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Zapraszamy do lektury

Oddajemy Państwu do rąk kolejny, listopadowy numer Brzeskiego Magazy-
nu Informacyjnego. Wiodącym tematem są zbliżające się wybory samorządowe.  
W naszej gminie wybierać będziemy burmistrza i radnych. Dlatego wybory samorządo-
we wymagają szczególnej uwagi wyborcy, ich wyniki zdecydują, kto przez cztery najbliż-
sze lata zarządzać będzie gminą, reprezentować nasze interesy na zewnątrz, decydować  
o mądrym wydatkowaniu środków budżetowych, pozyskiwać fundusze unijne. Ile po-
wstanie kilometrów nowych dróg, ile gmina wyda na remonty szkół, czy w mieście po-
wstanie nowe przedszkole, ile w przyszłości płacić będziemy za wodę, ścieki i śmieci –  
o tym, a także o wielu innych ważnych sprawach decydować będą przyszłe władze samo-
rządowe. Obecnie urzędujący burmistrz Grzegorz Wawryka apeluje do mieszkańców, aby 
jak najliczniej wzięli udział w wyborach, poparli swoich kandydatów na radnych i na 
burmistrza. –Sami zdecydujmy, kto będzie reprezentantem naszego osiedla czy naszej wsi  
w Radzie Miejskiej – mówi. 

Aby ułatwić Państwu podjęcie decyzji, prezentujemy materiały dotyczące dorobku 
aktualnych radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Najprawdopo-
dobniej to z ich grona wywodzić się będzie większość przyszłej rady. 

W listopadowym wydaniu BIM piszemy także dużo o ważnych w gminie wydarze-
niach kulturalnych. Wspominamy „Pożegnanie lata”, a także zapowiadamy imprezy, 
które Miejski Ośrodek Kultury zaplanował na dwa najbliższe miesiące. Zapraszam do 
lektury.                                                                                          Zofia Sitarz

Kolejny etap wodociągu rozpoczęty

Rozpoczęła się budowa kolejnych 
etapów wodociągu w Porębie Spytkow-
skiej. Oficjalnego wbicia łopaty doko-
nał burmistrz Grzegorz Wawryka, 
radny z Poręby Stanisław Góra a także 
przedstawiciele Rady Sołeckiej na cze-

le z sołtysem Wacławem Ćwioro.  
-Od początku swojej kadencji wodocią-

gowanie Poręby traktowałem jako zadanie 
priorytetowe. W ciągu kilku ostatnich lat 
sytuacja we wsi tak bardzo się pogorszyła, 
że w sezonie letnim mieszkańcy nie mieli 
wody w studniach, dlatego z rozpoczęciem 
inwestycji dłużej czekać nie można było. 
Pierwszy, zakończony już etap inwestycji, 
wykonany został za pieniądze z budżetu 
gminy, na II i III etap aplikujemy o przy-
znanie 2,5 miliona złotych z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Także na 
kolejne etapy szukać będziemy pieniędzy 
w unijnych programach – wyjaśnia bur-
mistrz Grzegorz Wawryka.

W trakcie II i III etapu inwestycji ma-
gistrala położona zostanie w centrum 
wsi oraz w jej południowej i północnej 
stronie, czyli przy ulicach Tęczowej i Bo-
cheńskiej. Planuje się, że wodę w kra-
nach mieszkańcy Poręby będą mieć już 
w przyszłym roku.                             red

Nasza okładka:
Brzeskie kamienice

Wokół Rynku, przy ulicach Ko-
ściuszki, Głowackiego i Mickiewicza 
wznosi się wiele interesujących ka-
mienic powstałych po wielkim poża-
rze miasta w 1904 roku. Utrzymane 
są w stylu neorenesansowym, eklek-
tycznym i secesyjnym. Niektóre  
z nich mają ciekawe wykusze, por-
tale,  kute balkony oraz interesującą 
ornamentykę kwiatową, figuralną  
i geometryczną elewacji. Kamienica 
na rogu ulicy Kościuszki i Sobieskie-
go ma charakterystyczny wykusz 
na wysokości piętra, przechodzący  
w wieżyczkę zwieńczoną cebulastym 
hełmem. Jej elewacja zdobiona jest 
cegłą glazurowaną i roślinną orna-
mentyką. Niegdyś należała doznanej 
rodziny Löffelholzów. Akwarela Ja-
nusz Janas, tekst Jerzy Wyczesany
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Dobry gospodarz

-Po 2,5 roku moja kadencja dobie-
ga końca. Dziękuję Radzie Miejskiej, 
swoim pracownikom w Urzędzie Miej-
skim a także mieszkańcom, którzy 
wspierali moje działania. Dziękuję 
także tym, którzy mnie krytykowali, 
dając tym samym impuls do konstruk-
tywnych działań. Podjąłem decyzję 
o kandydowaniu w zbliżających się 
wyborach. Liczę na to, że mieszkańcy 
docenią moje starania o rozwój gminy 
i poprawę warunków ich życia i poprą 
moją kandydaturę – mówi Grzegorz 
Wawryka.

Pierwsze decyzje podjęte przez 
burmistrza 2,5 roku temu dotyczyły 
poprawy jakości pracy urzędu a tak-
że wdrożeniu procedur związanych  
z rozpoczęciem kilku bardzo ważnych 
inwestycji. Sprawą bardzo ważną 
była poprawa stanu bezpieczeństwa  
w gminie, które to zadanie realizowa-
ne było, i jest w dalszym ciągu, na wie-
le sposobów. Budowa dróg, chodników, 
parkingów, rozbudowa monitoringu  
w mieście. Realizacja tych zadań była 
możliwa tylko dzięki dobrej współpra-
cy z samorządami różnych szczebli 
– z innymi gminami, z powiatowym  
i wojewódzkim. W ciągu 2,5letniej ka-
dencji Grzegorza Wawryki Brzesko 
wypracowało tytuł lidera z pozyskiwa-
niu środków unijnych. Tytuł nie został 
przyznany na wyrost, w 2 lata gmina 
pozyskała prawie 50 milionów złotych, 
ogółem na inwestycje gmina wydała 
blisko 100 milionów złotych. 

-W pierwszych dniach kadencji 
podpisana została umowa w sprawie 
finansowania budowy Regionalnego 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego, 
za kilka miesięcy obiekt, którego re-
alizacja kosztowała blisko 15 milionów 
złotych oddany zostanie do użytku  

i jestem przekonany, że dobrze służył 
będzie mieszkańcom. Kolejnym, nie-
zwykle ważnym zadaniem jest budo-
wa kanalizacji. Obecnie realizowany 
jest wart 35milionów złotych projekt 
kanalizacji w Brzesku, Jasieniu i Ja-
downikach. Kiedy zostanie zakończo-
ny ponad połowa gminy będzie już 
przyłączona do sieci kanalizacyjnej 
– wyjaśnia Grzegorz Wawryka.

Rozpoczął się II i III etap wodociągo-
wania Poręby Spytkowskiej, wodociąg 
doprowadzany jest także w wiele in-
nych miejsc, między innymi w Jasie-
niu, przy ulicach Bagiennej, Okulic-
kiego, Królowej Jadwigi w Brzesku. 
Wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódz-
kich gmina prowadzi generalny re-
mont ulicy Solskiego, przy której za 
kilka miesięcy, na skrzyżowaniu ulic 
Szczepanowskiej i Okulickiego budo-
wane będzie rondo. 

Bardzo ważną inwestycją było uzbro-
jenie strefy przemysłowej na Pomia-
nowskim Stoku, co pozwoliło na uru-
chomienie tam kilku firm. W mieście 
prowadzone są inwestycje mające na 
celu poprawę estetyki. Należą do nich 
rewitalizacja rynku oraz remont placu 
Żwirki-Wigury. Pierwsza z tych inwe-
stycji prowadzona jest za pieniądze 
unijne z  Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego. 

Grzegorz Wawryka od początku swo-
jej kadencji postawił na rozwój sportu. 
W Brzesku powstał pierwszy w Mało-
polsce „Orlik”, rozpoczęła się budowa 
hali sportowej przy Szkole Podstawo-
wej nr 3, z roku na rok zwiększa się 
finansowanie klubów sportowych, pla-
nowany jest remont obiektów Okocim-
skiego Klubu Sportowego.

-Niezwykle ważnym zadaniem re-
alizowanym w gminie są inwestycje 

oświatowe. Z wielką dbałością trak-
tujemy sprawę bieżących remontów 
prowadzonych w szkołach i przed-
szkolach, utrzymanie oświaty pochła-
nia dużą część budżetu gminy, są to 
jednak pieniądze wydawane z myślą 
o rozwoju dzieci i młodzieży, chcemy, 
żeby najmłodsi mieszkańcy gminy 
uczyli się i wypoczywali w dobrych 
warunkach – mówi burmistrz.

„Myślimy o przyszłości” – to jedno  
z ważniejszych haseł przyświecają-
cych Grzegorzowi Wawryce. 

-Z tą myślą budujemy drogi, chodni-
ki, prowadzimy negocjacje z General-
ną Dyrekcją Dróg Krajowych i Auto-
strad w sprawie zjazdu z autostrady. 
W ciągu kilkunastu miesięcy wyre-
montowany zostanie dworzec PKP, 
który stanie się godną wizytówką 
miasta. Myślę, że w przyszłej kaden-
cji podejmę działania mające na celu 
oddanie w ręce inwestorów terenów 
przeznaczonych pod rozwój przemy-
słu. Już przygotowujemy się do po-
łączenia terenów Jadowniki-Rędziny 
z remontowaną ulicą Solskiego. Pod 
rozwój inwestycji możemy także prze-
znaczyć tereny leżące na pograniczu 
Mokrzysk i Bucza, na uzbrojenie tych 
terenów pozyskiwać będziemy pienią-
dze z funduszy unijnych – dodaje bur-
mistrz Grzegorz Wawryka.

Kolejne hasło wyborcze Grzegorz 
Wawryki brzmi: „Gmina przyjazna 
mieszkańcom”. 

-Aby je realizować i spełniać marze-
nia mieszkańców, zarówno tych doro-
słych, jak i dzieci, gmina w dalszym 
ciągu musi starać się o pozyskiwanie 
unijnych funduszy, za które realizo-
wać będziemy inwestycje – podsumo-
wuje Grzegorz Wawryka. 

                                                  ZS

Grzegorz Wawryka ma 45 lat, mieszka w Jadownikach. Ukończył Poli-
technikę Krakowską na Wydziale Inżynierii Lądowej. W latach 1998 – 2006 
pełnił funkcję starosty, w tym czasie udowodnił, jak dobrym jest gospo-
darzem i organizatorem. Postawił na rozwój oświaty i służby zdrowia. Za 
jego kadencji powstało kilka nowoczesnych zespołów szkół ponadgimna-
zjalnych – w Szczurowej, Czchowie i w Brzesku, zmodernizowany został 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej. SP Zespół Opieki Zdrowotnej 
zyskał nowe oblicze – został zmodernizowany i wyremontowany. Stara-
niem Grzegorza Wawryki powstał, między innymi supernowoczesny blok 
operacyjny, wyremontowanych zostało kilka szpitalnych oddziałów, a cały 
budynek poddany został termomodernizacji. W lutym 2008 roku Grzegorz 
Wawryka wybrany został burmistrzem Brzeska. Realizacja inwestycji – to 
jeden z aspektów jego działań, drugi to nieustająca pomoc, współpraca  
z organizacjami oraz stowarzyszeniami pracującymi na rzecz osób niepeł-
nosprawnych, ubogich i pokrzywdzonych przez los. 
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O fotel burmistrza Franciszek Brzyk 
ubiegał się będzie po raz drugi. Pierwszy 
raz miało to miejsce w wyborach uzupeł-
niających w 2007 roku, kiedy ówczesny 
burmistrz Jan Musiał został posłem. 

-Już wówczas działacze Platformy Oby-
watelskiej, mimo że nie jestem członkiem 
tej partii, zaproponowali mi, abym star-
tował w wyborach, teraz propozycję tę 
ponowiono. Decyzja o starcie w wyborach 
nie była łatwa i muszę przyznać, że długo 
się nad tym zastanawiałem. Ostatecznie 
stwierdziłem, że czasem należy podej-
mować wyzwania, chociaż są to bardzo 
trudne decyzje, chociażby z punktu widze-
nia rodziny. Zdaję sobie również sprawę  
z tego, że wyborcy z Brzeska przy okazji 
innych wyborów pokazywali zróżnicowa-
ne preferencje polityczne, jednak mimo 
wszystko postanowiłem spróbować swoich 
sił z list PO, bo wybory na szczeblu lokal-
nym to głosowanie na ludzi, szkoda, że nie 
ma okręgów jednomandatowych – mówi 
Franciszek Brzyk.

Kandydat PO twierdzi, że byłby dobrym 
burmistrzem. Przez  wiele lat pracował  
w sektorze finansów publicznych, dobrze 
więc zna się na gospodarowaniu mieniem, 
a także zarządzaniu zasobami ludzkimi. 
Kiedy był dyrektorem szkoły pracowało  
w niej tyle osób, co teraz w urzędzie. 

-Burmistrz jest menadżerem gminy, nie 
znaczy to jednak, że ma być alfą i omegą 
i na wszystkim się znać. Gmina zatrudnia 
specjalistów, którzy służyć mu mają radą  
i wsparciem – mówi Franciszek Brzyk.

Obecny samorząd – burmistrz i Rada 
Miejska dobrze, zdaniem przewodniczące-
go, wykonują zadania zawarte w wielolet-
nim planie inwestycyjnym. 

-Ale – jak podkreśla – można zrobić wię-
cej, szczególnie w kwestii pozyskiwania 

funduszy unijnych. W wielu przypadkach, 
wymienię tu remont Domu Ludowego  
w Jadownikach, rewitalizację placu Żwir-
ki-Wigury, budowę hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 3 czy termomoder-
nizację kompleksu budynków Gimnazjum 
nr 2, inwestycje powinny być wykonywane 
z udziałem środków zewnętrznych. Takie 
były zresztą wstępne założenia budżeto-
we większości z nich, w których mówiono, 
że będą one realizowane pod warunkiem 
otrzymania dofinansowania z innych źró-
deł. Tymczasem jak dotąd są one realizo-
wane za pieniądze z budżetu gminy. Inwe-
stycje te nazwałbym „wyborczymi”, z tego 
głównie powodu, że łatwo zauważają je 
mieszkańcy, jednak nie niosą one za sobą 
rozwoju gminy. Jestem zdania, że w chwi-
li obecnej w pierwszej kolejności powinno 
się stawiać na inwestycje prorozwojowe, 
dopiero w drugiej kolejności powinny być 
realizowane te, które mają na celu popra-
wę estetyki miasta. 

Kiedy Franciszek Brzyk wygra wybory, 
podejmie między innymi działania zmie-
rzające do dokończenia kanalizacji gminy. 
Jego zdaniem będzie to duże wyzwanie, 
ale sukces przy realizacji tego zadania za-
pewni pozyskanie środków zewnętrznych. 
Zrównoważony rozwój całej gminy, w tym 
budowa sal gimnastycznych w płn. części  
oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych 
– to kolejne cele, jakie stawia przed sobą 
kandydat na burmistrza.

-Kilka lat temu gmina dostała wyróż-
nienie w konkursie „Grunt na medal”,  
w którym prezentowane były Jadowniki-
Rędziny. Ostatnio nic nie zrobiono w tym 
kierunku, aby tereny te przekazane zosta-
ły w ręce inwestorów. W dalszym ciągu nie 
zostały one uzbrojone, przede wszystkim 
nie ma do nich dojazdu. Biorąc pod uwagę 
budowę autostrady, pod inwestycje można 
także przeznaczyć tereny znajdujące się  
w granicach Mokrzysk i Bucza, ale po to, 
aby zainteresować nimi potencjalnych na-
bywców, trzeba w nie najpierw samemu 

zainwestować, tak jak to było na Pomia-
nowskim Stoku – tłumaczy kandydat.

Kolejną ważną sprawą jest, zdaniem 
Franciszka Brzyka, zjazd z autostrady. Co 
prawda samorząd nie ma możliwości fi-
nansowych, aby inwestować w to zadanie, 
jednak lobbowanie na jego rzecz powinni 
podjąć samorządowcy wspólnie z parla-
mentarzystami. Pewne działania zostały 
już w tym zakresie podjęte, trzeba je kon-
tynuować.

-Przez Brzesko ma przebiegać droga 
ekspresowa w kierunku Nowego Sącza. 
Władze miasta powinny dołożyć wszelkich 
starań, aby droga ta została wybudowana 
zgodnie z zapowiedziami i nie ominęła 
Brzeska. Głos samorządu w tej sprawie 
może być bardzo ważny, bowiem wiado-
mo, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad planuje budowy dróg po 
konsultacjach z samorządami – wyjaśnia 
Franciszek Brzyk.

W 2013 roku skończą się unijne fun-
dusze, które samorządy otrzymują teraz 
m.in.w ramach Małopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego. 

-Fundusze unijne to nie jest studnia 
bez dna, w pewnym momencie samorządy 
zostaną tylko z tym, co same wypracują. 
Dlatego uważam, że i w Brzesku przyjdzie 
czas na zawiązanie partnerstwa prywatno 
publicznego. Jestem przekonany, że taka 
koalicja sprawdziłaby się na przykład 
w budownictwie komunalnym, budowie 
parkingów i realizacji innych zadań spo-
łecznie użytecznych, co potwierdzają dzia-
łania podjęte w tym zakresie przez inne 
samorządy na terenie Małopolski. Działa 
już wiele firm doradczych,  które służą 
pomocą w tym zakresie, wyjaśniają na 
jakich płaszczyznach i w jaki sposób sa-
morząd może współpracować z lokalnym 
biznesem. W Brzesku i w całej gminie jest 
wiele firm, które mają duży potencjał sił 
i środków i mogłyby podjąć się realizacji 
pewnych zadań inwestycyjnych – dodaje 
Franciszek Brzyk.                                 ZS

Kandydat Platformy Obywatelskiej
Franciszek Brzyk ma 50 lat, mieszka w Okocimiu. Wykształcenie wyższe 

pedagogiczne, absolwent WSP obecnego  Uniwersytetu Pedagogicznego  
w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i przed-
siębiorczości w Wyższej Szkole Biznesu w Tarnowie. W 1997 roku został 
dyrektorem  Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzesku, później zarządzał Gim-
nazjum nr 1, w 2007 roku przeszedł na emeryturę. Od roku 1996, czyli od 
chwili powstania Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej, pełni 
funkcję jego prezesa. W 2006 roku wybrany został do Rady Miejskiej, jest 
jej wiceprzewodniczącym, pracuje także w komisjach finansowej, oświaty 
i statutowej. Jest delegatem gminy w Międzygminnym Związku ds. Wodo-
ciągów i Kanalizacji. Od wielu lat jest kuratorem społecznym oraz wycho-
wawcą Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Brzesku.



BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY

�

październik 2010Z ŻYCIA GMINY

Targi biznesu w Porębie

Dorobek tegorocznego przeglądu to 
blisko pięćset wykonanych różną tech-
niką prac, których autorami są zarów-
no twórcy debiutujący jak i ci, którzy 
mają już spore doświadczenie. Maria 
Karaś, „etatowa” główna organizator-

ka imprezy, z satysfakcją podkreśla, 
że z roku na rok podnosi się artystycz-
ny poziom prezentowanego w Porębie 
Spytkowskiej rękodzieła. Cieszy to, że 
artyści ludowi chętnie nawiązują do 
technik już praktycznie zapomnianych. 

Już po raz ósmy w Porębie Spytkowskiej zorganizowany został Prze-
gląd Twórców Ludowych i Młodych Talentów, któremu przyświeca hasło 
„Moja miejscowość – moja miłość”. Finał tegorocznej edycji miał o wiele 
bogatszą oprawę, niż dotychczas, bo równolegle odbywały się I Poręb-
skie Targi Biznesu. Oba wydarzenia przygotowane zostały przez ludzi 
na co dzień związanych z porębską świetlicą środowiskową (działającą 
w strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku), a patronował im 
burmistrz Grzegorz Wawryka.

Budująca jest też liczba uczestników 
przeglądu mnogość prac zgłaszanych 
do konkursu, w którym nagrody ufun-
dowali burmistrz Grzegorz Wawryka, 
Miejski Ośrodek Kultury, Rada Sołec-
ka oraz liczni sponsorzy. Zgłoszone do 
konkursu prace trafiły na koniec pod 
młotek licytatora, a dochód z aukcji 
przeznaczony zostanie na organizację 
jubileuszowych uroczystości w związ-
ku z 20-leciem istnienia zespołu folk-
lorystycznego Porębianie. Ten jeden 
z najlepszych zespołów w Małopolsce 
świętować będzie swój jubileusz pod 
koniec stycznia przyszłego roku. Przy-
gotowania do benefisu trwają już od 
kilku miesięcy, a ich efekt będziemy 
mogli poznać już niebawem. 

Przeglądowi towarzyszyły zorganizo-
wane po raz pierwszy Porębskie Targi 
Biznesu. Wzięło w nich udział kilku-
nastu przedsiębiorców z terenu naszej 
gminy, którzy w różnorodny sposób 
prezentowali swoje firmy. Byliśmy więc 
świadkami multimedialnych projekcji, 
a każda firma dysponowała własnym 
stoiskiem.                                  PRUD

SPONSORZY VIII PRZEGLĄDU „MOJA OJCZYZNA – MOJA MIŁOŚĆ”
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, Miejski Ośrodek Kultury, Rada Sołec-
ka, firma „Donosiciel” Jacka Gawędy, firma internetowa Rafała Cygi, firma 
usługowo-transportowa Mariana Kasperczyka, AKUNA – Alveo, Oriflame, za-
kład stomatologiczny Beaty Szydłowskiej-Klimy z Wieliczki, firma stolarska 
Janusza Ratowskiego, Brat-Bet, zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku, 
zakład tapicerski z Brzeska, firma Żanety Zgrai.

Brzeska pływalnia została oddana do 
użytku w 2003 roku. Fatalnie się stało, 
że firma, która basen budowała, niedłu-
go po jego otwarciu ogłosiła upadłość.  
W związku z tym inwestor, którym była 
gmina, poniósł spore straty. Już na po-
czątku eksploatacji obiektu okazało się, że 
jest w nim wiele poważnych usterek. Gmi-
na zgłaszała wykonawcy konieczność usu-
nięcia usterek, jednak nie przyniosło to 
oczekiwanych rezultatów, w wyniku czego 
inwestor sam musiał je finansować. 

-Główną wadą, jaka się ujawniła  
w okresie gwarancji krytej pływalni, była 
nieszczelność izolacji dachu nad niec-
ką basenu oraz niewłaściwe wykonanie 
pokrycia dachu nad częścią administra-
cyjną. Gmina wezwała wykonawcę do 
usunięcia usterki, jednak ten uchylał 
się od naprawy gwarancyjnej. Wobec 
powyższego zleciliśmy wykonanie eks-
pertyzy biegłemu rzeczoznawcy, który 
potwierdził usterki oraz dokonał wyceny 
prac koniecznych do wykonania. Gmina 
wystąpiła z roszczeniami do sądu prze-
ciwko wykonawcy robót, ale odzyskała 
tylko cześć środków za usunięcie usterek, 
ponieważ wykonawca robót był  wów-
czas w trakcie procesu upadłościowego. 
Wystąpiliśmy również z roszczeniami do 
firmy ubezpieczeniowej, która  gwaranto-

wała pokrycie kosztów usuwania usterek 
w przypadku uchylania się wykonawcy 
od wykonania tych robót. Ubezpieczy-
ciel wypłacił całą kwotę gwarantowaną 
– mówi naczelnik Wydziału Infrastruk-
tury Komunalnej i Technicznej, Bogdan 
Dobranowski.  

17 września zakończyła się doroczna 
przerwa technologiczna na basenie, w jej 
ramach wykonano szereg prac.  

- Jeszcze przed przerwą technologiczną 
został wykonany remont dachu nad czę-
ścią niebasenową budynku krytej pływal-
ni. Przypomnę, że chodzi tu o dach nad 
pomieszczeniami administracji, siłowni 
i kawiarni. Wykonanie  remontu dachu 
było warunkiem przeprowadzenia prac 
remontowych w samym budynku i tak: 
wykonano naprawę sufitów podwiesza-
nych, część z nich została całkowicie wy-
mieniona. Została zmieniona kolorystyka 
basenu poprzez pomalowanie ścian i sufi-
tów basenu, zmienione   zostały na więk-
sze lustra przy suszarkach i w przebieral-
niach. Na niecce basenowej ciąg instalacji 
wentylacyjnej został zakonserwowany  
i pomalowany. Wyremontowane zostały 
natryski damskie i męskie oraz wymie-
nione są mieszacze wody. Dla niepełno-
sprawnych wykonano schody z barierą 
umożliwiające zejście do wody z niecki 

basenowej. Większość prac wykonana 
została do końca września. Koszt robót 
zamknął się kwotą 70 tysięcy złotych 
– wylicza dyrektor Brzeskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, Marek Dadej. 

Ale na tym remont pływalni się nie 
zakończy. Do końca października po-
malowane zostaną ściany elewacji ze-
wnętrznej budynku od strony północnej, 
naprawiona także będzie opaska  z kost-
ki brukowej wokół budynku basenu oraz 
obsadzenie krzewami ozdobnymi terenu 
BOSiR.

