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Zapraszamy do lektury
We wrześniowym wydaniu Brzeskiego Magazynu Informacyjnego szeroko 

relacjonujemy X Diecezjalne Święto Chleba, które było znakomitą okazją 
do wręczenia medali i wyróżnień rzemieślnikom zrzeszonym w Cechu Rze-
mieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców.  Wojewoda małopolski 
Stanisław Kracik wręczył także złote, srebrne i brązowe rzemieślnikom 
i działaczom samorządowym. Medale na wstędze i tytuły Zasłużony Obywa-
tel Miasta otrzymali także brzeszczanie, którzy wyróżniają się działalnością 
charytatywną i społeczną. 

Polecam naszym Czytelnikom materiał dotyczący działalności klubu 
Magic Boxing, Edmund Kubisiak, wielki pasjonat sportu, wymienia w nim  
korzyści wynikające z jego uprawiania, przedstawia także sylwetki swoich 
młodych podopiecznych, dla których ring stał się miejscem realizacji życio-
wych pasji. Po najwyższe sportowe laury sięga od lat nasz znakomity pływak 
Wojtek Wojdak. Jest mistrzem Polski, najprawdopodobniej w przyszłym roku 
wystartuje w Mistrzostwach Europy. Specjaliści wróżą mu wielką karierę 
sportową, ten młody człowiek jest niezwykle pracowity i ma jasno sprecyzo-
wane plany życiowe. 

Warto zwrócić także uwagę na tekst dotyczący Otwartych Amatorskich 
Mistrzostw Małopolski o Puchar Okręgu Krakowskiego PZMot. Mistrzostwa 
odbyły się w Buczu, gdzie kilka lat temu kilku pasjonatów utworzyło tor 
motocrossowy, zaliczany do najbezpieczniejszych w kraju. Zapraszam do 
lektury.  Zofia Sitarz

Powstrzymać strach
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku inicjuje szereg działań 

związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Realizując zadania 
gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPS, w związku 
z występowaniem przemocy w rodzinie, tylko w 2010 r udzielił wsparcia 78 
rodzinom. Jednak dane te nie oddają skali zjawiska. Doświadczenia pracow-
ników socjalnych wskazują na to, iż trudno jest dotrzeć do zjawiska przemocy 
w rodzinie. Zarówno ofiary jak i świadkowie przemocy często nie wiedzą, że 
biorą udział w tym zjawisku, że jest to zjawisko patologiczne, że można to 
zmienić i gdzie szukać pomocy. Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Brzesku działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych 
i Współuzależnionych Ofiar Przemocy w Rodzinie, który oferuje bezpłatną 
pomoc: psychologa, prawnika, pracownika socjalnego, mediatora i policjanta. 
Ofiary przemocy mogą liczyć także na schronienie w Hostelu. 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku zainicjował powołanie 
Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie, który formalnie powołany został przez Burmistrza Brzeska. Zespół 
ten jest grupą profesjonalistów stale współpracujących ze sobą, w sposób 
skoordynowany, dający osobom dotkniętym przemocą możliwość uzyskania 
kompleksowej pomocy. Członkowie zespołu reprezentują różne instytucje 
i organizacje, są to przedstawiciele: pomocy społecznej, oświaty, policji, 
ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych, komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych.

W ramach realizacji działań informacyjno – edukacyjnych Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Brzesku zainicjował projekt „Powstrzymać strach” 
Więcej na stronie 10.



4

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY wrzesień 2011O TYM SIĘ MÓWI

W czasie X Diecezjalnego Święta 
Chleba wojewoda małopolski, Stani-
sław Kracik wręczył medale przyznane 
przez Prezydenta RP, Bronisława Ko-
morowskiego. Otrzymali je najbardziej 
zasłużeni cechowi działacze za „wybit-

Krzyże od Prezydenta RP
ne zasługi na rzecz rozwoju 
rzemiosła oraz społeczności 
lokalnej”.

I tak, już po raz drugi 
Złoty Krzyż Zasługi otrzy-
mali Kazimierz Kural oraz 
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Krystyna Przybyło, dołączyli do nich: 
Janina Bajda, Jan Andrzej Błaszkie-
wicz oraz Zygmunt Czyżycki. 

Srebrne Krzyże Zasługi odebrali: 
Ludwik Cyga, Tadeusz Gubernat, 
Eugeniusz Kopacz, Stanisław Słowik, 
Andrzej Stawiarski oraz Wincenty 
Żygadło. 

Brązowym Krzyżem Zasługi odzna-
czony został Emil Wiktor. Za wybitne 

zasługi w działalności na rzecz społecz-
ności lokalnej oraz za osiągnięcia w pracy 
duszpasterskiej Złotym Krzyżem Zasługi 
odznaczony został ksiądz Józef Drabik.

Prezydent RP nadał również od-
znaczenia brzeskim samorządowcom. 
Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony 
został burmistrz Grzegorz Wawryka. 
Srebrny Krzyż Zasługi wręczono 
Krzysztofowi Bigajowi.

-Złoty Krzyż Zasługi od Prezydenta 
RP traktuję jako wyróżnienie nie tylko 
dla mnie, ale dla wszystkich moich 
współpracowników z Urzędu Miejskie-
go, Rady Miejskiej. To szczególne wy-
różnienie będzie dopingować mnie do 
dalszej ciężkiej pracy dla dobra gminy 
i jej mieszkańców – mówił po dekoracji 
burmistrz Grzegorz Wawryka.   

(RED)
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To już dziesięć lat, jak w naszych 
głowach i sercach zrodził się pomysł 
organizowania Diecezjalnego Święta 
Chleba. Dziś wiemy, że zasiane przed 
laty ziarno trafiło na podatną glebę, 
a wieloletni trud przyniósł obfite plony. 
Przy tej okazji na ręce księdza biskupa 
Wiktora Skworca składamy serdeczne 
podziękowania za dobro, które stało się 
udziałem nas wszystkich. Dziękujemy 
za pomoc, życzliwość, posługę kapłań-
ską i duchową. Jednocześnie łączymy 
się w modlitwie z księdzem ordyna-
riuszem w związku z jubileuszem 225 
lecia Diecezji Tarnowskiej. W czerwcu, 
my rzemieślnicy, uczestniczyliśmy 
w 30. pielgrzymce na Jasną Górę, aby 
pokłonić się Matce Bożej i powierzyć jej 
nasze troski, radości i nadzieje. Wielcy 
i dumni poczuliśmy się z chwilą, gdy 
nasz ukochany papież Jan Paweł II 
został błogosławionym. Na tę wzru-
szającą chwilę czekaliśmy od momentu 
śmierci Ojca Świętego. Choć 1 mają nie 
był przesadnie gorący, to nasze serca 
były gorące. W Rzymie, na całym świe-
cie i w kraju uczestniczyliśmy w tym 
wydarzeniu.

Rok 2011 obfituje w naszym De-
kanacie w rozmaite jubileusze posługi 
kapłańskiej. Wszystkim czcigodnym 
księżom jubilatom składamy życzenia 
wielu lat życia upływających w dobrym 
zdrowiu, sił do dalszego pełnienia 
posługi kapłańskiej oraz radości 
z pełnionych  z wielkim oddaniem 
obowiązków. 10 kwietnia rozpamięty-
waliśmy pierwszą rocznicę katastrofy 
smoleńskiej. Odżyły na nowo wspo-
mnienia. Każdy z nas pamięta, gdzie 
wtedy był, z kim rozmawiał i w jakich 
okolicznościach zastała nas straszna 
wiadomość. Czy jeszcze pamiętamy, 
że Brzesko było ostatnim miejscem, 
jakie odwiedził Ś.P. Lech Kaczyński? 
Głęboko w pamięci i w naszych kroni-
kach przechowujemy fakt, iż uczynił 
to na nasze zaproszenie. W rocznicę 

katastrofy w Brzesku ufundowana 
została tablica upamiętniająca tamte 
tragiczne wydarzenia. Pamiątkową 
tablicę wykonał jeden z nas – rzemieśl-
nik Władysław Wojnicki.  

My, rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu 
jesteśmy aktywni, skutecznie prowa-
dzimy i wypełniamy swoją działalność 
statutową. Jesteśmy zaangażowani 
w kontynuowanie tradycji rzemieśl-
niczych, religijnych i kulturowych. 
Wspieramy społecznie oczekiwane 
inicjatywy, tym samym pogłębiamy 
i uwalamy więzi środowiskowe i po-
stawy zgodne z zasadami patriotyzmu, 
godności zawodowej i etyki. 

Mija 60 lat brzeskiego Cechu, 
piękny jubileusz. Przez te lata wiele 
się wydarzyło, zmieniały się ustroje, 
przychodzili i odchodzili wspaniali 
rzemieślnicy. Pojawiały się nowe 
branże i kierunki kształcenia, wkro-
czyły nowe technologie, zapanowała 
nowoczesność. Przez te wszystkie lata 

60. rocznica powstania 
brzeskiego cechu

60. Rzemieślnicy ziemi brzeskiej uroczyście świętują jubileusz 60 lecia utworzenia Cechu Rzemiosł Różnych. Przy okazji wspomnieć na-
leży, że dzieje brzeskiego rzemiosła mają znacznie dłuższą i bogatszą historię, sięga ona czasów nadania praw miejskich przez królową 
Jadwigę. Zdaniem niektórych historyków, już wówczas mieszkający w mieście rzemieślnicy organizowali się w cechy. Bieżący jednak rok 
jest wyjątkowy, obfituje w rocznice, jubileusze, momenty radosne – skłaniające nas do zadumy i zadowolenia, a także wiara i nadzieja, 
że kolejne lata będą równie łaskawe. 

udało się zrealizować wiele ważnych, 
potrzebnych inwestycji i inicjatyw. 
Obchodzony uroczyście jubileusz jest 
dla nas i dla naszych rodzin powodem 
do dumy i satysfakcji, ale również 
wyzwaniem do dalszej pracy i sym-
bolicznym początkiem nowego, które 
dzień po dniu będzie rodziło się z wy-
siłku nas wszystkich – rzemieślników 
ziemi brzeskiej. Dzisiejsze święto jest 
doskonałą okazją do złożenia wyrazów 
szacunku, wdzięczności i uznania 
wobec tych, którzy przez te wszystkie 
lata tworzyli naszą bogatą historię. 
Głęboko wierzymy, że kolejne lata 
naszej działalności będą skutecznie 
realizowane i przyniosą obfite plony 
z korzyścią dla ziemi brzeskiej i jej 
mieszkańców. My zaś życzymy sobie, 
aby naszej ciężkiej pracy towarzyszył 
szacunek i życzliwość, a czasami 
pomoc otaczających nas ludzi. Z wy-
stąpienia Starszego Cechu, Kazi-
mierza Kural
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Zarząd Związku Rzemiosła Pol-
skiego w Warszawie przyznał medale 
i wyróżnienia dla rzemieślników 
zrzeszonych w brzeskim cechu „za 
szczególne zasługi na rzecz środowiska 
rzemieślniczego”.

 Złotym Medalem imienia Jana 
Kilińskiego uhonorowany został Mie-
czysław Hebda – właściciel firmy 
Megamot z Gnojnika. Srebrne medale 
przyznano Gerardowi Góralowi oraz 
Mieczysławowi Jesionce. Honorowe 
odznaki rzemiosła otrzymali: Andrzej 
Grzelak, Marian Hołyst,Marek Mida 
oraz Michał Mrówka. 

 Rada Izby Rzemieślniczej w Tar-
nowie, jako dowód wdzięczności, 
przekazała na ręce Stanisława Kawy 
– przewodniczącego Państwowej Ko-
misji Egzaminacyjnej  dla zawodu 
rzeźnik – wędliniarz – okolicznościową 
statuetkę za bezinteresowną pomoc 
przy organizacji X Diecezjalnego Świę-
ta Chleba.  (red)

Odznaczeni rzemieślnicy
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Państwo Maria i Adam Halikowie są właścicielami 
piekarni, firmy rodzinnej, od dziesięcioleci na stałe wrośniętej 
w pejzaż Brzeska. Posiadając wysokie kwalifikacje zawodowe, 
Państwo Halikowie pracują w komisjach egzaminacyjnych 
przy Izbie Rzemieślniczej w Tarnowie. Są znani ze swoich 
społecznikowskich pasji. Pomagają od lat rodzinom potrzebu-
jącym wsparcia, organizacjom charytatywnym i fundacjom. 
Wszyscy w Brzesku mogą liczyć na życzliwość i wsparcie 
Państwa Marii i Adama Halików .

Państwo Aleksandra i Ryszard Dziedzicowie od 
blisko 30 lat prowadzą działalność gospodarczą w Brzesku. 
Z niewielkiego punktu świadczącego usługi dla mieszkań-
ców Brzeska dzięki pełnej samozaparcia i wyrzeczeń pracy 
powstała znacząca w branży poligraficznej firma pod nazwą 
Brzeska Oficyna Wydawnicza. Firma państwa Dziedziców 

Na wniosek Cechu Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców, Rada Miejska w Brzesku przyznała Medale na Wstędze oraz 
tytuły Zasłużony dla Miasta Brzeska: Marii i Adamowi Halikom, Aleksandrze i Ryszardowi Dziedz icom, Teresie i Edwardowi Zaczyńskim 
i Władysławowi Wojnickiemu.  Na wniosek radnych, RM przyznała medale Barbarze i Januszowi Mastkom oraz Zbigniewowi Dulembie.

Dla zasłużonych

jest synonimem najwyższej jakości świadczonych usług. 
Pani Aleksandra jest współzałożycielką Stowarzyszenia 
Przedsiębiorców Brzeskich, a pan Ryszard przez lata działał 
społecznie w Polskim Związku Wędkarskim, organizując 
zawody i pikniki wędkarskie. Z wielką pasją zaangażował 
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się w renowację i uporządkowanie Trzech Stawów. Państwo 
Dziedzicowie są wybitnymi społecznikami,  od trzydziestu lat 
wspierają fundacje, instytucje pomocowe oraz ubogie rodziny 
i osoby samotne. Pani Aleksandra i Pan Ryszard Dziedzicowie 
mają niekwestionowany, wielce pozytywny wpływ na funkcjo-
nowanie stowarzyszeń biznesowych i ich rolę w społeczności 
lokalnej Brzeska.

Państwo Teresa i Edward Zaczyńscy to wybitnej klasy 
fotograficy. Obok pracy w swoim atelier, działają w Klubie Ar-
tystycznej Fotografii w Katowicach i w Związku Fotografików 

Polskich. Posiadają dyplomy mistrzowskie, uczą fachu kolejne 
rzesze uczniów, których na przestrzeni swojej wieloletniej pra-
cy wykształcili ponad stu. Obok pracy drugą pasją Państwa 
Zaczyńskich jest praca społeczna na rzecz środowiska lokalne-
go oraz pomoc potrzebującym opieki. Aktywnie wspierają akcje 
charytatywne prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia. 
Są fundatorami wyposażenia brzeskiej fary, współorganizują 
od dziesięciu lat Diecezjalne Święto Chleba.

Pan Władysław Wojnicki prowadzi zakład kamieniarski, 
który założył jego dziadek. Mimo iż nie prowadzi działalności 
w Brzesku, jest wielce cenionym w tutejszym środowisku 
społecznikiem i działaczem Cechu. Pracuje w komisji eg-
zaminacyjnej, szkoli dziesiątki uczniów i czeladników. Jest 
fundatorem tablic upamiętniających brzeszczan pomordowa-
nych przez hitlerowców w obozach zagłady jak i w tutejszym 
getcie. Z własnej inicjatywy wyremontował nagrobki zmarłych 
przed laty brzeszczan, które popadły w ruinę i zapomnienie. 
To spod ręki pana Władysława wyszły tablice poświęcone 
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II czy postumenty pod figury 
świętych przekazane nieodpłatnie brzeskiej farze. Jest znany 

ze swojego wsparcie rzeczowego i finansowego na rzecz rodzin 
i osób ubogich z terenu gminy Brzesko.

