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Zapraszamy do lektury
Początek września przebiegał w 

Brzesku pod znakiem dużych imprez, 
zamieszczamy więc dla Państwa ob-
szerne z nich relacje. Pod słotwińskim 
Obeliskiem uroczyście złożono hołd 
ofiarom bombardowania, które miało 
miejsce 5 września 1939 roku. Na Pla-
cu Kazimierza Wielkiego obchodzono 
Diecezjalne Święto Chleba, w którym 
wzięły udział setki mieszkańców Brze-
ska i okolic. W Buczu radośnie witano 
nowy rok szkolny, tam oddano do użyt-
ku nowe przedszkole, z którego cieszą 
się szczególnie rodzice, bo nie muszą 
już swoich pociech odwozić do innych 
miejscowości. 

Bardzo optymistycznie brzmią zapo-
wiedzi rządzących Brzeskiem dotyczą-
ce budowy bloków komunalnych. Po-
wstaje właśnie koncepcja pierwszego z 

trzech zaplanowanych budynków, które 
powstać mają przy ulicy Partyzantów. 
Więcej na ten temat w tekście zatytu-
łowanym „Wychodzenie z budowlane-
go dołka”. O tym, jak miasto wygląda 
z perspektywy wózka inwalidzkiego 
można przeczytać w materiale ”Ciężki 
los wózkarza”. Mało kto pewnie wie, 
jak trudno pokonywać na tym pojeździe 
chodniki, jak trudno wejść do sklepu 
czy biblioteki. 

Zapraszamy Państwa do przeczyta-
nia tekstów na temat naszych wspania-
łych młodych sportowców – Magdaleny 
Wiechy i Sergiusza Sorysa, którzy się-
gają po najwyższe laury. Zapraszamy 
do lektury. 

   Zofia Sitarz
Przypominamy o nowym adresie mai-

lowym do redakcji” redakcja@brzesko.pl

Kilka tygodni temu ruszyła budowa 
Regionalnego Centrum Kulturalno-Bi-
bliotecznego. Umowa z wykonawcą, któ-
rym zostało Katowickie Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Przemysłowego BUDUS 
podpisana została już w maju. Wtedy 
plac budowy został przekazany wyko-
nawcy, teren budowy został ogrodzony. 

W pierwszej kolejności wykonane zo-

stały roboty rozbiórkowe istniejącego 
placu i  przełożenie mediów. Obecnie 
trwają prace związane z wykonaniem 
pali żelbetowych, na których oparta zo-
stanie konstrukcja całego obiektu. 

Wszystkie, zaplanowane na ten rok 
prace zostaną wykonane - zapewnia bur-
mistrz Grzegorz Wawryka. Więcej na 
stronie 10.

Trwa budowa biblioteki



BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY

�

wrzesień 2009

   Po raz kolejny w dwunastu szkołach 
podstawowych i trzech gimnazjach na 
terenie gminy Brzesko uroczyście za -
inaugurowano nowy rok szkolny. Cen-
tralna uroczystość odbyła się tym razem 
w szkole Podstawowej w Buczu, w któ-
rej świętowano otwarcie nowej siedziby 
przedszkola. Siedem placówek przystą-
piło do realizacji rządowego programu 
„Radosna Szkoła”.  W porównaniu z 
ubiegłym rokiem szkolnym liczba ucz-
niów pozostaje praktycznie bez zmian, 
podobnie jak stan zatrudnienia zarówno 
na nauczycielskich jak i administracyj-
nych i innych etatach. 

Od czasu, kiedy przestała funkcjono-
wać brzeska „jedynka”, w naszej gminie 
działa dwanaście szkół podstawowych, 
w tym jedna filialna w Wokowicach. 

Oznacza to, że 
skutki niżu de-
m o g r a f i c z n e -
go, który miał 
miejsce kilka lat 
temu, w tym roku 
nie są jeszcze 
tak odczuwalne, 
chociaż propor-
cje w tej kwestii 
w poszczegól-
nych szkolnych 
obwodach roz-
kładają się nie-
równomiernie. 
Ostatecznie we 
wszystkich pla-

cówkach uczyć się będzie w tym roku 
szkolnym 2 397 uczniów, czyli o 40 osób 
mniej niż przed wakacjami. 

Jeśli chodzi o pierwszoklasistów 
(mowa o szkołach podstawowych), to 
znaczny wzrost nastąpił w brzeskiej 
„dwójce” – z 62 uczniów w ubiegłym 
roku szkolnym do 80 w obecnym. Znacz-
ny spadek nastąpił w Buczu i Okocimiu. 
Podobnie jak w całym kraju rodzice 
sześciolatków w znikomym stopniu byli 
zainteresowani posłaniem swoich po-
ciech do pierwszych klas. 

Nowościami tego roku szkolnego są 
otwarcie świetlicy w Sterkowcu i uru-
chomienie w Buczu stołówki, z której 
korzystać będzie 20 uczniów. Nadal nie 
posiadają stołówek podstawówki w Ja-
sieniu i Sterkowcu. W tych placówkach 

dożywianie jest 
prowadzone w 
formie kanapek. 

Wraz z rozpo-
częciem nowego 
roku szkolnego 
zmniejszyła się 
liczba uczniów w  
gimnazjach – z 
1462 do 1393. 

W nowym roku 
szkolnym funk-
cjonuje 27 przed-
szkolnych oddzia-
łów, w których 
przebywa 708 
dzieci. Większość 
z nich, bo aż 95,5 
procent, korzysta 
z posiłków. Te, 
które z posiłków 
nie korzystają, to 
dzieci przebywa-

jące w przedszkolach o pięciogodzinnym 
systemie pracy. 

Oddziały przedszkolne funkcjonują 
też przy sześciu szkołach podstawowych 
(SP 1 Jadowniki, SP 2 Jadowniki, SP 
Jasień, SP Okocim, SP Sterkowiec i SP 
Bucze). Uczęszcza do nich 152 dzieci w 
wieku od trzech do sześciu lat.

Przedszkola i gminy w nowym roku
7 lipca tego roku Rada Ministrów pod-

jęła uchwałę w sprawie wspierania gmin 
w zapewnieniu bezpiecznych warunków 
nauki w szkołach im podległych. Chodzi 
tutaj głównie o klasy I-III, a program 
dotyczy lat 2009-2014. Projekt znany 
jest pod hasłem „Radosna Szkoła”. Wolę 
uczestnictwa w programie zgłosiło sie-
dem szkół. Środki wyasygnowane na 
ten cel przez gminę i te, które pochodzić 
będą od Rządu, w całości przeznaczone 
zostaną na zakup pomocy naukowych.  

Założeniem programu „Radosna Szko-
ła”, który powstał w kontekście obniża-
nia wieku rozpoczynania obowiązku 
szkolnego, jest zapewnienie możliwości 
organizacji zabaw ruchowych zgodnie z 
naturalnymi potrzebami rozwojowymi 
dzieci. 

Sale przeznaczone do tych zabaw po-
winny być wyposażone między innymi 
przez duże, miękkie klocki, miękkie 
piłki w różnych kolorach i wielkościach, 
materace do zabaw, tory przeszkód, a 
także zestawy pozwalające na pokony-
wanie przez uczniów pewnych wysoko-
ści. W takich salach muszą też znaleźć 
się wydzielone miejsca, w których dzieci 
mogą rozwijać swoje uzdolnienia (pla-
styczne, manualne, itp.).  dzieci mają 
też mieć zapewnione odpowiednie wa-
runki do odpoczynku i wyciszenia. 

Ważną funkcję w realizacji pro-
gramu ma spełniać szkolny plac za-
baw, który powinien być wyposażony  
w drabinki, drążki, ściany wspinaczko-
we, pomosty, zjeżdżalnie, równoważnie, 
przeplotnie oraz kolorowe huśtawki. 
Wszystko ma spoczywać na nowoczes-
nej, bezpiecznej nawierzchni, tak jak na 
przykład nowe huśtawki i zjeżdżalnie w 
Ogródku Jordanowskim.  

Autorzy programu zakładają, że dzięki 
funkcjonowaniu odpowiednich sal i pla-
ców zabaw zostanie wykreowany wśród  
całych rodzin właściwy (czytaj: aktyw-
ny) sposób spędzania wolnego czasu, bo 
trudno sobie wyobrazić, że te miejsca 
mogłyby być niedostępne poza lekcjami.  
Urządzenie dydaktycznych sal to priory-
tet pierwszego etapu wdrażania progra-
mu, na budowę szkolnych placów zabaw  
przyjdzie czas później.                       ZS

Radosna szkoła
O TYM SIĘ MÓWI
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O TYM SIĘ MÓWI

Usportowiona „Dwójka”
Wraz z początkiem nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesku 

ruszyły zajęcia w klasie usportowionej, w której realizowany jest  poszerzony pro-
gram zajęć wychowania fizycznego z naciskiem na piłkę siatkową dziewcząt i chłop-
ców. Jest to innowacja pedagogiczna, z której korzystać mogą uczniowie klas IV – VI.

Radny Józef Kubas pełniący funk-
cję przewodniczącego komisji oświaty 
zwraca uwagę  na kilka istotnych czyn-
ników, dzięki którym klasę o takim pro-
filu udało się utworzyć. 

Od kilku lat działa w szkole Uczniow-
ski Klub Sportowy, a dyrekcja i nauczy-
ciele szkoły stworzyli klimat sprzyjający 
rozwojowi siatkówki. W ostatnim czasie 
wzrosło zainteresowanie tą dyscypliną 
sportu zarówno wśród uczniów, jak i ro-
dziców – mówi radny.

Urszula Białka - dyrektor „dwójki” 
- podkreśla, że to rodzice i sami ucz-
niowie naciskali, aby powołać do życia 

klasę, w której będzie realizowanych aż 
dziesięć godzin wychowania fizycznego 
w tygodniu, w tym sześć z piłki siat-
kowej i cztery tzw. ogólnorozwojowe, z 
wykorzystaniem między innymi sąsia-
dującej z szkołą pływalni. 

Autorzy  innowacji przewidują, że po 
zakończeniu cyklu szkolenia młodzież z 
tej klasy powinna kontynuować zajęcia 
z piłki siatkowej w gimnazjum. Gdy-
by w przyszłości udało się tę młodzież 
skupić w Liceum Ogólnokształcącym, 
to istnieje realna szansa, że za parę 
lat istniejące mieście sekcje siatkówki 
– męskie i żeńskie – zostaną wzboga-

cone o wyszkoloną kadrę uzdolnionych 
sportowców. 

Jak powiedziała nam dyrektor Białka, 
gorącymi propagatorami uruchomienia 
klasy usportowionej byli nauczyciele wy-
chowania fizycznego – Urszula Gancarz, 
Szczepan Smoleń, Kazimierz Sproski 
oraz Paweł Mardoń, działacz MKS Gryf, 
były zawodnik I ligowego Okocimskiego. 
Dynamicznym rozwojem siatkówki za-
interesowane są także władze gminy. 

W sierpniu 118 młodych siatkarek 
i siatkarzy brało udział w obozie spor-
towym w Limanowej, zorganizowanym 
przez MKS Gryf. 

Uczestnikami obozu byli uczniowie z 
obydwu brzeskich podstawówek, a tak-
że ze szkoły w Porębie Spytkowskiej, z 
Gimnazjum nr 2 oraz z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1. Każda grupa 
miała półtoragodzinny trening dwa razy 
dziennie. Wieczorami rozgrywaliśmy 
mecze sparingowe. Nasi wychowanko-
wie korzystali także z basenu, boisk do 
piłki plażowej – relacjonuje Paweł Mar-
doń.

Obóz sfinansowany został przez 
Urząd Miejski, rodziców, a także przez 
MKS Gryf.

Pomysł polegający na utworzeniu kla-
sy usportowionej to strzał w dziesiątkę. 
Proces edukacji każdego zawodnika, w 
tym także w zakresie gry w siatkówkę, 
trwa wiele lat i należy go rozpocząć już 
w młodszych klasach. Chciałbym, aby 
młodzi adepci siatkówki znaleźli właści-
wy klimat w szkole, pomoc psychologicz-
ną i finansową od swoich rodziców oraz 
pełne zrozumienie u władz samorządo-
wych. W Brzesku siatkówka może się 
odrodzić i działać na wysokim poziomie. 
Obiecuję wspierać te działania, bo warto 
inwestować w dzieci i młodzież – zapew-
nia radny Józef Kubas.    red

Remont szkół i przedszkoli
Jak wynika z zestawienia opracowa-

nego przez Wydział Edukacji na tego-
roczne remonty i inwestycje, jakie wy-
konane zostały w czasie wakacji Urząd 
Miejski wydał ponad 1,7 miliona zło-
tych. 

W niektórych placówkach przepro-
wadzono drobne naprawy i remonty sal 
lekcyjnych i sanitariatów, w kilku in-
nych natomiast, obejmujące szeroki za-
kres prace prowadzone były przez całe 
wakacje. 

Najpoważniejszą inwestycją, której 
wartość wynosi ponad pół miliona zło-

tych jest utworzenie przedszkola w sta-
rej części szkoły w Buczu. 

Sala przedszkolna wraz z zapleczem 
kuchennym i sanitarnym to nie jedyne 
korzyści z remontu starej części szkoły. 
Powstanie tam także stołówka, z której 
korzystać będą uczniowie szkoły, wyre-
montowane zostały także szatnie i po-
mieszczenia administracyjne – wymie-
nia naczelnik Wydziału Edukacji, Józef 
Cierniak.

Ponad 240 tysięcy warte były prace 
przeprowadzone w budynku Gimnazjum 
nr 2. Wymieniono cześć okien, wyremon-

towano sanitariaty oraz salę sportową. 
Blisko 230 tysięcy złotych kosztowała 
wymiana instalacji elektrycznej i okien 
w budynku Szkoły Podstawowej nr 3. 
Blisko 150 tysięcy złotych wydano na 
remonty przeprowadzone w budynku 
Gimnazjum nr 1. Na korytarzach i na 
schodach położono posadzki, budynek 
wraz z przylegającym do niego placem 
został oświetlony. 

Wszystkie prace zaplanowane przez 
dyrektorów placówek oświatowych zo-
stały wykonane.  Szkoły  i przedszkola 
są dobrze przygotowane do rozpoczęcia 
roku szkolnego, dzieci i młodzież wróci-
ły do odnowionych i wyremontowanych 
budynków – mówi Grzegorz Wawryka. 
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Wychodzenie z mieszkaniowego dołka 
Urząd Miejski przygotowuje materiały do uzyskania decyzji o wa-

runkach zabudowy dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego, któ-
ry zostanie zlokalizowany przy ulicy Partyzantów, na działce będącej 
własnością gminy. 

Materiały do decyzji o warunkach zabudowy określą koncepcję ar-
chitektoniczno-urbanistyczną planowanego budynku, będą także za-
wierały wstępne zapewnienia i warunki dostawców mediów. Wszyst-
kie wymagane w tej sprawie dokumenty będą gotowe w ciągu kilku 
najbliższych tygodni – mówi Roman Olchawa z Wydziału Infrastruk-
tury.

Pierwsze założenia projektowe wska-
zują, że będzie to budynek czteropiętro-
wy z ośmioma klatkami, podpiwniczony. 
Czwarte piętro zrealizowane zostanie 
jako poddasze. Przewiduje się także bu-
dowę parkingów i placu zabaw. Szacuje 
się, że w budynku będzie kilkadziesiąt 
lokali mieszkalnych i kilka lokali usłu-
gowych i handlowych. 

Podkreślić należy, że są to dane z 
pierwszego etapu prac projektowych i 
mogą one ulec modyfikacjom. Również 
na tym etapie nie można określić termi-
nu realizacji inwestycji, ponieważ zale-
żeć to będzie od możliwości finansowych 
gminy – dodaje Roman Olchawa. 

Wiceburmistrz Jerzy Tyrkiel mówi, 
że lokale w planowanym bloku komu-
nalnym przeznaczone byłyby dla osób, 
których nie stać na zakup własnego 
mieszkania. Wiceburmistrz jest optymi-
stą, jeśli chodzi o pozyskanie funduszy 
na budowę. 

Kiedy, i za ile?
Mam nadzieję, że pomysł budowy blo-

ku komunalnego poprze Rada Miejska, 
będziemy także strać się o pozyskanie 
funduszy spoza budżetu gminy. W tym 
roku wystąpimy o warunki zabudowy, w 
roku przyszłym wykonana zostanie doku-
mentacja techniczna. Myślę, że są ogrom-
ne szanse na to, żeby budowa rozpoczę-
ła się w roku 2011, oddanie inwestycji 
do użytku nastąpiłoby rok później. Przy 
ulicy Partyzantów, na działkach należą-
cych do gminy jest miejsce na 2 – 3 bloki 
mieszkalne. Myślę, że samorząd powinien 
podjąć takie działania, aby docelowo tyle 
budynków tam powstało – mówi Jerzy 
Tyrkiel. 

Radni na pewno poprą ideę budowy i 
zdecydują o przekazaniu na ten cel odpo-
wiednich środków  – deklaruje przewod-
niczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk. 

Wstępnie szacuje się, że budowa kosz-
towałaby około 5 milionów złotych. Część 
pieniędzy na ten cel pochodziłaby ze 
sprzedaży należącej do gminy nierucho-

mości znajdującej się przy Placu Kupie-
ckim. 

-Znajdujący się tam blok socjalny zo-
stanie zlikwidowany a działka sprzedana 
zainteresowanym przedsiębiorcom. Uzy-
skane z ten sposób pieniądze zostałyby 
przeznaczone na budownictwo mieszkal-
ne. Zanim się to jednak stanie, musimy 
zapewnić lokatorom tamtejszego bloku 
mieszkania zastępcze – dodaje wicebur-
mistrz Tyrkiel.

Niezależnie od tego, że władze gminy 
przystępują do budowy bloku komunalne-
go, kontynuowane są prace zmierzające 
do powiększenia zasobu mieszkań socjal-
nych, tych przeznaczonych dla mniej za-
możnych mieszkańców. Ponadto, co pod-
kreśla Jerzy Tylkiel jest bardzo ważne, 
aby doprowadzić w mieście do sytuacji, w 
której mieszkania socjalne nie znajdowa-
łyby się w dużych skupiskach.

 
Więcej socjalnych 
To, na co władze gminy liczą przystę-

pując do budowy bloku komunalnego, to 
perspektywa przyśpieszenia procesu od-
zyskiwania mieszkań socjalnych, których 
deficyt od kilku lat jest dość duży. Po-
nadto, co jak podkreśla Jerzy Tyrkiel jest 
bardzo ważne, udałoby się doprowadzić w 
mieście do sytuacji, w której mieszkania 
socjalne nie znajdowałyby się w dużych 
skupiskach. Niedawno pojawił się pomysł, 
aby na mieszkania socjalne zaadaptować 
budynki mieszkalne znajdujące się w Ja-
downikach. Są to domy opuszczone przez 
dotychczasowych właścicieli z powodu 
remontu drogi E4. Starostwo, będące ich 
właścicielem chciało je przekazać gminie.

-Początkowo myśleliśmy, że może to 
być dobry pomysł. Po bliższych oględzi-
nach owych budynków okazało się, że na-
kłady, jakie gmina musiałaby ponieść w 
związku z ich remontem byłyby ogromne, 
zbyt duże, jak na nasze obecne możliwo-
ści – mówi Jerzy Tyrkiel.

Jak się okazuje w ciągu ostatniego roku 
udało się odzyskać gminie kilkanaście lo-
kali socjalnych. O takim fakcie będący 

administratorem mieszkań socjalnych 
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkanio-
wej, od razu informuje Urząd Miejski.

-Zarówno w roku ubiegłym, jak i bieżą-
cym zrealizowano kilka wyroków eksmi-
syjnych. Kilka mieszkań lokatorzy oddali 
dobrowolnie, zostały także lokale po oso-
bach zmarłych. O kolejności przydziału 
odzyskanych mieszkań decyduje Urząd 
Miejski wraz ze Społeczną Komisją 
Mieszkaniową – wyjaśnia prezes MZGM 
Franciszek Mrzygłód. 

Dla kogo dopłaty?
W gminie Brzesko, nawet w przy-

padku eksmisji z dotychczas zajmowa-
nego mieszkania, lokatorom zapewnia 
się lokale zastępcze. Jak mówi prezes 
Mrzygłód, eksmitowane osoby samotne 
znajdują miejsca w wyremontowanej 
niedawno noclegowni, w której docelowo 
lokum znajdzie nawet 17 osób. Osobom 
wysiedlonym z mieszkań komunalnych 
przyznawane są lokale o obniżonym stan-
dardzie.

-W tym roku przyznaliśmy 8 miesz-
kań (łącznie socjalnych i komunalnych) 
i wszystkie te lokale pochodziły z odzy-
sku. Otrzymały je osoby znajdujące się 
na liście sporządzonej przez Społeczną 
Komisję Mieszkaniową. Obecnie kilka 
kolejnych lokali  - 2 komunalne i 3 so-
cjalne jest remontowanych przez MZGM, 
przyznane zostaną w najbliższym czasie. 
W tym roku sytuacja pod tym względem 
znacznie się poprawiła – mówi Małgorza-
ta Serafin, inspektor z Wydziału Geodezji 
i Gospodarowania Mieniem. 

Najuboższym mieszkańcom gmina do-
płaca do mieszkań, zarówno socjalnych, 
jak i komunalnych. O dopłatę może starać 
się osoba mająca tytuł prawny do lokalu 
(najemca lub właściciel) i legitymująca 
się niskimi dochodami, które do takiej do-
płaty ją upoważniają. Obecne kryterium 
dochodowe dla rodziny wynosi 843 złote 
brutto na osobę, dla osób samotnych zaś 
1181 złotych. 

-Dodatki obliczane są procentowo, a 
ich wysokość jest bardzo zróżnicowana, 
najniższy wynosi 13,5 złotego, czyli 2 pro-
cent najniższej emerytury. Dopłata przy-
znawana jest na okres pół roku, po tym 
czasie lokatorzy składają wnioski ponow-
nie. W ubiegłym roku gmina wypłaciła 
2800 dodatków na łączną kwotę 404 ty-
sięcy złotych – mówi inspektor Kazimiera 
Witek z Wydziału Geodezji i Gospodaro-
wania Mieniem.   Zofia Sitarz
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Uczelnia w tym roku kończy piąty rok dzia-
łalności, są powody do świętowania?

Tak, powodów jest kilka. Pierwszy to ten, że już 
blisko 200 studentów naszej uczelni obroniło prace 
licencjackie. Ponadto podjęliśmy szereg nowych ini-
cjatyw i przedsięwzięć, które przyczyniły się do roz-
woju uczelni – rozwoju potencjału dydaktycznego i 
wzmocnienia prestiżu Małopolskiej Szkoły Wyższej 
w wymiarze regionalnym.

Śledzicie losy studentów, którzy ukończyli 
uczelnię?

W ubiegłym roku prace licencjackie złożyło i obro-
niło blisko 100 studentów, w większości z kierunku 
pedagogika. Gros licencjatów kontynuuje naukę na 
przykład na Uniwersytecie Pedagogicznym w Kra-
kowie, wielu udało się znaleźć pracę lub zmienić ją na 
bardziej atrakcyjną. Śledzenie losów naszych studen-
tów daje nam obraz wyników kształcenia w MszW. 

Uczelnia proponuje coraz to nowe kierunki 
studiów, z reguły takie, które cieszą się zainte-
resowaniem.

Udaje nam się umiejętnie odczytywać znaki czasu 
i wyzwania płynące z regionalnego rynku pracy, to 
pozwala na wzbogacanie oferty edukacyjnej o atrak-
cyjne dla studentów kierunki. W 2004 roku rozpo-
częliśmy kształcenie na kierunku ekonomia, a już 
w kolejnym roku akademickim uruchomiony został 
kierunek pedagogika z aż pięcioma specjalnościami. 

W ubiegłym roku uruchomiliśmy Wydział Nauk 
Stosowanych z Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycz-
nym w Tarnowie Prowadzi on studia licencjackie na 
kierunku pedagogika w zakresie dwóch specjalności: 
resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne oraz oligo-
frenopedagogikę z terapią przez sztukę. Z perspekty-
wy ostatnich lat należy pozytywnie ocenić wdrożenie 
nowych kierunków studiów, można uznać je za przy-
szłościowe. Zapewniają one absolwentom dostęp do 
chłonnego rynku pracy.