Na wiosnę przyszłego roku zaplano-
wano, między innymi, przebudowę kon-
strukcji dachu. 

-Pokrycie dachu  papą nad częścią so-
cjalną basenu nie sprawdziło się w użyt-
kowaniu, co może świadczyć o złym za-
projektowaniu tego elementu narażonego 
na duże drgania przeniesione na podłoże 
spowodowane pracą umiejscowionych tam 
wentylatorów mechanicznych. W związku 
z powyższym wykonano remont doraźny 
pokrycia dachowego, jednak aby problem 
mógł być rozwiązany docelowo, należy za-
projektować i wykonać dach kryty blachą 
nad istniejącym stropodachem. Obecnie 
jesteśmy w fazie przygotowywania kon-
cepcji projektowych. Planujemy na wiosnę 
zakończyć prace projektowe i przystąpić 
do realizacji zadania. Koszt tej inwestycji 
wyniesie około 150 tysięcy złotych –doda-
je Marek Dadej.                                    ZS

Pływalnia do remontu
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W tym roku na działalność ochotni-
czych straży pożarnych gmina prze-
znaczyła prawie 130 tysięcy złotych na 
zakup sprzętu. Dodatkowe 40 tysięcy 
pokryje wypłaty ekwiwalentów za udział 
w akcjach ratowniczych. Jak mówi pre-
zes Zarządu Miejsko Gminnego OSP Ma-
rian Czarnik, w czasie ostatniej powodzi 
strażacy ponieśli duże straty w sprzęcie, 
zniszczeniu uległy węże, ubrania bojowe 
i specjalne, wodery, radiostacje i inny 
drobny sprzęt. Na razie tylko jednostki 
z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego otrzymały dotację z Zarządu  Wo-
jewódzkiego OSP na jego uzupełnienie. 
Reszta jednostek stara się o dotacje na 
zakup utraconego sprzętu. 

-Na terenie gminy działa 9 jednostek 
OSP, stan ich wyposażenia w sprzęt jest 
dobry i na bieżąco uzupełniany. Sprzęt 
strażacki jest bardzo drogi, musi być po-
nadto atestowany przez Centralny Ośro-
dek Pożarnictwa, stale rosną ceny paliwa, 
dlatego wystąpiliśmy do Rady Miejskiej 
o wyższą dotację w przyszłym roku. 330 
strażaków ochotników bierze udział  
w szkoleniach i zawodach pożarniczych. 
W obozach profilaktyczno-szkoleniowycho 
oraz w zawodach pożarniczych biorą także 
udział ochotnicy z drużyn młodzieżowych. 
Co trzy lata każdy strażak zostaje pod-
dany badaniom przez lekarza medycyny 
pracy, badania psychologiczne przechodzą 
kierowcy. Za wszystkie te badania płaci 
gmina – mówi prezes Czarnik.

W akcji ratowniczej może brać udział 
tylko strażak, który przejdzie kurs pod-
stawowy i ma aktualne badania lekar-

skie. Spełnienie tych warunków pozwala 
na pobranie ekwiwalentu.

-W akcji powodziowej udział brali tak-
że strażacy, którzy nie spełniali tych wa-
runków, ale wówczas każde ręce do pra-
cy były na wagę złota. W stanie wyższej 
konieczności do lekkich prac skierowali-
śmy młodych ludzi, którym nie mogliśmy 
wypłacić ekwiwalentów. Chcąc im wyna-
grodzić w pewien sposób udział w akcji, 
burmistrz postanowił podziękować im 
wręczając dyplomy – mówi inspektor ds. 
wojskowo-obronnych w Urzędzie Miej-
skim Grażyna Cisak. 

W tym roku jednostki OSP brały udział 
w akcjach przeciwpowodziowych i to nie 
tylko na terenie gminy Brzesko, ale także 
w Szczurowej i Borzęcinie. 

Wyróżnieni strażacy: OSP Brzesko: 
Jan Kasprzyk – prezes, Bogusław Waw-
ryka – naczelnik, Dariusz Bant, Krzysz-
tof Sroczko, Rafał Wojdak, Zbigniew 
Gajec, Zbigniew Pyrlik, Tomasz Meus, 
Bartłomiej Cichoński, Krzysztof Put, An-
drzej Wilk, Łukasz Zuzia.

OSP Bucze: Stanisław Milewski – pre-
zes, Paweł Gładki – naczelnik, Michał 
Szczupał, Kamil Góra, Adrian Rachwalik, 
Adam Pluszyński, Kamil Rachwalik, Prze-
mysław Pająk, Sebastian Dachniewski, 
Michał Zachara, Robert Kotra.

OSP Jadowniki: Adam Cebula – pre-
zes, Wacław Świerad – naczelnik, Piotr 
Kura, Janusz Przeklasa, Dariusz Bąk, 
Konrad Krzyształ, Michał Loranty, Łukasz 
Świerad, Mariusz Świerad, Waldemar Pie-
karz, Przemysław Duda, Dawid Martyna, 
Piotr Czernecki, Marcin Habryło, Bartło-

miej Kurek, Mateusz Kurnik, Łukasz Ja-
nisz, Piotr Kurnik, Piotr Opoka, Michał 
Szuba, Michał Śmietana, Artur Świerad.

OSP Jasień: Leszek Klimek – prezes, 
Józef Szuba – naczelnik, Mariusz Rąpała, 
Grzegorz Gurgul, Rafał Niemiec, Włady-
sław Szczupak, Bartosz Landa, Mateusz 
Michalski, Marcin Janas, Sylwester Na-
lepa, Jacek Libera, Julian Pomierzy.

OSP Mokrzyska: Krzysztof Pacura 
– prezes, Piotr Glonek – naczelnik, Łu-
kasz Skalski, Wojciech Zachara, Michał 
Grochalski, Michał Gładki, Szymon Pa-
cura, Paweł Skalski, Ryszard Kołodziej, 
Krzysztof Leśniak.

OSP Okocim: Zenon Babraj – wice-
prezes, Kazimierz Okaz – naczelnik, Sta-
nisław Papież, Bogdan Skórnóg, Janusz 
Piekarczyk, Czesław Skórnóg, Krzysztof 
Miastek, Mariusz Miastek, Paweł Pie-
karczyk, Bartłomiej Pietras, Kazimierz 
Duda, Zbigniew Mleczko.

OSP Poręba Spytkowska: Tomasz 
Ćwioro – prezes, Jacek Cichoń – naczel-
nik, Marcin Ćwioro, Dominik Bakalarz, 
Jarosław Bakalarz, Łukasz Rzenno, Ka-
mil Klimek, Krzysztof Rachwał, Tomasz 
Gicala, Wacław Ćwioro, Rafał Kasper-
czyk, Mateusz Kraj, Aleksander Jędryka, 
Paweł Śledź, Krzysztof Adamczyk.

OSP Szczepanów: Zdzisław Reczek 
– prezes, Dariusz Przybyło – naczelnik, 
Marcin Borowiec, Eugeniusz Borowiec, 
Michał Halik, Piotr Hanusiak, Tomasz 
Kukułka, Mateusz Pałka, Piotr Przybyło, 
Dominik Przybyło, Piotr Reczek, Jaro-
sław Reczek, Marcin Seidler, Dariusz Se-
idler, Szymon Węgrzyn, Krzysztof Woda.

OSP Wokowice: Marian Czarnik 
– prezes, Daniel Oćwieja – naczelnik, 
Wojciech Drąg, Paweł Czarnik, Ryszard 
Palacz, Marek Legutko, Wojciech Kargol, 
Kamil Gaczoł, Marcin Stępak, Sebastian 
Gaczoł, Mateusz Bodzioch, Jacek Skóra, 
Konrad Szymek, Sebastian Cisak, Paweł 
Palacz, Wiesław Legutko.

Z ŻYCIA GMINY

Dyplomy dla strażaków
W czasie wielkiej plenerowej imprezy „Pożegnanie lata” burmistrz 

Grzegorz Wawryka wręczył dyplomy strażakom ochotnikom działającym 
w jednostkach ochotniczych na terenie gminy. Wyróżnienia z rąk burmi-
strza odebrało blisko 130 druhów.
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W organizowanym przez dziennik 
„Rzeczpospolita” ogólnopolskim rankingu 
samorządów gmina Brzesko bez proble-
mów uplasowała się w pierwszej setce. 
Organizatorzy oceniali działalność w róż-
nych dziedzinach. Na największe uznanie 
jurorów mogły liczyć te samorządy, które 
dbają o podnoszenie jakości życia miesz-
kańców, rozwój gospodarczy, wykazują 
się sprawnością w pozyskiwaniu środków 
unijnych oraz wydają pieniądze publiczne 
w sposób racjonalny. Do drugiego etapu 
konkursu zakwalifikowało się 560 samo-
rządów, ostatecznie Brzesko uplasowało 
się na 54 miejscu, w Rankingu Innowacyj-
nym na miejscu 35. 

Zadowolenie władz miasta budzą także 
wyniki badań przeprowadzonych przez 
naukowców z Instytutu Geografii i Gospo-
darki Przestrzennej oraz Instytutu Spraw 
Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Badania, przeprowadzone na zlecenie 
Urzędu Marszałkowskiego polegały na 
sprawdzeniu warunków życia w 57 mia-
stach małopolski. Brzesko uplasowało się 
na bardzo dobrym 14. miejscu. Badacze 
sprawdzali stan środowiska naturalnego 
(na przykład, ile metrów kwadratowych 
terenów zielonych przypada na jednego 
mieszkańca oraz jaki procent mieszkańców 
ma dostęp do oczyszczalni ścieków), ocenie 
poddany został także stan mieszkalnictwa, 
liczba miejsc w przedszkolach, wydatki na 
kulturę, komunikację miejską oraz gminną 
infrastrukturę. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka nie 
kryje zadowolenia z wyników badań.  
-W ciągu ostatnich dwóch lat wydaliśmy 
kilkadziesiąt milionów złotych na popra-
wę i rozbudowę dróg i chodników oraz na 
realizację wielu potrzebnych w mieście in-
westycji. Jedną z nich będzie Regionalne 
Centrum Kulturalno-Biblioteczne. Rozpo-
częliśmy także budowę sieci kanalizacyjnej 
za kilkadziesiąt milionów złotych. Inwesty-
cja ta bez wątpienia wpłynie na stan śro-

dowiska naturalnego i poprawi jakość ży-
cia mieszkańców. Wszystko to sprawia, że 
mieszkańcy gminy są coraz bardziej zado-
woleni. Warto także przypomnieć, że gmi-
na Brzesko otrzymała tytuł Lider w Pozy-
skiwaniu Śródków Unijnych w Plebiscycie 
Euro Gmina 2008/2009 – mówi burmistrz. 

Aby ku zadowoleniu mieszkańców reali-
zować zadania inwestycyjne i poprawiać 
przez to jakość ich życia, samorządowcy 
dokładają wszelkich starań, aby w jak 
największym stopniu pozyskiwać fundu-
sze unijne. Warto podkreślić, że zabiegi 
te, w większości przypadków kończą się 
sukcesem, bo w ciągu dwóch ostatnich lat 
gminie udało się pozyskać około 100 milio-
nów złotych. 

Pod koniec grudnia zakończą się pra-
ce przy budowie Regionalnego Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznego – sztandarowej 
inwestycji realizowanej w ciągu kilkunastu 
ostatnich miesięcy. Stan surowy obiektu 
zamknięty został już kilka tygodni temu, 
obecnie trwają prace wewnątrz –malo-
wanie ścian, montaż płytek ściennych  
i podłogowych. Na zewnątrz wykonywa-
na jest elewacja, trwają przygotowania do 
rozpoczęcia prac związanych z zagospoda-
rowaniem terenu wokół obiektu. Pierwsze 
miesiące przyszłego roku zajmą procedury 
związane z oddaniem centrum do użytku. 
Na budowę udało się pozyskać pieniądze 
z Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego, który przekazał prawie 75 
procent kwoty potrzebnej na budowę, resz-
tę dołożyła gmina. Koszt budowy zamknie 
się ostatecznie kwotą blisko 13,5 miliona 
złotych.

W centrum mieścić się będzie nowa sie-
dziba Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej, kilka pomieszczeń zajmie Miejski 
Ośrodek Kultury. W budynku mieścić się  
będzie sala audytoryjna na 250 miejsc, gdzie 
odbywać się będą konferencje, spotkania, 
projekcje filmów, itp. Biblioteka wyposażo-
na będzie w czytelnię multimedialną oraz 

centrum multimedialne z 45 stanowiskami 
komputerowymi. Cały obiekt dostosowany 
zostanie do potrzeb niepełnosprawnych. 

35 milionów złotych kosztować będzie 
budowa 29 kilometrów sieci kanalizacyjnej. 
Prace rozpoczęły się kilka tygodni temu, do 
sieci podłączone zostaną: os. Kopaliny, Sło-
twina, ulice Wiejska, Leśna i Uczestników 
Ruchu Oporu, dokończona zostanie budo-
wa kanalizacji przy osiedlu Szczepanow-
skim. W Jadownikach kanalizacja powsta-
nie przy ulicach Środkowej, Staropolskiej, 
Wschodniej i Bujaka, w Jasieniu zaś przy 
ulicach Klonowej i Klonowej Bocznej. 

-O pieniądze na kanalizację staraliśmy 
się bardzo długo – mówi burmistrz Grze-
gorz Wawryka. –Dzięki takiemu ogrom-
nemu wsparciu finansowemu duża część 
gminy zostanie skanalizowana, bez wąt-
pienia poprawi to jakość życia mieszkań-
ców, wpłynie też pozytywnie na stan śro-
dowiska. Łącznie wybudowanych zostanie 
29 kilometrów sieci i 4 przepompownie 
ścieków. Liczba osób korzystających z ka-
nalizacji zwiększy się o 4 tysiące. Prace po-
trwają do końca 2011 roku.

Kilka tygodni temu rozpoczęły się prace 
związane z rewitalizacją brzeskiego rynku, 
jak przewidują plany, kosztować będą około 
5 milionów złotych i potrwają do listopada  
2011 roku. Bez wątpienia ta cześć miasta 
wypięknieje i będzie bardziej atrakcyjna 
dla samych brzeszczan, jak i dla przyjezd-
nych. Południowa pierzeja rynku oddana 
zostanie pod działalność komercyjną, po-
wstaną tam kafejki, restauracje i galerie. 
Zakres zaplanowanych prac jest ogromny 
– na całym placu wymieniona zostanie 
kostka brukowa, powstaną nowe alejki, 
zieleńce, powstanie na nim scena, gdzie or-
ganizowane będą okolicznościowe imprezy. 
Pieniądze na rewitalizację rynku pochodzą 
z Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego. 

Kolejna sztandarowa gminna inwestycja 
to budowa wodociągu w Porębie Spytkow-
skiej. Na tę inwestycję udało się pozyskać 
pieniądze z funduszy unijnych. 

-Od początku swojej kadencji wodocią-
gowanie Poręby traktowałem jako zadanie 
priorytetowe. W ciągu kilku ostatnich lat 
sytuacja we wsi tak bardzo się pogorszyła, 
że w sezonie letnim mieszkańcy nie mieli 
wody w studniach, dlatego z rozpoczęciem 
inwestycji dłużej czekać nie można było. 
Pierwszy, zakończony już etap inwestycji, 
wykonany został za pieniądze z budżetu 
gminy, na II i III etap aplikujemy o przy-
znanie 2,5 miliona złotych z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Także na 

WOKÓŁ NAS

100 milionów na inwestycje w dwa lata

Dobiega końca budowa Regionalnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego
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Głównym elementem edukacji ekolo-
gicznej prowadzonej przez referat Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
są cyklicznie organizowane konkursy oraz 
akcje, których głównym celem jest uświa-
damianie, głównie dzieciom i młodzieży, 
jak ważną sprawą jest ochrona środowi-
ska we wszystkich jej aspektach.

Konkurs „Czysta gmina” odbył się już 
po raz 10-ty, skierowany jest do dzieci  
i młodzieży szkolnej, przy czym tematy  
i programy konstruowane są tak, by objąć 
edukacją ekologiczną także osoby dorosłe 
- nauczycieli, rodziców, sąsiadów i innych 
mieszkańców gminy. Częścią składową 
konkursu są happeningi, rozpropago-
wywanie ulotek informacyjnych, ankiet, 
przedstawienia tematyczne na wywia-
dówkach i imprezach pozaszkolnych, itp. 
Tematyka konkursu ma szeroki zakres 
i w poszczególnych edycjach dotyczyła, 
między innymi: inwentaryzacji dzikich 
wysypisk śmieci, sposobu prowadzenia go-
spodarki ściekowej, inwentaryzacji pokryć 
azbestowych, ochrony powietrza, a także 
propozycje projektu ścieżki ekologicznej, 
pisanie bajek i komiksów ekologicznych.

„Zbieramy zużyte baterie” to konkurs 
dla szkół oraz przedszkoli, w tym roku 
szkolnym organizowany po raz siódmy. 
Jego celem jest edukacja, jak również 
zebranie jak największej ilości odpadów 
niebezpiecznych, jakimi są baterie, które 
dzięki tej akcji nie trafią na składowisko 
odpadów. W ubiegłym roku szkolnym 
dzieci zebrały 2,690 tony baterii. 

Do najbardziej popularnych akcji orga-
nizowanych przez referat Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środowiska należą 
„Światowy dzień ziemi” oraz „Akcja sprzą-

tania świata”. Z tych okazji w szkołach, 
sołectwach i na osiedlach organizowane są 
wielkie porządki, na które gmina przeka-
zuje worki i rękawice, pokrywa także kosz-
ty transportu i utylizacji zebranych śmieci. 

 „Europejski dzień bez samochodu” or-
ganizowany był już po raz IV i propagował 
działania mające na celu ochronę przed 
hałasem, a także zanieczyszczeniem po-
wietrza. 

-Z racji tego dnia zakupujemy stojaki 
rowerowe, które montowane są na tere-
nie miasta, ul. Szczepanowska w Brzesku 
zamykana jest dla ruchu samochodowego 
aby ułatwić ruch rowerowy. W roku ubie-
głym wykupiliśmy kursy autobusów MPK, 
dzięki czemu mieszkańcy nie musieli ku-
pować biletów. W roku bieżącym również 
przygotowaliśmy atrakcję.  22 września po 
mieście kursowało EKO-TAXI – tj. riksza. 
Otworzyliśmy w ogródku jordanowskim 
tor rowerowy, na którym dzieci będą mo-

Ekologiczna edukacja gły szlifować umiejętności jazdy na rowe-
rze, a także zapoznawać się z przepisami 
ruchu drogowego – mówi kierownik refe-
ratu Henryk Piela. 

Dzikie wysypiska śmieci na terenach 
gminnych likwidowane są w miarę możli-
wości sukcesywnie, porządkowane są tak-
że tereny wzdłuż dróg gminnych. Każdego 
roku gmina wydaje na ten cel kilkanaście 
tysięcy złotych. Wiele terenów porządkowa-
nych jest przez pracowników interwencyj-
nych zatrudnianych przez Urząd Miejski. 
Odbiór odpadów i ich transport na skła-
dowisko zlecany jest Brzeskim Zakładom 
Komunalnym. W porządkowanie terenów, 
głównie wokół szkół angażuje się młodzież. 
Większe akcje porządkowe zlecane są spe-
cjalistycznym firmom, głównie BZK.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
prowadzona jest w pierwszym półroczu 
każdego roku. Koszty akcji pokrywa gmi-
na, w tym roku kosztowała ona prawie 57 
tysięcy złotych. Gmina finansuje także 
zbiórkę zużytych leków, odzieży, azbestu, 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

kolejne etapy szukać będziemy pieniędzy 
w unijnych programach – wyjaśnia bur-
mistrz Grzegorz Wawryka.

Ogromne zmiany widać także na dro-
gach i chodnikach, inwestycje w tym za-
kresie prowadzone są w samym Brzesku  
i w okolicznych sołectwach. Poprawia to nie 
tylko estetykę gminy, ale i bezpieczeństwo 
użytkowników dróg. Wielkim wyzwaniem, 
współfinansowanym przez samorząd woje-
wództwa małopolskiego jest kompleksowa 
przebudowa ulicy Solskiego. Zakres wyko-
nywanych prac jest ogromny – przy drodze 
budowany jest chodnik, przebudowane zo-
staną skrzyżowania, na całej długości drogi 
położona zostanie nowa nawierzchnia. 

Generalnemu remontowi poddana zo-
stała ulica Królowej Jadwigi a także wie-

le innych ulic i dróg w całej gminie. 550 
tysięcy złotych kosztować będzie I etap 
remontu ulicy Środkowej w Jadownikach. 
Przy tej ulicy kilka tygodni temu rozpo-
częto budowę kanalizacji sanitarnej, przy 
okazji dokonano modernizacji sieci gazowej 
i elektrycznej. Zakończono także remont 
części ulicy na odcinku od ul Małopolskiej 
do Wschodniej – wykonano przy niej nowy 
chodnik z kostki brukowej oraz położono 
asfalt. I etap prac zakończony zostanie 15 
października. 

W gminie budowane są także chodni-
ki, sale gimnastyczne, boiska sportowe, 
w przyszłym roku oddana zostanie do 
użytku magistrala wodociągowa Brze-
sko-Bochnia, co zapewni mieszkań-
com pełny komfort w dostawach wody.  

W Brzesku, na Pomianowskim Stoku 
rozwija się, dzięki poczynionym przez sa-
morząd inwestycjom, strefa aktywności 
gospodarczej, w której siedziby znalazło 
już kilkanaście firm.

-Bardzo szeroki zakres inwestycji to 
wynik planowanego działania oraz umie-
jętności pozyskiwania unijnych fundu-
szy. To także zasługa wielu ludzi, którzy 
wpierali mnie od początku mojej kadencji 
– urzędników przygotowujących wnio-
ski, członków Zarządu Województwa, 
radnych miejskich, parlamentarzystów. 
Dzięki temu udało się pozyskać blisko 50 
milionów złotych, za które realizowane są 
oczekiwane przez mieszkańców inwesty-
cje – podsumowuje Grzegorz Wawryka.    

                                                         ZS

Lp Nazwa odpadów Mg/miesiąc 
2007 r.

Mg/miesiąc 
2008 r.

Mg/miesiąc 
2009 r.

1. Odpady komunalne - balast 525,1 598,4 635,5
2. Makulatura 29,9 56,5 68,7
3. Szkło 27,4 22,3 23,4
4. Plastik 18,6 23,5 20,7
5. Metal 0,07 0,0 0,07
6. Odpady wielkogabarytowe 10,6 23,6 24,1
7. Przeterminowane lekarstwa 0,07 0,06 0,07
8. Zużyta odzież 3,2 5,1 5,1
9. Azbest 4,5 7,1 9,3
10. Zużyte baterie 0,08 0,11 0,15

Z powyższego zestawienia wynika, że ilość zbieranych odpadów, zarówno balastu jak 
i odpadów segregowanych, z roku na rok rośnie. Można to tłumaczyć wzrostem świado-
mości mieszkańców w kwestii prawidłowego prowadzenia gospodarki odpadami. Urząd 
Miejski prowadzi sukcesywne kontrole w tym zakresie na terenie całej gminy.        red
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Kilkadziesiąt milionów złotych gmina 
Brzesko wyda w tym roku na inwesty-
cje. Największe z nich to budowa Re-
gionalnego Centrum Kulturalno-Biblio-
tecznego, przebudowa ulicy Solskiego, 
rewitalizacja rynku. Ale inwestycje re-
alizowane są nie tylko w samym Brze-
sku. Wiele zadań realizowanych jest  
w sołectwach, między innymi w Jadow-
nikach, Wokowicach, Szczepanowie, 
Porębie Spytkowskiej, Buczu i Jasie-
niu. Na bieżąco remontowane są drogi  
i chodniki, rozbudowywane i remon-
towane są domy ludowe i remizy stra-
żackie. Wielka w tym zasługa sołtysów  
i Rad Sołeckich, które dokładają starań, 
aby wnioski mieszkańców były realizo-
wane. Sołtysi ze swoich zadań wywiązu-
ją się doskonale, świadczy o tym fakt, że 
każdego roku zebranie sołeckie udziela 
im absolutorium. Ze współpracy z sołty-
sami bardzo zadowolony jest burmistrz 
Brzeska Grzegorz Wawryka.

-Pomoc sołtysów sprawia, że zarów-
no zadania inwestycyjne, jak i bieżąca 
działalność na terenie sołectw przebiega 
sprawnie. Wnioski mieszkańców zała-
twiane są szybko i bez zbędnej zwłoki. 
Sołtysi wkładają wiele serca, energii 
i swojego czasu w organizację imprez, 
współpracują z Radą Miejską i pracow-
nikami Urzędu Miejskiego. Dzięki pra-
cy i społecznikowskiej pasji sołtysów, 
mieszkańcy mogą być pewni, że ich 
sprawy i problemy nie pozostaną tylko 
na papierze – mówi burmistrz Grzegorz 
Wawryka.

SZCZEPANÓW. Sołtysem Szczepa-
nowa od lat jest Anna Lubowiecka. 

Dzięki jej za-
pobiegliwości  
i pomysłowo-
ści we wsi zre-
a l i z o w a n y c h 
zostało wiele 
niezbędnych in-
westycji, zarówno  
w infrastruk-
turze drogowej, 
jak i technicz-
nej, wiele uwa-
gi pani sołtys 

poświęca bezpieczeństwu mieszkańców 
Szczepanowa. 

