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Zapraszamy do lektury

Minione wakacje pełne były ważnych dla miasta i jego mieszkańców wydarzeń. 
Najważniejszym było bez wątpienia przyjęcie przez miasto patrona - świętego 
Jakuba Apostoła Starszego. Biskup Wiktor Skworc wręczył burmistrzowi Grze-
gorzowi Wawryce dekret Stolicy Apostolskiej, w którym czytamy, między inny-
mi: „Kongregacja ds. Kultu Bożego Dyscypliny Sakramentów, mocą udzielonych 
jej przez Benedykta XVI uprawnień, pilnie rozważywszy przedstawione sprawy  
i stwierdziwszy, że wybór i aprobata zostały dokonane zgodnie z wymogami pra-
wa, przychyla się do próśb i zatwierdza świętego Jakuba Apostoła jako patrona 
miasta Brzeska”.

Kilka tygodni temu rozpoczęły się prace związane z rewitalizacją rynku. Zosta-
ną one zakończone w przyszłym roku i sprawią, że brzeska starówka zyska nowy, 
atrakcyjny dla mieszkańców i turystów wygląd. Przy okazji prac rynek odsłonił 
pilnie strzeżone przez lata tajemnice. Jedną z nich jest łącznica umożliwiająca 
łączność pomiędzy Berlinem i Moskwą. 

Po raz kolejny z ogromną przyjemnością piszemy o utalentowanej brzeskiej mło-
dzieży. W tym numerze zamieszczamy wywiad z Wojtkiem Sukiennikiem, który po-
myślnie zdał egzaminy do Wyższej Szkoły Teatralnej. Proponujemy także Czytel-
nikom wywiad z Wiesławą Urban, właścicielką pałacu Goetzów, która opowiada  
o remontach i planach związanych z pałacem. Zapraszam do lektury.   Zofia Sitarz

Wśród najlepszych

Gmina Brzesko została uznana za 
jedną ze 100 najlepszych gmin w Pol-
sce w ogólnopolskim Rankingu Samo-
rządów organizowanym przez dziennik 
Rzeczpospolita. 

- To dla nas ogromne wyróżnienie 
– przyznaje burmistrz Grzegorz Waw-
ryka – Organizatorzy rankingu oce-
niali działalność samorządu na kilku 
płaszczyznach. Chcieli uhonorować te 
samorządy, które najlepiej dbają o pod-

niesienie jakości życia mieszkańców, 
rozwój, pozyskiwanie środków unij-
nych, gospodarność, wydawanie środ-
ków publicznych przy zachowaniu reguł 
i bezpieczeństwa finansowego. Jestem 
niezwykle zadowolony, bo nasza gmina 
uplasowała się w klasyfikacji ostatecz-
nej na 54. miejscu w Polsce,  a w  Ran-
kingu Innowacyjnym na 35. miejscu. 

Konkurs przebiegał w dwóch eta-
pach. Do drugiego zakwalifikowano 
564 samorządy w tym m.in. Brzesko. 

- Ten znaczący sukces to z pewnością 
godne podsumowanie i cenny sposób 
uhonorowania dotychczasowej dzia-
łalności samorządu Brzeska i rodzaj 
pozytywnego wyzwania na kolejne 
lata owocnej pracy na rzecz gminy i jej 
mieszkańców. Jestem pewien, że powo-
dzenie Brzeska stanie się przykładem 
dla innych małopolskich samorządów 
- napisał w liście gratulacyjnym mar-
szałek Marek Nawara. 

          Czytaj więcej na stronie 7.
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Odnowa rynku
Od kilku tygodni trwają prace związa-

ne z rewitalizacją brzeskiego rynku. Jak 
podkreśla burmistrz Grzegorz Wawry-
ka, uzyskana z Małopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego dotacja 
na ten cel pozwoli przywrócić rynkowi 
przedwojenny, interesujący pod wzglę-
dem architektonicznym wygląd. Po za-
kończeniu prac centralny plac miejski 
zyska nową oprawę, będzie atrakcyjny 
dla mieszkańców i turystów. Umowę 
dotyczącą finansowania przedsięwzię-
cia, zawartą pomiędzy Urzędem Mar-
szałkowskim i gminą, podpisano już na 
początku roku. 

- Bez wątpienia poprawi się estetyka 
miasta, mieszkańcy zyskają dodatko-
we miejsce do odpoczynku i relaksu. 
Nowy rynek, jestem o tym przekonany, 
przyciągnie drobny biznes, szczególnie  
z branży gastronomicznej. Inwestycja ta 
ma  zarówno charakter społeczny, jak  
i gospodarczy czy ekonomiczny. Zabez-
pieczenie i renowacja obiektów dzie-
dzictwa kulturowego w sposób znaczący 
wpłynie na poprawę turystycznej atrak-
cyjności Brzeska. Centralny plac mia-
sta będzie miejscem, gdzie odbywać się 
będą uroczystości, czy inne znaczące dla 
miasta i jego mieszkańców wydarzenia  
-  mówi burmistrz Grzegorz Wawryka. 

Za unijne pieniądze
- Pieniądze, jakie gmina pozyskała na 

wykonanie prac związanych z rewitali-
zacją rynku, pochodzą z Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Bez tego wsparcia realizacja projektu 
nie byłaby możliwa. Na etapie rozpatry-
wania wniosku kwotę potrzebną na wy-
konanie rewitalizacji oszacowano na 6,5 
miliona złotych, jednak już w momencie 
rozstrzygania przetargu wyłaniające-
go wykonawcę okazało się, że odnowa 
rynku kosztować będzie zdecydowanie 
mniej, bo 5,2 miliona złotych. 30 procent 
tej kwoty to wkład własny gminy. Prace 
wykonuje firma „Szarek” z Nowego Są-
cza – wyjaśnia Rafał Najdała, kierownik 
Biura Funduszy Europejskich. 

Jaki wygląd będzie mieć  rynek po 
zakończeniu prac?  Plac wybrukowany 
zostanie granitowymi płytami, zachowa-
na zostanie część istniejącej zieleni wy-
sokiej, przy jednoczesnym uzupełnieniu 
szlachetnymi gatunkami drzew. Zieleń 
podkreśli kształt rynku, izolować go tak-
że będzie od okalających ulic, współgrać 
będzie z elementami małej architektu-

ry. Figura świętego Floriana pozostanie 
tam, gdzie stoi dotychczas, czyli w cen-
tralnym punkcie placu. Piesi będą mieli 
do dyspozycji dwie „ścieżki” wykonane  
z płyt o innej niż reszta placu fakturze,  
a krzyżujące się właśnie pod pomnikiem. 
Południowa pierzeja rynku, znajdująca 
się na podwyższeniu, udostępniona zo-
stanie do celów komercyjnych, głównie 
pod działalność gastronomiczną. Tam 
powstać mają kawiarenki i punkty usłu-
gowe. Na placu wybudowana zostanie 
fontanna, znajdować się tam także bę-
dzie miejsce, w którym będzie można 
ustawiać okolicznościową scenę. Umoż-
liwiać to będzie organizację plenerowych 
imprez. Wokół placu ustawione zostaną 
stylowe latarnie, ławeczki i kosze na 
śmieci. Projekt renowacyjnych prac za-
kłada, że figura świętego Floriana, ze 
względu na uwarunkowania historycz-
ne, pozostaje w niezmienionej formie 
oraz obecnym usytuowaniu. Wyekspo-
nowana zostanie poprzez odpowiednie 
oświetlenie. Iluminacja wskazywać tak-
że będzie obrys dawnego ratusza, które-
go istnienie na rynku odkryli archeolo-
dzy. Fontanna zlokalizowana zostanie 
w strefie dawnego poidła. Niezbędne 
przyłącza techniczne umożliwią lokali-
zację tymczasowych obiektów – kramów 
i straganów. 

-Mam nadzieję, że projekt przyczyni się 
do zwiększenia zatrudnienia w sektorze 
usług, przede wszystkim w gastronomii, 
handlu, a także turystyce. Rewitalizacja 
przyczyni się do polepszenia i utrwale-
nia walorów historycznych, estetycznych  
i użytkowych centrum miasta – dodaje 
burmistrz Grzegorz Wawryka.

Ozdoba miasta
W ramach rewitalizacji wykonana 

także zostanie elewacja kościoła świę-
tego Jakuba, wyremontowany zostanie 
również przykościelny mur.

Jest szansa, że po zakończeniu rewita-
lizacji brzeski rynek tętnić będzie życiem 
od wczesnych godzin porannych do póź-
nych godzin nocnych. Radna Katarzyna 
Pacewicz-Pyrek ubolewa nad tym, że już 
po godzinie 17.00, kiedy zamykane są 
sklepy, centrum miasta zamiera. 

- Mam nadzieję, że kiedy rewitaliza-
cja zostanie zakończona, kupcy i przed-
siębiorcy staną na wysokości zadania  
i przedłużą godziny pracy swoich skle-
pów i zakładów. Spowodowałoby to oży-
wienie miasta – uważa radna.

- Przypomnę tylko, że na rewitalizację 
czekamy już kilka lat, zabiegowi upięk-
szania poddawane są rynki w wielu 
miastach. Mamy to szczęście, że udało 
nam się pozyskać fundusze na ten cel ze 
środków unijnych – mówi radny Adam 
Kwaśniak.

- Mamy bez wątpienia jeden z pięk-
niejszych ryneczków w Galicji. Projekt 
rewitalizacji konsultowany był z wielo-
ma specjalistami, urbaniści wnosili wów-
czas, że rynek jest zasłonięty przez zbyt 
bujną zieleń. Po wykonaniu prac - za-
chowując część zielonego otoczenia - pły-
ta zostanie odsłonięta, poprawi się este-
tyka placu i całego miasta. Centrum, nie 
tracąc waloru nowoczesności, odzyska 
historyczny wizerunek. Jestem bardzo 
zadowolony, że pomysł, który zrodził się 
w Urzędzie Miejskim kilka lat temu, jest 
realizowany przez obecnego burmistrza. 
Jestem przekonany, że kiedy zostanie 
zrealizowany, rynek będzie prawdziwą 
wizytówką miasta - twierdzi poseł Jan 
Musiał. 

Atrakcyjna wizytówka
- Jedną z atrakcji turystycznych Brze-

ska jest barokowa figura św. Floriana, 
która stoi na środku Rynku Starego 
Miasta. Teraz jakby zapomniana, za-
słonięta klombami i drzewami. Rewita-
lizacja brzeskiego rynku, który przecież 
stanowi punkt centralny miasta, przy-
czyni się z pewnością do tego, iż miesz-
kańcy i turyści coraz liczniej odwiedza-
jący Brzesko na nowo odkryją i zobaczą 
nie tylko figurę św. Floriana, ale także 
piękne kamieniczki w stylu eklektycz-
nym z domieszką secesji, które otacza-
ją ścisłe centrum Brzeska. Myślę, że 
śmiała przebudowa Rynku spowoduje 
ożywienie tej, jakże pięknej i historycz-
nej części miasta i będzie dumą miesz-
kańców - chętnie odwiedzaną przez 
turystów. Bowiem rewitalizacja (łac. 
re+vita – dosłownie: przywrócenie do 
życia, ożywienie) ma na celu znalezie-
nie nowego zastosowania, pobudzenia  
i zmiany dotychczasowej funkcji dane-
go miejsca. A te nieliczne glosy sprze-
ciwu z powodu, iż ubędzie kilkanaście 
miejsc parkingowych…..No, cóż. Trudno 
dyskutować z faktem, iż wokół Rynku  
w Krakowie przy Sukiennicach też ich 
nie ma. Jako mieszkańcy tak pięknego 
miasta, jakim jest Brzesko powinniśmy 
raczej eksponować to, co najcenniejsze  
i dostrzegać perspektywy rozwoju, stwo-
rzyć miejsca chętnie odwiedzane przez 
turystów, miejsca odpoczynku i relaksu, 
w których chętnie będziemy przebywać 
- to opinia Beaty Kądziołki.               ZS
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Tajemnice brzeskiej starówki

- Realizujemy badania archeologiczne 
określone mniej więcej trzy lata temu, 
kiedy to pojawił się temat ewentualnej 
rewitalizacji brzeskiego Rynku – wyja-
śnia nadzorujący prace w Brzesku Eli-
giusz Dworaczyński, który reprezentuje 
Pracownię Archeologiczno-Konserwator-
ską w Tarnowie. 

Takie badania są obowiązkowe i za-
wsze wykonuje się je przy dużych pra-
cach budowlanych. Mają one charakter 
sondażowy i prowadzone są w celu uzy-
skania danych do właściwego projektu 
dotyczące planowanej inwestycji. Chodzi 
tu nie tylko o ewentualne odkrycia arche-
ologiczne, ale też o to, by tak przygotować 
teren pod budowę, żeby w przyszłości 
uniknąć kolizji.

- Inwestorom, którzy nas zatrudniają, 
chodzi przede wszystkim o zastosowanie 
metody archeologicznej – wyjaśnia Dwo-
raczyński – My stosujemy tak zwaną 
metodyczną eksplorację terenu. Posługu-
jemy się przy tym odpowiednim planem, 
odkrywamy badany teren małymi war-
stwami, z dużą ostrożnością, wręcz pie-
tyzmem. Tylko w ten sposób można mieć 
pewność, że niczego nie uszkodzimy, ani 
nic nie przeoczymy. 

Metoda archeologiczna wykorzystywa-
na jest w wielu innych przypadkach. Na 
przykład podczas badań terenu po kwiet-
niowej tragedii w Smoleńsku, czy w trak-
cie poszukiwań szczątków Libertadora  
w okolicach Dąbrowy Tarnowskiej. 

Ślady starego ratusza
Efekty badań prowadzonych na terenie 

brzeskiego Rynku były widoczne już wkrót-
ce po ich rozpoczęciu. Archeolodzy natrafili 
na relikty drewnianego ratusza, który – co 
do czego nie ma wątpliwości – na pewno 
w tym miejscu kiedyś stał. Zlokalizowano 
dwa jego narożniki. Odkryta została piw-
niczka z drewnianymi ścianami, typowe 
zasypisko popożarowe. Eligiusz Dwora-
czyński uważa, że były to pozostałości po 
budowli strawionej przez pożogę prawdo-
podobnie w XVII wieku, a to oznacza, że 
ratusz stał w centralnym punkcie miasta 
już w XV wieku. Nie jest wykluczone, że 

istniała tutaj jakaś architektoniczna for-
ma sięgająca nawet czasów lokacji. 

- Miasto nie powstawało przecież na-
gle na surowym korzeniu – dywaguje 
tarnowski archeolog. Jakby na to nie 
patrzeć, brzeskie wykopaliska mają dla 
historyków kolosalne znaczenie, a sami 
archeolodzy są przekonani, że jeszcze 
niejedną ciekawostkę przed zakończe-
niem swoich badań odkryją. 

Zapewne wyniki prowadzonych obec-
nie badań byłyby bardziej owocne, gdyby 
nie chorobliwe zamiłowanie do porząd-
ków charakterystyczne dla … Austria-
ków, pod których zaborem Brzesko kie-
dyś pozostawało. Gdyby nawet założyć, 
że ratusz po pożarze poddany był próbom 
odbudowania, to trudno to będzie udo-
wodnić, bo wszystko, co pozostało na po-
wierzchni, mogli usunąć Austriacy, któ-
rzy porządkowali teren miast według ich 
reguł. Tędy biegł przecież Trakt Cesarski 
od Lwowa aż po Kraków. A dla szlaku 
charakterystyczne były szerokie miejskie 
aleje i możliwość dostrzegania z daleka 
znaczących budynków, jak na przykład 
gmach brzeskiego Sądu. 

Co takiego uczynili Austriacy? Przede 
wszystkim obniżyli poziom Rynku o oko-
ło półtora metra, aby wzorem austriac-
kich centrów był w miarę idealnie równy. 
Przedtem galicyjskie rynki sadowione 
były na terenach kopiastych lub lekko 
pochylonych. Chodziło o to, że główną 
funkcją takich miejsc była organizacja 
targowisk, na których głównie handlowa-
no bydłem, a to wiązało się ze znacznym 
zanieczyszczaniem terenu. Teren rynku 
musiał więc opadać od środka w kierun-
ku boków, zawsze najbardziej w stronę 
cieku wodnego. W Bochni pochylony był 
w kierunku Babicy, w Wojniczu w kie-
runku Dunajca, w Tarnowie w kierunku 
Białej, a w Brzesku w kierunku Uszwicy. 
Znacznie większe nachylenia miały rynki 
na przykład w Przemyślu i Gorlicach.

 Austriacy położyli kres takim prak-
tykom. Owszem, sprawili, że galicyjskie 
rynki nabrały elegancji, ale jednocześnie 
spowodowali, że wiele obiektów interesują-
cych z punktu widzenia historyków, zosta-

Relikty dawnego ratusza i tajemnicza „kapsuła” mająca zapewnić nam 
bezpieczeństwo na wypadek zbrojnego konfliktu, który wywołać mógł tyl-
ko wróg z zachodniej granicy. Do tego jeszcze XV-wieczne misa i dzban  
(a właściwie jego fragmenty). Sporo sekretów skrywa brzeski Rynek, który 
właśnie poddawany jest rewitalizacji. Archeolodzy są przekonani, że przed 
nimi jeszcze niejedno pasjonujące przeżycie związane z wykopaliskowymi 
pracami prowadzonymi w tym miejscu.

ło bezpowrotnie unicestwionych. Obniża-
jąc o półtora metra brzeski rynek usunęli 
wszystkie pozostałości skrywane tutaj od 
średniowiecza aż po XIX wiek. Pozostało 
jedynie to, co schowane było głębiej. Mimo 
to, Dworaczyński i kierowana przez nie-
go ekipa są pełni optymizmu i liczą na 
to, że jeszcze niejedno w tym miejscu jest 
do odsłonięcia. Starają się prowadzić od-
krycia szerokopłaszczyznowo, bo plan 
rewitalizacji Rynku przewiduje, że obrys 
XV-wiecznego (a może znacznie starsze-
go) ratusza zostanie zaznaczony łańcusz-
kiem światełek. Można sobie wyobrazić, 
jakie to wywierać będzie wrażenie, kiedy 
w przyszłości wybierzemy się na brzeski 
rynek po zapadnięciu zmroku.  

Wspomnienie zimnej wojny
Mniej więcej miesiąc temu archeolodzy 

i pracownicy budowlani zajmujący się 
przygotowaniem Rynku do rewitalizacji 
dokonali kolejnego ciekawego odkrycia. 
Okazało się, że w miejscu, gdzie kie-
dyś stała potężna beczka symbolizująca 
Browar Okocim, ukryta była pod ziemią 
„kapsuła”, w której zainstalowane były 
tzw. wzmocnice sygnału - urządzenia 
umożliwiające błyskawiczną łączność 
pomiędzy Moskwą a Berlinem. Można 
założyć, że owa beczka była elementem 
bardziej maskującym sekretne urządze-
nia, niż dekoracyjnym. 

Z punktu widzenia historycznego jest 
to odkrycie o poślednim znaczeniu, jed-
nak jest to na pewno warta odnotowania 
ciekawostka. 

Jak wyjaśnia Eligiusz Dworaczyński, 
jest to jedna z wielu takich stacji zloka-
lizowanych około 1962 roku na trasie 
kabla łączącego Wschód z Zachodem. 
Linia biegnie dokładnie wzdłuż drogi 
krajowej K-4. Podobne „kapsuły” odna-
leziono wcześniej w Tarnowie, Wojniczu 
i Dębnie. Każda z nich była skrzętnie 
maskowana. W Tarnowie „kapsuła” od-
kryta została w pobliżu wjazdu do mia-
sta z kierunku Krakowa. W Wojniczu 
„kapsuła” była dwukrotnie większa niż 
ta nasza – została zdemontowana i wy-
wieziona. W Dębnie „kapsułę” masko-
wał żelbetonowy kiosk. Znajdujące się 
wewnątrz „kapsuł” urządzenia były ra-
czej rzadko używane, jednak w przypad-
ku ewentualnego konfliktu zbrojnego 
mogłyby zapewnić przesyłanie tysięcy 
informacji w stosunkowo krótkim cza-
sie. O ich istnieniu wiedzieć miały tylko 
nieliczne wtajemniczone osoby.  PRUD



BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY

�

wrzesień 2010Z ŻYCIA GMINY

Odnawiane chodniki
Prawie pół miliona złotych wyda 

Urząd Miejski na  remonty chod-
ników przy brzeskich ulicach  Bro-
warnej, Chopina, Czarnowiejskiej, 
Legionów Piłsudskiego, Ogrodowej, 
Piastowskiej, Wyzwolenia, 11 Listo-
pada, Mościckiego i Świerkowej. Prace 
zakończą się jeszcze przed upływem 
kilku najbliższych tygodni. Remontom 
poddawane są najbardziej zniszczone 
trakty dla pieszych o łącznej długości 
blisko półtora kilometra. Stare płyty 
betonowe wymieniane są na estetycz-
ną kostkę brukową. 

- Prowadzone remonty to okazja do 
uregulowania kanalizacji. Ustawiamy 
nowe znaki drogowe, wykonywana 
jest także regulacja studzienek teleko-
munikacyjnych – wyjaśnia inspektor 
Zdzisław Grzegorzek. 

Inwestycje mające na celu poprawę 
bezpieczeństwa prowadzone są także 
poza Brzeskiem. W Jadownikach trwa 
budowa kilkusetmetrowego odcinka 
chodnika przy ulicy Podgórskiej, jesz-
cze w tym roku wykonany zostanie 
także odcinek chodnika przy ulicy Wi-
tosa. Prowadzone są przygotowania do 

budowy chodnika przy ulicy Środkowej  
w Jadownikach. Inwestycja kosztować 
ma 550 tysięcy złotych, przy czym 96 
tysięcy wyłoży na to zadanie Urząd 
Marszałkowski. Gotowy jest także pro-
jekt chodnika, który powstanie przy 
ulicy Parafialnej w Mokrzyskach. Jego 
długość wyniesie dwa kilometry.

- Sukcesywnie remontujemy najbar-
dziej zniszczone chodniki w gminie. 
Przyświecają nam dwa cele - poprawa 
estetyki miasta oraz, co jest zdecydo-
wanie ważniejsze, zapewnienie bez-
pieczeństwa użytkownikom pieszych 
traktów – komentuje dla BIM-u bur-
mistrz Brzeska Grzegorz Wawryka.  
                                                        red

Oświatowe inwestycje

Blisko 2, 2 miliona złotych wydały 
władze gminy na wykonane w czasie 
wakacji remonty szkół i przedszkoli.  

- Prace remontowe wykonane zosta-
ły w niemal wszystkich placówkach 
oświatowo-wychowawczych na terenie 
gminy. Po wakacjach dzieci i młodzież 
wróciły do odnowionych i wyremonto-

wanych budynków – zapewnia Józef 
Cierniak, naczelnik Wydziału Edukacji 
w Urzędzie Miejskim. 

Najbardziej kosztowną inwestycyją 
jest budowa hali sportowej przy Szko-
le Podstawowej nr 3 w Brzesku. Prace 
potrwają do 2012 roku, a ich koszt wy-
nieść ma prawie 4 miliony złotych. 

Najszerszy zakres miały prace termo-
modernizacyjne kompleksu budynków 
Publicznego Gimnazjum nr 2 w Brze-
sku. Wyremontowano dach i sanitaria-
ty w pawilonie sportowym. Całość re-
montu kosztowała 700 tysięcy złotych. 
160 tysięcy złotych wydała gmina na 
remont budynku Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Jadownikach. Za tę sumę wyre-
montowana została sala gimnastyczna 
i sanitariaty, gruntownej modernizacji 
poddano instalację c.o. Kilkadziesiąt 
tysięcy złotych przeznaczył samorząd 
na wykonanie i ocieplenie elewacji na 
budynku Szkoły Podstawowej w Porę-
bie Spytkowskiej. 