Spada zainteresowanie kierunkiem ekono-
mia, z czego to wynika?

Notuje się coraz mniejsze zainteresowanie studia-
mi technicznymi, jest to tendencja ogólnopolska i nie 
ukrywam, bardzo niepokojąca. Brak wykształconej 
kadry w tym zakresie może grozić obniżeniem stanu 
postępu technicznego a nawet spadkiem liczby wy-
nalazków. Wyraźnie spada także zainteresowanie 
studiami ekonomicznymi. Studenci boją się mate-
matyki i statystyki, to świadczy o niskim poziomie 
nauczania tych przedmiotów na niższych poziomach 
kształcenia. Mam nadzieję, że stan ten zmieni się po 
tym, gdy matematyka będzie obowiązkowym przed-
miotem  na maturze.  

Jakie zatem kierunki są najbardziej przez 
studentów pożądane?

W ubiegłym roku akademickim wdrożyliśmy 
nowe programu nauczania dla nowych specjalności, 
takich jak edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. 
One teraz na naszej uczelni cieszą się największym 
powodzeniem. Jest duże zapotrzebowanie na pra-
cowników tych specjalności. Niedawno złożyliśmy w 
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wnio-
sek o prowadzenie nowego kierunku – kosmetologii. 
Czekamy na decyzję w tej sprawie. 

Małopolska Szkoła Wyższa wprowadziła w 
Brzesku modę na wykłady otwarte, będą one 
kontynuowane w tym roku akademickim?

Wykłady otwarte prowadzone są zarówno dla 
naszych studentów, jak i dla mieszkańców. Gościli-
śmy już u siebie wielu znanych naukowców i ludzi ze 

świata biznesu, między innymi z Niemiec i Słowacji, 
wykładali u nas wybitni profesorowie z renomowa-
nych uczelni z kraju i z zagranicy. W zbliżającym się 
roku akademickim tradycja ta będzie kontynuowa-
na.

O randze i pozycji uczelni świadczy dyna-
micznie rozwijająca się działalność naukowo-
popularyzacyjna, współpraca z krajowymi i 
zagranicznymi ośrodkami i instytucjami na-
ukowymi. Proszę wymienić kilka z nich.

Za znaczące osiągnięcie należy uznać wydanie w 
tym roku pierwszego Zeszytu Naukowego MszW. 
Zawiera on 15 artykułów z dziedziny ekonomii i pe-
dagogiki napisanych przez pracowników uczelni, jak  
i autorów z innych ośrodków. Dużym zainteresowa-
niem społeczności lokalnej cieszyła się konferencja 
naukowa „Restrukturyzacja i przedsiębiorczość 
lokalna – aspekty ekonomiczne i humanistyczne” 
zrealizowana wspólnie z władzami samorządowymi 
Brzeska. Zasadniczym celem było wskazanie czyn-
ników – zarówno społecznych, jak i systemowych 
wpływających na rozwój przedsiębiorczości w tym 
regionie. Za duży sukces uczelni można też uznać 
pozyskanie funduszy unijnych na realizację projektu 
„Rozwój społeczeństwa informacyjnego – rozbudowa 
bazy edukacyjno-informatycznej dla studentów z re-
gionów Brzeska i Tarnowa”. Łączne nakłady na ten 
projekt wynoszą ponad 300 tysięcy złotych, z czego 
uczelnia pokryje jedną trzecią tej kwoty. 

Tak więc dotychczasowe pięć lat funkcjo-
nowania uczelni, to dla Pana...

...potwierdzenie dużego potencjału i dynamiki 
rozwoju uczelni. Wzrasta ranga i znaczenie szkoły 
w środowisku akademickim i regionie małopolskim. 

Tegoroczna inauguracja roku akademickiego od-
będzie się 17 października. W kościele pod wezwa-
niem Miłosierdzia Bożego biskup Wiktor Skworc 
odprawi mszę w intencji studentów i pracowników  
Małopolskiej Szkoły Wyższej. .Biskup  
Wiktor Skworc wygłosi także wykład inauguracyjny. 

Od pięciu lat w Brzesku
z rektorem Małopolskiej Szkoły Wyższej, prof. zw. dr hab. Stanisławem Lisem 

rozmawia Zofia Sitarz

Krwiodawcy zapraszają
Rejonowa Rada Honorowych Dawców 

Krwi w Brzesku organizuje wielką plene-
rową akcję, która odbędzie się 19 września 
na Placu Kazimierza Wielkiego przed Po-
żegnaniem Lata. Wszyscy, którzy rozumieją 
szczytny cel tej i innych tego typu akcji, będą 
mogli oddać krew w godzinach od 9.00 do 
15.00. Akcja zaplanowana na 19 września jest 
pierwszym przedsięwzięciem podjętym przez 
radę przy współpracy terenowych kół, Urzędu 
Miejskiego w Brzesku i sponsorów. 

 Chociaż do akcji pozostało jeszcze trochę cza-
su, już teraz zapowiedziało nam się ponad 100 
dawców, którzy na pewno przybędą na Plac Ka-
zimierza. To bardzo cieszy, bo oznacza, że ludzi 
rozumiejących potrzeby osób oczekujących na 
krew w naszym powiecie nie brakuje – mówi 
Grzegorz Matura, na co dzień młodszy aspirant 
w Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku.

Organizatorzy akcji są przekonani, że dawców 
będzie znacznie więcej niż zadeklarowana „set-
ka”. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że każdy odda 

450 ml krwi (takie obecnie obowiązują normy), 
to w Brzesku zebrane zostanie ponad 45 litrów 
życiodajnego płynu.  

Każdy, kto zdecyduje się oddać krew, otrzyma 
od organizatorów ciepły posiłek (ufundowany 
przez Restaurację Galicyjską) i karnet na basen 
(ufundowany przez Brzeski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji). Wśród krwiodawców rozlosowane zo-
staną też atrakcyjne nagrody, których fundato-
rami będą między innymi firma PROSTER, Re-
stauracja August, Starostwo Powiatowe, Urząd 
Miejski i RABEK. A tymi nagrodami będą mię-
dzy innymi elektronarzędzia i kolacja dla dwoj-
ga osób w „Auguście”, w ramach której można 
będzie też skorzystać z  zabiegów SPA.          red
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Zmarł ks. kanonik Stanisław Jemioło 
Ks. Kanonik  

mgr Stanisław 
Tadeusz Je-
mioło urodził 
się 30 paź-
dziernika 1951 
roku w Okoci-
miu jako syn 
Tadeusza i Ja-
niny z d. Woź-
niak. Rodzice 
mieli sześcioro  

dzieci, pięć córek i syna. Do roku 1969 miejsce 
ich zamieszkania należało do parafii Trójcy 
Przenajświętszej w Okocimiu. Po zmianach 
administracyjnych znaleźli się w obrębie mia-
sta i parafii św. Jakuba w Brzesku.

Ks. Stanisław został ochrzczony 11 listopa-
da 1951 roku, a chrztu udzielił mu ówczesny 
proboszcz Okocimia ks. Franciszek Kazek. Do 
szkoły podstawowej uczęszczał w Okocimiu a 
w Brzesku do Liceum Ogólnokształcącego, w 
którym zdał maturę w 1969 r. Studia teolo-
giczne przygotowujące do kapłaństwa odby-
wał w Wyższym Seminarium Duchownym w 
Tarnowie w latach 1969 – 1975 i 1 czerwca 
1975 roku z rąk biskupa Jerzego Ablewicza 
przyjął święcenia kapłańskie. Prymicje ks. 
Stanisław odbywał dwukrotnie: 8 czerwca w 
Brzesku i 15 czerwca w Okocimiu. Na obraz-
ku prymicyjnym umieścił słowa z Psalmu 22: 
„Będę głosił Imię Twoje mym braciom, będę 
Cię chwalił pośród zgromadzenia”.

Dalsze losy ks. Stanisława były związane 
z placówkami duszpasterskimi, do których 
został posłany. I tak najpierw była praca wi-
kariusza w Rochowie /1975 – 1979/, potem w 
Okulicach /1979 – 1981/. W 1981 roku został 

przeniesiony do Nowego Sącza, gdzie powsta-
wała nowa parafia Matki Bożej Niepokalanej, 
tam był odpowiedzialny za wznoszenie nowej 
świątyni i pracował tam do 1993 roku.. W 
roku 1993 ks. Stanisław zostaje zamianowa-
ny proboszczem Kosarzyskach koło Piwnicz-
nej, jednak po roku, z powodów zdrowotnych, 
rezygnuje z tej placówki. Po powrocie do zdro-
wia na zaproszenie ks. Infułata Stanisława 
Jeża, Rektora Polskiej Misji Katolickiej we 
Francji , 14 października 1996 roku wyjeżdża 
do Francji. Tam  przez rok pracuje jako wika-
riusz w parafii Matki Bożej Wniebowziętej na 
Placu Concorde, potem przez dwa lata w Se-
kretariacie Misji Katolickiej, a od 2000 roku 
jako proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w 
Paryżu. Tam pracuje wśród Polaków – emi-
grantów z różnych stron Polski, którzy za 
pracą zawędrowali na ziemię francuską. Dla 
swoich parafian organizuje rekolekcje, piel-
grzymki, katechizuje dzieci i narzeczonych, 
tworzy coraz to nowe nabożeństwa. Miałem 
okazję odwiedzić ks. Stanisława dwa razy: 
raz z rekolekcjami dla Polonii w Jego parafii, 
drugi raz na jubileuszu trzydziestolecia  Jego 
kapłaństwa. Mogłem więc zaobserwować Jego 
niezwykłe zaangażowanie i pełną poświęce-
nia pracę duszpasterską, a z drugiej strony 
wielki szacunek i miłość, jaką darzyli go Jego 
parafianie. Kilka lat walczył z ciężką chorobą 
. Ostanie tygodnie spędził w Brzesku u swojej 
siostry na ul. Okocimskiej, otaczany troskliwą 
opieką swojej mamy, sióstr, lekarzy. Codzien-
nie księża od św. Jakuba przynosili Mu Ko-
munię św.. W przeddzień odpustu parafialne-
go ks. proboszcz odprawił w jego mieszkaniu 
Mszę św. Ostatnią Mszę św. celebrował wraz 
z Rektorem Misji Katolickiej w Paryżu ks. 

Infułatem Stanisławem Jeżem w niedzielę, 9 
sierpnia po południu, a w godzinach wieczor-
nych odszedł do Pana.

Pogrzeb rozpoczął się 13 sierpnia wprowa-
dzeniem do kościoła NMP Matki Kościoła i św. 
Jakuba Ap. w Brzesku ciała ks. Stanisława o 
godz. 12.00. Przy trumnie zmarłego odmówio-
no różaniec i odśpiewano Nieszpory żałobne. 
O godz. 14.00 rozpoczęły się uroczystości po-
grzebowe, którym przewodniczył ks. arcybi-
skup Zygmunt Zimowski, delegat Konferencji 
Episkopatu Polski d.s. Emigracji i Polonii, 
koncelebrowali: ks. bp Wiesław Lechowicz – 
biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, Rek-
tor PMK w Francji ks. Infułat Stanisław Jeż, 
Prowincjał Księży Chrystusowców na Francję 
i Hiszpanię, wicerektorzy PMK we Francji, 
księża rodacy z Brzeska, księża z dekanatu 
brzeskiego, księża koledzy z rocznika księdza 
Stanisława – ponad 130 kapłanów celebro-
wało Mszę św., a kościół po brzegi wypełnili 
brzeszczanie, przyjaciele zmarłego i delegacje 
z parafii, w których pracował.

W przemówieniach żałobnych wypowie-
dzianych przez ks. Arcybiskupa, ks. Infułata, 
Ks. Prałata Edwina Rzeszuto, który razem z 
ks. Stanisławem pracował w paryskiej para-
fii, ks. Prałata Stanisława Sojkę – kolegę rocz-
nikowego, przewodniczącą Rady Parafialnej z 
Paryża, przedstawiciela z parafii MB Niepo-
kalanej z Nowego Sącza, przewijała się jedna 
myśl: ogromna wdzięczność wszystkich za 
przykład życia kapłańskiego i „spalanie” się w 
pracy duszpasterskiej , która była na chwałę 
Panu Bogu i pożytkowi wiernych.

Na cmentarz komunalny ciało ś.p. .ks. 
Stanisława odprowadził ks. bp Wiesław  
Lechowicz.                           ks. Józef Drabik

Noclegownia wyremontowana 
Ponad 100 tysięcy złotych władze 

Brzeska przekazały na zakończony 
właśnie remont budynku noclegowni 
znajdującej się przy ulicy Cegielnianej. 

Budynek został ocieplony, podłączo-
ny do kanalizacji, wyposażony w węzeł 
sanitarny, wymieniono w nim wszyst-
kie okna i drzwi. Obecnie w noclegowni 
mieszkać może jednocześnie nawet 15 
– 16 mężczyzn. Wszystkie potrzebne 
na remont pieniądze otrzymaliśmy z 
budżetu gminy – mówi prezes Zarządu 
Miejskiego Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej, Franciszek Mrzygłód. 

Jeden lokal znajdujący się w nocle-
gowni zostaje niezasiedlony, w razie 

potrzeby – jak twierdzi prezes Mrzy-
głód – może on zostać wykorzystany 
jako lokum dla bezdomnych kobiet. 
Może się także zdarzyć, że część miejsc 
w noclegowni zostanie wykorzystana 
dla osób, które wyrokami sądowymi 
zostały eksmitowane z lokali komunal-
nych. 

Na stałe w noclegowni zamieszkuje 6 
– 7 osób. Są to z reguły osoby bezrobot-
ne, samotne, sprawcy przemocy domo-
wej, eksmitowani z dotychczasowych 
miejsc zamieszkania wyrokami sądo-
wymi. Oprócz mieszkania, gmina musi 
zapewnić im jeden ciepły posiłek dzien-
nie oraz stosowną do pory roku odzież 

– mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Krystyna Put. 

Roczny koszt utrzymania noclegowni 
to około 60 tysięcy złotych.             red

SPRZEDAM
Działki budowlane w Brzesku

(gaz, woda, prąd)
przy ulicy Leśnej – nr działek 

1008/1, 1008/2, 1008/3.

Telefon kontaktowy:  
(48) 698 638 838
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Siostry zakonne odeszły
Dom zakonny prawnie erygowany może być zniesiony przez najwyższego przełożonego zgod-

nie z przepisami konstytucji, po zasięgnięciu rady biskupa diecezjalnego. O majątku znoszonego 
domu winno zadecydować własne prawo instytutu, z zachowaniem jednak woli fundatorów lub 
ofiarodawców, jak również praw słusznie nabytych.

Kodeks prawa kanonicznego, kan. 616 § 1

abp. Zygmunt Szczęsny Feliński (1822-1895), założy-
ciel Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi 
(portret z kościoła w Mokrzyskach)   fot. Robert Pagacz 

Zofia Kozik, ostatnia przełożona  domu zakonnego w 
Mokrzyskach                   fot. Robert Pagacz

 Dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Francisz-
kanek Rodziny Maryi w Mokrzyskach istniał od 
ponad 66 lat. Pierwsze siostry przybyły tu w cza-
sie wojny 7 kwietnia 1943 r., wypędzone z oku-
powanych Kresów Wschodnich Rzeczypospoli-
tej. Po opuszczeniu terenów dzisiejszej Ukrainy, 
zatrzymały się na krótko w Ostrowie Szlache-
ckim (gm. Bochnia), a następnie w odpowiedzi 
na zaproszenie mieszkańców przeniosły się do 
Mokrzysk i osiedliły na stałe w gospodarstwie 
rolnym Weroniki Pałach. Siostry swoją posługę 
w Mokrzyskach zakończyły 19 sierpnia 2009 r.

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodzi-
ny Maryi jako żeński zakon katolicki, założone 
zostało w Petersburgu przez księdza Zygmunta 
Szczęsnego Felińskiego, późniejszego arcybisku-
pa warszawskiego (beatyfikowany 18 sierpnia 
2002 r. przez Jana Pawła II w Krakowie, zaś 
jego kanonizacja odbędzie się 11 października 
2009 r. w Rzymie). Początki działalności zakonu 
datowane są na 1857 r. i związane były z udzie-
laniem pomocy parafiom katolickim w Rosji, 
wspieraniem ubogich oraz ratowaniem dzieci 
polskich w carskiej Rosji. W Polsce, Siostry 
Franciszkanki Rodziny Maryi podejmują służbę 
bliźnim poprzez wychowanie i nauczanie dzieci 
oraz młodzieży, troskę o chorych, starszych i 
samotnych. Siostry pracują w szkołach, przed-

szkolach, zakładach opiekuńczo-resocjalizacyj-
nych, w domach dziecka, szpitalach, a także w 
parafiach i instytucjach kościelnych. Swoje za-
konne życie prowadzą w duchu franciszkańskiej 
prostoty i pokory, kształtując je na wzór Świętej 
Rodziny z Nazaretu. Na placówce parafialnej w 
Mokrzyskach Siostry wypełniały swe powołanie 
między innymi jako nauczycielki, przedszkolan-
ki, organistki i zakrystianki.

   Weronika Pałach (1879-1945) realizując swe 
religijne i społeczne marzenia, w 1943 r. odda-
ła do dyspozycji Sióstr Franciszkanek Rodziny 
Maryi cały swój majątek: dom, zabudowania go-
spodarcze i ziemię. Weronika Pałach swą wolę 
wyraziła w sporządzonym na tę okoliczność do-
kumencie (z udziałem notariusza i świadków), 
w którym zapisała Siostrom swe nieruchomości 
z przeznaczeniem na prowadzenie ochronki. Ten 
dokument przechowywał Stanisław Gibała (zm. 
1982 r.), przewodniczący społecznego Komitetu 
Budowy Kościoła, a następnie ks. Marian Wal, 
pierwszy proboszcz parafii w Mokrzyskach.       W 
ten sposób Weronika Pałach stworzyła material-
ne podstawy do zgodnego z prawem kanonicz-
nym funkcjonowania wspólnoty zakonnej, Sio-
stry zaś obejmując w posiadanie i użytkowanie 
ofiarowane im nieruchomości, odwdzięczyły się 
dziesięcioleciami wytężonej pracy i służby zgod-

nej ze swym powołaniem, oraz wniosły wielkie 
dzieła duchowe i organizacyjne w życie wsi. 
Dzięki ich aktywności i zaangażowaniu został 
m. in. wybudowany kościół i powstała parafia. 
Większość posługi sióstr zakonnych przypadła 
na czasy komunistycznego reżimu, który nega-
tywnie odbił się na życiu i losach wspólnoty. W 
działalności władz komunistycznych mieliśmy 
do czynienia z tworzeniem własności państwo-
wej na drodze przywłaszczania i grabieży włas-
ności prywatnej, kościelnej i zakonnej - w imię 
„wyższych racji”. Temu służyły ustawy, aparat 
państwowy i polityczny. Te działania wbrew 
instytucji prawa naturalnego, nie ominęły pla-
cówki Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w 
Mokrzyskach. W wyniku splotu różnorakich 
wpływów, majątek ofiarowany przez Weronikę 
Pałach został Siostrom zabrany i upaństwowio-
ny przez władze PRL. Część tego samego mająt-
ku w postaci nieruchomości gruntowej, na której 
parafianie wznieśli swój kościół (a dawniej stały 
na niej dom i zabudowania gospodarcze Wero-
niki Pałach) - odzyskano w drodze zamiany, za 
oddaną państwu działkę należącą do parafii w 
Szczepanowie.

     Gdy śledzi się złożone dzieje tworzenia 
parafii w Mokrzyskach trudno jest oprzeć się 
wrażeniu, że ta utrata majątku przyczyniła się 
w efekcie do likwidacji domu zakonnego Sióstr 
Franciszkanek Rodziny Maryi. PRL przeszła 
do historii, ale negatywne skutki jej istnienia 
wciąż są odczuwalne. Rozporządzenie własnoś-
cią Weroniki Pałach do dziś nie zostało wykona-
ne zgodnie z jej ostatnią wolą. 

   Pismem z 15 czerwca 2009 r. przełożona 
Prowincji Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Rodziny Maryi w Krakowie nadesłała do pro-
boszcza parafii w Mokrzyskach pisemną decy-
zję, w której poinformowała , że Siostry odejdą 
z Parafii Mokrzyska przed dniem 20 sierpnia 
2009 r., a to z uwagi na braki personalne w (...) 
Zgromadzeniu. Termin minął, Siostry odeszły. 
Pozostał smutek i żal. Nie pomogły interwencyj-
ne pisma ani delegacje mieszkańców Mokrzysk 
w tarnowskiej kurii i w domu prowincjonalnym 
Sióstr. Nie pomógł proboszcz parafii, ani też soł-
tys wsi, który jeszcze tak niedawno zapewniał, 
że zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby ich 
więź z Mokrzyskami trwała wiecznie.

   Wieś Mokrzyska została osierocona. Miesz-
kańcom pozostaje tylko liczyć na opiekę           i 
wsparcie z nieba: sióstr zakonnych Katarzyny 
Przybytniak i Bronisławy Biedy, których pro-
chy pozostały na miejscowym cmentarzu pa-
rafialnym oraz dobrodziejki Weroniki Pałach, 
pochowanej na cmentarzu w Szczepanowie. 
Niech ta duchowa wspólnota trzech zasłużo-
nych kobiet, które na zawsze wpisały się w 
historię Mokrzysk - napawa nas nadzieją, że 
ich wstawiennictwo sprawi, że siostry zakon-
ne powrócą do Mokrzysk i będą kontynuowały 
przerwane dzieło. 

                                         Stanisław Pagacz
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uzbrojoną
(instalacja elektryczna, woda, 
gaz) o powierzchni 22.85 ar. 

Jasień k/Domu Dziecka.
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Z ŻYCIA GMINY

Miliony na drogi
Trwa remont dwóch najważniejszych 

szlaków komunikacyjnych w Brzesku 
– ulicy Solskiego oraz ciągu ulic Okuli-
ckiego i Królowej Jadwigi. Budowana jest 
także droga na Pomianowskim Stoku. 
Nie są to bynajmniej jedyne inwestycje 
drogowe prowadzone w gminie. Remonto-
wanych jest także wiele chodników, stare 
betonowe płyty wymieniane są na kostkę 
brukową, w kilku sołectwach – w Mok-
rzyskach i Sterkowcu budowane są nowe 
chodniki.

Poprawia się estetyka a, co najważniej-
sze, coraz bezpieczniej mogą czuć się piesi 
użytkownicy dróg, którzy do tej pory na-

rzekali na brak chodników.  Na wszyst-
kie inwestycje drogowe wydamy w tym 
roku prawie 10 milionów złotych. Blisko 
70 procent wydatków na inwestycje to 
pieniądze uzyskane dzięki naszym stara-
niom z różnych źródeł – głównie z Urzę-
du Marszałkowskiego – mówi burmistrz 
Brzeska Grzegorz Wawryka. 

Trwają zaawansowane prace przy re-
moncie ciągu ulic Królowej Jadwigi i 
Okulickiego. Zadanie realizowane jest w 
ramach Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych, popularnie zwane-
go „schetynówką”. 

W ramach programu uzyskaliśmy dota-

cję w wysokości 50 procent wartości inwe-
stycji. Głównym celem przebudowy jest 
podniesienie parametrów technicznych i 
użytkowych drogi oraz poprawa bezpie-
czeństwa uczestników ruchu drogowego 
– wyjaśnia burmistrz Brzeska Grzegorz 
Wawryka. 

Łączna wartość prac wynosi blisko 1,4 
miliona złotych, z czego ponad 600 tysię-
cy stanowi wartość robót związanych z 
przebudową chodników, około 700 tysię-
cy kosztować będzie położenie nowej na-
wierzchni. 