-Każdego roku 20 tysięcy złotych 
przeznaczamy na utrzymanie naszego 
pięknego rynku, w  bieżącym roku za 
15 tysięcy złotych przy rynku zamon-
towany został monitoring, dzięki cze-
mu możemy zapobiegać aktom wan-

dalizmu – mówi Anna Lubowiecka.
Najpoważniejsze remonty dróg, ja-

kie przeprowadzone zostały na terenie 
Szczepanowa to remont ulicy Lubomir-
skiego (128 tysięcy złotych) oraz poło-
żenie asfaltu na ulicy „Na Wzgórzu” 
(160 tysięcy), wykupywane są działki 
pod poszerzenie ulic, w ostatnim czasie 
wybudowany został rów odprowadza-
jący wody z okolic ulicy Łukowej. Pani 
sołtys dba również o doposażenie szkoły 
i przedszkola, dwóch placówek oświato-
wych działających na terenie Szczepa-
nowa. Jest tez druhną Ochotniczej Straż 
Pożarnej. 

BUCZE. Sołtysem Bucza już od kilku 
kadencji jest Stanisław Milewski, któ-

ry jednocześnie 
reprezentuje 
wieś w Radzie 
Miejskiej. Od-
danie do użyt-
ku przedszkola 
na blisko 60 
miejsc, budo-
wa nowej drogi  
w przysiółku 
Grądzik, mon-
taż nowego 
o ś w i e t l e n i a  

w całej wsi oraz generalny remont bo-
iska na starym stadionie oraz oddanie 
nowego placu zabaw dla dzieci – to tyl-
ko niektóre z ważnych inwestycji prze-
prowadzonych w Buczu w ciągu dwóch 
ostatnich lat. Dumą mieszkańców Bu-
cza jest tor motocrossowy, który ściąga 
zawodników i widzów z całej Polski. Na 
każde organizowane na nim zawody 
przyjeżdża kilka tysięcy widzów. 

Rada Sołecka złożyła kilka wniosków 
do przyszłorocznego budżetu.

-Chcielibyśmy, aby na budynku szkoły 
i przedszkola położna została elewacja, 
dla naszych najmłodszych mieszkań-
ców chcielibyśmy wybudować boisko do 
gry w koszykówkę. Mieszkańcy czekają 
na budowę parkingu przy szkole oraz 
na chodnik przy drodze prowadzącej od 
kościoła w stronę Mokrzysk –wymienia 
sołtys.

W Buczu dobiegają końca procedury 
związane z nadaniem we wsi nazw ulic. 
Rada Miejska podjęła już w tej sprawie 
stosowną uchwałę, obecnie zatwierdza-
ne są sprawy związane z wymianą doku-
mentów i nadaniem numerów posesjom.

WOKOWICE. Od kilku kadencji soł-
tysem Wokowic jest Marian Czarnik. 
Wiele pracy i trudu wkłada sołtys od 

miesięcy w budowany we wsi odcinek au-
tostrady. Wcze-
śniej, gdy był 
radnym miej-
skim, pilotował 
sprawy kanali-
zacji Wokowic. 
Wiele w związ-
ku z tymi spra-
wami poczynił 
zabiegów, aby 
mieszkańcom 
p r z y b l i ż y ć  
i uporządkować 
problemy związane z tymi inwestycjami. 

-W ubiegłym roku nasza jednostka 
OSP wzbogaciła się o samochód bojowy, 
który kosztował 100 tysięcy złotych. Wy-
remontowaliśmy starą remizę, do której 
dobudowaliśmy boks garażowy. Cały 
plac przed remizą został wyasfaltowany 
– relacjonuje sołtys Czarnik.

Przy ulicy Centralnej w Wokowicach 
powstaje  400 metrów chodnika, na bie-
żąco remontowane są drogi dojazdowe do 
pól i osiedli mieszkaniowych. 90 tysięcy 
złotych kosztowała regulacja Uszew-
ki, stale remontowane i udrażniane są 
rowy i przepusty. Wokowice, mimo, iż 
są najmniejszym sołectwem w gminie, 
są bardzo dobrze reprezentowane dzięki 
działaniom sołtysa Mariana Czarnika.

JADOWNIKI. Sołtysem tego najwięk-
szego w gminie sołectwa jest Jerzy Ga-
wiak. Mimo, że funkcję tę pełni dopiero 
pierwszą kadencję, we wsi udało się wie-

le zrobić, szcze-
gólnie jeśli cho-
dzi o remonty, 
r o z b u d o w ę 
dróg, budowę 
chodników.

- J e s z c z e  
w ubiegłym 
roku wykonany 
został projekt 
na rozbudowę 
ulicy Dylągów-
ka-Kasztanki, 

razem z wykonanymi pracami koszto-
wało to 250 tysięcy złotych, przy ulicy 
Witosa wybudowaliśmy chodnik, za 80 
tysięcy położony został asfalt na ulicy 
Szkolnej, blisko 600 tysięcy kosztował 
remont ulicy Środkowej, 550 tysięcy zło-
tych kosztować będzie budowa kanali-
zacji sanitarnej przy ulicach Środkowej  
i Wschodniej – wylicza sołtys Gawiak.

W Jadownikach kończy się remont 
Domu Ludowego, co kosztować będzie 

Milionowe inwestycje w sołectwach

Anna Lubowiecka

Stanisław Milewski

Marian Czarnik

Jerzy Gawiak
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ponad 800 tysięcy złotych. Sołtys dba 
o dofinansowanie klubów sportowych, 
stowarzyszeń, montaż tablic i planów 
sołectwa. Dzięki, jak sam stwierdził, 
wspaniałym współpracownikom z Rady 
Sołeckiej wiele spraw jest łatwiejszych  

i szybciej moż-
na  się z nimi 
uporać. Sołtys 
Jerzy Gawiak  
bardzo często 
na Sesjach 
Rady Miejskiej  
potrafi prze-
konać radnych 
do swoich pro-
jektów. Za-
pewne jest to 
możliwe dzię-

ki mocnemu wsparciu burmistrza  
i radnego Lecha Pikuły.  

W minionej kadencji w naszej gminie 
było zrealizowanych sporo inwestycji 
bardzo przydatnych naszej lokalnej spo-
łeczności. Najważniejsza z nich to cen-
trum biblioteczne, które będzie służyło 
nie tylko mieszkańcom naszej gminy, 
ale całemu powiatowi, gdyż Powiatowa 
i Miejska Biblioteka Publiczna taką słu-
żebną rolę już wykonuje od lat. Gmina 
sama tak kosztochłonnej inwestycji by 
nie udźwignęła, ale udało się ją zrealizo-
wać dzięki unijnym funduszom – mówi 
radny Lech Pikuła.

Wśród innych ważnych zadań rad-
ny wylicza budowę wodociągu Bochnia 
– Brzesko, a także inwestycje wykony-
wane w samych Jadownikach. 

-Remont Domu Ludowego w Jadow-
nikach to bardzo ważne zadanie dla 
naszej wsi, w przyszłej kadencji nale-
ży wykonać remont w środku obiektu. 
Bardzo potrzebnymi inwestycjami w tej 
miejscowości są chodniki przy ulicy Pod-
górskiej, Środkowej i Witosa. Te odcinki 
chodników znacznie poprawią bezpie-
czeństwo przechodniów korzystających  
z tych dróg, a szczególnie dzieciom i mło-
dzieży idącej codziennie do szkół – doda-
je radny. Bardzo ważną inwestycją zre-
alizowaną w Porębie Spytkowskiej jest, 
zdaniem radnego, rozpoczęcie wodocią-
gowania tej miejscowości. W Okocimiu 
też zrealizowano budowę koło kościoła 
parafialnego. To kilka zdań na temat 
bardzo potrzebnych zadań dla lokalnej 
społeczności – uzasadnia radny Pikuła 
i dodaje, że życzy burmistrzowi i nowej 
Radzie Miejskiej dużo zapału do pracy, 
środków na inwestycje i wielu zadowolo-
nych z władzy mieszkańców. 

O remont Domu Ludowego w Ja-
downikach od dawna zabiegała radna  

Apolonia Wa-
rzecha. 

-Na tere-
nie naszej wsi 
funkc jonu je 
kilka insty-
tucji, które  
w wyremonto-
wanym budyn-
ku będą mo-
gły prowadzić 
swoją dzia-
łalność. Jestem bardzo zadowolona, że 
kontynuowana jest budowa kanalizacji, 
prowadzone są remonty ulic i chodników. 
Bardzo ważną inwestycją przeprowadzo-
ną w ostatnim czasie było odwodnienie 
terenów, które szczególnie narażone były 
na powodzie – wymienia radna.

Apolonia Warzecha wspiera także 
instytucje działające na terenie wsi, po-
maga w realizacji ich zadań, pomaga im  
w pozyskiwaniu funduszy.

JASIEŃ. Sołtysem Jasienia, jednocze-
śnie radnym miejskim jest Leszek Kli-
mek. Ten zapobiegliwy gospodarz od lat 
dba o mieszkańców i ich sprawy. To za 
jego sprawą kilka lat temu we wsi po-
wstała sala gimnastyczna przy tamtej-
szej szkole podstawowej, nowy wygląd 

zyskują drogi 
i chodniki we 
wsi. Najwięk-
szą inwestycją, 
jaka będzie  
w Jasieniu re-
alizowana już 
w najbliższym 
czasie, będzie 
budowa ka-
nalizacji przy 
ulicy Klono-
wej, co koszto-

wać będzie blisko 5,5  miliona złotych.  
W ubiegłym roku w Jasieniu przeprowa-
dzony został remont remizy strażackiej, 
w tym roku jednostka OSP wzbogaciła 
się o samochód bojowy. 

-W ostatnim czasie powstał parking 
przy kościele parafialnym, wyremon-
towana zostały ulice Floriańska i księ-
dza Mazurkiewicza, remontujemy także 
chodniki i drogi dojazdowe do pól – mówi 
sołtys Leszek Klimek. 

PORĘBA SPYTKOWSKA. W Porębie 
z prośbą o pomoc do radnego zwracają 
się zarówno instytucje, jak i osoby pry-
watne. Stanisław Góra dwoi się i troi, 
aby wymaganiom tym sprostać. 

-Wspieram działania dyrekcji szko-
ły i przedszkola. Obydwie te placówki 
doczekały się gruntownych remontów. 
Poważną inwestycją jest budowa boiska 

w ramach pro-
gramu Orlik 
Plus. Wieś 
zyska nowy, 
a t r a k c y j n y 
obiekt, który 
służył będzie 
dzieciom i do-
rosłym – mówi 
radny Góra.

S p r a w ą 
priorytetową  

w Porębie jest budowa magistrali wodo-
ciągowej. Zakończony został już I etap 
tej inwestycji,  czyli budowa głównej ma-
gistrali na odcinku od Brzeska do boiska 
w Porębie. 

-Jeszcze w tym roku rozpoczną się 
prace związane z realizacją II i III etapu 
inwestycji, w czasie których magistrala 
położona zostanie w centrum wsi oraz  
w jej południowej i północnej stronie, czy-
li przy ulicach Tęczowej i Bocheńskiej. 
Planujemy, że w najbliższym czasie zor-
ganizujemy spotkanie z mieszkańcami, 
w czasie którego ustalony zostanie tryb 
budowy przyłączy. RPWiK ma przygo-
tować ofertę dla mieszkańców na ich 
wykonanie grupowe, co zapewne było-
by bardziej korzystne dla mieszkańców 
–mówi radny z Poręby, Stanisław Góra. 

Budowa wodociągu w Porębie roz-
poczęła się w 2009 roku, kilka miesię-
cy temu gmina otrzymała 2,5miliona 
złotych z Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego, która to kwota 
przeznaczona została na ten cel. Reali-
zacja zadania ma się zakończyć wiosną 
2012 roku, ale sołtys Góra twierdzi opty-
mistycznie, że woda z kranów popłynie 
w dużej części wsi już w roku 2011. 

Z radnym współpracuje Rada Sołecka 
i sołtys Wacław Ćwioro. Dzięki tym 
wspólnym działaniom we wsi udało się 
zrealizować wiele inwestycji, głównie 
na drogach.

-Mieszkańcy mają już chodnik od szko-
ły do budynku Domu Ludowego, przepro-
wadzony został remont ulicy Szkolnej, na 
bieżąco remontowane są drogi dojazdowe 
do pól i osiedli mieszkaniowych. Złożyliśmy 
kilka wniosków 
do Rady Miej-
skiej o zamiesz-
czenie w przy-
sz łorocznym 
budżecie kilku 
kolejnych zadań 
inwestycyjnych 
na drogach w 
Porębie – mówi 
sołtys Wacław 
Ćwioro.

Lech Pikuła

Apolonia Warzecha

Leszek Klimek

Stanisław Góra

Wacław Ćwiro
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Współpraca przewodniczących Zarzą-
dów Osiedli z burmistrzem, Radą Miej-
ską i pracownikami Urzędu Miejskiego 
przynosi wymierne korzyści mieszkańcom 
w postaci inwestycji, które ułatwiają  co-
dzienne życie, poprawiają bezpieczeństwo 
i estetykę osiedli. Wymaga to od przewod-
niczących dużego nakładu pracy i deter-
minacji.

-Pod koniec każdego roku przygotowuję 
wnioski do budżetu gminy, uwzględniam 
w nich konieczne inwestycje, o jakie wno-
szą mieszkańcy. Oprócz tego, na bieżąco 
w ciągu roku załatwiam wiele wniosków, 
które składają do mnie mieszkańcy. Sta-
ram się, aby były one realizowane –mówi 
przewodniczący Zarządu Osiedla Okocim-
skie, Krzysztof Stępak.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy 
na osiedlu, ku zadowoleniu mieszkańców, 
wydarzyło się wiele dobrego. Wielkim 
sukcesem przewodniczącego Stępaka jest 
bez wątpienia doprowadzenie do remontu 
zaniedbanego budynku kręgielni. Remont 
pozwolił na poszerzenie popularnej na 
osiedlu świetlicy, która działa pod egidą 
Miejskiego Ośrodka Kultury. 

-Świetlica wyposażona została w nowe 
komputery i meble. Dzięki temu dzieci 
i młodzież, które przychodzą na zajęcia 
świetlicowe, mogą spędzić czas w do-
brych warunkach i wybrać zajęcia odpo-
wiednie dla siebie – dodaje przewodni-
czący Stępak.

Długo oczekiwaną przez mieszkań-
ców osiedla Okocimskie inwestycją był 
remont chodnika wzdłuż ogrodzenia 
browaru. Chodnik od lat był zniszczony,  
w ostatnim czasie prawie nie można było 
po nim przejść. Teraz, kiedy remont został 
zakończony, mieszkańcy chwalą przewod-

niczącego za podjęcie interwencji w tej 
sprawie. 

Wiele ważnych dla mieszkańców inwe-
stycji powstało także na osiedlu Jagiełły-
Kopaliny. 

-Wyremontowana została ulica Królowej 
Jadwigi, zakończył się także I etap budo-
wy parkingu przy tej samej ulicy. Wyko-
nano także termomodernizację budynku 
szkoły podstawowej i gimnazjum. Bardzo 
się cieszymy, że po wielu latach oczeki-
wań budowana jest kanalizacja północno-
zachodniej części osiedla, za co w imieniu 
mieszkańców dziękuję panu burmistrzowi 
– mówi przewodniczący Zarządu Osiedla 
Jagiełły-Kopaliny, Edward Knaga.

Wielkim problemem mieszkańców osie-

dla Jagiełły są parkingi. Obecnie, jak wy-
licza przewodniczący brakuje około 350 
miejsc parkingowych. Ale i na to znajdzie 
się sposób.

-Jest teren, na którym taki duży par-
king mógłby powstać. Część tych terenów 
należy do gminy, część należy wykupić 
od prywatnych właścicieli. Ze wszyst-
kimi już rozmawialiśmy i nie mają nic 
przeciwko temu, aby ziemię pod budowę 
parkingu odsprzedać – dodaje przewod-
niczący Knaga.

Działania przewodniczącego wspiera 
radny, członek komisji gospodarki komu-
nalnej, ochrony środowiska i rolnictwa, 
a jednocześnie działacz Zarządu Osiedla, 
Tadeusz Pasierb. 

-Od lat wspierałem działania Zarządu 
Osiedla zmierzające do rozpoczęcia bu-
dowy kanalizacji na osiedlu. Mieszka na 
nim kilka tysięcy ludzi i brak kanalizacji 
jest bardzo dotkliwy, dodatkowo pamiętać 
trzeba o sprawach związanych z ochroną 
środowiska, dlatego jest to zadanie tak 

istotne – mówi radny Tadeusz Pasierb.
Radny Pasierb był jednym z inicjato-

rów budowy boiska „Orlik” przy Publicz-
nym Gimnazjum nr 2, remontu i budowy 
chodnika przy ulicach Królowej Jadwigi 
i Okulickiego, wpierał  także pomysł re-
witalizacji rynku i koncepcję Rejonowego 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego. 

Aktywność i energia działania cechują 
przewodniczącą Zarządu Osiedla „Ko-
ściuszki-Ogrodowa”, a jednocześnie radną 
Marię Kądziołka. To dzięki jej determina-
cji i uporowi zostało zrealizowanych wiele 
inwestycji oraz remontów tak na terenie 
Brzeska, jak i gminy. 

Zostało zrobione bardzo dużo, a nasze 
miasto staje się coraz piękniejsze. Do in-
westycji, które udało się zrealizować moż-
na zaliczyć remont ulic Królowej Jadwigi, 
Solskiego, budowę parkingu przy ulicy 
Jagiełły, drogi i parkingu wzdłuż bloków 
nr 8 i 11 na os. Ogrodowa, chodnika przy 
ul. Ogrodowej oraz chodników w centrum 
miasta. Na ukończeniu jest remont chod-
nika przy ulicy Wyzwolenia /niedługo zo-
staną prace tutaj zakończone/. W najbliż-
szym czasie zostanie oddane do użytku  
Regionalne Centrum Biblioteczne, zrewi-
talizowany Plac Żwirki i Wigury, w bu-
dowie jest hala przy Szkole Podstawowej  
nr 3 – mówi Maria Kądziołka.

Na osiedlu powstały nowe place zabaw 
oraz odnowiono już istniejące. Dla wygody 
podróżnych ustawiono wiaty przystanko-
we. Zarząd Osiedla Kościuszki-Ogrodowa 
wiele uwagi poświęca organizacji czasu 
wolnego mieszkańców. Organizowane są 
różnego rodzaju zajęcia dla wszystkich 
grup wiekowych i tak: zajęcia rekreacyj-
no-rehabilitacyjne dla osób chcących po-
prawić swoje samopoczucie, dla dzieci  
i młodzieży zajęcia sportowe. Organizowa-
ne są bardzo ciekawe rodzinne wycieczki, 
między innymi do Rabki, Szczawnicy, 
Krakowa. Corocznie Zarząd Osiedla orga-
nizuje Piknik Rodzinny /odbyło się ich już 
VIII/. Prowadzony jest kurs komputerowy 

WOKÓŁ NAS

Zarządy osiedlowe 
– dla dobra mieszkańców

Krzysztof Stępak
Edward Knaga

Tadeusz Pasierb
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dla osób starszych oraz zajęcia sportowe. 
Przewodnicząca Zarządu Maria Kądzioł-
ka w zanadrzu ma jeszcze kilka innych 
ciekawych propozycji, które w najbliższym 
czasie będą realizowane.

Stare miasto z roku na rok staje się coraz 
piękniejsze, na osiedlu powstają nowe in-
westycje. Wśród najważniejszych wymienić 
należy generalny remont budynku gimna-
zjum, budowę parkingów przy Głowackiego 
i Uczestników Ruchu Oporu, remont ogród-
ka jordanowskiego i rewitalizację placu 
Żwirki-Wigury, budowę Regionalnego Cen-
trum Kulturalno-Bibliotecznego. Nie mniej 
ważna jest budowa chodników, a tych na 
osiedlu Stare Miasto powstało wiele, mię-
dzy innymi przy ulicach: Głowackiego, No-
wej, Zielonej, Jagiełły, Długiej, Chopina. 
Wielka w tym zasługa radnego a zarazem 

przewodniczącego Zarządu Osiedla Adama 
Kwaśniaka, który od lat zabiega i wspiera 
realizację inwestycji. Radnego chwalą dy-
rektorzy szkół i innych instytucji działają-
cych na terenie osiedla. Zawsze chętny do 
współpracy, pomaga im i wspiera ich sta-
rania. Na przykład przy Przedszkolu nr 3 
doposażony został plac zabaw.

Warto pamiętać, że radny był pomysło-
dawcą zawieszenia tablicy upamiętniającej 

ofiary obozów koncentracyjnych zawie-
szonej na murze cmentarza parafialnego. 
Adam Kwaśniak od dawna czyni starania 
o uruchomienie w Brzesku muzeum. Ma 
nadzieję, że swoją siedzibę znajdzie ono  
w budynku starej biblioteki przy ulicy 
Puszkina.

-Zarząd osiedla Stare Miasto organizuje 
bardzo atrakcyjne wycieczki dla miesz-
kańców, byliśmy we Lwowie, w Pradze, 
Zakopanem, Krynicy i w wielu innych 
ciekawych miastach. Mieszkańcy osiedla 
zainteresowani są także wyjazdami do te-
atru, operetki i filharmonii oraz leczniczy-
mi wyjazdami do Sarospatak – wymienia 
Radny Kwaśniak. 

Radną i przewodniczącą Zarządu 
Osiedla Brzezowieckie jest Katarzyna  
Pacewicz-Pyrek. Z dumą opowiada  
o budowie pełnowymiarowej  hali sporto-

wej przy Szkole Podstawowej nr 3. 
-Jest to inwestycja, która sprzyja nie 

tylko rozwojowi osiedla, ale również całej 
gminy, z radością oglądam prawie każde-
go dnia, jak posuwają się prace nad tym 
obiektem. Najliczniejsza  szkoła w mieście 
doczeka się sali sportowej z prawdziwego 
zdarzenia, skończą się lekcje wychowa-
nia fizycznego na korytarzach szkolnych,  
a mieszkańcy Brzeska i okolic będą mieli 
nowoczesny obiekt, w którym będą mo-
gły odbywać  się różnego rodzaju  zajęcia 
sportowe. Sam  czterdziestoletni obiekt 
szkolny również został po wielu latach 
dofinansowany. W minione wakacje prze-
prowadzono w nim niezbędne remonty 
– mówi radna Pacewicz-Pyrek. 

Niedługo zostanie zakończony remont 
ulicy Solskiego. Ta inwestycja została 
przeprowadzona wspólnie z właścicielem 
drogi, czyli Zarządem Dróg Wojewódz-
kich , niemniej cały ciężar organizacyjny 
tej inwestycji spoczywał na gminie Brze-
sko. W ubiegłym roku dokonano kolejnego 
etapu remontu chodnika przy ulicy Sta-
rowiejskiej. Ulica ta należy do Starostwa 
Powiatowego w Brzesku, ale remonty 
przeprowadzane są dzięki finansowemu 
wsparciu z budżetu gminy. Jeszcze w tym 
roku zakończy się rozłożony na parę lat 
remont chodników przy ulicy Legionów 
Piłsudskiego, wraz z budową zatoczek 
parkingowych. 

-Zarząd Osiedla od początku swej ka-
dencji dba o wzbogacanie osiedlowych 
placów zabaw w nowoczesne i atesto-
wane  urządzenia. By zapewnić miesz-
kańcom okazje do wspólnych spotkań, 
organizuje liczne wycieczki do teatru, 
filharmonii czy opery. Dla najmłodszych 
atrakcją są wyjazdy do kina, czy konkur-
sy z nagrodami – dodaje radna.

Maria Kądziołka

Adam Kwaśniak

Katarzyna Pacewicz-Pyrek

Dla brzeskiej drogówki

Wydział Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w Brzesku wzboga-
cił się o nowy miernik prędkości. Sprzęt 
kosztował 10 tysięcy złotych, przekazał 
go policjantom burmistrz Brzeska Grze-
gorz Wawryka. 

Nowoczesny radar na co dzień wyko-

rzystywany jest przez policjantów na 
drogach powiatu brzeskiego. Jak mówi 
naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego 
podinspektor Zbigniew Baruś, brzeska 
drogówka posiada 4 mierniki prędkości.

-Przekazany przez burmistrza radar 
jest jednym z najnowocześniejszych, jaki 
posiadamy. Dzięki niemu  funkcjonariu-
sze mogą mierzyć prędkość jazdy samo-
chodu z radiowozu w trakcie jazdy – do-
daje Zbigniew Baruś. 

-Zakup radaru wpisuje się w pro-
gram poprawy bezpieczeństwa w gminie 
– mówi burmistrz Grzegorz Wawryka.  
–W ciągu ostatnich kilku lat poczyniliśmy 
wiele inwestycji, które poprawiają kom-
fort pracy policjantów.                       red
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Każdego roku gmina zabezpiecza pie-
niądze na konserwację rzeki rowów melio-
racyjnych. Jak zapewnia wiceburmistrz 
Jerzy Tyrkiel, wykonanie tych prac ma 
przede wszystkim na celu zapobieganie 
i niwelowanie ewentualnych skutków 
powodzi. Należy podkreślić, że gmina  
w latach 2008-2010 wydała średnio na 
rok ponad trzykrotnie więcej środków niż 
to miało miejsce w latach ubiegłych. 