- W ciągu trzech ostatnich lat zanoto-
waliśmy prawie trzykrotny wzrost wy-
datków na infrastrukturę oświatową. Na 
remonty wydaliśmy o 25 procent więcej 
niż w roku ubiegłym. Oddanie do użytku 
hali sportowej przy Szkole Podstawowej 
nr 3, a także budowa Regionalnego Cen-
trum Kulturalno-Bibliotecznego spra-
wią, że dzieci i młodzież już w niedalekiej 
przyszłości czas wolny od szkolnych zajęć 
będą spędzać w bardziej komfortowych 
warunkach – komentuje dla BIM-u wice-
burmistrz Jerzy Tyrkiel.                     ZS

„Wartość człowieka sprawdza się poprzez jego czyny”

Bardzo dziękuję moim serdecznym Przyjaciołom, Koleżankom, Kolegom i Znajomym, a tak-
że wszystkim, którzy byli ze mną w najtrudniejszych chwilach oraz uczestniczyli w uroczysto-
ściach pogrzebowych mojego Męża śp. Ryszarda Cubera.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
nr 1, Burmistrza Brzeska, a także Kapłanów odprawiających mszę żałobną. 

                          Małgorzata Cuber
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Jak informują zarządzający Polski-
mi Kolejami Państwowymi, w trzecim 
kwartale roku rozpocznie się kapitalny 
remont brzeskiego dworca. PKP w dro-
dze przetargu wyłoniły wykonawców 

przedsięwzięcia. Została nim firma Ład-
Bud z Tarnowa, a wartość prac to prawie  
4 miliony złotych. Remont zakończy się  
w pierwszym kwartale roku 2012. 

- Dworzec, wraz z przyległym do niego 

terenem zostanie gruntowanie zmoderni-
zowany, w bezpośrednim jego sąsiedztwie 
powstanie parking dla samochodów osobo-
wych. W samym dworcowym budynku wy-
mienione zostaną okna i drzwi. Na dachu 
zamontowana zostanie instalacja solarna, 
cały dworzec przystosowany zostanie dla 
osób niepełnosprawnych, teren dworca ob-
jęty zostanie monitoringiem – opisuje za-
kres prac burmistrz Grzegorz Wawryka.

Przypomnijmy, że już blisko dwa lata 
temu władze miejskie rozpoczęły uwień-
czone powodzeniem pertraktacje z PKP  
w sprawie remontu. W dworcowym bu-
dynku znajdować się będzie filia biblio-
teki miejskiej oraz siedziba zarządu osie-
dla. (wizualizacja: PKP SA)

Z ŻYCIA GMINY

Orliki z plusem
Dwa boiska sportowe, w Porębie Spyt-

kowskiej i Buczu, zostaną zmodernizo-
wane w ramach programu Orlik Plus  
i oddane do użytku jeszcze w tym roku. 

- W programie Orlik Plus po raz pierw-
szy wystartowaliśmy już w ubiegłym 
roku, po przetargu okazało się jednak, że 
koszty inwestycji są zbyt wysokie i gminy 
nie stać na ich wykonanie. W tym roku 
ponownie wzięliśmy udział w programie, 
a po rozstrzygnięciu przetargu na wyko-
nanie okazało się, że jesteśmy w stanie 
sprostać wymogom finansowym. Koszt 

wykonania obydwu zadań zamknie się 
kwotą blisko 300 tysięcy złotych. Jak 
powiedział nam Bogdan Dobranowski, 
naczelnik Wydziału Infrastruktury Tech-
nicznej i Komunalnej, wykonawcą tych 
prac będzie brzeska firma Budomat. 

Określając zakres modernizacji tych 
boisk, przewidziano zakup i montaż do-
datkowego wyposażenia - ławeczek dla 
kibiców i boksów dla zawodników. Oprócz 
tego generalnym remontom poddane zo-
staną klubowe budynki – wymieniona  
w nich zostanie stolarka okienna  

i drzwiowa, a całe obiekty zostaną ocie-
plone (ta część zadania zostanie wykona-
na na pieniądze pochodzące z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska). 
W planach prac ujęto także rekultywację 
płyty boiska w Porębie. Obiekty zostaną 
ogrodzone i oświetlone. 

- To będą boiska służące do uprawiania 
sportu i rekreacji nie tylko sportowcom zrze-
szonych w tych klubach, ale również wszyst-
kim mieszkańcom. Mają też być miejscami 
organizacji imprez rozrywkowych. Wybrali-
śmy Porębę Spytkowską i Bucze, bo w tych 
miejscowościach zaplecze sportowe jest nie-
wystarczające – wyjaśnia burmistrz Brze-
ska, Grzegorz Wawryka.                        red

Remont dworca PKP

Wśród najlepszych
Gmina Brzesko została uznana za 

jedną ze 100 najlepszych gmin w Polsce  
w ogólnopolskim Rankingu Samorządów 
organizowanym przez dziennik Rzeczpo-
spolita. 

- To dla nas ogromne wyróżnienie – 
przyznaje burmistrz Grzegorz Wawryka 
– Organizatorzy rankingu oceniali dzia-
łalność samorządu na kilku płaszczy-
znach. Chcieli uhonorować te samorzą-
dy, które najlepiej dbają o podniesienie 
jakości życia mieszkańców, rozwój, po-
zyskiwanie środków unijnych, gospodar-
ność, wydawanie środków publicznych 
przy zachowaniu reguł i bezpieczeństwa 
finansowego. Jestem niezwykle zado-
wolony, bo nasza gmina uplasowała się  
w klasyfikacji ostatecznej na 54. miejscu 
w Polsce,  a w  Rankingu Innowacyjnym 
na 35. miejscu. 

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. 
Do drugiego zakwalifikowano 564 samo-
rządy w tym m.in. Brzesko. 

- Ten znaczący sukces to z pewnością 
godne podsumowanie i cenny sposób 
uhonorowania dotychczasowej działalno-
ści samorządu Brzeska i rodzaj pozytyw-
nego wyzwania na kolejne lata owocnej 
pracy na rzecz gminy i jej mieszkańców. 
Jestem pewien, że powodzenie Brzeska 
stanie się przykładem dla innych mało-
polskich samorządów, do jeszcze aktyw-
niejszego podejmowania inicjatyw na 
rzecz budowania samorządności lokalnej 
oraz tworzenia warun-
ków do zapewnienia 
rozwoju indywidualnego 
obywateli przez wszyst-
kie małopolskie gminy. 
Uznanie Gminy Brzesko 
za jedną z najlepszych  
w naszym kraju wskazu-
je na wiodącą rolę, jaką 
w procesie kształtowa-
nia nowoczesnego i inno-
wacyjnego oblicza naszej 

Ojczyzny odgrywa Małopolska – napisał 
w liście gratulacyjnym do burmistrza 
Brzeska, marszałek Marek Nawara. 

Przypomnijmy, że w ciągu dwóch mi-
nionych lat naszej gminie udało się po-
zyskać kilkadziesiąt milionów złotych 
z funduszy europejskich. Umożliwia to 
realizację wielu inwestycyjnych zadań, 
między innymi budowę Regionalnego 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego, 
rewitalizację rynku, budowę hal i boisk 
sportowych, remonty wielu dróg, a tak-
że budowę sieci wodociągowej i kanali-
zacyjnej.                                           red
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101 lat ukończyła pani Genowe-
fa Idzi. Pamiętają o niej pracowni-

cy Urzędu Stanu Cywilnego, którzy  
w dniu urodzin odwiedzili jubilatkę  

Już po raz czwarty w Brzesku, podob-
nie jak w całej Polsce 22 września ob-
chodzony  będzie Europejski Dzień bez 
Samochodu,. Dzień wieńczący Europej-
ski Tydzień Zrównoważonego Transpor-
tu. Kampania ma na celu zwiększenie 
świadomości społeczeństwa w zakresie 
ograniczenia korzystania z samocho-
dów na rzecz komunikacji zbiorowej 
oraz alternatywnych środków trans-
portu, co skutkować ma ograniczeniem 
ilości spalin emitowanych do atmosfery 
oraz zmniejszeniem hałasu. 

-W tym roku, oprócz tradycyjnych 

działań, takich jak rozpowszechnianie 
akcji, zamknięcie dla ruchu samocho-
dowego ulicy Szczepanowskiej czy za-
kup rowerowych stojaków, planujemy 
niespodziankę dla mieszkańców naszej 
gminy. Nie zdradzę na razie, w czym 
rzecz, ale zapewniam, że kierowcy będą 
zaskoczeni – zapowiada Henryk Piela, 
kierownik referatu Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska. 

To nie jedyna akcja promująca pro-
ekologiczne zachowania, zaplanowana 
na wrzesień. Jeszcze w tym miesiącu 
odbędzie się wielkie Sprzątanie Świata, 

które na terenie naszej gminy koordy-
nować ma Urząd Miejski. W akcję, jak 
co roku, zaangażowani zostaną ucznio-
wie ze szkół podstawowych i gimnazjów, 
a także sołtysi i przewodniczący zarzą-
dów osiedli. Plonem tej inicjatywy jest 
wiele ton śmieci zalegających w lasach, 
wzdłuż dróg, chodników, przy szkołach, 
zbieranych każdego roku. Akcję finan-
sują miejskie władze. Worki potrzebne 
do sprzątania mogą otrzymać zainte-
resowani mieszkańcy,  w tym celu po-
winni zgłosić się do referatu Gospodar-
ki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
mieszczącego się w budynku Urzędu 
Miejskiego, w pokoju 111 na pierwszym 
piętrze.                                           red

WOKÓŁ NAS

Ekologiczny wrzesień

Wraz z początkiem roku szkolnego 
zainaugurowana została dziesiąta 
edycja ekologicznego konkursu „Brze-
sko-czysta gmina”. Po raz siódmy ru-
szy też międzyszkolny konkurs „Zbie-
ramy zużyte baterie”. W ubiegłym 
roku szkolnym w szkołach i przed-
szkolach naszej gminy zebrano 2,7 
ton baterii.

- Edukacja najmłodszych przynosi 
doskonałe efekty. Adresaci konkursu 
i wielu jeszcze innych działań inicjo-
wanych przez dyrekcje szkół i przed-
szkoli będą w przyszłości doskonale 
zorientowani na ekologię i ochronę 
środowiska – zapewnia Henryk Piela, 
kierownik referatu  Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środowiska - Nie-
stety, w dalszym ciągu jest spora licz-

ba mieszkańców, którzy za nic mają 
zalecenia służb porządkowych i prze-
pisy dotyczące ochrony środowiska. 

W Brzesku, co stało się już niechlub-
ną tradycją, śmieci wyrzucane są w po-
bliżu koryta Uszwicy. Zanieczyszczają 
one wodę i glebę, tworzą też zatory 
na rzece. Po wiosennej powodzi woda 
naderwała brzegi rzeki, odsłaniając 
rury, którymi mieszkańcy odprowa-
dzają ścieki ze swoich domów prosto 
do Uszwicy. Najbardziej zadziwiające 
jest to, że rury takie znajdują się na-
wet tam, gdzie funkcjonuje kanaliza-
cja sanitarna. A przecież mieszkańcy 
naszej gminy mają możliwość wyko-
nania przydomowej oczyszczalni ście-
ków. Dzięki projektowi i licencji wyku-
pionej przez Urząd Miejski inwestycję  

taką wykonać można tanim kosztem.    
- Mimo częstych apeli, a także man-

datów, jakimi mieszkańcy zostali uka-
rani za brak umów na odbiór odpa-
dów komunalnych, podczas kolejnych 
kontroli prowadzonych przez pracow-
ników Urzędu Miejskiego wychodzi 
na jaw, że są jeszcze posesje, których 
właściciele w dalszym ciągu nie płacą 
za wywóz śmieci. Wywożą je do lasów 
i przydrożnych rowów, tworząc dzikie 
wysypiska. Niepokojące jest też to, że 
wielu mieszkańców spala śmieci, nie 
zdając sobie sprawy ze szkodliwości 
takiego procederu.  

- Urząd planuje zwiększenie często-
tliwości kontroli, które prowadzone 
będą  wraz z policją. Sprawdzać bę-
dziemy, w jaki sposób zagospodaro-
wywane są odpady stałe i ciekłe na 
terenie gminy - ostrzega inspektor 
Małgorzata Młynarczyk.              red

Jubileuszowy konkurs

Setka i jeden rok z okolicznościowym dyplomem, kwia-
tami i życzeniami. 

Pani Genowefa mieszka samotnie, 
jednak pozostaje pod troskliwa opie-
ką rodziny. Dzieci i wnuki regularnie 
ją odwiedzają, pomagają w wykony-
waniu codziennych obowiązków. Do-
stojna jubilatka wychowała ośmioro 
dzieci, doczekała się 21 wnucząt i 27 
prawnucząt.

- Mama jest w dobrej kondycji. Cie-
szymy się, że możemy się codziennie 
z nią spotykać. Jej długowieczność 
nie jest wynikiem szczególnej dba-
łości o zdrowie, nigdy nie stosowała 
żadnej szczególnej diety. Jest nie-
zwykłą osobą, pamięta o urodzinach 
wszystkich swoich dzieci, zięciów, sy-
nowych i wnuków - mówi syn jubilat-
ki, Marek Idzi.                           red
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Decyzją Zarządu Fundacji Rozwoju 
Systemu Edukacji, będącej narodowym 
operatorem programu „Młodzież w działa-
niu”, 33 organizacje społeczne z całej Polski 
otrzymały dofinansowanie na realizację 
projektów w ramach tzw. Inicjatyw Mło-
dzieżowych. W grupie tej znalazła się także 
Apostolska Grupa Młodzieży ze Szczepa-
nowa, która otrzymała dotację w wysokości  
3 460 euro. Za pieniądze te realizować bę-
dzie projekt „Młodzieżowy Klub Pralnia”. 

Grupa działa przy Stowarzysze-
niu Krzewienia Kultu Św. Stanisława  
i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Ziemi 
Szczepanowskiej. Projekt zakłada powoła-
nie do życia Młodzieżowego Klubu „Pral-
nia”, który będzie zarówno konkretnym 
miejscem do spotkań, jak i grupą młodych 
ludzi, która będzie podejmowała i inicjo-
wała różne działania na rzecz młodzieży. 
W ramach projektu przewidziano m.in. 
projekcje filmów kina niezależnego, budo-
wę tzw. ławeczek optymistycznych (miejsc 
spotkań młodzieży), a także cykl różno-

rodnych warsztatów, spotkań dyskusyj-
nych oraz mini-hapenningów. Realizacja 
projektu potrwa 10 miesięcy – rozpoczę-
ła się w sierpniu tego roku, zakończy się  
w lipcu 2011. 

„Młodzież w działaniu” to program Unii 
Europejskiej wspierający uczestnictwo  
w kształceniu pozaszkolnym, czyli  
w edukacji pozaformalnej. Jest skierowa-
ny przede wszystkim do młodych ludzi  
w wieku 13-30 lat oraz do osób pracują-
cych z młodzieżą, dla których edukacja 
pozaformalna to szansa indywidualnego 
rozwoju oraz zdobycia wiedzy i umiejętno-
ści niezbędnych we współczesnym świecie.  
W roku 2005 w ramach Programu Mło-
dzież dofinansowanie otrzymała Szcze-
panowska Grupa Rekonstrukcyjna „Woje 
Św. Stanisława”. 

Jeśli chodzi o nasz powiat, to w tej edy-
cji programu dofinansowanie otrzymała 
także Grupa Nieformalna „Jaman Space” 
ze Szczurowej. Stowarzyszenie Krze-
wienia Kultu Św. Stanisława BM

Ławeczka optymistyczna

W ostatnią niedzielę sierpnia związ-
kowcy oraz mieszkańcy Brzeska uczcili 
30. rocznicę powstania NSZZ Solidar-
ność. Uroczystości rozpoczęły się  pro-
gramem  słowno-muzycznym przygo-
towanym przez młodzież z Miejskiego 
Ośrodka Kultury pod kierunkiem Ewe-
liny Stępień. Program został oparty  
na dotyczących Solidarności tekstach 
encyklik, listów apostolskich, homilii 

i przemówień autorstwa Jana Pawła 
II. Wykonane zostały też Rota Solidar-
ności, „Mury„ Jacka Kaczmarskiego, 
„Żeby Polska była Polską” Jana Pie-
trzaka oraz pieśń „ Ojczyzno ma”. Mszę 
świętą w intencji Ojczyzny, ludzi pra-
cy i NSZZ Solidarność odprawił ksiądz 
prałat Józef Drabik.   

Po mszy związkowcy oraz przedsta-
wiciele władz gminy i powiatu, a także 

delegacje zakładów pracy oraz miesz-
kańcy, złożyli wiązanki kwiatów przy 
popiersiu  bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
oraz pod tablicą upamiętniającą NSZZ 
Solidarność. Gościem honorowym spo-
tkania był przewodniczący małopolskiej 
Solidarności Wojciech Grzeszek.  

- Kiedy przysłuchiwałem się tej żywej 
lekcji historii, zrodziło się we mnie py-
tanie o rolę „Solidarności” - tej sprzed 
30 lat, i tej obecnej. Dzisiaj wiem, że 
pielęgnowanie tych idei jest nie mniej 
ważne niż 30 lat temu. Niegdyś związki 
zawodowe walczyły z systemem totali-
tarnym o wolność i demokrację, teraz 
muszą walczyć o ochronę miejsc pracy, 
o lepsze prawotwórstwo, o wolny, a nie 
„dziki” rynek. W końcu muszą walczyć 
o poszanowanie godności osób uczciwie 
pracujących, których prawa pracowni-
cze w tym nowym systemie są nagmin-
nie łamane. Okazuje się, że koniecz-
ność ciągłego dostosowywania się do 
zmieniającego się otoczenia, wymagać 
będzie od związków zawodowych wiele 
pracy i dalszego poświęcania się dla in-
nych - komentuje przewodniczący Rady 
Miejskiej, Krzysztof Ojczyk - Spogląda-
jąc z sympatią na cały 30–letni dorobek 
Związku Zawodowego „Solidarność”, 
chciałbym z okazji tego jubileuszu ży-
czyć wszystkim związkowcom i ich ro-
dzinom wytrwałości w pozostawaniu 
wiernym swoim ideałom.                red

W 30. rocznicę Solidarności
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Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna już we wrześniu ubiegłego roku 
przystąpiła do Programu Rozwoju Bi-
bliotek realizowanego przez Fundację 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjne-
go powołaną przez Polsko-Amerykań-
ską Fundację Wolności dysponującą 
grantem w wysokości 28 milionów do-
larów przekazanych przez Fundację 
Billa i Melindy Gatesów. Jak wyjaśnia 
dyrektor PiMBP Maria Marek, celem 
programu jest upowszechnienie dostę-
pu do nowoczesnych technologii komu-

nikacyjnych oraz umożliwienie posze-
rzenia kompetencji bibliotekarzy. Mówi 
także o aktywizowaniu i integrowaniu 
społeczności lokalnych wokół bibliotek 
– tworzeniu Koalicji na rzecz Rozwoju 
Bibliotek. Brzeska  książnica jest jedną 
z 215 placówek zakwalifikowanych do 
pierwszej edycji realizowanego właśnie 
projektu.  

- W ramach programu podległe nam 
biblioteki wzbogaciły się o dziesięć ze-
stawów komputerowych, osiem urzą-
dzeń wielofunkcyjnych (drukarka, ska-

Koalicja w bibliotece ner, ksero, fax), laptop, rzutnik, ekran, 
drukarkę A3 oraz osiem cyfrowych 
aparatów fotograficznych. Łączna war-
tość sprzętu to około 60 tysięcy złotych 
– wylicza dyrektor Maria Marek - Po-
nadto pracownicy bibliotek uczestniczą 
w szkoleniach menedżerskich, informa-
tycznych i komunikacyjnych.

Zgodnie z założeniami PRB przy każ-
dej Bibliotece Wiodącej (taką właśnie 
jest brzeska placówka, która działa jako 
współpartner bibliotek z Dębna i Borzę-
cina) powinna powstać Gminna Koalicja 
na rzecz Rozwoju Biblioteki składająca 
się z przedstawicieli różnych środowisk 
i instytucji. Chęć uczestnictwa w pra-
cach Koalicji zadeklarowało 16 osób. 

- Biblioteki w obecnych czasach sta-
ją się Bibliotecznymi Ośrodkami Ko-
munikacji Społecznej. Stawia to przed 
nami bardzo ambitne zadania. Aby im 
sprostać, musi w miejscu ich działania 
znaleźć się grupa ludzi, która będzie 
je wspierać, pomagać, podsuwać pro-
pozycje działań i będzie miała odwa-
gę publicznie o takie wsparcie prosić. 
Głównym celem zawiązanej w naszej 
bibliotece Koalicji jest współdziałanie  
z brzeską książnicą, wspieranie jej dzia-
łań, budowanie sprzyjającego klimatu  
i działanie na rzecz jej rozwoju - wyja-
śnia Maria Marek.                         red

W skład Koalicji na rzecz Rozwoju Bibliotek wchodzą: 
Józef Kubas - były dyrektor LO, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kul-
tury i Sportu, Maria Stolińska - wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 
2, Urszula Białka - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Brze-
sku, Małgorzata Cuber - dyrektor MOK,  Jadwiga Zaczyńska - wicedyrektor 
Publicznego Gimnazjum nr 2, Grażyna Skrzekucka - inspektor do spraw 
przedszkoli, Renata Pabian - pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów 
alkoholowych, Katarzyna Pacewicz-Pyrek - radna miejska, Grzegorz Bach 
- prywatny przedsiębiorca, Teresa Łącka - emerytowany bibliotekarz, Kry-
styna Durda - emerytowana nauczycielka, Mateusz Zięba – student, Renata 
Wielgosz – instruktor biblioteki, Agata Nalepka – pracownik biblioteki, Ka-
rina Legutek - pracownik biblioteki, Bożena Wasil - pracownik reprezentują-
cy biblioteki terenowe. Honorowym członkiem Koalicji jest burmistrz Grze-
gorz Wawryka, z zespołem współpracuje także jego zastępca Jerzy Tyrkiel.

Dla działaczy i sponsorów

W połowie wakacji burmistrz Brzeska 
Grzegorz Wawryka wręczył okoliczno-
ściowe medale 625-lecia miasta sponso-
rom i działaczom Okocimskiego Klubu 
Sportowego. Ceremonia odbyła się na 
stadionie brzeskiego klubu w przerwie 
meczu, w którym podopieczni Krzysz-
tofa Łętochy zmierzyli się ze słowackim 
Partizanem Bardejov.  

Medalami wyróżnieni zostali: Jacek 
Pastuszka – prezes Zarządu Carlsberg 
Polska; Piotr Chęcielewski  - wiceprezes 
Zarządu ds. marketingu; Marcin Bur-

dach – dyrektor ds. 
gastronomii i spon-
soringu; Wiesław 
Smulski – prezes 
Zarządu Can Pack, 
dyrektor zarządza-
jacy; Jerzy Sarna 
– wiceprezes Zarzą-
du Can Pack, dy-
rektor zarządzający; 
Stanisław Waśko – 
pierwszy wiceprezes 
Zarządu Can Pack; 

Ryszard Półtorak – wiceprezes spółki CP 
RE oraz  Wojciech Burczyk – wiceprezes 
Zarządu, dyrektor ds. finansowych.

Medale otrzymali także  byli działa-
cze i sportowcy OKS: Zygmunt Skurnóg. 
Zbigniew Zydroń, Józef Serwatka, Ro-
man Rudnik oraz Józef Gawenda. . 

Zygmunt Skurnóg to między inny-
mi przewodniczący Wydziału Gier  
i Dyscypliny Tarnowskiego Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej , honorowy czło-
nek Zarządu Małopolskiego Związku 
Piłki Nożnej, honorowy członek Oko-

cimskiego Klubu Sportowego, długolet-
ni kierownik piłkarskich drużyn OKS 
oraz sekretarz klubu. Jego działalność 
była wielokrotnie nagradzana, mię-
dzy innymi Złotą Odznaką Polskiego 
Związku Piłki Nożnej.

Zbigniew Zydroń był piłkarzem brze-
skiego klubu w latach 1954–1974,  
a przez następne 14 lat zajmował się 
szkoleniem młodych piłkarzy Okocim-
skiego. To także długoletni pracownik 
Browaru Okocim oraz radny miejski 
(członek komisji kultury i sportu) w ka-
dencji 1976 – 1980. 

