową, sanitarną, prze-
budowano kolidujące sieci teletech-
niczne, wykonano sieci energetyczne, 
zamontowano słupy z latarniami, wy-
konano ciągi komunikacyjne z kostki 
granitowej, ułożono ciągi piesze 
z kostki granitowej na płycie Rynku 
oraz z płyt granitowych w pierzei 
zachodniej i południowej. Posadzono 
drzewa. Trwają prace przy wykona-
niu tarasu i fontanny. Rozpoczęto 
roboty renowacyjne elewacji kościoła 
i muru ogrodzeniowego w oparciu 
o wykonany i zatwierdzony program 
prac konserwatorskich. Wykonanie 
renowacji elewacji kamienicy nr 16 
i 24 w Rynku zostanie rozpoczęte po 
zatwierdzeniu przez Wojewódzkiego 
Konserwatora programu prac. Zakoń-
czenie całego zadania przewidziane 
jest na koniec października.

Wykonanie dokumentacji na:
n  budowę dróg na osiedlu 

Słotwina wraz z oświetleniem: 
ul. Jana Pawła II, Sikorskiego, 
Oświecenia, Odrodzenia oraz do-
kumentacji – uzyskano decyzję o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji dro-

gowej, która w związku z wniesieniem 
odwołania nie jest prawomocna. 
n budowę przedłużenia ul. Kos-

saka – odcinek pomiędzy ul. Wiej-
ską i Jasną wraz z dwoma się-
gaczami – uzyskano pozwolenie 
wodno-prawne i w najbliższych dniach 
zostanie złożony wniosek o realizację 
inwestycji drogowej 
n budowę parkingu w Szcze-

panowie – w kwietniu br. wystąpiono 
o wydanie pozwolenia wodno-prawnego
n rozbudowę Przedszkola nr 4 

przy ul. Ogrodowej w Brzesku 
– wystąpiono o wydanie pozwolenia 
na budowę 

Modernizacja odcinków dróg wo-
jewódzkich – odnowa nawierzchni na 
drodze wojewódzkiej nr 768 w Brzesku 
ul. Solskiego wraz z remontem chod-
nika, budową kanalizacji deszczowej 
oraz budową ronda na skrzyżowaniu 
ul. Solskiego z ulicami Szczepanowską 
i Okulickiego.

Etap I – zakończono prace i doko-
nano odbioru końcowego. 

Etap II – rondo – podpisano 
umowę z wykonawcą tj. POLDIM 
S.A. ul. Kochanowskiego 37a, 33-100 
Tarnów na kwotę – 1.924.961,43 zł 
brutto. Przekazano plac budowy. Robo-
ty zostaną rozpoczęte po opracowaniu 
przez wykonawcę projektu organizacji 
ruchu na czas budowy. 

Zagospodarowanie terenu 
dworca PKP w Brzesku – inwesty-
cja realizowana przez PKP. Po wyko-
naniu remontu, PKP udostępni gminie 
dwa pomieszczenia w budynku oraz 
parking i zatokę dla busów. Planowa-
ny na 2011 r. finansowy udział gminy 
określony w przesłanym Ramowym 
porozumieniu o współpracy wynosi 
38.722,83 zł. Warunki i forma udo-

stępnienia pomieszczeń oraz parkingu 
zostaną określone w odrębnej umowie. 
Planowane zakończenie remontu 
– II kwartał 2012 r.

Budowa kanalizacji w gminie 
Brzesko. Rozstrzygnięto przetarg 
na wykonanie projektu kanalizacji 
sanitarnej dla południowej części 
Jadownik i części Okocimia. W dniu 
25.06.2009 r. została podpisana umo-
wa z firmą „INWEST - LEX” Sp. z o.o. 
Kraków ul. Mazowiecka 21 na kwotę 
223 260,00 zł. Złożono wnioski o wyda-
nie decyzji środowiskowej i ustalenie 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Prace są w toku. Ze względu na proble-
my z uzyskaniem zgód mieszkańców 
Jadownik i Okocimia termin zakończe-
nia prac projektowych ponownie uległ 
przesunięciu. 

Budowa wodociągu w Szcze-
panowie – Wystąpiono do Starostwa 
Powiatowego w Brzesku o wydanie 
decyzji pozwolenie na budowę. Plano-
wany termin realizacji: lipiec-sierpień 
2011 r.

Wykonanie dokumentacji pro-
jektów budowlano-wykonawczych 
dla chodników:

– chodnik przy ul. Kopernika w Brze-
sku – długość około 400 m, szerokość  2 m

– chodnik przy ul. Wiślanej w Mo-
krzyskach dwa odcinki:

a/ długość około 1 000 m, szerokość 2 m 
b/ długość około 300 m, szerokość 2 m

W dniu 26.04.2011 r. złożono wnio-
ski do Starostwa Powiatowego w Brze-
sku o wydanie pozwolenia wodno-
prawnego. Dokumentacja projektowa 
została oddana przez wykonawcę 
w dniu 30.05.2011 r.

n
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SP ZOZ w Brzesku otrzymał tytuł 
„Szpital Przyjazny Dziecku”. Obecnie 
jesteśmy trzecim szpitalem w Małopol-
sce, który pracuje zgodnie z zasadami 
Światowej Organizacji Zdrowia i Uni-
cefu. Aby otrzymać ten zaszczytny ty-
tuł trzeba spełnić wymogi „10 kroków 
do udanego karmienia”. Każdy krok 
jest oceniany indywidualnie, a moż-
liwa najwyższa ocena to sto procent. 
Komisja oceniająca wystawiła bardzo 
wysoką ocenę szpitalowi. Nasz szpital 
otrzymał za każdy krok sto procent. 
Jesteśmy z tego bardzo dumni i usa-
tysfakcjonowani.

Karmienie piersią jest nie tylko 
sposobem żywienia dziecka, ale także 
stylem sprawowania nad nim opieki. 
Oddział Położniczo-Noworodkowy, 
który pragnie zapewnić kobietom pra-
widłowe rozpoczęcie i kontynuowanie 
laktacji, musi być zorganizowany ina-
czej niż oddział promujący karmienie 
sztuczne. Oddzielanie matek od dzieci, 
brak kontaktu z noworodkiem tuż po 
porodzie, karmienie na godziny, nie-
wielka pomoc personelu, dokarmianie 
butelką z błahych powodów – to prak-
tyki, które nie dają szans fizjologicznej 
laktacji. Aby przywrócić prawidłowy 
sposób żywienia dzieci Światowa 
Organizacja Zdrowia i Fundusz Na-
rodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci 
stworzyły na całym świecie inicjatywę 
„Szpitala Przyjaznego Dziecku”. Każdy 
szpital odznaczony tym tytułem speł-
nia warunki zawarte w dokumencie 
„Ochrona, Propagowanie i Wspieranie 
Karmienia Piersią – szczególną rolą 
placówek służby zdrowia”. Na świecie 
istnieje około 15 tys. takich szpitali, 

Przyjaźni dziecku
w Polsce 80. W Europie wyprzedza nas 
Szwecja i Norwegia, gdzie wszystkie 
szpitale są przyjazne dziecku. Stało się 
tak, dzięki temu, że zasady zaczerpnię-
te z 10 kroków do udanego karmienia 
zintegrowano z obowiązującymi stan-
dardami opieki okołoporodowej.

Od 07.04.2011 roku w Polsce 
obowiązuje standard opieki około-
porodowej, który reguluje sposoby 
postępowania opieki okołoporodowej 
oraz laktacji.

Wdrożenie zasad sprzyjających 
karmieniu piersią zmienia całkowicie 
oblicze szpitala. Szpitale pretendujące 

do tytułu „Szpital Przyjazny Dziecku” 
muszą przejść 6-12 miesięczne przy-
gotowania. Niejednokrotnie personel 
jest przeciwny wszelkim zmianom, 
boi się nowoczesnego stylu opieki 
nad pacjentką, obawia się wyższych 
wymagań, jakości pracy, obciążenia 
dodatkowymi obowiązkami.

Po wdrożeniu w praktykę nowych 
zasad pracy pojawiają się przyjazne 
sale porodowe, zapewniające intym-
ność i komfort rodzącej oraz osobom 
towarzyszącym przy porodzie. Matki, 
przebywając całą dobę z dzieckiem, 
stają się wnikliwymi obserwatorkami 
i uczestniczkami w większości procedur 
medycznych. Szpital stara się też zor-
ganizować opiekę laktacyjną dla matek 
po wypisie. Taka zmiana podejścia do 
pacjentek obejmuje wszystkich pra-
cowników. Jest postrzegana, jako coś 
bardzo pozytywnego i budzącego dumę 
wśród mieszkańców rejonu szpitala. 
Takie wyzwanie podjął Oddział Położ-
niczy i Noworodkowy naszego szpitala. 
Do uzyskania tytułu „Szpital Przyjazny 

Dziecku” przygotowywał się od roku. 
Szpital poddał się ocenie prowadzonej 
przez niezależną komisję 6-7 maja 
2011 roku.

Personel Poradni Ginekologiczno- 
Położniczej, Oddziału Ginekologiczno- 
Położniczego, Oddziału Noworodkowe-
go oraz Oddziału Dziecięcego pracuje 
według zasad opracowanych na pod-
stawie 10 kroków do udanego kar-
mienia. Matki, które rodzą w naszym 
szpitalu, doceniają zmiany na Oddziale 
Położniczo-Noworodkowym i są bardzo 
zadowolone. Daje to wielką satysfakcję 
personelowi pracującemu.

Mamy nadzieję, że pacjentki ro-
dzące w naszym szpitalu docenią nasz 
trud wniesiony w poprawę opieki oko-
łoporodowej i poradnictwo laktacyjne. 
Gwarantujemy profesjonalną opiekę 
nad rodzącą i położnicą oraz jej dziec-
kiem. Położne sali porodowej posiadają 
dyplom „Pozycje wertykalne w I i II 
okresie porodu-teoria i praktyka. No-
woczesne prowadzenie porodu zgodnie 
ze standardem Ministerstwa Zdrowia 
dotyczącym opieki nad kobietą podczas 
porodu fizjologicznego” zorganizowany 
przez Fundację Rodzić po Ludzku.

Posiadamy Poradnię Laktacyjną 
działającą od 2009 roku, w której 
pacjentka może uzyskać porady w roz-
wiązywaniu problemów laktacyjnych. 
Poradnię Laktacyjną prowadzi Między-
narodowy Konsultant Laktacyjny oraz 
Certyfikowany Doradca Laktacyjny 
czyli osoby najbardziej profesjonalne 
w tej dziedzinie. Jest to  jedyna Porad-
nia Laktacyjna działająca na naszym 
terenie. Zgłaszają się do nas pacjentki 
z całego województwa małopolskiego, 
jak również z Podkarpacia.

W Oddziale Noworodkowym działa 
„Grupa Wsparcia Matek Karmiących”. 
Prowadzi ją trzech Liderów Grupy 
Wsparcia. Wspólnie z matkami roz-
wiązują problemy zarówno matek 
karmiących, jak i tych, które nie mogą 
karmić piersią. Liderzy organizują 
spotkania z kobietami, gdzie w sprzy-
jającej atmosferze starają się pomóc.

W Oddziale Ginekologiczno-Po-
łożniczym pracuje 6 lekarzy gineko-
logów-położników oraz 25 położnych. 
Cztery położne posiadają licencjat po-
łożnictwa a trzy specjalizację z pielę-
gniarstwa położniczego. Personel cały 
czas pogłębia swoja wiedzę na różnego 
rodzaju kursach kwalifikacyjnych, 
specjalistycznych oraz konferencjach 
naukowych poświęconych różnym 
nowinkom medycznym.

SP ZOZ
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Ale marszałek mówił nie tylko 
o inwestycjach na drogach leżących 
w gminie Brzesko. Władze wojewódz-
twa zaplanowały szereg inwestycji, 
które zrealizowane zostaną jeszcze 
w tym roku. Województwo realizuje 
już przedsięwzięcie obejmujące odno-
wę drogi nr 975 na odcinku Zakliczyn 
– Paleśnica. Rozpoczęły się także prace 
związane z przebudową drogi nr 964 
na odcinku Wał Ruda – Biskupice 
Radłowskie. 

Modernizacja odcinków dróg wo-
jewódzkich oraz obiektów mostowych 
– odnowa drogi nr 975 na odcinku Za-
kliczyn – Paleśnica obejmuje wykona-
nie modernizacji na odcinku 1812 m.

W ramach zadania zostaną wy-
konane roboty rozbiórkowe i przygo-
towawcze, odbudowa konstrukcji na-
wierzchni drogi wojewódzkiej, poboczy 
drogowych, urządzeń odwadniających, 
zjazdów indywidualnych i publicz-
nych, odbudowa skrzyżowania z drogą 

powiatową 1410 K i ul. Klasztorną, 
jak również wykonanie prawostron-
nego krawężnika na długości 78 mb, 
wykonanie robót wykończeniowych 
i porządkowych oraz stałej organizacji 
ruchu.

Wykonawcą zadania jest firma 
STRABAG Sp. z o.o. Termin rozpo-
częcia realizacji inwestycji to 1 paź-
dziernika, wartość zadania wynosi 
1,8 miliona złotych. Roboty rozpoczną 
się w sierpniu.

Modernizacja odcinków dróg wo-
jewódzkich oraz obiektów mostowych 
drogi nr 964 na odcinku Wał Ruda 
– Biskupice Radłowskie została po-
dzielone na trzy zadania. W wyniku 
przeprowadzania procedury prze-
targowej wyłoniono wykonawców na 
zadanie I oraz zadanie II. W ramach 
zadania I wybrana została firma 

Będzie obwodnica Mokrzysk(dokończenie ze str. 3)

POLDIM S.A. Termin realizacji to 
4 miesiące od daty zawarcia umowy, 
a wartość zadania wynosi 3, 4 miliona 
złotych. W ramach zadania II wybrana 
została firma STRABAG. Termin jego 
realizacji wynosi 5 miesięcy od daty 
podpisania umowy, zaś wartość to 
6,2 miliona złotych.

W ramach przedsięwzięcia zo-
stanie wzmocnienie podbudowy, wy-
konanie krawężników oraz poboczy 
wraz z ich wzmocnieniem, wykonanie 
warstwy wiążącej z betonu asfaltowe-
go oraz warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego, przebudowa peronów 
przystankowych, jak również zre-
alizowane zostaną roboty związane 
z odwodnieniem drogi w granicach 
pasa drogowego.

red

stary, jak nowy
DOBIEgAJą KOńCA prace rewita-
lizacyjne brzeskiego rynku. Zakres re-
montu prowadzonego od lata ubiegłego 
roku jest ogromny – cały plac rynkowy 
wyłożony został kostką brukową, zaś 
wokół niego ustawione zostaną stylowe 
ławki i lampy. Całości dopełni fontanna 
i przenośna scena, na której odbywać 
się będą koncerty muzyczne. W czasie 
prac rewitalizacyjnych odnowiona 
zostanie także część budynku kościoła 
pod wezwaniem świętego Jakuba.

– Całość prac kosztować bę-
dzie 6,5 miliona złotych, z czego aż 
4,5 miliona gminie udało się pozyskać 
w ramach Małopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego, resztę 
dołożyliśmy z budżetu gminy – mówi 
burmistrz Grzegorz Wawryka. red

JAK InfORMuJą Polskie Koleje Państwowe, w drugim kwartale przyszłego 
roku zakończone zostaną prace przy remoncie brzeskiego dworca. Cieszą się 
z tego władze miasta, bowiem dworzec przestanie straszyć podróżnych. Po remon-
cie budynek dworcowy zyska zupełnie nowy wygląd i, co najważniejsze, będzie 
wygodny dla pasażerów – z nowoczesnymi kasami, toaletami i poczekalnią. PKP 
wyraziły zgodę, aby tak jak do tej pory, w budynku mieściła się przychodnia 
lekarska i świetlica osiedlowa. 

– Już od kilku lat zabiegaliśmy o to, aby PKP wyremontowały dworzec – mówi 
burmistrz Grzegorz Wawryka. -Starania przyniosły skutek i już dwa lata temu 
wykonany został pierwszy etap inwestycji czyli remont kładki dla pasażerów 
prowadzącej na perony. 