W bieżącym roku założona przez Państwo Barbarę 
i Janusza Mastków drukarnia obchodzi jubileusz 20 lecia 
działalności. W tym czasie nie tylko skutecznie poszerzali 

zakres usług poligraficznych, ale chętnie włączali się w szereg 
inicjatyw miejscowej społeczności. Między innymi należą do 
grona współzałożycieli Stowarzyszenia Wspierania Młodzieży 
Wzrastanie, przez wiele lat wspomagają wydawanie i druk 
katolickiego miesięcznika dla młodzieży Wzrastanie. Szcze-
gólny udział mają Państwo Mastkowie przy powołaniu do 
życia Katolickiego Gimnazjum i Liceum w Brzesku. Należy 
podkreślić,że zawsze otwarci byli i są na niesienie pomocy 
potrzebującym. Od lat angażują się w organizację Brzeskich 
Dni Młodych i Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.

Pan Zbigniew Dulemba nigdy nie pogodził się z nie-
sprawiedliwością i wypaczeniami okresu PRL. Był współza-
łożycielem NSZZ Solidarność w Brzesku, członkiem Zarządu 
Regionu Małopolska, szefem delegatury na Bochnię i Brzesko, 
delegatem na pierwszy historyczny zjazd związku w Gdańsku. 
Jako opozycjonista i działacz Solidarności wyznaczony był do 
internowania w dniu 13 grudnia 1981 roku. Ponad rok ukry-
wał się przed pracownikami Służby Bezpieczeństwa. Działając 
w podziemnych strukturach związku drukował, kolportował 
gazety i ulotki podtrzymujące na duchu społeczeństwo regionu. 
Inwigilowany i szykanowany przez pracowników bezpieki do 
1989 r. W 1989 roku, już w wolnej Polsce zrezygnował z przy-
wilejów i stanowisk, uznając, że będzie służył wolnej Polsce 
tym co umie najlepiej: solidną pracą w Fabryce Opakowań 
Blaszanych w Brzesku.  (RED)
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Przemoc pojawiająca się w relacjach 
wewnątrzrodzinnych, a także w relacjach 
rodzic – dziecko nie jest zjawiskiem incy-
dentalnym o marginalnym charakterze. 
Dotyka wiele rodzin, bez względu na 
status społeczno- ekonomiczny. Niejed-
nokrotnie jest to zjawisko bardzo trudne 
do dostrzeżenia z zewnątrz, traktowane 
jako tajemnica rodzinna. O większości 
przypadków przemocy domowej możemy 
nigdy się nie dowiedzieć, jeśli nie bę-
dziemy posiadali wiedzy i umiejętności 
dostrzegania sygnałów świadczących 
o przemocy lub będziemy je lekceważyć. 
Doznawanie przemocy w rodzinie niesie 
za sobą negatywne konsekwencje, nie 
tylko dla osób bezpośrednio w nią uwi-
kłanych, ale dla całego społeczeństwa. 
Degraduje rodzinę, niszczy ją od środka, 
a w ofierze pozostawia rany psychiczne, 
wytwarza postawę bezradności, słabości, 
w dzieciach zaś utrwala przekonanie, że 
siła i przemoc są wpisane w dorosłe życie.  
Wśród skutków odroczonych w czasie 
możemy wymienić  również trudności 
w zbudowaniu spójnego i adekwatnego 
obrazu siebie, niską samoocenę, proble-
my z nawiązywaniem trwałych, głębo-
kich relacji  emocjonalnych, powtarzanie 
destruktywnych wzorów rodzinnych, 
zaburzenia lękowe, zaburzenia depre-
syjne.  

Waga i skala problemu powoduje, 
że odpowiednie służby od lat podejmują  
liczne wysiłki na rzecz zwalczania i za-
pobiegania przemocy. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Brzesku inicjuje szereg działań zwią-
zanych z przeciwdziałaniem przemocy 
w rodzinie. Realizując zadania gminy 
z zakresu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie MOPS, w związku z wystę-
powaniem przemocy w rodzinie,  tylko 
w 2010r. udzielił wsparcia 78 rodzinom. 
Jednak dane te nie oddają skali zja-
wiska.  Doświadczenia  pracowników  
socjalnych wskazują na to, iż trudno 
jest dotrzeć do zjawiska przemocy w ro-
dzinie. Zarówno ofiary jak i świadkowie 
przemocy często nie wiedzą, że biorą 
udział w tym zjawisku, że jest to zjawi-
sko patologiczne, że można to zmienić 
i gdzie szukać pomocy.  Przy Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzesku 
działa Punkt Informacyjno-Konsultacyj-
ny dla Osób Uzależnionych i Współuza-
leżnionych Ofiar Przemocy w Rodzinie, 

który oferuje bezpłat-
ną pomoc: psychologa, 
prawnika, pracownika 
socjalnego, mediatora 
i policjanta.  Ofiary 
przemocy mogą liczyć 
także na schronienie 
w Hostelu.  

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Brzesku zainicjował 
powołanie  Zespołu 
Interdyscyplinarnego 
do Spraw Przeciwdzia-
łania Przemocy w Ro-
dzinie, który formalnie 
powołany został przez 
Burmistrza Brzeska. 
Zespół ten jest grupą profesjonalistów 
stale współpracujących ze sobą, w spo-
sób skoordynowany, dający osobom do-
tkniętym przemocą możliwość uzyska-
nia kompleksowej pomocy. Członkowie 
zespołu reprezentują różne instytucje 
i organizacje, są to przedstawiciele: po-
mocy społecznej, oświaty,  policji, ochro-
ny zdrowia, organizacji pozarządowych, 
kuratorów sądowych, komisji rozwiązy-
wania problemów alkoholowych.

W ramach realizacji działań infor-
macyjno – edukacyjnych Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Brzesku  zai-
nicjował  projekt „Powstrzymać strach”. 
Głównym celem projektu jest ukazanie 
zjawiska przemocy w rodzinie dzieciom 
i młodzieży szkolnej, co zwiększy ich 
wiedzę na temat problemu, dostarczy 
informacji o możliwości radzenia sobie 
z problemem, jak również stanie się 
działaniem prewencyjnym. Pozwoli 

dotrzeć do dzieci doświadczających 
przemocy, bądź  będących jej świadkami.  
Dostarczy im  informacji o tym, czym 
jest przemoc i gdzie szukać pomocy. 
Podstawowym elementem projektu jest 
ogłoszenie konkursu plastycznego dla 
dzieci i młodzieży, w wyniku którego 
zostanie opracowany plakat. Konkurs 
przeznaczony jest dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. Lau-
reaci konkursu zostaną nagrodzeni, 
a ich prace zostaną wykorzystane do 
działań informacyjno-edukacyjnych 
podejmowanych przez Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Brzesku. 
Regulamin konkursu znajduje się na 
stronie internetowej www.mopsbrze-
sko.pl. Szczegółowe informacje można 
uzyskać także u dyrektorów szkół oraz 
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Brzesku. 

(red)

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dla Osób Uzależnionych 
i Współuzależnionych oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie 
działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Brzesku oferuje bezpłatną pomoc:

- psychologa   - w każdy wtorek 8:30 -10:30,
- prawnika – w każdy poniedziałek 12:00-15:00,
- pracownika socjalnego, mediatora i policjanta – w każdy wtorek 15:30-17:30,
- kontakt z pracownikiem socjalnym jest możliwy również 
  w godzinach pracy Ośrodka – poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Działania  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Brzesku  na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Są różne straszne rzeczy na świecie, ale najstraszniejsze, gdy dziecko boi się ojca, matki, wychowawcy…. 
Boi się zamiast kochać. Zamiast szanować.      Janusz Korczak

Powstrzymać strach
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Jeszcze do końca września można starać się 
o przyjęcie w poczet studentów Małopolskiej 
Szkoły Wyższej w Brzesku. Władze uczelni 
przygotowały dla przyszłych studentów szereg 
interesujących kierunków nauczania.

Wydział Ekonomii i Pedagogiki w Brze-
sku: pedagogika w specjalnościach: pedago-
gika opiekuńczo-wychowawcza; resocjaliza-
cja i bezpieczeństwo publiczne; wychowanie 
przedszkolne i wczesnoszkolne.

Wydział Nauk Stosowanych w Tar-
nowie: pedagogika specjalna w specjal-
nościach: oligofrenopedagogika z edukacją 
wczesnoszkolną; resocjalizacja i bezpieczeń-
stwo publiczne;  asystent osoby niepełno-
sprawnej oraz kosmetologia – pierwsze w 
Tarnowie studia wyższe.

Oferta studiów podyplomowych: so-
cjoterapia (nowy kierunek); andragogika  
(nowy kierunek); zintegrowana edukacja 
przedszkolna i wczesnoszkolna (studia 
kwalifikacyjne);  oligofrenopedagogika 
(studia kwalifi kacyjne); profi laktyka i reso-
cjalizacja (studia kwalifi kacyjne); edukacja 
dla bezpieczeństwa (studia kwalifi kacyjne); 

diagnoza i terapia pedagogiczna (studia 
kwalifi kacyjne).

Konkurs rekrutacyjny dla kandydatów 
na studia w roku akademickim 2011/2012. 
W celu utrzymania wysokiego poziomu 
kształcenia w Małopolskiej Szkole Wyższej 
w Brzesku oraz zachęcenia do podjęcia stu-
diów kandydatów z jak najlepszymi ocenami 
z egzaminu maturalnego, Założyciel MSzW 
w Brzesku zwalnia dwóch kandydatów z 
najwyższą średnią z matury, którzy jako 
pierwsi złożą dokumenty rekrutacyjne na 
kierunek pedagogika, pedagogika specjalna 
lub kosmetologia (studia stacjonarne lub 
niestacjonarne). Kandydaci będą zwolnieni 
z opłat czesnego przez pierwszy semestr 
studiów. Minimalna średnia z matury do co 
najmniej 4,5 („stara matura”) i 81% („nowa 
matura”). Studenci ci zachowują prawo do 
otrzymania stypendium socjalnego i innych 
form pomocy materialnej przewidzianych 
ustawą i Regulaminem pomocy materialnej.
„Nowa matura” – średnia liczona jest z 
obowiązujących przedmiotów w danym roku 
szkolnym według poniższej tabeli:

W niedzielę 21. sierpnia w sali kon-
ferencyjnej Domu Parafialnego w Szcze-
panowie odbył się II Otwarty Turniej 
Szachowy „O statuetkę św. Stanisława”. 
W zawodach uczestniczyło 20 osób 
– w tym dwie kobiety. Uczestnicy repre-
zentowali głównie gminę Brzesko.

W zmaganiach, które trwały od 
14.00 do 18.00 najlepszym zawodnikiem 
okazała się zaledwie 10. letnia Weronika 
Łęczek. Jej wynik był lepszy niż seniorów. 
W klasyfikacji seniorów pierwsze miejsce 

zdobył Mariusz Urbański, drugie Ry-
szard Jękot, a trzecie Krzysztof Przybyło. 
Pierwsze dwa miejsca ukształtowały się 
identycznie jak rok temu. Tytuł najlepszej 
zawodniczki z gminy Brzesko zdobyła 
Sara Gurgul ze Sterkowca, najmłodszym 
uczestnikiem był Jakub Gzyl z Łęk, który 
jest z tego samego roku co najlepsi ju-
niorzy turnieju. W klasyfikacji juniorów 
pierwsze miejsce zajęła wspomniana 
już Weronika Łęczek, drugie zwycięzca 
sprzed roku Wojciech Urbański, a trzecie 

Stanisław Olczak.
Na zwycięzców i uczest-

ników Turnieju czekały pu-
chary, dyplomy i nagrody 
związane z osobą św. Sta-
nisława BM. Wręczali je ks. 
prałat Władysław Pasiut, 
Przewodniczący Rady Mia-
sta Brzeska Krzysztof Oj-
czyk oraz prezes LKS „Iskra” 
Piotr Olczak.

Zawody „O statuetkę Św. 
Stanisława” zostały roze-
grane systemem szwajcar-
skim na dystansie 8 rund 
w tempie 15 minut na partię. 
Kojarzenia par dokonywano 
za pomocą programu kompu-
terowego. W trakcie turnieju 

obowiązywały przepisy Kodeksu Szacho-
wego. Nad prawidłowym przebiegiem 
turnieju czuwał sędzia zawodów - Wik-
tor Łęczek, znany z prowadzenia Kółka 
Szachowego w Szczepanowie.

Najbardziej emocjonującą partię 
w turnieju rozegrali ubiegłoroczny 
zwycięzca Wojciech Urbański z tego-
roczną zwyciężczynią Weroniką Łęczek, 
w ostatniej minucie spotkania wymienili 
kilkadziesiąt ruchów. Było to widowisko 
świadczące, że szachy nie są nudną 
dyscypliną sportową. Tą partię wygrał 
Wojciech, ale utrata punktów w innych 
spotkaniach nie pozwoliła mu wygrać.

Klub Sportowy LKS „Iskra” Szcze-
panów dziękuje wszystkim osobom 
i instytucjom, które wsparły organizację 
Turnieju – a w szczególności:

- ks. prałatowi Władysławowi Pasiu-
towi – za wsparcie organizacyjne oraz 
honorowy patronat,

- Burmistrzowi Brzeska Grzegorzowi 
Wawryce za wsparcie finansowe i ufun-
dowanie nagród,

- Przewodniczącemu Rady Miasta 
Krzysztofowi Ojczykowi.

- firmie CAN - PACK S.A.
- firmie DAM-DAM z Łęk
- Starostwu Powiatowemu
- wszystkim osobom zaangażowanym 

w organizację za życzliwość i pomoc.

RED

Propozycje Małopolskiej Szkoły Wyższej
Ilość uzyskanych punktów 
z egzaminu maturalnego 

(poziom podstawowy) 
wyrażona w%

Wskaźnik oceny 
przyjęty przez MSzW

do 29 1,0

30-40 2,0

41-50 2,5

51-60 3,0

61-70 3,5

71-80 4,0

81-90 4,5

91-100 5,0

Dla osób pozostających w bliskim 
pokrewieństwie (rodzeństwo; mał-
żeństwo; matka, ojciec/syn, córka) 
prowadzących wspólne gospodarstwo 
domowe oraz studiujących w tym 
samym czasie w Małopolskiej Szkole 
Wyższej w Brzesku stosuje się zniżkę 
10%. Więcej informacji na www.mszw.
edu.pl 

(mszw)

II Otwarty Turniej Szachowy
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Mimo młodego wieku ma Pan spore 
doświadczenie samorządowe. Teraz kan-
dyduje Pan do Sejmu. Czy wiedza zdobyta 
podczas pracy w Sejmiku Wojewódzkim 
może być przydatna w parlamencie?

Na pewno. Pamiętajmy chociażby o tym, 
że prawo, które określa ramy i sposób działa-
nia samorządów, powstaje właśnie w Sejmie. 
Często jest to złe prawo. Nie będę wymieniał 
wszystkich ustaw, które należałoby zmienić, 
wspomnę tylko o ustawach z zakresu pomocy 
społecznej, bo tym się na co dzień zajmuję. 
One wymagają gruntownej poprawy. Dlatego 
warto doświadczenia samorządów przekła-
dać na działalność Sejmu. Dobrze byłoby, 
gdyby w parlamencie znalazły się osoby, 
które mają do czynienia z praktyczną reali-
zacją uchwalanych przez posłów przepisów. 
Kandyduje pan z listy Polskiego Stronni-
ctwa Ludowego, ale jako członek Wspólnoty 
Małopolskiej, którą reprezentował Pan 
również w samorządzie województwa.

Nadal jestem członkiem Wspólnoty Ma-
łopolskiej. Obecność na liście PSL to efekt 
porozumienia obydwu ugrupowań. W sejmiku 
tworzyliśmy koalicję, która owocowała wielo-
ma sukcesami. Przyczyniliśmy się wspólnie do 
rozwoju Małopolski i regionu tarnowskiego. 
Zrealizowaliśmy szereg ważnych, strategicz-
nych inwestycji, które przyczyniają się do 
rozwoju turystyki, agroturystyki, a także za-
chęcają inwestorów do inwestowania właśnie 
w Małopolsce. Powstały nowe drogi, nowe 
strefy przemysłowe, kompleksy rekreacyjne 
i sportowe, uzbrojono także część terenów 
inwestycyjnych. 