W ramach zadania przewidziano mo-
dernizację ulic Królowej Jadwigi i Oku-
lickiego, łącznie około 1,6 kilometra drogi 
wraz z odcinkiem około 120 metrów nowej 
kanalizacji opadowej. Zakończenie prac 
zaplanowano na 31 października.      red

Trwa budowa biblioteki
Kilka tygodni temu ruszyła 

budowa Regionalnego Cen-
trum Kulturalno-Bibliotecz-
nego. Umowa z wykonawcą, 
którym zostało Katowickie 
Przedsiębiorstwo Budowni-
ctwa Przemysłowego BUDUS 
podpisana została już w maju. 
Wtedy plac budowy został 
przekazany wykonawcy, teren 
budowy został ogrodzony. 

W pierwszej kolejności wy-
konane zostały roboty rozbiór-

kowe istniejącego placu i  przełożenie mediów. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem 
pali żelbetowych, na których oparta zostanie konstrukcja całego obiektu. Wszystkie, zaplano-
wane na ten rok prace zostaną wykonane - zapewnia burmistrz Grzegorz Wawryka. 

Obiekt kosztować będzie blisko 14 milionów złotych, z czego  ponad 10 milionów pochodzić 
będzie ze środków Unii Europejskiej, przyznanych gminie w ramach Małopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego. Obiekt zostanie oddany do użytku w 2011 roku. 

W nowym budynku mieścić się  będzie  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, niektóre 
pomieszczenia będą wykorzystywane przez Miejski Ośrodek Kultury. Będzie tam sala au-
dytoryjna na prawie 250 miejsc, w której będzie można organizować konferencje, spotkania, 
projekcje i wystawy. Będą znajdować się w nim czytelnie - dla dzieci i dla dorosłych. Biblioteka 
wyposażona zostanie w czytelnię multimedialną oraz centrum multimedialne z 45 stanowi-
skami komputerowymi z dostępem do Internetu. Budynek wyposażony zostanie w windę, po-
chylnie dla osób na wózkach, dla niepełnosprawnych dostosowane zostaną sanitariaty – mówi 
dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Maria Marek.   red

Wakacyjne pływanie 
dla najmłodszych

Wraz z początkiem wakacji, kilka-
dziesiąt dzieci w wieku przedszkolnym 
rozpoczęło swoją przygodę z pływaniem. 
Na Krytej Pływalni w Brzeskim Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji rozpoczął się pi-
lotażowy projekt nauki pływania dla  
przedszkolaków pt. „Wodne Dzieci”. 

Łącznie 34 zapisanych uczestników 
zostało podzielonych na 4 grupy wg ka-
tegorii wiekowych. Najmłodsze dzieci 
mają zajęcia po 30 minut, zaś starsze o 
15 minut dłużej. Najmłodsza kursantka 
ma 3 lata, najstarsza 9.   

Ogółem w ramach projektu odbyło się 
po 20 zajęć dla każdej grupy, które były 
prowadzone przez całe wakacje. Naj-
bardziej wytrwali kandydaci na przy-
szłych mistrzów po wakacjach będą mo-
gli kontynuować doskonalenie swojej 
pływackiej sztuki w specjalnie dla nich 
utworzonej przez Klub Sportowy „Wi-
king” sekcji pływackiej – mówi dyrektor 
BOSiR, Jan Waresiak.  

Zajęcia prowadził Wojtek Stanisław-
czyk.     red

Najlepszy dzielnicowy
Ruszył konkurs na najlepszego dziel-

nicowego. Do tej pory pracę dzielnico-
wego oceniali jego przełożeni. Teraz 
będą to mogli robić mieszkańcy, z któ-
rymi dzielnicowi na co dzień współpra-
cują. Zachęcam wszystkich do wzięcia 
udziału w konkursie – mówi komen-

dant brzeskiej policji Robert Biernat. 
Na stronie internetowej www.brzesko.

policja.gov.pl  znajdują się sylwetki dziel-
nicowych, tam też można oddać swój 
głos.  W październiku okaże się, który z 
dzielnicowych powiatu brzeskiego, zda-
niem mieszkańców jest najlepszy.   red
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W rocznicę wybuchu II wojny
1 września burmistrz 

Grzegorz Wawryka w 
asyście radnych i pra-
cowników Urzędu Miej-
skiego złożył kwiaty pod 
Grobem Nieznanego 
Żołnierza przy ulicy Koś-
ciuszki. 

To jest hołd złożony 
w imieniu wszystkich 
mieszkańców Brzeska 
dla tych, którzy swoje ży-
cie oddali w obronie Oj-
czyzny– mówi burmistrz 
Grzegorz Wawryka.  red

Remonty w ogródku jordanowskim

Sto tysięcy złotych kosztował dobiegają-
cy końca drugi etap remontu ogrodu jorda-
nowskiego W  czasie jego trwania wybudo-
wana została brakująca część ogrodzenia 
i wyburzono pozostałości po dawnym bu-
dynku przedszkola. 

Zamontowano także kilka nowych urzą-

dzeń do zabaw. W szczególny spo-
sób zadbaliśmy o bezpieczeństwo 
maluchów korzystających z tych 
urządzeń. Pod każdym z nich za-
montowana została gumowa mata, 
imitująca kostkę, która chronić bę-
dzie małych użytkowników przed 
urazami – mówi burmistrz Brze-
ska, Grzegorz Wawryka.

Remont w ogródku trwa od ubie-
głego roku i rozłożony został na 
trzy lata. W ubiegłym roku, za sto 
tysięcy złotych wybudowane zostały 
nowe chodniki, wymieniono także 
część ławek i zamontowano nowe 

kosze na śmieci. 
W przyszłym roku remont i zagospoda-

rowanie ogródka zostaną zakończone – do-
daje burmistrz Grzegorz Wawryka. -Upo-
rządkowany  zostanie drzewostan na tym 
terenie, ogródek zostanie także doposażony 
w kolejne nowe urządzenia do zabaw. red

Za szczepienia 
płaci gmina

Gmina Brzesko przystąpiła do dwulet-
niego programu profilaktycznego – szcze-
pień ochronnych przeciwko zakażeniom 
meningokokami i pneumokokami. Na jego 
realizację przeznaczono 45 tysięcy złotych, 
w wyniku akcji profilaktycznej w ciągu 
dwóch lat zaszczepionych zostanie blisko 
tysiąc dzieci.

Po raz pierwszy szczepionki ochronne 
gmina zakupiła w ubiegłym roku, przezna-
czono na to wówczas 25 tysięcy złotych, ze 
szczepień skorzystały sześciolatki z terenu 
gminy oraz wychowankowie Domu Dzie-
cka z Jasienia.

W tym roku dotacja na szczepionki po-
dzielona została na dwie transze. Pierw-
sza z nich – 30 tysięcy złotych przezna-
czona została na kontynuację szczepień 
sześciolatków przeciwko meningokokom. 
Obecnie cała populacja sześciolatków w 
gminie objęta jest profilaktyką w tym za-
kresie. Druga transza dotacji wynosi 45 
tysięcy złotych i podzielona zostanie na 
dwa lata – wyjaśnia skarbnik gminy, Ce-
lina Łanocha.

Dzięki tym pieniądzom akcją szczepień 
przeciwko zakażeniom pneumokokom ob-
jęte zostaną dwulatki (dzieci urodzone w 
2007 roku), zaś przeciwko meningokokom 
zaszczepione zostaną piętnastolatki (dzie-
ci urodzone w 1994 roku). Ogółem w ciągu 
dwóch lat zaszczepionych zostanie około 
tysiąca dzieci.

Mam nadzieję, że w budżecie gminy 
znajdą się pieniądze na  kontynuowanie 
programu szczepień ochronnych w latach 
następnych – mówi burmistrz Brzeska, 
Grzegorz Wawryka.    red

Remont w kręgielni
36 tysięcy złotych Urząd Miejski prze-

znaczył na dalszy remont kręgielni 
znajdującej się przy ulicy Browarnej. W 
najbliższym czasie wymienione zostaną 
okna i drzwi w budynku.

Budynek jest sukcesywnie remontowa-
ny, część prac zaplanowano na ten rok, 
prace kontynuowane będą także w roku 
przyszłym – mówi Michał Kostecki z Wy-
działu Edukacji.

Prace związane z wymianą stolarki 
okiennej rozpoczną się niebawem, zakoń-
czone zostaną 15 września. Odnowione 
zostanie także pomieszczenie, w którym 
znajdują się tory kręglarskie.   red

O inwestycjach i bezpieczeństwie
W świetlicy na osiedlu Okocimskie od-

było się spotkanie mieszkańców z przed-
stawicielami władz samorządowych i 
dzielnicowym. Jak mówi przewodniczący 
Zarządu Osiedla Krzysztof Stępak, było to 
pierwsze spotkanie z serii przygotowanej 
na najbliższe miesiące.

Na pierwsze spotkanie zaprosiliśmy 
burmistrza Grzegorza Wawrykę, jego za-
stępcę Jerzego Tyrkiela i dzielnicowego 
młodszego aspiranta Łukasza Kawulę. 
Chcemy, aby mieszkańcy naszego osiedla 
orientowali się w poczynaniach samorzą-
du, sami mogli zapytać o sprawy związane 
z inwestycjami i funkcjonowaniem osiedla 

– wyjaśnia cel spotkań Krzysztof Stępak.
Spotkanie cieszyło się sporym zainte-

resowaniem, mieszkańcy zadawali wiele 
pytań. Dotyczyły one głównie załatwiania 
najpilniejszych spraw osiedlowych oraz 
planowanych remontów i inwestycji. Bur-
mistrz obszernie wyjaśnił sprawę zjazdu 
z autostrady oraz zdał sprawozdanie z 
realizowanych w mieście inwestycji. Spo-
ro pytań skierowanych było do Łukasza 
Kawuli, który przedstawił sprawozdanie 
z działań prewencyjnych prowadzonych 
na osiedlu. Nad przebiegiem spotkania 
czuwał jego organizator, przewodniczący 
Krzysztof Stępak.     red
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Dzień bez samochodu
W Brzesku już po raz trzeci, podobnie jak 

w całej Polsce 22 września obchodzony będzie 
Europejski Dzień bez Samochodu. Kampa-
nia ma na celu zwiększenie świadomości 
w zakresie ograniczenia  korzystania z sa-
mochodów na rzecz komunikacji zbiorowej 
oraz alternatywnych środków transportu, co 
skutkować będzie ograniczeniem ilości spalin 
emitowanych do atmosfery oraz zmniejsze-
niem hałasu.

W tegorocznej edycji Dnia bez Samochodu 
Urząd Miejski współpracować będzie z Miej-
skim Przedsiębiorstwem Komunikacji. 22 
września mieszkańcy będą mieć zagwaran-
towany bezpłatny przejazd autobusami MPK 
wszystkich linii kursujących na terenie gmi-
ny (nie dotyczy to linii nr 6 na trasie Brzesko-
Bochnia). Przejazdy autobusów odbywać się 
będą o tych samych porach i na tych samych 
trasach co zwykle.

Planowane jest również zamknięcie  w 
dniu 22 września dla ruchu samochodowego 

ulicy Szczepanowskiej w Brzesku, od Rancza 
Pasja wraz z ulicą Pielgrzymów w Szczepa-
nowie. 

Jednocześnie Urząd Miejski zachęca do 
szukania alternatywnych form transportu, 
między innymi przez dojazdy do pracy więk-
szej liczby osób jednym samochodem lub ro-
werami. 

Właśnie z poruszaniem się rowerami zwią-
zana jest kolejna możliwość ekotransportu 
Urząd planuje zakup stojaków na rowery, 
które ustawione zostaną w szczególnie uczęsz-
czanych miejscach – przy Placu Targowym 
czy w okolicach Ogrodu Jordanowskiego. Ser-
decznie zapraszam wszystkich mieszkańców 
do udziału w Dniu bez Samochodu, przyczy-
nimy się tym samym do ochrony środowiska 
– apeluje burmistrz Grzegorz Wawryka.

Burmistrz oraz pracownicy UM popie-
rają akcję, obiecali, że 22 września przyja-
dą do pracy na rowerach, bądź przyjdą na  
piechotę        red

I Amatorskie Mistrzostwa 
Brzeska Strongemnów

Spora grupa widzów dopingowała uczest-
ników I Amatorskich Mistrzostw Brzeska 
Strongmanów. A sami zawodnicy dali popis 
siły i umiejętności godnych najwyższego uzna-
nia. Wyciskanie na ławeczce, podnoszenie cię-
żarków, przeciąganie żuka i spacer piwosza 
(zamiast tradycyjnych metalowych walizek, 
zawodnicy mocowali się z beczkami piwa) nie 

sprawiały zawodnikom najmniejszej trudności. 
Szczególnym powodzeniem wśród publicz-

ności cieszyło się przeciąganie żuka na czas. 
Najlepszym strongmanom zaledwie sekundy 
wystarczyły, aby przeciągnąć auto przez połowę 
długości Placu Kazimierza Wielkiego. 

I miejsce w mistrzostwach zajął Tomasz Zby-
lut z Bochni, II Łukasz Sowa z Tworkowej, III 

Przemysław Knap, z Bochni i IV Rafał 
Smoszna z Brzeska. 

Zabawa była wyśmienita – mówi 
jeden z głównych organizatorów mi-
strzostw, kierownik Biura Promocji, 
Krzysztof Bigaj. -Mistrzostwa Strong-
manów Amatorów na stałe zagoszczą 
w kalendarzu brzeskich imprez i mam 
nadzieję, że skupiać będą coraz większą 
liczbę zawodników i widzów. 

A brzescy siłacze już po raz kolejny 
będą mogli spróbować swoich sił w cza-
sie I Mistrzostw Brzeska w wyciska-
niu na ławeczce, które odbędą się 21 
sierpnia o godzinie 19.00 w Brzeskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji. 

Sponsorzy I Amatorskich Mi-
strzostw Strongmanów: Aminostar 
– aktywność, siła, energia, Siłownia 
Kardio – Tomi Sport, Eurogum Michał 
Mrówka, Getin Bank i sklep sportowy 
„U Biela”.      red

Mistrzostwa
dla silnych

W Sali Fitness w Brzeskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji odbyły się I Mistrzostwa Brzeska 
w wyciskaniu sztangi leżąc. Rywalizacja odby-
wała się w trzech kategoriach- dwóch męskich 
oraz jednej dla pań. 

W kategorii panów do 70 kg najlepszy oka-
zał się Sebastian Babraj, który sam ważąc 
niespełna 70 kg wycisnął aż 145 kg, drugi w 
tej rywalizacji był Kamil Szpil, uzyskując wy-
nik 82,5 kg. Miejsce na podium wywalczył po 
ostatniej rywalizacji z trzecim w tej kategorii 
Rafałem Kargolem. W kategorii powyżej 70 kg 
w zawodach zwyciężył Tomasz Zbylut przed 
Krzysztofem Musiałem i Pawłem Banasiem. 

W kategorii pań zwyciężyła Sabina Zbylut 
przed Lidią Orzechowską i Lillą Sztyler. Panie 
startujące w rywalizacji są aktywnymi uczest-
niczkami siłowni Kardio funkcjonującej na 
brzeskim basenie. 

Rozwijająca się moda na korzystanie z si-
łowni ukształtowała grupę amatorów rekre-
acyjnego dźwigania ciężarów. Pozwoliło to na 
zorganizowanie w Brzesku I Mistrzostw w tej 
dyscyplinie sportu. W zawodach uczestniczyły 
osoby dorosłe, które siłownię traktują jako zna-
komitą formę rekreacji i wypoczynku. Zawody 
są formą promocji kolejnej dyscypliny sportu 
– mówi dyrektor BOSiR Jan Waresiak.     red

Zwycięzcy mistrzostw:
Do 70 kg mężczyźni
1. Sebastian Babraj 145 kg
2. Kamil Szpil 82,5 kg
3. Rafał Kargol 80 kg
4. Łukasz Jurkiewicz 75 kg
5. Tomasz Pytel 70 kg

Pow. 70 kg mężczyźni
1. Tomasz Zbylut 140 kg
2. Krzysztof Musiał 128 kg
3. Paweł Banaś 125 kg
4. Nikodem Górak 120 kg
5. Arkadiusz Żurek 90 kg 

OPEN kobiety
1. Sabina Zbylut 40 kg
2. Lidia Orzechowska 35 kg
3. Lilla Sztylet 30 kg
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Zawodowcy z ochotnikami

Już po raz drugi w tym roku Komenda Pań-
stwowej Straży Pożarnej była organizatorem 
ćwiczeń, których tematem był pożar zabytko-
wego budynku. Tym razem ćwiczenia przepro-
wadzono  na terenie  kościółka p.w. Św. Anny 
na Bocheńcu  w Jadownikach. 

Troska o bezpieczeństwo pożarowe zabyt-
kowych obiektów sakralnych, zajmujących 
czołowe miejsce w dziedzictwie kulturowym 

ziemi brzeskiej, jest od wielu lat priorytetem  
w działaniach operacyjnych Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej. Do udzia-
łu w ćwiczeniach, obok zastępów Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej wzięły udział wszystkie 
jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z 
terenu gminy. Głównym celem ćwiczeń było 
doskonalenie technik działań ratowniczych 
– mówi komendant PSP, Dariusz Pęcak. 

Udział w takich 
ćwiczeniach to dosko-
nała lekcja dla stra-
żaków ochotników. 
Uczą się, jak właści-
wie organizować dzia-
łania gaśnicze, spraw-
dzają swoje wcześniej 
zdobyte umiejętności 
– mówi prezes OSP w 
Wokowicach, Marian 
Czarnik. 

Dowodzący akcją 
zastępca komen-
danta powiatowego 
Państwowej Straży 
Pożarnej, Piotr Stroj-

ny potwierdził dobry poziom przygotowania do 
działań strażaków OSP z gminy Brzesko. 

Ćwiczenia zorganizowano dzięki wspólnym 
staraniom burmistrza Grzegorza Wawryki, 
komendanta Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych druha Adama Cebuli, 
prezesa wokowickiej OSP Mariana Czarnika 
oraz Komendy Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Brzesku.     red

Jubileusz pani Genowefy
Setne urodziny obchodziła 24 sierpnia Pani 

Genowefa Idzi, mieszkanka ulicy Browarnej 
w Brzesku. Jubileusz świętowała w otocze-
niu licznej rodziny, sąsiadów i przyjaciół. W 
kościele pw. Św. Jakuba odprawione zostały 
dwie msze w Jej intencji. Pierwsza, celebro-
wana przez księdza proboszcza Józefa Drabi-
ka, zamówiona została przez rodzinę. Drugą 
zamówili sąsiedzi, a celebrował ją ksiądz 
Mateusz Hebda, pełniący na co dzień funkcję 
kapelana Prezydenta RP. 

Dostojna jubilatka otrzymała w związku z 
rocznicą wiele dowodów szacunku i uznania. 
Listy gratulacyjne przesłali między innymi 
biskup ordynariusz Wiktor Skworc, premier 

RP Donald Tusk i wojewoda małopolski Je-
rzy Miller. Gratulacje Pani Genowefie oso-
biście złożyli burmistrz Grzegorz Wawryka 
oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Krystyna Barbara Serwin. Specjalny wiersz 
na tę okoliczność odczytała serdeczna przyja-
ciółka jubilatki, Halina Biernat. 

Genowefa Idzi urodziła się w Łoponiu 24 
sierpnia 1909 roku. Dochowała się ośmiorga 
dzieci, dziewiętnaściorga wnuków i 32 pra-
wnuków. 

Jeszcze w tym roku obchodzone będą kolej-
ne setne urodziny w gminie Brzesko. Święto-
wać je będzie wraz z rodziną Agnieszka Os-
męda z Okocimia.                                 PRUD

          STULECIE PANI IDZIOWEJ

Najdroższa Mamo, Babciu, Prababciu, 
Czcigodna, szanowna, miła Pani Gieniu! 
To dla mnie radość i zaszczyt nie lada,
W imieniu Rodziny i swoim życzenia Ci składać!
Życzymy Bożej opieki, zdrowia i radości 
W gronie najmilszych, ukochanych gości.

Sto lat to długo – lecz wobec wieczności
Ledwo jedna chwila…..
Pamięć przeszłości życie nam umila. 
Pamiętasz Zielonkę, Twój domek,
W nim mąż i dziatek gromadka?
Nad wszystkim czuwa z nieba Boża Matka. 

Minęły lata, wiele się zmieniło,
A przede wszystkim potomków przybyło:
Dzieci masz ośmioro, dziewiętnastu wnuków
I trzydzieści dwoje wspaniałych prawnuków!
Widzisz wkoło twarze radosne wzruszone, 
Dziękujemy Bogu za lata minione. 

W Twoim mieszkaniu rządzisz i królujesz, 
Więc się cieszymy, że dobrze się czujesz. 
Dzieci się codziennie opiekują Tobą, 
Karmią, pielęgnują, chronią przed chorobą.

Korna modlitwa hen do Boga wzlata,
Żeby dał Ci zdrowie długie jeszcze lata!!!       

    
                 

                                                        
  Halina Biernat
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Rada Osiedla Słotwina oraz organizacje 
działające przy Parafii Matki Boskiej Często-
chowskiej już po raz trzeci były organizatora-
mi pikniku rodzinnego. Doskonała organiza-
cja, wiele atrakcji i pyszności przygotowane 
przez panie działające w parafialnych orga-
nizacjach sprawiły, że na spotkanie na placu 
w sąsiedztwie kościoła przy ulicy Księdza 
Pękały stawiły się setki gości. Całe rodziny 
oglądały występy i z entuzjazmem zachęcały 
do walki w czasie meczów piłki nożnej.

Zabawa rozpoczęła się o godzinie 14.00, 
organizatorzy przygotowali wiele konkursów 
dla dzieci i dorosłych, przez całe popołudnie 
trwała loteria fantowa, w której główną wy-
graną był rower górski ufundowany przez 
burmistrza Brzeska, Grzegorza Wawrykę. 
Czynne były stoiska gastronomiczne, przy 
których można było, za symboliczną złotów-
kę, kupić pyszne ciasta, napoje i bigos. 

Widzowie podziwiali występ Środowisko-
wego Domu Samopomocy im. św. Matki Te-
resy z Kalkuty w Brzesku oraz występ scholi 

„Dzieci Maryi” działającej przy słotwińskiej 
parafii. Piknik urozmaicił program prezen-
towany przez dzieci i młodzież z parafii św. 
Prokopa z Jadownik oraz parafii MB Często-
chowskiej oraz występ zespołu Jadownicza-
nie.

Wiele emocji dostarczyły także widzom 
mecze piłki nożnej i siatkowej. W pierwszym 
ojcowie rywalizowali z 
synami, w drugim ma-
musie wystąpiły kon-
tra córkom. O godzinie 
20.00 rozpoczęła się 
zabawa taneczna pod 
gwiazdami. Dochód 
z imprezy w całości 
przekazany zostanie 
na potrzeby parafii 
MB Częstochowskiej.

Sponsorami III 
pikniku rodzinnego 
byli: Urząd Miejski i 
burmistrz Brzeska, 

ksiądz Stanisław Marek, Stanisław Koby-
łecki, Firma Apex, Jan Klimek i Stanisław 
Bączek – firma Błysk, Jan Kusiak – firma El-
kom, Bogdan Pacura, firma Rabek, Wojciech 
Mleczko, firma Imex, Jerzy Kubala, Józef 
Kołodziej, , firma DanKan, Wiesław Pacura, 
Stanisław Kądziołka, Betoniarnia Jerzego 
Mikołajka, Jan Toboła, Andrzej Cierniak, Ka-
rol Sowa, Jacek Glonek, Bożena Pasula, WTZ 
Brzesko, sklep Arka, Sławomir Ostrykiewicz, 
sklep Fatima, Krzysztof Zachara, Ewa Rybi-
cka, Tadeusz Halik.                                    red

 Już po raz IX Rada Solecka Mokrzysk 
wraz z Urzędem Miejskim były organizatora-
mi Festynu Soleckiego. Różnorodny program 
i wiele atrakcji, zarówno dla dzieci jak i dla 
dorosłych sprawiły, że były to dwa dni dosko-
nałej zabawy.