Miasto wspiera inwestycję także finansowo. Przy dworcu powstanie parking 
dla samochodów osobowych, gmina częściowo będzie finansować to zadanie. O wy-
sokości kwoty, jaka przeznaczona zostanie na ten cel zdecyduje Rada Miejska. 

Na tym bynajmniej remont się nie zakończy. Już wkrótce wymieniane będą 
tory kolejowe. Tym samym Brzesko dołączy do miast, które pochwalić się mogą 
nowoczesnymi i przyjaznymi dla pasażerów dworcami.

red

trwa remont dworca
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Propagowanie selektywnej zbiórki odpadów – to prze-
wodni temat, jaki towarzyszył tegorocznej edycji 
konkursu „Brzesko – czysta gmina”. W ekologicz-

nych zmaganiach, organizowanych już od dziesięciu lat 
przez referat ochrony środowiska, biorą udział uczniowie 
podstawówek, gimnazjów i szkół średnich. Zadania, jakie 
podjęli w tym roku, to także wykonanie plakatów, ulotek, 
organizowanie happeningów, a także zbieranie plastików 
i makulatury.

Brzesko
– czysta gmina

– W konkursie wzięło udział ponad dwustu uczniów, 
którzy zebrali ponad 200 kilogramów zużytych płyt, 2 tony 
zakrętek od butelek plastikowych i ponad 20 ton makula-
tury. Są to śmieci, które nie trafią na wysypisko, ale ode-
brane zostały przez firmę recyklingową – mówi inspektor 
Małgorzata Młynarczyk.

– Oddzielenie odpadów biodegradowalnych od reszty 
śmieci jest sprawą bardzo ważną, głównie ze względu na 
kurczące się powierzchnie wysypisk. Przy domach jednoro-
dzinnych można zakładać kompostowniki, a ich zawartość 
wykorzystać do nawożenia przydomowych upraw – mówi 
pomysłodawca i wieloletni organizator konkursu, kierownik 
referatu ochrony środowiska, Henryk Piela

– I miejsce w konkursie zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 
z Jadownik, która wygrała dwa tysiące złotych, opiekunką 
grupy konkursowej była Joanna Kociołek. II miejsce i pół-
tora tysiąca złotych wygrała Szkoła Podstawowa z Jasienia 
pod wodzą Jolanty Płachty. Maria Łomzik przygotowała 
grupę ze Szkoły Podstawowej z Mokrzysk, która zajęła III 
miejsce i wywalczyła nagrodę w wysokości tysiąca złotych.

– W ciągu 10 lat na organizację konkursu gmina wy-
dała sto tysięcy złotych i, jak twierdzi Henryk Piela, są to 
doskonale zainwestowane pieniądze.
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– Dzieci i młodzież, które brały udział w pierwszej edycji 
konkursu są już teraz dorosłymi osobami. Jestem przeko-
nany, że edukacja, jaką przeszły w szkołach, a także wiedza 
i doświadczenie, jakie zdobyły przez udział w konkursie spo-
wodowały, że są to ludzie z pełną ekologiczną świadomością, 
które wiedzą, jak segregować odpady – mówi Henryk Piela.

– W ramach konkursu „Brzesko – czysta gmina”, wy-
chowankowie przedszkoli i szkół podstawowych biorą udział 
w zbiórce baterii. W tym roku organizowana była już po raz 
siódmy i do tej pory zebrano już około 15 ton baterii. W ka-
tegorii przedszkoli I miejsce zajęło Przedszkole Parafialne, 
w którym każde dziecko zebrało 5,3 kilograma baterii. II 
miejsce wywalczyli wychowankowie przedszkola z Wokowic 

(1,11 kg na jednego przedszkolaka), III miejsce zaś Przed-
szkole nr 7 w Brzesku (1,05 kg na jednego przedszkolaka). 
Wśród szkół podstawowych najlepsza okazała się podsta-
wówka z Wokowic (2,15 kg na jednego ucznia), II miejsce 
zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 z Jadownik (1,65 kg), III 
miejsce wywalczyła szkoła z Okocimia (1,54 kg).

Uroczyste wręczenie nagród najlepszym uczestnikom 
konkursu odbyło się w Urzędzie Miejskim. Zaproszony na 
nie został burmistrz Grzegorz Wawryka, w roli konferan-
sjera doskonale sprawdził się Henryk Piela. Fundatorami 
nagród był Urząd Miejski i forma Argo-Film z Tarnowa.

red
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O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U
Burmistrz Brzeska

ogłasza
publiczny nieograniczony przetarg ustny na zbycie

zabudowanej nieruchomości położonej w Mokrzyskach

Przedmiotem przetargu będzie zabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 2877 o pow. 
0,61 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą nr TR1B/00052724/9.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu położona jest w centrum wsi Mokrzyska gm. Brzesko woj. 
małopolskie przy skrzyżowaniu ulic: Wiślanej i Parafialnej. Jest to działka gruntowa zabudowana wolnostojącym 
budynkiem murowanym niepodpiwniczonym, parterowym z poddaszem użytkowym o pow. użytkowej 863, 53 m2. 
Przedmiotowy budynek znajduje się w stanie surowym zamkniętym. Elementy infrastruktury takie jak: prąd i wo-
dociąg są doprowadzone do budynku, natomiast gaz i telefon znajdują się w zasięgu. Jest to teren sklasyfikowany 
jako Bi i PsIV.

Osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 
2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny były złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 
24 maja 2011 r.

Jest to obszar nie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzesko zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/286/98 
z dnia 15.06.1998 r. działka 2877 znajduje się w strefie do zainwestowania kubaturowego terenów podmiejskich 
i wiejskich, a ponadto 15.09.1990 r. dla tej działki została wydana decyzja w sprawie pozwolenia na budowę Domu 
Strażaka wraz z Przedszkolem.

Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się wg ewidencji gruntów i nie będą wznawiane geodezyjnie przez 
sprzedającego.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie 
ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 września 2011 r. o godz. 10.00
 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku powiat Brzesko woj. małopolskie przy ul Głowackiego 51 – sala obrad. 

Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub fizyczną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami 
potwierdzonymi notarialnie.

Cena wywoławcza za powyższą nieruchomość wynosi: 860 000, 00 zł + 23% VAT

Wadium w wysokości 100 000, 00 zł należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego 
w Brzesku ul Głowackiego 51 nr 18 85910007 0100 0902 1786 0006 w taki sposób aby w dniu 02.09.2011r cała 
kwota znajdowała się na rachunku bankowym. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega 
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.
Burmistrz Brzeska zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, podając informację 

o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Wydziale 

Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku ul Głowackiego 51 woj. małopolskie 
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30.do 15.30 pokój 119 lub telefonicznie (14) 68-63-100 wew. 157. Ponadto 
treść ogłoszenia, oświadczenie i regulamin przetargu są udostępnione na stronie internetowej pod adresem: www.
brzesko.pl/menu: rozwój gospodarczy/przetargi nieruchomości.
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Od 10 lat w lipcu Ochotnicza Straż 
Pożarna w Szczepanowie organi-

zuje festyn, który cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem nie tylko miesz-
kańców wsi, ale także okolicznych 
miejscowości.

Na wszystkich, którzy 9 i 10 lipca 
odwiedzili szczepanowski Rynek czeka-
ło mnóstwo atrakcji. W programie im-
prezy można było zobaczyć pokazy walk 
MMA, zawody siłaczy i zawody drwali. 
Wielu emocji dostarczyły z pewnością 
wybory Miss Ziemi Szczepanowskiej 
oraz pokaz tańca indyjskiego w wyko-
naniu zespołu Raks Amar z Bochni.

Widzowie z wielkim zaintereso-
waniem oglądali pokazy ratownictwa 
drogowego z użyciem uszkodzonego 
samochodu, pokazy wojów św. Sta-
nisława oraz tancerzy ognia z grupy 
„Kaminari”. Dorośli widzowie z wiel-
kim upodobaniem korzystali z dobro-
dziejstw stoisk gastronomicznych. 
Organizatorzy nie zapomnieli także 
o dzieciach i młodzieży. Na nich czeka-
ły takie atrakcje, jak wesołe miastecz-
ko czy strzelnica paintballowa.

– Pogoda nam dopisała, widzowie 
także, mam nadzieję, że wszystkich 
zadowolił program, który przygotowa-
liśmy – powiedział prezes szczepanow-
kiej OSP, Zdzisław Reczek.

Po części rozrywkowej publiczność 
biesiadowała, zarówno w sobotę, jak 
i niedzielę do późnych godzin noc-
nych przy muzyce zespołu „Akces” 
z Lipnicy Górnej oraz DJ-a.  red

Dni ziemi szczepanowskiej

ZESPół Pieśni i Tańca „Jadowni-
czanie” triumfował w czasie XXIV 
Przeglądu Kapel i Zespołów Ludo-
wych w Szydłowcu, na którym zajęli 
II miejsce. Honorowy patronat nad 
przeglądem sprawowała minister 
zdrowia Ewa Kopacz.

Z wyróżnienia bardzo zadowolona 
jest kierownik zespołu, Elżbieta Loranty.

– Nagrodę przyznano nam za ca-
łokształt działalności artystycznej na 
rzecz kultywowania tradycji ludowych, 
zaangażowanie i dotychczasowy wkład 
w rozwój kultury regionalnej. To dla 
nas wielkie wyróżnienie i zachęta do 
dalszej pracy – powiedziała.

Warto dodać, że Jadowniczanie 
działają pod egidą Miejskiego Ośrod-
ka Kultury, zespół jest laureatem 
wielu konkursów i przeglądów, za-
równo krajowych, jak i międzynaro-
dowych. W tym roku zespół święto-
wać będzie jubileusz 30-lecia. red

Jadowniczanie 
w szydłowcu
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2 lipca w Sterkowcu, już po raz 
kolejny odbył się piknik rodzinny 
„Bądźmy razem”. Organizatora-

mi imprezy byli: Szkoła Podstawowa, 
Rada Rodziców oraz Rada Sołecka. Dla 
uczestników pikniku przygotowano 
mnóstwo atrakcji. W zabawach udział 
brały dzieci wraz z rodzicami. Ucznio-
wie szkoły mieli okazję zaprezentować 
się przed szerszą publicznością. Dzieci 
przygotowały skecze, występy karaoke, 
piosenki i przedstawienie teatralne.

Rolę prowadzącego imprezę pełnił 
sołtys Sterkowca, Józef Witek. Z wielką 
swobodą prowadził konkursy, takie jak: 
„Jeden z dziesięciu” czy „Kocham Cię 
Polsko”. Na boisku szkolnym odbył się 
także pokaz tresury psów, pokaz sprzę-
tu strażackiego i policyjnego. Widzowie 
z wielkim zainteresowaniem oglądali 
występ Wojów świętego Stanisława.

Organizatorzy dziękują sponsorom 
pikniku: Ewie i Stanisławowi Maty-
som – właścicielom firmy May-Mat, 
Leszkowi Kucie – właścicelowi K&K 
Recykling System, Rafałowi Krajowi 
– właścicielowi firmy Climax, Kazimie-
rzowi Patykowi – właścicielowi firmy 
Sklepy Pomarańcza, Krzysztofowi 
Boguszowi – radnemu Rady Miej-
skiej w Brzesku, Tomaszowi Latosze 
– radnemu Rady Powiatu, Jerzemu 
Legutce, Irenie Górze – autorce tekstu 
hymnu szkoły, ks. prałatowi Władysła-
wowi Pasiutowi – proboszczowi parafii 
św. Stanisława BM Szczepanowskiego, 
ks. dr Kazimierzowi Talarkowi, Ka-
tarzynie Chrobak – dogoterapeutce, 
Anecie Kępowicz, Adriannie Onik, 
Natalii Pac, Natalii Ciurze, Kindze 
Wronie, Wojom Św. Stanisława, Te-
atrowi Tarnowskiemu im. Ludwika 
Solskiego, Brzeskiemu Ośrodkowi 
Sportu i Rekreacji, Świetlicy Wiejskiej 
i Kołu Gospodyń Wiejskich, Radzie 
Rodziców, Radzie Sołeckiej wsi Ster-
kowiec, Straży Pożarnej z Brzeska, 
Policji z Brzeska.       red

Bądźmy razem

ORLIK 2012 – godziny otwarcia w okresie wakacji

Informujemy, iż kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 przy Krytej Pływalni 
BOSiR w okresie wakacji będzie czynny w godzinach:

poniedziałek – piątek
od 10:00 do 22:00
sobota i niedziela
od 10:00 do 20:00

Korzystanie z boisk można rezerwować telefonicznie u animatorów:
Kazimierza Sproskiego 609-327-717
Szczepana Smolenia 516-546-302
lub osobiście na terenie obiektu.
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Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Wsi Bucze niezwykle udanie za-
inaugurowało swoją działalność. 

2 lipca na stadionie LKS „Olimpia” od-
był się festyn rodzinny, który przycią-
gnął wielu mieszkańców wsi. Współor-
ganizatorami imprezy były: LKS „Olim-
pia” Bucze, Ochotnicza Straż Pożarna 
oraz Publiczna Szkoła Podstawowa.

Festyn był znakomitą okazją do za-
prezentowania dorobku artystycznego 
szkoły. Uczniowie z wielkim talentem 
śpiewali, tańczyli i odtwarzali role 
teatralne, występowali w specjalnie 
na te okoliczność przygotowanych 
barwnych strojach.

Ekscytującym punktem festynu 
był pokaz sprzętu strażackiego, który 
demonstrowali ochotnicy z tamtejszej 
jednostki. Dużo frajdy miały dzieci, 
które wchodziły do strażackich samo-
chodów i próbowały obsługiwać pompę. 
Dorosłych zainteresował pokaz pierw-
szej pomocy przedmedycznej.

Wielką atrakcją były wspólne za-
bawy rodzinne. Zabawy miały formę 
konkursu, w którym rywalizowało 
dziewięć drużyn, każda złożona z dzieci 
i rodziców. Wiele śmiechu i zabawy 
było przy skokach w workach, rzuca-
niu do celu, czy biegu z jajkiem.

Popularnością cieszyło się stoisko 
przygotowane przez Koło Gospodyń 
Wiejskich. Za symboliczną złotówkę 
uczestnicy festynu mogli zjeść pyszny 
żurek, chleb ze smalcem czy uraczyć 
się wspaniałym ciastem. Były także 
wyroby rękodzielnicze – drewniane 
aniołki, kwiaty i haftowane obrusy. 
Część tych wyrobów została sprzedana 
w czasie aukcji.

Na rzecz rozwoju wsi

WAKACYJNE TANIE PŁYWANIE !!!

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku na czas trwania wakacji przygotował PROMOCJĘ cenową „Wakacyjne tanie pływanie”. 
Lato to okres, kiedy wszyscy mają trochę więcej wolnego od szkoły, pracy i innych codziennych obowiązków, dlatego zachęcamy do 
skorzystania z naszej wakacyjnej oferty. Promocja zaczyna się już 27 czerwca i trwać będzie do ostatniego dnia wakacji, a przedstawia 
się ona następująco:

w każdy PONIEDZIAŁEK i ŚRODĘ pływanie bez limitu czasowego, bilet CAŁODZIENNY w cenie godzinnego
w każdą SOBOTĘ i NIEDZIELĘ RODZINNE PŁYWANIE!!! rodzic (normalna cena) + dziecko (za 1 zł)
– promocja nie dotyczy pierwszej soboty każdego miesiąca, ponieważ w tym dniu obowiązuje akcja „PŁYWAJ ZDRÓW”.

Promocja dotyczy wejść gotówkowych oraz Klientów indywidualnych!!!
Na grupy zorganizowane, minimum 15 osobowe – półkolonie i kolonie również czeka atrakcyjna promocja – bilety grupowe 

w okresie wakacji z rabatem wynoszą 3,50 zł/os. Pozwoli to skorzystać z uroków basenu maksymalnej liczbie dzieci i młodzieży. 
Przyjazd grupy należy wcześniej zgłosić w administracji Krytej Pływalni BOSiR – 14/68 65 002.