Zajmował się Pan w samorządzie 
przede wszystkim kwestią rozwoju obsza-
rów wiejskich. To dla Małopolski spore 

wyzwanie stojące również przed parlamen-
tarzystami. 

Zgadzam się. Nie możemy postawić jedy-
nie na rozwój wielkich ośrodków miejskich, 
należy zadbać też o mieszkańców wsi. W przy-
padku Małopolski wiele terenów wiejskich 
stwarza szansę np. rozwoju turystyki, może 
promować się poprzez produkty regionalne. 
To powinno motywować rolników do prowa-
dzenia ekologicznych upraw i hodowli. 

Ta kwestia wiąże się z drugim obszarem 
Pana działalności w samorządzie – ochrona 
środowiska. Był Pan wiceprzewodniczącym 
Komisji Ochrony Środowiska.

Sprawy ochrony środowiska są mi na-
prawdę bliskie. U nas często patrzy się na nie 
w zbyt wąskim zakresie. Mówi się o ochronie 
wody, powietrza, poszczególnych gatunków 
zwierząt, tymczasem to co najważniejsze to 
„ochrona” człowieka. Wszystkie działania 
ekologiczne mają służyć w pierwszej kolej-
ności poprawie naszego zdrowia. To trzeba 
Polakom uświadamiać – zmniejszenie zanie-
czyszczeń, zbiórki odpadów nie są sztuką dla 
sztuki, ale pomagają nam wszystkim.

Wracając do wyborów – znalazł się 
Pan na ostatnim miejscu listy kandydatów. 
To pomoże, czy przeszkodzi prowadzić 
kampanię?

Zamykam listę kandydatów Stronnictwa, 
ale to nie znaczy, że zamierzam zająć w tych 
wyborach ostatnie miejsce. 

To proszę powiedzieć, dlaczego akurat 
na Pana warto oddać głos w wyborach?

Przede wszystkim dlatego, iż uważam, że 
aktywność obecnych posłów jest bardzo nikła. 
Posłowie, niezależnie od tego czy są u władzy 
czy w opozycji, powinni przede wszystkim  
pracować na rzecz poprawy warunków życia 

mieszkańców swoich okręgów. Być reprezen-
tantami lokalnych społeczności w Warszawie, 
wspierać samorządy wszystkich szczebli w 
działaniach prorozwojowych. Wymagałbym 
od posłów większej aktywności, polegającej 
nie tylko na obecności na imprezach. Służba 
publiczna polega na czymś zupełnie innym 
niż wygłaszanie przemówień na dożynkach. 
Widziałbym ich chętniej na spotkaniach 
roboczych, sesjach samorządu, spotkaniach 
sołeckich, podczas merytorycznych dyskusji. 
Mówię to jako kandydat, ale również jako 
wyborca. Zwłaszcza, że praca w parlamencie 
jest dobrze wynagradzana. Taką aktywność ze 
swojej strony deklaruję.    

Stowarzyszenie „Kwartet na Przed-
górzu” ma przyjemność zaprosić na ko-
lejne warsztaty organizowane w ramach 
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Całkowicie bezpłatne zajęcia adresowa-
ne są do WSZYSTKICH mieszkańców 
z obszaru działania LGD (tj. Gminy 
Radłów, Gminy Borzęcin, Gminy Dębno 
i Gminy Brzesko), a w szczególności do 
sołtysów, przedsiębiorców, Gospodarstw 
Agroturystycznych oraz Kół Gospodyń 
Wiejskich. 

W najbliższym czasie odbędą się:
 „Warsztaty z Tradycyjnego 

Pieczenia Chleba” – przybliżające 

kultywowaną przez gospodynie domo-
we z terenu LGD tradycję i technikę 
pieczenia chleba. Warsztaty zostaną zor-
ganizowane w Izbie Chleba utworzonej 
dzięki wsparciu Oś 4 Leader w ramach 
działania „Małe Projekty” – Gospo-
darstwo Agroturystyczne „Stawówka” 
Przyborów 2a, 32-823 Szczepanów. 

Terminy: 23 września 2011 r. (piątek) 
godz. 16.30  24 września 2011 r. (sobota) 
godz. 10.00 

 „Szkolenie z zakresu pozyski-
wania środków na energię odna-
wialną” - prezentujące możliwości 
pozyskiwania dofinansowań na energię 

odnawialną. Szkolenie ma zachęcić 
także do ubiegania się o dofinansowanie 
działań w ramach Osi 4 Leader PROW 
2007-2013 oraz do aktywizacji społecz-
ności wiejskiej. Szkolenie odbędzie się w 
budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku 
– Sala Obrad, ul. Głowackiego 51, 32-
800 Brzesko. 

Termin: 28 września 2011 r. (środa) 
godz. 16.30 

 Udział w warsztatach jest bezpłat-
ny. Osoby zainteresowane proszone są 
o zapisy, których można dokonywać 
mailowo: lgddebno@gmail.com lub te-
lefonicznie: 513 733 570/14-684-6666. 
Liczba miejsc jest ograniczona ! 

 (red)

 Wymagam od posłów większej aktywności 
- rozmowa z Adamem Kwaśniakiem, członkiem 

Wspólnoty Małopolskiej, kandydatem do Sejmu z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Zaproszenie na warsztaty



13 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYwrzesień 2011 Z ŻYCIA GMINY

Brzescy harcerze aktywnie wypo-
czywali w czasie hufcowego biwaku 
w ośrodku w Piaskach -Drużkowie 
w dniach od 18 do 23 lipca. Łącznie na 
obozie bawiło 108 osób – zuchów i har-
cerzy, w tym także dzieci i młodzież nie 
należąca do ZHP. Opiekowali się nimi:  
pwd Dorota Świątkowska – komen-
dantka, pwd Piotr Krawczyk – oboźny 
, hm Maria Motyka , phm Maria Rud-
nik, pwd Elżbieta Baran, pwd Izabela 
Brzyk, hm Jacek Filipek, dh Jolanta 
Król,  dh Bartłomiej Turlej – drużyno-
wi, kadrę ośrodka stanowili hm Irena 
Antosz i hm Kazimierz Kordecki . Cała 
kadra pracowała społecznie, pyszne je-
dzenie przygotowywały panie kucharki 
od wodzą Marii Włodarz.

-Program zajęć obozowych realizo-
wany był w dwóch grupach wiekowych 
– mówi Maria Tyka. -Dzieci i młodzież 
uczestniczyły w wielu wycieczkach 
turystycznych po okolicach Czchowa 
oraz w zajęciach rekreacyjnych i spor-
towych. Dziękujemy serdecznie Urzę-
dowi Miejskiemu oraz Starostwu Po-
wiatowemu za wsparcie finansowe. 

W ramach współpracy partnerskiej 
pomiędzy Brzeskiem, a węgierskim 
miastem Szazhalombatta  w dniach 
04-11 lipca grupa 21 harcerzy wraz 
z opiekunami  wyjechała na obóz letni 
do miejscowości Padar. 

Organizatorem wyjazdu była ko-
mendantka  Szczepu Drużyn ZHP im. 

Bohaterów Września działającego przy 
Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 
w Brzesku phm. Renata Rożkowicz.

-Obóz był kontynuacją współpracy 
między harcerzami miast braterskich: 
Brzesko-Szazhalombatta. Tematem 
przewodnim tegorocznego obozu była 
historia indiańska. Harcerze wspólnie 
poznawali obyczaje plemion i próbo-
wali poprzez zabawę upodobnić się do 
Indian. Nie mogło zabraknąć na obozie 
dnia polskiego, gdzie polscy harcerze 
gotowali posiłki, prowadzili zabawy 
i pląsy z naszego regionu. Na ogni-
skach prezentowali polskie obyczaje 

Harcerskie Lato 2011

i tradycje harcerskie. Nie zabrakło 
wspólnych zabaw, które integrowały 
i wzmacniały więzy pomiędzy harce-
rzami. Ten wyjazd był dla naszych 
harcerzy wielkim i niezapomnianym 
przeżyciem – relacjonuje Renata 
Rożkowicz.

Harcerze serdecznie dziękują 
burmistrzowi Grzegorzowi Wawryce 
za opłacenie przejazdu  na Węgry, 
a także kadrze obozowej: Ewie Trzebia-
towskiej, Marcinowi Gromadzkiemu 
i Piotrowi Krawczykowi za sprawowa-
nie bezpłatnej opieki nad dziećmi.

  (red)
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Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum 
Ogólnokształcącego powstało w 2002 
roku z inicjatywy grupy absolwentów 
szkoły. W statucie organizacji zapisa-
no, między innymi, że „celem stowa-
rzyszenia jest kultywowanie tradycji 
liceum, utrzymywanie więzi między 
absolwentami oraz promowanie osiąg-
nięć szkoły”. Prezesem stowarzyszenia 
jest Maria Tyka. 

wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk 
Prawnych PAN, członkiem Polskiego 
Stowarzyszenia Studiów Europejskich 
i Societas Humboldtiana Polonorum. 
Jest odznaczony Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, jest 
też laureatem licznych nagród za 
osiągnięcia naukowe. Liceum Ogól-
nokształcące w Brzesku ukończył 
w 1967 roku. 

Profesor Jerzy Starzyk jest spe-
cjalistą pediatrii i endokrynologii, 
kierownikiem Kliniki Endokrynologii 
Dzieci i Młodzieży Collegium Medi-
cum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Polsko-Amerykańskim Instytucie 
Pediatrii UJ w Krakowie oraz ordy-
natorem Oddziału Endokrynologii 
Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Jego 
dorobek naukowy to ponad 150 arty-
kułów i 200 wystąpień publikowanych 
w naukowych czasopismach w kraju 
i za granicą.  Jest członkiem wielu 
polskich i zagranicznych towarzystw 
naukowych, w tym Europejskiego 
Towarzystwa Endokrynologów Pe-
diatrycznych. Profesor jest laureatem 
wielu nagród i wyróżnień, wśród nich 
Złotej Odznaki Prometeusza za pracę 
społeczną na rzecz chorych dzieci. 
Ma też na koncie wiele sukcesów 

3 września w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się sesja naukowa przygotowana z okazji obchodzonej właśnie setnej rocznicy założenia 
Gimnazjum i Liceum w Brzesku. Organizatorem sesji było Towarzystwo Przyjaciół LO imienia Mikołaja Kopernika. 

Na 100 lecie LO

Do odczytania wykładów zapro-
szono same znakomitości, absolwen-
tów LO – prof. Stanisława Biernata, 
prof. Jerzego Starzyka, prof. Mariana 
Stolarczyka, stuletnią historię szkoły 
przedstawił Jerzy Wyczesany.

Stanisław Biernat jest profesorem 
nauk prawnych, nauczycielem aka-
demickim, wiceprezesem Trybunału 
Konstytucyjnego, był sędzią Naczelne-
go Sądu Administracyjnego i naczelni-
kiem Wydziału Prawa Europejskiego 
w Biurze Orzecznictwa NSA. Jest 
profesorem zwyczajnym na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, twórcą i kierowni-
kiem Katedry Prawa Europejskiego. 
Głównymi dziedzinami jego badań są 
prawa publiczne i prawo europejskie, 
jest autorem kilku książek oraz ponad 
stu publikacji, w tym wydanych także 
w językach angielskim, niemieckim 
i rosyjskim. Profesor Biernat należy 
do międzynarodowych organizacji zaj-
mujących się prawem konstytucyjnym, 
administracyjnym i europejskim. Jest 

sportowych, specjalizował się w lek-
koatletyce, rzucie dyskiem, pchnięciu 
kulą, trójboju siłowym, pływaniu. 
Wielokrotnie brał udział w Światowych 
Igrzyskach Lekarzy i Pracowników 
Ochrony Zdrowia  oraz Igrzyskach 
Lekarzy w Polsce. Sukcesy te potwier-
dzone są złotymi medalami oraz tytu-
łem „Najlepszego lekarza sportowca 
roku 2007”. Liceum Ogólnokształcące 
ukończył w 1975 roku.

Profesor Marian Stolarczyk jest 
pracownikiem naukowym Instytutu 
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Brzeski Jubilat

Między Uszwicą, Wisłą i Dunajcem
Na ojców ziemi i pod ojców niebem
Widać dokoła wsi tutejszych szańce,

Pola pachnące miodem, 
bułką, chlebem.

Wśród nich, tu w Brzesku, zakwitł 
przed stu laty

Krzew rajski. I nas do 
dzisiaj zadziwia.

Nad wszystkie wzbił się 
małopolskie kwiaty

Potęgą myśli i młodości zrywem.

Wiedzy diamenty z historii nakazem
Sieje wkrąg ludziom „mądrośćdajny” 

ten kwiat,
By Polska, żyjąc z Europą już razem,

Lepszy dla młodych dziś 
tworzyły świat.

Zaczęli spierać się mędrcy w swym 
gronie,

Co najwspanialsze ma kwiat ten 
jedyny:

Woń, barwy, ziarna, czy płatki w 
koronie?

Chłopców układnych, roztropne 
dziewczyny?

Brzeski Jubilat – to nasze jest L.O.
Ten szkolny brylant, 

co błyszczy już lat sto!
Więc mu śpiewajmy: Kwitnij 

szkoło tak nam!
Vivat Professores! I żakowski stan!

Jan Kluska
Marzec, 2011

Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
rektorem Małopolskiej Szkoły Wyższej 
w Brzesku. Po studiach w krakow-
skiej WSP pracował jako kierownik 
Archiwum Państwowego w Bochni. 
Był jednym z pierwszych pracowników 
naukowych organizujących od podstaw 
Zakład Historii Rzeszowskiej Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej, dzisiejszego 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jego 
zainteresowania skupiają się głównie 
na dziejach Polski  XIX wieku, a obec-
nie dotyczą także stron rodzinnych, 
dziejów ziemi brzeskiej. Jest autorem 
ponad stu publikacji naukowych, 
w tym książek dotyczących Galicji, 
jest współautorem monografii Bochni, 
Wojnicza, Brzeska, Tarnowa. Życiorys 
zawodowy profesora nie ogranicza się 
tylko do pracy naukowej. Był nauczy-
cielem szkoły średniej, doradcą ds. 
inwestycyjnych w Wytwórni Urządzeń 
Chłodniczych, prowadził także farmę 
drobiu. Przez kilka lat z wielkim po-
wodzeniem zajmował się radiestezją, 
uczestniczył w międzynarodowych 
sympozjach i szkoleniach z tego zakre-
su. Dla relaksu lubi chodzić po górach. 
Udzielał się także społecznie, był rad-
nym powiatowym wiceprzewodniczą-
cym Rady Powiatu, pracował w kilku 
komisjach. Przede wszystkim jednak 
czuje się historykiem związanym z zie-
mią brzeską. Liceum Ogólnokształcące 
ukończył w 1958 roku. Opracowano 
na podstawie materiałów pocho-
dzących z LO
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Obchody Święta Chleba rozpoczęły 
się w sobotę na Placu Kazimierza Wiel-
kiego, gdzie odbył się festyn rodzinny. 
Widzowie z wielkim entuzjazmem 
przyjęli zespoł Baciary, którego występ 
ściągnął na plac około dwóch tysię-
cy widzów. Grupa założona została 
w 2002 roku i niemal od razu zyskała 
popularność w Polsce, a także poza jej 
granicami. Najbardziej znane utwory 
zespołu to: „Żyje się raz”, „Nie warto 
kochać”, „Nic do stracenia”, czy „Jak 
się bawią ludzie”. Sponsorami kon-
certu byli: Urząd Miejski, Starostwo 
Powiatowe, poseł Edward Czesak, 
właściciele Centrum Planeta, pralnia 
Eko-Ekspres Agnieszka Hudy. Po kon-
cercie przy stoisku Urzędu Miejskiego 
serwowano żurek galicyjski, chleb ze 
smalcem oraz wypieki, poczęstunek 
cieszył się ogromną popularnością. 
Żurek dla gości Diecezjalnego Święta 
Chleba ufundowali: Urząd Miejski, Re-
stauracja „Galicyjska” oraz poseł Jan 
Musiał. Na Placu trwała także wielka 
loteria fantowa, z której dochód prze-
znaczony został na potrzeby parafii. 