Pierwszy dzień imprezy nie okazał się 
szczęśliwy dla organizatorów.   W przerwach 
pomiędzy kolejnymi nawałnicami deszczu 
przeprowadzono turniej tenisa na uwięzi . 
Komplet sprzętu ufundowała Rada Sołecka 
w Mokrzyskach,. a zajęcia prowadziła pani 
Iwona Tomasik - kierownik świetlicy wiej-
skiej. O 20.00 przy akompaniamencie ze-
społu SOLTON BAND - Kingi Pleśniarskiej 

rozpoczęły się tańce 
trwające do godzin po-
rannych w niedzielę . 

Po kilku godzinach 
przerwy już przy 
słonecznej pogodzie 
blokiem imprez arty-
stycznych  rozpoczął 
się drugi dzień festynu. 
Na początku wystąpił 
zespół folklorystyczny 
działający przy PSP w 
Mokrzyskach, prezen-
tując układy taneczne 
przygotowane przez 

Reginę Głuszak i Barbarę Zacharę. Podczas 
festynu w budynku Gminnego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji oglądać można było trzy wy-
stawy przygotowane przez mieszkańców wsi 
- wystawę fotograficzną będącą wspomnie-
niem  z podróży do Chin  Bogdana Baranka , 
prac malarskich Doroty Stępak oraz tkactwa 
artystycznego Barbary Piwowarskiej.  

Niewątpliwie ciekawym punktem pro-
gramu organizowanego od 9 lat festynu był 
pokaz TAEKWONDO w wykonaniu zawod-
ników z Mokrzysk, jak i zaprzyjaźnionych 
klubów. Brawa na stojąco były nagrodą dla 
kilkudziesięciu zawodników biorących udział 
w pokazie. Kolejnymi punktami imprezy 

było rozlosowanie nagrody głównej festynu - 
odtwarzacza DVD ufundowanego przez pana 
Bogdana Baranka, zabawa taneczna dla 
dzieci, trwająca do późnych godzin nocnych 
(dzieci oczywiście bawiły się pod czujnym 
okiem opiekunów). Ogromną popularnością 
wśród dzieci cieszyło się malowanie twarzy. 

Jak co roku było wesołe miasteczko , kuch-
nia polowa, ale najważniejsza była miła at-
mosfera tworzona przez uczestników impre-
zy. 

Jak każda impreza również i ta ma swo-
ich dobroczyńców, którzy co roku wspierają 
nas materialnie. To dzięki nim mogliśmy 
radośnie spędzić dwa dni festynu. W imieniu 
organizatorów dziękuję za ten gest przyjaźni 
i sympatii dla naszej miejscowości  - mówi 
sołtys Mokrzysk,Marek Kośmider. 

Organizatorzy dziękują: Firmie „ TRANS 
- LIS - BET - Ignacego Lisa, Firmie BOMAS - 
Bogdana Baranka, Firmie Wolanka - Małgo-
rzaty i Jana Koczwarów, Firmie budowlanej 
Władysława Lpichardta, Firmie „ NAGEL” 
Jerzego Wody, Składowi budowlanemu 
Edwarda Milewskiego, wicestaroście Stani-
sławowi Pacurze, radnemu powiatowemu 
Stanisławowi Chudybie, Joannie i Wojciecho-
wi Zacharom, Marii i Krzysztofowi Pacurom 
oraz wszystkim, którzy pomogli w organiza-
cji imprezy.  Słowa podziękowania nalezą się 
także  Świetlicy Wiejskiej w Mokrzyskach 
oraz paniom działającym w Kole Gospodyń 
działającym przy Stowarzyszeniu Społeczno 
- Kulturalnym wsi Mokrzyska.   red

WOKÓŁ NAS

IX Festyn w Mokrzyskach

Na potrzeby parafii
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9 lipca, na placu zabaw przy ulicy 
Browarnej odbył się tradycyjny Piknik 
Osiedla Okocimskie. Piknik rozpoczął 
się konkursami i zabawami dla dzie-
ci przygotowanymi przez przedstawi-
cieli zarządu osiedla i pracowników 
Miejskiego Ośrodka Kultury. Przepro-
wadzono też zawody kręglarskie. Na 
scenie zaprezentowały się Ola Kaim z 
MOK-u oraz „Marynia” – siedemnasto-
letnia wokalistka, która specjalnie na 

piknik przyjechała z Nowego Sącza. 
Wystąpił też zespół z Boliwii, który za-
prezentował folklor południowoamery-
kański i … polski. 

Sporym powodzeniem cieszyła się lo-
teria fantowa, w której losowane były 
cenne i atrakcyjne nagrody. Główną 
nagrodę – kamerę cyfrową – wręczył 
szczęśliwemu posiadaczowi losu jej 
fundator, czyli burmistrz Grzegorz 
Wawryka. Ogromną popularnością 

wśród widzów cieszył się pokaz sztuk 
walki oraz koncert Miejskiej Orkiestry 
Dętej pod dyrekcją Wiesława Porwi-
sza. 

Nad sprawnym przebiegiem imprezy 
czuwali Krzysztof Stępak i Agata Sa-
kowicz oraz związani z osiedlem miesz-
kańcy, członkowie zarządu osiedla. 

Dziękujemy wszystkim, którzy po-
mogli nam w organizacji imprezy, 
dziękujemy także mieszkańcom, któ-
rzy przyszli bawić się razem z nami – 
mówi przewodniczacy Zarządu Osiedla 
Okocimskie, Krzysztof Stępak. 

Sponsorami imprezy byli: burmistrz 
Grzegorz Wawryka, Urząd Miejski, Ho-
tel August, Driver Scholl – Małopolskie 
Centrum Szkolenia Kierowców Roma-
na Rachwała, Okocimski Klub Sporto-
wy, BOSiR, RPWiK, MOK, PSS Spo-
łem, Apteka Vita Danuty i Franciszka 
Krupów, FH Skarbek, MPEC, Bank 
Spółdzielczy, Biuro Partner Grzegorza 
Bacha, Stacja Sanitarno-Epidemiolo-
giczna, Agata Sakowicz, Zakład Kos-
metyczny Katarzyny Słowik z Gnojni-
ka, Biuro Kredytowo-Ubezpieczeniowe 
Kompromis, Firma Przewozowa Bus 
Impero, Mobitel Andrzeja Kukulskie-
go, Apteka z Plusem, Piotr Skupiew-
ski, Browar Okocim, Zasada Trans 
Spedition, MPK, Firma Mark, KobaM.  
                              red

WOKÓŁ NAS

Piknik na Browarnej

Zabawa z iskrą
W dniach 11-12 lipca na Rynku 

w Szczepanowie odbył się festyn or-
ganizowany przez Ochotniczą Straż 
Pożarną w Szczepanowie, współor-
ganizatorem imprezy był LKS Iskra. 
Organizatorzy zapewnili jego uczest-
nikom doskonałą zabawę. Były wy-
stępy, konkursy, a także loteria fan-
towa, w której można było wygrać 
atrakcyjne nagrody. 

Ogromną popularnością cieszył się 
konkurs polegający na cięciu kloca 
drewnianego na czas piłą „moja-two-
ja”, skok w dal w workach czy wbi-
janie gwoździa w deskę, przy czym 
zwycięzcą zostawał ten, kto jak naj-
mniej razy uderzył młotkiem. Swoje 
umiejętności zaprezentowała grupa 
taekwondo. 

Wielką atrakcja dla widzów były 
wybory miss Szczepanowa. O miano 
to rywalizowały dziewczyny mające 
piękne...bicepsy. Jedną z konkuren-
cji ,w której kandydatki na najpięk-

niejszą brały udział było bowiem pod-
noszenie ciężarów. Najmłodsi mieli 
mnóstwo frajdy w czasie konkursu 
jedzenia kremówki na czas bez uży-
cia rąk. LKS Iskra zadbał o to, aby 
nie zabrakło konkursów i zawodów 
sportowych. OSP przygotowała po-
kaz sprzętu strażackiego. 

Celem festynu było zintegrowanie 
młodzieży szczepanowskiej działa-
jącej w OSP i LKS Iskra oraz za-
prezentowanie mieszkańcom Szcze-
panowa działaczy i członków obu 
stowarzyszeń. Dzięki ścisłej współ-
pracy OSP Szczepanów z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Lipnicy Mu-
rowanej, festyn zyskał nową formę 
– mówi prezes szczepanowskiej OSP 
Piotr Olczak.  

Sponsorami imprezy byli: May- 
Mat, Tynkownia, Aura, Dam-Dam, 
Blach-Dek, Oknolux, Skład Budow-
lany E. Milewski, FHU MARPOL, 
Lumada-BET Betoniarnia s.c.    red

Olimpijskie
zagranie

W ostatnią niedzielę sierpnia, na sta-
dionie Olimpii Bucze odbył się festyn 
rodzinny organizowany przez LZS przy 
współpracy z Radą Sołecką. Główną 
atrakcją imprezy był mecz towarzyski, 
który rozegrali pracownicy Urzędu Miej-
skiego kontra zawodnicy Olimpii. Mecz 
był tak widowiskowy, że przyciągnął na 
stadion wielu mieszkańców Bucza a na-
wet okolicznych wsi. 

Przy smacznym bigosie i grillowanych 
kiełbaskach widzowie mogli podziwiać 
kilka dobrych goli, wbitych po wzorowo 
przeprowadzonych na boisku akcjach. 
Reprezentujący Urząd Miejski zawodni-
cy grali w skupieniu i z zapałem, chcieli 
bowiem „odegrać” się za wcześniejszy 
mecz, który przegrali z kretesem. 

Zwycięskie bramki strzelili Jarek Pa-
sierb, Marcin Ciurej i Bogumił Gdowski. 
Honor gospodarzy uratował Piotr Wy-
czesany.     red



BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY

1�

wrzesień 2009NOWE PRZEDSZKOLE

Gminna inauguracja roku szkolnego

Tegoroczna, uroczysta  inauguracja roku szkol-
nego w gminie odbyła się w Buczu. Nie stało się 
to bez przyczyny, właśnie tam oddano do użytku 
przedszkole oraz stołówkę szkolną. Na rozpo-
częcie roku szkolnego przybyło wielu dostojnych 
gości – burmistrz Grzegorz Wawryka, posłowie 
– Jan Musiał i Edward Czesak, , wicestarosta 
Stanisław Pacura, przedstawiciel Wojewódzkiego 
Kuratorium Oświaty, Lidia Głowacka, radni, dy-
rektorzy placówek oświatowo-wychowawczych. 
Gościem honorowym był Edward Milewski, jeden 
z najstarszych mieszkańców Bucza. 

W 1997 roku oddano do użytku nową część 
szkoły, od tamtej pory udało się położyć dach na 
jej starej części. Proces unowocześniania budynku 
skomplikowała znacznie reforma oświaty, która z 
podstawówek uczyniła szkoły z sześcioletnim cy-
klem nauczania. 

Przez cały czas szukaliśmy pomysłu na bar-
dziej racjonalne wykorzystanie starej części bu-
dynku naszej szkoły. Od kilku lat rodzice starali 
się o uruchomienie we wsi przedszkola, propozycję 
taką złożyliśmy władzom gminy. Już w ubiegłym 
roku szkolnym staraliśmy się upowszechniać 
edukację przedszkolną. Nasze starania spotkały 
się ze zrozumieniem władz gminy i przyniosły 
długo oczekiwany efekt, mamy we wsi przedszko-
le, które, mam nadzieję, dobrze będzie służyć jego 
wychowankom - mówi dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Buczu Agata Basaraba. 

W przedszkolu przez osiem godzin przebywać 
będzie 28 dzieci, korzystać będą z dwóch posił-
ków. W szkole oddano także do użytku nowocześ-
nie wyposażoną kuchnię i stołówkę dla uczniów. 
Dyrektor Agata Basaraba serdecznie dziękowała 
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania 
placówki - burmistrzowi, radnym,   sołtysowi Sta-
nisławowi Milewskiemu i Radzie Sołeckiej, którzy 
nie szczędził wysiłków, aby przedszkole w Buczu 
zostało otwarte. Wielkie zasługi położyli także ro-

dzice. Wielu z nich złożyło darowizny rzeczowe i 
finansowe na rzecz nowopowstałego przedszkola. 
Wsród darczyńców znaleźli się: Stanisław Mi-
lewski, Maria i Ignacy Lisowie oraz Beata i Wło-
dzimierz Smulscy Akcję „Podaruj pluszaka dla 
przedszkolaka” zorganizowali uczniowie szkoły, 
dzięki niej zebrano kilkadziesiąt maskotek. 

Dziękuję radnym, którzy poparli moje propozy-
cje finansowe i przekazali odpowiednie fundusze 
na ten cel. Inwestycje w edukację zajmują ważną 
pozycję w budżecie gminy – podkreśla burmistrz 
Grzegorz Wawryka.

Rozpoczął się kolejny rok zdobywania wiedzy. 
Mam pewność, że będzie to rok udany. Mamy 
w Buczu wspaniałych nauczycieli i chetnych do 
współpracy rodziców. Cieszę się, że, po wielu la-
tach starań, rodzice najmłodszych dzieci z Bucza 
na miejscu będą mogli znaleźć dla nich opiekę. 
Szczególnie gorąco dziękuję władzom gminy, 
które zrozumiały potrzeby naszych mieszkańców 

– mówił w czasie otwarcia przedszkola sołtys Bu-
cza Stanisław Milewski. 

W imieniu dzieci i rodziców dziękował wszyst-
kim przewodniczący Rady Rodziców Piotr Wy-
czesany. Razem z dyrekcją szkoły RR była fun-
datorem okolicznościowych statuetek „Przyjaciel 
szkoły”, którą wręczono kilku osobom. Otrzymali 
je: burmistrz Grzegorz Wawryka, Lidia Głowa-
cka z Kuratorium Oświaty, naczelnik Wydziału 
Edukacji Józef Cierniak, sołtys Stanisław Milew-
ski, sekretarz szkoły Krystyna Wyczesany, in-
spektor nadzoru budowlanego Stanisław Maciaś, 
architekt Alfred Budzioch, naczelnik Wydziału 
Infrastruktury Bogdan Dobranowski, kierownik 
budowy Tadeusz Pasierb i kierownik referatu ds. 
ochrony środowiska Henryk Piela. 

Uroczysta inauguracja roku szkolnego była 
okazją do podziękowania nauczycielom. Nagrody 
dyrektora szkoły odebrały panie Danuta Baniak 
i Beata Skórnóg. 

Goście i gospodarze inauguracji  roku szkol-
nego przypominali młodzieży o przypadającej 1 
września 70 rocznicy wybuchu II wojny świato-
wej. 

-Nie zapominajcie o tych, którzy 70 lat temu 
1 września nie mogli pójść do szkoły. Przez lata 
pobierali lekcję patriotyzmu – mówił Grzegorz 
Wawryka. 

Nigdy więcej wojny – z takim hasłem wystąpił 
do młodzieży Edward Milewski. Wspominał, że 
kiedy wybuchła wojna, sam miał 14 lat, miał iść 
do II klasy gimnazjum.

Plecak był już spakowany, przygotowany gra-
natowy mundurek z orzełkiem na czapce. Ale do 
szkoły tego dnia nie poszedłem. Mieszkałem z 
rodzicami w Łucku na Wołyniu. Już pierwszego 
dnia wojny nasza miejscowość została zbombar-
dowana. Teraz cieszymy się wolnością. Należy 
dziękować za to Bogu – mówił.                          ZS
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Tegoroczne Święto Chleba rozpoczęło 
się w sobotę 5 września. Wtedy na Placu 
Kazimierza Wielkiego odbył się festyn ro-
dzinny, którego organizatorami był Urząd 
Miejski, Cech Rzemieślników oraz Małych 
i Średnich Przedsiębiorców i parafia pod 
wezwaniem św. Jakuba. 

Sceną zawładnęły zespoły folklory-
styczne, które pięknymi tańcami i śpie-
wem przyciągnęły na plac sporą grupę 
widzów. Przed widownią koncertował 
zespół Niedźwiedzoki, tuż po nich tańczyli 
Jadowniczanie z Jadownik. Folklor ka-
szubski prezentował Zespół Pieśni i Tańca 
Przodkowianie z Przodkowa, z powiatu 
kartuskiego. Przez cały czas trwania fe-
stynu, na specjalnie przygotowanym stoi-
sku odbywała się loteria fantowa, z której 
dochód przeznaczony został na budowę 

organów piszczałkowych w kościele św. 
Jakuba. 

-Rok 2009 jest rokiem świętego Jakuba, 
patrona naszej parafii. Bóg zapłać wszyst-
kim, którzy przyszli świętować razem z 
nami i wesprzeć parafię. Bóg zapłać dla or-
ganizatorów i sponsorów festynu – mówił 
ksiądz proboszcz Józef Drabik.

Parafianie i uczestnicy festynu nie za-
wiedli, przez kilka godzin kupowali losy, 
przekazując w ten sposób datki dla kościo-
ła. 

W niedzielę 6 września odbyły się głów-
ne uroczystości VIII Diecezjalnego Święta 
Chleba.  Organizatorami imprezy byli: Izba 
Rzemieślnicza w Tarnowie, Cech Rzemieśl-
ników oraz Małych i Średnich Przedsię-
biorców, Parafia NMP Matki Kościoła i św. 
Jakuba Apostoła, Burmistrz Brzeska Grze-

gorz Wawryka, Starosta Ryszard Ożóg oraz 
Miejski Ośrodek Kultury. Honorowy patro-
nat nad imprezą sprawował Prezydent RP 
Lech Kaczyński, którego reprezentował w 
Brzesku minister Andrzej Duda.  

Impreza rozpoczęła się występem Grupy 
Śpiewaczej Porębianie, która przedstawiła 
„Obrzęd chlebowy”. Na przygotowanych 
przez rzemieślników stoiskach prezento-
wane były wyroby cukiernicze, piekarni-
cze i masarskie. Wspaniałe bochny chle-
ba, chałki, bułeczki i ciastka wyłożone na 
stołach ozdobionych  kwiatami stanowiły 
wspaniały i smakowity zarazem widok. 
Piekarze i ciastkarze chodzili po Placu Ka-
zimierza z tacami pełnymi wypieków  i czę-
stowali wszystkich, którzy przyszli wspól-
nie z nimi świętować. Wielką atrakcją było 
także to, że wyroby ciastkarzy i piekarzy 
były rozdawane uczestnikom imprezy.

Kulminacyjnym punktem obchodów 
była msza święta odprawiona w intencji 
uczestników Diecezjalnego Święta Chleba 
przez biskupa Wiktora Skworca. W czasie 
kazania biskup mówił o chlebie jako o sym-
bolu miłości, zjednoczenia i rodziny. Sławił 
pracę rolników i rzemieślników, nawoły-
wał do poszanowania pracy, co szczególnie 
ważne jest w czasie kryzysu. 

W czasie mszy rzemieślnicy złożyli dary. 
Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych przyniósł 
kosz winogron i wina mszalnego, które były 
wyrazem wdzięczności Bogu za tegorocz-
ne plony. Przewodniczący Komisji Egza-
minacyjnej Adam Halik wraz z piekarzami 
Diecezji Tarnowskiej przynieśli bochenki 
chleba. Rzeźnicy podarowali kosze z wyro-
bami wędliniarskimi. Przedstawiciele Izby 
Rzemieślniczej z Tarnowa złożyli ofiarę 
pieniężną na rozbudowę biblioteki przy 
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Wyższym Seminarium Duchownym. Dele-
gacje Cechów Rzemieślniczych z Tarnowa, 
Bochni, Nowego Sącza i Dąbrowy Tar-
nowskiej złożyli ofiary pieniężne. Procesję 
zamykali rzemieślnicy Cechu Rzemiosł 
Różnych w Brzesku, którzy przekazali dar 
dla parafii św. Jakuba – patenę z komu-
nikantami oraz ampułki z winem i wodą, 
które będą służyły w czasie sprawowania 
Najświętszej Ofiary. Cech ufundował także 
grobowiec z granitu, przeznaczony do po-
chówku podopiecznych brzeskiej Ochron-
ki. Do procesji dołączyła się także PSS 
Społem, która złożyła ofiarę pieniężną na 
budowę organów w kościele św. Jakuba.  

Starszy Cechu, Kazimierz Kural także 
składał uznanie dla ciężkiej pracy rolni-
ków i rzemieślników. 

-Sięgając po chleb, należy z wielką poko-
rą wyrazić wdzięczność i zrozumienie dla 
pracy, jaką wkładają w trud zbierania plo-
nów. Dzisiejsze święto jest wyrazem wiary, 
jaką w sercu posiadał przez wieki pracowi-
ty polski rolnik i rzemieślnik. Życzę wszyst-
kim, aby skarb największego rolniczego 
trudu, jakim jest chleb, został podzielony 
tak, aby go wszystkim starczyło.

Kazimierz Kural otrzymał od szefa tar-
nowskiej Izby Rzemieślniczej puchar z 
podziękowaniami za trud włożony w or-
ganizację Diecezjalnego Święta Chleba. 
Kazimierz Kural wręczył podziękowania 
Aleksandrze i Ryszardowi Dziedzicom, 
Krzysztofowi Stefkowi, Adamowi Halikowi 
i Stanisławowi Kawie. 

Po południu, degustacji wyrobów pie-
karniczych towarzyszyły występy zespo-
łów folklorystycznych. Kulinarną nie-
spodziankę przygotowała PSS Społem, 
która serwowała żurek po zalipiańsku. 
Na zakończenie imprezy odbyło się loso-
wanie nagrody głównej loterii fantowej  

ufundowanej przez burmistrza Grzegorza 
Wawrykę. Szczęśliwe losy wyciągała Emil-
ka Kural, główną nagrodę ufundowaną 
przez burmistrza Grzegorza Wawryke wy-
losował Antoni Dudek. 

Piekarnie prezentujące swoje wyroby: 
P. Halików z Brzeska, P. Danków z Nowe-
go Sącza, PSS Społem Brzesko, „Anka” z 
Ciężkowic, „Jagra” z Uścia Solnego, „Ja-
nina” z Woli Dębińskiej, GS Żabno, GS 
Gromnik, Piekarnia i Cukiernia ze Skrzy-
szowa, „Tarkor” z Korczyna, P. Wolszów z 
Rudych Rysiów, „Złoty kłos” P. Początków 
ze Szczucina, P. Kijaków z Dąbrowy Tar-
nowskiej, „Androb” z Żegociny, Piekarnia 
i Cukiernia Stanisława Zająca z Brzeska, 
„Ramkos” P. Kosałów ze Szczurowej. 

Zakłady masarskie: „Farmer” Józefa 
Łobody z Otwinowa, P. Chaburów ze 
Szczcurowej, P. Wojnickich ze Szczuro-
wej.

Zakłady cukiernicze: Stanisława Brosz-
kiewicza, Tadeusza Broszkiewicza, Jana 
Mularza. 

Sponsorami festynu rodzinnego i Diecezjal-
nego Święta Chleba byli: Urząd Miejski, Sta-
rostwo Powiatowe, Restauracja Galicyjska P. 
Kuralów, Krakowski Bank Spółdzielczy od-
dział Szczurowa, Browar Okocim, PSS „Spo-
łem”, piekarnia P. Halików, Brzeska Oficyna 
Wydawnicza P. Dziedziców, Centrum Han-
dlowo-Usługowe Porąbka Zygmunta Czyży-
ckiego, Zakład Fotograficzny P. Zaczyńskich, 
Członkowie Zarządu Brzeskiego Cechu:  Kazi-
mierz Kural, Ludwik Cyga, Eugeniusz Kopacz, 
Marek Pukal, Wiesław Pukal, Wiesław Chmie-
larz, Henryk Strąk, Mieczysław Jesionka, 
Edward Mach, Gerard Góral,, Sklep Fatima 
P. Święcickich, Apteka P. Krupów, Elektro-
Usługi Marek Pukal, Tele-Radio-Mechanika 
Ludwik Cyga, Młyn Katy P. Hołystów, Zumec 
Eugeniusz Cieśla, Firma Transportowa Stani-
sław Sitko, Zakład Cukierniczy Jacek Glonek, 
Eurogum Michał Mrówka.