Serdecznie zapraszamy!

Przez cały czas trwania festynu 
można było kupić fanty na loterię. 
Wieczorem odbyła się zabawa tanecz-
na, która dla dorosłych uczestników 
festynu trwała do późna w nocy.

Organizatorzy podsumowują impre-
zę jako bardzo udaną. Mogła się ona od-
być dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu 
wszystkich działaczy stowarzyszenia.

red
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W dzisiejszych czasach zarzuca 
się młodym, że nie mają żad-

nych pasji, a ich hobby, to siedzenie 
przed komputerem czy telewizorem. 
I rzeczywiście, trudno się z tym nie 
zgodzić. Wielu z nich nie ma żadnych 
planów ani motywacji. Jednak z tymi, 
o których piszę jest zupełnie inaczej. 
Są młodzi, zdolni i rozwijają w pełni 
swój talent. Mają cele, do których dążą, 
pokonując kolejne szczeble. Muzyka 
to coś, co kochają i chcieliby się nią 
zajmować w przyszłości. W jednym 
z poprzednich numerów BIM pisaliśmy 
już o Hubercie Zapiórze, który uczęsz-
cza do Szkoły Muzycznej II Stopnia 
w Krakowie. Ale oprócz niego mamy 
jeszcze kilka innych osób, o których 
warto wiedzieć.

Michał Dziedzic – pobierał indy-
widualne lekcje śpiewu, uczestnik 
i laureat wielu konkursów piosenki, 
zajął drugie miejsce w Ogólnopolskim 

Utalentowane Brzesko
Konkursie Piosenki Maryjnej w Boch-
ni, w tym roku startował na Akademię 
Muzyczną w Katowicach (obecnie naj-
lepsza uczelnia tego typu w kraju), na 
którą został przyjęty na 3 miejscu (na 
80 startujących).

Bernadeta Woźniak – ukończyła 
Szkołę Muzyczną I Stopnia w Bochni, 
śpiewa i gra na flecie poprzecznym, 
uczestniczyła w wielu konkursach 
poezji śpiewanej, zdobywając w nich 
różne wyróżnienia, laureatka Talen-
tów Małopolski 2009, od października 
będzie uczęszczać do Szkoły Muzycznej 
II Stopnia.

Krzysztof Musiał – w 2006 r. za-
czął naukę w Diecezjalnym Studium 
Organistycznym w Tarnowie, którą 
ukończył w 2010 r., w 2009 r. otrzy-
mał nagrodę Talentów Małopolski za 
najlepszy akompaniament, przyjęty 
do szkoły w Krakowie (w tym roku, 
wydział: ograny).

W Brzesku mamy bardzo wiele 
zdolnej młodzieży uczęszczającej do 
Szkoły Muzycznej I Stopnia w Bochni, 
współpracującej z Miejskim Ośrod-
kiem Kultury. Uczą się grać na instru-
mentach oraz szkolą swoje głosy. Dla 
wielu z nich muzyka jest najważniej-
sza na świecie i nie wyobrażają sobie 
życia bez niej. Trzeba im pomagać 
i szkolić, aby nie zmarnować możli-
wości. Dla wielu młodych ludzi pasja 
może stać się zawodem, którym będą 
zarabiać na życie, dla innych będzie 
to hobby, do którego będą wracać 
w wolnym czasie.

Bardzo niesprawiedliwe jest ogól-
nikowe stwierdzenie, że obecnie nie ma 
wartościowej młodzieży. Zawsze były, 
są i będą osoby, którym na niczym nie 
zależy i niczego nie chcą w życiu osią-
gnąć. Tym bardziej trzeba wspierać 
i podziwiać tych, którzy mają talent 
i chcą go rozwijać, a przy okazji swoich 
sukcesów prezentują w pozytywny 
sposób swoje miasto.

Katarzyna Kozub

Małopolska Szkoła Wyższa w Brze-
sku prowadzi nabór studentów 

na rok akademicki 2011/2012. W ra-
mach kierunku pedagogika specjalna 
od października rozpoczną się zajęcia 
na kierunkach: oligofrenopedagogika 
z edukacją wczesnoszkolną, resocjali-
zacja i bezpieczeństwo publiczne oraz 
asystent osoby niepełnosprawnej. 
MSzW przyjmuje także na kosmeto-
logię, która obecnie jest jednym z bar-
dziej obleganych kierunków na uczelni. 
Aby zachęcić do podjęcia studiów 
kandydatów z jak najlepszymi ocena-
mi z egzaminu maturalnego, władze 
MSzW zwalniają dwóch kandydatów 
z najwyższą średnią z matury, którzy 
jako pierwsi złożą dokumenty rekru-
tacyjne na kierunek pedagogika, pe-
dagogika specjalna lub kosmetologia 
(studia stacjonarne lub niestacjonar-

Wiadomości dla studentów
ne). Kandydaci będą zwolnieni z opłat 
czesnego przez pierwszy semestr 
studiów. Minimalna średnia z matury 
to co najmniej 4,5 („stara matura”) 
i 81% („nowa matura”). Studenci 
Ci zachowują prawo do otrzymania 
stypendium socjalnego i innych form 
pomocy materialnej.

Zniżki przewidziano także dla 
osób pozostających w bliskim pokre-
wieństwie (rodzeństwo; małżeństwo; 
matka, ojciec/syn, córka) prowadzą-
cych wspólne gospodarstwo domowe 
oraz studiujących w tym samym czasie 
w Małopolskiej Szkole Wyższej w Brze-
sku. Dostaną one 10 procent upustu. 
W przypadku jednorazowej opłaty za 
cały rok akademicki, studenci dostaną 
10% zniżki, w przypadku jednorazowej 
opłaty za semestr 5 procent zniżki. 

red
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Spektakl „Alicja w Krainie Cza-
rów” zawitał w niedzielę 26 
czerwca do nowo otwartego 

Regionalnego Centrum Kulturalno-
Bibliotecznym w Brzesku. Ponad 
350 osób obejrzało widowisko jakie 
zaprezentowała grupa taneczno- 
teatralna „FUNKY DANCE”, działa-
jąca przy Miejskim Ośrodku Kultury 
w Nowym Wiśniczu. Prezentacja 
dwóch spektakli przygotowanych 
przez wiśnicką młodzież odbyła się 
w ramach Dni Otwartych organizo-
wanych przez RCKB.

Spektakl przygotowany przez 
Paulinę Czachor – instruktorkę i cho-
reograf z MOK w Nowym Wiśniczu 
inspirowany był książką Lewisa Ca-
rolla „Alicja w Krainie Czarów”.

„Alicja w Krainie Czarów”
w centrum bibliotecznym

Widzowie zgromadzeni w sali audyto-
ryjnej Regionalnego Centrum Kultural-
no-Bibliotecznym w Brzesku zobaczyli 
na scenie ponad pięćdziesięciu młodych 
tancerzy wcielonych w role bohaterów 
z magicznej powieści Lewisa Carolla.

Choreografią i reżyserią spektaklu 
zajmowała się sama instruktorka, któ-
ra cały czas szuka nietypowych, rzad-
ko spotykanych i ciekawych inspiracji. 
W charakteryzacji pomagała jej mama 
– Barbara Czachor, która od samego 
początku wspomaga Paulinę w róż-
nych przedsięwzięciach artystycznych.

Grupa „Funky Dance” w ciągu 
dwóch lat działalności zrealizowała już 
trzy widowiskowe spektakle tanecz-
ne: „Emotions”, „Noc Świętojańska” 
a obecnie „Alicja w Krainie Czarów”.

Czasochłonne i wymagające spore-
go wysiłku przygotowania do spektakli 
„Emotions” oraz „Noc Świętojańska” 
dały nie tylko satysfakcję, ale i wzbu-
dziły zachwyt wśród widzów. Duże 
zaangażowanie młodzieży i chęć nauki 
stały się siłą napędową, motywującą 
Paulinę i jej grupę do przygotowania 
„Alicji w Krainie Czarów”.

Organizację spektakli wsparł 
Urząd Miejski w Brzesku, a także Tar-
nowski Teatr im. Ludwika Solskiego, 
który aktualnie realizuje projekt „4 Ta-
lie Roku” dofinansowany ze środków 
UE w ramach MRPO. Projekt obejmu-
je m.in. prezentację spektakli teatral-
nych przygotowanych przez teatry 
amatorskie z regionu tarnowskiego.

red
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– Otwarcie Regionalnego Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznego to wielkie 
wydarzenie dla waszego miasta. Ten 
wspaniały obiekt to hołd złożony na-
szemu rodakowi – papieżowi Janowi 
Pawłowi II, wielkiemu ambasadorowi 
kultury. Na pewno byłby niezwykle rad 
z tego, że to właśnie jego wybrano na pa-
trona tej wspaniałej biblioteki – mówił, 
w czasie otwarcia Regionalnego Cen-
trum Kulturalno-Bibliotecznego, biskup 
Wiktor Skworc. Biskup poświecił obiekt, 
życząc władzom gminy, aby był on wy-
korzystywany dla dobra mieszkańców. 

Uroczystość otwarcia zgromadziła 
ponad dwustu gości, którzy zjechali 
do Brzeska z całej Małopolski, między 
innymi parlamentarzystów, przedsta-
wicieli władz wojewódzkich i powiato-
wych. Na uroczystość zaproszono także 
wielu wójtów i burmistrzów. Rolę 
gospodarza pełnił burmistrz Grzegorz 
Wawryka. W czasie swojego wystąpie-
nia, dziękował wszystkim, którzy przy-
czynili się do tak szybkiej realizacji 
jednej z największych, zrealizowanych 
w ostatnich latach w gminie inwestycji.

– Serdecznie dziękuję świętej pa-
mięci marszałkowi Markowi Nawarze, 
wicemarszałkowi Romanowi Ciepieli, 
obecnemu marszałkowi Markowi 
Sowie, dziękuję także posłom z Brze-
ska. Dziękuję biskupowi Wiktorowi 
Skworcowi, który był patronem du-
chowym przedsięwzięcia. Szczególne 
słowa wdzięczności kieruję do radnych 
miejskich – poprzedniej i tej kadencji, 
którzy przekazali na budowę odpo-
wiednie fundusze – mówił Grzegorz 
Wawryka. Burmistrz wręczył okolicz-
nościowe statuetki, które otrzymali: 
Agnieszka Bil – projektantka RCK-B, 
Jarosław Pruszowski – dyrektor firmy 
BUDUS, Marcin Kucharczyk – kie-
rownik obiektu, inspektorzy nadzoru: 
Marek Bochenek, Stanisław Maciaś, 
Krzysztof Janusz, Stanisław Dratwa; 
posłowie: Jan Musiał, Edward Czesak; 
Kazimierz Barczyk – przewodniczący 
Sejmiku Województwa Małopolskie-
go; pracownicy Urzędu Miejskiego: 
Kinga Szapel-Zachara, Bogdan Do-
branowski, Antoni Staszczyk, Rafał 
Najdała, Krzysztof Bigaj; Maria Marek 
– dyrektor Powiatowej i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej, Małgorzata Cuber 
– dyrektor Miejskiego Ośrodka Kul-

Centrum otwarte
tury; przedstawiciele Rady Miejskiej: 
przewodniczący Krzysztof Ojczyk, 
wiceprzewodnicząca Maria Kądziołka, 
wiceprzewodniczący Tadeusz Pasierb. 
Statuetki otrzymali także biskup Wik-
tor Skworc i marszałek Marek Sowa. 

– Jestem bardzo zadowolony, że 
jako burmistrz miałem swój udział 
w budowie centrum. Cieszę się także 
z tego, że to właśnie Jan Paweł II 
został patronem naszej wspaniałej 
biblioteki – dodał burmistrz.

Maria Marek – gospodyni obiektu, 
z rąk posła Jana Musiała odebrała 
medal przyznany jej przez Prezyden-
ta RP, Bronisława Komorowskiego. 
Dziękowała burmistrzowi Grzegorzowi 
Wawryce i radnym za zaangażowanie, 
jakie włożyli w budowę centrum.

– Budowa Regionalnego Cen-
trum Kulturalno-Bibliotecznego była 
oczkiem w głowie burmistrza Grze-
gorza Wawryki. Osobiście ją nadzoro-
wał, bywał na niej częstym gościem, 
sprawdzał i kontrolował wszystkie jej 
etapy. To zaangażowanie przełożyło się 
na solidne wykonanie inwestycji, za co 
serdecznie panu burmistrzowi dzięku-
ję – mówiła dyrektor Maria Marek.

Centrum cieszy się niezwykłą 
popularnością wśród mieszkańców. 
W ciągu pierwszych tygodni funkcjo-
nowania obiekt odwiedziło już kilka 
tysięcy mieszkańców. 

– Do biblioteki zapisują się osoby, 
które nigdy nie były naszymi czytel-
nikami. Do tej pory zapisało się już 
kilkuset mieszkańców. Stali czytelnicy 
wypożyczyli kilka tysięcy woluminów. 
Wielką popularnością cieszy się kom-
nata bajek. Rodzice przyprowadzają 
maluchy, które oglądają książeczki 
i filmy edukacyjne, mają do wykorzy-
stania mnóstwo zabawek – stwierdziła 
dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej, Maria Marek.

Z otwarcia centrum zadowolona 
jest także dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury, Małgorzata Cuber: – Mamy 
już gotowy plan imprez, których do tej 
pory nie organizowaliśmy z powodu 
złych warunków lokalowych. Odbędzie 
się małopolski przegląd zespołów roc-
kowych, który zakończymy dużym ple-
nerowym koncertem. Rozpoczęliśmy 
przygotowania do międzynarodowego 
festiwalu folklorystycznego.

Sala audytoryjna – znajduje się 
w niej 250 miejsc dla widzów, organi-
zowane będą w niej występy zespołów 
muzycznych, folklorystycznych, a tak-
że chórów i orkiestr. Tam odbywać 
się będą przeglądy muzyczne oraz 
spektakle teatralne wyreżyserowa-
ne przez instruktorów Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Będzie to także 
miejsce sympozjów i sesji popularno-
naukowych.

Studio rozwoju talentów – będzie 
służyło organizacji spotkań z aktorami 
krakowskich teatrów oraz warsztatów 
teatralnych, fotograficznych i dzien-
nikarskich. Utworzony zostanie klub 
młodych wynalazców, prowadzone 
będą zajęcia taneczne – baletowe, 
tańca towarzyskiego, współczesnego 
i folklorystycznego. W studiu rozwoju 
talentów odbywać się będą spotkania 
z twórcami ludowymi, malarzami i po-
etami z naszego regionu. 

W pracowni sztuk wizualnych 
– MOK przygotowywać będzie sce-
nografię do spektakli teatralnych.
Utalentowani artystycznie uczniowie 
szkół średnich będą mogli brać udział 
w kursach przygotowawczych na 
uczelnie plastyczne. Będzie to miejsce, 
w którym młodzież uczyć się będzie 
rzeźby, malarstwa i innych form wy-
razu artystycznego.

Studio nagrań – w Miejskim 
Ośrodku Kultury od lat działają 
grupy teatralne i muzyczne, które 
w studiu nagrań będą mogły zapisy-
wać swój dorobek artystyczny. Będą 
w nim mogli komponować i nagrywać 
muzykę do przedstawień teatralnych, 
swój materiał będą tam rejestro-
wać także zespoły folklorystyczne 
i młodzież pracująca w zespołach 
muzycznych. W studiu obywać się 
będą zajęcia zespołów młodzieżowych 
wykorzystujących elektroniczne in-
strumentarium. 