Józef Serwatka i Roman Rudnik całe 
swoje życie związali z Browarem Oko-
cim oraz klubem, któremu zakład nie-
zmiennie patronuje. Obaj z powodze-
niem występowali też w jego barwach. 
Ten pierwszy na pozycji bramkarza,  
a drugi jako obrońca. 

Józef Gawenda to aktualny prezes 
Okocimskiego. Przez wiele lat reprezen-
tował barwy siatkarskiej drużyny brze-
skiego klubu. Po zakończeniu kariery 
zawodowej zajął się pracą trenera. Wy-
chował wiele pokoleń siatkarskiej mło-
dzieży, odnosząc z nią liczne sportowe 
sukcesy.                                           red
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Już po raz dziesiąty Caritas przy pa-
rafii Miłosierdzia Bożego był organizato-
rem kolonii letnich dla dzieci z Brzeska. 
Koloniści bawili w Sianożętach niedaleko 
Ustronia Morskiego, w ośrodku Imperiall, 
a wychowawcy i organizatorzy zapewnili 
im moc atrakcji. Jak każdego roku mó-
zgiem całego przedsięwzięcia byli Jolanta 
i Tadeusz Olchawowie, którym od lat nie-
obca jest idea niesienia pomocy najbar-
dziej potrzebującym. Pracując w Caritas, 
wpadli na pomysł organizowania kolonii 
dla dzieci z rodzin wielodzietnych, ubo-
gich i niewydolnych wychowawczo.

W tym roku podopieczni Caritas wypo-
czywali na dwóch turnusach, aby mogły 
one dojść do skutku, organizatorzy mu-
sieli włożyć w to wiele wysiłku..

- Przygotowania do kolonii trwają już 
od wczesnej wiosny. Musimy zarezerwo-
wać miejsca w ośrodkach, bilety PKP, 
przygotować plakaty i karty. W kwiet-
niu i maju prowadzimy zapisy na kolo-
nie, podejmujemy także starania o po-
zyskanie dotacji z Caritas Dicezjalnego 
w Tarnowie oraz w Urzędzie Miejskim 
w Brzesku. Wysokość dotacji decyduje  
o tym, jak duża grupa dzieci może poje-
chać na kolonie bez konieczności wno-
szenia całości opłat. Z reguły około 40 
procent uczestników korzysta z dopłat, 
to znaczy, że dzieci z uboższych rodzin 
mogą skorzystać z dość znacznej ulgi 
– mówi Jolanta Olchawa.

W koszty pobytu dzieci na koloniach 
wlicza się, oprócz wyżywienia i zakwa-

Na kolonie z Caritasem terowania, wycieczki, pobyt na basenie, 
w stadninie koni, rejs statkiem po mo-
rzu i wiele, wiele innych atrakcji. Dzieci 
uczestniczą także w wielu konkursach  
a także, w razie, gdy organizator korzy-
sta z dopłaty z UM, w zajęciach profilak-
tycznych z zakresu zapobiegania alkoho-
lizmowi i narkomanii. Caritas organizuje 
także wyjazdy zimowe w czasie ferii. I te 
także cieszą się już renomą wśród ma-
łych wczasowiczów. 

- Warto podkreślić, że wychowawcami 
na koloniach są nauczyciele związani  
z placówkami oświatowymi miasta i gmi-
ny Brzesko, którzy pracują jako wolonta-
riusze. W tym roku wychowawcami byli: 
Anna Serwin, Lidia Wolnik, Grażyna 
Pleśniarska – Gwizdała, s. Krystyna Gi-
bała, Elżbieta Kural, ks. Czesław Kaput 
i Andrzej Capik. Dobrym duchem kolonii 
jest zawsze ksiądz proboszcz Józef Mu-
larz. Przez cały czas przygotowań do wy-
jazdów czynimy starania, aby były one 
jak najtańsze. Wymaga to wielu zabie-
gów, ale cieszymy się, kiedy gromadzimy 
komplet wypoczywających – dodaje Ta-
deusz Olchawa.

W Caritas przy parafii Miłosierdzia 
działa około 20 osób i, co warto podkre-
ślić, na brak pracy narzekać nie mogą. 
Co miesiąc ponad 60 rodzin otrzymuje 
paczki z jedzeniem. Co kwartał z pomocy 
żywnościowej korzysta około 150 osób. 
Przed rozpoczęciem roku szkolnego wiele 
dzieci ze szkół podstawowych i gimna-
zjów otrzymało wyprawki.

Od dawna Brzesko „na telekomunika-
cji stoi”. Zaczęło się od pierwszej prywat-
nej sieci telefonicznej, a dziś praktycznie 
w całej gminie nie ma problemów, żeby 
mieć telefon, dostęp do Internetu, a na-
wet telewizję cyfrową, oferowaną jedy-
nie w większych aglomeracjach. 

- Brak dostępu do sieci internetowej 
to w dzisiejszych czasach rzecz nie do 
pomyślenia. Sieć stała się nam niezbęd-
na, tak jak telefon komórkowy. Kilku-
krotnie w ciągu dnia każdy z nas pisze 
i odbiera maile, sprawdza swoje konta 
na portalach społecznościowych. Do 
sprawdzenia, czy ktoś czegoś nie napisał 
na „gadulcu”, czy nie czeka jakiś e-mail, 
wykorzystywane są telefony komórko-
we, tak więc można to robić w czasie za-
kupów, czy innych czynności wykonywa-
nych poza domem - mówi Bogdan Kopeć, 
informatyk Urzędu Miejskiego. 

Na brzeskim rynku działa kilku nie-

zależnych provider’ów oferujących takie 
usługi. Na 99 procentach powierzchni 
gminy mieszkańcy mają dostęp do In-
ternetu. W kilkunastu miejscach, w któ-
rych działają Brzeskie Hotspoty można 
korzystać z Internetu zupełnie za darmo. 
Sieć  Brzeskie Hotspoty, która powstała 
prawie 2 lata temu, cały czas funkcjonu-
je i jest wykorzystywana bardzo często. 
Średnio miesięcznie notowanych jest 
około 3 tysiące wejść do sieci. 

 Należy wziąć pod uwagę, że ta sieć nie 
jest przewidziana do stałych połączeń. 
Jej celem jest umożliwienie dostępu 
do Internetu trwającego nie dłużej niż  
2 godziny. Po tym czasie następuje sa-
moczynne rozłączenie, a następne połą-
czenie może zostać uzyskane po 15 min 
lub 1 godzinie,  w zależności od położe-
nia punktu dostępowego -wyjaśnia Bog-
dan Kopeć.  

Brzeskie Hotspoty powstały dzięki na-

wiązaniu współpracy między Urzędem 
Miejskim i czterema firmami, które jako 
partnerzy włączyły się w organizację 
przedsięwzięcia. Są to firmy: CLIMAX 
Rafała Kraja, NETSYSTEM Rafała 
Cygi, WIMAXNET Jarosława Mleczki 
oraz ZETO SA. 

- Wynegocjowane warunki  działania 
sieci pozwoliły na osiągnięcie celu gminy, 
jakim było jak najszersze upowszechnie-
nie bezpłatnego dostępu do Internetu, 
przy jednoczesnym zachowaniu ekono-
micznych praw partnerów do oferowania 
sprzedaży komercyjnego dostępu do sieci. 
Funkcjonowanie Hotspotów nie koliduje 
z lokalnym rynkiem usług internetowych, 
a jedynie uzupełnia jego ofertę. Należy 
podkreślić, że takich rozwiązań w zakre-
sie powszechnego działania hotspotów 
jest w Polsce bardzo mało. Dodatkowo, 
nasze rozwiązanie było jednym z pierw-
szych w Polsce – chyba tylko Rzeszów 
przewyższył nas pod względem ilości 
punktów dostępowych w owym czasie -
 mówi wiceburmistrz Jerzy Tyrkiel.   red

Sieć w całej gminie
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Wojciech Sukiennik – 20-letni mieszkaniec Brzeska, były uczeń Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Brzesku i brzeskiego Gimnazjum Katolickiego. Absolwent 
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Szczepanow-
skiego, Biskupa i Męczennika (profil humanistyczny), jeden z głównych wy-
konawców w spektaklu „Kabaret Starszych Panów” przygotowanym przez 
Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku. Kilkakrotnie wystąpił w telewizyjnych 
produkcjach („W-11”, „Detektywi”). 26 listopada odbędzie się premiera filmu 
„Joanna” Feliksa Falka, w którym wystąpił w jednym z epizodów. Ostatnio 
pojawił się też na planie filmu „Uwikłanie” – thrillera realizowanego w do-
borowej obsadzie przez Jacka Bromskiego. Od 1 października tego roku (!!!) 
student Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

WOJCIECH SUKIENNIK:
Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to będę pierwszym aktorem w rodzinie.

W tym roku dostałeś się do wymarzo-
nej szkoły teatralnej, ale stało się to 
za drugim podejściem, bo rok temu 
oblałeś egzamin zdając do krakow-
skiej uczelni i …
… I bardzo dobrze się stało, bo rok temu 
nie byłem jeszcze przygotowany do podję-
cia nauki w zawodzie aktora. 
Bardzo dobrze się stało? Nie było Ci 
ani przez chwilę przykro, że oblałeś? 
Ściemniasz.
Pewnie, że było mi przykro, ale bardzo 
szybko zorientowałem się, że profesoro-
wie, którzy mnie egzaminowali, mieli ra-
cję. Nabrałem pokory. To ważne w tym 
zawodzie. 
A kiedy to posiadłeś wiedzę o tym, że 
jeszcze daleko do doskonałości? 
Do doskonałości jest jeszcze dalej, niż je-
steśmy to w stanie sobie wyobrazić. Ale do-
wiadywałem się tego przez cały rok ucząc 
się w Szkole Aktorskiej i Telewizyjnej 
SPOT w Krakowie. W tym miejscu chciał-
bym serdecznie podziękować pewnej oso-
bie, która bardzo mi pomaga i ufundowała 
mi stypendium na czas mojego kształcenia 
w szkole Aktorskiej i Telewizyjnej SPOT  
w Krakowie. W szkole otworzono mi oczy 
na wiele spraw, nauczono mnie podstaw. 
Aż nadszedł odpowiedni czas, aby móc 
startować i liczyć na powodzenie. Żeby 
dostać się do wyższej szkoły kształcącej 
przyszłych aktorów, trzeba umieć śpiewać, 
tańczyć, mówić, czyli zdobyć umiejętności 
dotyczące dykcji, impostacji i emisji głosu, 
a wreszcie wykonywać najbardziej skom-
plikowane zadania aktorskie. 
I w ciągu jednego roku niepokorny 
Wojtek Sukiennik tego wszystkiego 
się nauczył?
Oczywiście, że nie. Ja nie jestem jeszcze 
aktorem, dopiero dostałem się do szkoły. 
Muszę jednak podkreślić, że SPOT dużo 
dobrego uczynił, abym osiągnął ważny 
etap w mojej artystycznej edukacji. Mam 
wielki szacunek do pana Jana Korwina-

Kochanowskiego, dyrektora SPOT-u. Na-
uczył mnie między innymi jak dobrze mó-
wić wierszem. 
Mówić wierszem? To jest wielka sztuka?
Zrozum człowieku. On nauczył mnie mó-
wić wierszem, a nie mówić wiersza. To 
szalona różnica. Mistrzem w mówieniu 
wierszem był Zbigniew Zapasiewicz. Ja, 
po zetknięciu z naukami pana Korwina-
Kochanowskiego, będę teraz dążył do tego, 
żeby dorównać obu Mistrzom. Jest jeszcze 
jedna ważna rzecz. Pan Jan Korwin-Ko-
chanowski nauczył nas (mam tu na myśli 
całą grupę uczniów uczestniczących w za-
jęciach krakowskiej szkoły) brać odpowie-
dzialność za to, co się robi. Żeby nie iść na 
bylejakość. Nauczył nas dobrego gustu i po 
prostu rzemiosła. Wystarczy?
Mhm. Czy mały Wojtuś Sukiennik 
chciał być aktorem, czy też na począt-
ku wolał być, jak każdy w jego wieku, 
strażakiem?
Pewnie, że chciałem być strażakiem, ale 
najlepiej na etacie w teatrze. Tak poważ-
nie, to faktycznie, od najmłodszych lat ma-
rzyłem o pracy na scenie. Dlatego wyko-
rzystywałem każdą okazję, żeby wystąpić. 
Najpierw były to recytatorskie konkursy, 
później spektakle teatralne w szkołach, 
czy też w Miejskim Ośrodku Kultury. Każ-
dej z tych instytucji wiele zawdzięczam. 
Oczywiście, moje spojrzenie na ewentual-
ny zawód aktora ulegało transformacjom. 
Najpierw cieszyły mnie dyplomy, później 
występy w teatralnych grupach, a od pew-
nego czasu możliwość zgłębiania arkanów 
zawodu. Bo, co należy podkreślić, ja nie 
jestem jeszcze aktorem, ale bardzo chciał-
bym nim zostać 
… Jak wujek, dziadek, tata, czy też 
ktoś inny z rodziny?
W mojej rodzinie nie ma żadnych trady-
cji aktorskich. Jeśli wszystko pobiegnie 
wymarzonym przeze mnie torem, to będę 
pierwszym aktorem w rodzinie. Fakt, 
że dostałem się do szkoły, zawdzięczam 

przede wszystkim ciężkiej pracy i osobom, 
które ze mną pracowały, bo wskazywały 
mi, jak postępować, a jakich nawyków się 
wystrzegać. Co ważne, zdałem pozytywnie 
egzamin, bez żadnych pleców.
A są plecy?
O plecach głośno się nie mówi, ale po-
dobno się zdarzają. Ja uważam, że ich 
nie ma. Wyobraź sobie, że do pierwszego 
etapu zgłosiły się 1162 osoby. W tym ja. 
Przeszedłem przez pierwsze sito i zna-
lazłem się w stawce złożonej z 297 osób,  
z których każda chciała otrzymać indeks. 
W trzecim etapie zostało nas już tylko 86 
osób. Wreszcie ogłoszono werdykt, a z jego 
treści wynikało, że znalazłem się w gronie 
23 studentów pierwszego roku Akademii 
Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza 
w Warszawie. Czy to nie jest powód do ra-
dości? ( I tak i nie . Tak, ponieważ mam 
ten poważny krok już za sobą, a nie, bo to 
dopiero POCZĄTEK. Mam zamiar nadal 
ostro pracować.
Po co chcesz być aktorem? Dla sławy? 
Pieniędzy? Żeby wyrywać panienki?
Już od roku jestem o tym przekonany,  
a wiedziałem o tym też wcześniej, że ak-
torstwo, to nie splendory, ale ciężka pra-
ca. Przez ten ostatni rok nabrałem trochę 
doświadczenia. Pomogła mi w tym praca  
w krakowskiej szkole. Miałem to szczęście, 
że uczyli mnie tak znamienici fachowcy 
jak Jan Korwin-Kochanowski, Edward 
Linde-Lubaszenko, Jerzy Trela, czy Jan 
Peszek. Nie zmarnowałem tego roku. Po-
zwól, że jeszcze raz zacytuję tutaj Mistrza, 
z którym, niestety, nie przyszło mi się 
nigdy spotkać. Zbigniew Zapasiewicz po-
wiedział kiedyś, że osoba, która dąży tylko 
do popularności, nie powinna nazywać się 
aktorem. Mam tego świadomość. 
Chcesz mi wmówić, że aby zagrać  
w popularnym serialu i wypowie-
dzieć kilka nieskomplikowanych 
kwestii, trzeba ciężko pracować? 
Tak. Pozostaje pytanie, czy chcesz, żeby 
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twoja ciężka praca zaowocowała tyl-
ko udziałem w tasiemcowych serialach,  
z których później trudno się wyzwolić, czy 
też masz jakiś inny pomysł na sceniczny 
byt. To zapewne brzmi patetycznie, ale już 
jako dziecko lubiłem, kiedy coś się dzia-
ło, a ja miałem na to jakikolwiek wpływ.  
W miarę dorastania zmieniała się moja 
optyka, jednak nadal uważam, że aktor-
stwo to nie tylko odtwórstwo, ale przede 
wszystkim praca twórcza. Krzysztof Maj-
chrzak, którego miałem okazję poznać 
podczas ostatniej tury warszawskich egza-
minów, mawia, że aktorstwo to apetyt na 
spotkanie z drugim człowiekiem. Prawdzi-
wy aktor to człowiek, który jest w stanie 
złożyć mocną emocjonalnie ofertę. Podpi-
suję się pod tymi słowami i cieszę się, że 
będę miał przez pewien czas bliską stycz-
ność z autorem tych słów. 
Krzysztof Majchrzak jest twoim mi-
strzem?
Ważne jest to, żeby już na początku swojej 
drogi spotkać mistrza, który będzie tobą 
kierować, pokaże ci na przykład, jak wy-
korzystać swoje naturalne predyspozycje, 
a gdzie po prostu przesadzasz z – jak ci się 
wydaje – wyrazem artystycznym. Taki jest 
właśnie Krzysztof Majchrzak. „Konopiel-
ka” z nim w roli głównej nakręcona została 
w 1982 roku, a nadal jest to dla mnie szko-
ła aktorstwa. Pan Majchrzak to człowiek 
bezkompromisowy, wiedzący, czego chce  
i co jest naprawdę konieczne. 
A nie lepiej pójść drogą pewnych bliź-
niaków, którzy popularność zawdzię-
czają udziałowi w jednym z seriali?
Można i tak, ale ci bracia lansują samych 
siebie. Według mnie z aktorstwem nie ma 
to nic wspólnego.
A twój Mistrz występujący w pewnej 
reklamie i wmawiający nam, że jest 
sobą? Co on lansuje?
Produkt, który reklamuje. Czyli wywią-
zuje się z powierzonej mu roli. Dokładnie 
jest sobą. Jest w tej reklamie prawdziwy, 
autentyczny. Praca w reklamie, wbrew 
pozorom, może być poważnym zadaniem 
aktorskim, z którego należy się dobrze wy-
wiązać. Zabrzmi to może nieskromnie, ale 
sam niedawno brałem udział w nagraniu 
reklamy pewnego banku. Musiałem wcie-
lić się w rolę doradcy finansowego, który 
ma za zadanie przekonać odbiorcę do pro-
ponowanego mu produktu. Zleceniodawcy 
reklam traktują tę sprawę bardzo poważ-
nie. Realizatorem reklamy, w której mia-
łem przyjemność wystąpić, jest Pan To-
masz Konecki, współreżyser takich hitów 
jak „Testosteron”, czy „Lejdis”.
Udział w reklamie to sukces i powód 
do dumy? (tutaj muszę Czytelnikom 
przekornie podpowiedzieć, że Maria 

Czubaszek w wywiadzie udzielonym 
Bohdanowi Gadomskiemu w „Ango-
rze” z 5 września 2010 roku powie-
działa, iż „Prawdziwi, wielcy aktorzy 
grają w reklamach. Poza nimi prawie 
się ich nie widuje na małym ekranie”)   
Zapewne można zagrać Hamleta i nie od-
nieść sukcesu. Krakowska SPOT nie tylko 
uczy, ale także stwarza możliwość uczest-
niczenia w castingach do wielu telewizyj-
nych produkcji i ja z tej możliwości czasem 
korzystałem. Dlatego na przykład kilka 
razy znalazłem się na planie „W-11”, czy 
„Detektywi”. Dwukrotnie również mogłem 
stanąć przed kamerą w poważnych fabu-
larnych produkcjach. Jesienią na ekra-
nach kin ukaże się film „Joanna” Feliksa 
Falka, w którym zagrałem epizod. Obraz 
umiejscowiony jest w realiach II wojny 
światowej. Opowiada historię samotnej 
młodej pianistki, która utraciła męża  
w wojennej zawierusze ( Urszula Grabow-
ska. ) Przypadkiem znajduje małą żydow-
ską dziewczynkę. Ukrywa ją. Jej problem 
polega na tym, że o całej sprawie dowiadu-
je się mieszkający po sąsiedzku Niemiec, 
który ją szantażuje. Ja w tym filmie zagra-
łem skromny epizodzik u boku Wojciecha 
Leonowicza znanego z występów na scenie 
krakowskiej „Bagateli”. 
Zagrałem też epizod w thrillerze „Uwi-
kłanie” Jacka Bromskiego z fenomenalną 
obsadą. Na planie filmowym spotkałem 
między innymi Andrzeja Seweryna, Maję 
Ostaszewską, Krzysztofa Pieczyńskiego  
i Piotra Adamczyka, z którym gram w jed-
nej scenie. To bardzo sympatyczny aktor 
zachowujący się bez cienia gwiazdorstwa, 
ale znający swoją wartość. Na oba te obra-
zy serdecznie zapraszam do kin. 
A propos gwiazdorstwa. Czy zdany 
egzamin nie sprawił przypadkiem, 
że panu Wojciechowi Sukiennikowi 
uderzyła „sodówa” do głowy? 
Mam sporo przyjaciół i relacje między 
nami pozostały bez zmian. Jestem po pro-
stu taki sam, a oni przyjmują mnie tak 
jak dotychczas. Owszem, kiedy dostałem 
się do szkoły, pewni ludzie, którzy w ogó-
le mnie nie znają, uznali, że mi odbiło. 
Chcieliby ugryźć kogoś, kto „osiągnął coś” 
przez ciężką pracę, bo ja przez ostatni rok 
naprawdę ostro harowałem. Teraz będzie 
tak samo, zajęcia w szkole odbywać się 
będą sześć razy w tygodniu. Ale chcąc coś 
w życiu osiągnąć, trzeba ciężko pracować, 
bo to jest dopiero początek drogi, którą 
świadomie obrałem. Przypomnę więc, że ja 
jeszcze nie jestem aktorem, ale zamierzam 
nic zostać. 
Czy podczas nauki szkolnej znajdziesz 
czas, żeby od czasu do czasu gdzieś na 
planie filmowym dorobić parę groszy?

Na ewentualną pracę w filmach mam czas 
do końca wakacji. Jest taka niepisana za-
sada, że studenci pierwszego roku poza 
szkołą nie grają. Po pierwsze: nie ma na 
to czasu. Po drugie: nie mamy jeszcze wy-
starczających umiejętności, choć wyjątki 
się zdarzają. 
Gorąco wierzę, że dotrwasz do dyplo-
mu aktora. Jaki image tobie najbar-
dziej odpowiada? 
Dla mnie jako przyszłego (mam nadzieję) 
aktora ważne jest to, aby być uniwersal-
nym. Nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, 
że najgorsze jest zaszufladkowanie. Znowu 
zacytuję Zbigniewa Zapasiewicza, który 
kiedyś powiedział, że aktorstwo to wydo-
bywanie z siebie i uprawdopodobnianie 
sytuacji, która niekoniecznie musi mnie 
dotyczyć. Chciałbym, żeby mój warsztat po-
zwolił mi odnaleźć się w każdym gatunku.
Szczerze ci tego życzę. Opowiedz jesz-
cze, jak przebiegają egzaminy do war-
szawskiej szkoły. 
Egzamin podzielony jest na trzy etapy.  
W pierwszych dwóch kandydat prezentuje 
minimum pięć tekstów – wiersz klasycz-
ny, współczesny, prozę klasyczną i współ-
czesną, a także monolog. Na podstawie 
tych prezentacji komisja ustala, kto kwa-
lifikuje się do trzeciego, najtrudniejszego, 
ale i najciekawszego, etapu. Zaczyna się 
od rozmowy, podczas której egzamina-
torzy poznają naszą wiedzę na temat hi-
storii teatru, historii sztuki, zagadnień 
politycznych, sportu, kultury i religii. 
Przechodzimy też logopedyczne konsulta-
cje pod kątem dykcji, impostacji i emisji 
głosu. Egzamin gimnastyczny sprawdza 
naszą sprawność fizyczną. Podczas eg-
zaminu tanecznego wykonujemy tańce 
ludowe i współczesne. Otrzymujemy też 
zadania sprawdzające naszą pamięć ru-
chową, rytmizację i umiejętność tanecznej 
improwizacji. Na egzaminie muzycznym 
sprawdzane są warunki głosowe, słuch, 
nośność głosu. Mówiąc krótko, trzeba po-
kazać, że się umie śpiewać. Oczywiście 
bardzo ważna jest ocena otrzymana na 
egzaminie aktorskim zdawanym przed 
15-osobową komisją. Mówimy „swoje” tek-
sty, ale zmuszani jesteśmy do nagłej zmia-
ny interpretacji. Chodzi o to, aby udowod-
nić swoją elastyczność,  gotowość pracy  
z reżyserem. Ten trzeci etap trwa tydzień. 
Każdego dnia odbywa się inny egzamin. 
Każdy egzamin to pewna ilość punktów, 
których suma daje odpowiedź, kto zakwa-
lifikuje się do grona wybrańców. Mnie się 
udało, a zawdzięczam to nie tylko swojej 
pracy, ale wielu ludziom, z których rad  
i wskazówek korzystałem. Dziękuję im za 
to serdecznie.  