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNYlipiec 2009



lipiec 2009



BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY

�1

wrzesień 2009 70. ROCZNICA

Pamięci ofiar bombardowania

Uroczystą mszą świętą odprawioną 
przez biskupa Wiesława Lechowicza, 
w asyście prałata Władysława Pasiu-
ta oraz proboszczów: Józefa Mularza, 
Józefa Drabika i Stanisława Marka, 4 
września rozpoczęły się w słotwińskim 
kościele Matki Bożej Częstochowskiej 
obchody 70. rocznicy bombardowania 
węzła kolejowego w Brzesku. Po mszy 
odczytano apel poległych, delegacje 
samorządów, zakładów pracy, stowa-
rzyszeń, organizacji i szkół złożyły 
pod pomnikiem wiązanki kwiatów. 
Program artystyczny, oparty na poe-
zji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i 
Leopolda Staffa  wystawiła młodzież z 
Miejskiego Ośrodka Kultury, pod kie-
runkiem Eweliny Stępień.

Dramat zaczął się dla mieszkańców 
Brzeska 1 września, kiedy o godzinie 
6.00 rano zawyły syreny oznajmiające 
nastanie czasu wojny. Pierwsi ucieki-
nierzy, pierwsze pociągi ewakuacyj-
ne i pierwsze bomby, które dosięgły 
słotwińskiej stacji 4 września. Naj-
bardziej tragiczne w skutkach bom-
bardowanie nastąpiło dzień później, 
kiedy hitlerowskie bomby spadły na 
podróżujących pociągiem ewakuacyj-
nym ze Śląska. Zginęło wówczas po-
nad dwieście osób, kilkaset zostało 
rannych. Od 5 września 1939 roku, 
mieszkańcom towarzyszył strach, 
łzy i przerażenie. Ale duch walki nie 
opuścił narodu w mrocznych latach 
okupacji. Słowa: „Za wolność waszą 
i naszą” nie przebrzmiały, nabrały 
nowego znaczenia, stały się zachę-
tą do walki o niepodległość – mówił 
pod pomnikiem burmistrz Grzegorz 
Wawryka.

Mówił burmistrz dalej, że spotka-

nie pod pomnikiem nie służy rozdra-
pywaniu ran i rozliczaniu. 

Naszym moralnym obowiązkiem 
jest zachowanie pamięci, która każe 
pochylać się nad doznaną krzywdą. 
Nasza pamięć sprawi, że nie powtó-
rzy się tamten czas i wydarzenia. W 
dobie ciągłych konfliktów jesteśmy 
odpowiedzialni za przekazywanie 
światła pokoju obecnym i przyszłym 
pokoleniom. Jesteśmy odpowiedzialni 
za oblicze świata opartego na przy-
jaźni oraz wzajemnym szacunku do 
tożsamości narodowej. Bądźmy mą-
drzy przeszłością dla dobra kolejnych 
pokoleń.

Ze wspomnień Anny Dudy zamiesz-
czonych w monografii: „Brzesko. Dzie-
je miasta i regionu”. „Niemieckie bom-
bardowanie stacji słotwińskiej miało 
miejsce około godziny 16.00. Ofiara-
mi byli podróżni pociągu ewakuacyj-
nego, cywile zmierzający na wschód. 
„Niemieckie samoloty wypatrzyły sto-
jący w lesie przed semaforem pociąg 
ewakuacyjny. Ludzie wypłoszeni z 
wagonów szuka-
li schronienia w 
lesie. Bomby nie 
trafiały wcale w 
pociąg, ale pada-
ły w las. Samo-
loty zniżały się 
i siekały z kara-
binów maszyno-
wych po polach, 
gdzie tylko coś 
się ruszało. Po 
bombardowaniu 
przybyli na na 
miejsce lekarze 
i sanitariusze i 

zaczęli opatrywać rannych, których 
następnie przewożono do Brzeska, 
Bochni i Tarnowa. Na drugi dzień 
przed południem udałam się na ulicę 
Kołłątaja. Tu ujrzałam przerażający 
widok. Pod jednym domem widziałam 
pięciu zabitych mężczyzn, których cia-
ła oparte o ścianę znajdowały się w 
pozycji siedzącej. Szukali schronienia 
pod okapem tego domu i tam zastała 
ich śmierć. Byli to pasażerowie tego 
pociągu. Wszystkie trupy pozbierano i 
pochowano we wspólnych mogiłach w 
lesie obok toru kolejowego”.  

Skutki bombardowania były tragicz-
ne pisze historyk Jacek Chrobaczyń-
ski. Choć nie udało się precyzyjnie 
ustalić liczby ofiar; rozbieżności są tu 
znaczące – od było kilkuset zabitych 
i rannych, poprzez zginęło 21 osób i 
około 40 było rannych, aż po zginęło 
100 ludzi, wielu było rannych. Wydaje 
się, że dane o kilkudziesięciu zabitych 
osobach są znacząco zaniżone. (..._) 
Potwierdzenie tych spostrzeżeń znaj-
dujemy w raporcie brzeskiego oddzia-
łu Polskiego Czerwonego Krzyża, w 
którym jest mowa o 200-250 osobach 
zabitych. Raport zaznacza też, iż nie-
którzy świadkowie wydarzenia wska-
zywali, że ta liczba jest zaniżona.

Rannych w czasie bombardowania w 
lesie słotwińskim opatrywano doraźnie 
na miejscu. Akcją kierował brzeski le-
karz dr Mieczysław Kosowski.  Później 
rannych przewieziono do miejskiego 
ośrodka zdrowia zamienionego na pro-
wizoryczny szpitalik, w Brzesku nie 
było wówczas szpitala. W akcji ratun-
kowej uczestniczyli wszyscy brzescy 
lekarze, personel pomocniczy, człon-
kowie PCK, osoby cywilne dostarczały 
żywność, organizowały transport.   ZS
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Wręczenie odznaczeń resortowych dla zasłu-
żonych policjantów pracujących w Powiatowej 
Komendzie Policji było głównym punktem ob-
chodów Święta Policji. Otrzymało je kilkunastu 
funkcjonariuszy, inni dostali awanse na wyższe 
stopnie. Na uroczystości obchodów Święta Poli-
cji do komendy przy Szczepanowskiej przybyło 
wielu zaproszonych gości. Wszyscy gratulowali 
policjantom doskonałych wyników w pracy.  

Brzeska jednostka może się poszczycić do-
skonałymi osiągnięciami w dziedzinie wykry-
walności przestępstw. Od lat znajduje się pod 
tym względem w czołówce województwa ma-

łopolskiego. Jak podkreśla komendant Robert 
Biernat jest to zasługa całego, zgranego zespołu 
ludzi, którzy każdego dnia sumiennie  pracują 
na rzecz lokalnej społeczności.

Chcę podziękować wszystkim burmistrzom i 
wójtom z terenu powiatu, którzy współpracują 
z komendą. Wspierają nas finansowo, prze-
kazując pieniądze na zakup paliwa do wozów 
patrolowych oraz pomagają w inwestycjach 
– mówi Robert Biernat. 

Awanse na wyższe stopnie otrzymali:
na stopień inspektora: mł.insp. Robert Bie-

rant

na stopień młodszego inspektora: podinsp.: 
Roman Gurgul,  Marek Put

na stopień podinspektora: nadkom.: Bogu-
sław Chmielarz, Piotr Wójciak

na stopień komisarza: podkom. Jarosław 
Dudek

na stopień aspiranta sztabowego: st. asp.: 
Grzegorz Kłusek,  Adam Wiśniowski

na stopień starszego aspiranta: aspiraci: Lu-
kasz Zuba, Konrad Bilski, Krzysztof Klisiewicz, 
Marek Krawczyk, Andrzej Roman, Damian 
Pleszyński

na stopień aspiranta: mł. asp: Tomasz Nosal, 
Jacek Śmistek, Krzysztof Jaszczyński, Janusz 
Malisz, Wojciech Lasota, Paweł Drab, Józef 
Kazek

na stopień młodszego aspiranta: sierż: Re-
nata Kaszkiewicz, Marcin Kuliś, Sławomir 
Kwiatek, Sławomir Majka, Michał Rzepa, Ar-
tur Wnęk

na stopień starszego sierżanta: sierż: Bogu-
sław Biernat, Krystian Bartusiak, Grzegorz 
Buczek, Sławomir Czuchra, Mirosław Pysno, 
Adam Bereta, Marcin Ćwioro, Krzysztof Wiś-
niowski,

na stopień sierżanta: st.post.: Łukasz Biel, 
Szczepan Biłos, Zbigniew Borowiec, Katarzy-
na Francuz, Daniel Górowski, Paweł Janawa, 
Krzysztof Karaś, Kamil Koczwara, Maciej 
Kostrzewa, Tomasz Smoleń, Eryk Sproski, 
Krzysztof Sytoń, Szczepan Szczypuła, Łukasz 
Węgiel

na stopień starszego posterunkowego: post: 
Tomasz Srebro, Paweł Legutko.                   red

Z ŻYCIA GMINY

Z okazji święta policji

Honorowo oddają

Tradycyjnie w lipcu Klub Honorowych 
Dawców Krwi działający przy Komendzie 
Powiatowej Policji w Brzesku organizuje 
akcję oddawania krwi. I w tym roku było 
podobnie, przy czym policjanci do oddania 
krwi zachęcili swoich kolegów z Komendy 

Powiatowej Straży Pożarnej. Ogółem w akcji 
wzięło udział 42 mundurowych, którzy oddali 
prawie 19 litrów bezcennego leku. Zarówno 
policjanci, jak i strażacy rozumieją potrzebę 
oddawania krwi. W codziennej służbie spo-
tykają się z wieloma osobami, które uległy 

wypadkom drogowym czy innym tragicznym 
zdarzeniom. 

Zarówno policjanci, jak i strażacy nie ogra-
niczają swojej działalności do macierzystych 
klubów, pracują oni również w nowo powsta-
łej Rejonowej Radzie Honorowych Dawców 
Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w 
Brzesku. Mł.asp Grzegorz Matura pełni funk-
cję przewodniczacego Rady, mł.asp. Mirosław 
Ramian jest jego zastępcą,  natomiast straża-
cy - st.kpt Piotr Słowiak jest skarbnikiem, a 
st.kpt Wojciech Podleś członkiem Rady.  

Warto wspomnieć, że w dniu 24 lipca 
w Komendzie Powiatowej Policji, w czasie 
uroczystej akademii z okazji Święta Policji 
prezes Zarządu Rejonowego PCK Krzysztof 
Olchawa wręczył okolicznościowe dyplomy i 
podziękowania dla uczestników wspomnia-
nej akcji, wyróżnienie otrzymał także komen-
dant Robert Biernat, który w dużej mierze 
przyczynia się do rozwoju krwiodawstwa w 
KPP. 

Mamy nadzieję, iż w ślad za policjantami 
i strażakami pójdą inne grupy zawodowe 
i zakłady pracy i organizować będą akcje 
oddawania krwi – apeluje przewodniczący 
Rejonowej Rady HDK w Brzesku Grzegorz 
Matura.       red
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Najlepszy harnaś
Nowy wariant marki Harnaś z portfela 

Carlsberg Polska, Harnaś Mocne, został 
nagrodzony brązowym medalem w Ogól-
nopolskim Konsumenckim Konkursie Piw 
”Chmielaki Krasnostawskie 2009”,  w ka-
tegorii piwa jasne pełne mocne, o zawar-
tości ekstraktu w brzeczce powyżej 14,1 
ºBlg. Tym samym Harnaś Mocne, który 
zadebiutował na rynku dopiero  w sierp-
niu tego roku, już zdobył swój pierwszy 
medal potwierdzający jego jakość i smak, 
przyznany przez konsumentów oceniają-
cych piwa podczas „Chmielaków Krasno-
stawskich”.

Konkurs piwny Chmielaki Krasnostaw-
skie to największa tego typu impreza w 
Polsce i druga po Oktoberfest w skali Euro-
py. W konkursie udział wzięła rekordowa 
liczba piwnych marek z browarów z całej 
Polski: aż 120. W składzie komisji ocenia-
jącej piwa znaleźli się przede wszystkim 

konsumenci nie mający związku z branżą 
piwną, jak i przedstawiciele branży. Jury 
oceniało smaki piwa na podstawie tzw. 
„ślepych testów”, podczas których człon-
kowie komisji otrzymywali anonimowe 
próbki piwa, znając jedynie kategorię, w 
jakiej są one oceniane. 

Bardzo nas cieszy, iż Harnaś Mocne 
warzony w Browarze Okocim został na-
grodzony przez miłośników piwa. To do-
skonałe potwierdzenie jego jakości, a jed-
nocześnie ukoronowanie starań naszych 
piwowarów w stworzeniu unikalnego 
mocnego wariantu piwa, o charaktery-
stycznym, głębokim smaku- mówi Tomasz 
Malec, dyrektor Browaru Okocim.

Jesteśmy dumni, że nowy wariant Har-
nasia – Harnaś Mocne, dopiero debiutu-
jący na rynku, został doceniony przez 
najważniejszą dla nas grupę -konsumen-
tów. Wierzymy, że Harnaś Mocne będzie 
zdobywał coraz większe grono lojalnych 
konsumentów, ceniących wyrazisty smak 
tego piwa – mówi Jacek Stefaniak, Senior 

Brand Manager marki Harnaś.
„Chmielaki Krasnostawskie” - wielkie 

dożynki chmielowe i święto piwa - to im-
preza, która nie ma sobie równych w Pol-
sce. Określana często mianem „Polskiego 
Oktoberfest”, organizowana w polskim 
zagłębiu chmielowym Krasnegostawu, od 
ponad 40 lat przyciąga wielbicieli piwa z 
całej Polski i z zagranicy. Pozwala spró-
bować znawcom i smakoszom złocistego 
trunku wielu  jego rodzajów i marek. 

Celebracja święta odbywa się na ulicach 
miasta, przez które co roku przechodzi bar-
wny korowód chmielakowy, organizowane 
są także liczne koncerty – w tym roku na 
scenie zagrali m.in.: Perfect, Combi, Bay-
er Full; międzynarodowy przegląd kapel 
ludowych, pokazy rzemiosł, mnóstwo kon-
kursów i zabaw. Podczas „Chmielaków” 
organizowane są także Sesje Chmielarsko 
– Piwowarskie, które są okazją do spotkań 
ekspertów i wymiany doświadczeń oraz 
prestiżowy Ogólnopolski Konsumencki 
Konkurs Piw.         red

Pożegnanie lata 2009

18 września – piątek

18.00 – wernisaż wystawy instalacji roślinnych „Magazyn sztuki” Katarzyny Pacewicz-Pyrek oraz ry-
sunków Macieja Wójciuka

19 września – sobota

BOSIR
11.00 – Turniej Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza

Plac Kazimierza Wielkiego
9.00 – 15.00 -- akcja oddawania krwi prowadzona przez Rejonową Radę Honorowych Dawców Krwi w Brzesku
15.00 – blok taneczno-muzyczny dla dzieci wraz z konkursami
16.30 -- Szkoła rocka - zespół z Proszówek
17.00 – występ zespołu KBR
18.00 – zespół People
19.00 – zespół Mr. Pollack
20.15 – Czy znasz historię Browaru? - konkurs
20.45 – Gwiazda wieczoru – Maciej Maleńczuk z zespołem Psychodancing

SPONSORZY: 
SPONSOR GŁóWNY: BROWAR OKOCIM
MPEC, WOLIMEX – LIMANOWA, CONTRACTOR – KRAKóW, GETING BANK, F.P.H.U. U BIELA, KRAKWOSKI BANK SPóŁDZIEL-
CZY O/SZCZUROWA, CECH REZMIEŚLNIKóW ORAZ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCóW, APTEKA P. DUDZIŃSKICH, 
APTEKA MILENIUM P. CZERCZAKóW, BANK SP[óŁDZIELCZY BRZESKO, FIRMA ENTER P. J. KUBALI, BIURO PARTNER, SKLEP 
PIPI, FIRMA PROSTER P. W. PUKALA, EURO-GUM, FIRMA BOMAS, GALERIA FRYZUR P. P CIUBY, LIGOC COMPUTERS, FIRMA P. 
E. LESIA, DL SERWIS PROFI, HOTEL AUGUST, REASTAURACJA GALICYJSKA, BRZESKA OFICYNA WYDAWNICZA, BZK, ZNP

ORGANIZATORZY: BURMISTRZ BRZESKA GRZEGORZ WAWRYKA, MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
PATRONAT MEDIALNY: BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY, www.brzesko.pl, DZIENNIK POLSKI, RADIO ESKA, 

PRZEGLĄD BRZESKI, www.brzesko.com.pl, RDN MAŁOPOLSKA, BRZESKA WITRYNA INTERNETOWA www.bwi.pl
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Aby zrozumieć problemy z poruszaniem 
się po Brzesku osoby niepełnosprawnej, 
wybraliśmy się na spacer po mieście z 
Jurkiem Cygą, człowiekiem od kilku lat 
korzystającego z wózka inwalidzkiego. 
Rozpoczęliśmy od ulicy Mickiewicza i już 
po chwili napotkaliśmy pierwsze prze-
szkody, zwane przez urzędników bariera-
mi architektonicznymi. Trudno uwierzyć, 
że w czasach, kiedy tak wiele mówi się o 
likwidacji tych barier, zupełnie pozbawie-
ni wyobraźni są ludzie projektujący bądź 
budujący chodniki dla pieszych. Prak-
tycznie na całej długości Mickiewicza od 
Placu Kupieckiego aż po centrum miasta 
krawężniki są tak wysokie, że po prostu 
nie do pokonania przez „wózkarzy”. Tam, 
gdzie zaczyna lub kończy się chodnik, 
nikt nie pomyślał o łagodnych zjazdach 
pozwalających na korzystanie z nich 
przez osoby poruszające się na wózkach 
inwalidzkich. Podobnie jest z miejscami, 
w których usytuowane są przejścia dla 
pieszych. Kuriozalne miejsce znajduje się 
na wysokości siedziby Banku PKO. Po 
jednej stronie jezdni znajduje się  taki ła-
godny zjazd (czy też podjazd), a po drugiej 
stronie już nie. Jest to klasyczny pomnik 
bezmyślności. Trudno wobec takiej sytu-
acji pojąć, że nasi dzielni budowniczowie 
nie zapomnieli o zmotoryzowanych. Każ-
dy wjazd do prywatnej bądź publicznej 
posesji zaprojektowany został tak, żeby 
można było do niej dostać się bez ryzy-
ka uszkodzenia wszystkiego tego, co pod 
samochodem. Jednym słowem właściciel 
czterech kółek znajduje się pod ochroną, 
podczas gdy niepełnosprawny narażony 
jest na pogłębienie swojej niepełnospraw-
ności w wyniku nieuchronnego wypadku. 
Reasumując - sposób projektowania chod-
ników w Brzesku pozwala postawić pyta-
nie: Dlaczego osoby budujące te chodniki 
nie pomyślały o niepełnosprawnych?

Pozostańmy jeszcze chwilę przy chod-
nikach, bo te kryją w sobie kolejną nie-
spodziankę dla niepełnosprawnego. Są 
nią rynienki odprowadzające wodę z da-
chów brzeskich kamienic. Niektóre z tych 
rynienek przykryte są specjalnymi krat-
kami pozwalającymi na bezkolizyjne ich 

pokonanie, są jednak i takie, które tych 
kratek nie posiadają i mamy problem. Do 
niezadowolenia niepełnosprawnych na 
pewno przyłączą się matki pchające po 
Brzesku wózki z dziećmi.

Niepożądani klienci?
Jak już wspomnieliśmy na wstępie, do 

siedzib MZGM i Spółdzielni Mieszkanio-
wej niepełnosprawny raczej się nie do-
stanie. A jak jest w Urzędzie Miejskim? 
Każdy, kto ma kłopoty z pokonaniem 
schodów, może zgłosić się do okienka 
Punktu Informacyjnego położonego na 
parterze, wyłuszczyć przedmiot sprawy, 
który go do Magistratu sprowadza, a od-
powiedni urzędnik osobiście się do niego 
pofatyguje. Niepełnosprawny nie ma co 
na razie liczyć na możliwość korzystania 
z dóbr kultury. Miejski Ośrodek Kultury 
nie jest dostosowany do przyjmowania 
osób z dysfunkcjami narządów ruchu. 
Podobny problem ma Publiczna Biblio-
teka. Niepełnosprawnym pozostaje więc 
cierpliwie czekać, aż otwarte zostanie 
budowane właśnie Regionalne Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne, które ma przy-
jąć pod swój dach obie wspomniane przed 
chwilą instytucje. 

Wydawałoby się, że dla banków każdy 
klient jest dobry. Jest to prawda tylko 
częściowa. Niepełnosprawny dotrze bez 
trudu do banku PKO BP przy ulicy Koś-
ciuszki, Banku Spółdzielczego przy ulicy 
Mickiewicza i do Banku BPH przy Pla-
cu Żwirki i Wigury. Mowa oczywiście o 
punktach kasowych, bo już o dotarciu do 
biur mowy być nie może. Niedostępne są 
obie brzeskie filie Krakowskiego Banku 
Spółdzielczego oraz siedziba Banku PKO 
BP przy ulicy Mickiewicza. Sporo jest w 
centrum prywatnych sklepów różnych 
branż, do których dostać się mogą tyl-
ko osoby w pełni sprawne. Na przykład 
kupno guzika czy tasiemki jest praktycz-
nie niemożliwe, bo do wszystkich trzech 
brzeskich pasmanterii prowadzą wyso-
kie stopnie schodów. Lepiej jest pod tym 
względem z dostępem do krytykowanych 
przez miejscowych kupców sklepów wiel-
kopowierzchniowych. 

Jerzy Cyga skarży się też na utrudnie-
nia związane z dostaniem się do budynku 
poczty. 

Owszem, przy wejściu znajduje się 
dzwonek, za pomocą którego można we-
zwać pracownika poczty – przyznaje 
– Ale na przybycie kogokolwiek trzeba 
bardzo długo czekać. 

Z brzeskich instytucji na plan pierwszy 
pod względem pozytywnym, jeśli chodzi 
o podejście do osób niepełnosprawnych, 
wysuwa się Urząd Skarbowy, ale czy 
można się temu dziwić? 

Nie dostanie się niepełnosprawny do 
kościoła pw. Miłosierdzia Bożego. Do 
św. Jakuba podjazd dla niepełnospraw-
nych jest, ale raczej źle wyprofilowany. 
Zbyt stromy stanowi trudny orzech do 
zgryzienia dla „wózkarza” poruszającego 
się w pojedynkę. Zjechać też jest bardzo 
trudno, bo w przypadku utraty kontroli 
nad pojazdem (na przykład w zimie, kie-
dy podjazd jest śliski) istnieje zagrożenie 
wpadnięcia z wózkiem wprost pod koła 
przejeżdżającego przez skrzyżowanie sa-
mochodu. 

Utrudniona komunikacja
Nie mają łatwego życia niepełnospraw-

ni, jeśli chodzi o komunikację miejską. W 
Brzesku nie ma ani jednej taksówki do-
stosowanej do przewozu takich osób. Nie 
lepiej jest w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Komunikacji, które dysponuje tylko jed-
nym autobusem niskopodłogowym. O 
osobach niepełnosprawnych nie pomyśle-
li też prywatni przewoźnicy obsługujący 
tzw. busy. Nie ma też platform na przy-
stankach, które mogłyby pomóc niepeł-
nosprawnym w dostaniu się na pokład 
pojazdu komunikacji zbiorowej. Proszę 
sobie też wyobrazić niepełnosprawnego, 
który zapragnąłby skorzystać z trans-
portu pociągiem. Tutaj już mamy do 
czynienia z kompletną klapą. Pokonanie 
na wózku inwalidzkim wiaduktu wznie-
sionego nad peronami to zadanie dla 
jednego „wózkarza” i dwóch pomocników 
dźwigających wózek. A ryzyko wywrotki 
nawet w takim składzie jest duże. Można 
skorzystać z pomocy pracownika kolei, 
który może przymknąć oko i otworzyć 
bramki oddzielające poszczególne tory, 
ale to wiąże się z jeszcze większym ryzy-
kiem, bo można spotkać się oko w oko z 
rozpędzonym pociągiem. 

Jak zjeść i wypić?
Człowiek niepełnosprawny z reguły nie 

jada w restauracjach, nie wybiera się też 
poza dom na kawę czy szklankę piwa. Do 
takiego wniosku można dojść zwiedzając 
brzeskie lokale gastronomiczne. 