W tym roku kontynuowane są, między 
innymi prace rozpoczęte w latach ubie-
głych związane z konserwacją potoku 
Uszew w Wokowicach. Pogłębienie dna 
oraz zabezpieczenie skarp i dna elemen-
tami betonowymi – to główny zakres 
zadań, jakie zostały wykonane. Prace 
związane z wykonywaniem prac me-
lioracyjnych są bardzo kosztowne, stąd 
pomysł, aby wykonywać je etapami, ich 
wykonanie kosztowało łącznie  już ponad 
80 tysięcy złotych. 

Na wykonanie odwodnienia czekają 
tereny sąsiadujące z terenami przy ulicy 
Bocznej w Jadownikach.  

-Prace miały zostać wykonane już  
w 2003 roku, jednak mieszkańcy terenów 
sąsiadujących z tymi terenami nie zga-
dzali się na wejście robotników w teren. 
Teraz, kiedy projekt będzie gotowy, za-
stosowana zostanie specustawa drogowa, 

w myśl której pozyskanie gruntów bę-
dzie przebiegać sprawniej. W ten sposób  
w krótkim czasie wykonany zostanie po-
nadkilometrowy odcinek rowu przydroż-
nego – wyjaśnia Jerzy Tyrkiel.

Według kolejności zgłoszeń przez 
mieszkańców wykonywane są bieżące 
konserwacje rowów melioracyjnych i od-
wadniających. W tym roku konserwacji 
poddanych zostanie ponad 12 kilometrów 
rowów. 

-Zgodnie z prawem, za utrzymanie 
rowów odpowiadają właściciele grun-
tów, na których te się znajdują. Gmina  
w pierwszej kolejności odpowiada za swo-
je grunty. W przeszłości istniała Gminna 
Spółka Wodna, która utrzymywała się ze 
składek członkowskich osób posiadają-
cych grunty w sąsiedztwie tych gruntów. 
Spółka nie istnieje od kilkunastu lat, 
jej zadania tylko w minimalnym zakre-
sie przejęła gmina i wykonuje zadania 
tam, gdzie jest to niezbędne. Zresztą co-
raz więcej pól stoi ugorem, więc ludziom 
nie zależy, czy w polu stoi woda, czy nie 
– mówi kierownik Referatu Rolnictwa  
i Leśnictwa Maria Zachara.

Rada sołecka i mieszkańcy Wokowic 
zwrócili się do burmistrza o przeprojek-
towanie spływu wody z budowanej auto-
strady. Sołtys Marian Czarnik twierdzi, 

Ubezpieczane cieki wodne że po zaasfaltowaniu autostrady wody 
będzie tak dużo, że musi ona zostać od-
prowadzona do Uszwicy.

-Konieczne jest także – mówi sołtys 
Czarnik – wyremontowanie dwukilo-
metrowego odcinka drogi będącego połą-
czeniem osiedla Leśnego w Wokowicach 
ze Szczepanowem. Po ostatniej powodzi 
droga została całkowicie rozmyta, po 
deszczu jej środkiem płynie mała rzeka. 

Inwestycje zabezpieczające przed po-
wodzią wykonano także w Buczu.

-Na długości kilkuset metrów, na od-
cinku, gdzie było największe zagrożenie 
spiętrzeniem wody, poszerzone i pogłę-
bione zostało koryto Uszewki – mówi soł-
tys Bucza Stanisław Milewski. 

Sołtys skarży się, że w czasie wiosennej 
powodzi ucierpiał bardzo poważnie most 
na Uszewce znajdujący się w ciągu drogi 
prowadzącej w stronę Rzezawy, jedynej 
zresztą, którą dociera do Bucza autobus. 

-Most, wykorzystywany obecnie tylko 
częściowo, teraz mogą poruszać się po 
nim tylko samochody nie przekraczające 
wagi 6 ton, nie nadaje się już do remontu. 
Nowy, kosztować będzie kilka milionów, 
liczymy na to, że gminie uda się pozyskać 
na jego budowę pieniądze z funduszy 
unijnych – dodaje sołtys Milewski.

W ostatnim czasie wybudowane zosta-
ły przepusty w przysiółku Zagrody, wy-
czyszczono także i udrożniono przepusty 
pod drogami gminnymi.                    red

W trosce o bezpieczeństwo uczniów 
oraz zmniejszenie liczby ofiar wypad-
ków komunikacyjnych Szkoła Podsta-
wowa nr.3 przystąpiła do konkursu 

„Odblaskowa szkoła” organizowanego 
przez Małopolską Wojewódzką Radę 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  
i Wydział Ruchu Drogowego Komen-

Odblaskowa szkoła dy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,  
a także Małopolskie Kuratorium 
Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódz-
ki i Małopolski Urząd Marszałkowski. 
Odpowiedzialną za tą akcję, na terenie 
brzeskiej placówki oświatowej jest Do-
rota Wojtyś.

    Poprzez swój udział w tym kon-
kursie promowana jest  nie tylko po-
trzeba zaopatrzenia dzieci w elementy 
odblaskowe i konieczność ich noszenia, 
ale także podejmowane są liczne inicja-
tywy ograniczające zagrożenia w ruchu 
drogowym. Izabella Czernecka

Do konkursu „Odblaskowa Szkoła” przystąpiło kilka placówek z terenu gminy
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Wesoło pożegnaliśmy lato
To było jedno z najbardziej udanych Pożegnań Lata w Brzesku. Do-

pisało wszystko – pogoda, publiczność, a przede wszystkim artyści, któ-
rych w tym roku zaproponowali uczestnikom imprezy organizatorzy,  
a od wielu lat są nimi niezmiennie Miejski Ośrodek Kultury, Urząd Miej-
ski i Rada Miasta. Wieńczący tegoroczne Pożegnanie Lata koncert ze-
społu Golec uOrkiestra to niewątpliwie wydarzenie kulturalne, jakie  
w Brzesku wspominać się będzie latami.

Cofnijmy się do lutego, kiedy to zamy-
kany był program tegorocznego Poże-
gnania Lata. Wielu zapewne pamięta, 
że w pierwotnych planach znajdował się 
koncert grupy Hey, jednak z przyczyn 
od organizatorów niezależnych trzeba 
było z tego występu zrezygnować i na-
tychmiast znaleźć kogoś, kto nie tylko 
wypełni nagle powstałą lukę, ale będzie 
w stanie usatysfakcjonować jak naj-
większą liczbę szanownej „frekwencji”. 
Propozycji pojawiło się kilka, w końcu 
stanęło na tym, że w Brzesku zagrają 
bracie Golce i ich mocno rozbudowana 
drużyna. A jak brzmiąca? – o tym można 
było przekonać się już podczas koncertu. 
Owszem, tu i ówdzie dało się słyszeć gło-
sy utyskujących malkontentów, ale ci, 
którym nowa propozycja przypadła do 
gustu, byli w zdecydowanej większości. 

Bo życie jest podRÓŻĄ
Ułożenie programu imprezy, która ma 
zaspokoić smaki wszystkich jej uczest-
ników, to wbrew pozorom karkołomne 
zadanie. Trzeba przyznać, że plan gry  
w tym roku, przynajmniej od strony mu-
zycznej, przedstawiał się nader atrak-
cyjnie. 

Niby jest pewien schemat, bo zawsze  
w piątek poprzedzający „właściwą” im-
prezę w sali wystawowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury organizowana jest wy-
stawa. Jednak każda ekspozycja dziel-
nie opiera się tym schematom, bo za 
każdym razem jest to propozycja orygi-
nalna. Tym razem mogliśmy podziwiać 
prace dwóch rodzimych artystek – Mał-
gorzaty Duśko i Katarzyny Pace-
wicz-Pyrek, które wystawiły swoje fo-
tografie obrazujące podróże, a właściwie 
ich początek do Francji i do Indii. Eks-
pozycję dopełniały kwiatowe kompozy-
cje, jako że jedna z pań jest na co dzień 
wziętą florystką. Uatrakcyjnieniem 
wieczoru był mini recital w wykonaniu 
Mirelli Drużkowskiej. Całość została 
w pełni doceniona przez gości wieczoru, 
którzy nagrodzili propozycję zasłużony-
mi brawami. Tych, którzy interesują się 
tą formą działalności brzeskiej placów-
ki kulturalnej, na pewno ucieszy fakt, 

że aktualnie trwają przygotowania do 
wystawy prac Zbigniewa Ważydrąga, 
który zaprezentuje również swoje naj-
nowsze wiersze.

 
Dawnych wspomnień czar
Już po raz drugi uczestnicy Pożegnania 
Lata mogli podziwiać klasę zabytkowych 
samochodów, tak zwanych old- i young-
timerów. Na parkingu przy kościele pw. 
Miłosierdzia Bożego kierowcy w swoich 
niemalże latających maszynach poddani 
zostali surowej próbie sprawnościowej. 
Później już na Placu Kazimierza Wiel-
kiego można było do woli spoglądać na 
wymuskane cacka, które mimo upływu 
czasu wyglądały jak nowe. Nie brak było 
chętnych sfotografowania się na tle lub 
wewnątrz starszych automobilów. Tra-
fiła się nawet świeżutka jeszcze para 
młoda, która oczywiście uwieczniła na 
fotografii ten ważny w jej życiu dzień. 
Na posiadaczy pojazdów czekały trzy 
okazałe puchary, które trafiły do rąk 
właściciela najstarszego okazu, gościa  
z najbardziej odległych stron (okazało 
się, że aż ze Szwecji) i dla zwycięzcy pró-
by sprawnościowej. Podczas, gdy trwały 
owe próby, niemalże równolegle toczyły 
się zmagania cyklistów, którzy na te-
renach przylegających do tenisowych 
kortów Okocimskiego walczyli o Puchar 
Burmistrza Brzeska w wyścigach ro-
werów górskich. Zawody zgromadziły 
wcale pokaźną liczbę kolarzy w bardzo 
rozległym przedziale wiekowym. Z re-
porterskiego obowiązku informujemy, że  
w poszczególnych kategoriach trium-
fowali Jakub Łoboda, Seweryn Bu-
chała, Zofia Strąk, Norbert Serwin, 
Aleksandra Gagatek, Łukasz Pałach, 
Paulina Góral, Dominik Serwin, Ma-
ciej Trybalski i Mateusz Salis. 

Zanim skończyły się próba spraw-
nościowa i kolarskie zawody, na Placu 
Kazimierza Wielkiego już trwały gorącz-
kowe przygotowania techniczne do czę-
ści koncertowej. Jako pierwsi na scenie 
zainstalowali się „techniczni” zespołu 
Golec uOrkiestra, którzy postanowili, że 
ich koncert rozpocząć się musi z zegar-
mistrzowską dokładnością. Z precyzją 

montowane były telebim i plazmowe 
ekrany, które sprawiły, że koncert miał 
później niepowtarzalną oprawę. Ale 
do tego wydarzenia pozostawało nadal 
jeszcze wiele godzin. 

Dzielni ochotnicy
Tradycyjnie już pierwsze godziny części 
koncertowej przeznaczone są na prezen-
tację młodych, będących na początku 
drogi muzyków. W tym roku zaproszone 
zostały trzy zespoły z Nowego Wiśnicza. 
Zagrane przez Lookout i The Pun-
kers covery wykonane zostały popraw-
nie, momentami tchnęły oryginalnymi 
aranżacjami. Całość koncertu uzupeł-
niał pokaz w wykonaniu grupy tanecz-
nej Funky Dance. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się 
pokaz sprawnościowy strażaków przy-
gotowany przez druhów z Wokowic, 
którzy zaprezentowali swoje umiejęt-
ności podczas symulowanej akcji ratun-
kowej. Później na placu aż zaroiło się 
od strażackich mundurów, bo aż 130 
druhów z wszystkich jednostek OSP  
z tereny gminy otrzymało z rąk burmi-
strza Grzegorza Wawryki dyplomy za 
zaangażowanie i poświęcenie podczas 
akcji prowadzonych w maju i w lecie  
w związku z powodziami. 

Muzyczne cyfry
Jeśli ktoś utyskiwał, że po raz kolejny 
wystąpił w Brzesku zespół Szósta Zero 
Dwie, to bardzo szybko musiał swoje 
niezadowolenie zweryfikować. Zaprzy-
jaźnieni już z tą sceną muzycy z Tarno-
wa udowodnili, że stale ewoluują, a ich 
warsztat jest coraz lepszy. Tym razem 
wystąpili wzmocnieni obdarzoną moc-
nym głosem wokalistką. Ich koncert od-
bywał się już przy coraz pełniejszej wi-
downi, a atmosferę podgrzewał fakt, że 
po Placu krążyły już wieści, że muzycy 
spod znaku Golec uOrkiestra są już na 
miejscu i w pełnej gotowości. 

Grupę Cztery Szmery tworzy pię-
ciu niezwykle sprawnych i zasłużenie 
pewnych siebie muzyków z niedalekiej 
Bochni. I chociaż to nasi sąsiedzi, to  
w Brzesku występowali dopiero po raz 
drugi. To niedopatrzenie zostało całko-
wicie naprawione, bo tłum słuchaczy 
spragnionych hard rocka na najwyż-
szym poziomie na pewno otrzymał daw-
kę tego, czego oczekiwano. Specjalizują-
ca się w coverach legendarnego AC/DC 
grupa nie zawiodła swoich fanów (a jest 
ich – co było widać gołym okiem – bardzo 
pokaźna armia). Sierściu, Andrzej, 
Darek, Gabi i Jarek wcale nie musieli 
nikomu udowadniać, że na pewno nie są 
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imitacją australijskiej megagrupy, a ka-
pelą mającą swój oryginalny charakter. 
Oni po prostu zagrali na jedynym sobie 
znanym, czyli wysokim, poziomie. Do-
datkową atrakcją był epizodyczny, ale 
na pewno zapamiętany, występ młodej 
wokalistki, córki jednego z muzyków, 
która bardzo szybko zyskała aprobatę 
rozentuzjazmowanej publiczności. Jedno 
jest pewne – koncert Czterech Szmerów 
trzeba w jak najbliższym czasie powtó-
rzyć, bo to sukces gwarantowany. 

Na koniec „Lornetka”
Wprawdzie Sierściu kilkakrotnie pod-
czas koncertu przypominał o tym, że do 
koncertu braci Golców jest coraz bliżej, to  
w żadnym przypadku nie można mówić, 
że Cztery Szmery były dla Golec uOrkie-
stra supportem. To dwa odrębne koncer-
ty, niosące ze sobą inny ciężar gatunkowy. 
Każdy z nich wart jest jednak wspomina-
nia jeszcze przez wiele miesięcy. 

Zanim jednak dziesięcioosobowa gru-
pa, której trzon stanowią mieszkańcy 

Milówki, wystą-
piła z porywają-
cym koncertem, 
odbył się pokaz 
w wykonaniu 
członków Szko-
ły Tańca JDC. 
Tym razem 
zabrakło Alka 
Palińskiego, ale 
była to prezen-
tacja równie 
efektowna, jak 
ta, której świad-
kami byliśmy 
podczas niedaw-

nych Dni Brzeska. Młodzi tancerze, 
wśród których rozpoznać można było 
między innymi Michała „Antonio” 
Topolskiego, pokazała maksimum 
swoich umiejętności. Występ był krótki, 
jednak mógł się podobać. 

Wreszcie nastąpiło wydarzenie, na 
które czekano od kilku ładnych godzin, 
a które na pewno przejdzie do historii 
Brzeska. Przede wszystkim byliśmy 
świadkami koncertu, który rozpoczął 
się zgodnie z informacją umieszczo-
ną na plakatach, punktualnie, czyli  
o 20.30. Wreszcie stało się jasne, dla-
czego techniczna ekipa zespołu tak 
wcześnie rozpoczęła pracę. Punktu-
alność swoją drogą, a z drugiej strony 
na Placu Kazimierza Wielkiego odbył 
się koncert okraszony wszystkimi moż-
liwymi „bajerami”, które uzupełniały 
perfekcyjnie skonstruowaną całość. 
Łukasz i Paweł Golcowie oraz cały 
zespół, zaprezentowali wysoką for-
mę. Nie było na Placu człowieka, który 
mógłby pozostać obojętnym na zabawę 
wznieconą przez charyzmatycznych 
braci. Pozostali muzycy wcale nie byli 
tłem, a równorzędnymi aktorami tego 
niecodziennego spektaklu. Ot, chociaż-
by, ukryty w głębi sceny Grzegorz Ko-
pałka, którego gitary chciałoby się bez 
przerwy słuchać. Przez cały koncert pod 
niewielkim kapelusikiem jaśniał szcze-
ry uśmiech człowieka, który znakomicie 
się bawi. Przypomnijmy więc, że oprócz 
wspomnianej trójki wystąpili także nie-
zwykle radosna Edyta Golec, rozśpie-
wany skrzypek Jarek Zawada, rozko-
łysany kontrabasista Andrzej „Juri” 
Małyjurek, trudny do powstrzymania 
perkusista Ryszard Pałka, zachęcają-
cy do transu basista Robert Szewczu-
ga oraz piekielnie perfekcyjny akorde-
onista i pianista Piotr Kalicki. Bisy to 
już niczym nieskrępowana zabawa do 
rytmów legendarnej Lornetki”. Nieste-
ty, każdy koncert, nawet ten najlepszy, 
musi się kiedyś skończyć. Plac pusto-
szał powoli, jeszcze długo pozostały na 
nim pozytywne wspomnienia.    PRUD
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Pożegnanie lata
Fotorelacja





Ta informacja początkowo krążyła po Brzesku, mając status plotki. 
Dziś już wiadomo, że plotką nie była ani przez chwilę. To niepodważalny 
fakt – mieszkańcy Brzeska otrzymają niebawem możliwość skorzysta-
nia z nowych, różnorodnych form spędzania wolnego czasu. W jednym 
miejscu zostaną otwarte restauracja, tory bowlingowe, hotel i kino.

BĘDZIE NOWE KINO W BRZESKU

U zbiegu ulic Mickiewicza i Pomianow-
skiej, w pobliżu niedawno otwartej stacji 
paliw BP, dobiega końca budowa  obiektu 
handlowo-usługowego (aktualnie trwają 
tam prace adaptacyjne). Parter przezna-
czony będzie na działalność handlową, zaś  
piętro zajmą cyfrowe kino 3D, hotel, pełno-
wymiarowy tor bowlingowy i restauracja. 

Usytuowanie blisko siebie trzech od-
miennych form rozrywki to nie przypadek. 
To przemyślany projekt, stwarzający moż-
liwość zaplanowania w jednym miejscu  
i w jednym czasie atrakcji dla całych ro-
dzin, których członkowie mają różnorodne 
zainteresowania. Przy tak skonstruowanej 
ofercie można zorganizować sobie czas nie 
narzucając swoich preferencji pozostałym 
uczestnikom wyprawy do centrum rozryw-
ki. Daje to świadomość, że wolny czas spę-
dza się jednak w gronie rodzinnym. 

Cyfrowe kino 3D
Uruchomienie sali kinowej w Brzesku wy-
pełni lukę dotkliwie odczuwalną przez mi-
łośników filmu. Aktualnie najbliższe kina 
znajdują się w Bochni i Tarnowie. To, które 
zostanie otwarte w Brzesku, standardem 
dorównywać będzie krakowskim placów-
kom, od których nie będzie też odbiegać 
pod względem repertuarowym. Oznacza 
to, że brzescy kinomani będą mieli szybki 
dostęp do najświeższych premier świato-
wego kina, oczywiście tych zrealizowanych 
w oparciu o technologię 3D. 

Jeszcze rok temu w całym kraju funk-
cjonowało zaledwie 150 cyfrowych kin. Już 
niedługo do tego elitarnego grona dołączy 
Brzesko. Sala kinowa mieścić będzie liczą-
cą 144 miejsca widownię o układzie amfi-
teatralnym. Kinowe fotele będą mieć takie 
wymiary, żeby oglądającym filmy zagwa-
rantować maksymalny komfort. Repertu-
ar brzeskiego iluzjonu uwzględniać będzie 
najnowsze propozycje światowego i polskie-
go kina, co gwarantuje fakt przynależności 
do Małopolskiej Sieci Kin Cyfrowych. 

Propozycja kina w przyszłości wybiegać 
ma poza szeroko rozumianą komercję.  
W planach jest przystąpienie do największe-
go w Polsce programu realizującego zada-

nia z zakresu filmowej i medialnej edukacji 
w Polsce – jest to Multimedialny Program 
Edukacyjny skonstruowany z myślą  
o uczniach szkół wszystkich szczebli.

Bowling
Kręgle to  jedna z najpopularniejszych dys-
cyplin sportowych w Brzesku. Coraz więcej 
jest w naszym mieście amatorów bowlin-
gu, którzy jednak swoje zainteresowania 
realizują w Krakowie lub w Bochni. Cie-
kawostką jest to, że brzescy bowlingowcy  
od lat dominują w regularnych rozgryw-
kach bocheńskiej ligi. Nawet najlepszy  
w Bochni zawodnik jest rodowitym brzesz-
czaninem. 

Brzeskich graczy na pewno ucieszy nie 
tylko fakt, że w ich mieście ruszy wreszcie 
tor bowlingowy, ale również i to, że będzie 
to obiekt pełnowymiarowy, co stwarza 
możliwość organizowania profesjonalnych 
rozgrywek nawet rangi ogólnopolskiej. 

Bowling (właściwie: ten-pin bowling) to 
najpopularniejsza odmiana gry w kręgle. 
Jej zasady są tak proste, że w lot pojmą je 
ci, którzy do tej pory uprawiali klasyczne 
kręgle, jak i ci, którzy nigdy z tym sportem 
nie mieli styczności. Sama gra przynosi 
wiele satysfakcji i jest znakomitą okazją  
do odreagowania codziennych stresów. 

Powierzchnia sali do bowlingu została 
tak zaprojektowana, by bez problemu po-
mieścić nawet ponad 100 osób. Do dyspozy-
cji gości oddany zostanie także bar. 

Restauracja
Lokal zaprojektowany dla centrum roz-
rywki swoim klimatem przypominać bę-
dzie klasyczny pub. Różnica polegać ma 
na tym, że potrawy tutaj proponowane 
przygotowywać mają najlepsi fachowcy. 
Restauracja wyposażona będzie w nagło-
śnienie o mocy 2 i pół tysiąca wat, ale ki-
nomani i fani bowlingu mogą być spokojni. 
Projektanci uwzględnili wielofunkcyjność 

obiektu, dlatego w wyposażeniu całości 
przewidziany został system gwarantujący 
absolutną ciszę na sali kinowej i sali do 
bowlingu. 

Powierzchnia ścian restauracji i prowa-
dzącego do niej holu, udostępniona zosta-
nie artystom, którzy będą mogli organizo-
wać regularne ekspozycje swoich prac. 

Hotel
24 klimatyzowane pokoje znajdujące się 
w ,,Centrum’’ to znaczące poszerzenie 
ilości noclegowych miejsc w Brzesku. 
Właściciele kompleksu, prowadząc nabór 
pracowników, postawili nacisk na to, aby 
obsługą hotelowych gości zajął się perso-
nel wykwalifikowanych, w pełni profesjo-
nalnych fachowców. 

Przed otwarciem 
Uruchommy wyobraźnię, a otrzymamy 
wizję miejsca, w którym można zaplano-
wać wspaniałą imprezę, na przykład uro-
dziny, wieczór panieński czy kawalerski.  
Do dyspozycji uczestników takiej imprezy 
jest wszystko, co potrzebne – bar, restau-
racja, kino, tory do bowlingu i jeszcze hotel 
dla tych, którzy będą zmuszeni zostać na 
noc. Działające na terenie całego obiek-
tu klimatyzacja i monitoring sprawią, że 
każdy czuć się tu będzie komfortowo i bez-
piecznie. Przed budynkiem zaprojektowa-
ny został czytelnie oznakowany parking. 

Kinomani i fani bowlingu powinni jeszcze 
uwzględnić bardzo ważny aspekt – z chwilą 
uruchomienia ,,Centrum” nieaktualny sta-
nie się wydatek związany z kosztami dojaz-
dów do miejsc oferujących rozrywki, które 
już niedługo będą dostępne w Brzesku. 

Dokładny termin otwarcia ,,Centrum” nie 
został jeszcze sprecyzowany. Już w listopa-
dzie będziemy mogli podać informacje na 
ten temat. Wiadomo, że otwarcie połączone 
będzie z wieloma atrakcjami zaplanowany-
mi przez autorów projektu.               PRUD
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Profesor Stanisław Lis z dumą podkre-
ślający swoje związki z rodzimą Ziemią 
Sądecką, obchodzi właśnie swój jubileusz 
jako zasłużony nauczyciel akademicki. 
Wychował wiele pokoleń studentów i był 
opiekunem oraz promotorem licznych prac 
dyplomowych: licencjackich, magisterskich 
i doktorskich, a także recenzentem powo-
ływanym w przewodach habilitacyjnych. 
Prof. Stanisław Lis jest wybitnym uczo-
nym, znanym nie tylko z wielu swoich prac 
naukowych, książek i artykułów, które pu-
blikował w kraju i za granicą, ale także jest 
dobrym kolegą i lojalnym przyjacielem.