Rozmawiał PRUD
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Przyjazne ciepło, co to znaczy?
Czynimy starania, aby zmniejszyć nega-
tywny wpływ ciepłowni na środowisko. 
Polega to przede wszystkim na likwidacji 
lokalnych kotłowni węglowych – głównych 
źródeł tak zwanej niskiej emisji. W ubie-
głym roku kilkadziesiąt mieszkań z bloku 
nr 3 przy ulicy Ogrodowej, ogrzewanych 
piecami węglowymi, podłączonych zosta-
ło do sieci. W tym roku przebudowaliśmy 
kotłownię węglową na gazową przy ulicy 
Uczestników Ruchu Oporu. Stale moder-
nizujemy urządzenia oraz sieć przesyło-
wą, co ma na celu podniesienie ich spraw-
ności oraz przekłada się na zmniejszenie 
zużycia paliwa. 
W zbliżającym się sezonie grzewczym 
ma zostać w MPEC wprowadzona 
nowa technologia wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, proszę 
powiedzieć, na czym ona będzie po-
legać.
Jesteśmy na etapie wdrażania technologii 
współspalania biomasy –  zrębków drzew-
nych i trocin, które stanowić będą około 
5-10 procent  wsadu do kotła rusztowego. 
Mieszając je z miałem węglowym unikamy 
emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, 
a ponadto możemy zagospodarować odpa-
dy drzewne. Zakupiliśmy już odpowiedni 
sprzęt, który ułatwiać będzie przygotowy-
wanie mieszanki. Efektem tych działań 
będzie produkcja ciepła przyjaznego dla 
środowiska oraz bardziej efektywne wyko-
rzystanie paliw. Dodam jeszcze, że MPEC 
spełnia wszystkie normy emisji spalin  
i pyłów między innymi przez odpowiednie 
prowadzenie procesu spalania, system 
urządzeń odpylających oraz stosowanie 
dobrej jakości węgli. Spółka nie figuruje 
na liście zakładów uciążliwych dla środo-
wiska naturalnego w województwie mało-
polskim. W ubiegłym roku na inwestycje 
wydaliśmy prawie 450 tysięcy złotych,  
w tym roku na inwestycje zaplanowali-
śmy 700 tysięcy.
Ilu MPEC ma obecnie klientów?
Dostarczamy ciepło do większości bu-
dynków administrowanych przez Spół-
dzielnię Mieszkaniową i Miejski Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej a także do 
zakładów pracy, urzędów, szkół i przed-
szkoli. W ostatnim czasie zwiększa się 
zainteresowanie naszym produktem 
także wśród właścicieli domów jedno-
rodzinnych. Do korzystania z naszych 

usług skłania niższy koszt w porówna-
niu do ogrzewania innymi paliwami,  
a także bezpieczeństwo, komfort cieplny 
i wygoda. Wszędzie tam, gdzie jest to 
uzasadnione technicznie i ekonomicznie 
dokonujemy podłączeń do naszej sieci. 
Prowadzimy politykę zorientowaną na 
pozyskiwanie nowych odbiorców.
Klienci MPEC nie zawsze zadowole-
ni są z wysokości rachunków, jakie 
otrzymują na koniec każdego sezonu 
grzewczego. Skarżą się, że odczyty  
z podzielników ciepła są dla nich nie-
czytelne.
Swoich klientów możemy podzielić na dwie 
grupy: bezpośrednich i pośrednich. Do tej 
pierwszej należą zakłady pracy, urzędy 
oraz właściciele domów jednorodzinnych, 
otrzymują oni rozliczenie za ciepło na pod-
stawie faktury, która uwzględnia skład-
niki zawarte w taryfie na ciepło, zatwier-
dzonej przez Urząd Regulacji Energetyki. 
Faktura jest czytelna, jej zrozumienie nie 
stanowi trudności.
Druga grupa naszych odbiorców rozlicza-
na jest za dostawę ciepła przez admini-
stratorów budynków, czyli Spółdzielnię 
Mieszkaniową i Miejski Zakład Gospo-
darki Mieszkaniowej, na podstawie po-
dzielników ciepła montowanych w loka-
lach przez administratorów. Właśnie to 
rozwiązanie budzi największe emocje, 
jest to jednak obecnie najtańszy i naj-
prostszy sposób rozliczania, motywujący 
do oszczędzania. Podzielniki umożliwiają 
podział kosztu ciepła zużytego przez cały 
blok, pomiędzy poszczególne mieszkania. 
Lokatorzy muszą pamiętać także o tym, 
że zobowiązani są do płacenia za ciepło 
również we wspólnych częściach budyn-
ków – na korytarzach i klatkach schodo-
wych. W nowych lub zmodernizowanych 
budynkach można wyposażyć każdy lokal 
w licznik ciepła, ale koszt takiej instalacji 
jest dużo wyższy. 
Czy zatem rozliczenia MPEC-u z ad-
ministratorami tych budynków jest 
czytelne?
Nasze urządzenia pomiarowe posiadające 
legalizację, zamontowane są w węzłach 
cieplnych, umiejscowionych najczęściej 
w pomieszczeniu piwnicy budynku. Każ-
dy budynek jest opomiarowany osobno. 
Podstawą do wystawienia faktury jest 
comiesięczny odczyt zużycia ciepła w Gi-
gadżulach w węźle. W dalszej kolejności 

Produkujemy przyjazne ciepło
– z wiceprezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, 

Pawłem Majewskim rozmawiała Zofia Sitarz

administrator rozlicza poszczególnych lo-
katorów tych budynków.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energety-
ki Cieplnej to, jak się okazuje nie tyl-
ko sprzedaż ciepła, oferujecie swoim 
klientom coraz bogatszy wachlarz 
usług.
Od czerwca tego roku prowadzimy sprze-
daż węgla, jest to działanie mające na celu 
zwiększenie przychodów spółki. Oferuje-
my konkurencyjne ceny i szeroki asorty-
ment opału, co spotkało się z ogromnym 
zainteresowaniem. Tym klientom, którzy 
nie otrzymują od nas ciepła sieciowego 
dostarczamy węgiel dobry jakościowo  
i przebadany w naszym laboratorium. Ale 
sprzedaż węgla to nie jedyna działalność 
jaką oferujemy. Świadczymy usługi waże-
nia pojazdów ciężarowych, badamy jakość 
opału i wody (podstawowe badania fizy-
kochemiczne), oferujemy usługi transpor-
towe, prowadzimy serwis i kompleksową 
obsługę kotłowni gazowych. Zyski, jakie 
wypracowujemy, przeznaczamy na rozwój 
i modernizację spółki. Poszerzenie zakre-
su usług, a przez to zwiększenie wpływów 
spółki spowodowane jest wystąpieniem 
przewidywalnego trendu spadkowego 
sprzedaży ilościowej ciepła. 
Co może spowodować zmniejszenie 
zapotrzebowania na ciepło?
Nowe energooszczędne technologie stoso-
wane w budownictwie sprawiają, że za-
potrzebowanie na ciepło jest o wiele niż-
sze niż w budynkach, które powstawały 
kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. 
Właściciele i administratorzy budynków 
mieszkalnych wykonują także prace ter-
momodernizacyjne - ocieplają budynki, 
wymieniają stolarkę. Ponadto jest duża 
liczba odbiorców, którzy decydują się 
na niższy komfort cieplny, co spowodo-
wane jest czynnikami ekonomicznymi.  
I wreszcie, jako czynnik, który powoduje 
niższe zużycie ciepła, wymienić należy 
wyższe średnioroczne temperatury  na 
przestrzeni kilku lat.
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Dzieje parafii brzeskiej należy wiązać 
ze średniowiecznymi początkami miasta 
(XIV w.). Pierwsze źródłowe wzmianki  
o parafii pod wezwaniem św. Jakuba 
Apostoła pochodzą jednak dopiero z lat 
1470-1487. W tym okresie obejmowała 
ona, poza samym miastem Brzeskiem, 
wieś Brzezowiec. O pierwotnym, drew-
nianym kościele parafialnym pisał Jan 
Długosz. Miał on być wzniesiony około 
roku 1400, po ustanowieniu parafii. Wie-
le wskazuje na to, że murowany kościół 
powstał w roku 1447 jako fundacja wnu-
ka Spytka z Melsztyna - Jaśka. Możliwe, 
że ów Jan zdołał wznieść tylko murowa-
ne prezbiterium, którym zastąpiono chór 
mniejszy starej, drewnianej świątyni. 

Dokument z roku 1487 mówi o ofiaro-
waniu kościołowi przez Melsztyńskich 
cennych dóbr. Mogło być to związane 
z ostatecznym zakończeniem budowy 
kościoła parafialnego. Być może to wła-
śnie wtedy powstała jego nawa, oraz 
murowana zakrystia z umieszczonym 
powyżej skarbczykiem i lożą kolatorską. 
Fundatorem najstarszego ołtarza pod 
wezwaniem apostołów Piotra i Pawła 
był ksiądz Piotr z Brzeska. Konsekracji 
ołtarza dokonał biskup krakowski Piotr 
Gamrat.

W XVI wieku patronat nad miastem 
przejęła rodzina Czernych. Brzesko przez 
cały wiek XVII pozostawało zasadniczo 
w ich rękach. To dzięki nim w 1678 r. 
powstała kwadratowa wieża przy koście-
le, znajdująca się obecnie po południowej 
stronie nawy. Powstała ona w trakcie od-
budowy kościoła po pożarze z 1655 roku.

W 1854 roku kościół św. Jakuba zo-
stał gruntownie odnowiony. Po pożarze 
w 1863 r. ponownie odnowiony w 1900 
r., cztery lata później znów spłonął  
w pożarze miasta. Prace nad odbudową 
zniszczonego kościoła prowadzone były 
bardzo szybko i już w roku 1905 biskup 
Leon Wałęga poświęcił trzy dzwony 
ufundowane przez rodzinę Götzów, dwa 
mniejsze w roku 1915 wraz z sygnatur-
ką zostały zarekwirowane przez władze 
austriackie. W roku 1913 świątynia była 
już całkowicie odbudowana. Z zewnątrz 
otynkowana, pokryta blachą cynkową.  
W 1924 roku z ofiar parafian sprawiono 
na miejsce utraconych dzwonów nowe 
wraz z sygnaturką. Jednak w czasie oku-
pacji zostały zabrane przez Niemców.

Kościół św. Jakuba jest budowlą mu-
rowaną z cegły i kamienia, otynkowaną, 
gotycką z elementami neogotyckimi. Jest 
jednonawowy, orientowany na wschód. 

Nawa kwadratowa, czteroprzęsłowa, 
szersza od prezbiterium nakryta neo-
gotyckim sklepieniem krzyżowo-żebro-
wym z 1904 roku. Otwory okienne nawy, 
umieszczone w kamiennych ostrołucz-
nych obramieniach z XV w. zaopatrzone 
są w witraże. Prezbiterium krótkie za-
mknięte trójbocznie, do którego przyle-
ga zakrystia z nowszym przedsionkiem 
od wschodu, na piętrze ponad zakrystią 
dawny skarbczyk. Od strony południowej 
kruchta z nadbudowaną wieżą zegarową 
z przełomu XIX/ XX w. Od północy pozo-
stałości dawnej kaplicy wybudowanej po 
pożarze w roku 1863 i rozebranej w 1980 
r. w czasie przebudowy. W prezbiterium 
nad portalem prowadzącym do zakrystii 
podwójne okno, tzw. biforium z maswer-
kami oraz ornamentalnym fryzem i her-
bem Ciołek.

Kościół otoczony jest skarpami oraz 
obiegającym ściany gzymsem kanapni-
kowym. Nad południowym i zachodnim 
portalem rzeźbione kamienne kartusze  
z herbem Nowina z XVII w. Szczyty 
schodkowe neogotyckie, górne kondy-
gnacje wieży przechodzące w ośmiobok. 
Dachy siodłowe, na wieży hełm ostrosłu-
powy, flankowany czterema przekątnie 
ustawionymi wieżyczkami. Pomiędzy 
skarpami prezbiterium wbudowany 
Ogrójec z XVIII w.

Wyposażenie wnętrza pochodzi  
z XVIII-XX w. Ołtarz z początku XX w. 
wykonany z drewna. W nastawie po-
wyżej tabernakulum rzeźba św. Jaku-
ba oraz św. Franciszka z Asyżu i Jana 
Kantego po bokach. Szczyty ozdobione 
są aniołkami i wieżyczkami ze sterczy-
nami. Pod mensą antepedium zdobione 
ornamentami i przedstawieniem korony 
cierniowej w centrum. W ołtarzu przy 
północnej ścianie znajduje się rzeźba Ser-
ca Pana Jezusa, styl jak ołtarz główny 
lecz skromniejszy. Oba ołtarze pochodzą  
z pracowni Ferdinand Stufleser Bildhau-
ser & Altarbauer Stulrich-Gröden, Tirol 
(Austria), również z tego warsztatu po-
chodzą stacje drogi krzyżowej, znajdują-
ce się obecnie w nowym kościele. Na ścia-
nie południowej prezbiterium znajdują 
się płaskorzeźby Ewangelistów. Są to 
elementy ozdobne dawniejszej ambony. 
Nad przejściem do nowej części świątyni 
znajduje się duży barokowy krucyfiks, 
jedyny ocalały po pożarze w 1904 roku. 
Na ścianie północnej znajdują się figury 
św. Stanisława i św. Wojciecha, nad nimi 
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Na ścianie południowej znajduje się ob-

Z imieniem Jakuba raz Ecce Homo prawdopodobnie z XVII 
w. W prezbiterium wiszą obrazy Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy i św. Anto-
niego Padewskiego, oba z XIX w., kiedyś 
znajdujące się w nieistniejących już ołta-
rzach bocznych. Pod chórem, na ścianie 
przewiązki znajduje się obraz Pana Je-
zusa Miłosiernego pędzla A. Hyły z roku 
1943. Na chórze są organy piszczałkowe 
14-głosowe ufundowane przez Brzesz-
czan na pamiątkę Jubileuszowego Roku 
św. Jakuba 2010.

Nowa świątynia pod wezwaniem 
Matki Kościoła, przylegająca do ściany 
północnej kościoła św. Jakuba, wybu-
dowana została w latach 1979-1983.  
11 czerwca 1984 r. bp Jerzy Ablewicz 
dokonał pobłogosławienia nowego ko-
ścioła. Jest on budowlą trzynawową  
z dwoma rzędami kolumn, przewiązką  
i dużymi oknami zaopatrzonymi w witra-
że zaprojektowane przez Józefa Furdynę,  
a wykonane przez pracownię Zarzyckich  
w Krakowie. Nastawa ołtarzowa, taber-
nakulum zostały zaprojektowane i wy-
konane przez prof. Wincentego Kućmę  
i jego pracownię.  W przewiązce znaj-
duje się epitafium poświęcone ks. prał. 
Kazimierzowi Kopaczowi budowniczemu 
nowego kościoła. W roku 2010, kiedy 
Brzesko obchodziło jubileusz 625 lat lo-
kacji miasta przez św. królową Jadwigę,  
a kościół przeżywał Jubileuszowy rok św. 
Jakuba, biskup tarnowski Witor Skworc 
24 lipca przekazał dokument Stolicy Apo-
stolskiej ustanawiający św. Jakuba Star-
szego Apostoła patronem miasta Brzeska 
i konsekrował nową cześć świątyni dedy-
kowaną Najświętszej Maryi Pannie Mat-
ce Kościoła.                 Ks. Józef Drabik
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-Nadanie papieskiego dekretu o patro-
nacie świętego Jakuba dla miasta dosko-
nale wpisuje się w rok dwóch jubileuszy, 
jakie obchodzi Brzesko – 625-lecie nada-
nia praw miejskich oraz Rok Jakubowy. 
Czujemy się zaszczyceni i wyróżnieni tym, 
że święty Jakub, który od wieków czczo-
ny jest w Brzesku jest naszym duchowym 
patronem. Wierzę, że święty będzie nas 
wspierał w czasie naszych codziennych 
obowiązków oraz w pielgrzymowaniu do 
Domu Ojca – mówił burmistrz Grzegorz 
Wawryka. 

-Spotykamy się dzisiaj z okazji dwóch 
wspaniałych rocznic. Obchodzony jest 
Rok Jakubowy, Brzesko świętuje 625 lecie 
nadania praw miejskich. Dekret papieski 
jest potwierdzeniem duchowego związku 
mieszkańców Brzeska ze świętym Jaku-
bem, jest to także wynik starań władz 
samorządowych i duchowieństwa. Jestem 
przekonany, że przyjęcie przez miasto pa-
trona przyniesie wiele duchowych owoców. 
Wpatrujcie się w postać waszego świętego, 
niech będzie dla was wzorem do naślado-
wania – nawoływał biskup Wiktor Skworc. 
    Dekret o patronacie

-W życiu każdej społeczności zdarzają 
się momenty, które wyznaczają jej toż-
samość i wskazują kierunek działań na 
przyszłe lata. Wierzę, że takim momentem 
w życiu społeczności Brzeska jest przyję-
cie patronatu świętego Jakuba. Składam 
mieszkańcom Brzeska serdeczne gratu-
lacje w związku z przyznaniem dekretu  
o patronacie nad miastem świętego Ja-

kuba. Jestem przekonany, że cała lokal-
na społeczność jest dumna z faktu usta-
nowienia patrona. Nadanie owego aktu 
wiąże się z rocznicą 625-lecia miasta, co 
podnosi rangę obydwu tych wydarzeń. 
Kult świętego Jakuba rozwijał się w Brze-
sku niemal od początku jego istnienia, 
szczególna cześć, jaką święty odbierał  
w waszym mieście jest wyjątkowa. Nie 
bez powodu to tu właśnie krzyżują się eu-
ropejskie szlaki świętego Jakuba – mówił 
marszałek Marek Nawara.

Relikwie świętego Jakuba
W czasie sesji wręczono medale okolicz-

nościowe wręczane w tym roku z okazji 
625-lecia Brzeska. Medale otrzymali księ-
ża: prof.. dr hab. Stanisław Piech - wykła-
dowca Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II w Krakowie, ks. dziekan Józef 
Drabik – proboszcz parafii świętego Jaku-
ba, ks. Józef Mularz - proboszcz brzeskiej 
parafii pw. Miłosierdzia Bożego. Medale 
wręczono także Annie i Kazimierzowi Ku-
ralom – sponsorom i dobrodziejom wielu 
imprez charytatywnych. Za wzorową 
współpracę między samorządem gmin-
nym i wojewódzkim, w uznaniu zasług, 
medale z okazji 625-lecia burmistrz przy-
znał także Markowi Nawarze – marszał-
kowi Województwa Małopolskiego oraz 
Stanisławowi Sorysowi - wicewojewodzie 
małopolskiemu. 

Po sesji, jej uczestnicy, w uroczystym po-
chodzie przeszli do świątyni Jakuba, gdzie 
odbyła się msza połączona z konsekracją 
kościoła, a także uroczyste ogłoszenie 

świętego Jakuba 
Starszego Apo-
stoła patronem 
miasta Brzeska, 
uroczyście wpro-
wadzone zostały 
relikwie świętego 
Jakuba. Celebru-
jący mszę biskup 
Wiktor Skworc 
wręczył księdzu 
proboszczowi Jó-
zefowi Drabikowi 
podpisaną przez 
papieża Benedyk-
ta XVI nominację  
na prałata. 

Miasto z patronem
24 lipca w Urzędzie Miejskim odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej,  

w czasie której  rozpoczęły się uroczystości związane z przyjęciem przez 
miasto patrona – świętego Jakuba Apostoła Starszego. W czasie sesji go-
ściem honorowym był biskup Wiktor Skworc, który wręczył burmistrzowi 
Grzegorzowi Wawryce dekret Stolicy Apostolskiej o patronacie świętego Ja-
kuba Starszego Apostoła dla Miasta Brzeska.

25 lipca o godzinie 11.00 odbyła się 
suma odpustowa ku czci świętego Jaku-
ba, ksiądz prałat Józef Drabik uroczyście 
otworzył Szlak Świętego Jakuba „Via 
Regia”. Mszy przewodniczył będzie kanc-
lerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ks. dr 
Adam Nita. 

Przez dwa dni  24 i 25 lipca w ko-
ściele pod wezwaniem świętego Ja-
kuba trwał festyn parafialny, któ-
ry przebiegał pod hasłem: Dobrze 
bawić się można i z Bogiem, i z rodziną. 
Sługa Jezusa
Apostoł Jakub Starszy wraz z Piotrem  
i Janem należeli do trzech uprzywilejo-
wanych uczniów Jezusa, dopuszczonych 
do udziału w ważnych chwilach Jego 
życia. Jakub Większy był synem ryba-
ka Zebedeusza, bratem Jana Apostoła  
i Ewangelisty. Matką Jakuba była Salo-
me, należąca do grupy osób towarzyszą-
cych i posługujących Jezusowi. 

Jakub Starszy Apostoł został na rozkaz 
Heroda Agrypy I ścięty mieczem około 
43 lub 44 roku podczas pierwszego prze-
śladowania. Spośród grona Apostołów 
jest pierwszym, który przelewa krew za 
Chrystusa. Według przekazu Jego ciało 
zostało przewiezione do miasta Santiago 
de Compostela. Miejsce to stało się przed-
miotem czci oraz celem pielgrzymów z ca-
łego świata. Jakub Większy Apostoł jest 
symbolem pielgrzymowania chrześcijan, 
nawet pośród prześladowań. Jest sym-
bolem pójścia za Jezusem drogami, które 
On wskazuje. Jest przykładem gotowości 
dawania świadectwa, aż po najwyższą 
ofiarę życia. A drogi które powstawały  
w Europie i prowadziły do Jego grobu, 
były szlakami, które tworzyły kulturę 
chrześcijańska w całej Europie. Santiago 
de Compostela stało się, obok Jerozolimy 
i Rzymu, największym i najważniejszym 
miejscem pielgrzymowania świata chrze-
ścijańskiego. Szlak św. Jakuba został wpi-
sany przez UNESCO na listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości.

-Rok 2010 jest obchodzony w Europie 
Rokiem Świętym Jakubowym. Realizu-
jąc Jakubową misję pielgrzymowania,  
w Europie została utworzona sieć Dróg 
św. Jakuba, a brzeska parafia została 
wyznaczona koordynatorem i opiekunem 
duchowym szlaku na trasie z Korczowej 
do Krakowa, której celem jest Santiago 
de Compostela. Rada Europy doceniając 
przesłanie wynikające z nauczania Apo-
stoła i kulturotwórczego charakteru naj-
starszego w Europie szlaku pielgrzymko-
wego, organizuje akcję „Solidarność ludzi 
i ziemi - Europa Compostela 2010” - wy-
jaśnia proboszcz parafii świętego Jakuba 
Józef Drabik.





Miasto z patronem
Fotorelacja



Kongregacja ds.  Kultu Bożego
I Dyscypliny Sakramentów

Dla Diecezji Tarnowskiej

Duchowieństwo i wierni miasta Brzeska otaczali, a także dziś otaczają szczególną i nieustanną czcią 
św. Jakuba Apostoła, który był świadkiem przemienienia Pańskiego oraz Jego konania, a także jako 
pierwszy z apostołów otrzymał koronę męczeństwa.