Drugi dzień obchodów rozpoczął się 
już o godzinie 13.00., kiedy wznowiono 
loterię, na scenie Zespół Pieśni i Tańca 
Jadowniczanie przedstawił „obrządek 
chlebowy”. Burmistrz, starosta, po-
słowie otrzymali od członków zespołu 
wieńce dożynkowe i kosze z chlebem. 
O 15.00 rozpoczęła się msza polowa, 

którą biskup Wiesław Lechowicz od-
prawił w intencji rzemieślników. Po 
mszy biskup poświęcił stoiska z chle-
bem, które przygotowały: piekarnia 
Państwa Halików, piekarnia Awiteks 
Pana Krzysztofa Nakielnego, piekar-
nia Jagra z Uścia Solnego, piekarnia 
i cukiernia Janina z Woli Dębińskiej, 
piekarnia GS Gromnik, piekarnia 
Jana Błaszkiewicza w Tarnowa, pie-
karnia Złoty Kłos Państwa Początków 
ze Szczucina, piekarnia Ramkos 
państwa Kosałow ze Szczurowej, 
piekarnia Państwa Zelków z Raj-
brotu, piekarnia Państwa Więcków 
z Tuchowa. Wspaniale prezentowało 

Już po raz 10. Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców był organizatorem Diecezjalnego Święta Chleba. W organizację 
włączył się także Urząd Miejski oraz Starostwo Powiatowe, a także Izba Rzemieślnicza z Tarnowa i parafia pod wezwaniem św. Jakuba 
Apostoła i Maryi Matki Kościoła.

Święto Chleba po raz 10.

się stoisko z pieczywem wystawione 
przez PSS Społem, pracownicy za-
prezentowali cały swój asortyment, 
wykorzystując przy tym gustowne 
dekoracje. Społem od dziesięciu lat 
włącza się w organizację Święta 
Chleba, jest także jednym z bardziej 
hojnych sponsorów. 

Po południu na scenie prezentowały 
się zespoły folklorystyczne, a wszyscy 
chętni mogli ponownie częstować się 
galicyjskim żurkiem i pieczywem. 

-Serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy wspólnie z Cechem przyczynili 
się do organizacji święta, dziękuję 
także gościom, którzy razem z nami 
świętowali – mówi Starszy Cechu, 
Kazimierz Kural.

Sponsorami dwudniowego święta 
byli: burmistrz Brzeska Grzegorz 
Wawryka, starosta Andrzej Potępa, 
posłowie Edward Czesak oraz Jan Mu-
siał, Restauracja Galicyjska, PSS Spo-
łem Brzesko, Carlsberg S.A., Michał 
Mrówka – firma Eurogum, Mieczysła-
wa i Tadeusz Jeleniowie, członkowie 
Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych oraz 
Małych i Średnich Przedsiębiorców, 
Apteka Vita Państwa Krupów, zakład 
fotograficzny Państwa Zaczyńskich, 
zakład elektromechaniczny Kazimie-
rza Ropka, piekarnia Państwa Hali-
ków oraz Brzeska Oficyna Wydawnicza 
Państwa Dziedziców, Bacutil.

(red)





Miejskie Miejskie dożynki 2011 dożynki 2011 
fotorelacjafotorelacja



Miejskie dożynki 2011 
fotorelacja
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Jakie sprawy 
były najważniej-
sze dla Pana w mi-
jającej kadencji 
Sejmu RP?

Podczas tej ka-
dencji zawiodłem się na rządzących, po-
nieważ cały czas dźwięczały mi w uszach 
obietnice wygłoszone przez premiera 
Donalda Tuska w expose. Przedstawił 
w nim wiele spraw pilnych do rozwiąza-
nia w Sejmie RP - poprzez poprawienie 
złych lub uchwalenie nowych ustaw. 
I ja się pod niektórymi z tych obietnic 
podpisywałem, uznając je za ważne. 
Tak widzę uproszczenia procedur, jeśli 
chodzi o działalność gospodarczą ma-
łych i średnich przedsiębiorców, która 
służy przecież rozwojowi kraju, o czym 
tak chętnie wszyscy mówią. W moim 
przekonaniu tworzenie warunków uła-
twiających powiększanie klasy średniej 
to klucz do sukcesu. Dlatego wprowadzić 
należy zmiany w prawie budowlanym, 
ułatwienia w procedurach związanych  
z inwestycjami umożliwiającymi zwięk-

W Sejmie RP dla ziemi brzeskiej

szenie liczby miejsc pracy dla młodych 
ludzi. Z tym też wiązała się moja ak-
tywność jeśli chodzi o infrastrukturę 
drogową i kolejową. W sposób szcze-
gólny zwracałem uwagę na Brzesko 
jako ten najważniejszy „węzeł rozwoju” 
regionalnego. Dobre rozwiązania komu-
nikacyjne, które popierałem, dają temu 
regionowi perspektywę rozwoju. 

Jaką ma Pan wizję swojej pracy 
jako posła w przyszłej kadencji 
Parlamentu?

O tym, czy będę mógł realizować 
jakąkolwiek wizję w Sejmie RP na-
stępnej kadencji zadecydują wyborcy 
9 października. Jestem przekonany, 
że zdobyte dotychczas doświadcze-
nie na pewno stwarza podstawy do 
twierdzenia, że mógłbym nadal dobrze 
pracować dla kraju i regionu. Problemy, 
którymi chciałbym się zająć to szeroko 
rozumiane bezpieczeństwo, zarówno 
dla młodych i starszych Polaków, po-
przez rozwój kraju. Może to brzmi zbyt 
ogólnie, ale to sformułowanie obejmuje 
też zagadnienia związane z naszym 

członkostwem w Unii Europejskiej 
i wynikającymi z tej przynależności 
obowiązkami. 

Co w programie Pańskiej partii 
jest ważne dla mieszkańców gminy 
Brzesko?

Oprócz wspomnianego już wcześniej 
bezpieczeństwa, w przypadku naszej 
małej ojczyzny - powiatu, gminy i same-
go Brzeska jest kilka ważnych obsza-
rów wpisujących się w program Prawa 
i Sprawiedliwości. Uważam, że nadal 
musimy dbać o publiczną ochronę zdro-
wia, zapewniającą równy do niej dostęp 
wszystkim potrzebującym, unikać ten-
dencji zmierzających do prywatyzacji 
tego, co dobrze zarządzane spełnia 
oczekiwania, będziemy tego bronić. 
Innym problemem jest zmniejszenie za-
grożeń związanych z powodzią i innymi 
klęskami żywiołowymi. Będę dążył do 
tego, aby państwo uwzględniało uwa-
runkowania regionalne. Najważniejsza 
jednak sprawa to stworzenie perspek-
tyw dla młodych ludzi, zatrzymanie 
ich w kraju, wprowadzenie ułatwień, 
które sprawią, że będą chcieli swoją 
przyszłość budować w Polsce. 

Jakie spra-
wy były najważ-
niejsze dla Pana 
w mijającej ka-
dencji Sejmu.

Byłem inicjato-
rem bardzo ważnej 

ustawy o utrzymaniu porządku i czysto-
ści w gminach, tak oczekiwanej przez 
mieszkańców i samorządy. Jak pokazały 
doświadczenia, po wprowadzeniu podob-
nych przepisów w innych państwach, nie 
tylko otoczenie stało się czystsze i znik-
nęły dzikie wysypiska, ale także gospo-
darka odpadami uległa racjonalizacji; 
ograniczono również szkody w środowi-
sku, co jest bardzo ważne dla zdrowia 
i życia przyszłych pokoleń. Byłem prze-
wodniczącym podkomisji zajmującej się 
przygotowaniem bardzo ważnej ustawy 
środowiskowej. To właśnie te przepisy 
w połączeniu z tzw. specustawą drogową 
pozwoliły rozpocząć wiele inwestycji. 
Jej efekt to m.in. ponad półtora tysiąca 
kilometrów autostrad, obwodnic i dróg 
szybkiego ruchu w Polsce. Trzeci efekt 
mojej pracy w sejmie to kompleksowe 
ustawodawstwo, dotyczące zarządzania, 
reagowania i przeciwdziałania skutkom 

powodzi. Uczestniczyłem we wszystkich 
czterech nadzwyczajnych podkomisjach, 
które w szybkim trybie procedowały nad 
przepisami o szybkiej pomocy dla miesz-
kańców, firm i rolników, jak również nad 
ustawami dotyczącymi sprawnego przy-
gotowania urządzeń przeciwpowodzio-
wych - wałów, zbiorników retencyjnych 
i instalacji melioracyjnych. Efektem tej 
pracy jest stworzenie mechanizmów 
szybkiego udzielenia pomocy poszkodo-
wanym, które tak dobrze ocenili samo-
rządowcy, oraz kompleksowy program 
Ochrony Dorzecza Górnej Wisły o war-
tości kilkunastu miliardów, obejmujący 
budowę urządzeń przeciwpowodziowych 
i ograniczanie skutków powodzi.

Jaką ma Pan wizję swojej pracy 
jako posła w przyszłej kadencji 
Parlamentu?

Cele na następną kadencję to cho-
ciażby: wprowadzenie kolejnych uła-
twień w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, pobudzanie innowacyjności 
(na co Platforma Obywatelska chce prze-
znaczyć znaczne środki), dokończenie 
Narodowego Programu Budowy Dróg 
i Autostrad oraz łączników autostrado-
wych. W związku z moją specjalizacją 

ważne dla mnie jest wdrożenie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, budowa instalacji do uty-
lizacji odpadów, biogazowni i urządzeń 
do pozyskiwania energii ze źródeł 
odnawialnych, budowa szybkiej kolei, 
restrukturyzacja spółek kolejowych (co 
jest koniecznością ze względu na zaszło-
ści z poprzedniej kadencji), dokończenie 
remontów dworców i węzłów kolejowych 
oraz tworzenie parkingów przy nich, 
jak również koncentrowanie środków 
na odbudowie dróg lokalnych i rozwoju 
stref ekonomicznych.

Co w programie Pańskiej partii 
jest ważne dla mieszkańców gminy 
Brzesko?

Program ujmuje wiele kwestii na 
sposób ogólny, ale mieszczą się w nich 
konkretne przedsięwzięcia dotyczące 
gminy Brzesko, m.in: dokończenie bu-
dowy autostrady i zjazdu z autostrady 
(zarówno właściwego, jak i tymczasowe-
go), zapewnienie mieszkańcom dostępu 
do Internetu szerokopasmowego, zapew-
nienie bezpieczeństwa poprzez realizację 
Programu Ochrony Dorzecza Górnej 
Wisły, przewidującego m.in. zbiorniki 
retencyjne na Uszwicy, uzbrajanie stref 
przemysłowych i pod mieszkalnictwo, 
rozwój budownictwa socjalnego.

Wywiad z Edwardem Czesakiem

Wywiad z Janem Musiałem
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Ocena sytuacji ekonomicznej pol-
skich miast i gmin dokonywana jest 
w dwóch etapach. W pierwszym z nich 
do konkursu zostały wybrane te mia-
sta i gminy, które mogły poszczycić się 
najlepszymi wynikami finansowymi 
i osiągnięciami inwestycyjnymi w latach 
2007-2010. Oceniane były dynami-
ka wzrostu wydatków majątkowych, 
wartość pozyskanych środków z eu-
ropejskich funduszy, stopień wzrostu 
dochodów własnych, nakłady inwesty-
cyjne, dynamika wzrostu wydatków 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 
stan transportu i wydatki związane 
z ochroną środowiska. Do drugiego 
etapu zakwalifikowano 250 gmin miej-
sko-wiejskich, w tym gronie znalazło 
się Brzesko (w Polsce jest 601 gmin 
miejsko-wiejskich. Ponadto w drugim 
etapie znalazły się 250 gmin wiejskich 
oraz 64 miasta na prawach powiatu 
(w kraju jest ogółem 2479 gmin). 

W drugim etapie kapituła poddała 
ocenie między innymi: poziom wydat-
ków na realizację kontraktów z poza-
rządowymi organizacjami, wydatki 
mieszkaniowe na jednego mieszkańca, 
wyniki testów szóstoklasistów, liczbę no-
wych podmiotów gospodarczych, udział 
wydatków na promocję gminy, współ-
pracę z jednostkami pomocniczymi, 
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, 
wiarygodność kredytową i finansową, 
a także realizację budżetu zadaniowego. 
Szczególnie istotne znaczenie dla klasy-
fikacji miały wyniki osiągnięte w ostat-
nim z czterech ocenianych lat. 

Ostatecznie Brzesko w gronie gmin 
miejsko-wiejskich zostało sklasyfikowa-
ne na 41. miejscu, co oznacza, że w po-
równaniu z poprzedni opracowanym 
rankingiem nastąpił awans o 13 pozycji. 
Szczególnie wysoko oceniona została 
nasza gmina za zarządzanie osiągając 
w tej kategorii wyższą notę (i miejsce 

w pierwszej dziesiątce) niż zwycięzca 
całej klasyfikacji, gmina Mszczonów.

Z województwa małopolskiego wyżej 
od Brzeska zostały sklasyfikowane tylko 
cztery gminy – Dobczyce, Szczawnica, 
Muszyna i Zator. 

- Zostaliśmy ocenieni przez niezależ-
ne gremium, a to ma dla całej gminy 
znaczącą wartość i stanowi inspirację 
do dalszego, konstruktywnego działania 
dla dobra mieszkańców – komentuje 
fakt zajęcia wysokiej pozycji burmistrz 
Grzegorz Wawryka.  Przypomnijmy, 
że w latach 2008-2010 gmina Brzesko 
skutecznie pozyskała kilkudziesięciomi-
lionowe dotacje z funduszy unijnych, co 
dało jej pod tym względem pozycję lidera 
w województwie małopolskim. To między 
innymi za te pieniądze wybudowane 
zostało Regionalne Centrum Kulturalno-
Biblioteczne, prowadzona jest rewitaliza-
cja Rynku (prace dobiegają końca) oraz 
budowana jest kanalizacja.       RED   

W Bukowinie Tatrzańskiej od-
były się jubileuszowe 45. Sabałowe 
Bajania, czyli Ogólnopolski Kon-
kurs Gawędziarzy, Instrumentali-
stów, Śpiewaków, Pytacy i mowy 
Starosty Weselnego. W imprezie 
wzięła udział grupa śpiewacza 
Zespołu Pieśni i Tańca Porębianie, 
która w swojej kategorii otrzyma-
ła wyróżnienie. To kolejny sukces 
zespołu z Poręby Spytkowskiej, 
który jeszcze w tym roku obchodzić 
będzie 20-lecie istnienia.  

Konkursowe występy trwały aż trzy 
dni, a jury i publiczność obejrzeli 195 
prezentacji w wykonaniu 47 gawędzia-
rzy, 65 instrumentalistów, 38 śpiewaków 
solowych, 44 grup śpiewaczych i jednego 
starosty weselnego. Wystąpili reprezen-
tanci ośmiu województw – lubuskiego, 
łódzkiego, małopolskiego, mazowieckie-
go, podkarpackiego, śląskiego, święto-
krzyskiego i wielkopolskiego.

Główną nagrodę festiwalu, Grand 
Prix, otrzymał Stanisław Kurek z Ko-
niny, gawędziarz, który z powodzeniem 
występuje już od ponad trzydziestu lat. 

W Bukowinie Tatrzańskiej wystąpiły 
najlepsze w kraju zespoły folklory-
styczne i soliści, dlatego wyróżnienie 
przyznane Porębianom należy uznać 
jako bardzo cenne osiągnięcie. 

Konkursowe występy oceniało pro-
fesjonalne jury w składzie: Aleksandra 
Bogucka (etnomuzykolog), Artur Czesak 
(dialektolog), Benedykt Kafel (etnograf), 
Dorota Majerczyk (etnolog), Stanisław 
Węglarz (antropolog kulturowy).

Festiwalowi towarzyszyły konkurs 
na potrawy regionalne, zawody strze-
leckie oraz Ogólnopolska Wystawa 
Twórczości Ludowej. Ponadto poza 
konkursem wystąpiło wiele zespołów 
łączących folklor z muzyką pop, z Polski 
i kilku krajów europejskich, w tym także 
Brathanki.