W centrum multimedialnym MOK 
prowadzić będzie zajęcia, w czasie 
których niezbędny jest szybki dostęp 
do informacji na temat wydarzeń 
kulturalnych w mieście, gminie i w ca-
łym regionie, a także zajęcia z wyko-
rzystaniem programów graficznych 
i muzycznych.
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Tradycyjnie jako pierwsze za-
władnęły Placem Kazimierza 
Wielkiego zespoły folklorystycz-

ne i orkiestry dęte. Przybyły na plac 
prowadzone przez Miejską Orkiestrę 
Dętą pod dyrekcją Wiesława Porwisza. 
Już na miejscu publiczność mogła obej-
rzeć krótką prezentację w wykonaniu 
Krakowiaków Ziemi Brzeskiej (którzy 
wkrótce potem wyruszyli w towarzy-
stwie orkiestry w inne rejony miasta) 
oraz nieco dłuższy występ Porębian. 
Gościnnie wystąpiła też Orkiestra 
Dęta z Woli Rzędzińskiej. Na tym nie 
koniec piątkowych atrakcji artystycz-
nych. Po raz pierwszy zorganizowany 
został koncert, podczas którego na 
scenie zaprezentowali się najbardziej 
utalentowani wokaliści i tancerze z ca-
łego powiatu brzeskiego. Organizację 
takiego koncertu zasugerował staro-
sta brzeski Andrzej Potępa. Powodów 
zorganizowania tej prezentacji jest 
przynajmniej kilka. Po pierwsze, po 
powiatowych eliminacjach Festiwalu 
Form Muzycznych i Tanecznych, które 
w tym roku odbyły się w Czchowie, 
do finału wojewódzkiego zakwalifiko-
wała się bardzo liczna reprezentacja 
naszego powiatu, warto więc było 
skorzystać z okazji, by można było 
tych najzdolniejszych zaprezentować 
przed szerszym audytorium. Po drugie, 
organizatorzy festiwalu docenili facho-
wą organizację czchowskich eliminacji 
i postanowili, że przyszłoroczny woje-
wódzki finał festiwalu (a będzie to 25. 
edycja) odbędzie się na terenie naszego 
powiatu. Warto więc już teraz zająć się 
promocją tej imprezy. Po trzecie (i naj-
ważniejsze), ci młodzi ludzie zasługują 
na to, by jak najczęściej prezentować 
ich niemałe już umiejętności artystycz-
ne. Publiczność dopisała i na pewno ci, 
którzy byli świadkami tego koncertu, 
byli usatysfakcjonowani jego wysokim 
poziomem. Pochlebne opinie dało się 
słyszeć zaraz po ostatniej prezentacji.

Organizatorzy tegorocznych Dni 
Brzeska na sobotnie popołudnie (które 
przeciągnęło się do późnego wieczora) 
przygotowali trzy odmienne propozycje 
muzyczne. Jako pierwsi na scenie po-
jawili się Chee-Psy. Bocheński zespół 
zaprezentował ciekawy repertuar 

Na Placu Kazimierza Wielkiego imprezy zorganizowane z okazji tegorocznych Dni Brzeska trwały tym razem tylko dwa dni, ale każdy, 
kto uczestniczył w tych wydarzeniach, obiektywnie przyzna, że były one bardzo udane. Takich tłumów, jakie zgromadził koncert Pawła 
Kukiza z Piersiami, w tym miejscu już dawno nie było. I nawet padający deszcz nie był w stanie popsuć dobrej zabawy.

Po Dniach Brzeska
autorski, wzorowany na najbardziej 
kultowych formacjach rockowych. Ten 
koncert mógł zaspokoić różne gusty mu-
zyczne. Przypomnijmy więc, że skład 
tej bocheńskiej formacji tworzą Jacek 
Szwed (gitara), Tomasz Szwed (gitara), 
Tomasz Pulak (bass), Paweł Korta 
(wokal) i Kuba Moskalik (perkusja). 

Zarówno Bracia, jak i Paweł Kukiz 
z zespołem Piersi gościli w Brzesku 
już po raz drugi, ale były to wizyty, 
które pamięta się później latami. O ile 
podczas koncertu Braci można było 
jeszcze zauważyć na Placu Kazimierza 
Wielkiego niewielkie „łysinki”, to już 
na występie Kukiza plac był szczelnie 
wypełniony, a spora część publiczności 
stała na okalających plac uliczkach. 

Wojciech i Piotr Cugowscy wspiera-
ni przez Tomasza Gołąba (gitara baso-
wa), Krzysztofa Patockiego (perkusja) 
i Jarka Chilkiewicza (gitara) zagrali 
taki koncert, jakiego można się było 
po nich spodziewać. Muzycy z tego ze-
społu za każdym razem udowadniają, 
że stale ewoluują i podnoszą poziom, 
a Piotr Cugowski, to w tej chwili głos 
numer jeden w tym kraju. Po koncercie 
długo jeszcze krążyli wokół sceny, co 
skrzętnie wykorzystali fani (z przewa-
gą fanek), by utrwalić się na wspólnych 
fotografiach. Łowcy autografów też 
mogli poczuć się usatysfakcjonowani. 

Paweł Kukiz odwiedził Brzesko 
po trzynastoletniej nieobecności. Tym 
razem wystawił brzeskich fanów na 
ciężką próbę cierpliwości. Czas ocze-
kiwania na koncert dłużył się niemi-
łosiernie, ale spowodowane to było 
dbałością muzyków i techników, aby 
wszystko podczas koncertu zagrało na 
maksimum możliwości. Kiedy wszystko 
było już gotowe, okazało się, że brakuje 
tylko bohatera wieczoru, który zaszył 
się w hotelowym zaciszu, by na scenie 
pojawić się niemal w ostatniej chwili. 
Czas oczekiwania, cierpliwość, ten 
swoisty survival, opłaciły się brzeskiej 
publiczności, bo wzięła udział w kon-
cercie, w którym śpiewał nie tylko sam 
Kukiz, ale momentami i kilka tysięcy 
osób zgromadzonych na placu. Wszyst-
ko odbywało się w niesamowitym 
tempie, a znane wszystkim doskonale 
przeboje Piersi brzmiały jakby napisa-

ne zostały specjalnie tylko na ten jeden 
koncert. Bis wprawił już wszystkich 
w niespotykaną euforię, szczególnie 
wtedy, kiedy Kukiz przypomniał 
legendarną „Skórę” z czasów, kiedy 
liderował formacji Aya RL. Przypomnij-
my, że ten niezapomniany przebój był 
w 1982 roku najczęściej emitowanym 
utworem przez wszystkie ówczesne 
rozgłośnie radiowe w tym kraju. Fanów 
Piersi na pewno ucieszy wiadomość, że 
prawdopodobnie jeszcze w tym roku 
ukaże się kolejna, dziesiąta już płyta 
zespołu. Przypomnijmy, że ostatni 
krążek grupa nagrała w 2004 roku.

Jeśli były jakieś głosy niezadowole-
nia, dotyczące programu tegorocznych 
Dni Brzeska (a były), to na pewno 
straciły one na ważności po takiej 
dawce solidnego rocka. Ostatni raz 
taki tłum widzów widziany był na 
Placu Kazimierza Wielkiego bodajże 
wtedy, kiedy występował Perfect. 
Wtedy też potwornie lało, a wszyscy 
bawili się świetnie. Tym razem deszcz 
tylko czasami niepokoił uczestników 
imprezy, ale nikt na to specjalnie nie 
zwracał uwagi. 

Ale Dni Brzeska to nie tylko kon-
certy w plenerze, w tym roku już na 
tydzień przed koncertami można było 
skorzystać z propozycji Centrum Kon-
ferencyjno-Rozrywkowego „Planeta”, 
które zaoferowało darmowe wejściówki 
na pokaz filmów poświęconych Janowi 
Pawłowi II. Jedną z atrakcji była też 
możliwość spotkania się Robertem 
Wardzałą, byłym żużlowcem Unii 
Tarnów, dwukrotnym drużynowym mi-
strzem Polski. Szkoda tylko, że akurat 
podczas tego spotkania mocno lunęło, 
co bardzo skomplikowało jego przebieg. 

Było też jeszcze kilka akcentów 
związanych z Dniami Brzeska. Należą 
do nich zlot właścicieli starych samo-
chodów, wybory najsympatyczniejszego 
psa, Memoriał Józefa Wojciechowskie-
go oraz imprezy przygotowane z oka-
zji otwarcia Regionalnego Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznego. Ale tym 
wydarzeniom poświęciliśmy osobne 
teksty. Była też ekspozycja malarstwa 
Adama Faglio, której wernisaż odbył 
się w sali wystawowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury. 



22

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY lipiec-sierpień 2011święto miasta

Przed nami jeszcze dwie plenerowe 
imprezy, które od lat figurują w stałym 
kalendarzu kulturalnych wydarzeń 
naszej gminy. To sierpniowy Piknik 
Country (w Brzesku jest coraz więcej 
sympatyków tego gatunku muzyczne-
go i wszystkiego, co wiąże się z coun-
try) oraz wrześniowe Pożegnanie Lata. 
Organizatorzy są przekonani, że i te 
propozycje zadowolą mieszkańców. 

– Staramy się zadowolić gusty 
wszystkich, zdając sobie sprawę, że 
kulturalne zainteresowania mieszkań-
ców Brzeska są bardzo różnorodne. 
To bardzo trudne, bo jest prawie nie-
możliwe, żeby podczas jednej imprezy 
zaspokoić oczekiwania wszystkich. 
Dlatego organizujemy też inne im-
prezy, nie tylko „masówki”, ale też 
kameralne koncerty z różną muzyką. 
Promujemy też naszych rodzimych 
artystów-amatorów, bo jest to właści-
wie nasza podstawowa misja. Myślę, 
że program tegorocznych Dni Brzeska 
mógł trafić do jak najszerszego grona 

SPONSORZY DNI BRZESKA 2011

Sponsorem głównym był Browar Okocim. Ponadto sponsorami byli: Statoil, PKO BP, 
firma Avaco Projekt, Bank Spółdzielczy w Brzesku, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej, Chemiplast 1, Grupa Grodny, firma U Biela, firma Enter, firma Proster, 
firma Zumec, Aviva Commercial Union, Euro-Gum, Krakowski Bank Spółdzielczy 
o/Szczurowa, STU Ergo Hestia, Gosia Tour, Pizzeria Soprano, Apteka pp. Dudzińskich, 
Apteka Millenium p. Czerczaków, Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich 
Przedsiębiorców, Pośrednictwo Finansowe Kredyty Chwilówki, Zasada Trans Spedition, 
Hurtownia M-Lack, Szkoła Języka Angielskiego York, firma Granit, Getin Bank, firma 
Jawor, Contractor Kraków, Centrum Konferencyjno-Rozrywkowe Planeta, Małopolska 
Wytwórnia Maszyn, Hotel August, Restauracja Galicyjska, Brzeska Oficyna Wydawnicza, 
Brzeskie Zakłady Komunalne, brzeski oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
PW Legro, Eurobank Brzesko, Biuro Plus, ING – Usługi Finansowe oraz Multimedia. 

odbiorców, o czym najlepiej świadczy 
frekwencja. Przy okazji przypomnę, że 
MOK prowadzi działalność przez całe 
lato, skierowaną szczególnie do dzieci 
i młodzieży. Zachęcam do odwiedzania 
naszej placówki, program wakacyjnych 
zajęć jest bardzo różnorodny – mówi 

Małgorzata Cuber, dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Kultury. 

Organizatorami tegorocznych Dni 
Brzeska były tradycyjnie Urząd Miej-
ski w Brzesku, Miejski Ośrodek Kultu-
ry oraz brzeskie Starostwo Powiatowe.

PRuD
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W uroczy poranek 18 czerwca 
na placu przed brzeskim 
centrum handlowym Mark 

zaczęły dziać się rzeczy dziwne… Naj-
pierw pojawiło się dwóch ludzi, którzy 
oddzielili taśmami część parkingu…, 
a następnie, kilka minut przed dzie-
wiątą, sytuacja zaczęła się wyjaśniać. 
Pierwszy pojawił się żółty Ford Capri 
na gliwickich numerach, chwilę później 
dołączyły do niego Mercedes Camper 
i poczciwy uroczy Garbus, a później… 
póżniej było już tylko coraz ciekawiej. 
Na placu zaczęły się pojawiać nostal-
giczne, mniej lub bardziej kultowe 
kilkudziesięcioletnie samochody. Uro-
kliwy MG Midget, rasowe Chevrolety 
– Camaro i Monza, dynamiczne Po-
rsche 924 i 944, nostalgiczna Syrena 
R20 z fantastycznie wystylizowaną 
załogą i stertą słomy 
na „pace”, kultowy 
Ford Mustang przy-
pominający tego, któ-
rym Steve McQueen 
gnał w „Bulicie” po uli-
cach San Francisco…

Tak  od  t r z e ch 
już lat zaczynają się 
Brzeskie Spotkania 
Automobilowe, które 
mam nadzieję, sta-
ną się już cykliczną 
imprezą towarzyszą-
cą Dniom Brzeska.

W tym roku na 
parkingu zebrało się 
niemal 30 aut i moto-
cykli liczących sobie 
od kilkunastu (powoli 
już kultowe, pięknie 
zachowane w orygi-
nalnym stanie BMW 
e30) do kilkudziesięciu 
(niemal 50-letnie MG) 
lat. Po krótkim posto-
ju, aby wszyscy zdążyli dołączyć, auta 
przeniosły się na Słotwinę. Tam dzięki 
pomocy i uprzejmości proboszcza pa-
rafii Matki Boskiej Częstochowskiej 
– także rozkochanego w zabytkowych 
samochodach ks. Wernera – odbyły 
się próby sprawnościowe dla uczestni-
ków imprezy (ksiądz Werner dzielnie 
w nich uczestniczył, jako pasażer jed-
nego z pojazdów).

Po próbach sprawnościowych 
uczestnicy wzięli udział w części 
turystycznej wyprawy. Samochody 
odwiedziły tym razem dwory i dworki 
północnej części powiatu brzeskiego. 

Brzeskie Spotkania Automobilowe
Na początek Strzelce Wielkie i pięk-
ny, zarządzany przez Koło Łowieckie 
dworek ze wspaniałymi trofeami. Stąd 
przejazd do Szczurowej, gdzie odwie-
dziliśmy wspaniałe założenie parkowo-
pałacowe, po którym oprowadziły nas 
dwie urocze panie, na co dzień prowa-
dzące bibliotekę Gminnego Centrum 
Kultury. Następnie, po krótkim po-
stoju dotarliśmy do dworu w Dołędze. 
Kto nie był, niech żałuje i jedzie jak 
najprędzej. Muzeum z duszą. Miejsce 
zaczarowane. Ogromna wiedza pana 
kustosza, fantastyczne poczucie humo-
ru pań przewodniczek, które odważnie 
i nie bez sukcesów wdały się w potycz-
ki słowne z dowcipnymi uczestnikami 
objazdu. Cudowna atmosfera. Ostatni 
etap podróży to powrót do Brzeska na 
paradę i pokaz.

Samochody przejechały przez Borzę-
cin, zatrzymały się na kilka chwil na bo-
isku sportowym w Łękach (mały ukłon 
dla moich sąsiadów, spośród których 
kilku ogromnie pomogło mi w organiza-
cji i sędziowaniu imprezy) oraz w Wo-
kowicach, gdzie mieliśmy przyjemność 
przez kilka chwil gościć we dworze.

W Brzesku czekały już na nas dwa 
radiowozy brzeskiej „drogówki”, które 
pomogły nam dotrzeć przez miasto 
na plac pokazu w zwartej kolumnie. 
Samochody ustawione przed sceną 
wzbudziły, jak co roku, spore zainte-
resowanie, choć konkurencja fanta-

stycznie grającego na scenie zespołu 
Chee-Psy nie ułatwiła nam zadania. 
Muzycy byli jednak tak uprzejmi, że 
zrobili w swoim koncercie krótką, 
kilkuminutową przerwę w czasie 
której mogliśmy wręczyć Puchar Bur-
mistrza Brzeska dla najładniejszego 
samochodu (VW Garbus Speedster 
z 1968 roku), Puchar Dyrektora MOK 
dla najstarszego pojazdu (MG Mid-
get z 1962r) oraz Puchar Dyrektora 
PSSE w Brzesku dla pojazdu, który 
na imprezę przebył najdłuższą dro-
gę (Porsche 924 z okolic Trondheim 
w Norwegii). Po wręczeniu pucharów 
samochody opuściły płytę Placu Ka-
zimierza i udały się do domów… Aby, 
mam nadzieję za rok do nas powrócić.