Stąd Najdostojniejszy Ksiądz Biskup Wiktor Skworc, biskup tarnowski, powszechnie przyjmując pra-
gnienia wiernych, a także władz cywilnych, zgodnie ze zwyczajem, zaaprobował wybór św. Jakuba na 
Patrona tego miasta przed Bogiem. Ponadto, w liście z dnia 16 marca 2010 roku usilnie prosił, aby ten 
wybór i aprobata zostały zatwierdzone zgodnie z normami o ustanawianiu patronów.

Zatem Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, mocą udzielonych jej przez papieża 
Benedykta XVI uprawnień, pilnie rozważywszy przedstawione sprawy i stwierdziwszy, że wybór i apro-
bata zostały dokonane zgodnie z wymogami prawa, przychyla się do próśb i zatwierdza świętego Jakuba 
Apostoła jako patrona przez Bogiem miasta Brzeska, łącznie ze wszystkimi prawami i przywilejami 
liturgicznymi.





BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY

�1

wrzesień 2010

W pierwszą niedzielę września odbyło 
się już po raz dziewiąty Diecezjalne Świę-
to Chleba zorganizowane tradycyjnie 
przez Zarząd Cechu Rzemieślników oraz 
Małych i Średnich Przedsiębiorców, para-
fię św. Jakuba, Urząd Miejski, Starostwo 
Powiatowe i Miejski Ośrodek Kultury.  
Uroczystości rozpoczęły się w siedzibie Ce-
chu, gdzie burmistrz Grzegorz Wawryka 
wręczył okolicznościowe medale przyzna-
ne z okazji 625-lecia Brzeska. Otrzymali 
je działacze Cechu Rzemieślników oraz 
Małych i Średnich Przedsiębiorców, jed-
nostki Ochotniczych Straży Pożarnych, 
rolnicy, społecznicy oraz przedstawiciele 
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Brze-
skich. W uroczystościach wzięli udział 
między innymi wicewojewoda Stanisław 
Sorys oraz posłowie Edward Czesak i Jan 
Musiał.

Mszę świętą, podczas której poświę-
cony został cechowy sztandar, odprawił 
biskup Andrzej Jeż. Z uwagi na niesprzy-
jającą aurę organizatorzy zostali zmusze-
ni przenieść artystyczną część imprezy 
do Auli Chrystusa Króla. Głównym jej 
punktem był występ zespołu Porębianie, 
którzy przedstawili chlebowy obrządek. 
Zaprezentowały się też zespół Malwinki 
z Iwkowej oraz Krakowiacy Ziemi Brze-
skiej. Jedną z atrakcji Święta Chleba 
była tradycyjna już degustacja żurku 
galicyjskiego ufundowanego przez Annę 
i Kazimierza Kuralów, właścicieli restau-
racji Galicyjska. Przez całe popołudnie 
trwała wielka loteria fantowa, z której 
dochód przeznaczony zostanie na reno-
wację ławek w kościele św. Jakuba.

 Wyróżnieni przez burmistrza Grze-
gorz Wawrykę działacze Cechu Rzemieśl-
ników oraz Małych i Średnich Przedsię-

biorców to: Ludwik Cyga – Podstarszy 
Cechu, członek Państwowej Komisji Eg-
zaminacyjnej przy Izbie Rzemieślniczej 
w Tarnowie, Wiesław Chmielarz – wielo-
letni były Starszy Cechu, Zygmunt Czy-
życki – członek Państwowej Komisji 
Egzaminacyjnej działającej przy Izbie 
Rzemieślniczej w Tarnowie, Maria  
i Adam Halikowie – Państwo Halikowie 
są współorganizatorami „Diecezjalnego 
Święta Chleba” Pan Adam Halik jest 
Przewodniczącym Państwowej Komisji 
Egzaminacyjnej przy Izbie Rzemieślni-
czej w Tarnowie, Teresa i Edward Za-
czyńscy – współorganizatorzy „Diecezjal-
nego Święta Chleba, Krystyna Przybyło 
– kierowniczka Cechu, Eugeniusz Kopacz 

– Podstarszy Cechu, Andrzej Grzelak – 
członek Zarządu tutejszego Cechu, Marek 
Krzeczowski – członek Cechu, Wacław 
Jawor – członek Cechu, Wiesław Pukal 
– członek Zarządu tutejszego Cechu, Ma-
rek Pukal – członek Zarządu tutejszego 
Cechu, członek Komisji Egzaminacyjnej 
przy Izbie Rzemieślniczej w Tarnowie, 
Henryk Strąk – Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Cechu, Władysław Wojnicki 
– członek Cechu wykonawca i darczyńca 
tablic upamiętniających pomordowanych 
brzeszczan w czasie II wojny światowej, 
Kazimierz Pieprzyk – członek Cechu, Mi-
chał Mrówka – członek Zarządu tutejsze-
go Cechu, Edmund Leś – członek Cechu, 
Edward Mach –członek cechu, Jacek Glo-
nek-członek Cechu. 

Rolnicy, którzy odebrali medale: Ma-
ciej Osada, Andrzej Kotra, Wojciech 
Topolski, Michał Gargul, Paweł Osada. 
Medale 625 lecia Brzeska odebrały rów-
nież osoby , które swoją pasją i działa-
niem na rzecz gminy i jej mieszkańców 
wykazały się cennymi inicjatywami i ol-
brzymim zaangażowaniem społecznym. 
Są to – państwo: Jolanta i Tadeusz Ol-
chawa – nauczyciele, wychowawcy wielu 
pokoleń młodzieży, swój wolny czas od 
lat poświęcają pracy w Caritasie poma-
gając potrzebującym, Stefania Bryła 
– pedagog, wieloletnia radna, społecz-
nik, inicjatorka wielu działań na rzecz 
społeczności Mokrzysk i Brzeska, ks. Jó-
zef Górka – długoletni proboszcz parafii  
w Porębie Spytkowskiej, Stanisław 
Kawa- przewodniczący Rady Nadzorczej 
PSS Społem, Janina Kleśny- emerytowa-
na pracownica PSS Społem.              red

Z ŻYCIA GMINY

Chlebowe święto 
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Peru to kraj inkaskich ruin, kurcza-
ków, ceviche, pięknych kobiet i przy-
jaznych ludzi. Zwiedzanie zaczynamy 
na samym południu czyli w Puno. Raz 
jeszcze postanawiamy udać się w żeglu-
gę po Jeziorze Titicaca. Tym razem od-
wiedzamy trzy wyspy. Każda z nich jest 
wyjątkowa na swój sposób. Najpierw 
zatrzymujemy się na jednej z kilkudzie-
sięciu wysp pływających Uros. Wszyst-
kie wykonane są z trzciny. Na jednej 
z nich znajdują się domy, na innych 
szpital, czy szkoła, a na kolejnej … to-
aleta. Ludzie utrzymują się tu głównie 
z turystyki i rybołówstwa. Następnie 
dopływamy do wyspy Amantani. Tutaj 
jesteśmy goszczeni przez mieszkańców 
w ich domostwach. Jemy z nimi posił-
ki przygotowane z warzyw dostępnych 
na wyspie, a wieczorem uczestniczymy  
w potańcówce, obowiązkowo w regional-
nych strojach. Ciężko odróżnić turystów 
od lokalnych.

Kolejna wyspa Taquile też ma do 
zaoferowania garść lokalnych tradycji. 
Jest bardzo specyficzna, bo panuje tu-
taj swoisty komunizm. W 32 restaura-
cjach zarówno menu jak i ceny są takie 
same. Mieszkańcy noszą regionalne 
stroje, po których można rozpoznać,czy 
ktoś jest wolny, zaręczony czy zamężny. 
Przed ślubem para musi zamieszkać 
ze sobą na trzy lata, w ramach próby,  
a małżeństwo można zawrzeć jedynie  
w drugą niedzielę maja. W weselu bie-
rze udział cała wyspa i każdy przygoto-
wuje coś do jedzenia. Następnym razem 

będę wiedziała, kiedy tam zawitać. 
Dalej ruszamy do pięknej kolonialnej 

Arequipy położonej u podnóży dwóch 
wulkanów: El Misti i Chachani. Stąd 
udajemy się na sześciodniowy trekking 
do Kanionu Colca i w okoliczne góry. 
Mamy szczęście zawitać tam akurat  
w okresie festiwalowym. Najpierw bie-
rzemy udział w celebracji zakończenia 
prac w malutkiej wiosce Miña, gdzie 
mieszkańcy częstują nas lokalnymi przy-
smakami składającymi się głównie z dań 
przyrządzonych z przeróżnych roślin 
ziarnistych. Po raz pierwszy degustuje-
my także chichę, czyli sfermentowaną 
kukurydzę. Nic lepszego nie mogło nas 

List z Ameryki spotkać na koniec wyczerpującego dnia 
marszu. Druga impreza, której jesteśmy 
uczestnikami, to korrida zorganizowana 
w Chachas, innej małej mieścinie wci-
śniętej pomiędzy góry.

Czas wreszcie wrócić do miasta. Mel-
dujemy się w Cusco tuż przed obchoda-
mi Dnia Niepodległości Peru przypada-
jącego na 28 lipca. Atmosfera też jest 
zatem świąteczna. I w takim nastroju 
udajemy się w pobliskie okolice zoba-
czyć jeden z cudów świata, czyli Machu 
Picchu. Muszę przyznać, że miejsce to 
bardzo mnie zauroczyło ze względu na 
piękne położenie pośrodku gór poprze-
cinanych malowniczymi dolinami. Nie 
dziwię się, że setki tysięcy turystów 
przyjeżdża tu rokrocznie, aby przypa-
trzeć się tym inkaskim ruinom ukrytym 
wysoko w górach. A że ruin w tych oko-
licach nie brakuje, postanawiamy udać 
się jeszcze w jedno miejsce, do którego 
dostać się można pokonując kanion le-
żący 2000 metrów poniżej. Choquequ-
irao to bogaty kompleks budynków  
z czasów inkaskich położony w równie 
ciekawym miejscu.  A fakt, że dziennie 
zjawia się tu zaledwie kilkunastu tu-
rystów sprawia, że wyraźniej daje się 
odczuć niedostępność tego miejsca.

Ale Peru to nie tylko ruiny. Tutaj 
także znajdują się tajemnicze linie wy-
konane na powierzchni ziemi w okoli-
cy małego miasteczka Nazca. Najlepiej 
zobaczyć je z lotu ptaka. My jednak 
decydujemy się na przejażdżkę samo-
chodem w towarzystwie lokalnego prze-
wodnika, który opowiada nam historię 
ich powstania, przedstawia też kolejne 
hipotezy na temat tego, skąd się tak 
naprawdę wzięły. Do dziś nie wiadomo 
czemu miały służyć olbrzymie rysunki 

Machu Picchu

Wyspa Uros



BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY

��

wrzesień 2010

zwierząt, figur geometrycznych czy 20-
kilometrowe linie proste. Może to kalen-
darz astronomiczny, rolniczy, ścieżki re-
ligijne, a może lądowisko dla przybyszy 
z kosmosu? Kto wie?

Przed wizytą w Limie (stolicy Peru), 
zatrzymujemy się na chwilkę w Pisco, 
aby skosztować produkowanego tutaj 
alkoholu z winogron o tej samej nazwie. 
Zamawiamy popularny w całym kraju 
drink pisco sour, czyli pisco z sokiem  
z limonki, cukrem, białkiem i lodem. Na 
pewno nie żałujemy, że się tu zjawiły-
śmy. Lima natomiast wita nas zachmu-
rzeniem wszechobecnym tutaj w czasie 
zimy. Poza tym czujemy się trochę jak  
w innej przestrzeni, bo dawno nie by-
łyśmy w tak dużym mieście (8 mln 
mieszkańców), gdzie aby przedostać się 
z jednego miejsca w drugie, należy po-
konać kilometry zatłoczonych ulic. Po-
stanawiamy jednak skorzystać z dóbr, 
jakie daje miasto w postaci muzeów czy 
teatrów w celu wzbogacenia wiedzy na 
temat historii i kultury Peru. A uwień-
czeniem naszej wizyty w Limie jest po-
kaz audiowizualny w pełnym fontann 
parku.

Teraz jednak chcemy odpocząć tro-
chę od hałasu wielkiego miasta, dlate-
go jedziemy do Huaraz – miasteczka 
położonego u podnóża Białej Kordyliery 
(Cordillera Blanca). Widoki ośnieżonych 
szczytów zachwycają nas na tyle, że po-

stanawiamy zobaczyć je z jak najbliższej 
odległości. Decydujemy się na kolejne 
trzy dni w górach podążając szlakiem 
Santa Cruz. Nad nami górują potężne 
skały (często pokryte śniegiem), które 
odbijają swoje oblicza w licznych tur-
kusowych lagunach. Wygląda na to, że 
w Peru nasyciłyśmy się górskimi wido-
kami na tyle, że teraz postanawiamy 
zjechać nieco niżej i zakosztować nowej 
przygody. Jedziemy do Pucallpa poło-
żonej u wrót peruwiańskiej Amazonii. 
Stąd odpływa statek po rzece Ukayali do 
Iquitos, czyli miasteczka, do którego nie 
prowadzi żadna droga. Ciekawe jak wy-
godne są hamaki nocą i czy nasza krew 
jest wystarczająco słodka dla komarów. 
O tym za miesiąc.    Gabriela Grabarz

KORESPONDENCJA WŁASNA

Korrida w Chachas

50 tysięcy złotych kosztować będzie 
wykonanie półkilometrowego odcinka 
drogi w Porębie Spytkowskiej, zwanej 
przez mieszkańców ulicą „Pod wieża-
mi”. Droga ta, która jeszcze kilka lat 
temu była jedynie dojazdową do pól 
uprawnych, teraz jest także traktem 
łączącym znajdujące się tam posesje  
z resztą wsi. 

-Szybki rozwój budownictwa jednoro-
dzinnego w gminie powoduje, że drogi 
dojazdowe do pól stają się naturalnymi 
drogami dojazdowymi do domów. Dla-
tego w budżecie gminy każdego roku 
przeznaczane są pieniądze na ich bieżą-
ce utrzymanie oraz naprawy i remonty 
– mówi wiceburmistrz Jerzy Tyrkiel.

-Projekt drogi „Pod wieżami”, który 
kosztował kilkanaście tysięcy złotych 
jest już gotowy. Aby ułatwić mieszkań-
com znajdujących się przy niej domów, 
droga zostanie poszerzona, a wzdłuż ca-
łej jej długości wykopane zostaną rowy 
odwadniające. Całość prac kosztować 

będzie 50 tysięcy złotych – mówi in-
spektor z Wydziału Ochrony Środowi-
ska, Maria Zachara.

Drogi dojazdowe do pól są każde-
go roku utwardzane, każdego roku po 
zimie są utwardzane kruszywem, na 
wielu z nich, głównie tych, przy których 
stoją domy kładziony jest asfalt. Drogi 
dojazdowe do pól w większości mają 
nieuregulowany status własnościowy, 
jednak w ewidencji gruntów jest zapis, 
że zarządzającym nimi jest gmina. To 
stanowi pozwolenie dla gminy na wyda-
wanie na ich utrzymanie pieniędzy. 

-W tym roku na utrzymanie tych dróg 
mamy 170 tysięcy złotych, każdego roku 
otrzymujemy także 35 tysięcy z Urzędu 
Marszałkowskiego, dodatkowe 45 ty-
sięcy z rezerwy budżetowej burmistrz 
przekazał na poprawę tych dróg po po-
wodzi. Za pieniądze te w każdym roku, 
w każdym sołectwie remontowany jest 
odcinek drogi, jaki wyznacza rada so-
łecka – wyjaśnia Maria Zachara.    red

Na drogach gminnych

Janina Kukułka (96) – Jasień
Urszula Grzebieniarz (91) – Jadowniki
Janina Smulska (89) – Mokrzyska
Wincenty Nowak (88) – Brzesko
Michalina Hebda (86) – Poręba 
Magdalena Kopeć (84) – Bucze
Czesława Ciura (83) – Brzesko
Janina Hudyma (83) – Brzesko
Adolf Papież (78) – Poręba 
Genowefa Jarosz (77)  - Brzesko
Bronisław Błyskal (74) – Wokowice
Józef Guzek (74) – Brzesko
Eugeniusz Orzeł (72) – Jasień
Jakub Kurek (68) – Brzesko
Maria Matras (62) – Jadowniki
Jagielska Zofia (61) – Brzesko
Barbara Kościołek (61) – Jadowniki
Ryszard Cuber (55) – Brzesko 
Zbigniew Pawlikowicz (48) – Brzesko
Jacek Urban (48) – Brzesko
Ewa Czyżycka (44) – Brzesko
Dariusz Serafiński (30) – Brzesko

Eugeniusz Migda (85) – Jadowniki
Bolesław Pawłusiewicz (84) – Brzesko
Bolesław Młynarczyk (83) – Brzesko
Waleria Szafrańska (82) – Jadowniki
Zofia Martyna (82) – Jadowniki
Maria Dulian (80) – Brzesko
Władysław Lewandowski (78) 
– Mokrzyska
Maria Irytowska (76) – Brzesko
Marian Nędza (73) – Okocim
Stanisław Duda (73) – Poręba
Władysław Kluska (70) – Brzesko
Ryszard Szpil (65) – Brzesko
Edward Wojkowski (54) – Jasień
Hieronim Tota (52) - Brzesko

ODESZLI
w sierpniu

ODESZLI
w lipcu
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Z okazji Święta Policji Komendant 
Powiatowy Policji w Brzesku inspektor 
Robert Biernat otrzymał specjalny list od 
Komendanta Głównego Policji generała 
inspektora Andrzeja Matejuka. 

W liście czytamy: „Z prawdziwą przy-
jemnością składam wyrazy podzięko-
wania za pełną poświęcenia służbę oraz 
wzorowe wykonywanie odpowiedzialnych 
obowiązków służbowych. Doceniając pro-
fesjonalizm i zaangażowanie w rozwiązy-
waniu trudnych problemów wynikających 
z pracy policyjnej a także poświęcenie  
i oddanie tej sprawie, serdecznie dzię-

kuję Panu za aktywność zawodową oraz 
konstruktywne działanie na rzecz naszej 
formacji i pozytywnego kształtowania 
jej wizerunku. Wraz z podziękowaniami 
proszę przyjąć słowa uznania dla Pana 
codziennej służby i pracy wymagającej 
nie tylko wysokich kwalifikacji, ale tak-
że wielu wyrzeczeń. Życzę, aby ofiarność 
i gotowość do podejmowania oraz reali-
zacji trudnych zadań budziły szacunek 
zarówno społeczeństwa, jak i przełożo-
nych. Gratulując wyników oraz dobrej 
służby, życzę, aby wszystkie Pana plany 
i zamierzenia zostały spełnione, a zaan-

gażowanie i wysiłek w wypełnianiu odpo-
wiedzialnych obowiązków przynosiły jak 
najwięcej osobistego zadowolenia i satys-
fakcji. Życzę dalszych sukcesów w służbie, 
wielu kolejnych możliwości samorealiza-
cji, pomyślności oraz nieustającej siły  
i aktywności potrzebnych do realizowa-
nia swoich planów i zamierzeń”.

Należy tu zaznaczyć, że treść zawarta 
w liście nie jest jedynie wyrazem kurtu-
azji związanej ze Świętem Policji. Brze-
ska komenda od wielu lat plasuje się  
w ścisłej czołówce województwa pod wzglę-
dem wykrywalności przestępstw i działań 
profilaktycznych, co powoduje, że z roku 
na rok poprawia się stan bezpieczeństwa 
w całym powiecie brzeskim.          PRUD

Z ŻYCIA GMINY

Z okazji tegorocznego Święta Policji 43 
brzeskich policjantów dostało awanse na 
wyższe stopnie służbowe. Święto było też 
okazją do wręczenia wyróżniającym się 
funkcjonariuszom odznaczeń resortowych. 

Awans na aspiranta sztabowego 
otrzymali Grzegorz Adamczyk, Mariusz 
Słonina i Marcin Wróbel.  

Do stopnia aspiranta policji awansowa-

li Bartłomiej Dudek, Leszek 
Gąsiorek, Robert Gładysz, 
Grzegorz Gurgul, Grzegorz Ka-
sprzyk, Dominik Kogut, Janusz 
Konieczny, Erlend Kopytko, 
Rafał Kurzydło, Karol Malik, 
Beata Matura, Grzegorz Ma-
tura, Robert Myszka, Grzegorz 
Namysłowski, Marcin Pan-
na, Mariusz Pięta, Krzysztof 
Ryncarz, Mirosław Studziński  
i Grzegorz Tokarz.

Młodszymi aspirantami 
policji zostali: Anita Biernat, Bogusław 
Biernat, Stanisław Gawlik, Stanisław 
Gibała, Robert Góra, Grzegorz Kural, 
Piotr Mleczko, Mirosław Pysno, Tomasz 
Smoleń i  Krzysztof Sytoń.  

Dystynkcje starszego sierżanta otrzy-
mali Ewelina Buda, Piotr Gnela, Krzysz-
tof Gołąb, Adrianna Górowska, Piotr 
Majcher i Rafał Młynarczyk. 

Do stopnia sierżanta awansowano Paw-
ła Legutko, Pawła Patera i Tomasza Sre-
bro. Justyna Kargol i Paweł Klasiński to 
od Święta Policji starsi posterunkowi. 

Ponadto podinspektor Bogusław Chmie-
larz uhonorowany został Brązową Odzna-
ką „Zasłużony Policjant”, a aspirant szta-
bowy Stanisław Hanek srebrną odznaką 
„Za długoletnią służbę”. 

Brązowe odznaki „Zasłużony Działacz 
LOK” otrzymali podinspektor Zbigniew 
Baruś, aspirant Grzegorz Matura, aspi-
rant sztabowy Mariusz Słonina oraz aspi-
rant sztabowy Marek Chyćko.

Wręczono też medale z okazji 20-lecia 
NSZZ Policjantów. Otrzymali je Zbigniew 
Baruś,  Adam Czarny, Dariusz Hebda  
i Janusz Malisz. Podinspektor Piotr Wój-
ciak otrzymał złotą odznakę honorową 
NSZZ, starszy aspirant Marek Krawczyk 
srebrną, a sierżant sztabowy Jerzy Mu-
skała – brązową. Z kolei aspirant Grze-
gorz Kasprzyk odebrał specjalną nagrodę 
ufundowaną przez wójta gminy Dębno 
Grzegorza Bracha.                               red

Wyższe stopnie dla policjantów

Podziękowania dla komendanta

Młodszy aspirant Piotr Mleczko z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Brzesku 
został wyróżniony Odznaką Honorową 
Polskiego Czerwonego Krzyża III stop-
nia. Otrzymał ją za działalność polega-
jącą na promocji krwiodawstwa, pomoc  
w organizacji otwartych akcji oddawania 
krwi i pozyskiwaniu nowych krwiodaw-
ców. Sam, jako honorowy krwiodawca, 
oddał już 25 litrów krwi. 

- Postawa Piotra  jest godna naśla-
dowania. Nie dość, że sam oddał ponad 
25 litrów krwi, to jeszcze angażuje się  
w działalność Klubu Honorowych Daw-

ców Krwi przy komendzie, do którego 
należy od 12 lat. Zawsze służy pomocą  
i radą. Jego postawa jest bezinteresow-
na, humanitarna i bardzo szlachetna. 
Osobiście uczestniczy we wszystkich 
akcjach oddawania krwi organizowa-
nych przez nasz klub - komentuje Grze-
gorz Matura, przewodniczący Rejonowej 
Rady HDK w Brzesku. 

Jedna z ostatnich akcji zorganizowa-
nych przez policyjny Klub Honorowych 
Dawców Krwi przeprowadzona została 
podczas Pikniku Rodzinnego, który od-
był się na terenie brzeskiej komendy. 