Sabałowe Bajania to jeden z naj-
większych festiwali folklorystycznych 
nie tylko w kraju, ale także i w Europie, 
dlatego już sam udział tej imprezie 
podnosi prestiż występujących w nich 
zespołów.  PRUD

RANKING RZECZPOSPOLITEJ
Po raz trzeci „Rzeczpospolita” opracowała ranking polskich miast i gmin nadzorowany przez kapitułę, w której 
skład wchodzą przedstawicie rządu, Związku Miast Polskich, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, twórcy reformy 
samorządowej oraz ekonomiści i dziennikarze specjalizujący się w tematyce ekonomicznej. Podstawą do ogłoszenia 
wyników były przede wszystkim dane, którymi na co dzień dysponują Ministerstwo Finansów i Regionalne Izby 
Obrachunkowe. Gmina Brzesko w swojej kategorii zajęła 41. miejsce (na 601 gmin miejsko-wiejskich).   

WYRÓŻNIENI PORĘBIANIE
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Burmistrz Brzeska
ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na zbycie 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzesku
Przedmiotem przetargu będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa obj.  KW TR1B/00065482/4 będąca do dnia 26.09.2089 r w użytkowaniu 

wieczystym Gminy Brzesko oznaczona numerami ewidencyjnymi działek według poniższego wykazu:

Lp.
Nr działki 

ewidencyjnej
Pow.  w ha Cena wywoławcza gruntu

Wysokość 
wadium w zł

Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego

1. 1411/208 0,0774 133 000,00 + 23 % VAT 20 000,00

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego osiedla „Pomianowski Stok”

 w Brzesku jest to teren mieszkalnictwa 

rodzinnego głównie jednorodzinnego o średniej 

wielkości działek 730 m2

2. 1411/209 0,0790 136 000,00 + 23 % VAT 21 000,00

3. 1411/210 0,0784 135 000,00 + 23 % VAT 21 000,00

4. 1411/211 0,0713 123 000,00 + 23 % VAT 19 000,00

5. 1411/212 0,0738 127 000,00 + 23 % VAT 20 000,00

6. 1411/213 0,0741 127 000,00 + 23 % VAT 20 000,00

7. 1411/214 0,0745 128 000,00 + 23 % VAT 20 000,00

8. 1411/215 0,0745 128 000,00 + 23 % VAT 20 000,00

9. 1411/216 0,0745 128 000,00 + 23 % VAT 20 000,00

10. 1411/217 0,0745 128 000,00 + 23 % VAT 20 000,00

11. 1411/218 0,0773 133 000,00 + 23 % VAT 20 000,00

12. 1411/219 0,0761 131 000,00 + 23 % VAT 20 000,00

13. 1411/239 0,0712 123 000,00 + 23 % VAT 19 000,00

14. 1411/242 0,0687 118 000,00 + 23 % VAT 18 000,00

15. 1411/243 0,0692 119 000,00 + 23 % VAT 18 000,00

16. 1411/244 0,0720 124 000,00 + 23 % VAT 19 000,00

17. 1411/245 0,0694 119 000,00 + 23 % VAT 18 000,00

18. 1411/246 0,0688 118 000,00 + 23 % VAT 18 000,00

19. 1411/247 0,0851 146 000,00 + 23 % VAT 22 000,00

20. 1411/248 0,0724 125 000,00 + 23 % VAT 19 000,00

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo-zachodniej części miasta Brzesko w woj. małopolskim w odległości około 1 km od jego centrum, na 
południowym stoku projektowanego osiedla Pomianowski Stok w bezpośrednim sąsiedztwie dróg osiedlowych, które łączą się poprzez ul. Aleja Solidarności 
z ul. Pomianowską. Do działek doprowadzona jest kanalizacja deszczowa i sanitarna; pozostałe elementy infrastruktury znajdują się w zasięgu. Jest to 
teren niezabudowany sklasyfikowany jako R IVa. Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.
Osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
powinny były złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2011 r.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 września 2011 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku powiat Brzesko woj. małopolskie przy ul Głowackiego 
51 – sala obrad. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub fizyczną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.
Wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku ul Głowackiego 51 
nr 18 85910007 0100 0902 1786 0006 w taki sposób aby w dniu 16.09.2011r cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym. Przy dokonywaniu wpłaty 
należy podać numer działki na którą wpłacono wadium. Brak tej informacji będzie skutkować nie dopuszczeniem oferenta do przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.
Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i 
Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku ul Głowackiego 51 woj. małopolskie od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530 pokój 119 lub telefonicznie 
(14) 68-63-100 wew. 157. Ponadto treść ogłoszenia, oświadczenia i regulamin przetargu są udostępnione na stronie internetowej pod adresem: 
www.brzesko.pl /menu: przetargi/przetargi na nieruchomości.

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną w zakresie:
- sporządzania opinii prawnych i pism procesowych
- udzielania porad prawnych podczas spotkań 
  oraz korespondencyjnie (poczta, fax, e-mail)
- reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi
- reprezentacja klientów przed organami administracji publicznej

informuje Szanownych Klientów o rozpoczęciu wykonywania zawodu
w Kancelaria Radcy Prawnego Arkadiusz Zachara  z siedzibą w Brzesku przy ul. T. Kościuszki 16, I piętro, pok. nr 7. 

telefon 606637442. www.radcabrzesko.pl, www.kancelariabrzesko.pl

Radca prawny Arkadiusz Zachara

- kompleksowa obsługę prawną przedsiębiorców
   i organów administracji
- przygotowania i opiniowania projektów 
   umów oraz aktów wewnętrznych
- windykacji należności
- odszkodowań.
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18 września w Porębie Spytkow-
skiej, w tamtejszym Domu Ludowym 
odbędzie się I Międzygminny Przegląd 
Rękodzieła Artystycznego pod patro-
natem burmistrza Brzeska. Przegląd 
Rękodzieła odbywa się w Porębie już od 
ośmiu lat, w tym roku jednak obejmie 
swym zasięgiem kilka gmin – Brzesko, 
Gnojnik, Borzęcin, Czchów i Dębno. 
W kilku miejscowościach odbędą się 
warsztaty z bibułkarstwa, które dofi-
nansowane zostały przez Urząd Miejski 
oraz przez Starostwo Powiatowe.

-Cele projektu są bardzo szeroko 
opisane i obejmują, między innymi, 
pielęgnowanie tożsamości narodowej 
i kulturowej, promocję rodzimej trady-
cji, popularyzowanie szeroko pojętego 
dziedzictwa narodowego, wspieranie 
inicjatyw będących efektem współpra-
cy różnorodnych środowisk. Jednym 
z celów jest także aktywizacja kobiet 

zrzeszonych w koła gospodyń wiejskich 
– mówi kierownik świetlicy wiejskiej 
w Porębie, Maria Karaś.

Warsztaty mają zachęcić uczest-
ników, aby swój wolny czas spędzali 
w twórczy sposób, rozwijali swoje zain-
teresowania, odkrywali talenty. Bibuł-
karstwo do naszych czasów przetrwało 
jedynie w przysłowiach, gawędach 
i zapiskach. Maria Karaś dodaje, że 
cenną inicjatywą jest uchronienie tej 
niezwykłej formy zdobnictwa przed za-
pomnieniem. Aby przekonać do niego 
młodych ludzi, potrzeba szerszej i no-
wocześniejszej formy przekazywania 
wiedzy na ten temat.  Pani kierownik 
przekonuje, że z powodzeniem, bez 
dużych nakładów finansowych można 
samodzielnie wykonać piękne kompo-
zycje w koszach, na drabinkach, itp., 
które nadadzą odświętny klimat świę-
tom rodzinnym czy kościelnym. 

-Uczestnicy projektu mogą się 
samorealizować, podnieść atrakcyj-
ność swoich miejsc działania poprzez 
dekorację wnętrz, mogą także w nie-
powtarzalny sposób promować swoje 
miejscowości, organizując atrakcyjne 
stoiska podczas świąt regionalnych 
czy imprez okolicznościowych – do-
daje Maria Karaś.

Działaczki Porębskiego Towarzy-
stwa Społeczno-Kulturalnego, które 
jest pomysłodawcą projektu, ma 
nadzieję, że z czasem bibułkarstwo 
stanie się produktem lokalnym, 
a może nawet regionalnym. Uczestni-
cy warsztatów przygotowywać także 
będą potrawy regionalne charakte-
rystyczne dla danej miejscowości. 
W tym samym dniu odbędą się II 
Targi Przedsiębiorców związanych 
z Porębą. 

(red)  

Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami tj. Ustawą z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 
Nr 236 poz 2008  z póź. zm.) oraz Uchwa-
łą Rady Miejskiej z dnia 15 marca 2006r. 
Nr XL/267/2006  właściciele nierucho-
mości (zgodnie z def. przez właścicieli 
nieruchomości rozumie się także współ-
właścicieli, użytkowników wieczystych 
oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomość w zarządzie 
lub użytkowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością) zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku przez 
przyłączenie nieruchomości do istnie-
jącej sieci kanalizacyjnej, w przypadku 

jej braku wyposażenie nieruchomości 
w szczelny zbiornik bezodpływowy na 
nieczystości ciekłe lub przydomową 
oczyszczalnię ścieków spełniającą okre-
ślone wymagania. Udokumentowaniem 
właściwej gospodarki ściekowej jest oka-
zanie umowy oraz dowodów płacenia za 
świadczenie usług w tym zakresie przez 
firmę koncesjonowaną. W przypadku 
nowobudowanej sieci kanalizacyjnej 
przyłączenie nieruchomości do sieci jest 
obowiązkowe, zwolnieni z tego obowiąz-
ku są tylko ci, którzy mają prawidłowo 
wykonaną i zgłoszoną przydomową 
oczyszczalnię ścieków. 

Każdy właściciel nieruchomości zo-
bowiązany jest także do zawarcia umo-

wy na odbiór odpadów komunalnych. 
W przypadku kontroli udokumentowa-
niem właściwej gospodarki odpadami 
komunalnymi jest okazanie umowy 
oraz dowodów płacenia za świadczenie 
tych usług. Ponadto przypominamy, iż 
obowiązkowe jest prowadzenie selek-
tywnej zbiórki odpadów w gospodar-
stwach domowych.

Mimo różnorodnych działań, zarów-
no edukacyjnych jak i restrykcyjnych 
w zakresie właściwego gospodarowania 
odpadami na terenie naszej gminy, ob-
serwuje się ciągle podrzucanie śmieci 
i tworzenie dzikich wysypisk.  Co roku  
na likwidację dzikich wysypisk śmieci 
wydawane jest coraz więcej pieniędzy 
z budżetu gminy, dlatego postanowili-
śmy podjąć  bardziej skuteczne działa-
nia mające na celu ukaranie sprawców 
podrzucania śmieci. 

Działania obejmują obecnie mon-
taż kamer na drogach dojazdowych 
i w miejscach dzikich wysypisk. Osoba 
niszcząca środowisko przymuszona 
zostanie do uprzątnięcia dzikiego wysy-
piska oraz poddana zostanie surowym 
restrykcjom karnym, wynikającym 
z przepisów ochrony środowiska i Ko-
deksu Wykroczeń. 

(red)

I Międzygminny Przegląd Rękodzieła

W związku z częstymi przypadkami niewłaściwie prowadzonej gospodarki ściekowej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na 
terenie gminy, informujemy, jakie są obowiązki właścicieli nieruchomości w tym zakresie.

Prawidłowa gospodarka ściekowa
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Uroczystości zorganizowane w związ-
ku z 72. rocznicą bombardowania węzła 
kolejowego Brzesko-Słotwina rozpoczęły 
się mszą odprawioną w intencji ofiar 
w kościele pod wezwaniem Matki Bo-
skiej Częstochowskiej na Słotwinie. 
Wzięło w niej udział kilkuset miesz-
kańców Brzeska, poczty sztandaro-
we, przedstawiciele zakładów pracy, 
instytucji, uczniowie brzeskich szkół, 
księża oraz władze samorządowe. Or-
ganizatorami uroczystości byli Urząd 
Miejski, Miejski Ośrodek Kultury oraz 
parafia MBCz.

Minęła 72. rocznica bombardowania węzła kolejowego Brzesko-Słotwina. 5 września 1939 roku niemieckie samoloty zbombardowały 
pociąg osobowy. Skutki bombardowania były tragiczne, jak podają różnorakie źródła historyczne, zginęło w nim od 200 do 250 osób, 
kilkaset kolejnych zostało rannych. Po wojnie mieszkańcy Słotwiny ufundowali pomnik poświęcony ofiarom, obecnie znajduje się on pod 
kościołem Matki Boskiej Częstochowskiej. 

W 72. rocznicę bombardowania
Po mszy, w której licznie uczest-

niczyli mieszkańcy Słotwiny i całego 
Brzeska, pod obeliskiem upamiętniają-
cym tamto tragiczne wydarzenie odbył 
się apel poległych odczytany przez 
harcerzy z Hufca Brzesko pod wodzą 
Marii Tyki, delegacje zakładów pracy 
i wielu miejscowych instytucji złożyły 
wiązanki kwiatów.

-Nie spotykamy się jednak, by roz-
drapywać rany -mówił pod pomnikiem 
ofiar bombardowania burmistrz Grze-
gorz Wawryka. -Naszym moralnym 
obowiązkiem jest zachowanie pamięci. 

Pamięci, która każe pochylać się nad 
doznaną krzywdą, pamięci, która 
sprawiać będzie, że nie powtórzą się 
tamte wydarzenia. W dobie ciągłych 
konfliktów jesteśmy odpowiedzialni za 
przekazywanie światła pokoju obec-
nym i przyszłym pokoleniom. Naszym 
obowiązkiem jest tworzenie świata 
opartego na przyjaźni oraz wzajemnym 
szacunku do tożsamości narodowej.

Wzruszający program artystyczny 
przygotowała młodzież z Miejskiego 
Ośrodka Kultury pod kierownictwem 
Eweliny Stępień.  (red)
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Kilka tysięcy dzieci i młodzieży 
– wychowanków przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjów wróciło 
1 września do szkoły po wakacyjnej 
przerwie. W czasie, gdy uczniowie 
wypoczywali, w siedzibach szkół 
i przedszkoli przeprowadzono niezbęd-
ne remonty. W niektórych placówkach 
odświeżone zostały tylko sale lekcyj-
ne, w innych remonty miały o wiele 
szerszy zakres – wymieniano dachy, 

Po pierwszym dzwonku
instalacje elektryczne, remontowano 
kuchnie i łazienki. Ogółem na waka-
cyjne naprawy gmina wydała blisko 
pół miliona złotych. 

-Dobro dzieci i młodzieży jest dla 
władz gminy zadaniem priorytetowym 
– mówi burmistrz Grzegorz Wawryka. 
-Dbamy nie tylko o warunki lokalowe 
w szkołach i przedszkolach, staramy 
się także podnosić poziom nauczania. 
W naszych szkołach pracują znakomici 

nauczyciele, którzy stale podnoszą 
swoje kwalifikacje zawodowe. Ucz-
niowie są laureatami i zwycięzcami 
konkursów i olimpiad szkolnych na 
szczeblu wojewódzkim, a nawet kra-
jowym.

W gminie Brzesko działa 13 przed-
szkoli, 10 szkół podstawowych i cztery 
gimnazja. W 2011 roku gmina wyda na 
oświatę 44 miliony złotych. 

(red)
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Jeszcze niecałe dwa miesiące po-
zostały do zakończenia budowy ronda 
u zbiegu ulic Solskiego, Szczepa-
nowskiej i Okulickiego. Tak więc, po 
tygodniach wymuszonych utrudnień 
w ruchu samochodowym znacznie 
poprawi się jego płynność, co szcze-
gólnie odczują kierowcy wyjeżdżający 
z ulic Szczepanowskiej i Okulickiego. 
Bezpieczniej w tym miejscu będą 
też czuć się piesi. Z doświadczenia 
wiadomo, że każde rondo (oczywi-
ście zbudowane zgodnie ze sztuką) 
wpływa na poprawę bezpieczeństwa, 
już przez sam fakt, że zmusza do 
zmniejszenia prędkości. Zapewnia 
też lepszą widoczność innych uczest-
ników ruchu. 