Na zakończenie chciałbym po-
dziękować, a to: dyrektor Miejskie-

go Ośrodka Kultury, 
Małgorzacie Cuber za 
ogromną pomoc logi-
styczną i wsparcie du-
chowe; komendantom 
Powiatowej Komendy 
Policji i Straży Pożar-
nej – insp. Robertowi 
Biernatowi i bryg. Da-
riuszowi Pęcakowi za 
ogromną pomoc tech-
niczną w organizacji 
imprezy i parady po-
jazdów; ks. Wojciecho-
wi Wernerowi – za po-
moc w zorganizowaniu 
prób sprawnościowych; 
panom Kazimierzowi 
Kuralowi z restauracji 
Galicyjskiej, Łukaszo-
wi Kądziołce z Pizzerii 
Soprano i Pawłowi Li-
cakowi z restauracji 
Szyszkarnia za strawę 
cielesną dla uczestni-
ków imprezy; moim 

sąsiadom, którzy udzielili mi ogromnej 
pomocy przy technicznej części impre-
zy sprawnościowej i wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
tego, że III Brzeskie Dni Automobilo-
we znów doszły do skutku…Dziękuję 
przede wszystkim uczestnikom, którzy 
mimo ogromnej liczby prestiżowych, 
konkurencyjnych imprez, wybrali 
III BSA, co pozwala cieszyć się, że 
nasza impreza także zyskuje w świecie 
motoryzacyjnym renomę. 

Dariusz Krajcarz
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W niedzielę 3 lipca 2011 r. 
byliśmy świadkami nieco-
dziennej uroczystości pięć-

dziesięciolecia święceń kapłańskich 
ks. kanonika Mariana Wala. Kościół 
parafialny p.w. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Mokrzyskach zapełnił 
się do ostatniego miejsca wiernymi, 
nie tylko tymi, którzy znali Jubilata od 
początku jego posługi kapłańskiej w tej 
świątyni, ale również wieloma gośćmi 
spoza parafii. Na uroczystość licznie 
przybyli przedstawiciele samorządu 
powiatowego i gminnego na czele 
z burmistrzem Grzegorzem Wawryką, 
rodzina Jubilata, a także zaprzyjaźnie-
ni kapłani. Spośród nich do Mokrzysk 
przybyło wielu kolegów z grupy kur-
sowej, z którymi Jubilat uczęszczał 
do Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Tarnowie, a następnie przyjął 
święcenia kapłańskie. W ławach 
kościelnych zasiedli też przyjaciele 
i znajomi Jubilata. Przybyła delegacja 
sióstr zakonnych ze Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, 
z którymi Jubilat wspólnie pracował 
przez wszystkie lata duszpasterskiej 
posługi w Mokrzyskach. Obecne były 
delegacje ze Szkoły Podstawowej im. 
T. Kościuszki w Mokrzyskach oraz 
Przedszkola Parafialnego im. Bł. Ka-
roliny Kózki.

Przy odświętnie udekorowanym 
ołtarzu mszy św. przewodniczył Do-
stojny Jubilat. Obok Jubilata przy 
ołtarzu stanęli ks. prałat Władysław 
Pasiut, dziekan w Szczepanowie oraz 
ks. prałat Adam Kokoszka, wikariusz 
biskupi ds. formacji kapłanów w diece-
zji tarnowskiej, który wygłosił piękne 
i głębokie kazanie o Bożym Sercu 
i kapłaństwie. Wśród celebransów byli 
także koledzy ks. Mariana Wala, rów-
nież Złoci Jubilaci w kapłaństwie.

Po powitaniu obecnych na uro-
czystości, ks. proboszcz Jan Panek 

Złoty Jubileusz 
ks. Mariana Wala
odczytał list ordynariusza tarnow-
skiego ks. biskupa Wiktora Skworca 
z życzeniami skierowanymi do Jubi-
lata. Ksiądz biskup między innymi 
napisał: Włączając się w radość Zło-
tego Jubileuszu posługi kapłańskiej 
Księdza Kanonika powracam do 
tego dnia, w którym przez sakrament 
kapłaństwa został Ksiądz Jubilat 
włączony do prezbiterium Kościoła 
tarnowskiego. W duchu wdzięczności 
wspominam wszystkie obowiązki 
i zadania duszpasterskie powierzane 
Księdzu Jubilatowi przez pięćdziesiąt 
lat kapłańskiego życia. W pierwszej 
kolejności dziękuję za posługę wi-
kariusza w parafiach: Chomranice, 
Tuchów – św. Jakuba, Siemiechów 
i Szczepanów. Szczególną wdzięczność 
składam za pracę w parafii Mokrzyska 
w latach 1975-2007, najpierw jako wi-
kariusza eksponowanego, a następnie 
na urzędzie proboszcza. Za wszelkie 
działania mające na uwadze dobro 
duchowe wiernych, składam z serca 
„Bóg zapłać”. Do podziękowań dołą-
czam serdeczne życzenia na dalsze lata 
kapłańskiej służby: zdrowia, pokoju 
i ludzkiej dobroci. Na dalsze lata życia 
i kapłańskiej posługi udzielam z serca 
pasterskiego błogosławieństwa. 

Następnie podziękowania i życze-
nia złożyli Dostojnemu Jubilatowi 
przedstawiciele parafian. Swe wyrazy 
wdzięczności i uznania za długoletnią 
pracę w Mokrzyskach ujęli m. in. 
w takich słowach: Trzydzieści pięć lat 
poświęciłeś tej parafii. Zanim zostałeś 
jej proboszczem, musiałeś ją zbudo-
wać od podstaw. Ta parafia to owoc 
Twej pracy i zaangażowania. Chcemy 
Ci dziś za to podziękować. (..) Drogi 
Księże! Chcemy Ci ofiarować ten obraz, 
który przedstawia nasz rozbudowany 
kościół. Niech Ci przypomina nas 
i te lata, kiedy byłeś tu z nami. To co 
z Tobą zaczęliśmy, teraz kontynuujemy 
z nowym proboszczem. Bądź zdrów 
Dostojny Jubilacie! Niech uśmiech 
nie schodzi z Twej twarzy. (...) Za 
Twój trud niech Ci Chrystus w niebie 
wynagrodzi.

Przed końcowym błogosławień-
stwem przemówił Szanowny Jubilat 
ks. Marian, który serdecznie podzię-

kował wszystkim za modlitwę, za 
pamięć i organizację uroczystości. 
Ksiądz Jubilat dziękował Bogu za to, 
że w ciągu pięćdziesięciu lat posługi 
kapłańskiej na swej drodze spotkał 
wielu wspaniałych ludzi o różnych 
zawodach i zainteresowaniach. Dzięki 
ich zaangażowaniu mógł cieszyć się 
radością pracy i modlitwy, wspólnym 
budowaniem i tworzeniem lokalnej 
wspólnoty wiernych, pobudzać ich do 
podejmowania konkretnych inicjatyw 
na rzecz parafii. Wracał wspomnienia-
mi do podejmowanych przedsięwzięć, 
przywoływał nazwiska niektórych 
parafian, z którymi współpracował.

Każdy jubileusz, a tak zaszczyt-
ny w szczególności – jest okazją do 
wspomnień o życiu i działalności Ju-
bilata. Jubilat zanim został księdzem, 
mieszkał w parafii p.w. Wniebowzięcia 
NMP w Rzepienniku Biskupim (pow. 
Tarnów), którą do dziś darzy wiel-
kim sentymentem. Tam się urodził, 
rozwijał w wierze i kształtował swój 
charakter. Tam był jego dom, rodzice 
i cztery siostry, z którymi wychowywał 
się w atmosferze ciepła rodzinnego, 
pracy i modlitwy. Tam też pod okiem 
proboszcza ks. Stanisława Krzemienia 
i katechety ks. Stanisława Augusty-
na zdobył formację religijną, dając 
świadectwo szczególnej czci dla Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa i Matki 
Boskiej Tuchowskiej. Będąc uczniem 
szkoły podstawowej, został ministran-
tem. Służba ministrancka nauczyła 
go nowych obowiązków, regularności 
i dyscypliny oraz pozwoliła na bliższe 
poznanie charakteru posługi w koście-
le. Tak rodziło się przyszłe powołanie 
do kapłaństwa. Dziś, po latach pracy 
i służby Jubilat wspomina: Jako mini-
strant często służyłem do mszy świętej 
ks. Józefowi Pasterskiemu, który 
przyjeżdżał do swej rodzinnej parafii 
na wakacje i na święta. Podobała mi 
się jego postawa, pobożność, dobroć. 
Zacząłem zastanawiać się, kim chcę 
być w dorosłym życiu. Podobał mi się 
kościół, służba ministrancka i praca 
w kościele. Fascynacje atmosferą 
kościoła, modlitwą i śpiewem kapła-
na, uzewnętrzniły te zainteresowa-
nia, które już we wczesnej młodości 
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dostrzegli jego rodzice i proboszcz. 
Ojciec zaproponował, aby najpierw 
wstąpił do Małego Seminarium Du-
chownego, które umożliwi uzyskanie 
matury. Matka zaś, zapytana kiedyś 
przez syna o radę w wyborze drogi 
życiowej, bez wahania odpowiedziała 
słowami Ewangelisty: Idź i głoś Kró-
lestwo Boże (Łk 9, 60). Ten głos matki 
zabrzmiał, jak wezwanie Pana, który 
kiedyś stanął nad brzegiem, szukał 
ludzi gotowych pójść za Nim, by łowić 
serca Słów Bożych prawdą („Barka”). 
I tak przygotowany przez rodzinę do 
samodzielnego życia, z pełną ufnością 
przekroczył próg seminarium. 

Ksiądz Marian Wal na kapłaństwo 
zdecydował się w czasach trudnych 
dla Kościoła. Były to lata, w których 
Łodzią Piotrową miotały wichry 
a kapłani byli poniżani i nękani. Lata 
wymagające hartu ducha i silnej wiary. 
Podjęcie decyzji ułatwiło silne przywią-
zanie do Kościoła wyniesione z domu 
rodzinnego.

Młody Marian po ukończeniu 
szkoły podstawowej w 1951 r. został 
przyjęty do Małego Seminarium Du-
chownego, a następnie – po zdaniu 
matury w 1955 r. – podjął sześcio-
letnie studia teologiczno-filozoficzne 
w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Tarnowie, które przygotowało go do 
przyszłych zadań. Czasy seminaryjne 
były okresem intensywnego rozwoju 

duchowego i intelektualnego, okresem 
wzrostu w relacjach z Nim w drugim 
człowieku. Ukończenie Seminarium 
dało nie tylko pogłębioną wiedzę i for-
mację religijną, lecz także – umożliwiło 
zdobycie niezbędnych umiejętności 
koegzystencji z ówczesnym państwem 
komunistycznym. Święcenia ka-
płańskie przyjął 29 czerwca 1961 r. 
w Katedrze Tarnowskiej z rąk ks. bp. 
Karola Pękali. 

Początek kapłańskiej posługi ks. 
Mariana Wala przypadł na szczególnie 
trudny okres w życiu kraju. Już jako 
początkujący ksiądz musiał zmierzyć 
się z nieprzychylną machiną peere-
lowskiego ustroju, w warunkach któ-
rego przyszło mu pracować i chronić 
przed nim wiernych. W tym czasie 
jedynie Kościół stwarzał przestrzeń, 
w której można było się schronić 
przed presją systemu i indoktrynacji. 
Starsze pokolenie pamięta, że to wła-
śnie na poziomie parafii toczyła się 
bezpośrednia walka o umysły i dusze 
ludzkie, o zawłaszczenie człowieka. 
Był to okres walki o zachowanie ka-
tolickiej tożsamości narodu. Dzięki 
mądrości politycznej duchowieństwa 
tego okresu, doczekaliśmy powstania 
„Solidarności”, obalenia komunizmu 
i odrodzenia suwerennej Polski. 

Pierwszą placówką kapłańskiego 
powołania ks. Mariana Wala była 
parafia w Chomranicach koło Nowego 

Sącza. Potem pracował jako wikary 
i katecheta w Tuchowie, a następnie 
w Siemiechowie, skąd na rok wyjechał 
do pracy duszpasterskiej wśród Polonii 
w USA. W 1969 r. został wikariuszem 
w Szczepanowie. Po trzech latach 
posługi w miejscu urodzenia św. Sta-
nisława BM, ks. bp Jerzy Ablewicz 
powierzył młodemu, a jednocześnie już 
bogatemu w doświadczenie i sprawne-
mu organizacyjnie księdzu specjalne 
zadanie. Ks. Marian został skierowany 
z misją dokończenia budowy kaplicy 
w Mokrzyskach, wsi należącej wów-
czas do Parafii p.w. Marii Magdaleny 
i Świętego Stanisława BM. Dojeżdża-
jąc przez pięć lat ze Szczepanowa do 
Mokrzysk, ks. Marian Wal sprawował 
tu posługę duszpasterską i troszczył 
się o budowę kościoła, a potem pleba-
nii i cmentarza – tworzył zręby nowej 
parafii. W 1977 r. zamieszkał na stałe 
w Mokrzyskach, którym całkowicie 
poświęcił swój czas i energię dla zbu-
dowania nowej wspólnoty parafialnej. 
Dzieło swego życia zakończył przej-
ściem na zasłużoną emeryturę w Ad-
wencie 2007 r. Oficjalne uroczystości 
pożegnania z parafią w Mokrzyskach 
odbyły się dnia 25 listopada 2007 r. 
Ksiądz Jubilat, choć zamieszkał 
w Domu Księży Emerytów w Tarno-
wie, nadal utrzymuje żywe kontakty 
z parafią i mieszkańcami Mokrzysk. 
Księdza Kanonika wszyscy tu znają 
i on zna wszystkich. 

Pół wieku kapłańskiego życia, to 
przede wszystkim dowód wierności 
powołaniu. W tym wyjątkowym dniu 
wszyscy dziękowaliśmy Bogu za dar 
kapłaństwa, którym przed pięćdzie-
sięciu laty obdarował księdza Mariana 
Wala. Tym darem Dostojny Jubilat 
potrafił się dzielić z tymi, do których 
został posłany – w Mokrzyskach 
czynił to wytrwale przez 35 lat. Dziś 
mieszkańcy Mokrzysk mają wiele 
powodów, aby dziękować Opatrzności 
za takiego kapłana i proboszcza. Na 
kartach historii tej wioski ksiądz Ma-
rian zapisał się trwale jako niezwykły 
duszpasterz i gospodarz. Tworzenie od 
podstaw nowej parafii w szczególnie 
niesprzyjających okolicznościach, to 
trudne i odpowiedzialne przedsięwzię-
cie, któremu mogą sprostać jedynie 
nieliczni. Tylko kapłan zawsze gorliwy, 
oddany Bogu i ludziom, jest zdolny do 
tak wytężonej pracy i wielkich poświę-
ceń. Mokrzyszczanie o tym wszystkim 
pamiętają i zawsze będą pamiętać 
z wdzięcznością.

Ad multos annos, księże Marianie! 

Stanisław Pagacz
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18 czerwca 2011 roku w Pu-
blicznym Przedszkolu nr 7 
w Brzesku odbyła się uro-

czystość jubileuszu placówki. Przed-
szkole rozpoczęło działalność w 1976 
roku w dawnym budynku Gminy 
Okocim, który po generalnym remon-
cie dostosowano do potrzeb placówki. 
Pierwszym dyrektorem przedszkola 
została Alfreda Pamuła, jednak swoją 
funkcję pełniła bardzo krótko. Od 
1.09.1976 roku stanowisko dyrektora 
przedszkola powierzono Izabeli Jad-
czak, która sprawowała tę funkcję 
przez kolejne 9 lat. 

Dzieci uczęszczające do placówki 
oprócz zajęć opiekuńczo -wychowawczo-
dydaktycznych prowadzonych przez 
nauczycielki przedszkola korzystały 
też z zajęć muzyczno – ruchowych, 
które prowadziła rytmiczka pracująca 
w Ognisku Muzycznym, mieszczącym 
się przy ulicy Cegielnianej. Społecz-
nym opiekunem placówki była w tym 
czasie Wytwórnia Pasz BAKUTIL, któ-
ra wspierała finansowo przedszkole. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
ówczesną ścisłą współpracę placówki 
z pobliskim Zespołem Szkół Elektrycz-
no – Mechanicznych mieszczącym się 
przy ul. Piastowskiej. Współpraca ta 
trwa do dnia dzisiejszego. 