Jest to tradycyjna akcja zainaugurowa-
na przed sześciu laty, a przebiegająca 
zawsze pod hasłem „Krew dla poszko-
dowanych w wypadkach drogowych”.  
W tym roku wzięło w niej udział 38 
osób, a jej efektem było 17 litrów życio-
dajnego płynu.  Jako pierwszy krew od-
dał komendant Robert Biernat, a wśród 
dawców był także Krzysztof Olcha-
wa, prezes Zarządu Rejonowego PCK  
w Brzesku. 

Podczas pikniku odbyły się także zawo-
dy strzeleckie i rowerowe dla dzieci. Każdy 
uczestnik rowerowych zawodów otrzymał 
upominek ufundowany przez burmistrza 
Grzegorza Wawrykę. W całym pikniku 
uczestniczyło ponad 100 osób.            red

Nagrodzony krwiodawca
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Za nami niebywała harcerska przygo-
da. Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Pol-
skiego odbył się na krakowskich Błoniach 
i trwał od 16 do 24 sierpnia. Ze wszyst-
kich stron Polski, a także z zagranicy 
nadciągnęli tam harcerze, by móc w tym 
wydarzeniu uczestniczyć. Wśród blisko 
9 tysięcy harcerzy nie zabrakło także 
przedstawicieli Hufca Brzesko, którzy 
ugięci pod ciężarem plecaków znaleźli 
schronienie pod namiotami w krakow-
skim gnieździe. Czekało tam na nas 
wiele ciekawych przygód, atrakcji i nie-
spodzianek. Inauguracja zlotu odbyła się  
17 sierpnia na Rynku Głównym, gdzie 
po mszy świętej w Kościele Mariackim 
miał miejsce apel z udziałem władz har-
cerskich oraz premiera Donalda Tuska, 
który uroczyście rozpoczął zlot. 

Kraków został wzięty przez harcerzy. 
Wszędzie rzucaliśmy się w oczy - ludzie w róż-
nokolorowych koszulkach, chustach oraz  
z identyfikatorami na szyjach , w szarych 
i zielonych mundurach, w rogatywkach. 

Podczas zlotu podejmowaliśmy wielokie-
runkowe działania programowe i wycho-
wawcze. Snuliśmy historyczne refleksje 
nad dorobkiem wielu harcerskich pokoleń  
i wyzwaniami przyszłości. Udział w pro-
gramie był dla harcerzy możliwością 
wszechstronnego rozwoju intelektual-
nego, duchowego, społecznego. To wspa-
niała szkoła kształcenia charakteru oraz 
wzmocnienia tężyzny fizycznej. Podczas 
gry terenowej „Szewczyk Skuba zwany 
Dratewką” cały dzień wędrowaliśmy po 
Krakowie poznając jego atrakcyjne miejsca  
i rozwiązując tajemnicze, trudne zagadki. 

Z Kopca Kościuszki podziwialiśmy piękną 
panoramę miasta i okolic.  Harcerze uczy-
li się sztuki odlewania, garncarstwa, ma-
lowania na szkle, malowania T-shirtów, 
plecenia koszyków i sieci rybackich, wy-
konywania biżuterii. Wszyscy zdobyliśmy 
sprawność „Żółtej Ciżemki”, gdyż wyka-
zaliśmy się niezwykłymi umiejętnościa-
mi. Niektórzy rzemiosło mają we krwi, bo 
przecież niejeden z nich mógł podglądać 
te prace u swoich dziadków. 

Wędrowaliśmy szlakami Jana Pawła 
II, byliśmy na ulicy Franciszkańskiej,  
w Łagiewnikach, w Wadowicach i Kalwa-
rii Zebrzydowskiej. Płynęliśmy smoczy-
mi łodziami po Wiśle, był to morderczy 
wyścig, bo niektórzy z nas mieli po raz 
pierwszy wiosła w dłoniach. Lżej było na 
rowerkach wodnych w Parku Jordana, 
gdzie mieliśmy również okazję wspinać 
się za pomocą własnych mięśni, jak rów-
nież lin wspinaczkowych. Za najlepszy 
uznaliśmy program „Szlak Czarnych 
Stóp”. Przez cały dzień, jako członkowie 
Szarych Szeregów prowadziliśmy trudną 
akcję odbicia z rąk gestapo dowódcy Hal-
la. Naszym dokumentem identyfikacyj-
nym była Kenkarta. Straciliśmy w walce 
dh Gabrysia, część z nas została złapana 
przez Niemców, ranni otrzymali pomoc 
od sanitariuszek. Nagrodą za całodzienny 
trud był upragniony ciepły posiłek. 

Nie ominęła nas majsterka.   
W czasie zajęć warsztatowych „100 
balonów na stulecie” kleiliśmy balo-
ny, by ciepłe powietrze mogło je unieść 
w górę. Wzniosły się nad Rynkiem  
w Krakowie, jako cudowna tęcza kolorów. 

Jubileuszowy zlot harcerzy Na zlocie nie zabrakło również harcerskiej 
piosenki przy gitarze, nocnych koncertów 
na estradzie przy Błoniach, teatru, orkie-
stry wojskowej grającej utwory symfo-
niczne, grupy tancerzy, wystaw dorobku 
harcerskiego. Odbyły się spotkania z waż-
nymi osobistościami: prezydentem RP 
Bronisławem Komorowskim, rzecznikiem 
Praw Dziecka Markiem Michalakiem, 
wojewodą małopolskim Stanisławem 
Kracikiem, księdzem kardynałem Stani-
sławem Dziwiszem, profesorem Markiem 
Belką oraz seniorami harcerstwa. 

Bardzo ważnym punktem w bazie zlo-
towej była kuchnia polowa, gdzie sami 
przygotowywaliśmy posiłki. Można było 
skosztować  grochówki, zupy pieczarko-
wej, przypalonego kotleta. Hej smako-
wało, hej smakowało, hej dobre było i nie 
mało!

Atmosfera od początku do końca była 
wspaniała. Przez cały czas rozbrzmiewał 
odgłos grających gitar, śpiew, pląsy, dobre 
słowo, braterstwo. Zlot był wielką przy-
godą, ale również próbą pokazania, że 
harcerstwo jest silną organizacją. Warto 
je mieć i mu pomagać. Nie przeraziły nas 
pioruny, wichry, błoto, upał, bolące nogi, 
gotowanie. Nie złamały nieprzespane 
noce, tęsknoty, długie odprawy progra-
mowe, kolejki pod prysznic. To wszystko 
nas wzmocniło!!! Nauczyło żyć w innych 
warunkach: bez komputera, telewizji. 
Mamy nowych przyjaciół, znajomych. Po-
zostały niezapomniane wrażenia. 
Czuwaj!   Opiekun grupy zlotowej 
hm. Maria Motyka

Lekarz Marcin Kuta 
Certyfikat Polskie Towarzystwo 

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

Tel. 506126815

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

Przyjmuje:
poniedziałki 15.00-18.00
Inne terminy i godziny przyjęć 
do uzgodnienia telefonicznie
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Pałac Goetzów jest Państwa własno-
ścią od dwóch lat. Remont rozpoczął 
się jednak nieco później. Czy nie moż-
na było ruszyć z pracami wcześniej?
Istotnie, pałac zakupiliśmy dwa lata 
temu. Jednak jeszcze przez następny rok 
czekaliśmy na wszystkie niezbędne zgody 
budowlane. W lipcu ubiegłego roku rozpo-
częliśmy wreszcie remont. I chociaż przed 
nami jeszcze wiele pracy, to już teraz wia-
domo, że koszt remontu znacznie przekro-
czy zakładane przez nas kwoty. Raz po 
raz zaskakują nas jakieś niespodzianki,  
i to raczej te bardziej niemiłe. 
Na przykład? …
Pałac nie posiadał nigdy żadnej izolacji. 
Mury piły hektolitry wody. Musieliśmy 
zacząć od prac izolacyjnych, żeby za-
bezpieczyć fundamenty i całą strukturę 
budynku. Oczywiście zdawaliśmy sobie 
sprawę, że pałac nigdy nie był izolowany, 
tak po prostu kiedyś budowano. Mimo 
wszystko łudziliśmy się, że budowniczy 
pałacu o jakichś tam zabezpieczeniach 
jednak pomyśleli. Z góry od południa 
spływają lawiny gruntowych wód, które 
dostawały się bezpośrednio do pałacu i do 
okalającego go parku. Co potrafią uczynić 
ulewy, przekonaliśmy się tego roku, kiedy 
przez kilka dni nie dało się do parku wejść 
suchą nogą.  Trzeba było wykonać wykopy 
naokoło pałacu na głębokość 13 metrów. 
Wkopaliśmy o wiele więcej pieniędzy, niż 
pierwotnie zakładaliśmy. Nie sprzyja nam 
też tegoroczna pogoda, a szczególnie letnie 
podtopienia. Mając to na uwadze, nasze 
ewentualne naciski na firmy przeprowa-
dzające remonty byłyby bezzasadne. 
Nie wygląda Pani jednak na osobę 
załamaną takim stanem rzeczy. 
Bo nie ma do tego powodów. Po wyko-
naniu izolacji doprowadziliśmy pałac do 
zdecydowanie lepszego stanu, czego jed-
nak gołym okiem nie widać. Muszę tutaj 
zaznaczyć, że czas bardzo naglił. Zawilgo-
cenia murów były tak ogromne, że gdyby 
te prace odłożyć na później, tę budowlę 

zżarłaby pleśń. Równolegle z pracami 
izolacyjnymi wykonany został specjalny 
zbiornik, którego zadaniem jest ściąganie 
nadmiaru wody wykorzystywanej później 
choćby do nawadniania roślin…
Których podobno będzie tutaj pod 
dostatkiem. 
Zwyczajem pierwszych właścicieli pała-
cu było obdarowywanie gości kwiatami, 
głównie różami i storczykami, zarówno 
przy powitaniu jak i podczas pożegnania. 
Postanowiliśmy więc założyć pokaźnych 
rozmiarów różany ogród, który był już 
gotowy, jednak ostatnie powodzie doku-
mentnie go zniszczyły. Teraz wiemy już, 
że w miejscu, które założyliśmy, ogród nie 
ma racji bytu. Wielka szkoda, bo zmar-
nowało się zakupionych przez nas około 
2000 róż i przepiękne cisy. Powódź uczyni-
ła już teraz wielkie spustoszenia. Mimo to 
dopniemy swego i z ogrodu nie zrezygnu-
jemy. Zmieni się jedynie jego pierwotnie 
zakładana lokalizacja. 
Pałac to nie tylko przestronne kom-
naty i parkowe otoczenie. To także 
piwnice, które – tak przypuszcza wie-
lu – kryją niejedną tajemnicę.  
W podziemiach pałacu znajdują się piękne 
pomieszczenia. Te piwnice udrożniliśmy  
i chcemy je wykorzystać w celach tury-
stycznych. Tam dzień i noc pracowały 
pompy. Chcemy te pomieszczenia dopro-
wadzić do idealnego stanu pierwotnego. 
W piwnicach umieszczone zostaną SPA  
i basen. Prace zmierzające do urucho-
mienia SPA prowadzone są równocześnie  
z innymi zadaniami. 
Wróćmy do tempa prac. Czy te kło-
poty, o których Pani wspomina, nie 
spowodują, że pałac uruchomiony 
zostanie w późniejszym terminie, niż 
było to planowane? 
Mimo tych wszystkich przeciwności losu  
i kaprysów pogody nie zakładamy opóź-
nienia w zakończeniu prac remontowych. 
Założenie jest takie, że będziemy poszcze-
gólne części oddawać etapami, najpierw 
park, a później stopniowo pałac. Na pew-
no w pierwszej kolejności bankietowe 
sale, które mieścić się będą na parterze. 
Dobiegają końca remonty elewacji i da-
chu. To pozwoli na rozpoczęcie prac in-

nym ekipom, które zajmą się wnętrzami. 
Cały czas realizowane są zamierzone pra-
ce, choć wszystko przebiega nie w takim 
tempie, jakie zakładaliśmy. Jednak dach 
to najważniejsza rzecz. Zakończenie jego 
remontu znacznie przyśpieszy tempo po-
zostałych prac. Pragnę zauważyć, że od 
początku konserwatorzy odnawiają wnę-
trza, meble i sprzęt. To bardzo żmudna 
praca. Przykładowo jeden obraz odnawia-
ny jest już od sześciu miesięcy. Do tej pory 
nie wrócił do nas żaden z obrazów odda-
nych do renowacji w pracowni konserwa-
torskiej. 
A właśnie. Remont zabytkowego 
obiektu wiązać się musi ze stałym 
nadzorem konserwatora. Jak radzi-
cie sobie Państwo, czując cały czas 
jego oddech na plecach?
Konserwator jest nam bardzo przychyl-
ny. On doskonale zdawał sobie sprawę, że  
w dniu, w którym kupowaliśmy ten pałac, 
to był ostatni dzwonek, żeby go uchronić 
przed całkowitą degradacją. Konserwator 
cały czas pilnuje, aby wszystko przebie-
gało zgodnie z jego wytycznymi, ale nie 
utrudnia nam życia. Bardzo dobrze ze 
sobą współpracujemy. Nie jest to pierwszy 
zabytkowy budynek, który remontujemy. 
Chcemy zachować jak najwięcej z jego pier-
wotnego wyglądu, zarówno na zewnątrz 
jak i w środku. Chodzi o to, aby jak naj-
wierniej odtworzyć w miarę każdy archi-
tektoniczny element. Na przykład stolarkę 
okienną i drzwiową odnawiamy w zgodzie 
z ustaleniami poczynionymi wraz z kon-
serwatorem. Usunęliśmy jedynie okrato-
wanie okien, ale zostało ono wykorzystane 
w innych miejscach. Jego elementy można 
odnaleźć w ogrodzeniu okalającym park, 
którym administrujemy.
Wyremontowaliśmy już pałac w Kopali-
nach koło Bochni, w którym mieszkamy, 
i zabytkowy budynek w Zakopanem,  
w którym mieściła się kiedyś szkoła Kena-
ra, a teraz jest hotel. Ten budynek szkoły 
w Zakopanem też był mocno zdewastowa-
ny, kiedy go przejmowaliśmy. 
Skąd wzięło się u Państwa zaintere-
sowanie właśnie pałacem Goetzów?
Wcześniej interesowaliśmy się zamkiem 
w Nowym Wiśniczu, ale on do dziś nie ma 

Rozmowa z Goetzami w tle
To była jedna z najbardziej spektakularnych transakcji dokonanych w Brze-

sku w ostatnich latach. Kiedy wszystkim wydawało się, że jednak z najpiękniej-
szych budowli w mieście, pałac Goetzów, ulegnie całkowitej degradacji, Pań-
stwo Wiesława i Zbigniew Urbanowie postanowili zainwestować w ten obiekt 
i zamienić go w miejsce, do którego przybywać będą w przyszłości goście  
z najodleglejszych zakątków Europy. Spotkaliśmy się z Panią Wiesławą Urban, 
aby porozmawiać o postępie remontowych prac i o planach na najbliższe lata. 
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uregulowanych spraw własności. Wreszcie 
z różnych źródeł, między innymi ze strony 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego, 
dowiedzieliśmy się o możliwości zakupu 
pałacu w Brzesku. Zdecydowaliśmy się 
na zakup, bo po pierwsze, dostrzegliśmy 
w nim piękno, które trzeba tylko wydobyć, 
a po drugie, był to obiekt, którego wszel-
kie sprawy były uregulowane. Z jednej 
strony jest to inwestycja, ale z drugiej 
trochę zamiłowanie do starych budowli.  
Z ekonomicznego punktu widzenia nie jest 
to najlepsza inwestycja, która rokowałaby 
na szybkie zyski. Nie można jednak kiero-
wać się tylko ekonomicznymi założeniami. 
Skłamałabym jednak, gdybym stwierdzi-
ła, że nie myślimy o rentowności tej inwe-
stycji. Część hotelowa składać się będzie  
z 50 pokoi. To jest stanowczo za mało, żeby 
myśleć o dużych zyskach. Dlatego właśnie 
funkcjonować będą sale bankietowe i cały 
system związany z dodatkową działalno-
ścią. 
Kiedy więc należy spodziewać się 
uruchomienia całego kompleksu? Sły-
chać przypuszczenia, że powinno to 
nastąpić jeszcze przed EURO 2012.
Nie wiemy dokładnie, kiedy konkretnie 
otworzymy całość. Chcielibyśmy być go-
towi przed rozpoczęciem EURO 2012, ale 
nie jest to dla nas termin obligatoryjny. 
Jeśli się uda, to dobrze, jeśli nie, to nie 
będziemy rozdzierać szat. Już dziś mogę  
z pełną odpowiedzialnością zapowiedzieć, 
że na pewno zorganizujemy Bal Sylwe-
strowy 2011/2012. Nieco później ruszy 
część hotelowa, chociaż dobrze byłoby, 
gdyby i ona była wtedy gotowa.
Mieszkańcy Brzeska obawiają się, że 
park Goetzów będzie dla nich niedo-
stępny. 
Park oczywiście będzie dostępny dla 
wszystkich, ale na pewno na innych za-
sadach, niż było to dotychczas. Na pewno 
nie będzie to miejsce do podejrzanych po-
siadówek. To ma być z prawdziwego zda-
rzenia teren do wypoczynku i rekreacji. 
Nie oszukujmy się, do tej pory panował 
tutaj bałagan, a wielu mieszkańców miało 
o taki stan rzeczy pretensje. Pamiętajmy, 
że w pałacu mieścić się będzie 5-gwiazd-
kowy hotel, a to wymaga, żeby jego goście 
przebywali w otoczeniu gwarantującym 
spokój i wyciszenie. To nie jest jakieś no-
watorskie rozwiązanie. Tak jest w innych 
tego typu zespołach pałacowo-parkowych. 
My zastanawiamy się jedynie nad tym, 
czy naśladować będziemy rozwiązania  
z Baranowa, z Puław, czy z Łańcuta. 
Wszędzie tam parki są czynne dla wszyst-
kich do określonych godzin. Ważne jest 
to, że ten park ma zostać jak najwierniej 
odtworzony. To jest nasz zasadniczy cel. 

Już teraz specjaliści wytypowali siedem 
drzew uznanych za pomniki przyrody. 
Każde z nich zostanie opisane na specjal-
nych tabliczkach, tak jak to jest w zwy-
czaju przy tego rodzaju okazach. Każde  
z tych drzew będzie też posiadać swoje 
imię. Chciałabym tylko przestrzec ama-
torów ewentualnych spacerów po parku 
teraz, kiedy trwają remonty. To jest po 
prostu bardzo niebezpieczne. Mogę tutaj 
dodać, że są miejsca, które znajdują się 
poza terenem będącym naszą własnością, 
a jednak mamy je na uwadze. 
Jak chociażby grób z okresu I wojny 
światowej znajdujący się w sąsiedz-
twie byłej ujeżdżalni?
Tak. Położony jest poza powierzchnią bę-
dącą naszą własnością, a jednak opieku-
jemy się nim od pierwszego dnia, w któ-
rym dowiedzieliśmy się o jego istnieniu. 
Był nieco zaniedbany, teraz udekorowany 
jest kwiatami i regularnie o niego dbamy. 
To obiekt objęty ochroną konserwatora. 
Powyżej pałacu, w lesie rosnącym od stro-
ny południowej znajduje się figura Matki 
Boskiej ufundowana kiedyś przez rodzinę 
Goetzów. Chcieliśmy, aby przez las pro-
wadziły spacerowe aleje, między innymi 
także do tej figurki, którą przecież sporo 
ludzi odwiedza. Prowadziliśmy na ten 
temat rozmowy z Lasami Państwowymi, 
ale spotkaliśmy się z odmową. To są tere-
ny zielone i takimi mają pozostać. Trochę 
szkoda, ale z decyzjami państwowych in-
stytucji trzeba się liczyć. 
A propos ujeżdżalni, czy ten obiekt 
aby Państwa nie interesuje? 
Sprawa budynku starej ujeżdżalni, czyli 
tzw. „starej hali sportowej” jest cały czas 
otwarta. Owszem, jesteśmy zainteresowa-
ni kupnem tego budynku przy gwarancji, 
że mieszkające tam rodziny otrzyma-
ją nowe lokale. Wystosowaliśmy nawet  
w tej sprawie list intencyjny do samo-
rządu. Chcielibyśmy po prostu poszerzyć 
bazę hotelową. Prowadziliśmy na ten te-
mat rozmowy z burmistrzem Grzegorzem 
Wawryką, ale do ich sfinalizowania jesz-
cze nie doszło. Mamy jednak rok wybor-
czy, uważam więc, że nie jest to temat na 
teraz. Na pewno do sprawy wrócimy. 
Czy czują się już Państwo mocno 
związani z miejscowym środowi-
skiem? 
Poznaliśmy już Brzesko, poznaliśmy też – 
co zrozumiałe – lokalne władze. Z samym 
miastem nie jesteśmy jeszcze na co dzień 
związani, choć w przyszłości te relacje na 
pewno poprawią się. Dlatego nasz udział 
w codziennym życiu Brzeska na pewno 
będzie bardziej zauważalny. Przypomnę 
jednak, że aktywnie włączyliśmy się w or-
ganizację jubileuszu Okocimskiego Klubu 

Sportowego, który połączyliśmy z uroczy-
stością otwarcia pałacu niedługo po jego 
zakupie. Myślę, że artystyczne propozycje, 
które w całości sfinansowaliśmy, przypa-
dły wtedy mieszkańcom do gustu. 
Co Brzesko i jego mieszkańcy zyska-
ją dzięki prowadzonej przez Państwa 
inwestycji?
Co Brzesko zyska? Przede wszystkim zy-
ska na podatkach. Korzyść powinni od-
czuć ci, którzy zostaną u nas zatrudnieni, 
a tak będzie na pewno. Zasada jest taka, 
że w pierwszej kolejności zatrudniamy 
rodowitych mieszkańców terenów, na któ-
rych prowadzimy działalność. Z zewnątrz 
dobieramy ludzi tylko wtedy, gdy miejsco-
wy rynek pracy nie jest w stanie wskazać 
nam osób o kwalifikacjach, których ocze-
kujemy. W tej chwili trudno mi określić, 
ile osób przyjmiemy do pracy. To jednak 
powinna być liczna załoga. Przecież mu-
simy zapewnić naszym gościom pełną ga-
stronomię, obsługę SPA i hotelu, służby 
zewnętrzne. To nie wszystko, w marę po-
trzeb przyjmować będziemy też do pracy 
osoby, nazwijmy je, „dotrudniane”. Myślę, 
że na naszym przedsięwzięciu zyska też 
prestiż Brzeska. Zakładamy, że naszymi 
gośćmi będą ludzie z odległych zakątków 
nie tylko kraju, ale i Europy. Poznają więc 
miasto i region, który pod względem tu-
rystycznej atrakcyjności nie powinien im 
być obojętny.
A jaki jest Państwa stosunek do ro-
dziny Goetzów, czyli do tych, którzy 
kiedyś ten pałac stawiali? 
Doskonale zdajemy sobie sprawę, w jakim 
miejscu się znajdujemy. Doceniamy zna-
czenie rodziny Goetzów dla rozwoju Brze-
ska i szanujemy je. Proszę być pewnym, 
duch rodu Goetzów będzie w tym miejscu 
obecny na każdym kroku. Służyć ma temu 
między innymi tzw. multimedialna ścież-
ka, nad której uruchomieniem już pracu-
jemy, a jest to przedsięwzięcie i karkołom-
ne i kosztowne. Ścieżka prowadzić będzie 
przez miejsca dostępne dla publiczności. 
Przechodząc przez poszczególne pałacowe 
pomieszczenia i przemieszczając się po 
parku będzie można wysłuchać opowieści 
o historii związanej z pałacem, parkiem 
i samym browarem, który Goetzowie za-
łożyli. Początek ścieżki umiejscowiony 
będzie w hotelowej recepcji, historyczny 
spacer kończyć się będzie w miejscu, gdzie 
niegdyś znajdowała się kaplica. Oczywi-
ście, do dyspozycji zwiedzających będzie 
profesjonalnie przygotowany przewod-
nik. Nie pozostaje mi więc nic innego, jak  
w przyszłości zaprosić do nas każdego, kto 
interesuje się historią Brzeska i kto chce 
w przyjemnych warunkach wypocząć.   