WOKÓŁ NAS

Ciężki los „wózkarza”
Brzesko, jak każde miasto w Polsce, w pewnej części zamieszkane jest przez 

osoby niepełnosprawne ruchowo, poruszające się na wózkach inwalidzkich. 
Brzesko nie różni się od innych miast także pod innym względem. Nie brak 
w nim miejsc, które dla inwalidów na wózkach są po prostu niedostępne. Na 
przykład siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Spółdzielni 
Mieszkaniowej, a więc instytucji mających w swoich zasobach lokale zamiesz-
kiwane między innymi przez niepełnosprawnych.
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Zacznijmy od Pawilonu. Dostać się do 
tej restauracji nie jest trudno. Nie radzi-
my jednak niepełnosprawnym w niej jeść 
ani pić. Bo po jedzeniu albo piciu może 
dać o sobie znać potrzeba fizjologiczna, 
a do toalety w Pawilonie niepełnospraw-
na osoba na pewno nie dotrze. Podobnie 
jest w Auguście. Restauracja Galicyjska 
pod tym względem wyróżnia się na plus. 
Na piętro można dostać się za pomocą 
windy. Toalety też dostosowane są do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. I na 
tym właściwie koniec. Z myślą o niepeł-
nosprawnych pomyślana także została 

restauracja Klimaty. Młynek ma sani-
tariaty również przystosowane do osób 
będących na wózkach. Ale dostęp do tego 
lokalu wyraźnie utrudnia nieszczęsny 
wysoki krawężnik chodnika. W lecie 
łatwo dostać się do ogródków piwnych, 
jednak ich właściciele nie pomyśleli o do-
stosowaniu toalet dla wszystkich poten-
cjalnych gości. 

Z Jurkiem Cygą wybraliśmy się tylko 
do niektórych wybranych miejsc. Chodzi-
ło nam raczej o zasygnalizowanie, że w 
tej materii jest jeszcze wiele do zrobienia. 
Nie zamierzaliśmy wskazywać wszyst-

kich niedostępnych dla niepełnospraw-
nych miejsc. Zdajemy sobie sprawę, że 
stworzenie wszelkich udogodnień w bu-
dynkach starej architektury jest albo w 
ogóle niemożliwe albo kosztowne. Ważne 
jest, aby o niepełnosprawnych pamiętali 
wszyscy ci, którzy projektują lub wyko-
nują nowe inwestycje. Wszak osoby nas 
wózkach też mają portfele wypełnione 
pieniędzmi, które mogą pozostawić w 
sklepach lub lokalach usługowych. A 
poza tym mają też potrzebę korzystania z 
wszelkich dóbr na równi z innymi.  
             PRUD

Zwolnienie w podatku od spadków i darowizn dla członków najbliższej rodziny

Otrzymałeś spadek - co z podatkiem? (3)
ŁATWE PODATKI WWW.TAXLAND.INFO.PL

Skorzystanie z ulgi mieszkaniowej, o któ-
rej wspominaliśmy w poprzednim numerze, 
nie jest jedyną możliwością uniknięcia opo-
datkowania w przypadku otrzymania spad-
ku. Ustawodawca przewidział bowiem, iż 
najbliżsi krewni spadkodawcy otrzymujący 
spadek mogą w określonych przypadkach 
również skorzystać ze zwolnienia podatko-
wego. 

Do osób które mogą skorzystać ze zwolnie-
nia zalicza się małżonka spadkodawcy, jego 
rodziców, dzieci oraz wnuków, jak również 
pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. 
Podkreślenia wymaga fakt, iż nie są upraw-
nieni do skorzystania ze zwolnienia m.in. 
zięć, synowa czy też teściowie spadkodawcy. 

Aby skorzystać ze zwolnienia podatnik 
musi dopełnić pewnych formalności w urzę-
dzie skarbowym.  Musi bowiem w terminie 
sześciu miesięcy od uprawomocnienia się 
orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie 
spadku zgłosić ten fakt właściwemu naczel-
nikowi urzędu skarbowego na określonym 
druku - SD-Z2. Niezachowanie tego terminu 
powoduje utratę prawa do skorzystania ze 
zwolnienia.

Jednakże ustawodawca przewidział pew-
ne rozwiązanie dla osób które dowiadują 
się o nabyciu spadku po upływie wskaza-
nego terminu. Osoby te zachowują bowiem 
prawo do zwolnienia, jeżeli zgłoszą nabycie 
tych rzeczy lub praw majątkowych naczelni-
kowi urzędu skarbowego nie później niż w 
terminie sześciu miesięcy, licząc od dnia, w 
którym dowiedziały się o ich nabyciu. Dodat-
kowo osoby te fakt późniejszego powzięcia 
wiadomości o nabyciu spadku muszą upraw-
dopodobnić.

Podatnik nie ma obowiązku zgłoszenia, 
gdy wartość nabycia nie przekracza 9637 zł. 
Podobnie jest, gdy nabycie następuje na po-
stawie umowy zawartej w formie aktu nota-
rialnego. W tym przypadku zawiadomienia 
za podatnika dokonuje notariusz jako płat-
nik podatku od spadków i darowizn. Dodat-
kowo notariusz jako płatnik podatku pobiera 
należny podatek z chwilą sporządzenia aktu 
notarialnego i wpłaca go na rachunek właś-
ciwego ze względu na siedzibę podatnika 
urzędu skarbowego.

Niedotrzymanie warunku zgłoszenia na-
bycia rzeczy lub praw majątkowych naczel-
nikowi urzędu skarbowego skutkuje utra-

tą prawa do zwolnienia. W konsekwencji 
czynności te opodatkowane są na zasadach 
ogólnych określonych dla nabywców zali-
czonych do I grupy podatkowej (o grupach 
podatkowych pisaliśmy w pierwszej części 
cyklu). Jednakże osoba nabywająca mają-
tek, którego czysta wartość nie przekracza 
kwoty 9.637 zł nie będzie zobligowana do 
zapłaty z tego tytułu podatku od spadków i 
darowizn (tzw. kwota wolna od podatku). W 
innych przypadkach podatnicy będą musieli 
zapłacić podatek w wysokości: 

• 3% nadwyżki ponad kwotę wolną - w 
przypadku gdy kwota nadwyżki podstawy 
opodatkowania ponad kwotę wolna od po-
datku wynosi do 10.278 zł,

• 308,30 zł i 5% nadwyżki ponad 10.278 
zł - w przypadku gdy kwota nadwyżki pod-
stawy opodatkowania ponad kwotę wolna od 
podatku wynosi od 10.278 zł do 20.556 zł,

• 822,20 zł i 7% nadwyżki ponad 20.556 
zł – w przypadku gdy kwota nadwyżki pod-
stawy opodatkowania ponad kwotę wolna od 
podatku wynosi ponad 20.556 zł.

Przykład 1
Ojciec pozostawia w spadku synowi kilka rzeczy o łącznej wartości ok. 7 tys. zł. 
W tym wypadku nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku jak również nie będzie obo-

wiązku zgłoszenia nabycia spadku do naczelnika urzędu skarbowego, gdyż wartość naby-
tych rzeczy lub praw majątkowych przez spadkobiercę nie przekracza 9.637 zł.

Przykład 2
Wnuk otrzymuje od  dziadka działkę budowlaną o wartości 80.000 zł. Nie spełnił jed-

nak obowiązku zgłoszenia nabycia spadku naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 
6 miesięcy.

Wnuk zaliczany jest do I grupy podatkowej. Nie może skorzystać ze zwolnienia, gdyż nie 
dopełnił obowiązku zgłoszenia nabycia spadku. Dlatego też zobligowany jest do opodatko-
wania nabycia na zasadach ogólnych.

Kalkulacja podatku:
80.000 zł – 9.637 zł (kwota wolna) = 70.363 zł
70.363 zł – 20.556 zł = 49.807 zł x 7 % (stawka podatkowa) = 3.486,49 zł 
3.486,49 zł + 822,20 zł = 4.308,69 zł
Wnuk zapłaci podatek w wysokości 4.308,69 zł                  Anna Mrówka TaxLand

Redakcja zastrzega, iż przedstawione informacje nie mogą być traktowane jako porady prawne czy też 
podatkowe. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych 
treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa podatkowego mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o 
instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
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Rekreacja ze sportem w tle

Za rok Konik Klub obchodzić będzie dziesięciolecie istnienia. Położony na granicy 
pomiędzy Brzeskiem a Okocimiem początkowo był miejscem towarzyskich spotkań 
przyjaciół Wojciecha Rosy, których pasją jest konna jazda. Teraz jest to ośrodek, w 
którym trzeba czekać w kolejce, aż zwolni się miejsce na padoku. Od trzech lat w cza-
sie wakacji organizowane są tutaj półkolonie, na które coraz trudniej się zapisać.

Rozpoczynaliśmy bardzo skromnie – wspo-
mina Wojciech Rosa. Zawsze pociągała mnie 
jazda konna, mam też sporo przyjaciół, którzy 
podzielają moją pasję. Spotykaliśmy się więc 
towarzysko, wspólnie wyruszaliśmy w teren i 
nawet przez chwilę nie pomyślałem wtedy, że 
to miejsce zamieni się w ośrodek odwiedzany 
przez takich jak my pasjonatów. 

Na początku były tutaj dwa konie. Te towa-
rzyskie spotkania trwały przez pierwsze dwa, 
trzy lata. Później ludzie zaczynali coraz częś-
ciej pytać o możliwość konnej przejażdżki. Z 
czasem zwierząt zaczęło przybywać, przyszedł 
więc czas, aby pomyśleć o otworzeniu małej 
stadniny. Teraz w boksach jest siedemnaście 
koni – dwanaście „swoich” i pięć „obcych”. Nie-
którzy właściciele koni nie mają możliwości 
zapewnienia im „zakwaterowania”, toteż w 
Konik Klubie wynajmują boksy. 

Do jazdy mamy siedem koni – mówi właś-
ciciel ośrodka – Są to zwierzęta odpowiednio 
do tego celu przygotowane. Reszta to jeszcze 
„młodzież”. 

Nie każdy koń nadaje się do jazdy. Każdy 
właściciel stadniny przeprowadza szczegółową 
selekcję. Odpadają konie narowiste, a zostają 
te, które godzą się na współpracę z człowie-
kiem. Na szczęście koń jest jak pies, odpowied-
nio tresowany bardzo szybko się uczy. W Ko-
nik Klubie nastawieni są na rekreację, ambicje 
sportowe schodzą tutaj na drugi plan, chociaż 
od kilku lat działa tutaj sekcja jeździecka. Do 
dyspozycji jeźdźców pozostają kuce, konie śred-

nie i duże. Dosiadają je osoby o różnym stopniu 
zaawansowania, początkujący i ci już doświad-
czeni. W Brzesku nie ma jeszcze tradycji jeź-
dzieckich, jednak z roku na rok dzięki takim 
ośrodkom jak ten grono chętnych w ten sposób 
spędzić wolny czas jest coraz większe.

 
Będzie oddział

Ośrodek to znakomite miejsce dla tych, któ-
rzy lubią wypocząć w ciszy, z dala od miejskie-
go zgiełku. Chętnie zaglądają tutaj nauczyciele 
z uczniami młodszych klas. Organizują sobie 
pikniki z obowiązkowym pieczeniem kiełba-
sek. Dzieci maja frajdę, bo przez te dziewięć lat 
przybyło tu różnych zwierząt. Teraz jest tutaj 
już małe zoo. Są tu zwierzęta już coraz rza-
dziej spotykane w domowych gospodarstwach 
– kozy, owce, króliki, rzadkich gatunków kury. 
Maluchy potrafią spędzać przy nich całe godzi-
ny. 

Przy Konik Klubie działa od kilku lat ama-
torska sekcja jeździecka. Ciekawostką jest to, 
że składa się ona wyłącznie z dziewcząt. Jest 
ich osiem, chłopcy jakoś rzadziej garną się do 
tego pięknego sportu. Dziewczęta z mozołem 
ćwiczą skoki przez przeszkody. Od czasu do 
czasu startują w zawodach, jednak systema-
tyczne uprawianie tego sportu jest bardzo 
kosztowne. Mimo to sekcja ma już na koncie 
pierwsze sukcesy, dlatego warto, by jej rozwo-
jem zainteresował się jakiś potencjalny spon-
sor. 

Członków Konik Klubu można kilka razy 

w roku zauważyć na ulicach miasta, głównie 
przy okazji państwowych świąt, 11 Listopada 
lub 3 Maja. Ośrodek organizuje też wspólnie z 
BOSiR-em cykliczne zawody jeździeckie. Tra-
dycją jest organizacja imprez z okazji Huber-
tusa, kończącej się zawsze plenerową zabawą 
taneczną. Coraz częściej zimą organizowane 
są kuligi. 

W tym roku 11 listopada jeźdźcy z Ko-
nik Klubu powinni się zaprezentować po raz 
pierwszy w stylizowanych mundurach z epoki. 
Wreszcie przejazd ulicami Brzeska będzie wy-
glądał okazale i imponująco. Nowe mundury, 
już swoje własne, a nie wypożyczane, to będzie 
pretekst, by wstąpić do elitarnego kawaleryj-
skiego szwadronu z Niepołomic, którego Konik 
Klub stanie się oddziałem.

Jeździecki narybek
Od trzech lat organizowane są tutaj półko-

lonie. W tym roku zainteresowanie było tak 
duże, że trzeba było zaplanować cztery jedno-
tygodniowe turnusy. Nabór odbywa się dzię-
ki agitacji poprzez rozprowadzanie na przy-
kład ulotek, jednak zdecydowana większość 
uczestników zajęć to dzieci mające już za sobą 
pierwsze konne jazdy. Ci, którzy są tutaj po 
raz pierwszy, bardzo szybko pojmują, że koń to 
sympatyczna istota, od której można się sporo 
nauczyć nawet podczas takich czynności jak 
czyszczenie zwierzęcia czy karmienie. Dzieci 
uczą się nie tylko jeździć na koniu, ale także 
powozić bryczką. 

Jak na każdej półkolonii, jej program prze-
widuje szereg zajęć takich jak plastyczne, ta-
neczne, czy muzyczne. Wszystko jednak kręci 
się wokół tematu konia. Dużo możliwości wy-
kazania się własną inicjatywą mają uczest-
nicy półkolonii podczas obowiązkowego Dnia 
Indiańskiego, kiedy to ubrani w odpowiednie 
stroje biorą udział w wielu konkursach i za-
bawach. 

Półkolonia zaczyna się chrztem, podczas 
którego każdy składa przysięgę, na mocy któ-
rej już zawsze kochać będzie konie. Ostatniego 
dnia odbywa się pierwsza przejażdżka poza te-
ren ośrodka, oczywiście pod kontrolą instruk-
torów. To bardzo ważny stopień jeździeckiego 
wtajemniczenia. Z trzyletniego doświadczenia 
wynika, że co roku na półkolonie wraca bli-
sko połowa tych, którzy już wcześniej w nich 
uczestniczyli. To znakomity materiał na wy-
trawnych jeźdźców w przyszłości. Przykładem 
jest Mateusz Rzepa, który w Konik Klubie 
stawiał pierwsze kroki, a teraz jest wytraw-
nym instruktorem, który bez problemów zdał 
odpowiedni egzamin w Borze koło Jordanowa 
zarejestrowanym w Polskim Związku Jeździe-
ckim.                                                       PRUD
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Anna Szot z Jasienia to pierwsza w 
historii Wicemiss Powiatu Brzeskiego. 
W październiku rozpocznie drugi rok 
studiów w Małopolskiej Szkole Wyższej 
na kierunku pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza. W wolnych chwilach 
poświęca się między innymi fotomode-
lingowi. Uczestniczyła już w kilku pro-
fesjonalnych sesjach zdjęciowych, a jej 
twarz jest doskonale znana miłośnikom 
… krzyżówek.

Ania już podczas pierwszego spotkania 
jawi się jako dziewczyna nie tylko nietuzin-
kowej urody, ale inteligentna, elokwentna i 
obdarzona dowcipem istota. Dlatego coraz 
częściej numer jej telefonu notują w swo-
ich „kapownikach” profesjonalni fotografi-
cy. Jej zdjęciowa sesja z Wojtkiem 
Poniewierskim zaowocowała tym, że Anna 
zaistniała na łamach jednego z lokalnych 
czasopism wydawanych na terenie powiatu 
brzeskiego. Jednocześnie 20-letnia student-
ka brzeskiej MSzW została zaproszona do 
udziału w pierwszej edycji organizowanych 
w Borzęcinie wyborów Miss Powiatu Brze-
skiego. 

Zgodziłam się właściwie bez wahania. 
Swój udział w borzęcińskiej imprezie trak-
towałam od początku jako formę zabawy. 
Skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie 
marzyłam o koronie zarezerwowanej dla 

           MODELKA Z JASIENIA

Panoramiczna modelka

Fot. Piotr Góryjowski

najpiękniejszej. Ostatecznie 
zajęłam drugie miejsce i trak-
tuję to jako wysokie wyróżnie-
nie, a pierwszej miss powiatu 
brzeskiego szczerze gratuluję 
– mówi Ania. 

Jedna z dziesięciu
Do wyborów zgłosiło się dzie-

sięć kandydatek. W pierwszym 
etapie trzeba było między inny-
mi … ogolić maszynką balon 
pokryty bitą śmietaną. Zasko-
czeniem dla Ani było mierze-
nie nóg, stała pozycja wyborów 
organizowanych w Borzęcinie, 
zawsze wyczekiwana przez 
męską część widowni. Zasady 
są proste – każda z dziewcząt 
zadziera sukienkę na tyle wy-
soko, na ile pozwala jej odwa-
ga. Po kończącej pierwszy etap 
prezentacji jury wybrało fina-
łową piątkę, w której znalazła 
się również Ania. Finalistki 
rozpoczęły dalsze zmagania 
konkursowe od tańców latyno-

amerykańskich. Musiały też głośno zasta-
nowić się, co uczyniłyby, aby wypromować 
ziemię brzeską. 

Wskazałam na pałac Goetzów i jego oto-
czenie. To wspaniałe miejsce do organizacji 
malarskich i fotograficznych plenerów, ma-
jące szansę być nierozerwalnie kojarzonym 
z Brzeskiem. Zaproponowałam też nakrę-
cenie krótkiego filmu reklamującego nasz 
powiat – opowiada Ania.

Przyznany jej tytuł Ania przyjęła z sa-
tysfakcją, ale i z charakterystyczną dla 
niej pokorą. Potrafiła docenić walory Miss, 
którą została Elżbieta Wójcik z Borzęcina. 
II Wicemiss uznana została Elżbieta Pytel 
z Jadownik. „Nasza” Ania została również 
wicemiss publiczności, wyłonioną dopiero 
po trzech dogrywkach. Z jej sukcesów naj-
bardziej dumny jest 10-letni brat Adrian, 
który wszem i wobec oznajmia, kim jest 
jego siostra.

Duma Adriana
Powodów do reklamowania siostry ma 

Adrian znacznie więcej. W zeszłym roku 
Ania była główną bohaterką cyklu fotogra-
fii „Niepokonani” autorstwa Anny Żurek. 
Studentkę MSzW fotografowali także wspo-
mniany już tutaj Wojtek Poniewierski, Piotr 
Góryjowski i Bartosz Połeć z Tarnowa oraz 
Ida Kurkowska z Warszawy. 

Twarz Ani rozpoznają internauci i … 

amatorzy krzyżówek. Swego czasu jeden z 
portali zorganizował internetowy casting 
na wybór modelki, która pojawić się miała 
na okładce jednego z wydawnictw poświęco-
nych panoramicznym krzyżówkom. O wybo-
rze decydowała „publiczność”, która wska-
zała na pannę Szot, a ta w nagrodę wzięła 
udział w pierwszej profesjonalnej sesji zdję-
ciowej. To były nie tylko pierwsze zarobione 
na fotomodelingu pieniądze, ale też okazja 
do zwiedzenia Warszawy. Ania skorzystała 
z gościny udzielonej jej przez stylistkę, dzięki 
czemu mogła dokładnie poznać uroki stolicy. 
Ta sama agencja zaprosiła ją kilka miesię-
cy później do udziału w sesji, której efektem 
była reklama jednej z firm produkujących 
przyprawy. 

Najmilej wspomina Ania wyprawę do Sol-
ca Zdroju, gdzie przez dwa dni pozowała do 
zdjęć, które wykorzystane zostały w folderze 
reklamującym atrakcje tamtejszego hotelu 
„Malinowy Zdrój”. Fotografie wykonywał 
Wojtek Poniewierski, a obok Ani pozowała 
mu pewna krakowska modelka i Michał 
Baniak. 

Michał jest moim kolegą – wyjaśnia Ania 
– Bez konsultacji z nim wysłałam jego zdjęcia 
do agencji organizującej sesję i stąd jego po-
byt w Solcu. To były dwa wyczerpujące dni, 
podczas których musieliśmy między innymi 
zażyć siarczkowej kąpieli i moczyć się w lo-
dowatej wodzie. W zamian za to mogliśmy 
później spędzić z Michałem weekend w tym 
hotelu, korzystając z pełnego pakietu usług. 

Wicemiss powiatu brzeskiego jeszcze 
niedawno swoją przyszłość wiązała z pracą 
w przedszkolu lub w jakiejś innej placówce 
oświatowej. Coraz częściej jednak rozmyśla 
na temat otwarcia w przyszłości prywatnej 
firmy, najlepiej związanej z fotomodelin-
giem. 

W wolnych chwilach lubi jeździć na snow-
boardzie, chętnie pływa i uwielbia gotować, a 
jej firmowym daniem jest spaghetti, w które-
go recepturze stale coś udoskonala. 

Jak sama mówi, nie widzi się w przyszłości 
w roli modelki przechadzającej się po wybie-
gu. Wymiary ma idealne (89-64-89), jednak 
zdaje sobie sprawę, że jest nieco za niska, by 
zostać zawodową modelką. Ideałem jest mi-
nimum 170 centymetrów, a ona jest o osiem 
centymetrów niższa. 

Ale Ania ma bardzo ładną twarz, która 
fascynuje fotografików, szczególnie portreci-
stów – zwraca uwagę Michał. 

Jakkolwiek potoczą się losy Ani, oczywiste 
jest, że pozowanie do zdjęć pozwala jej na-
brać pewności siebie, która na pewno będzie 
procentować w przyszłości. Fotograficy, któ-
rzy do tej pory z nią współpracowali, cenią ją 
za umiejętność poruszania się i ustawiania 
przed wycelowanym w nią obiektywem.

                                                          PRUD
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Dobiegły końca wakacje, które w 
tym roku upłynęły pod znakiem bogat-
szej niż zwykle oferty przygotowanej 
przez Miejski Ośrodek Kultury. Zgod-
nie z kilkuletnią tradycją dzieci i mło-
dzież spędzające lato w Brzesku mogły 
uczestniczyć w codziennych zajęciach 
organizowanych przez placówkę. W cza-
sie wakacji na Placu Kazimierza odbyło 
się kilka imprez, których w poprzed-
nich latach kalendarz nie uwzględniał.

W codziennych za-
jęciach uczestniczyło 
od 20 do 45 dzieci i 
młodzieży. Organi-
zatorzy starali się, 
aby większość tych 
zajęć odbywała się na 
świeżym powietrzu, 
stąd częste wyprawy 
do Ogródka Jorda-
nowskiego, na basen, 
na Ranczo Pasja, do 
Konik Klubu lub do 
TKKF Sokół. Dużym 
powodzeniem cieszy-
ły się autokarowe wy-

cieczki, między innymi do Ogrodzieńca, do 
Centrum Aktywnego Wypoczynku w Bor-
ku, na zamek w Dębnie czy też do Zatora, 
gdzie znajduje się Park Dinozaurów.  

Atrakcyjna była wycieczka do Ogrodzień-
ca, gdzie można zwiedzić ruiny tamtejszego 
zamku, jednego z najbardziej imponujących 
Orlich Gniazd. Uczestnicy wycieczki mogli 
poznać ponad osiemsetletnią historię zam-
czyska, które kiedyś przepychem dorówny-
wało samemu Wawelowi. 