W latach 1983-1984 przeprowadzo-
ny został kapitalny remont budynku, 

a od dnia 1.09.1985 roku w związku 
z przejściem dyrektora przedszko-
la Izabeli Jadczak do Publicznej Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Brzesku, funk-
cję dyrektora przedszkola objęła pani 
Halina Kukułka, społeczny patronat 
nad placówką przejęło Nadleśnictwo 
Brzesko.

W 1997 roku podczas powodzi 
w Brzesku, przedszkole, usytuowane 
w bliskim sąsiedztwie rzeki Uszwicy 
zostało zalane. Woda w budynku 
sięgała prawie 1,5 metra i stan taki 
utrzymywał się przez wiele dni. Znisz-

czeniu uległo całe wyposażenie pla-
cówki. Gdy woda opadła,  pracownicy 
przedszkola oraz członkowie ich rodzin 
sprzątali je przez wiele dni i ratowali, 
to, co jeszcze w nim zostało. Z pomocą 
pośpieszyły ówczesne władze miasta: 
budynek przeszedł gruntowny remont. 
Dyrektor przedszkola Halina Kukułka 
czyniła starania o pozyskanie środków 
na zakup wyposażenia. W sprawę bar-
dzo zaangażowała się Elżbieta Pajor 
– nauczycielka języka niemieckiego 
w brzeskim liceum ogólnokształcącym. 
Udało się znaleźć sponsora na terenie 
Niemiec, który przekazał placówce 
czek o wartości 15 tysięcy marek, co 
pozwoliło na zakup mebli i wyposa-
żenia. Niestety, zostały one skradzio-
ne podczas włamania do budynku 
przedszkola, które miało miejsce rok 
później. W tym samym roku placówka 
staje w obliczu kolejnego zagrożenia 
powodziowego. W roku 2002, w związ-
ku z przejściem na emeryturę Haliny 
Kukułki, dyrektorem przedszkola zo-
stała Katarzyna Gaździk, która swoją 
funkcję sprawuje do dziś. 

Lata 2002-2011 to okres bardzo in-
tensywnych prac remontowych. Zosta-
ją wymienione: dach, okna, drzwi we-
wnętrzne, ogrodzenie wokół przedszko-
la, wykonane zostało ocieplenie wraz 
z elewacją budynku. Dużo prac prze-
prowadzonych było także wewnątrz 
budynku: remont niemal wszystkich 
pomieszczeń przedszkola, wymiana 
instalacji gazowej, modernizacja ogrze-
wania centralnego. Zostały zakupione 
nowe meble i elementy wyposażenia. 

Powiększyła się oferta zajęć do-
datkowych o rytmikę, logopedię, 
gimnastykę korekcyjną. Od 2008 
roku wszystkie dzieci uczęszczające 
do przedszkola mają możliwość bez-
płatnej nauki języka angielskiego 

35 lat minęło
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i uczestnictwa w zajęciach plastycz-
nych. Na terenie przedszkola często 
goszczą aktorzy scen krakowskich, 
dzieci mają możliwość obejrzenia 
spektakli w ich wykonaniu. Spotyka-
ją się z zaproszonymi do przedszkola 
gośćmi: poetami, aktorami, pisarzami, 
malarzami i podróżnikami. Corocznie 
biorą udział w warsztatach plenero-
wych, bywają na wystawach i w mu-
zeach, poznają zakątki swojego mia-
sta, gminy i wyruszają też na dalsze 
wycieczki: do Pilzna, Krakowa, Kry-
nicy, Rymanowa Zdroju, Zakopanego. 

Nawiązywania kontaktów spo-
łecznych i szacunku do pracy ludzkiej 
uczą się nie tylko na terenie przed-
szkola, ale także w czasie spotkań, 
podczas wycieczek do ośrodków służ-
by zdrowia, komendy policji, straży 
pożarnej, do biblioteki. Aktualności 
z życia przedszkola są zapisywane 
w prowadzonej od 2002 roku kronice 
przedszkolnej.

Kalendarz uroczystości organizo-
wanych corocznie w placówce jest bar-
dzo urozmaicony. Placówka współpra-
cuje ze szkołami podstawowymi i po-
nadgimnazjalnymi z terenu miasta. 

W roku 2010, w maju, przedszkole 
po raz kolejny staje przed groźbą po-
wodzi. Woda dostaje się do budynku 
gospodarczego i do ogrodu, budynek 

przedszkola nie poniósł na szczęście 
żadnych szkód.

Do przedszkola uczęszcza 60 dzieci. 
Coroczna rekrutacja dzieci potwierdza 
bardzo duże zainteresowanie placów-
ką. Z roku na rok coraz więcej jest 
dzieci zgłaszanych do przedszkola 
– w tym roku aż 30 z nich (to najwięcej 
w przedszkolach brzeskich) nie zostało 
przyjętych z braku wolnych miejsc. 
Z tego względu dyrektor przedszkola 
wraz z zarządem osiedla Zielonka oraz 
radną Marią Kucia czynią starania 
o budowę nowej siedziby dla przed-
szkola. Przez 35 lat funkcjonowania 
przedszkolne mury opuściło blisko 
2 tysiące wychowanków.

W dniu jubileuszu dyrektor przed-
szkola Katarzyna Gaździk po po-
witaniu zebranych gości poprosiła 
absolwentów przedszkola Mateusza 
Węgrzyna i Edytę Palej o zapoznanie 
zebranych z historią przedszkola, póź-
niej prezentowały się przedszkolaki, 
których występ artystyczny bardzo po-
dobał się przybyłym. Następnie dyrek-
tor przedszkola złożyła podziękowania 
wszystkim, którzy wspierają placówkę 
w jej codziennym funkcjonowaniu. 
Końcowe podziękowania otrzymali 
pracownicy przedszkola, a nagrodę 
dyrektora odebrała Izabela Zielińska, 
która pracuje w placówce nieprzerwa-

nie od początku jej funkcjonowania. 
Nie obyło się bez wzruszeń.

Przybyły na uroczystość proboszcz 
brzeskiej fary ks. Józef Drabik dostał 
od dzieci i pracowników przedszkola 
kwiaty z okazji 25-lecia posługi ka-
płańskiej, którą w tym roku obchodzi.

Kosze róż otrzymały także byłe 
panie dyrektorki przedszkola: Izabela 
Jadczak i Halina Kukułka. Następnie 
głos zabrali zaproszeni goście: Jan 
Musiał – poseł na sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej, Jolanta Hołubińska- Kali-
nowska- starszy wizytator Kurato-
rium Oświaty w Krakowie, Grzegorz 
Wawryka – burmistrz Brzeska, ks. 
proboszcz Józef Drabik oraz radne: 
Maria Kucia, Maria Kądziołka i Ha-
lina Mrówka. Wszyscy gratulowali 
wspaniałego jubileuszu, życząc pla-
cówce dalszych sukcesów. 

Na zakończenie głos zabrała prze-
wodnicząca Rady Rodziców Marzena 
Hajdo, dziękując w imieniu rodziców 
za dbałość o wizerunek przedszkola, 
za niepowtarzalną atmosferę w nim 
panującą, a wszystkim pracownikom 
za codzienną pracę włożoną w funk-
cjonowanie placówki. Następnie przy 
dźwiękach piosenki w wykonaniu 
zespołu absolwentów placówki dy-
rektor przedszkola wręczyła gościom 
pamiątkowe upominki.     red
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Czterdziestoosobowa grupa piel-
grzymowała w tym roku do Często-
chowy, szlak pielgrzymkowy pokonali 
w niecałe dwa dni na rowerach. To 
już tradycja, bowiem pierwszy taki 
wyjazd odbył się kilka lat temu. War-
tym zauważenia jest fakt, że z roku 

Rowerem do Częstochowy
na rok liczba chętnych do wyjazdu do 
Częstochowy jest coraz większa.

Wyjazd odbywa się w pierwszy 
weekend po zakończeniu roku szkol-
nego. Meta jest przy restauracji 
Klimaty i nie dzieje się to bynajmniej 
bez przyczyny. Bogdan Kądziołka, jej 

Setki wiernych parafian wzięło 
udział w uroczystej procesji do czte-

rech ołtarzy, jaka odbyła się w czwartek 
23 czerwca w Szczepanowie.

Uroczystość Bożego Ciała (Naj-
świętszego Ciała i Krwi Pańskiej) 
wprowadził w 1246 roku biskup Robert 
dla diecezji Liege w Belgii, a papież 
Urban IV w 1264 r. ustanowił święto 
Bożego Ciała dla całego Kościoła. Jako 
pierwszy obchody święta Bożego Ciała 
w Polsce wprowadził w diecezji kra-
kowskiej w 1320 roku bp Nanker.

Głównym celem obchodów Bożego 
Ciała jest publiczne wyznanie wiary 
w obecność Jezusa Chrystusa w Naj-
świętszym Sakramencie, oddanie Mu 
czci i podziękowanie za łaski płynące 
przez ten Sakrament, a także prze-
błaganie go za zniewagi wyrządzone 
przez słabość i oziębłość ludzką oraz 
bluźnierstwa niewiernych.

Szczepanowskie Boże Ciało

właściciel jest jednym ze sponsorów 
wyjazdu, w czasie wycieczki zajmuje 
się żywieniem jej uczestników.

Trasa, jaką uczestnicy pielgrzymki 
muszą pokonać wynosi ponad 200 ki-
lometrów, więc wcześniejsze treningi 
są nieodzowne. Ale jest to doskonały 
sposób na integrację grupy.

– W drodze do Częstochowy zawsze 
spędzamy jedną noc w remizie strażac-
kiej w Żarnowcu. Jest to za każdym 
razem wspaniała przygoda, wszyscy 
śpimy w ogromnej sali. Przy ognisku 
rozmawiamy, każdy opowiada o sobie, 
o istotnych dla siebie sprawach. Pogłę-
biamy w ten sposób swoją przyjaźń, 
dowiadujemy się nowych rzeczy o sobie 
– opowiada jeden z głównych orga-
nizatorów wycieczki, Jerzy Kubala. 
On także jest jednym ze sponsorów 
wyjazdu. Podstawia samochody, które 
z Częstochowy do Brzeska odwożą 
uczestników pielgrzymki i ich rowery.

A już jesienią rowerzyści planują 
wyjazd w Tatry. I tym razem stawiają 
sobie ambitne wyzwanie, krętymi 
górskimi ścieżkami mają zamiar prze-
jechać ponad 250 kilometrów.

red

Uroczystą sumę w tym dniu konce-
lebrował ks. prałat Władysław Pasiut. 
W procesji, która przeszła ulicami na 
szczepanowski rynek, licznie wzięły 
udział dzieci pierwszokomunijne oraz 
młodsze dzieci, które sypały kwiaty 
i dzwoniły. Obrazy i feretrony niosła 
młodzież oraz członkowie organizacji 

działających przy Parafii Szczepanów. 
Jak co roku druhowie Ochotniczych 
Straży Pożarnych nieśli baldachim 
i sztandary oraz zabezpieczali drogi 
w trakcie procesji.

Po zakończonej procesji wierni 
zostali pobłogosławieni Najświęt-
szym Sakramentem.      red
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Na zdjęciu od lewej: Zbigniew Stós, Maria (Mach) Pyrek, Maria (Biel) Golińska, Maria (Mytnik) Kantor, Teresa (Cebula) 
Gajda, Wanda (Hudy) Foryś, Janina (Myszka) Pabian, Anna (Wielgosińska) Kowalska, Stanisława Martyna, Zofia 
(Smaluch) Rzechowicz, Janina (Kraj) Ptak, Irena (Szydłowska) Abramowicz, Krystyna (Powroźnik) Wojnicka, Anna 
(Kuna) Karge, Maria (Baran) Kasprzyk, Zofia (Banaśkiewicz) Jurgała, Lucyna (Gajda) Kuras, Maria (Bernacka) Duśko.

JAK CO ROKu Zarząd Osiedla 
Zielonka zorganizował wycieczkę dla 
swoich najmłodszych mieszkańców. 
Pod koniec czerwca maluchy wyjecha-
ły do Rabkolandu, gdzie miały okazję 
poszaleć na różnych zjeżdżalniach, 
karuzelach, torach gokartowych 
i wielu innych. Wycieczka autokaro-
wa przebiegała w miłej atmosferze 
przy śpiewie dzieci i akompania-
mencie gitary. Opiekę nad grupą 
dzieci pełnili: Monika Holik, Marta 
Grabania, Ewa Jarosz, Anna Pacu-
ra, Małgorzata Słupska, Jan Kornaś 
i przewodniczący Zarządu Osiedla 
– Antoni Staszczyk.

Zarząd Osiedla dziękuje opieku-
nom grupy oraz sponsorom wycieczki: 
burmistrzowi Brzeska, Grzegorzowi 
Wawryce, radnej Halinie Mrówce, 
radnej Marii Kuci, Kazimierzowi 
Kuralowi (Restauracja Galicyjska) 
i Anecie Kotyńskiej.

zoz

wycieczka do rabkolandu

matura 1954
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Jakiś czas temu Wisława Szymbor-
ska zwróciła uwagę iż „niektóre 
słowa robią ni stąd, ni zowąd 

zawrotną karierę i albo na czas jakiś, 
albo na zawsze wypierają z użytku 
wszystkie inne słowa o podobnym 
znaczeniu’’. Jej ówczesna wypowiedź 
odnosiła się do telewizji, którą na-
zwała książką zastępczą dla połowy 
dorosłych Polaków, w której królował 
przymiotnik wspaniały na określenie 
osób i rzeczy, wobec których odnoszo-
no się z przychylnością. Dlatego byli 
wspaniali prezenterzy, którzy stwa-
rzali wspaniałą atmosferę; wspaniałe 
gry i konkursy; wspaniali jurorzy, 
wspaniałe zespoły ze wspaniałymi 
wokalistami itd. Tylko w czasie Wia-
domości „kurek ze wspaniałościami’’ 
był raptownie zakręcany. 

Przypomniałam sobie o tym iro-
nicznym tekście noblistki, gdy po raz 
kolejny czytałam nagłówki w prasie 
internetowej: Najpiękniejsza ak-
torka…, Najseksowniejszy aktor…, 
Najzdolniejszy pisarz młodego poko-
lenia…, Najpiękniejsze krajobrazy…, 
Najskuteczniejsza dieta… itd. I może 
nie byłoby w tym nic dziwnego, ale 
prawie każdego dnia można przeczytać 
te tytuły, ale za każdym razem mowa 
jest o kimś innym. Dlatego zastana-
wiam się, jakie znaczenie ma przed-
rostek naj ? Jeśli poznaliśmy jednego 
dnia najpiękniejszą aktorkę, to jakim 
cudem przez kolejne dni poznajemy 
następne najpiękniejsze aktorki? Ile 
ich jeszcze może być? A może formant 
naj nie ma już takiego znaczenia, jakie 
chcę mu przypisać. Sądziłam bowiem 
do tej pory, że jeśli coś jest naj, to 
nic ponad to nie istnieje. A jednak…

Miło jest myśleć o sobie, że się jest 
najlepszym przyjacielem, najlepszym 
rodzicem, najlepszym pracownikiem. 
A co, jeśli tak nie jest? Wówczas 
wystarczy być,, tylko’’ dobrym przy-
jacielem, dobrym rodzicem albo pra-

O znaczeniu 
przedrostka 

n a J

cownikiem, bo taki jest prawdziwszy 
i można mu zaufać. A co ważniejsze, 
bycie naj wcale nie gwarantuje nam, 
że poczujemy się szczęśliwi. W gruncie 
rzeczy, niewiele jest jednostek wybit-
nych. Większość zbytnio nie różni się 
między sobą, choć niektórzy wkładają 
więcej zapału w „wypromowanie siebie’’ 
i chwilami wierzą, że wiodą ciekawsze 
życie od innych. Dlatego tak ważne 
jest posiadanie rodziny i przyjaciół, na 
których zawsze można liczyć, i którzy 
będą przy nas, mimo naszych wad 
i niedoskonałości. Moją tezę potwier-
dzają słowa amerykańskiego pisarza, 
Elberta Hubbarda, który napisał: 
„Przyjaciel to człowiek, który wie o to-
bie wszystko i nie przestaje cię lubić’’.