Rozmawiał PRUD
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Małopolska Szkoła Wyższa oferuje 
nowy, niezwykle atrakcyjny kierunek 
studiów. Już od 1 października studen-
ci, zarówno w trybie zaocznym, jak i sta-
cjonarnym będą mogli pobierać nauki  
z zakresu kosmetologii. 

-Absolwent 3-letnich studiów zawodo-
wych na kierunku kosmetologia otrzyma 
tytuł zawodowy licencjata i kwalifikacje 
kosmetologa. Uzyska umiejętności po-
sługiwania się wiedzą ogólną z zakresu 
nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową 
z zakresu kosmetologii. Będzie dyspono-
wał wiedzą na temat planowania rodza-
ju zabiegu kosmetycznego i stosowania 
kosmetyków. Nabędzie umiejętności 
prawidłowego odczytywania składu ko-
smetyku i ustalania jego zastosowania, 

będzie umiał poprawnie dobrać i rozróż-
nić składniki biologicznie czynne kosme-
tyków w powiązaniu z ich działaniem 
na skórę. Będzie posiadał kwalifikacje 
niezbędne do właściwego zaplanowania  
i świadomego przeprowadzenia za-
biegów pielęgnacyjnych, leczniczych  
i upiększających z uwzględnieniem 
wskazań i przeciwwskazań, będzie więc 
przygotowany do skutecznego pielęgno-
wania urody, powstrzymywania proce-
sów starzenia oraz profilaktyki zdrowia 
– rekomenduje kosmetologię kanclerz 
MSzW Bożena Szołtysek.

Studenci uzyskiwać będą ponadto 
wiedzę i praktykę potrzebną do nawią-
zania właściwego kontaktu z potencjal-
nymi klientami- pacjentami, zapewnie-

nia im komfortu psychicznego i relaksu 
podczas wykonywanych zabiegów 
kosmetycznych oraz do opracowania 
wskazań do pielęgnacji ciała w warun-
kach domowych. Studenci kierunku ko-
smetologia w toku studiów poznają nie-
konwencjonalne techniki kosmetyczne, 
takie jak: aromaterapia i homeopatia 
oraz zapoznają się z głównymi założe-
niami zdrowego odżywiania, ważnego  
z punktu widzenia profilaktyki zdro-
wotnej. Absolwent kierunku kosmeto-
logia posiądzie wiedzę powalającą mu 
na fachową pomoc pacjentowi zarówno 
ze skórą zdrową jak i z jej defektami. 
Już od pierwszego semestru studiów 
studenci uczestniczyć będą w zajęciach  
z kosmetologii, ćwiczeniach oraz labora-
toriach, co da im możliwość zapoznania 
się z osiągnięciami nowoczesnej chemii 
kosmetycznej i dermatologii.            ms

Nowatorskie kierunki

W ramach pomocy materialnej stu-
denci Małopolskiej Szkoły Wyższej  
w Brzesku będą mogli ubiegać się  
o następujące świadczenia: stypen-
dium socjalne, stypendium za wyniki  
w nauce, stypendium specjalne dla osób 
niepełnosprawnych, stypendium mini-
stra za osiągnięcia w nauce, stypen-
dium ministra za wybitne osiągnięcia 
sportowe, stypendium na wyżywienie, 
stypendium mieszkaniowe, zapomo-
gę, oraz stypendium sponsorowane 
– fundowane przez przedsiębiorstwa  
i instytucje.

Studenci MSzW w Brzesku oprócz 
stypendiów socjalnych, z których ko-
rzystają już od początku studiów będą 
objęci funduszami stypendiów nauko-
wych oraz sponsorowanych. Stypendia 
naukowe finansowane są przez uczel-
nię, a sponsorowane przez przedsię-
biorstwa i instytucje. Studenci otrzy-
mują co miesiąc kwotę na swoje konto 
przez dziesięć miesięcy roku akade-
mickiego.

-Dla studentów przygotowany 
mamy plan praktyk zagranicznych, 
wymiany międzynarodowej, wykła-
dów otwartych, nowoczesnych pra-
cowni multimedialnych oraz obiektów 
sportowych. Studenci mogą korzystać 
z uczelnianej biblioteki, brać udział  
w przedsięwzięciach kulturalnych  
i rekreacyjnych - mówi kanclerz MSzW 
Bożena Szołtysek.                         ms

Pomoc materialna 
dla studentów

Małopolska 
Szkoła Wyższa
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Uroczyście, w rodzinnej atmosfe-
rze przebiegało święto 30-lecia Ogrodu 
Działkowego „Pod dębami” . Było ono 
znakomitą okazją do wręczenia odzna-
czeń dla wyróżniających się działkowi-
czów, przyznanych przez Zarząd Okręgu 
w Krakowie. Złotą odznakę „ Zasłużony 
działkowicz” otrzymała Maria Starzyk, 
srebrną przyznano prezesowi Piotrowi 
Kamyszowi, brązowe zaś wręczono An-
drzejowi Milewskiemu, Zenonowi Wójto-
wiczowi, Piotrowi Fałkowskiemu, Urszu-

li Płaczek, Tadeuszowi 
Zygmuntowi i Krysty-
nie Płachcie. Oprócz 
tego kilkanaście osób 
wyróżnionych zostało 
dyplomami uznania  
i skromnymi upomin-
kami. Burmistrz Grze-
gorz Wawryka wręczył 
zasłużonym działko-
wiczom medale z oka-
zji 625 lecia Brzeska, 
otrzymali je: Piotr Ka-
mysz, Anna Kmiecik, 
Jan Banaśkiewicz, Ma-

rian Kijak i Stanisław Bartecki.
Rodzinny Ogród Działkowy „Pod dęba-

mi” powstał w 1980 roku dla pracowników 
byłej Fabryki Opakowań Blaszanych,  
a pierwszym jego prezesem był Tadeusz 
Luszowski. Z czasem areał ogrodu rozrósł 
się, obecnie ponad 140 działkowiczów ma 
do swojej dyspozycji 6 hektarów. 

-Użytkownicy dbają o swoje działki, 
kwiaty kwitną u nas od wczesnej wiosny 
do późnej jesieni. Jeszcze kilka lat temu 
większość działkowiczów uprawiała 

30 lat „Pod dębami” warzywa, teraz działki mają charakter 
rekreacyjno-wypoczynkowy. Całe rodzi-
ny przychodzą tu wypoczywać. Opłaty, 
jakie działkowcy ponoszą w związku  
z korzystaniem z poletek, wynoszą 36 
groszy za każdy metr kwadratowy. 35 
procent składek odprowadzanych jest 
do Zarządu Okręgu do Krakowa, resz-
ta wykorzystywana jest przez samych 
użytkowników na bieżącą działalność 
ogrodu  - mówi prezes Piotr Kamysz.

W ciągu kilku ostatnich lat wiele 
dobrego wydarzyło się „Pod dębami”. 
W 2004 roku wybudowano Dom Dział-
kowca, w którym mieści się świetlica.  
Niedawno budynek został ocieplony, po-
łożono na nim elewację. Prezes Kamysz 
chwali sobie współpracę z Urzędem 
Miejskim, który pomaga działkowcom 
w upiększaniu i wyposażaniu ogrodu. 
Dzięki pomocy urzędu udało się, między 
innymi, wykonać kilkusetmetrowy rów 
melioracyjny, który w tym roku urato-
wał nas przed powodzią.

Plagą nękającą działkowiczów są wła-
mania do altanek, złodzieje kradną radia, 
kosiarki, elektronarzędzia. Demontują 
także ogrodzenia i inne metalowe urzą-
dzenia stanowiące wyposażenie ogrodu, 
pocięte trafiają do punktów złomu.     red

Reprezentujący Słotwinę radny Ta-
deusz Ciurej złożył wniosek o nadanie 
tytułu Honorowego Obywatela Miasta 
Brzeska śp księdzu Stanisławowi Mar-
kowi. Jak uzasadniał radny, jego zasługi 
dla naszej małej ojczyzny są niewątpliwe  
i nie powinny zostać zapomniane. Przypo-
mnijmy, ksiądz Stanisław Marek zmarł 
w marcu tego roku, przez ostatnie 16 lat 
był proboszczem parafii Matki Boskiej 
Częstochowskiej. 

-Nie dbał o własne wygody, ale wszyst-
kie siły i środki materialne lokował  
w nasz kościołek, by stał się perłą sakral-
nej architektury miasta – przeprowadził 
generalny remont świątyni, by swoim 
pięknem sławiła Stwórcę i przyciągała nie 
tylko nas, ale i przyszłe pokolenia brzesz-
czan. Jeździł od urzędu do urzędu sta-
rając się załatwić niezbędne pozwolenia  
i środki na renowację kościoła. I ważne: na 
bieżąco informował parafian, jakie prace 
będą wykonywane – nigdy nie żądał na 
ten cel „składek od numeru”, ale dyskret-
nie wspominał o potrzebach. Cieszymy 
się naszym kościołem, cieszą się nasze 
dzieci, cieszyć się będą nasze wnuki, pra-
wnuki i przyszłe pokolenia brzeszczan. 

To wielka zasługa księdza Stanisława 
Marka – Brzesko jest bogatsze o piękną 
świątynię, w której ludzie poznają Boga  
i uczą się prawości i moralności – prze-
czytać można we wniosku.

Prawość, sprawiedliwość, altruizm, 
współczucie, patriotyzm – to cnoty, które 
wpajał ksiądz Stanisław swoim parafia-
nom z całą gorliwością. Szczególnie uczu-
lał na nie młodzież, z którą spotykał się na 
lekcjach religii w Liceum Ogólnokształcą-
cym. Doceniają to absolwenci, jego dawni 
uczniowie, a dziś studenci, pracownicy 
różnych firm i instytucji, młodzi przed-
siębiorczy ludzie. Wielu z nich nawet nie 
wie, że to dzięki księdzu Markowi jadło 
w czasach licealnych ciepły obiad w sto-
łówce. Ksiądz Marek wiele razy oddawał 
swoje wynagrodzenie do dyspozycji szko-
ły, by za nie wykupić obiady dla uczniów 
z niezamożnych rodzin. 

Wśród wielu cnót zdobiących postać 
księdza Stanisława jest jeszcze jedna 
–patriotyzm. Dbał i otaczał szacunkiem 
pomnik ofiar hitlerowskiego bombardo-
wania na Słotwinie. To z jego inicjatywy 
corocznie odbywały się uroczyste msze, 
które dla młodych były lekcjami historii  

i patriotyzmu. To staraniem księdza 
Marka obelisk znalazł nowe, godne miej-
sce na przykościelnym placu. 

-Ksiądz Stanisław Marek dawał nam 
piękny przykład, jak należy trzymać się 
własnych pryncypiów. Takim był nasz 
ksiądz: porządnym człowiekiem, gorą-
cym patriotą, naszym nieodżałowanym, 
pełnym poczucia humoru sąsiadem. 
Wszystkie te wymienione zasługi i cnoty 
proboszcza Stanisława Marka czynią go 
godnym uczczenia znamienitym tytułem 
Honorowego Obywatela Miasta Brzeska 
– uzasadnia radny Tadeusz Ciurej.   red

Honorowe obywatelstwo dla księdza Marka
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Jubileuszowo w Mokrzyskach
Już po raz dziesiąty Rada Sołecka  

w Mokrzyskach była organizatorem fe-
stynu dla mieszkańców. Cieszy się on 
dużym uznaniem wśród mieszkańców, 
o czym świadczy fakt, że przez dwa dni 
imprezy bardzo licznie uczestniczyli  
w zabawie. Ponieważ obchodziliśmy 
mały jubileusz, nie szczędziliśmy sta-
rań, aby przygotować bogaty i różnorod-
ny program imprezy. 

Pierwszego dnia do późnych godzin 
wieczornych rozgrywane były me-
cze piłki nożnej. W przerwach toczyły 
się zawody sportowe, w których brali 
udział najmłodsi uczestnicy pikniku. 
Wieczorem, przy dźwiękach doskona-
łej muzyki w wykonaniu miejscowego 
zespołu muzycznego, bawiły się  tłumy 
mieszkańców, nie tylko z naszej miej-
scowości. 

Niedzielny program także przycią-
gnął tłumy widzów. Po pokazie spraw-
ności bojowej reaktywowanej jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej rozpoczęto 
blok imprez artystycznych. Spore za-
interesowanie towarzyszyło występowi 
zespołu folklorystycznego Krakowia-
cy Ziemi Brzeskiej. Imponująca była 
też wystawa rękodzieła artystycznego 
autorstwa mieszkańców naszej miej-
scowości. Nie zabrakło też stałych 
punktów naszych festynów, czyli lote-
rii fantowej i wesołego miasteczka. Po 
zabawie przeznaczonej dla dzieci odbył 

się  koncert zespołu jazzu tradycyjnego 
Leliwa Jazz Band z Tarnowa. 

Współorganizatorami imprezy były 
Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Kultu-
ry, Starostwo Powiatowe, Stowarzysze-
nie Społeczno-Kulturalne wsi Mokrzy-
ska, Ochotnicza Straż Pożarna oraz klub 
sportowy Strażak. .

Dziękujemy sponsorom naszej loterii, 
którzy swoją hojnością wzbogacili naszą 
coroczną zabawę. Byli nimi: Urząd Miej-
ski, Starostwo Powiatowe, firma SUPER 
– KRUSZ z Warysia, firma BOMAS 
państwa Małgorzaty i Bogdana Baran-
ków, firma Tomasza Lipchardta, firma 
Trans-Lis-Bet państwa Marii i Ignacego 
Lisów, Janusz Bury, Stanisław Pacu-
ra z małżonką, Grażyna i Edward Mi-
lewscy oraz Ochotnicza Straż Pożarna  
w Mokrzyskach.        Marek Kośmider

Zabawa w Szczepanowie
Wspaniała zabawa, liczne konkur-

sy z atrakcyjnymi nagrodami, występy 
zespołów, pokazy sprawnościowe stra-
żaków, pokaz tańca z ogniem, to tylko 
niektóre z atrakcji, jakie przygotowali 
organizatorzy Pikniku Rodzinnego, któ-
ry odbył się przedostatni weekend lipca 
w Szczepanowie. 

Różnego rodzaju konkursy i zabawy 
były okazją do sprawdzenia przez dzie-
ci swoich umiejętności w takich konku-
rencjach jak rowerowy tor przeszkód 
czy skoki w workach. Sobotni wieczór 

Rodzinne pikniki
Wakacje to tradycyjnie okres integracyjnych pikników organizowa-

nych przez rady sołeckie i zarządy osiedli. Poniżej przedstawiamy rela-
cje z tych imprez spisane bądź przez samych organizatorów, bądź przez 
naszych reporterów.  

uatrakcyjniły sprawnościowe pokazy 
strażaków ze szczepanowskiej OSP, wy-
stęp Zespołu Pieśni i Tańca „ Jadowni-
czanie” oraz pokaz tańca z ogniem, któ-
ry zaprezentowała nowo powstała grupa 
„Kaminari”. Ogromnym powodzeniem 
cieszyła się loteria fantowa z atrakcyj-
nymi nagrodami. Uczestnicy pikniku do 
białego ranka bawili się przy muzyce 
zespołu „Akces” z Lipnicy Górnej. Dru-
giego dnia, pomimo deszczowej pogody, 
w budynku remizy OSP gimnazjalistki, 
mieszkanki Szczepanowa i Maszkienic 
oraz młodzieżowa grupa „Zazu” z Biel-
czy zaprezentowały pokaz nowocze-
snych tańców.  Grupa M&M  Tomisport 
z Brzeska wystąpiła z pokazem sztuk 
walki. Licznie zgromadzeni mieszkańcy 
bawili się przy muzyce zespołu „Camer-
Band”.

Organizatorami pikniku były  Za-
rząd OSP , Rada Sołecka, Zarząd LKS 
„Iskra”. W gronie sponsorów znaleźli 
się Urząd Miejski, firma May-Mat E. I 
S. Matysów, firma Contraktor z Krako-
wa,  Bank WBK oddział Brzesko,  firma 
Marpol M. i C. Kargolów, firma Poltur 
M. Nazli, Climax, AtCom A. Seidlera, 
Sklep Patronacki oo. Franciszkanów, 
firma Valor P. Pajora, Z.P. Kalia M.  
i K. Łobodów, firma Tynkownia K. Bol-
ka, Bank Spółdzielczy, Browar Okocim, 
Dom Kultury z Lipnicy Murowanej, 
siłownia Tomisport, firma A&A, firma 
M&M, firma Haczek A. Baniaka, T. i W. 
Misina, Maria Kądziołka, Małgorzata 
Kukułka.                Anna Lubowiecka

Piknik na Browarnej
Organizowane przez Zarząd Osiedla 

Okocimskie zawsze odbywają się na 
placu zabaw nad brzegiem Uszwicy. 
Tak było i tym razem, a imprezie pa-
tronował burmistrz Brzeska Grzegorz 
Wawryka. Organizatorzy przygotowali 
szereg konkursów i zabaw, w których 
uczestniczyły nie tylko dzieci, ale i do-
rośli. Dla dzieci zainstalowano dmucha-
ne zjeżdżalnie będące do ich dyspozycji 
przez cały dzień. W części artystycznej 
wystąpiły Miejska Orkiestra Dęta pod 
dyrekcją Wiesława Porwisza oraz mło-
de wokalistki z Miejskiego Ośrodka 
Kultury. 

Nie lada atrakcją był koncert Wie-
sława Ochwata, jednego z najlepszych 
akordeonistów w kraju. Wirtuoz z Brze-
ska naukę gry na akordeonie rozpoczął 
jako dziesięciolatek w bocheńskiej Szko-
le Muzycznej, po czym kontynuował ją w 
Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie 
pod kierunkiem Wiesława Kusiona. Rok 
temu ukończył Ogólnokształcącą Szkołę 
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Muzyczną, by podjąć studia, oczywiście 
na Akademii Muzycznej. 

Jest laureatem wielu prestiżowych fe-
stiwali i konkursów muzycznych, między 
innymi Gorlickich Konfrontacji Akorde-
onowych, Ogólnopolskiego Konkursu 
Akordeonowego w Chełmie i Międzyna-
rodowego Festiwalu Muzyki Narodowej 
w Przemyślu. Jego zainteresowania to 
klasyka, jazz i muzyka rozrywkowa. Jak 
mówi, jego autorytetem i wzorem do na-
śladowania jest Paweł Baranek, który 
jest również wychowankiem Wiesława 
Kusiona, a obecnie koncertuje po całym 
świecie z zespołem Motion Trio. 

- Sporym zainteresowaniem cieszyła 
się loteria fantowa z tak atrakcyjnymi 
nagrodami jak między innymi 32-calo-
wy telewizor plazmowy, kuchenka mi-
krofalowa, wieża stereofoniczna, roboty 
kuchenne i ekspresy do kawy - wymie-
nia prezes Zarządu Osiedla Okocimskie 
Krzysztof Stępak.

Współorganizatorami pikniku były 
Miejski Ośrodek Kultury oraz Zarząd 
Rodzinnych Ogródków Działkowych Re-
laks.

Liczne było grono sponsorów imprezy, 
wśród których byli burmistrz Brzeska 
Grzegorz Wawryka, Miejskie Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej, sklep 
Skarbek Pani Bogusławy Bury, Piotr 
Skupiewski, hotel August Pana Dariu-

sza Augustyna, firma 
meblarska Pana Ja-
rosława Cichońskiego, 
Okocimski Klub Spor-
towy, Brzeski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, 
Era Pana Andrzeja 
Kukulskiego, Brzeskie 
Zakłady Komunal-
ne, Browar Okocim, 
Marek Zator, Roman 
Robak, Biuro Ubezpie-
czeń Kompromis pań-
stwa Pauliny i Rafała 
Grabarzów, apteka 

państwa Krupów, zakład kosmetyczny 
Katarzyny Słowik, sklep Koba Pana 
Władysława Michalczyka, kiosk Pod 
Dębem Pana Romana Rachwała oraz 
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji.                                      ZS

Dzień z Niedźwiedzokami   
Liczne grono sponsorów wsparło Za-

rząd Osiedla Kościuszki-Ogrodowa, 
który zorganizował już po raz ósmy 
Międzyosiedlowy Piknik Rodzinny. 
Tymi sponsorami są:  burmistrz Grze-
gorz Wawryka, ksiądz proboszcz Józef 
Drabik, Edmund Leś, Stanisław Koby-
łecki, Marek Puzia – prezes Zarządu 
Małopolskiej Wytwórni Maszyn, Anna 
i Kazimierz Kuralowie, Adam Zydroń 
i Paweł Majewski - prezesi Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, 
Zbigniew Gładyś – prezes Rejonowego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji, Zdzisław Chabura, Katarzy-
na Pacewicz-Pyrek, Marek Kokoszka 
– prezes PSS Społem,  Edward Milew-
ski, Tadeusz Wolsza, państwo Czercza-
kowie – Apteka Millenium, Małgorzata 
Cuber – dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury, Janusz Dziura – kierownik 
Zakładu Gazowniczego, Andrzej Sto-
liński – dyrektor Krakowskiego Banku 
Spółdzielczego Oddział w Szczurowej,  
Bogdan Baranek - hurtownia „Bomas”, 

Marek Górski - Zakład 
Wylęgu Drobiu, Marek 
Więckowski, Dariusz 
Pęcak – komendant 
powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej, 
Krzysztof Ojczyk – 
przewodniczący Rady 
Miejskiej, pizzeria To-
rino oraz Antoni Ba-
niak – firma handlowa 
Haczek.

Piknik trwał dwa 
dni. Pierwszego dnia 
zorganizowane zostały 

taneczna zabawa i wspólne biesiado-
wanie. Następny dzień zdominowany 
został przez gry i zabawy dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych oraz występy ar-
tystyczne. Odbył się też pokaz sprzętu 
ratowniczego będącego na wyposaże-
niu Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej. 

W części muzycznej zaprezentowali się 
laureaci tegorocznego Festiwalu Form 
Muzycznych i Tanecznych „Talenty Ma-
łopolski 2010”. Wystąpiła Ola Kaim oraz 
Michał Antonio Topolski. Sporo ożywie-
nia wnieśli panowie tworzący skład Mę-
skiego Zespołu Śpiewaczego Niedźwie-
dzoki. Ponieważ większość uczestników 
pikniku znała wykonywane przez chór 
pieśni, toteż występ bardzo szybko za-
mienił się w niczym nieskrępowane bie-
siadowanie.  

Miłym akcentem imprezy było wrę-
czenie przez przewodniczącą Zarządu 
Osiedla Marię Kądziołkę specjalnych po-
duszek z nadrukiem „Przyjaciel Osiedla 
Kościuszki-Ogrodowa” dla sponsorów, 
którzy już od wielu lat wspierają orga-
nizację pikniku.

Imprezie towarzyszyła tradycyjna lo-
teria fantowa, w której każdy los wygry-
wał, a główną nagrodą był rower górski 
ufundowany przez burmistrza Brzeska 
Grzegorza Wawrykę.                         PK

Dla poszkodowanych
W pierwszą sobotę września bawili 

się mieszkańcy Okocimia i ich goście 
podczas Pikniku Rodzinnego, który od-
był się na asfaltowym boisku w pobliżu 
dworku, a zorganizowany został przez 
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Oko-
cimskiej oraz miejscową Radę Sołecką. 

W programie znalazły się konkursy  
i zabawy dla dzieci i dorosłych. Wystąpi-
ły dziecięcy zespół ludowy, zespół Arka 
Pana, Marta Mądra, Barbara Palej, 
Magda Pajor i Andżelika Sadłoń. Wie-
czorem rozpoczęła się taneczna zabawa, 
do której przygrywał zespół FETA. I cho-
ciaż pogoda nie była tego dnia najlepsza, 
to wszyscy uczestnicy imprezy świetnie 
się bawili.

Dochód z tegorocznej imprezy prze-
znaczony został na pomoc dla poszko-
dowanych mieszkańców domów, które 
w Okocimiu zostały uszkodzone przez 
osuwiska powstałe podczas majowej po-
wodzi. 