W Zatorze mieści się jedyne w Polsce 
miejsce, gdzie można spotkać ruchome di-
nozaury, a jest ich ponad 70. I ta wycieczka 
przypadła do gustu „półkolonistom”. W Cen-
trum Aktywnego Wypoczynku w Borku, do 
którego wycieczki zorganizowano kilka razy, 
można było skorzystać w z wielu atrakcji.  

W MOK-u organizowano też zajęcia pla-
styczne, taneczne i muzyczne, odbywały się 
tez seanse filmowe. 

Na Placu Kazimierza Wielkiego zorgani-
zowano dwie imprezy plenerowe. Pierwsza z 
nich to koncert zespołów biorących udział w 
XVII Międzynarodowym Festiwalu Dziecię-
cych Zespołów Regionalnych „Dzieci Gór”. 

Szkoda, że tak mało widzów przybyło 
na imprezę, podczas której wystąpił zespół 
Balkan Sevdah wykonujący muzykę cha-
rakterystyczną dla krajów Półwyspu Bał-
kańskiego. Tym, którzy przegapili koncert, 
polecamy płyty „Ramizem” i „Haman Aman 
Aman” z nagraniami tej oryginalnej grupy. 

Program letnich imprez zamkną trady-
cyjny VII Piknik Country, o którym szerzej 
piszemy w innym miejscu. Przed nami jesz-
cze Pożegnanie Lata, które w tym roku za-
planowano na 19 września.               PRUD

KULTURA

Wakacje w miejskim ośrodku kultury

Literackie podróże z biblioteką

Blisko pięćset osób wzięło udział w 
wakacyjnych zajęciach zorganizowa-
nych przez Powiatową i Miejską Biblio-
tekę Publiczną w Brzesku. W każdy wto-
rek, środę i czwartek dzieci i młodzież 
pasjonujące się czytelnictwem mogły 
skorzystać z oferty przygotowanej prze 
placówkę położoną przy ulicy Puszkina. 

Program zajęć był różnorodny, dostosowa-
ny do wieku i zainteresowań czytelników. 

Dzieci mogły zapo-
znać się z legendami 
związanymi z Brze-
skiem i jego regio-
nem, jak również wy-
konać przewodnik po 
ciekawych miejscach 
w Brzesku i jego 
okolicy. Opracowany 
przez nas program 
połączony był z lite-
rackimi konkursami 
i zajęciami plastycz-
nymi opartymi na 
przeczytanych teks-
tach. „Komputerowy 

zawrót głowy” to z kolei propozycja dla czy-
telników, którzy wolą „surfować” po Interne-
cie i korzystać z gier komputerowych. Z In-
ternetu, gier komputerowych i planszowych 
można było korzystać przez całe wakacje 
w godzinach otwarcia Oddziału dla Dzieci 
– mówi Maria Marek, dyrektor PiMBP w 
Brzesku.

„Biblioteczne” wakacje rozpoczęły się od 
wycieczki do Kopalni Soli w Bochni, która 

była nagrodą dla najlepszych czytelników 
odwiedzających dziecięcy Oddział Biblioteki. 
W każdy wtorek i czwartek lipca odbywały 
się zajęcia przebiegające pod hasłem „Moja 
mała ojczyzna”. Uczestnicy tych zajęć mogli 
zapoznać się z legendami i historycznymi za-
pisami dotyczącymi Brzeska, mieszkających 
tutaj Żydów, a także opowieściami związa-
nymi z historią Jadownik i Szczepanowa. 

Sierpień przebiegł pod hasłem „Wyprawa 
do miejsc nieznanych”. Pracownicy biblio-
teki zorganizowali cykl czterech spotkań, 
w trakcie których można było zapoznać się 
z ciekawostkami dotyczącymi miasta Brze-
ska, Browaru Okocim, Pałacu Goetzów  i 
Słotwiny. 

Te spotkania miały na celu wzbudzenie 
zainteresowania dzieci swoim regionem 
oraz kształtowanie umiejętności świadome-
go promowania własnego miasta i regionu 
– tłumaczy Maria Marek.

Efektem tych zajęć było wspólne opra-
cowanie przewodnika wskazującego naj-
ciekawsze miejsca Brzeska i okolic, godne 
polecenia dla odwiedzających te strony tury-
stów.                PRUD
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Stanisław Piotr Hojnowski, pułkownik Woj-
ska Polskiego, dowódca 45 pułku piechoty uro-
dzony 28.06.1893 roku w Jadownikach koło 
Brzeska, był synem Andrzeja i Anny z Lubo-
wieckich. Rodzice Hojnowskiego zajmowali się 
rolnictwem. Stanisław Hojnowski uczęszczał do 
szkoły podstawowej w Jadownikach, do gimna-
zjum w Bochni, gdzie we wrześniu 1912 roku 
złożył egzamin dojrzałości. Od października 
1922 r. służył w armii austriackiej. Po odbyciu 
zajęć w szkole oficerów zapasowych przy l pp, 
pełnił służbę frontową w 57 pp. Następnie, w 
stopniu porucznika był dowódcą kompanii 59 i 
94 dywizji górskiej. Od października 1916 roku 
był dowódcą wyszkolenia w 57 pp, a później ofi-
cerem instrukcyjnym w 40 batalionie marszo-
wym.

W dniu 7.11.1918 roku jako ochotnik Stani-
sław Hojnowski wstąpił do Wojska Polskiego. 
Przydzielony do dowództwa w powiecie lima-
nowskim zorganizował i kierował kompanią 
piechoty utworzoną w celu obrony ludności i 
sklepów przed rabunkami w Mszanie. W grud-
niu tegoż roku przeniesiony został do 16 pp i po-
łożył duże zasługi w organizacji pułku. W czasie 
wojny polsko-bolszewickiej otrzymał 25.08.1920 
roku stopień kapitana. W lipcu 1922 roku zo-
stał przeniesiony do 85 pp i zasłużył się w jego 
wyszkoleniu.

Dnia 17.12.1924 roku został awansowany na 
majora, a w roku 1927 przeniesiony do Korpu-
su Ochrony Pogranicza na stanowisko dowódcy 
16 batalionu. Stanisław Hojnowski miał duże 
osiągnięcia w organizowaniu pracy przysposo-

bienia wojskowego i wychowania fizycznego na 
terenie powiatu pasławskiego i dzisnieńskiego, 
gdzie przeważała ludność białoruska. W kwiet-
niu 1932 roku powołany został na stanowisko 
zastępcy dowódcy 15 pp, dnia 15.12. tegoż roku 
został Stanisław Hojnowski zastępcą dowódcy 
45 pp, a wkrótce dowódcą pułku w stopniu puł-
kownika stacjonującego w Równem.

W wojnie obronnej 1939 roku 45 pp pod do-
wództwem Stanisława Hojnowskiego wchodzi 
w skład 13 Dywizji Strzelców Kresowych Ar-
mii Odwodowej „Prusy”. W dniach 6-7 wrześ-
nia 1939 roku pułk toczy walki w obronie To-
maszowa Mazowieckiego. Dnia 6 września w 
późnych godzinach wieczornych, gdy bataliony 
45 pp wycofywali się przez Tomaszów, żołnie-
rze ostrzelani zostali wzdłuż ul. warszawskiej 
przez miejscowych dywersantów niemieckich, a 
od czoła przez piechotę i czołgi niemieckie. Na 
ulicach miasta poległo wówczas około 110 żoł-
nierzy. Dowódca pułku Stanisław Hojnowski 
zginął wraz z żołnierzami 6 września 1939 roku 
przy zbiegu ul. Warszawskiej i Zawadzkiej, ja-
dąc na czele kolumny odwrotowej. Pochowany 
został wraz ze swymi poległymi żołnierzami 
w Tomaszowie Mazowieckim, początkowo na 
starym cmentarzu wojennym koło koszar, po 
wojnie zwłoki przeniesiono na Cmentarz Wo-
jenny przy ulicy Smutnej w Alei Zasłużonych. 
Był odznaczony m.in. Medalem Pamiątkowym 
za Walki na Śląsku Cieszyńskim 1919 roku, 
Krzyżem Walecznych 1922 roku, pośmiertnie w 
1999 roku Medalem za Udział w Wojnie Obron-
nej 1939 rok.

W roku 1988 jedną z ulic Tomaszowa Ma-
zowieckiego w Dzielnicy Białobrzegi nazwano 
imieniem Stanisława Hojnowskiego. Pułkownik 
Stanisław Piotr Hojnowski w dniu 06.09.2000 r. 
został ogłoszony patronem tamtejszego Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych. W dniu 29.09.2005 
roku miało miejsce wydarzenie, dla społeczeń-
stwa tego miasta po raz trzeci, a dla szkoły po 
raz drugi patronem wybrano dla III Liceum 
Ogólnokształcącego pułkownika Stanisława 
Piotra Hojnowskiego, jadowniczanina, oraz zo-
stał wręczony sztandar z symbolami. Na awer-
sie popiersie patrona i podpis PŁK. Stanisław 
Hojnowski 2005 r. Na rewersie Orzeł i napis 
Bóg - Honor -Ojczyzna. W czasie przekazywa-
nia sztandaru odbyło się poświęcenie, którego 
celebransem był ks. biskup rodowity Tomaszo-
wianin.

Organizatorami uroczystości byli dyrekcja III 
Liceum Ogólnokształcącego, starostwo powia-
tu, burmistrz Tomaszowa Mazowieckiego. W 
uroczystościach nadania imienia szkole uczest-
niczyli przedstawiciele parlamentu, samorządu 
województwa, reprezentanci Wojska Polskiego, 
władze oświaty, młodzież ze szkół miasta, wete-
rani wojenni i kombatanci, w tym żołnierze 45 
pułku Strzelców Kresowych, którego dowódcą był 
pułkownik Stanisław Hojnowski. Na uroczystoś-
ciach w Tomaszowie Mazowieckim była również 
obecna delegacja z Jadownik, członkowie rady 
sołeckiej z sołtysem Apolonią Warzechą, Elżbieta 
Loranty z młodzieżą, członkowie Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Jadownickiej ze sztandarem, 
Stanisław Świerczek , Tadeusz Tyka, Józef Wę-
grzyn, Andrzej Babraj, członkowie rodziny puł-
kownika Kazimierz Owsiak, Kazimierz Okas, 
Tadeusz Hojnowski, Aleksander Grut-Majer.

Z małżeństwa zawartego w 1922 roku z Marią 
Grut -Majerów (zm. w 1941 r.) Hojnowscy potom-
stwa nie mieli.        Stanisław Świerczek

WSPOMNIENIE

Pułkownik wojska polskiego 
Stanisław Hojnowski 1893-1939

Listy do redakcji
Nie kwestionując dużej wiedzy pana Jurka 

Ożegalskiego na temat komórek, brzeskiego 
handlu oraz stanu pogłowia przy Browarnej 
(gratuluję tak wiedzy, jak i pamięci) muszę 
jednak, jako starsza wiekiem i pamiętająca 
wnieść pewne poprawki. Po pierwsze, tak zwa-
ne stare bloki były od ulicy ogrodzone siatką! 
Było to zapewne zabezpieczenie przed wybiega-
niem dzieci na ulicę i dotyczyło tylko tej strony 
bloków. Nie przetrwały zbyt długo, ale były na 
pewno jeszcze na początku lat 60-tych. Po dru-
gie, pamiętam, że jeszcze jeden samochód (dr 
Półchłopka), a może i więcej był w tym czasie w 
Brzesku (marki nie pomnę). A komórki zamie-
niły się w garaże znacznie później niż w latach 
60-tych. 

Cieszę się, że oprócz mnie ktoś jeszcze wspo-

mina dawną Browarną. Oprócz rzeczywiście 
doskonałych czereśni były również drzewa 
owocowe lokatorów, a wokół pola i jeszcze wów-

czas niewiele działek pracowniczych (ogrody 
w dzisiejszej postaci to późniejsze czasy niż 
wspomniane przez p. Ożegalskiego). Były to 
więc, wraz z brzegami rzeki i pobliskim par-
kiem wspaniałe tereny do zabaw, co oczywiście 
wykorzystywaliśmy. Było skromnie, ale jednak 
pod względem estetycznym jakoś lepiej, mimo 
gnojówki (nie pamiętam!). Nie było rozjeżdżo-
nych bajor przed blokami, krzywych chodni-
ków, a bloków nie porastał mech i wilgoć nie 
pokrywała ścian.

Przy okazji uwag do artykułu „Dawnych 
komórek czar” pozwalam sobie zwrócić uwagę 
Państwa dziennikarzy brzeskich na ciekawy i 
wart wykorzystania temat. Chodzi mi o lokale 
wyborcze nieprzystosowane zupełnie dla osób 
mających trudności z poruszaniem się. (…) 
Przykładem może być lokal przy Browarnej, ale 

nie tylko tam! Na moje zapytanie, kto i na jakiej 
podstawie odbiera tym ludziom prawo do głoso-
wania, usłyszałam, że jest specjalnie wyznaczo-
ny i odpowiedni lokal w Mokrzyskach. Myślę, 
że trudno to nawet potraktować jako żart, bo 
informacja była zupełnie na serio i uprzejma. 
Odpowiedzi należałoby raczej oczekiwać od 
miejskiej komisji wyborczej, bo przecież było 
tak nie pierwszy raz, a wkrótce znów wybory. 

Zresztą przystosowanie chodników oraz 
wejść do różnych instytucji to odrębny temat i 
też wart obserwacji. Polecam rozwiązania wo-
kół ronda przed Intermarche! Dla osoby niepeł-
nosprawnej lub tylko starszej to teren zagrożo-
ny! Co z tego, że niby są obniżone krawężniki, 
skoro i tak wysokość 2 cm jest zbyt duża dla 
wózka inwalidy?  I dlaczego idąc od Rynku do 
w/w sklepu inwalida musi 2 razy przekroczyć 
dwupasmową jezdnię? 

Z pozdrowieniami dla redakcji i sympatyków 
starej Browarnej Roma Numrych   Jakubas

Dawnych komórek czar
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OSP z Wokowic świętowała 120-lecie

 Na taki prezent strażacy ochotnicy z Wo-
kowic czekali od dawna. Z okazji 120-lecia 
utworzenia jednostki otrzymali wóz bojowy 
ufundowany przez Urząd Miejski i sponso-
rów. Uroczyste obchody 120-lecia rozpoczęły 
się mszą polową,  którą odprawili wspólnie 
ksiądz prałat Władysław Pasiut oraz Józef 
Pamuła. Po mszy, pod Domem Strażaka od-
było się poświęcenie figury świętego Floriana 
– patrona strażaków, samochodu strażackie-
go oraz niedawno wybudowanego garażu. 

Na uroczystości przybyło wielu dostojnych 
gości  – posłowie Edward Czesak i Wiesław 
Woda prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP, 
komendant powiatowy PSP Dariusz Pęcak, 
prezes Zarządu Powiatowego OSP Marian 
Zalewski, burmistrz Grzegorz Wawryka, wi-
ceburmistrz Jerzy Tyrkiel, wicestarosta Sta-
nisław Pacura. 

Okolicznościowe puchary dla gości wyko-
nała firma Dam-Dam Włodzimierza Berna-
dego. Puchar oraz wspaniały bukiet kwiatów 
otrzymał także od swoich druhów prezes wo-
kowickiej OSP Marian Czarnik. 

Obchody 120-lecia OSP w Wokowicach 
były znakomita okazją do wręczenia odznak 
i medali najlepszym strażakom. Złoty Znak 
Związku OSP otrzymał Bronisław Potępa. 
Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa wrę-
czono Stanisławowi Cholewie. Srebrne Meda-
le otrzymali: Wojciech Drąg, Janusz Budzioch 
i Ryszard Pagacz, Brązowe Medale odebrali: 
Józef Knap, Bogdan Cholewa, Daniel Oćwieja 
i Paweł Czarnik. Odznaki Wzorowy Strażak 
otrzymali: Marcin Stępak, Wojciech Kargol, 
Kamil Gaczoł i Sebastian Gaczoł. 

Strażacy ochotnicy wspierają działalność 
Państwowej Straży Pożarnej, służą miesz-
kańcom w czasie sytuacji zagrożenia. Swój 

ostatni trudny egzamin zdawaliśmy kilka 
tygodni temu, kiedy śpieszyliśmy na pomoc 
mieszkańcom zagrożonym powodzią. Dzięku-
jemy serdecznie wszystkim, którzy wspiera-
ją naszą działalność. Dziękuję burmistrzowi 
Brzeska Grzegorzowi Wawryce i Radzie 
Miejskiej za wsparcie finansowe – mówił pre-
zes OSP z Wokowic, Marian Czarnik.

Po oficjalnych uroczystościach w woko-
wickim Domu Strażaka odbyła się zabawa 
taneczna, na której strażacy i mieszkańcy 
bawili się do białego rana. 

OSP w Wokowicach powołana została do 
życia w 1886 roku przez Radę Gminy (Woko-
wice były niegdyś gminą), ze swoich funduszy 
Rada zakupiła także sikawkę ogniową i inny 
niezbędny sprzęt. Na jednym z posiedzeń 
Rada zobowiązała „wszystkich zdolnych do 
gaszenia pożarów mieszkańców do spiesze-
nia na ratunek z odpowiednim narzędziem, a 
mieszkającym w pobliżu pożaru do zabrania 
wody”. Mieszkańcy posiadający konie zobo-
wiązani zostali do wożenia wody i sikawki 
ogniowej. W 1912 roku Rada Gminy zakupiła 
nową konną sikawkę ogniową, ta do dzisiaj 
znajduje się w jednostce. 

Działania mające na 
celu budowę Domu Stra-
żaka podjęto w latach 
60-tych ubiegłego wieku, 
jednak dopiero w 1972 
roku powstał Społeczny 
Komitet Budowy. Brak 
materiałów budowlanych 
spowodował, że budowa 
trwała kilkanaście lat, 
obiekt oddano do użytku 
w 1985 roku. Do dzisiaj 
odbywają się w nim za-

bawy, wesela, zebrania, imprezy kulturalne 
i sportowe. 

Kolejnym wyzwaniem były starania o 
samochód pożarniczy, trwały one dwa lata. 
Otrzymaliśmy żuka, który poprawił spraw-
ność jednostki – wspomina Marian Czarnik. 

W 1993 roku OSP otrzymała nową moto-
pompę, a dwa lata później, dzięki wsparciu 
finansowemu gminy, zmodernizowany samo-
chód star 660. W 1996 roku jednostka ode-
brała sztandar ufundowany przez mieszkań-
ców Wokowic. W tym samym roku jednostka 
odznaczona została Złotym Znakiem Związ-
ku nadanym przez Zarząd Główny Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Funkcję 
prezesa od 1998 roku pełni Marian Czarnik.

Od lat pomagamy mieszkańcom Wokowic 
i innych miejscowości z terenu gminy w wal-
ce z pożarami, powodziami, ratujemy ofiary 
wypadków drogowych. Nasi druhowie biorą 
udział, z dużym powodzeniem w zawodach 
sportowo-pożarniczych. Strażacy uczestniczą 
w uroczystościach, kursach i szkoleniach, w 
czasie których służą swoją wiedzą i eduku-
ją mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa 
i ochrony przeciwpożarowej – mówi Marian 
Czarnik.

Obecny skład jednostki: Marian Czarnik, 
Bronisław Potępa, Marian Żurek, Stanisław 
Cholewa, Bogdan Cholewa, Daniel Oćwieja, 
Józef Duda, Józef Knap, Wit Podoba, Woj-
ciech Drąg, Ryszard Pagacz, Paweł Czarnik, 
Mateusz Styrna, Wiesław Legutko, Marek 
Legutko, Włodzimierz Żurek, Stanisław 
Potaczek, Janusz Budzioch, Dominik Ga-
czoł, Stanisław Flądro, Marcin Kopala, Jan 
Stępak, Robert Stępak, Sławomir Michalik, 
Jacek Pamuła, Zbigniew Dubiel, Bartłomiej 
Kargol, Grzegorz Sakłak.

Młodzieżową Drużynę Pożarniczą tworzą: 
Mikołaj Ziółko, Paweł Pagacz, Mateusz Bu-
dzioch, Marcin Stępak, Sebastian Gaczoł, 
Jacek Gładysz, Damian Gladysz, Dawid Gą-
siorek, Mateusz Krawczyk, Jarosław Gaczoł.  
      red
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Sergiusz Sorys na mistrzostwach w Kairze

W dniach 22-27 lipca w stolicy 
Egiptu Kairze odbyły się Mistrzostwa 
Świata w czwórboju nowoczesnym. W 
rywalizacji uczestniczyło 18 najlep-
szych reprezentacji w tej bardzo trud-
nej dyscyplinie sportu. Czwórbój, czyli 
bieganie, pływanie, strzelanie i szer-
mierka, to kombinacja zarówno ty-
powo wytrzymałościowych jak i tech-
nicznych dyscyplin sportu. Wymaga 
bardzo wszechstronnego wyszkolenia 
zawodnika, co powoduje, że naprawdę 
niewielu może sprostać temu wyzwa-
niu. W czasach powszechnej specja-
lizacji na jednej wąskiej dyscyplinie, 
podejmowanie się trudu szkolenia na 

wysokim - mistrzowskim poziomie, na 
tylu płaszczyznach jednocześnie jest 
wyzwaniem, które wielu po prostu 
onieśmiela. Najlepszym czwórboistom 
nie ułatwiała zadania również sama 
przyroda. Rywalizacja w temperatu-
rze 48oC  nie należała do łatwych. 

W składzie Polskiej Reprezenta-
cji Narodowej znaleźli się Mateusz 
Grablewski, Piotr Lara i Sergiusz So-
rys. Nasi reprezentanci poradzili so-
bie bardzo dobrze . Zajmując czwarte 
miejsce, potwierdzili przynależność 
naszego Kraju do ścisłej światowej 
czołówki w tej dyscyplinie sportu. 
Zwyciężyła Korea przed Rosją i Wę-

grami. Polakom do wyrównania wyni-
ków Węgrów zabrakło jedynie dziecię-
ciu sekund na biegu. W tak wąskim 
gronie wszechstronnie wyszkolonych 
zawodników znalazł się Sergiusz So-
rys, wychowanek Klubu Sportowego 
„Wiking” Brzesko, obecnie zawodnik 
Legii Warszawa. To właśnie w K.S. 
„Wiking” uczył się pływać, to tutaj 
stawiał pierwsze kroki w dwuboju 
a następnie trójboju nowoczesnym. 
Dzięki własnemu uporowi osiągnął 
mistrzostwo w tym sporcie, co pozwo-
liło mu, po ukończeniu Gimnazjum 
im. Królowej Jadwigi w Brzesku, kon-
tynuować naukę w Szkole Mistrzo-
stwa Sportowego w Łomiankach k. 
Warszawy. Tam również znalazł się 
w ścisłej czołówce zawodników i dzi-
siaj chłopak z Jadownik, wychowany 
na brzeskim basenie, który przez kil-
ka lat był jakby jego drugim domem, 
jest reprezentantem naszego kraju. 
Podejmuje bez kompleksów walkę z 
najlepszymi zawodnikami świata jak 
równy z równymi. Serek jest dosko-
nałym technikiem. Świetnie strzela. 
Mógłby komarowi w locie wąsy od-
strzelić. Jest bardzo dobrym szermie-
rzem. Stanowi stabilny filar naszej 
reprezentacji. Jesteśmy przekonani, 
że przed nim jeszcze wiele lat cie-
kawej kariery i niezwykłej życiowej 
przygody na najwyższym poziomie.                                                                  
                                                     JW

Orliki przed sezonem

Najmłodsi piłkarze Okocimskiego 
– Orliki – powoli kończą przygotowa-
nia do nowego sezonu. Podczas przerwy 

wakacyjnej podopieczni Rafała Polichta 
przebywali między innymi na obozie 
szkoleniowym nad morzem. Plan zajęć 

jest tak opracowany, aby młodzi piłka-
rze mieli czas zarówno na podnoszenie 
swoich umiejętności jak i na odpoczy-
nek. 