Wracając do najciekawszych ofert, 
najzabawniejszych kawałów, najpopu-
larniejszych aktorów, to trzeba przy-
znać, że utrzymanie się na,, szczycie’’ 
wymaga dużego wysiłku. Ci, co ogląda-
li „Czarnego Łabędzia’’, wiedzą, o czym 
mówię. Jest to dość ponura historia 
baletnicy, która całe swoje życie pod-
porządkowała rygorystycznym ćwicze-
niom oraz przestrzeganiu diety i pod 
okiem niespełnionej, zaborczej matki 
osiągnęła upragniony sukces. Jest 
najlepsza! Ale czy jest szczęśliwa?... 

Inna rzecz, gdy mamy do czynienia 
z fałszywymi Najkami. Kiedy dorośli 
ludzie próbują mnie przekonać, że 
odkryli najskuteczniejszą i najlepszą 
dietę, to zastanawiam się, gdzie oni 
byli przez te ostatnie 30, 40 lat jeśli 
dali sobie wmówić takie dyrdymały. To 
samo dotyczy,, odkrywczych’’ opinii na 
temat zdrowej żywności. Co jakiś czas 
ogłasza się, że najzdrowsze jest masło, 
później margaryna, za chwilę znowu 
masło, i tak w koło Macieju. Można 
byłoby się spodziewać, że z wiekiem 
człowiek nabiera rozumu, sam wie 
lepiej, co jest dla niego najlepsze, 
ale nie zawsze ma to potwierdzenie 
w rzeczywistości. Gdyby tak było, nie 
słyszelibyśmy o kolejnych naciąga-
czach, łatwowiernych ofiarach oszustw 
i poszkodowanych. 

Moje sceptyczne nastawienie do 
słów zaczynających się przedrostkiem 
naj ma swoje odzwierciedlenie w co-
dziennej komunikacji. Staram się ich 
używać rzadko (żeby nie powiedzieć, 
jak najrzadziej). I powtarzam za księ-
dzem Janem Twardowskim:

Nie boję się już kobiet
ascety najchudszego
boję się jeszcze
wszystkiego najlepszego.

Iwona Krzysztof

przedsiębiorczy
naukowiec

Pm2pm sp. z o.o., krakowska 
firma szkoleniowo-doradcza 
specjalizująca się w zarządza-
niu projektami według między-
narodowych wytycznych IMPA, 
Prince 2 oraz PMI, zaprasza do 
udziału w projekcie: „Przedsię-
biorczy Naukowiec”. II Edycja 
Projektu trwać będzie od 3 paź-
dziernika do 22 grudnia.

Program szkoleń przewi-
duje moduły tematyczne z za-
kresu funkcjonowania firm 
odpryskowych typu spin out/off 
oraz zarządzania projektem in-
nowacyjnym z uwzględnieniem 
międzynarodowych standardów 
IPMA. Wartość dodaną tego 
przedsięwzięcia będzie stano-
wiło przygotowanie, w czasie 
doradztwa grupowego i indy-
widualnego, przy konsultacji 
z specjalistami – praktykami 
profesjonalnych biznesplanów. 
Będą one mogły stać się pod-
stawą do uruchomienia kon-
kurencyjnej działalności typu 
spin out/off. 

Zajęcia odbywają się w godz. 
17.00-19.30.

Dwa razy w tygodniu: grupa I 
w poniedziałki i w środy, grupa II 
we wtorki i w czwartki w Kra-
kowie przy Rynku Głównym 29.

Do udziału w projekcie 
zapraszamy osoby będące: 
pracownikami naukowymi, 
doktorantami, absolwentami 
wyższych uczelni, studentami 
z następujących dziedzin na-
uki: inżynieria środowiskowa 
wraz z projektowaniem archi-
tektonicznym i przemysłowym, 
infrastruktura techniczna 
i transport, ochrona środowiska 
i krajobrazu oraz energetyka 
odnawialna, ochrona zdrowia, 
przemysł uzdrowiskowy, tury-
styka i rekreacja, technologie 
medyczne, biologia i biotech-
nologia, technologia i techniki 
informacyjne. 

Wszystkich zainteresowa-
nych udziałem w przedsię-
wzięciu prosimy o kontakt 
telefoniczny: 12 423 05 15 lub 
mailowy: spin@pm2pm.pl.
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Rozpoczęły się długo wyczekiwane 
wakacje. Letni czas to okres prze-

rwy w nauce, urlopów i poszukiwania 
wytchnienia po całym roku wytężonej 
pracy. Aby ten wypoczynek był bez-
pieczny, policjanci rozpoczęli działania 
pod kryptonimie „Bezpieczne Wakacje 
2011”. Policyjne przedsięwzięcia pro-
wadzone będą w miejscach wypoczyn-
ku letniego, na trasach dojazdowych do 
wakacyjnych kurortów, a także w miej-
scach zamieszkania, gdzie wyjeżdżający 
na wakacje pozostawili swe domostwa. 

Brzeska policja aktywnie włączyła 
się do kampanii „Bezpieczne Wakacje 
2011”. Patrole policyjne spotykamy 
częściej, niż zwykle nad brzegami 
Uszwicy, Dunajca i Jeziora Czchow-
skiego. Funkcjonariusze sprawdzają 
dzikie miejsca biwakowania, m.in. 
w zakresie przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych. Częste będą 
spotkania policjantów z uczestnikami 
półkolonii czy obozów.

Szczególną uwagę funkcjonariu-
sze zwracają także na dowóz dzieci 
i młodzieży do miejsc wypoczynku. 
Wykonując swe obowiązki, policjanci 
sprawdzają dokumenty, stan trzeźwo-
ści kierujących oraz stan techniczny 
autokarów. Rodzice lub organizatorzy 
wycieczek, chcący wykonania takiej 

Bezpieczne wakacje
kontroli przez policję przed wyjazdem 
swoich pociech, proszeni są o kontakt 
z Wydziałem Ruchu Drogowego KPP 
w Brzesku, pod numerem telefonu 
14 66 26 225, lub osobiście przy ulicy 
Piłsudskiego 21 (obok Powiatowego 
Urzędu Pracy). Zgłoszenie powinno być 
uczynione z kilkudniowym wyprzedze-
niem, a same kontrole odbywają się 
w miejscach zbiórek lub na parkingu 
Komendy Powiatowej Policji przy 
ul. Szczepanowskiej 53 w Brzesku. 

Czas wakacji to okres wzmożonej 
działalności włamywaczy, dla których 
pozostawione domy i mieszkania są 
łatwym łupem. Brzeska policja, jak co 
roku, wystawi więcej patroli (munduro-
wych oraz operacyjnych), aby zapobie-
gać kradzieżom z włamaniem. Tu rów-
nież apel o wzajemną sąsiedzką troskę 
o pozostawione mienie – interesujmy 
się losami mieszkań i domów sąsiadów, 
a w przypadku podejrzenia włamania 
– informujmy policję. Na potrzeby 
kampanii „Bezpieczne Wakacje 2011” 
uruchomiona została „Wakacyjna 
linia zaufania”, gdzie pod numerami 
14 66 26 251 lub 14 66 26 300 w okre-

gRuPA StuDEntóW z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie rozpoczęła 
inwentaryzację grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie powiatu 
brzeskiego. Zadanie jest realizowane na zlecenie Małopolskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Krakowie. Badaniom poddany zostanie cmentarz wojskowy w 
Brzesku.

Program inwentaryzacji grobów wojennych i cmentarzy na terenie wojewódz-
twa małopolskiego realizowany jest od 2008 roku. Celem projektu jest stworzenie 
przejrzystej i kompletnej ewidencji grobów wojennych na terenie Małopolski, 
obejmującej obiekty powstałe od konfederacji barskiej do okresu stalinowskiego. 
Program każdego roku jest realizowany w innym powiecie. W tym roku studenci 
zajmą się obiektami na terenie powiatu brzeskiego. Młodzi ludzie wykonują to 
zadanie podczas letniego obozu naukowego.

– Zadanie polega na inwentaryzacji grobów, weryfikacji ankiet obiektów bę-
dących grobami wojennymi zgodnie z ustawą o grobach i cmentarzach wojennych 
z 1933 roku. Dodatkowo podczas prac terenowych będziemy poszukiwać grobów, 
które nie figurują w ewidencji Urzędu Wojewódzkiego, a informacje o nich za-
chowały się jedynie wśród lokalnych społeczności – informuje Magdalena Kliś.

Do tej pory studenci zbadali ponad połowę obszaru województwa małopol-
skiego. Tylko podczas zeszłorocznej inwentaryzacji odnaleziono 28 zapomnia-
nych grobów wojennych w Małopolsce. Zebrane informacje udostępniane są na 
stronie internetowej www.malopolska.uw.gov.pl/grobywojenne, gdzie znajduje 
się już kilkaset opisów zarówno pojedynczych grobów, jak i kwater czy całych 
cmentarzy.

– Weryfikacja i odkrywanie nowych grobów ma na celu zachowanie pamięci 
o poległych osobach, które walczyły za ojczyznę oraz kompleksową opiekę nad 
tymi grobami – dodaje Krzysztof Śmigielski, koordynator merytoryczny projektu.

pow

ślonych godzinach można zgłosić 
wszelkie zauważone nieprawidłowo-
ści lub uzyskać poradę w dziedzinie 
bezpiecznych zachowań. Oczywiście 
całodobowo funkcjonują numery 
alarmowe Policji: 997 i 112. Warto 
wspomnieć, że czynny jest także 
krakowski telefon zaufania „Stop 
Przemocy” o numerze 12 61 52 222. 
Działania „Bezpieczne Wakacje 
2011” potrwają do 31 sierpnia. kpp

Adela Adamczyk (77) – Brzesko
Teofila Bolek (77) – Mokrzyska
Jerzy Borowiec (42) – Bucze
Jan Chudyba (85) – Sterkowiec
Zofia Cisak (90) – Mokrzyska
Stanisława Cogiel (82) – Jadowniki
Stanisław Cyga (79) – Brzesko
Krystyna Duch (78) – Poręba 
Leokadia Gdowska (86) – Brzesko
Witold Gibała (76) – Brzesko
Janina Hajdo (84) – Jadowniki 
Mieczysław Heród (78) – Brzesko
Adam Jędryka (75) – Brzesko
Anna Kania (69) – Mkrzyska
Zofia Kargol (85) – Okocim
Zofia Kaźmierczyk (86) – Jasień
Łucja Kwaśniewicz (85) – Brzesko
Maria Lach (61) – Brzesko
Franciszek Matusik (65) – Jasień
Emil Mądro (78) – Poręba 
Elżbieta Okas (89) – Okocim
Stanisława Płachta (80) – Brzesko
Franciszek Rudnik (76) – Jasień
Jan Szewczyk (79) – Mokrzyska
Krystyna Szydłowska (65) – Brzesko
Stanisław Szydłowski (76) – Jadowniki
Halina Wielgosz (63) – Brzesko
Krystyna Zydroń (65) – Okocim

ODESZLI
w czerwcu 

inwentaryzacja grobów i cmentarzy wojennych

P O D Z I Ę K O W A N I E
Składam gorące podziękowania 
Dyrekc j i  PP ZOL w Br zesku 
i całemu personelowi medycznemu, 
pomocniczemu i administracyjnemu 
za troskliwą i serdeczną opiekę nad 
moją Mamą – Ksenią Przygodzką do 
ostatnich chwil Jej życia

Córka Joanna z rodziną
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Zanim przejdę do zrecenzowania 
teatralnych przedstawień, kilka 
słów wprowadzenia. Otóż nie 

brak w Brzesku ludzi, którzy poddają 
krytyce działalność MOK-u (zarzuca-
jąc tej placówce wręcz brak działalno-
ści), są też tacy, którzy jeszcze przed 
otwarciem Regionalnego Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznego wieszczyć 
zaczęli marazm, który miałby być zna-
kiem rozpoznawalnym tego miejsca. Ci 
malkontenci i krytykanci swoje racje 
przedstawiają jednak anonimowo i na 
ogół w wersji elektronicznej, toteż czło-
wiek nie bardzo wie, z kim wypadałoby 
polemizować. Zastanawiam się, czy 
ktokolwiek z tych niezadowolonych po-
fatygował się, aby wziąć udział w cho-
ciażby jednej z imprez, które odbyły się 
w RCKB w pierwszym tygodniu jego 
działalności. Być może miałby okazję 
zmienić nieco pogląd na pewne sprawy, 
bo każda z tych propozycji miała inny 
charakter, więc każdy mógł wybrać 
się na imprezę odpowiadającą jego 
konkretnym zainteresowaniom. 

„Alicja w Krainie Czarów” to z du-
żym rozmachem przygotowane wido-
wisko baletowe, które z przyjemnością 
się oglądało. Pawła Lekkiego, Dominiki 
Wadas, Huberta Zapióra i Krzysztofa 
Musiała specjalnie rekomendować nie 
trzeba, bo dali się już poznać brzeskiej 
publiczności w wielu realizowanych 
przez MOK przedsięwzięciach. 

Więcej słów chcę poświęcić dwóm 
jednoaktówkom Sławomira Mrożka, bo 
oba spektakle oglądane przez komplet 
publiczności zostały przygotowane nad 
wyraz sprawnie, a ich wysoki poziom 
artystyczny sprawił, że aż trudno 
uwierzyć, że wystąpili w nich młodzi 
brzescy aktorzy, którzy przecież mają 
tylko status amatorów.

„Na pełnym morzu”, w którym 
grają Maria Legutko jako Gruby, 
Agnieszka Bolek jako Średni, Monika 
Klecka jako Mały i Natan Mikulski 
wcielający się kolejno w postacie li-

Wiele ciekawego działo się w ramach Dni Otwartych uruchomionego niedawno Regional-
nego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego. Najpierw w sali konferencyjno-widowiskowej 
zaprezentowała się grupa taneczna z Nowego Wiśnicza, która wystawiła baletową wersję 
„Alicji w krainie czarów”. Później kolejno odbyły się recital gitarowy Pawła Lekkiego 
i koncert muzyczny w wykonaniu Dominiki Wadas, Huberta Zapióra i Krzysztofa Musiała. 
Wreszcie wystawione zostały dwie jednoaktówki Sławomira Mrożka – „Na pełnym morzu” 
i „Męczeństwo Piotra Oheya”, przygotowane przez działającą w MOK-u grupę teatralną 
pod kierunkiem Eweliny Stępień.

DWA TEATRY
stonosza i lokaja, było już wystawiane 
w sali wystawowej Miejskiego Ośrodka 
Kultury. Teraz odbył się bodaj czwarty 
spektakl tej groteski i było to zde-
cydowanie najlepsze, jak do tej pory 
przedstawienie. Co spowodowało, że 
podopieczni Eweliny Stępień w sali 
RCKB zagrali (właściwie zagrały i za-
grał) najlepiej? Czy fakt, że po prostu 
nawet w zawodowym teatrze dopiero 
to czwarte przedstawienie zagrane 
jest tak, jak sobie życzy tego reżyser? 
A może wpływ na to ma scena z praw-
dziwego zdarzenia, naprzeciw której 
znajduje się profesjonalna widownia? 
Na pewno jedno i drugie. Z przyjem-
nością oglądało się te trzy dziewczyny, 
które nie dość, że znakomicie podają 
tekst i mrożkowskie przesłanie, to 
jeszcze doskonale się przy tym bawią, 
bawiąc przy tym publiczność. Toteż jak 
najbardziej zostały (i został) nagrodzo-
ne rzęsistymi brawami. 