W swej pracy zawodowej, będącej przykła-
dem owocnej kariery naukowej, związał się 
prof. zw. dr hab. Stanisław Lis, dr h.c. z Uni-
wersytetem Ekonomicznym w Krakowie, 
gdzie ukończył studia i przeszedł przez ko-
lejne etapy kariery akademickiej osiągając 
kolejne stopnie naukowe doktora, doktora 
habilitowanego i tytuł naukowy profesora, 
który stanowi zwieńczenie kariery uniwer-
syteckiej. Studiował na Wydziale Ogólnoeko-
nomicznym Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 
gdzie uzyskał magisterium z ekonomii. Sto-
pień doktora nauk ekonomicznych otrzymał 
na podstawie rozprawy Mierniki poziomu 
rozwoju wzrostu gospodarczego, a tematem 
Jego habilitacji  był Problem wyrównywania 
poziomu rozwoju gospodarczego krajów so-
cjalistycznych. W wyniku uzyskania tytułu 
naukowego profesora nauk ekonomicznych 
został profesorem nadzwyczajnym, a następ-
nie zwyczajnym w Akademii Ekonomicznej  
w Krakowie.

Dorobek naukowy prof. Lisa poświad-
czony licznymi publikacjami jest wynikiem 
jego pasji badawczej. Jest autorem i współ-
autorem 17 książek i monografii. Prof. Sta-
nisław Lis poświęcał się także pracy orga-
nizacyjnej, zasiadając w ważnych organach 
kolegialnych Uczelni. Sprawował również 
szereg ważnych funkcji kierowniczych, po-
cząwszy od zastępcy dyrektora Instytutu 
Ekonomii Politycznej, poprzez kierownika 
Zakładu Analiz Porównawczych Systemów 
Ekonomicznych, a następnie dyrektora 
Instytutu Ekonomii Politycznej. Kierował 
Katedrą Teorii Ekonomii i brał udział  
w pracach wielu komisji uczelnianych. Aktu-
alnie pracuje naukowo w Katedrze Polityki 
Ekonomicznej i Programowania Rozwoju.

Aktywność naukowa prof. Lisa mia-
ła także swój wymiar międzynarodowy. 
Współpracował z zagranicznymi ośrod-
kami uniwersyteckimi, gdzie zapraszano 
go w charakterze profesora wizytującego. 

Gościł w liczących się naukowo i ciszących 
się prestiżem centrach życia naukowego. 
Dwukrotnie przebywał jako visiting scho-
lar na Uniwersytecie Harvarda. W podob-
nym charakterze zaproszony został przez 
znany w USA i na całym świecie The Johns 
Hopkins University.  Czterokrotnie był za-
praszany jako visiting profesor na wykła-
dy do Norwegian School of Economics and 
Bussines Administration w Bergen, gdzie 
prowadził także badania naukowe. 

Prace prof. Stanisława Lisa obejmują 
szerokie spektrum zainteresowań nauko-
wych, świadcząc o jego niemałych uzdol-
nieniach. Biorąc pod uwagę rangę osią-
gnięć naukowych wskazać należy przede 
wszystkim na takie obszary zainteresowań 
Profesora jak: metodologia badań poziomu, 
dynamiki i czynników (w tym struktural-
nych) rozwoju gospodarczego Polski; teoria 
integracji gospodarczej w Europie; ana-
liza procesów konwergencji gospodarek 
krajów Europy Środkowo-Wschodniej do 
wymagań integracyjnych ze Wspólnotami 
Europejskimi; analiza kosztów i korzy-
ści ekonomicznych przystąpienia Polski 
do Unii Gospodarczej i Walutowej; teoria  
i polityka makroekonomiczna w Polsce, 
ze szczególnym uwzględnieniem procesów 
transformacji systemowej gospodarki; mię-
dzynarodowa konkurencyjność gospodarek 
na rynku światowym (na przykładzie Pol-
ski i USA); badania porównawcze (compa-
rative economics) rozwoju gospodarczego 
Polski, Słowacji, Czech i Węgier w okresie 
transformacji systemowej i integracji eko-
nomicznej z Unią Europejską. Świadczy 
to o imponującym zakresie zainteresowań 
badawczych Profesora.

Prof. Stanisław Lis jest nie tylko uzna-
nym naukowcem i czynnym uczestnikiem 
życia akademickiego, ale także wielce 
zasłużonym dydaktykiem i wychowawcą 
młodej kadry naukowej. Wykładał przed-
mioty o podstawowym znaczeniu dla 
edukacji młodych ekonomistów takie jak: 
ekonomia polityczna oraz mikro- i ma-
kroekonomia. Prowadził je dla studentów  
i doktorantów w Akademii Ekonomicznej w 
Krakowie. O randze jego umiejętności dy-
daktycznych świadczy fakt zapraszania go 
przez całe lata jako profesora-wykładowcy 
przez wiele uczelni krakowskich takich jak 
Uniwersytet Jagielloński, Akademia Gór-
niczo-Hutnicza, Akademia Pedagogiczna, 
czy Akademia Wychowania Fizycznego  
i regionalnych, takich jak Małopolska 
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 

JUBILEUSZ

Jubileusz 70 lecia 
prof. zw. dr hab. Stanisława Lisa, dr h.c.

Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku,  
w której aktualnie sprawuje funkcję rek-
tora.

Za szczególne zasługi na polu międzyna-
rodowej współpracy naukowej i dydaktycz-
nej między Katedrami Teorii Ekonomii 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Braty-
sławie i Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Krakowie, profesor Stanisław Lis otrzy-
mał w 2007 roku doktorat honoris causa 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Braty-
sławie, który nagrodził w ten sposób jego 
wielkie zaangażowanie w budowanie trwa-
łych więzi pomiędzy bratnimi instytucjami  
i narodami.

Prof. Stanisław Lis w uznaniu swych 
zasług odznaczany był wielokrotnie wy-
sokimi odznaczeniami państwowymi. 
Uhonorowany został Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski (1996 r.), 
Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta 
(2000 r.) a także Medalem Komisji Eduka-
cji Narodowej, przyznawanym za wybitne 
osiągnięcia dydaktyczne (2003 r.). Posiada 
także szereg odznaczeń i wyróżnień regio-
nalnych.

Trudno wymienić i scharakteryzować 
wszystkie zasługi i osiągnięcia Jubilata. 
Chcąc jednak powiedzieć o najważniej-
szych, należy w pierwszym rzędzie pod-
kreślić Jego indywidualność jako badacza 
o szerokich zainteresowaniach teoretycz-
nych, posiadającego dar trafnego interpre-
towania danych i prognozowania tenden-
cji gospodarczych. Z jego prac wyczytać 
można programowe przywiązanie do rze-
telnej i obiektywnej analizy naukowej, 
wolnej od politycznego koniunkturalizmu 
i skłonności do naukowego nowinkarstwa.  
W swoich badaniach profesor ceni sobie 
najbardziej dążenie do prawdy, szacunek 
dla innych, pracowitość i wiedzę, a także 
rzetelność naukową. Ad multos annos Pa-
nie Profesorze! 

Prof. dr hab. Andrzej Prusek Kie-
rownik Katedry Polityki Ekonomicznej  
i Programowania Rozwoju Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie
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Panie prezesie, zbliża się koniec 
roku kalendarzowego, zawsze 
wówczas mówi się kondycji firmy. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunika-
cyjne funkcjonuje bez najmniejszych 
zakłóceń. Reguluje przy tym wszystkie 
swe należności na bieżąco i dalsze jego 
funkcjonowanie nie jest w żadnej mie-
rze zagrożone.  Przyjmując więc   za wy-
znacznik sytuacji stan finansów i per-
spektywę obsługi linii, należy stwierdzić 
że sytuacja jest dobra. Ma na to wpływ 
bez wątpienia fakt, że MPK dowozi 
dzieci do gimnazjów. Jeszcze przed wa-
kacjami uzyskaliśmy kolejne zlecenia  
i zakres naszych dowozów dzieci do gim-
nazjów praktycznie nie  uległ zmianie. 
Oczywiście nie należy popadać z samo-
zachwyt, bo do zrobienia jest wiele, ale 
firma się rozwija i to widać.

Faktycznie widać odnowiony bu-
dynek i plac zajezdni, ale czy to 
czasem nie jest tylko fasada firmy? 
Nie, to nie tylko fasada. Choć jest takie 
powiedzenie „ jak cię widzą tak cię pi-
szą”, więc nie należy również nie doce-
niać zewnętrznego wyglądu. Przy oka-
zji remontów, należy w tym  miejscu 
zauważyć, że są to pierwsze tak poważ-
ne remonty przeprowadzone od począt-
ku istnienia firmy. Zmieniono całkowi-
cie warunki obsługi naszych klientów  
i również warunki pracy wszyst-
kich pracowników. Podkreślam słowo 
wszystkich, bo remonty objęły nie tyl-
ko pomieszczenia biurowe, ale również 
część socjalną załogi.  

A czy w waszym taborze też zaszły 
jakieś pozytywne zmiany?
W ubiegłym roku na ulicach gminy poja-
wił się mercedes cito. To pierwszy pojazd 
tej klasy, jaki obsługuje lokalne trasy ko-
munikacyjne w Brzesku. Został on życz-
liwie przyjęty przez pasażerów i dotarło 
do mnie wiele pozytywnych komenta-
rzy zwłaszcza od osób starszych. Niska 
podłoga na całej powierzchni i system 
„przyklęku” na przystankach, który do-
datkowo obniża jeszcze konieczną do po-
konania barierę przy wsiadaniu, jest nie-
wątpliwym ułatwieniem dla podróżnych  
z dysfunkcją narządów ruchu. Poza 
tym, w bieżącym roku zakupiliśmy 
„busa” z dofinansowania Urzędu Gmi-
ny i kolejnego mercedesa 303 już  
z własnych środków. 

Chwali Pan wygodę podróżowania 
niskopodłogowym cito i pamiętam, 
że mówił mi pan przy poprzedniej 
rozmowie, że niskopodłogowe au-
tobusy to przyszłość komunikacji 
miejskiej, a teraz słyszę, że kupuje 
pan kolejnego mercedesa 303, któ-
ry z niską podłogą nie ma przecież 
nic wspólnego. 
Paradoksalnie jedno nie przeczy dru-
giemu. Oprócz przewozów na liniach 
komunikacyjnych dowozimy również 
młodzież gimnazjalną do szkół, a tu 
właśnie najlepiej się sprawdzają 303, 
których w tej chwili mamy już 5.

Uważa Pan, że to dobra wiadomość 
dla rodziców, iż ich dzieci kolejny 
rok będą dojeżdżać autobusami 
MPK do szkoły?
Uważam, że tak. Mamy w tych dowo-
zach spore już doświadczenie i zapew-
niam, że nie jest to  wcale zadanie 
proste. Może z punktu widzenia ro-
dzica wysyłającego dziecko codziennie 
na ten sam przystanek, nie widać nic 
szczególnego, ale na niektórych liniach 
harmonogram dowozu zmienia się  
w kolejnych dniach tygodnia,  a dla zre-
alizowania wszystkich dowozów w nie-
które dni trzeba wysłać aż 7 autobusów 
równocześnie, ale umiemy z tym sobie 
radzić.

A co o warunkach samego już po-
dróżowania?
Na ten temat narosło trochę nieporo-
zumień. Niektórzy rodzice uważają, że 
dzieci powinny dojeżdżać tylko gimbu-

sami. Oczywiście rodzice mogą mieć 
takie zdanie i mają do niego pełne pra-
wo, ale żaden przepis nie nakłada ani 
na szkołę, ani na przewoźnika takiego 
obowiązku. Można więc sobie wyobra-
zić,  że gmina kupuje kolejnych  7 ty-
powych gimbusów i dowozi nimi dzieci, 
nawet więcej niż 7, bo gimbusy mogą 
zabrać do 50 osób,  a my przewozimy 
w jednym autobusie więcej, a potem te 
gimbusy cały dzień stoją na parkingu.  
Ale to byłoby  tylko zrealizowanie bar-
dzo kosztownych  oczekiwań niektórych 
rodziców, a nie wymóg prawa. 

Twierdzi Pan, że przewożenie po-
nad 50 dzieci stłoczonych w auto-
busie jest zgodne z prawem?
Liczbę pasażerów, którą może prze-
wozić autobus, określa jego producent 
uzyskując na to homologację, czyli 
urzędowe potwierdzenie. Twierdzę za-
tem, że zawsze podstawiamy autobus,  
czasem są to dwa autobusy, który jest 
dostosowany do przewozu takiej liczby 
młodzieży, jaka  dojeżdża z danego kie-
runku. Określenie, że dzieci są stłoczo-
ne lub autobus jest przeładowany, jest 
subiektywnym odczuciem. W ubiegłym 
roku mieliśmy kilka kontroli. Jedną 
nawet zleconą przez Komendę Woje-
wódzką Policji, po skardze, że jeździmy 
„przeładowanymi” autobusami,  ale 
żadna    z tych kontroli nie stwierdziła  
nieprawidłowości w przewozach. Dla 
lepszego zobrazowania podam, iż wspo-
mniany już mercedes cito ma tylko 23 
miejsca siedzące, ale oprócz tego prawie 
40 stojących. To samochód niemiecki  

Końcówka roku u brzeskiego przewoźnika
– z prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, Krzysztofem Gaworem rozmawiała Zofia Sitarz
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i to standardy niemieckie dopuszczają, 
by przewozić w nim blisko 60 pasaże-
rów. Od maja do grudnia 2009 roku au-
tobus ten obsługiwał linię nr 5 i nigdy 
nie ma tam aż tylu pasażerów równo-
cześnie. Miałem natomiast kilka inter-
wencji, że autobus jest przeładowany, 
podczas gdy tak naprawdę  to tylko 
brakowało miejsc siedzących. 

Zatem jest dobrze i nic nie należy 
poprawiać?
Ależ nic podobnego. Właśnie by popra-
wić warunki dowozu, zaraz po podpi-
saniu umów na kolejny rok dowozów 
gimnazjalnych  kupiłem kolejnego 
mercedesa 303, by  zastąpić jednego 
z mocno już zmęczonych autosanów. 
Kupiłem tylko jednego, bo za tyle będę 
mógł zapłacić z pieniędzy zarobionych 
na dowozach. Myślę jednak, że jest to 
jeden z kroków na drodze, która osta-
tecznie doprowadzi do całkowitej zmia-
ny standardu autobusów użytych do 
dowozu dzieci. Dodatkowo autobusy te 
będą również służyły mieszkańcom na 
liniach komunikacyjnych, a nie wysta-
wały na parkingach, oczekując na za-
kończenie lekcji, jakby to miało miejsce 
przy zakupie typowych gimbusów.

WYWIAD

Zakończył się I etap modernizacji  
i przebudowy Domu Ludowego w Jadow-
nikach. Wartość robót zamknęła się kwo-
tą 320 tysięcy złotych. 

Roboty rozpoczęły się na przełomie 
maja i kwietnia, realizowane były przez 
Inwestycje Budowlane „Sediwy”. 

-W ramach modernizacji budynku wy-
mieniono stolarkę zewnętrzną, wykonano 
ocieplenie ścian zewnętrznych i elewację, 
a także remont schodów. Wybudowano 
pochylnię dla niepełnosprawnych, remon-

towi poddano dach – wymienia inspektor 
Antoni Staszczyk z Wydziału Infrastruk-
tury Technicznej i Komunalnej. 

-Obiekt od dawna czekał na remont 
– mówi burmistrz Grzegorz Wawryka. 
–Jadowniki to duża wieś, która potrzebu-
je odpowiedniego zaplecza do organizacji 
imprez kulturalnych i rozrywkowych. 
Planujemy, że w przyszłym roku, jeżeli 
Rada Miejska przekaże na ten cel odpo-
wiednie fundusze, przeprowadzony zo-
stanie kolejny etap remontu.

Dom ludowy po liftingu

550 tysięcy złotych kosztować będzie  
I etap remontu ulicy Środkowej w Jadow-
nikach. Przy tej ulicy kilka tygodni temu 
rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej, 
przy okazji dokonano modernizacji sieci 
gazowej i elektrycznej. Zakończono także 
remont części ulicy na odcinku od ul Ma-
łopolskiej do Wschodniej – wykonano przy 
niej nowy chodnik z kostki brukowej oraz 
położono asfalt. 

-Pozostały odcinek drogi od ul. Wschod-

niej do krajowej „czwórki” jeszcze częścio-
wo wykonany zostanie w tym roku. Po 
jednej stronie położony zostanie chodnik, 
droga zostanie także odwodniona. Prace 
związane z kanalizacją potrwają jeszcze 
jakiś czas, po tym ziemia musi się usta-
bilizować, dlatego podjęliśmy decyzję  
o  tym, że remont ulicy zostanie dokończo-
ny wiosną przyszłego roku –wyjaśnia kie-
rownik Referatu Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska, Henryk Piela.

Remont ulicy Środkowej

Okres jesienno-zimowy jest czasem,  
w którym dzieci uczęszczające do szkoły sta-
nowią grupę narażoną na różnego rodzaju 
niebezpieczeństwa.  Zagrożenia te dotyczą 
najmłodszych uczestników  ruchu drogowe-
go, dlatego też w  Szkole Podstawowej im. 
Tadeusza Kościuszki w Morzyskach odbyło 
się spotkanie uczniów klas I - III z policjan-
tami Wydziału Ruchu Drogowego Komen-
dy Powiatowej Policji w Brzesku. 

Podczas spotkania funkcjonariusze przy-
pomnieli uczniom zasady bezpiecznego 
poruszania się po drodze i właściwego prze-
chodzenia przez jezdnię, tak by nie stwarzać 
zagrożenia. Uświadomili także, jak bardzo 
ważne jest noszenie, zwłaszcza w warun-
kach ograniczonej widoczności, kamizelek 
odblaskowych. Omówili jak bezpiecznie  
i prawidłowo należy jeździć rowerem oraz 
jakich numerów telefonów alarmowych 
można użyć w uzasadnionych sytuacjach. 

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem 
uczestniczyli w spotkaniu, chętnie dzielili 
się swoimi uwagami na temat przeżytych 
wydarzeń i zaobserwowanych sytuacji. 
Na zakończenie pierwszoklasiści otrzy-
mali drobne upominki w postaci płyt CD.  

                                             B.Zachara

Jestem bezpieczny

MPK spełnia  funkcje utrzymania po-
łączeń nierentownych i przewozów pa-
sażerów z prawem do ulg w opłatach. 
Zapewnia wykonanie usług przewozów 
gimnazjalnych, na wykonanie których 
raczej poza MPK brakuje chętnych,  
a które są zadaniem własnym spoczy-
wającym na gminie. Należy również 
dostrzec w spółce funkcje stabilizato-
ra cen rynkowych na usługi przewozo-
we. Ocenić to można choćby na przy-
kładzie miejscowości przyległych do 
gminy, gdzie MPK kiedyś świadczyło 
swe usługi, a po wstrzymaniu dopłat 
z ościennej gminy wycofało się z tam-
tego terenu. Ceny biletów pozostałych 
przewodników znacznie wtedy wzro-
sły i nadal są znacznie wyższe, nie 
wspominając o braku oferty ulgowych 
czy bezpłatnych przejazdów dla osób 
starszych i niepełnosprawnych. Pie-
niądze wnoszone corocznie do MPK to 
jedne z najlepiej wydanych środków. 
Nie dość, że dają szeroki zakres ulg 
w opłatach przejazdami w ich auto-
busach, to jeszcze skutecznie blokują 
możliwość podwyższania cen przez 
konkurencyjnych przewoźników.  Za-

tem środki te skutkują bezpośrednimi 
korzyściami dla pasażerów MPK, ale 
również pośrednio dają oszczędno-
ści pasażerom innych przewoźników. 
Według ostrożnych i wiarygodnych 
szacunków kwota 750 tysięcy złotych 
wnoszona corocznie do MPK skutkuje 
1,5 milionem złotych pozostawionych 
w kieszeniach mieszkańców gminy.  
I jeszcze jeden, zupełnie niedostrzega-
ny aspekt finansowania przez gminę 
darmowych przejazdów.  Prawo do 
korzystania z takich przejazdów za-
chęca osoby nimi objęte do wyjścia  
z domu i przemieszczania się choćby 
na niewielkie odległości, a nie trzeba 
chyba tłumaczyć jak społecznie ko-
rzystne jest  zwiększenie  ruchliwości 
osób niepełnosprawnych ze względu 
na wiek czy dolegliwości zdrowotne. 
Obecna forma nadzoru właścicielskie-
go daje pełną kontrolę nad sposobem  
wykorzystanie przez spółkę środków 
budżetowych. Struktura własności 
gwarantuje, że spółka nie stara się 
wygenerować zysku dla właściciela,  
a jedynie dba, by zrównoważyć koszty 
działalności z  przychodami.

Komentuje dla BIM zastępca burmistrza Jerzy Tyrkiel
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Wilgotność bliska 100%, słońce praży, 
na dodatek wiatr pobiegł gdzieś w inną 
stronę, więc parno jest jak w saunie. Zaraz 
zabrzmi dzwonek wzywający wszystkich 
do ustawienia się w kolejce po miskę ryżu 
z kurczakiem. Tymczasem relaksując się 
w hamaku, mogę się wpatrywać w prze-
suwające się obrazy za burtą. Na zmianę 
pojawia się plaża, pola ryżowe i las tro-
pikalny. Czasem można dostrzec małą 
wioskę indiańską zagubioną gdzieś nad 
brzegiem rzeki. Mieszkańcy z zaciekawie-
niem wyglądają naszej łódki, na której 
płyną ich krewni, towary z miasta, bądź 
po prostu chcą się przypatrzeć, kto tym 
razem przepływa przed ich domem. Pa-
sażerowie natomiast wypatrują koszy peł-
nych soczystych owoców czy też świeżych 
ryb wnoszonych przez lokalne kobiety.  
A wszystko odbywa się w bardzo leniwym 
tempie przy akompaniamencie regional-
nej muzyki dobiegającej z głośnika zawie-
szonego pod górnym pokładem. Może po-
czytam książkę? Może zagadam sąsiadkę 
z hamaku obok, co słychać? A może utnę 
sobie drzemkę? Już drzemałam? Nie szko-
dzi, na odpoczynek na łódce czas zawsze 
się znajdzie. I tak przez 7 dni. Trasę z Pu-
callpy do Iquitos pokonujemy łódką Pedro 
Martin po rzece Ucayali. Wraz z nami pły-
nie 150 innych pasażerów: sklepikarka, 
docent z uniwersytetu w Limie, strażnik 
parku narodowego, rybak, producent ko-
kainy, kanadyjski „gringo” i całe mnóstwo 
innych osób przeróżnych profesji. Są też 
rodzinki z gromadą dzieciaków biega-
jących między niezliczonymi pudłami, 
skrzynkami czy torbami rozstawionymi 
na całej powierzchni pokładu. Każda oso-
ba to inna historia, a każda rozmowa to 
inna bajka. Czasem zagdacze kaczka spod 
ławki, a żółw leniwie rzuci okiem zza krat 
swojego domu. I taką wesołą gromadką 
docieramy w końcu do Iquitos, czyli mia-
sta w peruwiańskiej Amazonii, do którego 
można dostać się jedynie drogą wodną lub 
powietrzną. Mijając bogato zdobione rezy-
dencje baronów kauczukowych docieramy 
do Belén, czyli dzielnicy biedoty. Tamtej-
sze domy budowane są na wysokich drew-
nianych palach. Ta część miasta bowiem 
w czasie wysokiej wody przeistacza się  
w swoistą Wenecję. Natomiast teraz, kiedy 
dni nie obfitują w opady, ziemia odsłania 
wszystkie „skarby”, czyli całą masę śmieci 
i odpadów. Ale gdzie nie zjeść świeżo zło-
wioną rybkę jak nie tutaj? Udajemy się też 
na drugą stronę rzeki Nanay do wioski Pa-
dre Cocha, gdzie odwiedzamy Mariposario 

Pilpintuwasi, czyli dom motyli, jak i kilku 
innych zwierząt uratowanych z niewoli. 
Obserwujemy cały cykl przepotwarzania 
się gąsienic w motyle, jak i przypatrujemy 
się tym delikatnym stworzeniom bezgło-
śnie trzepoczącym nam naszymi głowami. 
Szkoda tylko, że ich żywot zamyka się  
w okresie siedmiu dni. Składamy także 
wizytę Indianom Bora, którzy opowiadają 
nam o swoim życiu w dżungli.

Po kilku dniach spędzonych w Iquitos 
opuszczamy to miejsce również łódką, 
tyle że kierujemy się na zachód. Rzeką 
Marañon docieramy do Yurimaguas, 
skąd przez liczne górskie miasteczka je-
dziemy do maleńkiej wioski Tingo. Stam-
tąd ruszamy zobaczyć ukryte wysoko  
w górach ruiny Kuelap z czasów cywili-

zacji Chachapoyas. Przy okazji mamy 
okazję poznać gościnność mieszkańców 
tamtych okolic. Tuż przed wejściem na 
tereny ruin zastaje nas deszcz. Szczęśli-
wym trafem znajdujemy się akurat przy 
domu pani Susany, która zaprasza nas do 
siebie. Wraz z piątką dzieci mieszka ona 
w lepiance, w której warunki mieszkanio-
we są bardzo skromne. Nie przeszkadza 
to jednak temu, że domownicy obdarowu-
ją nas sympatią i niczym nieskrępowaną 
dobrocią. Przy świetle świeczki spędzamy 
miły wieczór, spożywając razem pyszną 
zupę przygotowaną przez panią domu. 
Śpimy w jednej z izb, a rano zwiedzamy 
ruiny pod przewodnictwem jednego z sy-
nów pani Susany.