Na początku września Orliki wybrały 
się do Bochni, by spędzić noc w komorze 
Warzyn.  Pobyt w bocheńskiej kopalni 
soli wykorzystali na zwiedzanie tego za-
bytkowego obiektu. Był też czas na za-
jęcia typowo piłkarskie – młodzi brzescy 
piłkarze trenowali wspólnie ze swoimi 
rówieśnikami z MOSiR Bochnia. 

Wyjazd do Bochni doszedł do skutku 
dzięki życzliwości dyrekcji Kopalni Soli, 
której serdecznie dziękują trener Rafał 
Policht oraz kierownik drużyny Aneta 
Śnieg wraz z rodzicami. 

Na razie Orlików można zobaczyć 
przed każdym meczem drugoligowym, 
kiedy towarzyszą starszym piłkarzom 
podczas przedmeczowych prezentacji. 
Wkrótce sami przystąpią do walki o 
swoje ligowe punkty.                  PRUD

Orliki uczestniczą w każdej przedmeczowej prezentacji drużyny senio-
rów Okocimskiego – fot. Archiwum
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Już dawno drużyna Okocimskiego nie miała 
tak udanego początku sezonu. Po wysokich prze-
granych z Bruk-Betem Nieciecza i Pelikanem Ło-
wicz (przedzielonych wymęczonym zwycięstwem 
nad Ruchem Wysokie Mazowieckie) nastąpiła 
seria pięciu kolejnych spotkań bez porażki (4 wy-
grane 1 remis). W rezultacie po ośmiu kolejkach 
podopieczni Krzysztofa Łętochy mieli na koncie 
16 punktów i plasowali się w górnych rejonach 
tabeli. Swoją wymowę miały szczególnie zwycię-
stwa nad liderami – najpierw nad Kolejarzem 
Stróże, a później nad Startem Otwock. 

Właściwie oba przegrane mecze można za-
wodnikom Okocimskiego wybaczyć. Wpadka z 
Bruk-Betem była w pewnym sensie brana pod 
uwagę. Gra na inaugurację z beniaminkiem i to 
w dodatku na jego terenie nie należy do łatwych 
nawet dla uznanych piłkarskich marek. Z kolei 
piłkarze Pelikana Łowicz żądni byli rewanżu za 
wcześniejsze niepowodzenie w Pucharze Polski. 

Cieszyć musi to, że „Piwosze” zdają się być 
świetnie przygotowani pod względem kondy-
cyjnym. Świadczy o tym fakt, że 9 na 11 zdoby-
tych bramek strzelili w drugiej odsłonie. Aż trzy 
bramki dla Okocimskiego padły już w doliczonym 
czasie gry, co spowodowało, że brzeski team już 
został okrzyknięty mianem drużyny z charakte-
rem. W meczu z Ruchem Wysokie Mazowieckie 
jeszcze na 8 minut przed końcowym gwizdkiem 
sędziego piłkarze Łętochy przegrywali 1:2, a jed-
nak zdołali doprowadzić do remisu, by jeszcze 
przed zakończeniem spotkania zadać przeciwni-
kowi decydujący cios. W pojedynku ze Startem 
Otwock potrafili odeprzeć ataki dążących do 
wyrównania rywali, a jeszcze byli na tyle moc-
ni, by skarcić ich dobijającą kontrą. Wreszcie w 
spotkaniu ze skazaną na porażkę Stalą Rzeszów 
walczyli do ostatniej minuty, by niemal z końco-
wym gwizdkiem sięgnąć po całą pulę. W trzech 
z pięciu wygranych spotkań drużyna Okocim-

skiego musiała gonić rywala, a to 
świadczy, że równie dobrze jest z 
przygotowaniem psychicznym. 

Budujące jest też to, że Krzysz-
tof Łętocha potrafił po odejściu 
Łukasza Szczoczarza znaleźć 
godnego następcę w postaci Ma-

cieja Kisiela, który w ośmiu spotkaniach cztery 
razy trafiał do bramki przeciwników. W ogóle 
nowi gracze w Okocimskim spisują się bardzo do-
brze, a to dobrze rokuje na najbliższą przyszłość. 

Kibice Okocimskiego we wrześniu pasjono-
wać się będą nie tylko rozgrywkami ligowymi. 
„Piwosze” po raz kolejny w ciągu ostatnich kilku 
lat awansowali do rozgrywek Pucharu Polski 
na szczeblu centralnym. Dzięki temu przy ulicy 
Okocimskiej będzie można niebawem ujrzeć w 
akcji kolejną ekstraklasową drużynę. 22 września 
„Piwosze” podejmować będą na własnym boisku 
Arkę Gdynia i nie są w tej rywalizacji bez szans. 
Jest wielka okazja awansować po raz trzeci w hi-
storii klubu do 1/8 finału.                         PRUD

SPORT

Otwarcie Łętochy
Po sromotnej porażce z Bruk-Betem Nieciecza w meczu inaugurującym tego-

roczny sezon nikt chyba nie przypuszczał, że piłkarze Okocimskiego po ośmiu 
kolejkach znajdować się będą w czubie II-ligowej tabeli. Jeśli żaden z kibiców 
nie zakładał wcześniej ewentualnego awansu „Piwoszy” do zaplecza ekstrakla-
sy, to teraz będzie musiał zweryfikować swoje przedsezonowe oczekiwania.

„Za starzy” za dobrzy
Grzegorz Bernacki, Łukasz Bernacki, Mar-

cin Kusiak, Artur Legutko, Grzegorz Łukowicz, 
Piotr Marecik i Łukasz Radzim, czyli zespół „Za 
Starzy”, zwyciężyli w turnieju wieńczącym cykl 
zawodów pięcioosobowej koszykówki rozgrywa-
nych w ramach akcji „Wakacje w Brzesku”. Ich 
dominacja w konfrontacji z trzema innymi fina-
listami nie podlegała dyskusji.„Za Starzy” gład-
ko pokonali wszystkich trzech przeciwników i 
pewnie sięgnęli po zwycięstwo. Jedynie sprawa 
drugiego miejsca pozostawała sprawą otwartą 
niemal do końcowej syreny turnieju. W meczu 
decydującym o wicemistrzostwie ekipa L.A.L. 
po dramatycznym spotkaniu wygrała z Bulls 
zaledwie jednym punktem. 

Cykl turniejów koszykówki zorganizowany 
przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu cie-

szył się dużym zainteresowaniem. W finałowym 
turnieju zagrały ekipy, które przez całe wakacje 
wykazywały najrówniejszą (czytaj: wyrównaną) 
formę. 

Nagrody dla najlepszych (sprzęt sportowy i 
karnety na basen) ufundowane zostały przez 
Urząd Miejski, a wręczał je burmistrz Grzegorz 
Wawryka. 

Składy drużyn
L.A.L. (drugie miejsce): Artur Biernat, Artur 

Górski, Kornel Kania, Maksymilian Koczaski, 
Kamil Kuciel, Paweł Piórek, Jakub Rybicki. 

Bulls (trzecie miejsce): Marek Cnota, Krzysz-
tof Jarosz, Robert Gurgul, Jacek Sroka, Domi-
nik Toboła. 

Pędzące Byki (czwarte miejsce): Grzegorz Ba-
sista, Bartłomiej Cichoński, Sławomir Jarosz, 
Piotr Kuciel, Karol Migda, Mariusz Rabiasz. 

Wyniki: Za Starzy – L.A.L. 40:20, Bulls – Pę-
dzące Byki 30:24, Za Starzy – Bulls 29:18, L.A.L. 
– Pędzące Byki 47:35, Za Starzy – Pędzące Byki 
45:9, L.A.L. - - Bulls 21:20.                      PRUD

Jednym ze sportowych akcentów akcji 
„Wakacje w Brzesku” był cykl turniejów 
siatkówki plażowej zorganizowany przez 
Wydział Edukacji Kultury i Sportu na 
boiskach administrowanych przez Brzeski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. W poszczegól-
nych kategoriach wiekowych zwyciężyli 
Czarne Blondie, PP, Jagiełły 2, Nieloty i 
Przystojniaki. 

Najliczniej obsadzona była kategoria 
open mężczyzn. Zwyciężyli Przystojniaki 
(Grzegorz Gardziel, Kacper Bołda) przed 
Atomówkami (Jakub Augustyn, Wiesław 
Ochwat) i Piko (Karol Kania, Piotr Cygna-
rowicz). Dalsze miejsca zajęli: 4. Odważni, 
5. Pierwszacy, 6. Słomiane Trampki. 

Bardzo wyrównana była walka w katego-
rii do 19 lat mężczyzn. Nieloty (Jakub Bą-
czek, Sebastian Orzeł) i Smurfy (Paweł Ci-
sak, Dawid Kokoszka) zgromadzili po tyle 
samo punktów, jednak cały cykl wygrali ci 
pierwsi ze względu na korzystniejszy bilans 
bezpośrednich spotkań. Trzecie miejsce za-
jęli Techno Volley (Michał Łanocha, Seba-
stian Nowak), a czwarte Faworyci. 

W kategorii męskiej do 16 lat klasyfika-
cja była następująca: 1. Jagiełły 2, 2. Wyre-
wolwerowani, 3. K.S. Jagiełły. 

W kategorii do 16 lat dziewcząt klasą 
dla siebie były Agnieszka Sobieraj i Joanna 
Gicala (Czarne Blondie), które pozostawiły 
w pokonanym polu Joannę Przybyło i Kata-
rzynę Palej (Miłe Buziaki) oraz Małolaty. 

W kategorii kobiet do 19 lat walka o czo-
łowe miejsca trwała do samego końca fina-
łowego turnieju. Ostatecznie zwycięstwo 
przypadło w udziale czchowiankom Pau-
linie Pająk i Paulinie Szot (PP), które wy-
przedziły Biało-Czarne i Rude Bliźniaczki. 

Nagrody dla najlepszych w postaci sprzę-
tu sportowego ufundowane przez Urząd 
Miejski wręczał zwycięzcom wiceburmistrz 
Brzeska Jerzy Tyrkiel.                     PRUD

Czarne blondie, 
przystojniaki i inni...
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Po raz siódmy miłośnicy muzyki country 
bawili się na Ranczu Pasja podczas tradycyj-
nego Pikniku zorganizowanego przez Miejski 
Ośrodek Kultury, Urząd Miejski i gospodarzy 
imprezy. Wystąpiły zespoły Duet w Kapciach, 
Gienek Loska Band oraz Konwój, a zabawa 
trwała niemal do północy. 

Piknik Country to impreza, w której od 
początku jej organizowania uczestniczą stali 
bywalcy. Są wśród nich tacy, którzy całymi 
rodzinami wędrują po kraju w poszukiwaniu 
imprez o podobnym charakterze, włącznie z 
największym festiwalem, który od wielu lat 
odbywa się w Mrągowie. Muzyka country na 
pewno łagodzi obyczaje, chociaż czasami przy-

biera ostre brzmienie, jak choćby w przypadku 
Gienka Loski, wokalisty i gitarzysty z Biało-
rusi, który swoim charyzmatycznym głosem 
i popisami na gitarze zjednał sobie brzeską 
publiczność. 

Na Ranczu Pasja wystąpili też starzy zna-
jomi – Duet w Kapciach i Konwój. Pierwszy 
z tych zespołów jeszcze kilka lat temu za-
czynał jako duet stworzony przez Grzegorza 
Kapcię i Tadeusza Apryjasa. W międzycza-
sie wzbogacili jeszcze brzmienie o instru-
menty perkusyjne i gitarę basową. Grają 
bluesa, country, … szanty, zahaczają też o 
poezję śpiewaną. W Brzesku mają już liczne 
grono wiernych przyjaciół, którzy z entuzja-

zmem przyjęli ich udział w tegorocznej edy-
cji Pikniku. 

Późnym wieczorem rozpoczęła swój koncert 
dobrze znana miłośnikom muzyki country kiele-
cka grupa Konwój. Występowi zespołu towarzy-
szyły tłumy roztańczonych gości. Dobrej zabawy 
nie zepsuła ani deszczowa niekiedy pogoda, ani 
krótkotrwałe awarie prądu. 

Na początku imprezy wystąpił Paweł Lekki, 
gitarzysta pracujący na co dzień w Miejskim 
Ośrodku Kultury. Kilka piosenek zaśpiewała 
też Marynia, młoda wokalistka z Nowego Sącza, 
mająca jednak swoje korzenie w Brzesku. 

Podczas Pikniku rozegrano także II Zawody 
Łucznicze o Puchar Burmistrza Brzeska. W im-
prezie uczestniczyło około 300 osób, dla których 
warto organizować takie pikniki. To jest publicz-
ność, która z utęsknieniem czeka na takie im-
prezy i chętnie przebiera się w kostiumy. PRUD

         PRZETARG

Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Brzeska

ogłasza 

publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w obrębie Mokrzyska-Bucze, stanowiącej włas-
ność Gminy Brzesko, objętej KW nr TR1B/00051350/9 prowadzoną przez  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzesku.

•  Niezabudowana działka nr 627/4 zlokalizowana jest w miejscowości Mokrzyska - Bucze po północnej stronie drogi asfaltowej łączącej Bucze z 
przysiółkiem Kosiarnia, w otoczeniu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i zagrodowymi oraz w sąsiedztwie 
sklepu wielobranżowego wybudowanego na działce nr 628. Nie posiada dostępu do drogi publicznej. Jest nierozgraniczona. Ma kształt zbliżony do 
trapezu. Elementy infrastruktury w zasięgu (W, EE, Gaz,T).
•  Dla przedmiotowego terenu Gmina Brzesko nie posiada prawnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.  W oparciu o Stu-
dium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzesko zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/286/98 z dnia 15.06.1998 r. 
przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie do zainwestowania kubaturowego.
•  Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest oddana w dzierżawę do dnia 17.07.2011r. Nie jest obciążona ograniczonymi prawami rze-
czowymi i nie ma prawnych przeszkód do rozporządzania nią. Nie stanowi też przedmiotu zobowiązań.
•  Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 
2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem  24.08.2009r.  
•  Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2009r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego,
w Brzesku przy ul. Głowackiego 51 (w przewiązce przed Salą Obrad), powiat Brzesko, woj. Małopolskie.
•  Osoby fizyczne lub prawne zamierzające uczestniczyć w przetargu winny dokonać wpłaty wadium 
w wysokości 500,00 złotych [słownie: pięćset złotych 00/100] na konto Urzędu Miejskiego 
w Brzesku, ul. Głowackiego 51; nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 Krakowskiego Banku Spółdzielczego O/Szczurowa (w gotówce lub przele-
wem),  w takim terminie aby na wyżej wymienionym koncie pojawiło się nie później niż w dniu 12 października 2009 r. 
•  Przy dokonywaniu wpłaty wadium należy podać numer działki, na którą wpłacono wadium.
Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu. 
•  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest podpisanie, przez uczestnika przetargu, oświadczenia, że zapoznał się z warunkami przetargu i  zna-
ne mu są uwarunkowania fizyczne i prawne związane z tą nieruchomością. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu przetargu.
•  Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby fizyczne lub osoby prawne winny posiadać stosowne pełnomocnictwa
•  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi  bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 

w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie pod-
lega zwrotowi.
•  Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
•  Burmistrz Brzeska może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów z podaniem przyczyny jego odwołania
Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w godzinach pracy Urzędu (7 30- 1530 ) w 
Wydziale Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
w Brzesku,  ul. Głowackiego 51,  tel. (014)68-63-100 wew. 170 - pokój 120, lub tel. wew. 126 - pokój 115.

VII piknik country
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Piekarnię „Jedność” stworzył i od ponad 
trzydziestu lat prowadzi Zdzisław Wolsza. 
Jaki jest sekret wypiekanego przez niego 
chleba? 

Piekarnia „Jedność” produkuje pieczywo 
bez żadnych „polepszaczy” i gotowych kompo-
nentów, od lat opieramy produkcję na włas-
nych, sprawdzonych recepturach. Chleb nie 
kruszy się, ma ceniony przez klientów smak 
i odpowiedni zapach. Nie stosujemy żadnych 

konserwantów, wypieki sporządzane są we-
dług tradycyjnej technologii – mówi Zdzisław 
Wolsza. 

Piekarnia „Jedność” produkuje, między in-
nymi, pieczywa żytnie oraz ziarniste, które są 
bogatym źródłem białka, witaminy E, fosfo-
ru, potasu. Odpowiednia ilość tych składni-
ków w diecie skutecznie zapobiega chorobom 
wieńcowym i nowotworowym, obniża poziom 
cholesterolu.

„Jedność” produkuje około 40 rodzajów 
chleba, w bogatym asortymencie wytwarza 

także pieczywo cukiernicze. Ciasta, podobnie 
jak chleb, wypiekane są metodą tradycyjną, 
bez konserwantów i „polepszaczy”. 

W branży piekarniczej ciągle brakuje fa-
chowców. Młodzież nie chce się szkolić w tym 
zawodzie. Praca w nocy, w dni świąteczne nie 
każdemu odpowiada. Szukamy wyjścia z tej 
trudnej sytuacji. Pracę rąk ludzkich zastępu-
jemy urządzeniami, wspomagamy się nowy-
mi technologiami – dodaje Zdzisław Wolsza.

Poza działalnością związaną z wypiekiem 
pieczywa i ciast Państwo Wolszowie prowa-
dzą także Dom Weselny „Jedność”, w którym 
organizowane są przyjęcia weselne, komunij-
ne i inne imprezy okolicznościowe. 

SPORT

Pracowite wakacje Magdy

Magdalena Wiecha, najlepsza tenisist-
ka w historii brzeskiego tenisa, ostatnie 
wakacje spędzała w kraju. Zawodnicz-
ka Okocimskiego Brzesko od roku prze-
bywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie 
studiuje w Minnesocie (Minneapolis) 
jednocześnie reprezentując uniwersy-
tecką drużynę tenisową. Podczas „wy-
poczynku” zdążyła sięgnąć po brązowy 
medal Młodzieżowych Mistrzostw Pol-
ski, by później wystąpić w Międzynaro-
dowym Turnieju Tenisa w Iławie z pulą 
nagród 10 tysięcy złotych.

Magdalena Wiecha w akcji  
fot. Archiwum tenisistki

Ponad rok temu Magdalena znalazła się w 
sferze zainteresowań amerykańskich trene-
rów, którzy krążyli po całej Europie, by wyło-
wić najbardziej utalentowane młode tenisistki, 
które mogłyby zasilić uniwersyteckie drużyny 
zza wielkiej wody. Jeden ze szkoleniowców za-
poznał się z umiejętnościami Magdy oglądając 

nagranie wideo. Na tyle przypadła mu 
jej gra do gustu, że osobiście pofatygował 
się do Brzeska, by ujrzeć tenisistkę Oko-
cimskiego na żywo. Spotkanie zaowo-
cowało rozmowami, w wyniku których 
Magda znalazła się w Minnesocie, gdzie 
przebywać będzie jeszcze przynajmniej 
przez trzy najbliższe lata. Na tamtej-
szym uniwersytecie studiuje zarządza-
nie sportem. 

W ciągu roku zdążyła zwiedzić niemal 
całe Stany Zjednoczone, grając co dwa 
tygodnie w różnych ich zakątkach. 

Rozgrywamy mecze co tydzień, na 
przemian u siebie i na wyjazdach. Gram 
zawsze w podstawowym składzie, jako 
czwarta lub piąta rakieta. Wyniki, któ-
re osiągam, są w miarę przyzwoite, choć 
lepiej mi idzie w deblu. Jestem zadowo-
lona ze sposobu prowadzenia treningów 

przez naszych szkoleniowców. Również opieka 
medyczna stoi na bardzo wysokim poziomie. 
Wspaniała jest też oprawa meczów, głównie z 
uwagi na kibiców, którzy spontanicznie reagu-
ją na każde wydarzenie na korcie. Amerykanie 
żyją po prostu sportem, dla nich każdy mecz 
jest świętem. Ze względu na spore odległości 
podróżujemy tylko samolotami, mieszkamy i 
stołujemy się w hotelach i restauracjach o naj-
wyższym standardzie – opowiada Magda. 

Brzeska tenisistka nie jest aktualnie noto-
wana w żadnych rankingach. Wyjazd za ocean 
spowodował, że jej licencja straciła ważność. 
Kiedy przyjechała na wakacje, wykupiła jed-
norazową licencję, by móc wystąpić w Młodzie-
żowych Mistrzostwach Polski w Poznaniu. 

W singlu dotarła do ćwierćfinału. W pierw-
szej rundzie pokonała 4/6, 6/0, 7/6 (6) Barbarę 
Sobakiewicz z AZS Poznań, w drugiej uporała 
się z Maksymilianą Wandel (Radość Warsza-
wa), wygrywając 6/1, 6/0. W jednej czwartej 

finału uległa częstochowiance Marcie Jeż, 
przegrywając po bardzo zaciętej walce 4/6, 7/5, 
2/6. 

W grze deblowej wystąpiła Magda ze swoją 
stałą partnerką, Moniką Micoń ze Stalowej 
Woli. Obie dotarły do półfinału, co oznaczało 
wywalczenie brązowego medalu. W ćwierćfi-
nale wygrały 3/6, 6/3, 12/10 z Martą Jeż i Do-
miniką Koćwin (AZS Poznań). Walkę o finał 
przegrały 3/6, 2/6 z Katarzyną Piter i Magdą 
Linett (Grunwald Poznań), późniejszymi mi-
strzyniami Polski. 

Jest to dziesiąty medal mistrzostw kraju 
wywalczony przez Magdę w różnych katego-
riach wiekowych. W jej dorobku znajduje się 
jeden złoty krążek, jeden srebrny i osiem brą-
zowych. 

Na wakacje do rodzinnych Jadownik za-
prosiła Magda swoją koleżankę z uniwersy-
teckiej drużyny, Indiankę Nitooli Wilkins. 
Obie postanowiły wystąpić w ITF Women’s 
Circuit w Iławie, będącym również 17. Memo-
riałem Marka Włodarczyka. W grze pojedyn-
czej obie musiały wystąpić w kwalifikacjach 
przed turniejem głównym. Brzeska tenisistka 
była bardzo bliska ich przebrnięcia. W swoim 
pierwszym meczu pokonała 7/6 (5), 6/4 Lucie 
Lipkovą (Czechy). W  meczu otwierającym 
drogę do turniejowej drabinki przegrała 4/6, 
3/6 z Białorusinką Anną Łukaszewicz. Nie po-
szczęściło się też Indiance, która już na wstę-
pie uległa 2/6, 2/6 Łotyszce Grecie Veinberga.

W turnieju deblowym Magda w parze z 
Nitooli pokonały w pierwszej rundzie 6/2, 6/2 
Annę Łukaszewicz i Aleksandrę Zawadzką. 
W drugiej rundzie trafiły na późniejsze trium-
fatorki  - Weronikę Domagałę i Katarzynę 
Kawę, którym uległy 1/6, 3/6. 

Magdalena Wiecha 31 sierpnia odleciała do 
Stanów, by przygotować się do drugiego roku 
studiów i nowego sezonu tenisowego.   PRUD

Prawdziwy smak chleba
Tekst sponsorowany
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Liceum Ogólnokształcące w Brzesku – matura 1959 r.
Klasa Ia   Babicz Tadeusz, Władysław Cyza, Henryk Kornaś, Jan Kukułka, Anna Lubecka-Cieślik, Stanisław Pamuła, Zbigniew Pukal, Józef Skórka, Kazimierz Stąsiek, Ewa Szot-Bartyzel, 

Maria Turek-Babicz, Józef Warkocz, Michał Nieć, Stanisław Kita, Ignacy Piwowarski, Jan Walicki, Leopold Mrówka, Wiesław Bartyzel, Janina Stąsiek, Leszek Krzyżak, Antoni Owsiak, Julian 
Palacz, Teresa Palej-Potocka, Danuta Palus-Stec, Alicja Wach. 

Klasa Ib  Halina Cisoń-Adamczyk, Zdzisław Ćwik, Andrzej Duda, Teresa Gabryś-Malinowicz, Czesława Gajda-Rojek, Roman Kokoszka, Jan Kubala, Józef Okaz, Mieczysław Stós, Jan Głąb, 
Jerzy Jarosz, Marek Hetwik, Sanisław Kaczmarczyk, Janina Mróz, Maria Plewa-Włodarczk, Edward Tabor.

Matura 1959
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