Budowa ronda to kolejny etap 
prac związanych z remontem ulicy 
Solskiego. W ubiegłym roku położona 
została nowa nawierzchnia, a wzdłuż 
drogi wybudowane zostały nowe 

chodniki. Ponieważ jest do droga wo-
jewódzka, toteż dotychczasowe prace 
były w znacznej mierze finansowane 
z kasy województwa, a gmina w dużo 
mniejszym stopniu w tych kosztach 
partycypowała. Podobnie jest w przy-
padku budowy ronda, której całko-
wity koszt wynieść ma 8 milionów 
złotych. 5,5 miliona wyłożą na ten 
cel władze wojewódzkie, a pozostałe 
2,5 miliona złotych dołoży samorząd 
gminy Brzesko.

Po zakończeniu prac Brzesko 
będzie miało dwa ronda. Jako cie-
kawostkę podajmy informację, że 
najwięcej rond, bo aż 25, posiada 
Rybnik. Natomiast największe rondo 
w Polsce znajduje się w Głogowie 
(Rondo Konstytucji 3 Maja). Jego 
środkowa wyspa zajmuje powierzch-
nię 5 hektarów i jest to jedno z naj-
większych rond w Europie. 

red

Kazimiera Banaśkiewicz (70) – Brzesko
Jadwiga Bobula (60) – Okocim
Maria Borowiec (77) – Szczepanów
Edward Całka (63) – Poręba
Maria Dziedzina (82) – Jadowniki
Dariusz Kasprzyk (30) – Brzesko
Mar ia  Kazek (75)  – Mokrzyska
Józefa Koczwara (89) – Brzesko
Marian Kura (66) – Brzesko
Jan Makurat (75) – Brzesko
Zofia Martyka (78) – Jasień
Roman Niedojadło (70) – Mokrzyska
Stanisława Pytka (75) – Poręba
Janina Stec (90) – Jadowniki
Aleksander Sułek (86) – Brzesko
Karlina Toboła (89) – Brzesko
Cecylia Trytko (86) – Okcim

Barbara Cisoń (70) – Brzesko
Krzysztof Czernik (42) – Brzesko
Marta Gardziel (53) – Brzesko
Krzysztof Gładysz (60) – Brzesko
Paulina Kokoszka (85) – Okocim
Stanisław Kowalczyk (67) – Brzesko
Janina Kusiak (77) – Brzesko
Władysław Kwinta (70) – Mokrzyska
Janina Marchwica (65) – Okocim
Stanisław Mermon (84) – Brzesko
Konrad Michalski (66) – Brzesko
Adam Mietła (67) – Jadowniki
Elżbieta Nowicka (73) – Brzesko
Bożena Olchawa (53) – Brzesko
Rafał Piekarz (35) – Brzesko
Maria Pitek (73) – Jadowniki
Maria Płachta (92) – Okocim
Ludwik Rybacki (75) – Brzesko
Stanisław Rybicki (82) – Brzesko
Maria Serwatka (84) – Brzesko
Tadeusz Sowa (90) – Jadowniki
Damian Sowiźrał (32) – Jadowniki
Józefa Szafrańska (78) – Brzesko
Szuba Weronika (83) – Jasień
Władysław Świerczek (73) – Jadowniki
Władysław Urbański (76) – Szczepanów
Stefan Wąs (67) – Brzesko
Krzysztof Więcek (50) - Brzesko

Pożegnaliśmy mgr. Jana Makura-
ta – historyka, nauczyciela Liceum 
Pedagogicznego w Bochni, wicedy-
rektora Zespołu Szkół Mechaniczno-
Elektrycznych w Brzesku, dyrektora 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Bochni, dyrektora LO imienia 
Mikołaja Kopernika w Brzesku.  

Jan Makurat urodził się 2 maja 
1936 roku w Gdyni, w rodzinie 
Kaszubskiej Jana i Agnieszki z Do-
mańskich. Do 1946 roku mieszkał 
w Gdyni, gdzie uczęszczał do Szkoły 
Podstawowej nr 16. Po przeniesieniu 
się rodziny do Szczecina kontynuował 
naukę w tamtejszej Szkole Podsta-
wowej nr 9, a następnie w latach 
1951-1955 w Państwowym Liceum 
Pedagogicznym nr 1 (klasa o spe-
cjalności przewodnik organizacji 
harcerskich).

Pracę nauczyciela rozpoczął 
w roku szkolnym 1955/56 jako 
przewodnik organizacji harcerskiej 
w Szkole Podstawowej i Liceum 
Pedagogicznym w Kamieniu Pomor-
skim, a kontynuował ją w roku na-
stępnym w Szkołach Podstawowych 
nr 36, nr 4 i nr 19 w Szczecinie oraz 
jako wychowawca internatu Liceum 
Pedagogicznego w tymże mieście.

W latach 1957-1961 studiował 
historię w Wydziale Filozoficzno-Hi-
storycznym Wyższej Szkoły Pedago-

gicznej w Krakowie, gdzie otrzymał 
stopień magistra. Podczas studiów 
aktywnie działał w ruchu młodzieżo-
wym; był współzałożycielem organi-
zacji ZMS na uczelni oraz członkiem 
Okręgowej Rady Studenckiej ZMS 
w Krakowie.

Po ukończeniu studiów podjął 
pracę nauczyciela historii w Liceum 
Pedagogicznym w Bochni, łącząc 
ją nadal z aktywną działalnością 
społeczną (ZMS, PZPR). Ponadto 
pracował również jako nauczyciel 
kontraktowy w tamtejszym LO dla 
pracujących (1961/62) i Technikum 
Drogowym (1968/70). W latach 1970 
– 1975 był wicedyrektorem Zespołu 
Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 
w Brzesku, skąd został urlopowa-
ny i powołany na stanowisko za-
stępcy kierownika Wydziału Pracy 
Ideowo-Wychowawczej KW PZPR 
w Tarnowie. W latach 1982 1987 był 
dyrektorem Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Bochni., a w latach 
1987 - 1990 dyrektorem Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja 
Kopernika w Brzesku. Ponadto przez 
pewien czas pełnił funkcję kierowni-
ka Zespołu Nauczycielskiego Krako-
wiacy Ziemi Brzeskiej, działającego 
w strukturach ZNP. 

(red)

Odeszli w lipcu

Zmarł Jan Makurat

RONDO W LISTOPADZIE

Odeszli w sierpniu
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Dzień wcześniej, czyli 16 września 
(piątek) o godzinie 18.00 w sali wy-
stawowej Miejskiego Ośrodka Kultury 
rozpocznie się wernisaż kolejnej już 
wystawy fotografii oraz awangardowej 
florystyki przygotowanej przez Katarzy-
nę Pacewicz-Pyrek. Podczas wernisażu 
odbędzie się też pokaz mody według 
stylizacji Małgorzaty Wołek, a orygi-
nalne makijaże zaprezentuje Gabriela 
Kamieniecka. Należy spodziewać się, 
że tego dnia widownia zdominowana 
zostanie przez kobiety. 

 Zanim w sobotę rozpoczną się mu-
zyczne koncerty na Placu Kazimierza 
Wielkiego, młodzi sportowcy-amatorzy 
będą mogli wziąć udział w specjalnie dla 
nich organizowanych zawodach sporto-
wych. Na boiskach Orlik 2012 rozegrane 
zostaną równolegle turnieje pięcioosobo-
wych drużyn piłkarskich oraz streetbal-
la (drużyny trzyosobowe). Początek obu 
tych turniejów zaplanowano na godzinę 
9.00, a mogą w nich wziąć udział mło-
dzi ludzie do lat 16. O tej samej porze 
w „starej” sali sportowej Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 (Zielonka) 
wystartuje turniej tenisa stołowego 
dla dziewcząt i chłopców, a rywalizacja 
toczyć się będzie w trzech kategoriach 
wiekowych – szkoły podstawowe, gim-
nazja i szkoły ponadgimnazjalne. 

Blok koncertów muzycznych rozpo-
cznie się o godzinie 14.30, a pierwszą 
jego godzinę wypełnią prezentacje 
zespołów tanecznych i wokalistów 
doskonalących swoje umiejętności pod 
kierunkiem instruktorów MOK-u. Od 
15.30 przez kolejną godzinę trwać będzie 
przepełniony konkursami program roz-
rywkowy dla dzieci i młodzieży „Piraci 
z Karaibów” przygotowany przez Kwar-
tet na Przedgórzu. 

Na 16.45 zaplanowano koncert ze-
społu Futro Z Ryby. Brzeska formacja 
z popularnym Cypisem na czele pracowi-
cie spędziła tegoroczne lato, koncertując 
w wielu miejscach, między innymi zosta-
ła entuzjastycznie przyjęta przez wielo-
tysięczną publiczność bawiącą się pod-
czas tegorocznych Dni Dobczyc. Fanów 
Futra Z Ryby specjalnie zachęcać nie 
trzeba, na pewno 17 września o godzinie 
16.45 pojawią się przed sceną na Placu 
Kazimierza Wielkiego. My polecamy ten 
koncert wszystkim miłośnikom rocka, 
bo ten zespół systematycznie podnosi 

poziom artystyczny i w pełni zasługuje 
na jak najszersze audytorium. Po tym 
koncercie przez około dwadzieścia minut 
prezentować się będzie Soundsystem. 
Równolegle z oboma koncertami trwać 
będzie konkurs kulinarny, a to wiązać 
się może z okazją do konsumpcji całkiem 
wymyślnych potraw. 

Gwiazdą tegorocznego Pożegnania 
Lata będzie oczekiwany z niecierpliwoś-
cią przez liczne grono fanów Zakopower, 
który aktualnie jest wykonawcą bodaj 
największego w kraju przeboju – „Boso”, 
tytułowego utworu z najnowszej, wy-
danej w tym roku płyty, która jest 
czwartym krążkiem w dorobku zespołu. 
Muzyka tej grupy to połączenie góral-
skiego folkloru z solidnymi klubowymi 
brzmieniami. Wystarczy wspomnieć, 
że każdy z pierwszych trzech albumów 
zespołu otrzymał status złotej płyty, 
a „Boso” zostało platynową płytą, choć od 
jej wydania (30 maja tego roku) minęły 
zaledwie trzy miesiące. Zapowiada się 
więc wspaniały koncert w wykonaniu 
Sebastiana Karpiela-Bułecki i jego 
kompanów. 

Na tym nie koniec muzycznych 
propozycji, bo jeszcze o 21.00 rozpocznie 
się koncert być może jeszcze niezbyt 
znanego szerokiemu odbiorcy Krushera, 
ale wystarczy odnaleźć w Internecie kil-
ku utworów z repertuaru tej grupy, by 
nabrać do niej należnego przekonania. 
Krusher powstał w listopadzie 2002 
roku w Krośnie, by już dwa miesiące 
później zadebiutować podczas kroś-

nieńskiego finału WOŚP. Stali bywalcy 
Rock Autostrady w Proszówkach na 
pewno pamiętają, że kapela z Krosna 
występowała na tym festiwalu w 2006 
roku i zajęła drugie miejsce. Aktualna 
wokalistka zespołu, Klaudia Kozień, 
dysponuje wspaniałym głosem, w który 
warto się wsłuchać. Do tej pory zespół 
wydał jedną płytę, „Forward” (2008). 
Tuż przed koncertem Krushera brzeskiej 
publiczności zaprezentują się modelki 
w pokazie mody przygotowanym przez 
Małgorzatę Wołek. 

Tradycyjnie przeprowadzony zosta-
nie konkurs Browaru Okocim, który jest 
głównym sponsorem imprezy. Ponadto 
sponsorami tegorocznego Pożegnania 
Lata są: Bank BGŻ o/Brzesko, Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 
Contractor – Kraków, firma Granit, 
Hotel August, Krakowski Bank Spół-
dzielczy o/Szczurowa, EuroGum, firma 
Enter, Brzeskie Zakłady Komunalne, 
brzeski oddział Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, firma Proster, apteka pań-
stwa Dudzińskich, apteka Millenium, 
firma Jawor, Małpopolska Wytwórnia 
Maszyn, firma Bomas, Gettin Bank, 
LGD Kwartet na Przedgórzu, Chemi-
plast 1, Brzeska Oficyna Wydawnicza, 
restauracja Galicyjska, Małopolska 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie, 
Centrum Rozrywkowo-Konferencyjne 
Planeta, firma pana Edmunda Lesia, 
Apex – sp z o.o., firma Bumat oraz piz-
zeria Soprano.  

PRUD

JUŻ WKRÓTCE POŻEGNANIE LATA
Tradycyjna impreza plenerowa „Pożegnanie Lata” organizowana przez Urząd Miejski, Radę Miejską i Miejski Ośrodek 
Kultury odbędzie się w tym roku 17 września. Organizatorzy przygotowali sporą dawkę muzyki – wystąpią aż cztery 
zespoły, a prezentować się będą też młodzi tancerze i wokaliści działający na co dzień w brzeskim MOK-u.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, 
dowódca 1 batalionu czołgów 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, dowódca 1 batalionu czołgów 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, 
wójt gminy Żurawica oraz sołectwo Mokrzyska mają zaszczyt zapro-wójt gminy Żurawica oraz sołectwo Mokrzyska mają zaszczyt zapro-
sić wszystkich mieszkańców gminy Brzesko na uroczystość nadania sić wszystkich mieszkańców gminy Brzesko na uroczystość nadania 

imienia pułkownika Józefa Koczwary imienia pułkownika Józefa Koczwary 
batalionowi z Żurawicy w dniu 24 września 2011r.batalionowi z Żurawicy w dniu 24 września 2011r.

Uroczystości odbędą się w Mokrzyskach na terenie GOSiR-u i boiska LKS Strażak.
Program uroczystości:
- godz.13.00 msza św. polowa,
- godz.14.00 apel wojskowy, defilada pododdziałów brygady,
- godz.15.00 pokaz musztry paradnej Orkiestry Reprezentacyjnej Podhalańczyków, 
dynamiczny pokaz działań kompanii specjalnej,
- godz.15.30 festyn żołnierski, pokaz sprzętu, uzbrojenia, grochówka, bigos, kiełbaska 
żołnierska
- godz. 16.30-17.30, koncert harcerskiej orkiestry dętej z Żurawicy,
- godz. 18.00 zabawa taneczna, gry i zabawy
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Na terenie gminy Brzesko zosta-
nie uruchomiony system wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach Alce-
tel. Funkcjonuje on na bazie telefo-
nów stacjonarnych i komórkowych, 
aby za ich pośrednictwem przeka-
zywać mieszkańcom komunikaty 
o zbliżającym się niebezpieczeństwie. 
Doświadczenia z ostatnich powodzi 
w 1997 i 2010 roku pokazują jak 
ważne dla ochrony życia i dobytku 
mieszkańców zagrożonych obszarów 
jest sprawne powiadamianie o nad-
chodzących niebezpieczeństwach. Dla-
tego właśnie został stworzony system 
Alcetel. Gwarantuje on odpowiednim 
służbom szybką i skuteczną łączność 
z mieszkańcami zagrożonego obszaru, 
a przez to zapewnia bezpieczeństwo 
ludności w sytuacjach kryzysowych 
takich jak klęski żywiołowe, awa-
rie przemysłowe i technologiczne, 
zagrożenia terrorystyczne i inne.
Alcetel jest systemem teleinforma-
tycznym, który po uruchomieniu 
automatycznie wykonuje połączenia 
telefoniczne do dużej ilości wskazanych 
odbiorców jednocześnie i odtwarza 
odpowiednie komunikaty głosowe 
za pośrednictwem telefonów stacjo-
narnych i komórkowych lub wysyła 

wiadomości SMS. Obsługą systemu 
zajmą się osoby wyznaczone przez 
władze gminy Brzesko. Pozwoli to na 
prowadzenie kampanii informacyjnych 
we właściwych momentach i kierowa-
nie ich do właściwych grup odbiorców.
System daje możliwość otrzymywania 
komunikatów nie tylko ostrzegających 
o zagrożeniach, ale też informują-
cych o ważnych wydarzeniach w ży-
ciu gminy. Dzięki temu mieszkańcy, 
którzy zarejestrują swoje numery 
telefoniczne w bazie danych, będą 
najszybciej poinformowani o najbar-
dziej istotnych dla nich zdarzeniach 
– uważa burmistrz Grzegorz Wawryka.
Otrzymywanie komunikatów jest dla 
odbiorców bezpłatne. Koszty działania 
systemu ponosi Urząd Miejski w Brze-
sku. Jedynym wydatkiem ponoszonym 
przez mieszkańców jest koszt połącze-
nia telefonicznego przy rejestracji – wg 
zwykłych stawek operatora. Zarejestro-
wane numery telefonów będą używane 
wyłącznie do przesyłania ważnych 
informacji dotyczących gminy Brzesko 
i nigdy nie zostaną udostępnione do 
innych celów. W każdej chwili można 
bezpłatnie (poza zwykłym kosztem 
połączenia) wyrejestrować swój numer 
telefonu z bazy danych.