Dalej przez góry jedziemy do Cajamarki, 
w której to śmierć poniósł inkaski wład-
ca Atahualpa. Odwiedzamy pozostałości 
komnaty El Cuarto del Rescate, w którym 
był więziony przed śmiercią. Udajemy się 
także do Baños del Inca, gdzie znajdują 
się liczne baseny termalne. Tutaj też Ata-
hualpa odpoczywał tuż przed konfrontacją  
z Francisco Pizarro i jego wojskiem. Ru-
szamy także poza miasto do Cumbe Mayo 
zobaczyć pre-inkaskie akwedukty.

Następnie kierujemy się na północ do ko-

lonialnego Trujillo, gdzie odwiedzamy ruiny 
Chan Chan z czasów cywilizacji Chimu.

Nasycone historią mamy teraz ochotę na 
odpoczynek, dlatego udajemy się do „raju” 
surferów, czyli do Mancory znajdującej się 
nad samym Pacyfikiem. Kąpiel w oceanie 
przynosi błogie orzeźwienie. Zażywając 
słońca myślimy już jednak, z której stro-
ny wjechać do Ekwadoru i od czego zacząć 
zwiedzanie. Decydujemy się na początek 
na odwiedziny miasteczka Loja i pobliskie-
go Vilcabamba.

Stąd zaglądamy do miejscowości Cuen-
ca, w której poznajemy etapy powstawania 
słynnych kapeluszy panamskich. To wła-
śnie przy pomocy rąk ekwadorskich kobiet 
powstają te piękne nakrycia głowy. Uda-
jemy się także do ruin Ingapirca zobaczyć 
pozostałości po cywilizacji Kañari. Wie-
czory natomiast spędzamy na koncertach 
światowej sławy muzyków, którzy pojawili 
się tutaj w ramach festiwalu jazzowego. 
Następnie składamy bardzo szybką wizytę 
w Guayaquil, które przygniata nas swoim 
ogromem i zupełnie nie zachwyca. Dlatego 
czym prędzej kierujemy się z powrotem na 
wschód tym razem do Riobamby znajdują-
cej się u stop najwyższego szczytu Ekwado-
ru –wulkanu Chimborazo 6310m dostojnie 
górującego nad miastem.

Potem nadchodzi czas aktywnego odpo-
czynku w Baños. Miejsce to znajduje się  
w prześlicznej dolinie i ma do zaoferowa-
nia całą gamę atrakcji sportowych. Od ro-
werów górskich, jazdę konną, przez skoki 
na bungee i canyoning aż po paragliding. 
My decydujemy się wziąć udział w cha-
rytatywnym raftingu zorganizowanym  
w celu pomocy rodzinie jednego z przewod-
ników, który zginął na kajaku przed kilko-
ma dniami. Rzeką Pastaza spływamy do 
Puyo leżącego już w dżungli. Atmosfera jest 
fantastyczna i pomimo deszczu wszyscy ba-
wią się doskonale. Natomiast na rowerach 
przejeżdżamy La Ruta de las Cascadas 
– trasa licznych wodospadów znajdujących 
się na odcinku 20km od Baños.

Ponieważ aktywny wulkan Tungurahua, 
znajdujący się w sąsiedztwie Baños ukry-
wa się cały czas w chmurach, postanawia-
my udać się do Latacunga, skąd planujemy 
wejście na najwyższy aktywny wulkan Co-
topaxi 5897m npm. Niestety, 500m przed 
szczytem musimy zawrócić, gdyż zdajemy 
sobie sprawę, że nie uda nam się zdążyć 
przed świtem. Później schodzenie może być 
niebezpieczne. No cóż, czasem trzeba też 
umieć zaakceptować porażkę. Jest powód, 
żeby tu wrócić. Tymczasem stolica czeka. 
Ruszamy do Quito i mamy nadzieję, że 
panujący tam obecnie stan wyjątkowy nie 
odbije się negatywnie na naszej wizycie.              

                                  Gabriela Grabarz     

List z Ameryki

Cajamarca
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Jubileuszowe uroczystości odbyły się 
w sobotę, 25 września, na Ranczu Pasja. 
Wzięli w niej udział przedstawiciele samo-
rządowych władz gminy i powiatu, posło-
wie Ziemi Brzeskiej, reprezentanci zaprzy-
jaźnionych i współpracujących z BZK firm, 
a także pracownicy związani z firmą od 
początku jej istnienia po dziś. 

Z okazji jubileuszu listy gratulacyjne na 
ręce prezesa BZK Janusza Filipa złoży-
li posłowie Edward Czesak i Jan Musiał, 
wicestarosta brzeski Stanisław Pacura, dy-
rektor brzeskiego oddziału PKO BP Antoni 
Skurnóg, dyrektor tarnowskiego oddziału 
Karpackiej Spółki Gazownictwa Maria 
Gajda, prezes zarządu krakowskiego MPO 
Henryk Kultys, właściciel firmy JAWOR 
Wacław Jawor oraz burmistrz Brzeska 
Grzegorz Wawryka. 

Pięcioro pracowników otrzymało upa-
miętniające jubileusz medale oraz pienięż-
ne nagrody. Wśród nagrodzonych znaleźli 
się Danuta Ciuruś, Maria Nawrocka, Wie-
sława Nierodzińska, Stanisława Żak i Bo-
lesław Fijałkowski. 

Uczestnicy jubileuszu obejrzeli kabare-
towy spektakl w wykonaniu młodych arty-
stów działających przy Miejskim Ośrodku 
Kultury. W programie wystąpili: Andżeli-
ka Batko, Milena Kansy, Natalia Mlecz-
ko, Teresa Szydłowska, Monika Zydroń, 
Krzysztof Musiał, Piotr Styczeń, Krzysztof 
Szydłowski i Hubert Zapiór. 

Tuż przed zapadnięciem zmroku rozpo-
częła się plenerowa dyskoteka, która po-
trwała do późnych godzin nocnych. W rolę 
didżeja wcielił się Krzysztof Szydłowski, 
który specjalnie na tę okazję przygotował 
zestaw największych przebojów, począw-
szy od lat 60-tych po współczesne czasy.

Organizatorem jubileuszowego pikniku 
były oczywiście Brzeskie Zakłady Komu-
nalne wspomagane przez Spółkę Gazu 
Bezprzewodowego – tzw. „córkę” firmy.  
W gronie sponsorów znaleźli się PSS Spo-
łem Brzesko, tarnowski oddział Karpackiej 
Spółki Gazownictwa oraz państwo Anna  
i Kazimierz Kuralowie, właściciele restau-
racji „Galicyjska”. 

Zgodnie z decyzją powiatowych władz 
MPGK rozpoczęło działalność 1 stycznia 
1960 roku. W skład przedsiębiorstwa 
wchodziły Zakład Oczyszczania Miasta, 

Łaźnia, Zakład Obsługi Urządzeń Komu-
nalnych, Administracja Domów Mieszkal-
nych, Ekipa Remontowo-Budowlana, Rzeź-
nia i Targowiska oraz Rozdzielnia Gazu.

Bardzo ważna w historii firmy i miasta 
jest data 30 kwietnia 1961 roku. Wte-
dy to zapalona została pierwsza gazowa 
świeczka. 

1 stycznia 1963 roku w strukturach 
MPGK pojawił się zakład pogrzebowy,  
a 1 lipca tego samego roku został po-
wołany do życia Zakład Wodociągów i Ka-
nalizacji. 

1 czerwca 1964 roku uruchomiona zo-
stała Pralnia Chemiczna, a 1 listopada 1964 
otwarto w Bochni punkt szycia garderoby. 
W tymże 1964 roku połowa brzeskich po-
sesji wyposażona została w znormalizowane 
pojemniki do wywozu śmieci. Uruchomiono 
też dystrybutor paliw płynnych. 

Kolejna ważna data w historii Brzeska, 
a ściśle związana z działalnością MPGK, to 
1 sierpnia 1966 roku, kiedy to z inicja-
tywy firmy została uruchomiona pierwsza 
linia miejskiej komunikacji autobusowej 
obsługiwana jeszcze wtedy przez tarnow-
skie MPK. Autobus nr 1 kursował pomię-
dzy Browarem Okocim a Dworcem PKP.  
W maju 1966 roku ruszył punkt sprze-
daży bezprzewodowego gazu, który z roku 
na rok obsługiwał coraz więcej klientów. 
Zakład Zieleni Miejskiej powołany został 
30 listopada 1966 roku. Oprócz terenów 
miejskich zajmował się też utrzymaniem 
parku Goetzów. 

1 stycznia 1967 roku utworzono Za-
kład Gazu Bezprzewodowego. Firma otrzy-
mała też kolejne zadanie – eksploatację 
komunalnego cmentarza. 

1 lutego 1969 roku w strukturach firmy 
funkcjonować zaczął Zakład Cegielni i Prefa-
brykarni. 1 lipca 1971 roku nastąpiła fuzja, 
w wyniku której MPGK połączono z Miej-
skim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej

Rok 1972 stał pod znakiem wielu istot-
nych zmian. 1 stycznia powołano Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej. Zakład admi-
nistrował sześcioma kotłowniami. 

W listopadzie 1973 roku MPGK prze-
jęło do eksploatacji Zakład Uzdatniania 
Wody w Łukanowicach. Brzesko wreszcie 
doczekało się dobrej wody do picia, a przed-
siębiorstwo poszerzyło swą działalność  

Złote Gody
W tym roku Brzeskie Zakłady Komunalne obchodzą 50-lecie istnienia. 

Firma rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 1960 roku, a jej pierwsza na-
zwa brzmiała Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Przez 
te pięćdziesiąt lat zakład na stałe wpisał się w krajobraz naszej gminy, 
wnosząc spory wkład w rozwój Brzeska i ościennych miejscowości.

o eksploatację ujęcia wody w Łukanowi-
cach, pompownię wody w Sufczynie, Łysej 
Górze, a później w Szczurowej. 

1 września 1975 roku zmieniła się 
nazwa zakładu. Od tej pory firma funkcjo-
nowała do pewnego czasu jako Rejonowe 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej. Ówczesne RPG-
KiM, a dzisiejsze BZK, kojarzone są z tzw. 
bazą mieszczącą się przy ulicy Przemysło-
wej. Grunty pod ową bazę wykupione zo-
stały przez firmę w 1976 roku. Wtedy też 
firma przekazała do WPWiK Tarnów Za-
kład Wodociągów i Kanalizacji oraz przeję-
ła całość spraw związanych z działalnością 
Zakładu Rozdzielnictwa Gazu Bezprzewo-
dowego przy MPGK w Tarnowie posze-
rzając w ten sposób działalność na tereny 
Tarnowa i Dąbrowy Tarnowskiej. 

13 grudnia 1979 roku RPGKiM prze-
kazało brzeskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej zasoby mieszkalne administrowane do 
tej pory przez firmę. 

Nadszedł wreszcie pamiętny 1980 rok, 
którego wydarzenia przyniosły też wiele 
zmian w firmie. Część załogi wstąpiła do 
nowego związku zawodowego NSZZ Soli-
darność. Pod koniec roku w przedsiębior-
stwie było już 126 członków NSZZ Solidar-
ność, 46 członków związków branżowych 
oraz 26 niezrzeszonych.

Obecnie Brzeskie Zakłady Komunalne, 
których siedziba znajduje się przy uli-
cy Słowackiego 1, prowadzą działalność  
w dwóch zakładach. Pierwszym z nich 
jest ZOMIE, do którego obowiązków na-
leży między innymi usuwanie stałych  
i płynnych nieczystości na terenie Brzeska 
i innych gmin, zarządzanie wysypiskiem 
odpadów komunalnych w Jadownikach 
(po rekultywacji) oraz zwalczanie skutków 
zimy. Zakład dysponuje też sceną, ława-
mi, stołami i barierami ochronnymi, które 
wynajmuje organizatorom plenerowych 
imprez masowych. Z kolei ZUK zajmu-
je się utrzymaniem czystości ulic, placów  
i terenów miejskiej zieleni, administracją 
przystanków oraz drogowymi i porządko-
wymi robotami. W jego strukturach działa 
też Zakład Pogrzebowy. BZK administrują 
cmentarzem komunalnym oraz przyszpi-
talnym prosektorium. 

Aktualnie realizowane są zadania ma-
jące na celu zwiększenie liczby klientów  
i poprawę wizerunku firmy. Rozszerza się 
działalność firmy, rozbudowywane są ta-
bor samochodowy i baza sprzętowa, coraz 
szersze są też działania proekologiczne 
prowadzone wspólnie z Urzędem Miej-
skim. Wdrażane w firmie strategie spra-
wić mają, że spółka ma olbrzymie szanse 
stać się brzeskim liderem w branży ko-
munalnej.                                       PRUD
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Dwadzieścia lat
przedszkola parafialnego w Mokrzyskach

Zmieniona w 1990 r. polityka oświato-
wa państwa, stworzyła warunki powrotu 
nauki religii do szkół. Nastał też czas, 
aby wzniesiony w latach 1987 - 1989 r. 
budynek Kaplicy Katechetycznej przy 
ul. Kościelnej w Mokrzyskach znalazł 
swe nowe przeznaczenie. To wówczas,  
z inicjatywy miejscowego proboszcza ks. 
Mariana Wala, zorganizowano Przed-
szkole Parafialne pw. Bł. Karoliny Kózki 
- placówkę niezwykle potrzebną miesz-
kańcom wsi. Państwowe przedszkole, 
które mieściło się kiedyś w starym bu-
dynku szkoły podstawowej w 1987 r. 
zostało zlikwidowane z uwagi na nieod-
powiednie warunki sanitarne. Budynek 
Kaplicy Katechetycznej był natomiast 
nowym obiektem, spełniającym wszelkie 
stawiane przedszkolom wymagania, tak 
pod względem sanitarnym jak i technicz-
no-budowlanym. Nie bez znaczenia była 
też lokalizacja budynku w bliskim są-
siedztwie szkoły podstawowej. Wszystkie 
te okoliczności doprowadziły do realizacji 
projektu nakreślonego jeszcze w latach 
czterdziestych XX wieku.

Idea założenia w Mokrzyskach instytu-
cji zajmującej się opieką i wychowaniem  
najmłodszych dzieci w ramach posługi 
Kościoła sięga lat wojny i okupacji. To 
ten trudny dla kraju czas sprawił, iż 
osiadłe w zabudowaniach Weroniki Pa-
łach (w miejscu gdzie obecnie stoi kościół 
parafialny) Siostry Franciszkanki Ro-
dziny Maryi powołały do życia ochronkę 
- skromny ośrodek opiekuńczy o charak-
terze filantropijnym. Przedsięwzięcie nie 
powiodło się. W 1951 r. władze komuni-
styczne zabroniły dalszego prowadze-
nia placówki z powodów czysto ideolo-
gicznych. Przypomnijmy, że był to czas,  
w którym wieś Mokrzyska pozostawała 
w obrębie Gminy Szczepanów i Powia-
tu Brzeskiego, a władzę na tym terenie 
sprawowali ludzie związani głównie  
z PZPR (PPR, PPS) i ZSL (SL, PSL). Na 
polu wychowania dzieci i młodzieży to-
czyła się wtedy najcięższa batalia Kościo-
ła z reżimem PRL. I choć kontynuowanie 
działalności ochronki stało się niemożli-
we, ten krótki okres jej funkcjonowania 
okazał się zapowiedzią większego i ory-
ginalnego dzieła, które ziściło się już po 
odzyskaniu pełnej wolności.

Zgodnie z ustawą z 1990 r. o samorzą-
dzie terytorialnym, prowadzenie przed-
szkoli jest zadaniem własnym gminy. 
Oddanie na potrzeby przedszkola przez 

Parafię pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Mokrzyskach okazałego budyn-
ku, ułatwiło Gminie Miejskiej w Brzesku 
realizację tego obowiązku. Choć orga-
nem założycielskim i podmiotem prowa-
dzącym jest parafia rzymsko-katolicka, 
ma ono charakter publiczny. Placówka 
realizuje bowiem program wychowania 
przedszkolnego określony przez Ministra 
Edukacji Narodowej i jest utrzymywana 
ze środków budżetowych gminy. Statut 
Przedszkola Parafialnego zatwierdził 
Kurator Oświaty w Tarnowie decyzją  
z dn. 29.09.1992 r. W ten sposób powsta-
ła nowa, kościelno-samorządowa forma 
instytucji oświatowo-wychowawczej na 
poziomie przedszkolnym, oparta o zasadę 
partycypacji stron. Kwestię tę, w takich 
oto słowach ujął sam pomysłodawca ks. 
Marian Wal: Korzyść była dla wszyst-
kich. Dzieci miały przedszkole z wycho-
waniem, gmina budynek bez czynszu, 
parafia większy wpływ na wychowanie 
dzieci. Taki model organizacyjny przed-
szkola był pierwszym w nowej rzeczywi-
stości politycznej w Polsce.

Publiczne Przedszkole Parafialne pw. 
Bł. Karoliny Kózki rozpoczęło swą dzia-
łalność 1 października 1990 r. Najpierw 
była to placówka z dwoma oddziałami 
licząca 45 dzieci. Obecnie przedszkole po-
siada trzy oddziały i 72. podopiecznych.  
W początkowym okresie prowadzenie 
przedszkola powierzono Siostrom Fran-
ciszkankom z domu zakonnego w Mokrzy-
skach, dla których praca z dziećmi jest 
częścią ich posłannictwa. Pierwszymi za-
konnicami, które pracowały w przedszko-
lu były s. Teresa Słonina i s. Stanisława 
Wojtyczka. Z siostrami zakonnymi współ-
pracowały osoby świeckie - nauczycielki 
wychowania przedszkolnego. W placówce 
od jej założenia do chwili obecnej - nie-
przerwanie przez 20 lat - pracują: Kry-
styna Biedak, Krystyna Kubala i Halina 
Palej. Funkcję dyrektora Przedszkola na 
przestrzeni lat kolejno pełniły: Krystyna 
Biedak (X 1990 - VIII 1991), s. Małgorza-
ta Kapłon (IX 1991 - VIII 1994), s. Re-
nata Szczerba (IX - XII 1994), mgr Ewa 
Tomana (I 1995 - nadal).  Po opuszczeniu 
parafii przez siostry zakonne w sierpniu 
2009 r., kadrę przedszkola stanowią wy-
łącznie w pełni wykwalifikowane osoby 
świeckie, razem 11 osób. Nauczycielem 
religii w „zerówce” jest proboszcz ks. mgr 
Jan Panek. Mury przedszkola opuściło 
już 793 absolwentów.

Publiczne Przedszkole Parafialne  
w Mokrzyskach - podobnie jak wszystkie 
tego rodzaju instytucje - pełni funkcje 
opiekuńcze, wychowawcze i kształcące 
dzieci w wieku 3-6 lat. Najmłodsi poprzez 
wspólną zabawę i naukę w warunkach 
dostosowanych do ich potrzeb i możliwo-
ści, rozwijają swe wrodzone predyspozy-
cje pod kątem przygotowywania ich do 
podjęcia nauki w szkole podstawowej. 
Zasada, że pierwsze lata życia dziecka 
decydują o jego rozwoju i dalszych losach 
- w przedszkolu tym znajduje pełne od-
zwierciedlenie w codziennych wysiłkach 
personelu. Podkreślić należy, iż w działa-
niach edukacyjnych omawianej placówki 
uwzględnia się wskazania pedagogiki 
katolickiej, która przyjmuje, iż kształto-
wanie człowieka winno się dokonywać 
poprzez rozwijanie jego przymiotów fi-
zycznych i duchowych w jedności osoby. 
Tak więc, wychowanie w przedszkolu 
jest zorientowane na realizację tradycyj-
nych i uniwersalnych wartości chrześci-
jańskich i odbywa się we współdziałaniu 
z rodzicami. W ten sposób przedszkole 
zapewnia korzystne dla dziecka oddzia-
ływanie wychowawcze oraz edukacyjne, 
nieodzowne dla przyszłego życia każdego 
młodego człowieka. Wielu wychowanków 
przedszkola, dziś już dorosłych ludzi,  
z sentymentem i chlubą wypowiada opi-
nie, których sens trafnie odzwierciedlają 
słowa amerykańskiego pisarza Roberta 
Fulghuma: Wszystkiego co naprawdę 
trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przed-
szkolu - o tym jak żyć, co robić, jak po-
stępować, współżyć z innymi, patrzeć, 
odczuwać myśleć, marzyć i wyobrażać 
sobie lepszy świat. Sukces wychowania 
w Publicznym Przedszkolu Parafial-
nym w Mokrzyskach, to efekt harmonii 
i współpracy między rodzicami dziecka, 
przedszkolem i parafią. Zarówno siostry 
zakonne w przeszłości jak i świeccy wy-
chowawcy obecnie - zawsze byli i są na-
stawieni na pożyteczny dialog i kontakt  
z rodzicami, co sprzyja bezstresowemu 
rozwojowi młodego człowieka przy zacho-
waniu jego tożsamości i przygotowaniu 
go na rozmaite oczekiwania i wymaga-
nia, z którymi spotka się w przyszłości.

Wspólna troska parafii i gminy o wy-
soki poziom realizacji zadań oświatowo-
wychowawczych urzeczywistniania jest 
na różne sposoby. Dużą wagę przywią-
zuje się do formacji samych nauczycie-
li-wychowawców, ich właściwemu przy-
gotowaniu w zakresie wiedzy ogólnej, 
pedagogicznej oraz religijnej. Pomimo, 
że przedszkole działa w nowocześnie 
urządzonych i wyposażonych pomiesz-
czeniach, każdego roku wykonywane 
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są remonty, konserwacje, modernizacje. 
Uzupełnia się wyposażenie. Wszystko 
po to, by zapewnić odpowiedni standard  
i jak najlepsze warunki dla dzieci. Tylko  
w ostatnich dwóch latach, dzięki stara-
niom i zapobiegliwości proboszcza ks. 
Jana Panka, wykonano szereg ważnych 
prac remontowych w budynku i wokół 
niego. Odnotować należy, iż m. in. roz-
wiązano problem odwodnienia i zabez-
pieczenia fundamentów, przeprowadzono 
gruntowny remont sal dla dzieci i innych 
pomieszczeń pomocniczych, wymieniono  
grzejniki c.o., stolarkę okienną i drzwiową. 
Materialną pamiątką czasu jubileuszu 
dwudziestolecia placówki pozostanie re-
mont ogrodzenia od strony frontowej ele-
wacji budynku. Zakres przeprowadzonych 
prac remontowych sprawił, że budynek 
przedszkola stał się jednym z najpiękniej-
szych obiektów w Mokrzyskach.

25 września 2010 r. przeszedł do hi-
storii Mokrzysk jako data jubileuszu 20. 
działalności Publicznego Przedszkola Pa-
rafialnego. W oprawie tego pięknego, sło-
necznego dnia odbyło się uroczyste świę-
towanie z udziałem wielu znakomitych 
gości. Obchody rocznicowe rozpoczęły się 
w kościele parafialnym koncelebrowaną 
mszą św. pod przewodnictwem biskupa 
ks. dr. Andrzeja Jeża, po której uczest-
nicy jubileuszu udali się do budynku 
przedszkola. Tam w atmosferze radości 
i zabawy, przed zaproszonymi gośćmi 
wystąpiły dzieci i absolwenci placówki  
z programem artystycznym. Był też czas 
i okazja na przemówienia, gratulacje, po-
dziękowania - dla dyr. mgr Ewy Toma-
na i Grona Pedagogicznego Przedszkola, 
oraz tych wszystkich osób, którzy swą 
pracą i zaangażowaniem stworzyli to 
przedszkole i wciąż go wspierają. Powo-
dy do satysfakcji mają proboszczowie: 
założyciel Przedszkola Parafialnego ks. 
Marian Wal i obecny kontynuator dzieła 
ks. Jan Panek. Ich jubileuszowy sukces 
nie byłby jednak możliwy, gdyby nie stałe 
wsparcie ze strony samorządu gminnego, 
który na uroczystościach reprezentowali 
przewodniczący Rady Miejskiej w Brze-
sku Krzysztof Ojczyk oraz burmistrz 
Grzegorz Wawryka. Byli także obec-
ni inni radni gminy i powiatu. To było 
wspólne świętowanie, bo w istocie i do-
konane dzieło jest wspólne. Obchody 20. 
urodzin Publicznego Przedszkola Para-
fialnego uświetniła również delegacja ze 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Ro-
dziny Maryi w osobach: s. Lucyna Rąpała 
(przełożona prowincjonalna z Krakowa), 
s. Małgorzata Kapłon, s. Teresa Jarosz. 
Przybycie sióstr zakonnych rozbudzi-
ło nadzieje na ich powrót do Mokrzysk  

i ponowne podjęcie przerwanego dzieła 
posługi w parafii i pracy w przedszkolu, 
do którego powstania i rozwoju również 
się przyczyniły. Siostry zakonne - jak na 
początku mszy św. jubileuszowej podkre-
ślił ks. Jan Panek - przez dziewiętnaście 
lat pracowały w naszym przedszkolu pa-
rafialnym, pozostawiły swoje dobre pięt-
no. Dobry duch w tym przedszkolu pozo-
stał po siostrach zakonnych. 