Sponsorami pikniku były Urząd Miej-
ski, EKO-BUD Bochnia, Tadeusz Od-
roń, Dorota i Ryszard Januszowie, sołtys 
Grażyna Mleczko, Stowarzyszenie Miło-
śników Ziemi Okocimskiej oraz Rada 
Sołecka.                                       PRUD     
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Trzy medale wywalczył reprezentujący KS Wiking Brzesko Wojciech 
Wojdak podczas letnich Mistrzostw Polski w pływaniu, które odbyły się  
w Dębicy. Podopieczny Marcina Kacera potwierdził tym samym przynależ-
ność do ścisłej czołówki krajowej, a o jego wartości najlepiej świadczy fakt, 
że został uznany najlepszym zawodnikiem imprezy. Dodać więc jeszcze na-
leży, że jego trener uznany został najlepszym szkoleniowcem w kraju.

W Dębicy wystartowało dwóch repre-
zentantów z Brzeska. Obok naszego naj-
lepszego kraulisty do mistrzostw zgłoszo-
ny został także Kamil Zych specjalizujący 
się w pływaniu stylem grzbietowym. Obaj 
zaprezentowali się z jak najlepszej strony, 
uzyskując rezultaty lepsze od ich dotych-
czasowych osiągnięć życiowych. Kamil 
wprawdzie nie wywalczył medalu, ale  
w każdej konkurencji plasował się w środ-
ku stawki (na niektórych dystansach star-
towało nawet ponad 100 zawodników). 

Przypomnijmy, że tuż przed kra-
jowym czempionatem nasi pływacy 
sprawdzali swoją formę podczas Otwar-
tych Mistrzostw Okręgu Małopolskiego  
w Oświęcimiu, z których przywieźli sie-
dem medali. Wojciech Wojdak zdobył wte-
dy cztery krążki – dwa złote na 400 i 1500 
metrów, srebrny na 200 metrów i brązowy 
na 100 metrów. Dodatkowo wystartował 
na 400 metrów stylem zmiennym zaj-
mując wysokie czwarte miejsce. Walkę  
o brąz przegrał tylko z klubowym kolegą 
Krystianem Bałabuchem, który był także 
trzeci na 100 metrów motylkiem i drugi 
na 200 metrów zmiennym. Podczas tych 
samych zawodów Kamil Zych był czwarty 
na 200 metrów stylem grzbietowym, a na 
pozostałych dystansach (oczywiście sty-
lem grzbietowym) meldował się zawsze  
w pierwszej dziesiątce. 

Na mistrzostwa do Dębicy pojechali 
Wojtek i Kamil i były to dla obu brze-
skich pływaków bardzo udane zawody. 
Kamil, jak już wspomnieliśmy, zapre-
zentował formę znamionującą stałe po-
stępy. Trzeba też przyznać, że trafił na 
świetnie usposobionych przeciwników, 
czego efektem jest kilka fantastycznych 
rekordów kraju. Prześledźmy starty 
Wojtka Wojdaka. Było ich w sumie czte-
ry, z czego trzy zakończyły się wywalcze-
niem miejsc na podium.

     
100 metrów
To nie jest ulubiony dystans Wojt-

ka, bo zdecydowanie lepiej czuje się na 
dłuższych trasach. Mimo to, choć wcze-
śniej nie było tego w planie, nasz pływak 
postanowił spróbować się na „setce”. 
Ostatecznie zajął przyzwoite 14. miejsce  
(6. lokata w finale B).  Zawodnik Wikinga 

potraktował ten start wyraźnie treningo-
wo, jako przetarcie przed swoim koron-
nym maratonem. Gdyby się przyłożył, 
to stać go było na awans do finału A, ale 
lepiej było oszczędzać siły na dystans,  
w którym medal był bardziej realny. 

200 metrów
Faworytem na tym dystansie był Jan 

Hołub (Avia Świdnik), Później Bartło-
miej Taczański i Mateusz Chaba (obaj 
UKS Shark Rudna) oraz Remigiusz 
Wiatrowski (KS Warta Poznań). Woj-
ciech Wojdak miał być 5., a za nim Ma-
ciej Jura (Ostrobramska Warszawa).

Tymczasem sypnęło niespodziankami. 
Mateusz Chaba w ogóle nie zakwalifi-
kował się do finału A. W finale zgodnie 
z oczekiwaniami od początku do końca 
prowadził Jan Hołub. Wojtek po pierw-
szych 50 metrach plasował się dopiero 
na 6. miejscu. Okazało się, że wraz z tre-
nerem Marcinem Kacerem obrali dobrą 
taktykę, która sprawdzała się już w eli-
minacjach, w których zawodnik Wikin-
ga uzyskał najlepszy czas. Na półmetku 
Wojtek zajmował trzecie miejsce, jed-
nak jeszcze nie mógł być pewny meda-
lu, bo stawka była bardzo wyrównana. 
Nieoczekiwanie prowadził Bartłomiej 
Taczański, który nad drugim Hołubem 
miał ponad sekundę przewagi. Po kolej-
nych 50 metrach w walce o złoto liczyli 
się już tylko Hołub i tracący do niego pół 
sekundy Wojdak. Na finiszu próbował 
dogonić Wojtka rewelacyjny tego dnia 
Jura, jednak srebro wywalczył brzesz-
czanin, a Hołub jak na faworyta przy-
stało, zwyciężył ze sporą przewagą nad 
pozostałymi rywalami. Wojtek uzyskał 
bardzo dobry czas 2:02,43. Dla porów-
nania – rekord Polski seniorów uzyska-
ny 31 lipca 2007 roku w Rzymie przez 
Pawła Korzeniowskiego wynosi 1:46,59, 
a najlepszy wynik w kategorii 14 lat 
ustanowił 6 lipca 2007 roku w Drzonko-
wie Paweł Werner, który przepłynął ten 
dystans w czasie 1:59,19.

   
400 metrów 
400 metrów to jeden z dwóch koron-

nych dystansów Wojtka, który z uwagi 
na wcześniej uzyskiwane wyniki uwa-

Najlepszy pływak w Polsce

żany był za stuprocentowego faworyta. 
Sport jednak ma to do siebie, że nigdy 
niczego nie można być pewnym. Naj-
groźniejszym konkurentem do złota 
miał być dla naszego zawodnika Maciej 
Kuświk z WKS Śląsk Wrocław. Tak też 
w istocie było, jednak nieoczekiwanie do 
walki o medale wmieszał się Jan Hołub. 
Kuświk już w eliminacjach pokazał, że 
jego celem jest złoto. Hołub awansował 
do finału z drugim czasem, a Wojtek 
był trzeci. W decydującym wyścigu od 
początku ton walce nadawał Kuświk, 
tuż za nim płynął Wojdak, a trzeci był 
Hołub. Taki stan rzeczy utrzymywał się 
jeszcze na 60 metrów przed metą. Wów-
czas to Hołub po raz kolejny udowodnił, 
że finisz jest jego mocną stroną, toteż 
Kuświk z najwyższym trudem obronił 
pierwszą pozycję. Wojtkowi przypadł  
w udziale brązowy medal, co należy 
traktować jako wielki sukces brzeskie-
go pływaka, który nadal utrzymuje się  
w ścisłej krajowej czołówce. Dodajmy, że 
wszyscy trzej pływacy uzyskali bardzo 
dobre czasy. Wojtek popłynął w czasie 
4:12,70. Rekord Polski seniorów nale-
ży do Przemysława Stanczyka i wynosi 
3:45,71 (uzyskany w japońskiej Chibie 
21 sierpnia 2007 roku, a rekord kraju 
w kategorii 14 lat czasem 4:08,01 usta-
nowił 5 lipca 2008 roku w Oświęcimiu 
Sebastian Bernatowicz.

 
1500 metrów 
Śledząc rywalizację (a właściwie jej 

brak) na dystansie 1500 metrów moż-
na było po raz kolejny przekonać się, 
że Wojtka od pozostałych rywali dzieli 
kilka lat świetlnych. Brzeski pływak 
bezapelacyjnie sięgnął po złoto, wy-
przedzając drugiego na mecie Kuświka 
o blisko pół minuty. Należy jedynie ża-
łować, że Wojtek nie ma aktualnie na 
tym dystansie godnego siebie rywala. 
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MISTRZOSTWA POLSKI W PŁYWANIU – DĘBICA 2010
Wyniki konkurencji z udziałem brzeskich pływaków 
50 m (styl dowolny): 1. Igor Bielecki (Żoliborz Warszawa) 24,89 – rekord Polski (kat. 14 lat), 2. Jan Hołub (KP Avia Świd-
nik) 24,92, 3. Piotr Ludwiczak (UKS Shark Rudna) 25,44, … 71. Kamil Zych (KS Wiking Brzesko) 28,77.
100 m (styl dowolny): 1. Jan Hołub (KP Avia Świdnik) 54,52, 2. Maciej Jura (Ostrobramska Warszawa) 56,02, 3. Bartłomiej 
Taczański (UKS Shark Rudna) 56,07, … 14. Wojciech Wojdak (KS Wiking Brzesko) 59,43.
200 m (styl dowolny): 1. Jan Hołub (KP Avia Świdnik) 2:00,81, 2. Wojciech Wojdak (KS Wiking Brzesko) 2:02,43, 3. 
Maciej Jura (Ostrobramska Warszawa) 2:03,58.  
400 m (styl dowolny): 1. Maciej Kuświk (Śląsk Wrocław) 4:11,72, 2. Jan Hołub (KP Avia Świdnik) 4:11,78, 3. Wojciech 
Wojdak (KS Wiking Brzesko) 4:12,70.
1500 m (styl dowolny): 1. Wojciech Wojdak (KS Wiking Brzesko) 16:31,17, 2. Maciej Kuświk (Śląsk Wrocław) 16:59,14, 
3. Emil Płachta (Kormoran Olsztyn) 17:09,72. 
50 m (styl grzbietowy): 1. Igor Bielecki (Żoliborz Warszawa) 28,32 – rekord Polski (kat. 14 lat), 2. Dominik Ciężkowski 
(Jordan Kraków) 28,37, 3. Piotr Ludwiczak (UKS Shark Rudna) 28,70, … 46. Kamil Zych (KS Wiking Brzesko) 33,40.
100 m (styl grzbietowy): 1. Igor Bielecki (Żoliborz Warszawa) 1:00,82, 2. Dominik Ciężkowski (Jordan Kraków) 1:01,09, 3. 
Maciej Falaciński (UKS MOS Ełk) 1:01,85, … 45. Kamil Zych (KS Wiking Brzesko) 1:12,93. 
200 m (styl grzbietowy): 1. Dominik Ciężkowski (Jordan Kraków) 2:11,61 – rekord Polski  (kat. 14 lat), 2. Igor Bielecki (Żo-
liborz Warszawa) 2:12,60, 3. Maciej Falaciński (UKS MOS Ełk) 2:13,24, … 35. Kamil Zych (KS Wiking Brzesko) 2:35,31.    

Gdyby taki się znalazł, można mieć stu-
procentową pewność, że wpłynęłoby to 
na znaczną poprawę i tak już wyśrubo-
wanych rezultatów.   

Reasumując – Wojciech Wojdak wy-
walczył na tegorocznych Mistrzostwach 

Polski trzy medale (każdy z innego 
kruszcu) i został zasłużenie uznany naj-
lepszym pływakiem zawodów. Z tarczą 
powrócił też z Dębicy jego trener Marcin 
Kacer, któremu przyznano tytuł naj-
lepszego szkoleniowca w kraju. Pamię-

tajmy, że medalowa kolekcja Wojtka  
z roku na rok jest coraz bardziej okaza-
ła, a my cierpliwie czekać będziemy na 
sukcesy brzeskiego pływaka, które –  
w co nie wątpimy – osiągać będzie także 
w wieku seniorskim.                   PRUD

Po latach oczekiwań i starań czynio-
nych przez sołtysa i Radę Sołecką Wo-
kowic, mieszkańcy wsi doczekali się 
wreszcie uporządkowania numeracji nie-
ruchomości.

-Wszystkie osiedla i ulice są nazwane,  
a budynki mają nową numerację. To 
skomplikowane zadanie przeprowadził 
Wydział Geodezji, Gospodarowania Mie-
niem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego. Sam 
uczestniczyłem w tym przedsięwzięciu  
i wiem, jak wiele spraw związanych z ad-
resami w naszej wsi zostało ostatecznie 
wyjaśnionych – mówi sołtys Wokowic Ma-
rian Czarnik.

Przeprowadzenie tej operacji było ko-
nieczne z kilku powodów – numery do-
mów dublowały się, nie było porządku  
w kolejności numeracji, co utrudnia-
ło dotarcie osób spoza miejscowości pod 
wskazany adres. Kłopoty mieli listonosze,  
a także pogotowie ratunkowe czy straż 
pożarna. Zanim doszło do wprowadzenia 
nazw ulic i nowej numeracji, musiały być 
wcześniej podjęte uchwały przez miesz-
kańców wsi, a także Radę Miejską. 

-Przy projektowaniu nazw ulic zacho-
waliśmy zaproponowaną przez naczelni-
ka Józefa Makucha zasadę, aby nazwy 
ulic nie powtarzały się (w odniesieniu 
do terenu całej gminy). Będzie to miało 
znaczenie w przyszłości, gdy powstanie 
mapa turystyczna gminy. Dokumentacja 

opracowana została zarówno w formie pi-
semnej, jak i elektronicznej. Ogromnym 
dla mieszkańców ułatwieniem było to, że 
wszystkie prace prowadzone były w sołty-
sówce, urzędnicy przyjechali do nas – wy-
jaśnia sołtys Marian Czarnik. 

W ostatnich latach w Wokowicach wie-
le się zmieniło. Powstały nowe inwestycje, 
które zmieniają wygląd wsi i jakość życia 
mieszkańców. Wybudowana została kana-
lizacja sanitarna, chodnik wykonany na 
sporej długości ma istotny wpływ na bez-
pieczeństwo, co szczególnie ważne jest dla 
dzieci. Do istniejącego Domu Strażaka do-
budowany został garaż dla specjalistyczne-
go samochodu strażackiego, stopniowo mo-
dernizowana jest remiza oraz sołtysówka. 

Od kilku miesięcy wygląd wsi zmienia się 
także ze względu na budowę autostrady.

-Na wykonanie inwestycji będziemy 
musieli jeszcze długo poczekać, ale już 
dzisiaj wiadomo, że mieszkańcy będą 
mieć problemy z dojściem czy dojazdem 
do niektórych miejsc, w niektórych przy-
padkach będzie to wręcz niemożliwe. 
Wiem, że taki sam problem zaistnieje 
również w innych miejscowościach –  
w Szczepanowie, Mokrzyskach czy Ster-
kowcu. Dlatego uważam, że po zakoń-
czeniu budowy autostrady, należałoby 
dokonać w tych miejscowościach zmian 
przebiegu granic administracyjnych – za-
stanawia się sołtys.                          red

Numeracja uporządkowana
Szlachetna akcja została przeprowa-

dzona podczas tegorocznego Diecezjal-
nego Święta Chleba. Brzescy strażacy 
i policjanci zrzeszeni w Rejonowej Ra-
dzie HDK we współpracy z Zarządem 
Cechu Rzemieślników oraz Małych  
i Średnich Przedsiębiorców zorganizo-
wali akcję oddawania krwi, która prze-
biegała pod hasłem „Ognisty ratownik 
– gorąca krew”. 

Miejscem przeprowadzenia akcji był 
Dom Katechetyczny Caritas, którego 
podwoje otworzyła dla dawców krwi 
parafia św. Jakuba. Blisko 20 litrów 
krwi oddały łącznie 44 osoby. 

-W takich niesprzyjających warun-
kach pogodowych, przy obfitych opa-
dach deszczu daje to świetny wynik 
– podsumowuje przebieg akcji aspi-
rant Grzegorz Matura pełniący też 
funkcję przewodniczącego Rejonowej 
Rady HDK w Brzesku - Dziękujemy 
wszystkim, którzy przyszli na akcje  
i oddali cząstkę siebie, dzięki tej krwi 
będzie można uratować życie i zdrowie 
wielu osób. Gorące podziękowania kie-
rujemy również do osób, które wspar-
ły naszą akcję. Przede wszystkim do 
sponsorów, mediów oraz księży, którzy 
po raz kolejny informowali o akcji od-
dawania krwi.                              red

Ognisty 
ratownik
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W uroczystościach wzięły udział pocz-
ty sztandarowe reprezentujące brzeskie 
zakłady pracy, instytucje i szkoły. Mszę 
świętą w intencji ofiar bombardowania od-
prawił w kościele pw. Matki Boskiej Czę-
stochowskiej biskup Władysław Bobowski. 
Pod obeliskiem poświęconym tej tragedii 
delegacje złożyły wiązanki kwiatów, odbył 
się też uroczysty apel poległych.  

Uczestnicy uroczystości wysłuchali ar-
tystycznego programu przygotowanego 
specjalnie na tę okazję przez młodzież  
z miejskiego Ośrodka Kultury pod kie-
runkiem Eweliny Stępień. 

- Oddajemy dziś hołd poległym podczas 
bombardowania węzła kolejowego Brze-
sko-Słotwina. Należy im się szacunek  
i hołd. To wydarzenie tak odległe w cza-

sie, a jednak żywe w pamięci pokoleń, 
które były jej uczestnikami i świadkami. 
Również żywe dla nas, którzy te strasz-
ne dni znamy jedynie z opowieści ojców 
i dziadków oraz lekcji historii. Świado-
mość historyczna jest nieodłączną częścią 
naszej pamięci narodowej, wrażliwości 
oglądu świata, jest nauczycielką życia 
- mówił pod pomnikiem burmistrz Grze-
gorz Wawryka.

Jak zapisał w V tomie Kronik Miasta 
Brzeska Jan Burlikowski pierwsze bom-
bardowanie na Słotwinie miało miejsce  
4 września 1939 roku, jednak nie spowo-
dowało to ani ofiar w ludziach, ani też 
większych zniszczeń. Tragedia nastąpiła 
następnego dnia, kiedy to bomby spadły 
na pociąg, którym ewakuowano ludzi na 

wschód. To była metodycznie przeprowa-
dzona rzeź, bo stłoczeni w pociągu ludzie 
nie mieli najmniejszych szans na przeży-
cie, a ponadto nikt nie spodziewał się, że 
hitlerowcy zaatakują niewinną ludność 
cywilną. 

Świadkowie tych tragicznych wydarzeń 
doliczyli się aż dwunastu samolotów, któ-
re zrzucały bomby nie tylko na pociąg 
ale i na okoliczne domostwa. Ci, którzy 
rzucili się do ucieczki, też mieli niewiel-
kie szanse na przeżycie, bo z samolotów 
wystrzeliwano serie z automatów. Wokół 
było słychać przeraźliwe jęki rannych  
i konających. Lekarze i sanitariusze, któ-
rzy przybyli na miejsce rzezi, przystąpili 
natychmiast do opatrywania rannych, 
których przetransportowano do szpitali 
w Bochni, Brzesku i Tarnowie. Ciała za-
mordowanych pochowane zostały w zbio-
rowych mogiłach wzdłuż kolejowego toru. 
Jednak jeszcze przez wiele dni można 
było natknąć się na porozrzucane po le-
sie strzępy ludzkich ciał. Nie wszystkich 
zabitych udało się zidentyfikować. I cho-
ciaż istnieją listy poległych 5 września na 
Słotwinie, to jednak żadna z nich nie jest 
kompletna.                                           ZS
                Fotoreportaż na stronie 35.

W rocznicę bombardowania
5 września 1939 to jedna z najtragiczniejszych dat w historii Brzeska. 

Tego dnia niemieckie samoloty zbombardowały ewakuacyjny pociąg, któ-
ry akurat przejeżdżał przez Słotwinę. Według różnych źródeł zginęło wte-
dy od 200 do 250 osób. Dla uczczenia pamięci ofiar tej bestialskiej akcji 
każdego roku mieszkańcy Brzeska spotykają się na specjalnych uroczy-
stościach przypominających to wydarzenie. W tym roku pod obeliskiem 
upamiętniającym tragedię zebrało się kilkaset osób.

60 tysięcy złotych kosztował samochód 
strażacki zakupiony przez Urząd Miej-
ski dla druhów OSP z Jasienia. W czasie 
uroczystości zorganizowanej przez jasień-
skich strażaków pojazd został poświęcony 
i oficjalnie przekazany do użytku. 

- Jest to samochód marki iveco, posia-
da zbiornik o pojemności 1800 litrów, 
autopompę i tak zwany zestaw szybkiego 
natarcia, co znakomicie ułatwia prowa-
dzenie ratowniczych akcji pożarniczych. 
Jest to co prawda auto używane, jednak 
znajduje się w doskonałym stanie i bez 
wątpienia będzie nam służyć jeszcze dłu-
gie lata – wyjaśnia Leszek Klimek, pre-
zes jasieńskiej OSP. 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Jasieniu działa od 1922 roku, obecnie 
liczy 32 druhów, ale stan osobowy powi-
nien już w najbliższym czasie zostać po-
większony, bo od początku  września pro-
wadzony jest nowy nabór. W doskonałym 
stanie znajduje się jasieńska strażnica, 
którą druhowie remontują własnym na-
kładem sił i środków. 

W tym roku na utrzymanie jednostek 
OSP budżet gminy wyda prawie 170 ty-
sięcy złotych, kolejne 40 tysięcy przezna-
czone jest na ekwiwalenty dla strażaków 

za udział w akcjach gaśniczych i ratowni-
czych. Dotacja dla OSP w Jasieniu wynio-
sła 60 tysięcy. Tak więc w tym roku wy-
datki na tę jednostkę zamykają się kwotą 
270 tysięcy złotych. Przypomnijmy, że w 
ubiegłym roku pieniądze na samochód 
otrzymała jednostka z Wokowic, w roku 
2008 zaś jednostka z Jadownik. 

- Ten rok pokazał, jak wielkie znacze-
nie ma funkcjonowanie w naszej gminie 
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. 
W czasie powodzi, jaka nawiedziła gmi-
nę, ochotnicy brali udział we wszystkich 
akcjach, ratowali ludzi i ich dobytek, 
po powodzi pomagali w usuwaniu jej 
skutków w zalanych i podtopionych do-
mach. Tak więc utrzymywanie jednostek  
w gotowości bojowej i przekazywanie na 
ten cel niezbędnych środków to jedno  
z najważniejszych zadań stojących przed 
samorządem. W przyszłym roku kolejna 
jednostka wyposażona zostanie w samo-
chód bojowy, a strażacy na bieżąco otrzy-
mywać będą wynagrodzenie za udział  
w akcjach - zapewnia burmistrz Grzegorz 
Wawryka. 

Oddaniu samochodu towarzyszyła 
zabawa, jaką miejscowi druhowie zor-
ganizowali dla mieszkańców. Głównym 

punktem programu był mecz, w którym 
samorządowcy zmierzyli się z oldbojami 
z Jasienia. Samorządowcy mecz przegra-
li 2:6, jednak lepsi okazali się w rzutach 
karnych, w których wygrali 7:5. Oprócz 
meczu zorganizowano też szereg zabaw 
dla dzieci, wspólne grillowanie. Odbyło 
się też wspólne śpiewanie biesiadnych 
pieśni. Wieczorem dorośli bawili się przy 
muzyce jasieńskiego zespołu.

Prezes OSP z Jasienia dziękuje sponso-
rom, którymi były Urząd Miejski, Mało-
polska Wytwórnia Maszyn, firma Jawor, 
Stacja Paliw Jaga, ZRB Henryka Strąka, 
Zakład DrogowoMostowy, S. Urban, K. 
Krzywacki, Dom Aukcyjny Łukowicz, M. 
i J. Pomierny, M. i A. Sopatowie,  A. Ha-
lik, S. Radecki, Browar Okocim, piekar-
nia E. i F. Dobrzańskich, piekarnia Z. Fi-
lipek, A. i A. Milewscy -sklep spożywczy, 
E. Milewski - skład budowlany.         red

Z nowym samochodem
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