System wczesnego ostrzegania
Aby zarejestrować numer telefonu stacjonarnego 
lub komórkowego wykonaj jedną z czynności:
1. Zadzwoń na numer rejestracji telefonicznej 
według poniższej tabeli.
2. Wyślij SMS o treści zgodnej 
z poniższą tabelą na numer +48 503 503 733
3. Wypełnij formularz na stronie 
www.alcetel.pl/brzesko
Komunikaty dotyczące obszaru:
Numer telefonu rejestrującego do bazy mieszkańców

Kod SMS rejestrującego do bazy mieszkańców
miasto Brzesko - (14) 635 11 71) 
SMS o treści 32800.1

sołectwa: Okocim, Poręba Spytkowska, Jasień
(14)635 11 72, SMS o treści 32800.2

sołectwa: Mokrzyska, Bucze
(14)635 11 73, SMS o treści 32800.3

sołectwa: Szczepanów, Sterkowiec
(14)635 11 74, SMS o treści 32823.1

sołectwo Wokowice
(14) 635 11 75, SMS o treści 32828.1

sołectwo Jadowniki
(14)635 11 76, SMS o treści 32851.1

Więcej informacji na stronie: www.alcetel.pl/brzesko

Opracował: Ireneusz Węglowski 
– insp. ds. Zarządzania Kryzysowego i OC UM w Brzesku 

Parafia Matki Boskiej Częstochow-
skiej na Słotwinie była organizatorem 
corocznego pikniku rodzinnego. Pod-
czas słonecznego popołudnia wszyscy 
przybyli raczyli się m. in. kiełbaskami 
z grilla, grochówką, pieczonymi oscyp-
kami, a także ciastami upieczonymi 
przez członkinie parafialnych róż. Na 
dzieci czekały rozmaite zabawy i kon-
kursy oraz loteria fantowa, w której 
udział chętnie brali również dorośli 
parafianie. Można było dosiąść konia 
lub kucyka, przejechać się bryczką, 
podziwiać samochody z Klubu Miłoś-
ników Garbusa, a także zakupić ory-
ginalną, srebrną biżuterię i czerwoną 
różę z dołączonym aforyzmem. Pod 
koniec dnia odbyło się losowanie głów-
nych nagród (m. in. notebooka) oraz 
zapowiadane licytacje. Szczęśliwymi 
posiadaczkami biżuterii Swarovski 
zostały panie, którym wylicytowane 
komplety ofiarowali ich mężowie. Tort 
księdza proboszcza w kształcie nowej 
plebanii został wylicytowany za 600 zł 

Parafialny piknik
przez pana Andrzeja Grzelaka, który z 
ochotą podzielił się nim z wszystkimi 
uczestnikami festynu. Gdy słońce już 
zaszło, do tańca przygrywał zespół 

„Melody”, a chętnych do zabawy nie 
zabrakło aż do późnej nocy. (info i foto 
dzięki uprzejmości parafii) 

RED
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Pod koniec marca Przemek Wol-
ny miał przeszczep szpiku kostnego 
i wszystko wskazuje na to, że chłopiec, 
pod czułą opieką rodziny i lekarzy wraca 
do zdrowia. W dalszym ciągu zażywać 
musi wiele leków, w tym specjalistyczne 
preparaty stosowane po przeszczepach, 
ale wyniki ma coraz lepsze. Rodzice 
Przemka – Beata i Piotr Wolni, w imie-
niu chłopca i swoim własnym chcą 
serdecznie podziękować wszystkim, któ-
rzy wspierali ich finansowo i duchowo 
w czasie tych trudnych miesięcy.

Przypomnijmy, na początku grudnia 
ubiegłego roku u Przemka, po roku 
przerwy, nastąpił powrót ostrej białaczki 
szpikowej. Jedynym dla niego ratun-
kiem był przeszczep szpiku. Po tym, 
jak okazało się, że nikt z jego rodziny 
nie może być dawcą, Fundacja DKMS 
Polska wraz z dyrekcją Gimnazjum nr 
2 zorganizowały akcję, która miała wy-
łonić ewentualnego dawcę dla Przemka. 
Na apel zareagowało prawie 900 osób. 
Ostatecznie dawcę dla Przemka znale-
ziono w Niemczech, a zabieg przeszcze-
pu przeprowadzony został 31 marca.

-Dzisiaj, kiedy nasz syn wraca 
do zdrowia, pragniemy podziękować 
wszystkim, którzy pomogli nam w tych 
ciężkich dla nas chwilach. Dziękujemy 
Monice Drużkowskiej, Agnieszce Trybie, 
Agnieszce Klebert, Agacie Drużkow-
skiej, pani dyrektor Elżbiecie Wójciak 
oraz młodzieży z gimnazjum, która 
zaangażowała się w akcję. Dziękujemy 
spółce Can-Pack, pracownicom Przed-
szkola w Mokrzyskach. Wielkie dzięki 
składamy wszystkim, którzy oddali 
Przemkowi swój jeden procent podatku. 
Słowa wdzięczności i uznania kierujemy 
do lekarzy i pielęgniarek z Oddziału nr 
1 oraz Oddziału Przeszczepień Komórek 
Krwiotwórczych. Dziękujemy także całej 
naszej rodzinie, która dopingowała nas 
do walki o zdrowie i życie syna – mówią 
rodzice Przemka.

Przemek każdego przyjmuje bardzo 
kosztowne leki, musi się odpowied-
nio odżywiać, mieć sterylne warunki 
w domu. Aby wspomóc optymalne lecze-
nie chłopca potrzebne są duże nakłady 
finansowe. Datki dla Przemka można 
wpłacać na konto Fortis Bank Polska 

S.A. 49 1600 1198 0002 0022 5228 1001, 
Fundacja Promocja Zdrowia ul. Jasno-
górska 1, 31-358 Kraków z dopiskiem: 
dla Przemka Wolnego. 

Kilka tygodni temu Przemek uległ 
wypadkowi drogowemu, wrócił już 
na szczęście ze szpitala do domu, ale 
wymaga dodatkowej opieki i zabiegów 
rehabilitacyjnych. Trzymamy mocno 
kciuki, aby wszystko dobrze się ułoży-
ło i chłopiec jak najszybciej wrócił do 
zdrowia.  (red) 

Wszystko wskazuje na to, że już 
w pierwszej połowie przyszłego roku 
zakończą się prace remontowe przy 
brzeskim dworcu PKP. 

-Budynek dworcowy zmieni wygląd 
zarówno wewnątrz, jak na zewnątrz. 
Nowoczesne rozwiązania sprawią, że 
dworzec będzie wygodny dla pasażerów. 
Znajdować się w nim będą kasy bile-
towe, poczekalnia i toalety, wszystko 
dopasowane do potrzeb niepełnospraw-
nych. W budynku znajdować się będzie 
także przychodnia lekarska oraz świet-
lica środowiskowa – mówi burmistrz 
Brzeska, Grzegorz Wawryka. 

O remont dworca władze Brzeska 
zabiegały od lat, pierwszy jego etap 
wykonany został dwa lata temu i po-
legał na wykonaniu nowej kładki dla 
pieszych prowadzącej na perony. Gmi-
na zobowiązała się, że partycypować 
będzie w kosztach budowy parkingu 
dla pasażerów, który znajduje się 
w bezpośrednim sąsiedztwie dworca. 
Parking budowany będzie  w przy-
szłym roku, a o wysokości udziału 
w tym przedsięwzięciu zdecyduje Rada 
Miejska. 

Władze PKP zapowiadają, że na 
tym bynajmniej remont się nie za-
kończy. Już wkrótce wymieniane będą 
tory kolejowe. Tym samym Brzesko 

Trwa remont dworca PKP
dołączy do miast, które pochwalić się 
mogą nowoczesnymi i przyjaznymi dla 
pasażerów dworcami.              

(red)

Przemek dziękuje za pomoc
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Pod koniec lipca w Mokrzyskach 
podczas tradycyjnego Pikniku Ro-
dzinnego odbyła się ważna dla miesz-
kańców tej miejscowości uroczystość. 
Miejscowa jednostka OSP otrzymała 
sztandar i wprowadziła się do budynku 
nowej remizy, która została wybudowa-
na za pieniądze pochodzące z budżetu 
gminy Brzesko. Tym samym zakończył 
się długo trwający czas oczekiwania 
na budynek, który służyć ma nie tylko 
przechowywaniu strażackiego sprzętu, 
ale też pełnić będzie funkcję miejsca 
spotkań roboczych i towarzyskich. Jak 
wiadomo, w każdej miejscowości remi-
za strażacka to ośrodek, w którym kon-
centruje się życie mieszkańców. Nowy 
budynek usytuowany jest w pobliżu 
siedziby Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, a przed jego frontem stanął 
pomnik świętego Floriana. 

Uroczystości przekazania sztanda-
ru i budynku remizy odbyły się przed 
siedzibą GOSiR-u, a rozpoczęła je 
polowa msza święta odprawiona przez 
księży Stanisława Gibałę, Wacława 
Pateraka oraz rodowitego mokrzysz-
czanina księdza Łukasza Gładkiego, 
który przygotował specjalne okolicz-
nościowe kazanie poświęcone działal-
ności strażaków.  

Przekazania sztandaru dokonał 
Marian Zalewski, prezes Zarządu 
Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych, a przejął go w imie-
niu miejscowych druhów Krzysztof 
Pacura,  prezes OSP Mokrzyska. Po 
poświęceniu budynku nowej remizy 
nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, 
którego dokonali burmistrz Grzegorz 
Wawryka oraz Marian Zalewski 
i Krzysztof Pacura. Honorowymi goś-

ćmi uroczystości byli ponadto poseł Jan 
Musiał, starosta brzeski Andrzej Potę-
pa, komendant powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej Dariusz Pęcak oraz 
prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP 
Marian Czarnik. Obecni byli także 
radni miejscy i powiatowi oraz poczty 
sztandarowe reprezentujące jednostki 
OSP z całego powiatu. W części ar-
tystycznej wystąpiła Orkiestra Dęta 
z Łysej Góry.

- Nie wszyscy możemy być strażaka-
mi, ale wszyscy możemy im dobrze ży-
czyć i wspierać ich w działaniu w marę 
naszych możliwości – komentował fakt 
wybudowania Marek Kośmider, sołtys 
Mokrzysk. 

Stary budynek remizy został przez 
gminę wystawiony na sprzedaż, a jego 
cena wywoławcza ustalona na wysoko-
ści 860 tysięcy złotych netto. Przetarg 
miał być rozstrzygnięty na początku 
września, ale już po zamknięciu wrześ-
niowego numeru BIM-u.        PRUD    

MOKRZYSKA Z NOWĄ REMIZĄ

Po raz piąty mieszkańcy osiedla 
Okocimskie bawili się podczas Rodzin-
nego Pikniku Osiedlowego, który odbył 
się na placu zabaw usytuowanym 
między kręgielnią a brzegiem Uszwicy. 
Organizatorem imprezy był zarząd 
osiedla wspomagany przez Urząd 
Miejski, Zarząd Rodzinnych Ogródków 
Działkowych „Relaks” oraz Brzeski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Przy słonecznej pogodzie piknik 
rozpoczął się od pokazu udzielania 
pierwszej pomocy medycznej przy-
gotowany przez Dominika Machała 
i Radosława Kurasa. Dzieci i młodzież 
rywalizowali w turnieju badmintona 

i konkursie rzutów piłką do 
kosza. 

W części muzycznej wystąpił 
zespół After Day, który specjali-
zuje się w wykonywaniu coverów, 
czyli własnych wersji najwięk-
szych przebojów światowych 
i polskich. Z krótkim recitalem 
zaprezentowała się też Maria 
Wilczyńska, dla której był to już 
trzeci z rzędu występ podczas 
okocimskiego pikniku. 

Piknik tradycyjnie zakończył 
się plenerową zabawą taneczną, 
która w tym roku trwała do 
późnych godzin nocnych. Dużym 
wzięciem cieszyła się loteria 

OSIEDLOWY PIKNIK
fantowa z atrakcyjnymi nagrodami 
– do wygrania były między innymi 
rower, robot, kuchenny, kuchenka 
mikrofalowa oraz laptop jako nagroda 
główna. Wszystkich nagród, które wrę-
czał przewodniczący zarządu osiedla 
Krzysztof Stępak, było znacznie wię-
cej. To zasługa sponsorów, w gronie 
których znaleźli się: Urząd Miejski 
w Brzesku, hotel August, Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 
Piotr Skupiewski, Roman Robak, Ja-
rosław Cichoński, Andrzej Kukulski, 
sklep KOBA, Centrum Konferencyjno-
Rozrywkowe Planeta, Browar Okocim, 
Myjnia Bezdotykowa, firma Bekir, Mc 
Donalds, Marek Zator, kiosk Tabak 
p. Romana Rachwała, studio MUKO, 
Bogusława Bury oraz Zakład Kosme-
tyczny Katarzyny Słowik. 

PRUD 
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Treningi prowadzi Edmund Kubisiak, 
były bokser Wisły Kraków, który od nie-
dawna jest posiadaczem dyplomu I klasy 
przyznanego mu przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. Ten doświadczony 
szkoleniowiec dysponuje także wszelkimi 
uprawnieniami zezwalającymi na pracę 
z młodzieżą w zakresie sportu i aktyw-
nego wypoczynku. Zakładając przed laty 
pięściarski klub w Brzesku sprawił, że 
nasze miasto jest już w polskim świecie 
sportu rozpoznawalne. 

Klub oczywiście figuruje w reje-
strach Polskiego Związku Bokser-
skiego, a kilku jego zawodników 
może już pochwalić się znaczącymi 
osiągnięciami w boksie amatorskim. 
Do nich z pewnością zalicza się 17- 
letni Filip Ptasiński, który w swojej 
krótkiej karierze sportowej stoczył już 
41 walk (boksuje w kategorii 60 kg). 
Jest dwukrotnym mistrzem Małopol-
ski (2010 i 2011), czego efektem jest 
powołanie go do kadry województwa. 
W tym roku dotarł też do finałów 
Mistrzostw Polski juniorów. W 2008 
roku był także mistrzem Polski mło-
dzików (walczył wówczas w kategorii 
56 kg). Piotr Franczyk kat. 75 kg), 
w kadrze Edmunda Kubisiaka ma 
bodaj największe doświadczenie. Na 
ringu krzyżował rękawice już 63 razy. 
Regularnie uczestniczy w rozgrywkach 
Młodzieżowej Ligi Boksu, a jego naj-
większym dotychczas sukcesem jest 
zajęcie 2. miejsca w prestiżowym tur-
nieju „O Złotą Rękawicę” w Krakowie. 
Reprezentantem Małopolski jest rów-
nież Piotr Rabjasz (kat. 75 kg), który 
do tej pory stoczył zaledwie 13 walk, 
a jednak ma w swoim dorobku kilka 
wartościowych wyników. On również 
wywalczył w tym roku mistrzostwo 
Małopolski, a także reprezentował 
barwy Magic Boxing Klubu w finałach 

Mistrzostw Polski Juniorów. Ceni sobie 
też 2. miejsce wywalczone na Turnieju 
EPP w Gliwicach. 15-letni Jakub Dal 
dopiero rozpoczyna pięściarską karierę 
(6 walk na koncie), a jednak już zdołał 
zająć 2. miejsce w Międzywojewódz-
kich Mistrzostwach Młodzików. On 
też próbuje swoich sił w Młodzieżowej 
Lidze Boksu. W kadrze Kubisiaka 
bokserskich talentów jest znacznie 
więcej. Wszyscy w pocie czoła trenują, 
marząc o karierze na miarę wielkich 
mistrzów, którzy w większości zaczy-
nali swoją pięściarską przygodę od 
sportu amatorskiego. 