Jeśli chodzi o „Męczeństwo Piotra 
Oheya”, to polecam spektakl nagra-
ny w doborowej obsadzie dla Teatru 
Telewizji w 1962 roku. Zagrali w nim 
między innymi Henryk Borowski, 
Wanda Łuczycka, Bohdan Łazuka, 
Marta Lipińska, Edward Dziewoński, 
Ignacy Gogolewski, Tadeusz Fijewski 
i Wiesław Michnikowski, a wyreżyse-
rował go sam Erwin Axer. Ci, którzy 
byli na niedawnej premierze w RCKB 
będą mogli przekonać się, że to brze-
skie przedstawienie poziomem od te-
lewizyjnego nie odbiega. Śmiem nawet 
twierdzić, że zagrane jest w żywszym 
tempie, co akurat w tym przypadku 
jest pozytywem. Ba, Oheyowa zagra-
na przez Sonię Wargacką jest – moim 
zdaniem – lepsza od Oheyowej zapro-
ponowanej przez Wandę Łuczycką. Wy-
razisty w roli Piotra Oheya jest Paweł 
Seidler, który też jakby przewyższał 
w tej postaci Henryka Borowskiego. 
Doskonałe są kreacje Marii Legutko 
(szef trupy) i Agnieszki Bolek (wpraw-
dzie epizodyczna, ale znakomicie 

zagrana rola nauczycielki). Edward 
Dziewoński i Wiesław Michnikowski, 
gdyby byli na brzeskiej premierze, 
zapewne złożyliby obu dziewczę-
tom gratulacje. Trzeba przyznać, że 
w „Męczeństwie Piotra Oheya” każda 
rola to takie aktorskie „pięć minut”, 
dające możliwość zademonstrowania 
scenicznych umiejętności. To oczywi-
sta zasługa pióra Sławomira Mrożka, 
a Ewelina Stępień jako reżyser potra-
fiła ze swoich aktorów te umiejętności 
wydobyć. Inna sprawa, że nie jest to 
trudne, kiedy ma się do czynienia z tak 
utalentowaną młodzieżą. Toteż oprócz 
wspomnianych już tutaj wykonawców 
możemy podziwiać aktorski kunszt 
Olgi Rudnik (Urzędnik), Anny Okas 
(Poborca), Katarzyny Domin (Nauko-
wiec), Mariusza Kołodzieja (Sekre-
tarz), Natana Mikulskiego (Starszy 
Syn) i Kamila Barnasia (Jaś Ohey). 

Ci, którzy skorzystali z okazji 
i uczestniczyli jako widzowie w obu 
mrożkowskich przedstawieniach, na 
pewno wiedzą, że te pochwały nie są 
jedynie tanimi komplementami, a po 
prostu młodzi brzescy aktorzy na te 
pochwały w pełni zasługują. Warto pod-
kreślić, że oba spektakle poprzedzone 
zostały wielomiesięcznymi przygotowa-
niami. Wypada mieć nadzieję, że będą 
jeszcze przez czas jakiś wystawiane, bo 
powinna je obejrzeć jak najliczniejsza 
rzesza publiczności. Tym bardziej, że za-
dają kłam niesprawdzonym opiniom, 
jakoby w Miejskim Ośrodku Kultury 
nic się nie działo. Bo działalność MOK-
u, to nie tylko Dni Brzeska czy inne im-
prezy plenerowe, to przede wszystkim 
praca z młodzieżą, która może liczyć 
na bardzo szeroką ofertę programo-
wą. A co do przyszłości Regionalnego 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego? 
Ja jestem o nią spokojny.     PRuD

Urzędnik – Olga Rudek
Poborca – Anna Okas
Naukowiec – Katarzyna Domin
Sekretarz – Mariusz Kołodziej
Starszy syn – Natan Mikulski
Jaś Ohey – Kamil Barnaś
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W piątek 17 czerwca, w czasie Dni 
Brzeska, na Placu Kazimierza 

Wielkiego  odbył się koncert laureatów 
eliminacji powiatowych do XXIV Mało-
polskiego Festiwalu Form Muzycznych 
i Tanecznych „Talenty Małopolski 
2011”. Dwa dni później czterech arty-
stów, którzy zdobyli nagrody główne 
w finale wojewódzkim wystąpiło 
w Piwnicy pod Baranami.

Małopolski Festiwal Form Muzycz-
nych i Tanecznych „Talenty Małopolski 
2011” to niewątpliwie największa 
w regionie impreza kulturalna adre-
sowana do dzieci i młodzieży. W tym 
roku organizatorem eliminacji powiatu 
brzeskiego do festiwalu „Talenty Ma-
łopolski” było Starostwo Powiatowe 
w Brzesku. Przegląd odbył się w Ze-
spole Szkół w Czchowie, a patronat 
nad imprezą objął starosta Andrzej 
Potępa. W przeglądzie wzięło udział 
158 uczestników.

Wykonawcy nominowani przez 
jury wystąpili w finale wojewódzkim 
w Zawoi. Podczas przeglądu młodzież 
powiatu brzeskiego dała się poznać 
jako niezwykle uzdolniona. W kate-
gorii – formy muzyczne, spośród 269 
uczestników wyłonionych podczas 
eliminacji powiatowych w gronie 
zwycięzców znalazło się aż czterech 
artystów z naszego powiatu: Paulina 
Kubala (Dębno), Tomasz Mika (Brze-

Talenty Małopolski na Dniach Brzeska
sko), Weronika Kluska (Publiczne 
Gimnazjum przy ZSTiO w Łysej Górze) 
oraz Kinga Gurgul (Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Dębnie). Wszyscy wy-
stąpili na najsłynniejszej krakowskiej 
scenie – w Piwnicy pod Baranami.

W finale wojewódzkim w kategorii 
form muzycznych jury przyznało 42 
równorzędne wyróżnienia. Wśród wy-
różnionych także znaleźli się artyści 
z powiatu brzeskiego: Edyta Pałucka 
– Zespół Szkół – Publiczne Gimnazjum 

w Porąbce Uszewskiej, Bernadeta 
Woźniak – Jadowniki, Ewelina Ćwikło 
– Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku. 
W kategorii zespołów tanecznych 
wyróżnienie dostał zespół Szkraby ze 
Szkoły Podstawowej w Gnojniku.

Artyści, którzy byli nominowani do 
finału wojewódzkiego, 17 czerwca 2011 
roku wystąpili  na placu Kazimierza 
Wielkiego w Brzesku. Wszystkim mło-
dym artystom starosta brzeski Andrzej 
Potępa wręczył listy gratulacyjne.      red

REhABILItAnCi z brzeskiego szpi-
tala, w ramach podpisanego przez 
placówkę kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, prowadzą zabiegi 
w domu pacjenta. Taka forma usług 
przeznaczona jest dla chorych, którzy 
nie poruszają się samodzielnie i nie 
mają możliwości dotarcia do placówki 
rehabilitacyjnej. 

– Ta pomoc skierowana jest dla 
osób po udarach mózgu, uszkodze-
niach rdzenia kręgowego a także po 
złamaniach leczonych operacyjnie. 
Otrzymywanie świadczeń w ramach 
rehabilitacji w domu następuje po 
wcześniejszym porozumieniu z Dzia-
łem Usprawniania Leczniczego SP 
ZOZ w Brzesku. Skierowanie na tego 
typu zabiegi musi wystawić lekarz 
specjalista. Okres tak przeprowadzo-

w domu pacjenta

nej rehabilitacji nie może trwać dłużej 
niż 80 dni zabiegowych w roku kalen-
darzowym. Posiadamy wiele urządzeń 
przenośnych, które możemy zabrać do 
domu chorego – tłumaczy Zygmunt 
Palej, kierownik Działu Usprawniania 
Leczniczego brzeskiego szpitala.

Od lat placówka poszerza ofertę 
z zakresu rehabilitacji. Niedawno 
został uruchomiony Ośrodek Rehabi-
litacji Dziennej dla Dorosłych. Przede 
wszystkim przeznaczony jest dla pa-
cjentów, z wadami narządów ruchów 
po różnego rodzajach urazach, wypad-
kach, zabiegach operacyjnych. 

– Z tej formy pomocy korzysta 
coraz więcej pacjentów Ośrodek dys-
ponuje nowoczesną bazą zabiegową, 
ze sprzętem najnowszej generacji. 
W naszym szpitalu od lat znakomicie 

funkcjonuje Oddział Rehabilitacji 
Ogólnoustrojowej z Pododdziałem 
Rehabilitacji Neurologicznej. Oddział 
ten dysponuje nowoczesnymi łóżka-
mi ortopedycznymi ułatwiającymi 
pielęgnację i rehabilitację. Ćwiczenia 
usprawniające odbywają się w dwóch 
salach kinezyterapii wyposażonych 
w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt, 
dzięki któremu oferujemy szeroki za-
kres usług – mówi Józefa Szczurek Że-
lazko, dyrektor szpitala w Brzesku. 

W szpitalu funkcjonuje też Dział 
Usprawniania Leczniczego, do które-
go pacjenci kierowani są na różnego 
rodzaju zabiegi rehabilitacyjne. Wy-
konywane są one w systemie ambu-
latoryjnym. Blisko dwa lata temu 
powstał Dzienny Ośrodek Rehabilitacji 
dla Dzieci. Prowadzi on rehabilitację 
dla najmłodszych pacjentów z różnymi 
schorzeniami narządów ruchu także 
genetycznymi.           zoz
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Ten pierwszy historyczny sukces 
w rywalizacji kobiet odniosła 
Magdalena Kostecka, która 

w finale pokonała Elżbietę Stelmach. 
Mecze z udziałem pań stały na bar-
dzo wysokim poziomie i należy mieć 
nadzieję, że w przyszłym roku do za-
wodów zgłosi się znacznie więcej przed-
stawicielek płci pięknej, gdyż niektóre 
z pań, które swój udział ograniczyły 
tylko do kibicowania, zadeklarowały, iż 
w przyszłym roku też sięgną po rakiety.

W kategorii +35 brylował Marek 
Molenda, który największe problemy 
miał w II rundzie, kiedy to po wyrów-
nanej walce pokonał Adama Lechnę. 
W finale jego wyższość musiał uznać 
Mariusz Fijałkowski. Trzecie miejsce 
w tej kategorii wywalczył Stanisław 
Obidowicz, jeden z wielu stałych 
uczestników Memoriału. 

Na kortach Okocimskiego pojawił 
się także … aktor krakowskiego Teatru 
im. J. Słowackiego, Wojciech Skibiński, 
znany między innymi jako odtwórca 
roli ratownika Leona Cichockiego 
w serialu „Ratownicy”. Swój udział 
zakończył wprawdzie na I rundzie, ale 
do samego końca dopingował innych 
zawodników. Przy okazji wyjawił nam, 
że już niedługo rozpocznie się kręcenie 
zdjęć do nowych odcinków „Ratowni-
ków” W jego kategorii (+45) triumfował 
Tomasz Kałwa, który w zeszłym roku 

IV MEMORIAŁ JÓZEFA WOJCIECHOWSKIEGO

Tenisowe święto w Brzesku

Jednym z punktów programu tegorocznych Dni Brzeska był rozgrywany już po raz czwarty Memoriał Józefa Wojciechowskiego – turniej teniso-
wy, który przez dwa dni odbywał się na kortach Okocimskiego Klubu Sportowego. Zawody zgromadziły na starcie ponad pięćdziesiąt osób, w tym 
siedem pań, które po raz pierwszy stanęły do walki w tym turnieju. Reprezentowane były, m.in. Kraków, Tarnów, Wieliczka, Bochnia i Brzesko.

zajął trzecie miejsce. W finale pokonał 
Wiesława Obidowicza. Ubiegłoroczny 
zwycięzca tej kategorii musiał tym 
razem zadowolić się trzecim miejscem, 
natomiast drugi finalista sprzed roku, 
Krzysztof Durczyński zakończył zma-
gania na II rundzie. 

Podobnie jak przed rokiem naj-
więcej kibiców przyciągały pojedynki 
z udziałem Zbigniewa Górszczaka, 
który po raz drugi z rzędu sięgnął 
po zwycięstwo w kategorii +55. Były 
mistrz Polski (w singlu i w deblu 
w 1973 i drużynowy w 1982 roku) 
znowu czarował swoją grą publiczność 
zebraną wokół brzeskich kortów. 

W najstarszej kategorii wiekowej 
prym wiódł Maciej Wicher, który 
dość łatwo dotarł do finału, w którym 
dopiero duży opór sprawił mu Maciej 
Aleksandrowicz. 

Zgodnie z oczekiwaniami po sukces 
w turnieju deblowym sięgnęli Zbigniew 
Górszczak i Wojciech Wojciechowski. 
Nie ma w tym nic dziwnego, wszak 
obaj panowie grali ze sobą jeszcze 
w czasach czynnej kariery sportowej, 
a i teraz regularnie spotykają się na 
krakowskich kortach. 

Zawody tradycyjnie zostały perfek-
cyjnie przygotowane i przeprowadzo-
ne, w czym zasługa przede wszystkim 
całej rodziny Wojciechowskich, Krzysz-
tofa Kostura i działaczy Okocimskiego 

Klubu Sportowego. Pomocą organi-
zacyjną służyli też przyjaciele tego 
turnieju (a jest ich z roku na rok coraz 
więcej), a także ci, którzy do dziś z sen-
tymentem wspominają barwną postać 
Pana Józefa Wojciechowskiego, nie 
tylko wspaniałego sportowca, ale i wy-
chowawcy wielu pokoleń młodzieży.

PRuD

ZAWODnICy Brzeskiego Klubu 
Biegacza „Victoria” nie odpoczywają. 
Po niedawnym starcie w maratonie 
Cracovia oraz uczestnictwie w lima-
nowskim Kieracie, w dniu 19 czerwca 
stanęli na starcie VI edycji Visegrad 
Maraton. W skład drużyny BKB „Vic-
toria” tym razem weszło czterech bie-
gaczy: Marcin Topolski, Grzegorz Wi-
dła, Marek Stępień i Wojciech Oleksyk.

Dla brzeskich biegaczy uczest-
nictwo w tym maratonie stanowiło 
obowiązkowy punkt tegorocznego ka-
lendarza startów. Powodów jest kilka, 
ale najważniejsze to góry, w których 
najbardziej widoczna jest rywalizacja 

Visegrad maraton

WYNIKI
Kobiety: 1. Magdalena Kostecka, 
2. Elżbieta Stelmach, 3. Grażyna 
Góra, 4. Anna Gibes.
Kat. +35: 1. Marek Molenda, 
2. Mariusz Fijałkowski, 3. Stanisław 
Obidowicz, 4. Bartłomiej Jawor.
Kat. +45: 1. Tomasz Kałwa, 
2. Wiesław Obidowicz, 3. Wiesław 
Gibes, 4. Marcin Wroński.
Kat. +55: 1. Zbigniew Górszczak, 
2. Jacek Czekotowski, 3. 
Rafał Kudelski, 4. Kazimierz 
Wawrykiewicz.
Kat. +60: 1. Maciej Wicher, 
2. Maciej Aleksandrowicz, 
3. Zbigniew Kowalczyk,
4. Józef Gawenda. 
Debel: 1. Zbigniew Górszczak, 
Wojciech Wojciechowski, 
2. Mariusz Opiła, Kazimierz 
Wawrykiewicz.

ze swoimi słabościami. Beskid Sądecki 
oraz perfekcyjnie zorganizowana im-
preza – najlepszy maraton w Polsce. 

Do różnych przymiotników opisu-
jących ten bieg należy dorzucić jeszcze 
„międzynarodowy”, ponieważ trasa 
prowadzi z Wyżnych Rużbachów na 
Słowacji, przez Starą Lubowną, Mni-
szek nad Popradem, Piwniczną Zdrój 
do polskiego Rytra.

Po drodze przebiega się przez prze-
łęcz pod szczytem Vabec (najwyższy 
punkt na trasie), na którą się trzeba 

trochę wspiąć, ale za to później jest już 
„z górki”. Bieg ukończyło 205 zawod-
ników, w tym 34 zawodniczki, z kraju 
i zagranicy. Z czasem 2.36:23 wygrał 
triumfator 3. edycji Grzegorz Czyż 
z Bogumiłowic, a rekordzista trasy 
z 2009 r., Krzysztof Bartkiewicz tym 
razem był drugi.

Trasa ciężka jak zawsze, pogoda też 
niełatwa, ale okazało się, że ludzie są 
jednak mocniejsi.

Jan Waresiak
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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
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