Dwadzieścia lat istnienia Publicznego 
Przedszkola Parafialnego w Mokrzyskach 
to czas wystarczająco długi, by stwierdzić, 
że zamierzenie osiągnęło swój pozytywny 
efekt, że wysiłek wielu ludzi związanych 
ze wsią Mokrzyska i samorządem gminy 
Brzesko - został dobrze ukierunkowany  
i właściwie wykorzystany. To przykład do-
brego inwestowania i gospodarowania spo-
łecznym majątkiem. Przez te dwadzieścia 
lat kadra placówki, działająca pod nadzo-
rem władz oświatowych, wypracowała wła-
sny styl pracy z najmłodszymi. Stworzono 
miejsce, gdzie panuje rodzinna atmosfe-
ra, gdzie dzieci i ich rodzice czują się jak  
„w drugim domu”. Ten styl pracy przed-
szkolnej jest wciąż doskonalony, a przy-
świeca jej myśl zawarta w strofach wiersza 
Wandy Chotomskiej „Dajcie dzieciom słoń-
ce”, które na zakończenie swego jubileuszo-
wego wystąpienia wypowiedziała dyr. Ewa 
Tomana: Kiedy dziecko śpiewa - śpiewa 
cały świat. Kiedy dziecko tańczy - tańczy 
cały świat. Dajmy dzieciom słońce, żeby 
łez nie było, dajmy dzieciom słońce, dajmy 
dzieciom miłość. Dajmy dzieciom słońce, 
całe słońce z nieba, żeby mogły tańczyć, 
żeby mogły śpiewać.   Stanisław Pagacz

JUBILEUSZ PRZEDSZKOLA

Burmistrz Grzegorz Wawryka, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Ojczyk oraz radni wystą-
pili z wnioskiem o nadanie tytułu 
Honorowego Obywatela Miasta Brze-
ska dla proboszcza parafii pod we-
zwaniem Miłosierdzia Bożego Józefa 
Mularza.

Ksiądz Józef pełni funkcję pro-
boszcza parafii pod wezwaniem Mi-
łosierdzia Bożego w Brzesku od 16 
lipca 1993 roku.  Dał się poznać jako 
doskonały gospodarz i organizator. 
Jego ogromny trud i determinacja do-
prowadziły do tego, że w 1999 roku, 
po pięciu latach budowy parafianie 
weszli do nowej świątyni. 

Staraniem księdza Józefa przy 
parafii utworzono teatr ewangeliza-
cyjny, powstało przedszkole integra-
cyjne, świetlica profilaktyczno-wy-
chowawcza, działają chóry - dziecięcy 
i młodzieżowy. Najbardziej potrzebu-
jący parafianie mogą korzystać z po-
mocy Caritasu. 

Ksiądz Józef  jest wielkim przyja-
cielem młodzieży, czynnie uczestni-
czy w życiu świetlicy profilaktycznej, 
uczestniczy w corocznych pielgrzym-
kach do Częstochowy. Swoją pracę 
duszpasterską wykonuje z niezwykłą 
gorliwością i przejęciem, służy pomo-
cą całej parafialnej społeczności. red

Honorowe 
obywatelstwo

Budynek przedszkola w Mokrzyskach, wzniesiony w latach 1987-1989 wg projek-
tu Stanisława Kabalca. fot. Robert Pagacz
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Podobno w przeddzień egzaminów do 
PWST w jednej z krakowskich knajp 
nieźle narozrabiałeś. Krążą plotki, 
że mówiłeś bardzo podniesionym 
głosem, czym zwracałeś powszechną 
uwagę. Jednym słowem, zakłócałeś 
spokój. Czy takie zachowanie ucho-
dzi przyszłości polskiego teatru?
Ja się tam prawie wydzierałem, a namó-
wiła mnie do tego pani Inka Dowlasz, 
psycholog aktorstwa i reżyser, która pra-
cowała ze mną przez ostatnie trzy lata  
w Krakowskiej Szkole Teatralnej i Fil-
mowej. To jedna z osób, którym bardzo 
wiele zawdzięczam, jeśli idzie o realiza-
cję marzeń i planów. Pani Inka zaprosiła 
mnie do tej knajpki i niemal rozkazała mi 
mówić przygotowane na egzaminy tek-
sty najgłośniej, jak potrafię. Początkowo 
nie chciałem się zgodzić, bo obawiałem 
się, że nas po prostu wyrzucą. A ona na 
to: - Niech myślą, że się kłócimy. Ale była 
jazda. Urządziliśmy niezłe widowisko. Po-
dejrzewam, że pani Inka chciała, żebym 
nabrał większej pewności siebie i chyba 
jej się to udało, bo nazajutrz przystąpiłem 
do egzaminów istotnie bardzo wyluzowa-
ny i wreszcie dostałem się do wymarzonej 
szkoły. Ja tylko dodam, że pani Inka Do-
wlasz, to wybitny pedagog i reżyser. Cie-
szę się, że spotkałem ją na mojej drodze,  
a teraz zapewne poznam panią Olgę 
Szwajgier, jedną z największych sopra-
nistek świata (której skala głosu sięga 
sześciu oktaw, jej życiowe motto brzmi: 
dźwięk jest fundamentem naszego ist-
nienia – przyp. PRUD), której koncerty 
pani Inka reżyserowała. Olga Szwajgier 
jest pedagogiem krakowskiej PWST. 

Mówisz, że wreszcie dostałeś się do 
wymarzonej szkoły. Które to było 
podejście? 

Trzecie. Za pierwszym razem czułem 
się bardzo mocny i pewny siebie, ale 
przeżyłem rozczarowanie. Drugi raz tej 
mocy było nieco mniej, za to pewność 
siebie taka sama, jednak znowu nic  
z tego nie wyszło. To na pewno nie była 
ta pewność siebie, o którą chodzi pani 
Ince. Brak było poparcia odpowiednią 
pracą i przygotowaniem. Pierwsze dwa 
razy zdawałem tylko do Krakowa. Trze-
cie moje podejście było takie „z podpór-
ką”, bo niemal równolegle zdawałem  
w Warszawie i Krakowie. W stolicy 
przepadłem po drugim etapie, W Kra-
kowie wreszcie się udało. Myślę, że za-
owocowała wytężona praca i doświad-
czenia nabyte zarówno w KSTiF oraz 
na deskach Teatru Ludowego. Przez te 
trzy lata zmieniłem się też mentalnie. 
Nauczyłem się pokory, a przecież to  
w tym zawodzie jest bardzo ważne. 

Skoro jesteś już studentem PWST, 
to przestaniesz chyba podawać go-
rącą czekoladę. Ale obciach – przy-
szły aktor był kiedyś kelnerem.
Mówisz o mojej pracy w pijalni czeko-
lady Wedla w Krakowie. To żaden ob-
ciach. Posłużę się tutaj wyświechtanym 
powiedzeniem, że żadna praca nie hań-
bi. A poza tym kelnerem byłem tylko 
przez jakiś czas, a potem kopnął mnie 
zaszczyt i awansowałem na kierownika. 
Przyznaję, że szkoła poszła wtedy trochę 
na bok, bo obowiązków miałem niemało, 
a przecież żyć z czegoś trzeba. Ale ten 
okres zaliczam jako kolejny etap zdoby-
wania doświadczeń, nauki obcowania  
z ludźmi i kierowania zespołem. Bo muszę 
tobie i Czytelnikom wyjaśnić, że na razie 
nie jestem przyszłym aktorem, a jedy-
nie studentem szkoły teatralnej. Bardzo 
chciałbym być przyszłym aktorem, ale 

różnie w życiu bywa. Mogę na przykład 
nie wytrwać, ale będę dążył do tego, by 
wyznaczony cel osiągnąć. Tak, czy owak, 
od pedagogów, z którymi do tej pory mia-
łem do czynienia, dowiedziałem się, że 
człowiek z aktorskim przygotowaniem 
lepiej sobie w życiu radzi. Bo w życiu, jak 
na scenie, też trzeba czasami grać. 
Żeby osiągnąć ten wymarzony cel, które-
goś dnia porzuciłeś pracę w pijalni?
Tak!!! Jak już wspomniałem, praca na 
tyle mnie pochłonęła, że nawet przez ja-
kiś czas zapomniałem o marzeniach, by 
zostać aktorem. Wszystko zmieniło się, 
kiedy otrzymałem propozycję zagrania 
w półgodzinnym fabularyzowanym do-
kumencie o Powstaniu Warszawskim  
i życiu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 
Casting do filmu odbywał się między in-
nymi w naszej szkole. Mnie powierzono 
zagranie roli głównego bohatera, a nar-
ratorem miał być Edward Linde-Luba-
szenko. Zapowiadało się wszystko bar-
dzo interesująco. 

Ale przecież do realizacji filmu nie 
doszło. 
Niestety, producent się wycofał. Jak 
wszyscy, którzy mieli być zaangażowani 
w tym przedsięwzięciu, przeżyłem spo-
re rozczarowanie. Ale miało to też jedną 
pozytywną stronę. Dotarło do mnie bo-
wiem, że skoro w wyniku castingu otrzy-
małem główną rolę, to znaczy, że moje 
miejsce jest jednak na scenie lub przed 
kamerą, a nie w pijalni czekolady, którą 
jednak bardzo miło wspominam. To był 
punkt zwrotny w moim krótkim życiu, 
bo wreszcie dotarło do mnie, że muszę 
bardziej poświęcić się pracy nad sobą  
i nauce w szkole. Że nie można wyzna-
wać zasady, iż nie trzeba nic aż nadto. 
Zawsze trzeba iść na maksa. Dlatego już 

Książę i kelner
- rozmowa z Karolem Polakiem

To Karol Polak – 22-letni mieszkaniec Szczepanowa, od trzech lat prze-
bywający w Krakowie. Były uczeń Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 
Westerplatte w Szczepanowie i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Jadownikach. Absolwent Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 
im. św. Stanisława Szczepanowskiego, Biskupa i Męczennika (profil hu-
manistyczny) w Brzesku. Niezapomniany odtwórca roli księcia Edwina 
von Lippert-Weilersheima w słynnej inscenizacji „Księżniczki czardasza” 
Emericha Kalmana, wielokrotnie granej z powodzeniem przez zespół te-
atralny Miejskiego Ośrodka Kultury w latach 2006-2007. 

Po ukończeniu Krakowskiej Szkoły Teatralnej i Filmowej dostał się  
w tym roku do Państwowej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w 
Krakowie. Ma już za sobą debiut na scenie zawodowej. W Teatrze Ludo-
wym w Krakowie występował w sztuce „Książę i żebrak albo zagadka 
cyberprzestrzeni” wg Marka Twaina w reżyserii Czesława Sieńko.
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na pół roku przed trzecim podejściem do 
egzaminów praktycznie odciąłem się od 
rzeczywistego świata i skupiłem się tyl-
ko na pracy nad sobą. Pomogło mi w tym 
wiele osób związanych z tym zawodem.
 
Podobnie jak Wojtek Sukiennik, 
ukończyłeś brzeskie Liceum Kato-
lickie. Wojtek też w tym roku dostał 
się na studia aktorskie, ale on zagrał 
już w dwóch filmach fabularnych  
i w kilku telewizyjnych produk-
cjach. Jakim dorobkiem Ty możesz 
się pochwalić?
Znamy się z Wojtkiem bardzo dobrze. 
Na pewno nie ma między nami ani cie-
nia rywalizacji, po prostu obaj sobie kibi-
cujemy. Bardzo się cieszę, że Wojtek też 
rozpoczął studia, chociaż trochę żałuję, 
że jesteśmy na innych uczelniach. Fajnie 
byłoby studiować razem. Skoro pytasz  
o dorobek, to faktycznie Wojtek mnie tu-
taj wyprzedza, ale nie narzekam. Ucząc 
się w KSTiF miałem możliwość przyglą-
dania się pracy aktorów Teatru Ludowe-
go, a nawet z nimi występować. Tak się 
złożyło, że przez pewien czas zastępowa-
łem niedysponowanego aktora grające-
go jedną z ról w „Królewiczu i żebraku”. 
To było bardzo cenne doświadczenie.  
Z jednej strony możliwość pracy  
w teatralnym zespole, a drugiej fakt spraw-
dzenia się przed pełną widownią. Brałem 
też udział w przedstawieniu poświęconym 
nieodżałowanemu Henrykowi Cyganiko-
wi. Śpiewałem piosenki z jego tekstami 
z towarzyszeniem Niezależnej Grupy Te-
atralnej „Porfirion” z krakowskiego Kur-
dwanowa. Organizatorem tego projektu 
był pan Roman Opuszyński, jeden z pomy-
słodawców legendarnych „Spotkań z balla-
dą”. Osobiście słabo znam cykl tych progra-
mów, ale skądinąd wiem, że występowała  
w nich plejada polskich artystów. Czyli 
rozwijałem się pod okiem znakomitego 
fachowca. 

Ale najpierw, kilka lat wcześniej 
rozwijałeś się w Miejskim Ośrodku 
Kultury.
Właściwie w Miejskim Ośrodku Kultury 
zakiełkowało moje marzenie. Jakieś tam 
ciągoty do sceny wcześniej miałem, ale 
na dobre obudziły się, kiedy dowiedzia-
łem się o castingu do przygotowywanego 
przez MOK przedstawienia „Księżnicz-
ki czardasza”. Pani Ewelina Stępień, 
której też bardzo wiele zawdzięczam, 
pracowała z nami nad osiągnięciem za-
mierzonego efektu aż osiem miesięcy. 
Nauczyła nas nie tylko umiejętności 
typowo aktorskich i wokalnych, ale na 
przykład zasad savoir-vivre’u, co prze-

cież zawsze się w życiu przydaje. Warto 
było pracować tych osiem miesięcy, żeby 
później wsłuchać się w szczery aplauz 
publiczności nie tylko na premierze, ale 
i na kolejnych spektaklach. W MOK-u 
sporo nauczyłem się też pod okiem pana 
Edwarda Dobrzańskiego, który przecież 
przez wiele lat był dziekanem Wydziału 
Aktorskiego na uczelni, w której teraz 
studiuję. To wspaniały aktor, który jed-
nak całkowicie poświęcił się pedagogicz-
nej pracy. W dodatku „nasz” człowiek, 
z Jasienia. Pod Jego kierunkiem przy-
gotowaliśmy ciepło odebrane „Kwiaty 
polskie” Juliana Tuwima. O pani Ince 
Dowlasz już wspominałem. Jest jeszcze 
naprawdę wiele osób, które mnie ukie-
runkowały, a których wszystkich nie 
sposób tutaj wymienić. 

Skoro w końcu obudziły się w Tobie 
te sceniczne ciągoty, to powiedz, 
dlaczego właściwie postanowiłeś 
być aktorem, a nie na przykład kie-
rownikiem pijalni czekolady. 
Zabrzmi to pewnie przewrotnie, ale tak 
sobie myślę, że w moim życiu być może 
nie będzie mi dane przeżyć wielkiej, peł-
nej poświęceń miłości, na pewno nigdy 
nie będę królem, żebrakiem, czy ryce-
rzem. Na scenie wszystko jest możliwe, 
mogę tego wszystkiego doświadczyć. 

Chcesz więc być aktorem, żeby się 
bawić dla samego siebie? A co mam 
zrobić ja jako potencjalny widz?
Powtórzę za jednym z aktorskich auto-
rytetów, że jeśli ja przeżyję prawdziwie 
daną rolę, to widz przeżyje dokładnie 
to samo. Tylko wtedy teatr ma sens.  
A potem już tylko brawa (śmiech). 
Uwierz mi, że kiedy młody człowiek za-
czyna myśleć poważnie o aktorstwie, to 
naprawdę chodzi mu o znacznie więcej 
niż tylko pieniądze i żądze. Ja już zdoła-
łem się przekonać, że jeśli dopnę swego, 
to czeka mknie ciężka, wręcz mordercza 
praca, ale mogąca sprawić ogromną sa-
tysfakcję, ale wiąże się też z wieloma 
rozczarowaniami. 

Często mówisz: teatr, scena. Wnio-
skuję z tego, że bardziej ciągnie 
Cię w kierunku gry na deskach, niż 
przed kamerą.
Zabrzmi to może nazbyt pretensjonalnie, 
ale moją misją jest teatr i kiedy znajdu-
ję się na scenie, to czuję totalne spełnie-
nie. Spełnienie, którego sam nie potrafię 
ani wytłumaczyć, ani zdefiniować. Tak 
to widzę. Gra na deskach stwarza moż-
liwość zaprezentowania pełni swoich 
możliwości. W teatrze ma się większy 

wpływ na budowanie charakteru granej 
postaci. Praca w filmie jest bardziej mo-
notonna. Zagrałem niedawno w pewnej 
reklamówce, w której wielokrotne duble 
po prostu mnie nużyły. Zdecydowanie 
optuję za teatrem, chociaż na pewno 
film daje większą szansę zaistnienia  
w branży. Najlepiej być wszechstronnym. 

Skoro mowa o wszechstronności, to 
ustalmy jeszcze twoje emploi. Gra-
jąc w „Księżniczce czardasza” poka-
załeś, że drzemią w Tobie szerokie 
pokłady komizmu. 
Odpowiem w ten sposób: aktorem, któ-
rego najbardziej cenię, jest Jim Carrey, 
a więc artysta zaliczany do grona „za-
twardziałych” komików. Faktycznie, 
kiedy w wieku piętnastu lat zaczynał 
karierę, to występował w komediowych 
teatrach. Za tą maską cynika i kabotyna 
kryje się jednak bardzo wrażliwa dusza, 
co najlepiej widać było w znakomitym 
„Truman Show”. Spośród polskich akto-
rów wyróżniam Piotra Fronczewskiego  
i Jerzego Stuhra, którzy też sprawdzają 
się w każdej konwencji i gatunku. Pod-
sumowując: należy dążyć do tego, żeby 
być wszechstronnym. 

Kogo spośród tej trójki spotkałeś 
osobiście. Na pewno nie Carreya. 
Na pewno nie, a szkoda. Na egzaminie 
w jednej z komisji zasiadał Jerzy Stuhr. 
Oj, dał mi popalić. Kazał mi wejść tak 
jakbym wchodził do kościoła, uklęknąć  
i widzieć, jak z ołtarza zstępuje Chry-
stus. Zrobiłem, co kazał, a On stwier-
dził, że muszę być bardzo wierzący. Nie 
wiem, dokładnie, co to znaczyło, ale 
tłumaczę sobie, żeby chyba dobrze się 
wywiązałem z tego zadania. Musiałem 
jeszcze mówić teksty i udawać przy tym, 
że potwornie tną mnie komary. Wresz-
cie wymyślił sobie, że mam tańczyć  
z wyimaginowaną wysoką Murzynką, 
niską Chinką i przaśną Krakowianką. 
Było jeszcze kilka innych wymyślnych  
i zaskakujących zadań. 

Pora kończyć naszą rozmowę. Po-
wiem więc, że szczerze gratuluję Ci 
tego, do czego już doszedłeś, a Ty …
… A ja powiem, że będę się starać jak naj-
lepiej wykorzystać daną mi szansę, ale 
nigdy też nie zapomnę, że pochodzę z uro-
kliwego i pełnego mistyki Szczepanowa, 
że uczęszczałem do wspaniałych szkół  
w Szczepanowie, Jadownikach i Brzesku, 
i że mam tutaj wielu szczerych przyjaciół, 
na których mogę zawsze liczyć. Serdecz-
nie wszystkich pozdrawiam. 

Rozmawiał PRUD
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Wspólnie dla oświaty

-Umowę przedłużyliśmy do czerwca 
2012 roku, czyli do czasu, kiedy osta-
tecznie rozstrzygnie się sprawa, czy 
dzieci sześcioletnie obowiązkowo pójdą 
do szkoły. Jeżeli tak się stanie, będzie-
my mieć 7 klas pierwszych, które musi-
my ulokować w warunkach, jakie jasno 
precyzuje rozporządzenie ministra edu-
kacji. Już teraz trzecie klasy uczą się 
po południu i nie możemy dopuścić do 
tego, żeby wskaźnik zmianowości był 
jeszcze wyższy – mówi dyrektor SP nr 
2 Urszula Białka.

W szkole funkcjonuje kilka klas inte-
gracyjnych, w ramach których z dzieć-
mi niepełnosprawnymi prowadzone są 
zajęcia indywidualne, na które brakuje 
pomieszczeń. Pani dyrektor podkreśla, 
że wykorzystała już na ten cel każdy 
wolny kąt, ale to i tak ciągle mało, bo-
wiem tygodniowo trzeba przeprowadzić 
blisko 300 godzin dodatkowych zajęć. 

 Naczelnik Wydziału Edukacji, Kul-
tury i Sportu wyjaśnia, że jeżeli wejdzie  
w życie ustawa o obowiązku podjęcia 
nauki przez dzieci sześcioletnie, wów-
czas w SP nr 2 będzie brakowa-
ło pomieszczeń dydaktycznych, 
dlatego też, należy się zastano-
wić nad dalszym funkcjonowa-
niem Małopolskiej Szkoły Wyż-
szej w tym budynku.  

-Będzie to niezbędne dla 
normalnego funkcjonowania 
placówki –podkreśla naczel-
nik Cierniak. –Nie zmienia to 
oczywiście faktu, że cieszymy 
się z tego, że na terenie mia-
sta funkcjonuje szkoła wyższa. 
Brzesko dołączyło w ten sposób 
do grona miasta powiatowych, 
które mają na swoim terenie 
tego typu placówki. Dzięki temu 
młodzi mieszkańcy naszej gmi-
ny mogą się uczyć bez koniecz-
ności wnoszenia dodatkowych 
opłat za dojazdy i zakwatero-
wanie w większych ośrodkach 
akademickich.

-Funkcjonowanie w Brzesku szkoły 
wyższej podnosi bez wątpienia prestiż 
miasta – mówi wiceburmistrz Brzeska 
Jerzy Tyrkiel. –Już przedstawiliśmy 
władzom uczelni alternatywne rozwią-
zanie w kwestii ich przyszłej siedziby. 
Zaproponowaliśmy im przejęcie budyn-
ku starej poczty przy ulicy Browarnej. 
Budynek jest przeznaczony do general-
nego remontu, ale tę kwestię miasto 
wzięłoby na siebie. Wyremontujemy 
obiekt i zapewne, na jakiś czas nieod-
płatnie przekażemy go do dyspozycji 
władz uczelni. Mając na uwadze dalszą 
dobrą współpracę, zobowiązaliśmy się, 
że do końca roku przedstawimy wła-
dzom uczelni kilka kolejnych propozycji 
dotyczących ich ewentualnej nowej sie-
dziby. -Chcemy, aby uczelnia pozostała 
w Brzesku, bowiem podnosi ona rangę 
miasta. W Brzesku powstaje poważ-
ny ośrodek akademicki, młodzież ma 
szansę uczyć się na wyższym poziomie, 
dorośli podnoszą swoje kwalifikacje na 
studiach podyplomowych.

-Uczelnia rozpoczyna siódmy rok 

działalności, stale się rozwija, rośnie 
liczba studentów. Współpraca z wła-
dzami miasta układa się dobrze, nig-
dy nie ukrywaliśmy, że korzystamy  
z dużej przychylności. Nic nie wskazuje 
na to, że współpraca ta miałaby zostać 
w jakikolwiek sposób zagrożona. Oso-
biście czuję się niezwykle dumny i wy-
różniony medalem na 625-lecie Brze-
ska, jaki otrzymałem z rąk burmistrza 
Grzegorza Wawryki z okazji swojego 
jubileuszu 70-lecia. Burmistrza zasiada 
w Radzie Patronackiej uczelni – mówi 
rektor Małopolskiej Szkoły Wyższej 
Stanisław Lis.

-Z pewnym zdziwieniem przyjęliśmy 
propozycję dyrekcji szkoły dotyczącą 
nowej stawki czynszu. Nie mogliśmy 
się na nią zgodzić, bowiem koszty 
znacznej podwyżki musieliby ponieść 
studenci. Nasza szkoła pełni ważniej-
szą rolę, której nie da się przeliczyć 
na „stawki rynkowe”. Każdego roku 
pozyskujemy dla naszych studentów 
około pół miliona złotych na stypendia, 
które to pieniądze trafiają na brzeski 
rynek, dajemy zatrudnienie 60 osobom, 
kilkuset studentów korzysta z naszych 
usług – wyjaśnia kanclerz MSzW Boże-
na Szołtysek.

-Stanowczo dementujemy pogłoski  
o tym, że uczelnia mogłaby przenosić swo-
ją siedzibę. Od początku swojego istnie-
nia związani jesteśmy z Brzeskiem, na-
zwa miasta znajduje się nawet w naszej 
nazwie, w dalszym ciągu zainteresowa-
ni jesteśmy współpracą z władzami mia-
sta i liczymy, że w dalszym ciągu ukła-
dać się ona będzie znakomicie –dodaje  
rektor Stanisław Lis.                         ZS

Od 2004 roku w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 mieści się siedzi-
ba Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku. Do tej pory uczelnia płaciła 
niewielki czynsz, podkreśla wiceburmistrz, co można traktować, jako po-
moc miasta dla szkoły wyższej. Małopolska Szkoła Wyższa płaciła czynsz  
w wysokości 1,5 złotego za metr kwadratowy na miesiąc od początku swe-
go istnienia na terenie miasta, przy czym czynsz ten nie wzrósł od 2004 
roku. Teraz, po negocjacjach przeprowadzonych z władzami uczelni cena 
została urealniona i wynosi 4 złote. Przedstawiciel  Małopolskiej Szkoły 
Wyższej w Brzesku przyznał, że jest to stawka do zaakceptowania.