Edmund Kubisiak, wielki pasjo-
nat sportu, podaje dziesięć korzyści 
wynikających z jego uprawiania. Po 
pierwsze: dzięki systematycznym 
treningom waga ciała obniża się sama 
bez potrzeby stosowania wymyślnych 
diet. Po drugie: regularny trening 

wpływa na poprawę wytrzymałości 
i siły mięśni, a także na wzmocnie-
nie kości i stawów. Po trzecie: sport 
odmładza. Po czwarte: ma znaczący 
wpływ na przedłużenie życia. Po piąte: 
daje efekt smukłej sylwetki. Po szóste: 
pozytywnie wpływa na samopoczucie. 
Po siódme: stabilizuje ciśnienie krwi, 
obniża poziom cholesterolu, a także 
zmniejsza ryzyko zawału serca i udaru 
mózgu. Po ósme: wzmacnia system im-
munologiczny. Po dziewiąte: powoduje, 
że szybciej wytwarzane są tzw. hormo-
ny szczęścia. Po dziesiąte: ma wpływ 
na zwiększenie wydolności płuc, a co 
za tym idzie, całego organizmu. 

To są ważne powody, dla których 
można śmiało zdecydować się na 
uprawianie boksu, który dzięki od-
powiedniej pracy trenerów, sędziów 
i działaczy nie jest wcale taki urazowy, 
jakby się wydawało.          PRUD 

Nowy plan gminy
W księgarniach i w siedzibie Miejskiego Ośrodka 

Kultury będzie można kupić nowy plan miasta, który 
opracowany został przez Biuro Promocji i wydany przez 
firmę BIK z Piły.

-Opracowując nowy plan gminy współpracowaliśmy 
z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedlowych. 

Aktualna mapa jest bardzo szczegółowa, zawiera nazwy 
nowopowstałych ulic, a także adresy instytucji, hoteli, 
itp. Plan zawiera opis i plany wszystkich sołectw wcho-
dzących w skład gminy - mówi kierownik Biura Promocji, 
Krzysztof Bigaj. 

 Nowy plan miasta trafił już do najważniejszych 
w mieście instytucji – policji, straży pożarnej, pogotowia 
ratunkowego. (red)

MAGIC BOXING KLUB ZAPRASZA
Od początku września, po letniej przerwie, wznowione zostały zajęcia treningowe sekcji pięściarskiej Magic Boxing 
Klubu. Do sekcji wstąpić może każdy, kto ma ukończone minimum 12 lat. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy 
i piątki w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzesku. 



33 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYwrzesień 2011 SPORT

Zarówno Wojdak jak i Krystian za-
sługują na słowa uznania, bo osiągnięte 
przez nich wyniki zostały poprzedzone 
morderczą praca na treningach, a Marcin 
Kacer znowu okazał się szkoleniowcem, 
który nie tylko umie opracować opty-
malne metody treningowe, ale jest też 
znakomitym taktykiem. 

Po rozegranych w marcu tego roku 
Zimowych Mistrzostwach Polski w Cie-
chanowie Wojciech Wojdak czuł pewien 
niedosyt i postanowił w lecie wyrównać 
rachunki ze swoimi odwiecznymi rywa-
lami – Janem Hołubem (Avia Świdnik) 
i Maciejem Kuświkiem (WKS Śląsk 
Wrocław). Zawodnik brzeskiego BOSiR-u 
zdobył wtedy trzy srebrne medale, ale dla 
niego było to za mało, bo w swojej kolekcji 
posiada już sporo złotych krążków. Do 
Oświęcimia pojechał więc głodny sukce-
su. I osiągnął go w imponującym stylu, 
chociaż przecież przez pewien czas ze 
względów zdrowotnych musiał zawiesić 
treningi. Jednak wraz z trenerem bardzo 
szybko nadrobili treningowe zaległości 
i do Mistrzostw Polski przystąpili mak-
symalnie przygotowani. 

Wojtek już w eliminacjach do 200 
metrów kraulem zasygnalizował wysoką 
formę. Popłynął najszybciej z całej stawki 
zawodników, wyprzedzając Kacpra Do-
mańskiego (Korner Zielona Góra) i Jana 
Hołuba. Cała trójka stanęła ostatecznie 
na podium, ale w nieco innej kolejności. 
Zimowy pogromca brzeskiego kraulisty 
Hołub i tym razem okazał się najszybszy 
i dopłynął do mety wyprzedzając Wojda-
ka o równą jedną sekundę. Znowu więc 
„tylko” srebro (czas: 1:56,23) i pytanie, 
jak będzie na koronnych dystansach 
Wojtka. 

Największe emocje miały jednak 
dopiero nastąpić, a wszystko za sprawą 
pojedynku z Kuświkiem na 400 metrów 
stylem dowolnym. W eliminacjach znowu 
najszybciej popłynął Wojdak, chociaż 
osiągnął czas o blisko 7 sekund gorszy 
od aktualnego jeszcze wtedy rekordu 
Polski. Okazało się później, że była to 
zasłona dymna przed finałem, w którym 
właśnie najlepiej było poznać zmysł tak-
tyczny Kacera i jego podopiecznego. Po 
pierwszych stu metrach Wojtek tracił do 
Kuświka 0,27 sekundy i wydawało się, 
że powtórzy się scenariusz sprzed kilku 
miesięcy. Na półmetku strata wynosiła 
już tylko 0,09 sekundy i właśnie wtedy 

Wojdak pokazał, na co go stać. Ruszył jak 
strzała do przodu, by do mety dopłynąć 
z ponad 4-sekundową przewagą nad 
wrocławianinem. Radość była podwójna, 
bo oprócz złotego medalu przyszło cieszyć 
się także z nowego rekordu Polski, który 
od dwóch lat należał do innego zawodni-
ka z Wrocławia, Macieja Zoniuka. Nowy 
rekord został poprawiony o 0,66 sekundy, 
należy do Wojtka i aktualnie wynosi 
4:01,28. Tym samym potwierdziły się 
prognozy Marcina Kacera, który tuż po 
Zimowych Mistrzostwach Polski zapo-
wiadał, że jego podopieczny jeszcze w tym 
roku rozprawi się z rekordem na tym dy-
stansie. W Oświęcimiu ustanowiono tyl-
ko trzy nowe rekordy kraju, w tym dwa 
w konkurencjach indywidualnych. Tym 
większy należy się Wojtkowi szacunek. 
Z reporterskiego obowiązku uzupełnijmy, 
że brąz w tym wyścigu wywalczył Filip 
Ciesielski (Piętnastka Bydgoszcz).  

Trudno właściwie mówić o rywaliza-
cji na 1500 metrów, bo był to spektakl 
jednego aktora, który w bolesny sposób 
zrewanżował się Kuświkowi za zimową 
przegraną. Wojtek osiągnął czas 16:03,21 
i wyprzedził swojego najgroźniejszego 
rywala o ponad pół minuty. Czas zwy-
cięzcy z Brzeska był gorszy od rekordu 
Polski tylko o 3,06 sekundy, co na tak 
długim dystansie jest ledwie dostrzegal-
ną różnicą. 

Wojciech Wojdak w klasyfikacji na 
najlepszego zawodnika mistrzostw zajął 
pierwsze miejsce gromadząc 758 punk-
tów. Drugi był Kuświk (718 pkt), a trzeci 
klasyk Krzysztof Tokarski (Victoria 
Racibórz – 715 pkt). Osiągnięcia Wojtka 
sprawiły, że choć był jedynym repre-
zentantem brzeskiego klubu, to BOSiR 
pod względem zdobytych medali został 
sklasyfikowany na wysokim 12. miejscu 
(sklasyfikowano 25 klubów). Najwyżej 
sklasyfikowana została Warta Poznań. 

Jeśli porównać czasy uzyskane przez 
Wojtka w Oświęcimiu z tymi, które 
osiągali w Ostrowcu Świętokrzyskim 
16-latkowie, to okazuje się, że i stamtąd 
brzeski multimedalista przywiózłby dwa 
złote medale i jeden srebrny.

Ale w Ostrowcu medal został wy-
walczony, a postarał się o to Krystian 
Bałabuch, który ku zaskoczeniu wielu ob-
serwatorów sięgnął po brąz na dystansie 
200 metrów stylem zmiennym. Można to 
uznać za pewnego rodzaju niespodziankę, 

bo jeszcze zimą na tym dystansie Kry-
stian zajął 9. miejsce. To jednak świadczy 
o tym, że 16-latek z Brzeska w błyska-
wicznym tempie rozwija się, dzięki czemu 
już teraz doszlusował do najszybszych 
pływaków w swojej kategorii wiekowej. 
W eliminacjach był czwarty z czasem 
2:13,53. Wyprzedzili go Mateusz Nacht-
man (WKS Śląsk Wrocław), Aleksander 
Gąsior (MKS Ikar Mielec) i Kacper Ćwiek 
(Polonia Warszawa). W finale okazało się, 
że ci, którzy mieli ostatecznie stanąć na 
podium, wcześniej oszczędzali siły na de-
cydującą rozgrywkę. Zwyciężył Michael 
Domagała (MKS Zryw Opole – 2;09,01), 
drugi najwszechstronniejszy w Brzesku 
pływak jeszcze w połowie dystansu 
znajdował się na czwartej pozycji (tuż 
za Ćwiekiem), jednak w końcówce zdołał 
zdobyć się na imponujący zryw, który 
w rezultacie przyniósł mu brązowy me-
dal, pierwszy w zawodach tej rangi, ale 
– jesteśmy przekonani – nie ostatni. Na 
innych dystansach (400 metrów stylem 
zmiennym, 100 metrów stylem grzbieto-
wym i 100 metrów motylkiem) Krystian 
kwalifikował się do finałów B. Jest 
aktualnie najlepszym pływakiem w Ma-
łopolsce w swojej kategorii wiekowej. 
Razem z Wojtkiem reprezentują barwy 
naszego województwa, z którego kadrą 
przygotowywali się do Mistrzostw Polski 
podczas dwutygodniowego zgrupowania. 
Wcześniej szlifowali formę na własnym 
obiekcie i w dębickiej pływalni. 

PRUD 

UDANY REWANŻ WOJDAKA
Cztery medale i jeden rekord kraju – to dorobek Wojtka Wojdaka(kat. 15 lat) i Krystiana Bałabucha (kat. 16 lat), którzy 
startowali w Letnich Mistrzostwach Polski rozgrywanych równolegle w Oświęcimiu i Ostrowcu Świętokrzyskim. Podopieczni 
Marcina Kacera po raz kolejny udowodnili, że należą do ścisłej czołówki krajowej w swoich kategoriach wiekowych. 
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Tor w Buczu zaliczany jest do jed-
nych z najbezpieczniejszych w kraju. 
Na jego trasie napotkać można osiem 
ostrych zakrętów zabezpieczonych 
specjalnymi bandami, pięć zakrętów 
łagodnych i pięć bezpiecznych skocz-
ni. Składa się też z kilku prostych 
odcinków. Na których jedni mogą od-
począć, inni zwiększają prędkość. Myli 
się jednak ten, który na podstawie 
tego opisu stwierdzi, że jest to obiekt 
o małej skali trudności. Ci, którzy się 
na nim ścigali, zgodnie przyznają, że 
jest to tor wymagający przez cały czas 
wzmożonej koncentracji. 

Ponad 2000 sympatyków motocros-
su obserwowało zawody, w których 
wystartowało 84 uczestników, którzy 
ścigali się w siedmiu kategoriach 
pojemnościowych. Na stracie stanęło 
wielu wytrawnych zawodników. Do 
nich zaliczyć można Oskara Ba-
rańskiego z Kielc, który mimo, że 
liczy dopiero 17 lat, ma już w swoim 
dorobku między innymi dwa tytuły 
mistrza Polski w klasie MX 65. Jest 
to sportowiec ścigający się zawsze na 
granicy ryzyka, co przypłacił kiedyś 
groźnie wyglądającym wypadkiem na 
torze w Radomiu. Oczywiście w Buczu 
wygrał swoją kategorię, a wyprzedził 
innego świetnego zawodnika, Tomasza 
Pacygę ze Skawiny. 

Z bardzo dobrej strony zaprezen-
towali się motocykliści z Brzeskiego 
Klubu Motocrossowego. Patrycja Ka-

czor w klasie mini zajęła 4. miejsce, 
podobnie wypadł Zbigniew Kaczor 
w klasie weteran, a Kamil Czernecki 
w klasie MX2 był trzeci. Prezes BKM-u 
Filip Góra podkreśla, że profesjonalna 
organizacja zawodów to zasługa wielu 
ludzi. Są wśród nich Anna i Kazimierz 
Kuralowie z restauracji Galicyjskiej, 
a także Zdzisław Rapacz z „Team 
Rapacz”. Z zadań związanych z tech-
niczną obsługą zawodów wzorowo 
wywiązali się: Łukasz Zachara, Marta 
i Szymon Gondek, Ewelina Gabryś, 
Benedykt Góra, Łukasz Hajdo, Kamil 
Kromka, Kamil Rachwalik, Damian 
Frankowski, Tomasz Piwowarski, 
Wojciech Zalewski, Paweł Skalski, 
Paweł Kaczor, Krzysztof Lambert, 
Marcin Borowiec, Patryk Strąg i Paweł 

Żurek. Sędziami zawodów byli Tomasz 
i Krzysztof Banysiowie. 

Wyniki:
Kategoria MINI: 1. Antoni Roz-

mus (Brzesko), 2. Norbert Czapla, 3. 
Piotr Świercz (Bochnia)

Kategoria MX 65: 1. Damian Kojs 
(Spytkowice), 2. Andrzej Kolejak (Lie-
sek), 3 Dariusz Rapacz (Osielec)

Kategoria MX 85: 1. Kamil Szuta 
(Bielsko Biała), 2. Piotr Szczepanek 
(Kielce), 3. Przemysław Rebenstock 
(Jankowice)

Kategoria MX 1: Daniel Moćko 
(Maków Podhalański), 2. Michał 
Marmuszewski (Kamienica), 3. Jacek 
Wachała (Tylmanowa)

Kategoria MX 2: 1. Kamil Wojcie-
szyński (Brzeziny), 2. Michał Kabać 
(Liesek), 3. Kamil Czarnecki (Tar-
nów)

Kategoria MX 1, MX 2 (licencja 
A): Oskar Barański (Kielce), Pacyga 
Tomasz (Skawina), 3. Wojciech Ko-
złowski (Piaseczno)

QUAD 2kj: Konrad Piechota 
(Kielce), Piotr Paliga (Ogrodzieniec), 
3. Wanessa Rapacz (Osielec)

QUAD 2k: 1. Grzegorz Smyczek 
(Czerwionka-Leszczyn), 2. Dariusz 
Kalita (Rzeszów), 3. Tomasz Panfil 
(Leszczyny)

Klasa Weteran: Walter Stępiński 
(Żory), 2. Vladimir Zavadelskyy (Lvo-
vska), 3. Piotr Morawski

PRUD

MOTOCROSS W BUCZU
Na torze motocrossowym w Buczu odbyła się kolejna impreza zorganizowana przez członków Brzeskiego Klubu 
Motocrossowego. Tym razem była to trzecia eliminacja Otwartych Amatorskich Mistrzostw Małopolski o Puchar 
Okręgu Krakowskiego PZMot. Gospodarze okazali się nie tylko wzorowymi organizatorami, ale na torze skutecznie 
stawili czoła rywalom notując kilka wartościowych wyników. 
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