Za 2 lata studenci Małopolskiej Szkoły Wyższej uczyć się będą w nowej siedzibie
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Na początek będzie jazz, a później spo-
ra dawka dobrego rock-and-rolla. Szy-
mon Fortuna stanie na czele jazzowego 
kwartetu, którego skład uzupełnia trzech 
Anglików. Okres przedświąteczny przyj-
dzie nam spędzić (szkoda, że tylko przez 
jeden wieczór) w towarzystwie najlepszych  
w kraju fachmanów używających gitar. Za-
nim wsłuchacie się w rytmy zbliżającej się 
do nas muzyki przez duże M, poczytajcie, 
co Was w najbliższych miesiącach czeka.

The Groove Syndicate 
Perkusista Szymon Fortuna jest uczniem 
uznanych muzyków z Anglii, Stanów Zjed-
noczonych i Austrii. Ukończył studia na 
prestiżowej Berklee Colege of Music w Bo-
stonie. Okres nauki za oceanem pozwolił 
mu na wspólne koncertowanie z muzyka-
mi z całego świata na tamtejszych scenach 
muzycznych. Studiował także w Krakow-
skiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, 
z którą do dziś współpracuje. Choć wierny 
jazzowi, na zasadzie odskoczni grał przez 
pewien czas z zespołem Sztywny Pal Azji.  
Z powodzeniem koncertował po całej Euro-
pie z jazzową formacją Luis Merino Quin-
tet. Z zespołem FBI Jazz Project złożonym 
z muzykami z Anglii, Polski i Ukrainy na-
grał dwie płyty. Koncertował też z grupą 
Cracov Youth Jazz Band złożoną ze stu-
dentów i wykładowców KSJiMR. 

The Groove Syndicate powstał zaledwie 
rok temu, ale pomysł założenia tej grupy 
kiełkował w głowie krakowskiego perkusi-
sty już od pięciu lat, kiedy to na Międzyna-
rodowych Warsztatach Jazzowych spotkał 
angielskiego pianistę Nicka Schluetera. Do 
obu muzyków dołączyli jeszcze kontrabasi-
sta Rob Paterson i trębacz Geoff Bartholo-
mew – również Anglicy. Zespół już zaliczył 
ponad pięćdziesiąt ciepło przyjętych koncer-
tów. W tym roku do grupy dołączył pianista 
Ewan Duffus, który zastąpił Schluetera. 

Założona przez Fortunę formacja gra 
tzw. neo-jazz, czyli – krótko mówiąc – mie-
szaninę jazzowych stylów powstałych po 
latach 40-tych ubiegłego stulecia. Swoją 
muzykę grupa wzbogaca o tzw. groove, 
generujący takie gatunki jak salsa, funk, 
rock, fusion i soul. 

W koncercie, który zaplanowano na 
24 listopada, nie zabraknie także au-
torskich kompozycji muzyków spod zna-
ku The Groove Syndicate. 

Giganci gitary
Tłumaczenie nawet pobieżnie zoriento-
wanemu fanowi muzyki, kim są Jacek 
Królik i Ryszard Sygitowicz, to obraza. 
Obaj panowie założyli przed laty okazjo-
nalny zespół występujący pod nazwą Gi-
ganci gitary i taka właśnie kapela zagra 
w Brzesku. Termin i miejsce koncertu nie 
są jeszcze dokładenie znane, ale na pewno 
będzie to mieć miejsce w grudniu. 

Jacek Królik kojarzony jest głównie  
z „Brathankami”, z którymi grał równe 
dziesięć lat, jednak jego artystyczny życio-
rys jest o wiele bardziej obfity. Zaczynał 
swoją karierę w bardzo popularnym kie-
dyś zespole Dekiel. W 1986 roku był jed-
nym ze współzałożycieli Chłopców z Placu 
Broni. Ten krakowski gitarzysta chętnie 
zapraszany jest do współpracy jako se-
syjny muzyk. Uczestniczył w nagraniach 
płyt między innymi z Lombardem, Ur-
szulą, Tiltem, Grzegorzem Ciechowskim, 
Justyną Steczkowską, Renatą Przemyk, 
Krzysztofem Antkowiakiem, Mają i An-
drzejem Sikorowskimi, Anną Treter, kaba-
retem OT.TO (!!!) i Grzegorzem Turnauem,  
z którym regularnie też koncertuje. Przez 
dwa lata grał też w zespole towarzyszącym 
Edycie Górniak. Królik dał się poznać jako 
kompozytor muzyki filmowej – czego efekt 
słyszalny jest w filmie Juliusza Machul-
skiego „Ile waży Koń Trojański?”. 

Jest muzykiem wszechstronnym, nie 
dającym się w żaden sposób zaszufladko-
wać. Chętnie gra na przykład jazz, czego 
wyrazem jest jego udział w koncertach 
takich zespołów jak Kreszendo, Charming 
Beauties czy Funk De Nite. Od dwóch lat 
koncertuje z własnym zespołem o nazwie 
… Królik (w zeszłym roku ta formacja 
koncertowała w restauracji August jako 
Jacek Królik Quartet). Od niedawna 
współpracuje też z zespołem Śrubki. Ta 
dwunastoosobowa formacja, na płycie o ty-
tule … „Śrubki” powiększona o gościnnie 
występujących artystów (między innymi 
Grzegorza Turnaua i Zbigniewa Wodec-
kiego) swoją nazwę wzięła od pseudonimu 
lidera i założyciela grupy, klawiszowca 
Michała Jurkiewicza. 

Ryszard Sygitowicz studiował na … 
Wydziale Inżynierii Politechniki War-
szawskiej, zaś w Państwowej Szkole Mu-
zycznej uczył się … gry na skrzypcach. 
Jest również bardzo zdolnym pianistą, 

Jazz i giganci gitary
Dwie niezwykle atrakcyjne imprezy muzyczne przygotowuje Miejski 

Ośrodek Kultury, by uprzyjemnić nam długie jesienne wieczory. W listo-
padzie i grudniu gościć będziemy w Brzesku takich wirtuozów jak Szy-
mon Fortuna, Jacek Królik i Ryszard Sygitowicz.

Można przekonać się o tym słuchając 
„Niewiele Ci mogę dać” z pierwszego al-
bumu Perfectu (na okładce płyty, tzw. 
„Białego albumu”, nie ma na ten temat 
żadnej wzmianki, ale na fortepianie na 
pewno grał Sygit). Zbigniewa Hołdysa 
poznał znacznie wcześniej, zanim powstał 
legendarny Perfect. Obaj w 1974 roku za-
łożyli w warszawskim klubie studenckim 
Medyk zespół Dzikie Dziecko. Później 
grał z zapomnianymi już dzisiaj formacja-
mi Bumerang i Boom. Współpracował też 
z Haliną Frąckowiak (wówczas w zespole 
Hokus), a także grupami Andrzej i Eliza 
oraz Dwa Plus Jeden. Był też muzykiem 
zespołu towarzyszącego jazzowej wokali-
stce Barbarze Kowalskiej. W pierwszym 
okresie istnienia Perfectu występował  
z tym zespołem tylko przez jeden rok. 
Później rozpoczął artystyczne wojaże po 
całym niemal świecie z formacją Geor-
ge Lange Set. Oprócz tak egzotycznych 
krajów jak Związek Radziecki, Niemiec-
ka Republika Demokratyczna czy Kuba, 
zwiedził też Norwegię, Francję, Finlandię, 
ale również Liban i Zjednoczone Emiraty 
Arabskie. 

W 1982 roku Sygitowicz rozpoczął so-
lową karierę artystyczną, czego efektem 
była między innymi płyta „Bez grawita-
cji”. Krążek został entuzjastycznie przy-
jęty przez angielskich i amerykańskich 
krytyków. Potem nagrał jeszcze albumy 
„Witajcie w USA” (tamże wydany), „Nikt 
nie woła”, a wreszcie „The Best of Ryszard 
Sygitowicz”. W międzyczasie koncerto-
wał z Marylą Rodowicz oraz z polskimi 
i amerykańskimi muzykami w Stanach 
Zjednoczonych. Nawiązał też współpracę 
z Krzysztofem Ścierańskim – ta współ-
praca utrzymywana jest do dziś, choć już 
bardziej okazjonalnie. Po reaktywacji Per-
fectu znowu na krótko związał się z zespo-
łem, ale też brał udział w nagraniach do 
płyty „Światło” Natalii Kukulskiej. Skom-
ponował też (i nagrał) pięć utworów, które 
ukazały się na dysku „Pełna obaw” Kasi 
Kowalskiej. W marcu tego roku ukazała 
się płyta „Markowski & Sygitowicz”. 

Kogo zobaczymy i usłyszymy jeszcze 
w koncercie Gigantów Gitary? Może Jan 
Borysewicz i Mietek Jurecki na basie,  
a Andrzej Niedzielin na klawiszach i Piotr 
Królik na perkusji? Tych muzyków już 
gościliśmy w Brzesku i na pewno każdy 
chciałby ich jeszcze raz w tym składzie 
usłyszeć. Mogą też być Marek Raduli (gita-
ra), Wojtek Fedkowicz (perkusja), Łukasz 
Adamczyk (bass) i Michał Jurkiewicz (kla-
wisze). Śpiewać będzie zapewne Marcin 
Furmański. Dajmy jednak spokój domy-
słom ciesząc się, że ten koncert na pewno 
w grudniu dojdzie do skutku.          PRUD
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„Cmentarz Łyczakowski w fotogra-
fii” to tytuł wystawy, której otwarcie 
nastąpi w sali wystawowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury w pierwszych dniach 
listopada. Ekspozycja składać się będzie 
ze zdjęć z archiwum Zuzanny Peters-
Musiał, w większości przez nią samą 
wykonanych.

Cmentarz Łyczakowski to jedno  
z miejsc obowiązkowo odwiedzanych 
przez polskich turystów wyjeżdżają-
cych do Lwowa. Założony w 1768 roku 
(cztery lata wcześniej niż warszawskie 
Powązki i siedemnaście lat starszy od 
Cmentarza Rakowickiego w Krakowie) 
jest jedną z najstarszych nekropolii  
w Europie, posiadającą status muzeum. 
Leży na obszarze liczącym aż 40 hekta-
rów. Podziwiać tutaj można rzeźby tak 
wybitnych artystów jak Tomasz Dykas, 
Cyprian Godebski, Julian Markowski 
czy Anton, Jan i Leopold Schimserowie.

Pochowano w tym miejscu wielu za-
służonych Polaków. Wśród nich między 
innymi spoczywają tutaj ciała matema-
tyka Stefana Banacha, poety Władysła-
wa Bełzy, posła Maurycego Dzieduszyc-
kiego, poety Seweryna Goszczyńskiego, 
malarza Artura Grottgera, poetki Marii 
Konopnickiej, wiceprezydenta Lwowa 
Tadeusza Rutkowskiego, pisarki Ga-
brieli Zapolskiej.

Wystawa będzie okazją do przypo-
mnienia sobie atmosfery tego cmen-
tarza przez tych, którzy już tam byli,  
a także lekcją historii dla tych, którym 
to miejsce jest nadal nieznane.   PRUD

Listopadowa 
wystawa

Jadwiga Dzięgielewska i Grażyna Na-
zarko są absolwentkami Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Na stałe związane są  
z działającą od 2001 roku przy Śródmiej-
skim Ośrodku Kultury w Krakowie Espe-
rancką Sceną Teatralną „Arena” („Areno”). 

- Jesteśmy bodaj jedyną w Polsce sceną, 
która proponuje kontakt z publicznością 
przy pomocy dwóch języków – polskiego  
i esperanckiego. To bardzo wzbogaca wy-
stawiane przez nas spektakle – tłumaczy 
Jadwiga Dzięgielewska – Wypracowali-
śmy styl, który merytorycznie służyć ma 
jako przekaz umacniania międzyludz-
kich więzi. 

Grażyna Nazarko jest nie tylko wy-
trawną akompaniatorką, ale także peda-
gogiem w krakowskiej Szkole Muzycznej 
dla Niewidomych i Słabowidzących. 

Obie panie wystąpiły w Piwnicy Brze-
skiej z recitalem, na którego program 
złożyły się utwory takich artystów, jak 

Agnieszka Osiecka, Jacques Brel, Leszek 
Długosz, Bułat Okudżawa, czy Jonasz 
Kofta. Koncert zgromadził na widow-
ni stałą już i wierną publiczność, która 
uwielbia klimat kameralnych imprez ar-
tystycznych. 

Dwa dni wcześniej w sali wystawowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury odbyło się 
spotkanie z Dariuszem Dzierwą połączo-
ne z promocją jego tomiku poezji „Świat 
mojego Boga” wydanego pod patronatem 
„Wzrastania” i „Kościoła nad Uszwicą”, 
opatrzonego wstępem księdza Zygmun-
ta Bochenka. Liczący sobie 44 lata poeta 
urodził się w Krakowie, ale całe swoje do-
tychczasowe życie związał z Brzeskiem, 
w którym mieszka i pracuje. Z wykształ-
cenia jest technikiem, zawodowo pracuje 
w jednej z miejscowych firm, w wolnych 
chwilach poświęca się poezji, a jego wier-
sze przepełnione są tematyką religijną.         

                                                  PRUD

Esperantystki i technik
W odstępie zaledwie dwóch dni łączących wrzesień z październikiem 

odbyły się w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Kultury dwie kame-
ralne imprezy, których uczestnicy mogli wsłuchać się w dźwięki utwo-
rów dobrze znanych im autorów oraz zapoznać się z poezją rodzimego 
twórcy, który powiększył grono brzeskich twórców mogących pochwalić 
się w swoim dorobku autorskim tomikiem wierszy.

Organizatorami brzeskiego akcentu 
Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni 
Literackiej byli Centrum Paderewskiego 
Tarnów-Kąśna Dolna, Starostwo Powia-
towe w Tarnowie, burmistrz Brzeska 
Grzegorz Wawryka oraz starosta brzeski 
Ryszard Ożóg. 

W szczelnie wypełnionej sali wysta-
wowej Miejskiego Ośrodka Kultury wy-
znaczyło sobie spotkanie kilkudziesięciu 
literatów, w tym tak znani pisarze jak 
urodzony w Szczepanowicach nad Dunaj-
cem, a mieszkający we Wrocławiu Kazi-
mierz Burnat (jego wiersze tłumaczone 
były na języki na angielski, wietnamski, 
chiński, mongolski i ukraiński, sam zaś 
tłumaczy poezję z czeskiego i ukraińskie-

go), Anna i Jacek Kajtochowie z Krakowa, 
czy jeden z najbardziej rozpoznawalnych 
satyryków polskich Lech Konopiński. 
Oni oraz wielu innych gości wzięli udział  
w wieczorze spędzonym pod hasłem „Uro-
dziny Miasta”. 

Spotkanie było okazją do prezentacji no-
wych wierszy poetów, którzy już wielokrot-
nie gościli w Brzesku. Jak zwykle, gorąco 
przyjęty został prowadzony przez Bogusła-
wa Diducha zespół „Ostatnia Wieczerza  
a Karczmie Przeznaczonej do Rozbiórki”. 

Wcześniej tego samego dnia poeci wzięli 
udział w spotkaniach literackich zorgani-
zowanych na terenie powiatu brzeskiego, 
między innymi w Brzesku, Czchowie, Ja-
downikach i Szczurowej.               PRUD 

Poeci w Brzesku
Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka doczekała się okrągłego 

jubileuszu. Organizowana była w tym roku po raz dwudziesty, a wizyta 
jej uczestników w Brzesku zbiegła się z równie imponującą rocznicą, bo 
625-leciem naszego miasta. W sali wystawowej Miejskiego Ośrodka Kul-
tury tradycyjnie zebrali się poeci między innymi z tak odległych miejsc 
jak Australia, Litwa, Ukraina i Wietnam. Jak zwykle, „najazdowi” litera-
tów przewodził Andrzej Grabowski, dyrektor organizacyjny, prezes Kra-
kowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.
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W każdym biegu gimnazjaliści z brze-
skiej „dwójki” plasowali się w pierwszej 
szóstce premiowanej awansem do zawo-
dów wojewódzkich, które zaplanowano na 
11 października. Najlepiej zaprezentowała 
się Monika Gutowicz (pierwsze miejsce 
w kategorii klas „drugich”) i Anna Sty-
czeń (trzecia w klasach „trzecich”). Ponad-
to wśród gimnazjalistów miejsca w czołowej 
szóstce zajęli Karolina Forma, Gabriela 
Gnyla, Anna Styrna, Izabela Wardzioch, 
Magdalena Wójtowicz, Stanisław Ba-
niak, Sebastian Kokoszka, Kamil Legutko  
i Kamil Sacha. Te wyniki sprawiły, że re-
prezentacja PG 2 Brzesko zajęła pierwsze 
miejsce w nieoficjalnej klasyfikacji dru-
żynowej, a wraz z wynikami uzyskanymi 
przez Adriannę Szymek (druga w ka-
tegorii klas „drugich”) i Łukasza Szlachtę  
z PG Jadowniki dało to nam pierwszą loka-
tę w nieoficjalnej klasyfikacji gmin. 

Kilka cennych wyników podczas tych 
samych zawodów wywalczyli reprezen-
tujący naszą gminę uczniowie szkół pod-
stawowych. Anna Resiewicz z Poręby 
Spytkowskiej zajęła trzecie miejsce w bie-
gu piątoklasistek, a wśród jej rówieśników 
najszybszy był Szymon Woda z Mokrzysk. 
W rywalizacji szóstoklasistów Mateusz 
Czyżycki z SP 2 Brzesko był drugi, a Ja-
kub Grabowicz z SP 3 Brzesko przybiegł 
do mety na trzecim miejscu. W nieoficjalnej 

klasyfikacji „podstawówek” gmina Brzesko 
zajęła drugie miejsce. 
Wyniki
Dziewczęta (szkoły podstawowe)
Klasy IV: 1. Klaudia Kornaś (SP Biesiad-
ki), 2. Gabriela Głąb (SP Strzelce Wielkie), 
3. Sylwia Moskal (SP Szczurowa), …, 6. Mi-
lena Lekka (SP Poręba Spytkowska).
Klasy V: 1. Kinga Mikosz (SP Złota), 2. 
Weronika Brachucy (SP Porąbka Uszew-
ska), 3. Anna Resiewicz (SP Poręba Spyt-
kowska), …, 5. Gabriela Konopna (SP 
Okocim), 6. Małgorzata Świątek (SP 3 
Brzesko).
Klasy VI: 1. Barbara Młynarz (SP Jur-
ków), 2. Patrycja Stalmach (SP Złota), 3. 
Aneta Koczwara (SP Dębno). 
Chłopcy (szkoły podstawowe)
Klasy IV: 1. Radosław Chojecki (SP Tymo-
wa), 2. Michał Mądrzyk (SP Zaborów), 3. 
Kamil Augustyn (SP Kąty), …, 5. Maciej 
Sakowicz (SP 2 Brzesko).
Klasy V: 1. Szymon Woda (SP Mokrzy-
ska), 2. Sylwester Łaźnia, 3. Dariusz Ła-
gosz (obaj SP Dobrociesz), …, 6. Jakub 
Rosa (SP 2 Brzesko). 
Klasy VI: 1. Michał Grzesicki (SP Tymowa), 
2. Mateusz Czyżycki (SP 2 Brzesko), 3. 
Jakub Grabowicz (SP 3 Brzesko), …, 5. 
Kamil Halik (SP Mokrzyska).
Dziewczęta (gimnazja)
Klasy I: 1. Paulina Góral (PG Gnojnik), 2. 

Powiatowe przełaje
Około 400 młodych sportowców ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych wzięło udział w Indywidualnych i Sztafetowych Bie-
gach Przełajowych na szczeblu powiatu. Bardzo dobrze spisali się w tych za-
wodach gimnazjaliści z brzeskiej „dwójki” (szczególnie dziewczęta). Wpraw-
dzie reprezentantki PG 2 Brzesko wywalczyły „tylko” dwa miejsca medalowe, 
ale w nieoficjalnej klasyfikacji drużynowej ta szkoła okazała się najlepsza.

Roksana Rzepa (PG Szczurowa), 3. Monika 
Pasierb (PG Gnojnik), 4. Karolina Forma, 
5. Gabriela Gnyla (, 6. Izabela War-
dzioch (wszystkie PG 2 Brzesko).
Klasy II: 1. Monika Gutowicz (PG 2 
Brzesko), 2. Adrianna Szymek (PG Ja-
downiki), 3. Katarzyna Nieć (PG Iwkowa). 
Klasy III: 1. Patrycja Myszkowska (PG 
Sufczyn), 2. Anna Kupiec (PG Tworkowa), 
3. Anna Styczeń, …, 5. Anna Styrna, 6. 
Magdalena Wójtowicz (wszystkie PG 
2 Brzesko). 
Chłopcy (gimnazja)
Klasy I: 1. Paweł Czech (PG Czchów), 2. Ja-
kub Gurgul (PG Porąbka Uszewska), 3. Ad-
rian Babraj (PG Gnojnik), 4. Stanisław Ba-
niak, 5. Kamil Sacha (obaj PG 2 Brzesko), 
6. Łukasz Szlachta (PG Jadowniki). 
Klasy II: 1. Mateusz Mikosz (PG Złota), 
2. Damian Sacha (PG Gnojnik), 3. Rafał 
Kluska (PG Porąbka Uszewska), 4. Kamil 
Legutko (PG 2 Brzesko).
Klasy III: 1. Karol Ogar (PG Wola Dębiń-
ska), 2. Wojciech Putko (PG Iwkowa), 3. 
Michał Drużkowski (PG Złota), …, 6. Se-
bastian Kokoszka (PG 2 Brzesko). 
Nieoficjalna klasyfikacja drużynowa
Szkoły podstawowe: 1. SP Dobrociesz 16, 
2. SP Tymowa 12, 3. SP Złota 11, 4. SP Mo-
krzyska 8, 5. SP 2 Brzesko 8, 6. SP Bie-
siadki 7, …, 14. SP 3 Brzesko i SP Poręba 
Spytkowska po 5, …, 19. SP Okocim 2. 
Klasyfikacja gmin: 1. Czchów 35, 2. 
Brzesko 28, 3. Iwkowa 23, 4. Dębno 16, 5. 
Szczurowa 14, 6. Gnojnik 10. 
Gimnazja: 1. PG 2 Brzesko 28, 2. PG 
Gnojnik 24, 3. PG Złota 13, 4. PG Szczuro-
wa 11, 5. PG Porąbka Uszewska 9, 6. PG 
Czchów 8, …, 10. PG Jadowniki 6.
Klasyfikacja gmin: 1. Brzesko 34, 2. 
Czchów 27, 3. Gnojnik 24, 4. Dębno 21, 5. 
Szczurowa 11, 6. Iwkowa 9.            PRUD

W sobotę 28. sierpnia w sali widowisko-
wej Domu Parafialnego w Szczepanowie    
odbył się I Otwarty Turniej Szachowy  
„O statuetkę św. Stanisława”. W zawo-
dach  uczestniczyło 23 osoby – w tym 
jedna kobieta. Uczestnicy reprezento-
wali  głównie Gminę Brzesko. Gościnnie 
wystąpiło także 3 pasjonatów szachów  
z drużyny Najemników  Bocheńskich, 
którzy mieli wziąć udział w zaplanowanej 
na  ten dzień „Biesiadzie w Grodzie Św. 
Stanisława”. W zmaganiach, które trwa-
ły od 12.00 do 16.00 najlepszym zawod-
nikiem okazał zaledwie 9. letni Wojciech 
Urbański ze Szczepanowa. Był on rów-
nież  najlepszym juniorem z Gminy Brze-

sko. W klasyfikacji seniorów pierwsze 
miejsce zdobył Mariusz Urbański, drugie 
Ryszard Jękot, a trzecie Janusz Koło-
dziej. Tytuł najlepszej seniorki zdobyła 
Anna Urbańska. W klasyfikacji juniorów 
pierwsze miejsce zajął wspomniany już 
Wojciech Urbański, drugie Radosław Ku-
morek, a trzecie Kamil Piekarz. Na zwy-
cięzców i uczestników Turnieju czekały 
puchary, dyplomy i nagrody związane 
z osobą św. Stanisława BM. Wręczali je 
ks. Prałat Władysław Pasiut, Burmistrz 
Brzeska Grzegorz Wawryka oraz prezes 
LZS „Iskra” Piotr Olczak.

W trakcie trwania turnieju do dyspo-
zycji zawodników dostępny był bufet oraz 

O statuetkę świętego Stanisława gorący posiłek. Zawody „O statuetkę Św. 
Stanisława” zostały rozegrane syste-
mem szwajcarskim  na dystansie 8 rund  
w tempie 15 minut na partię. Kojarzenia 
par dokonywano za pomocą programu 
komputerowego. W trakcie turnieju obo-
wiązywały przepisy  Kodeksu Szachowe-
go. Nad prawidłowym przebiegiem tur-
nieju czuwał sędzia  zawodów -  Janusz 
Pipała z Rajbrotu. Klub Sportowy LKS 
„Iska” Szczepanów dziękuje wszystkim 
osobom i instytucjom, które wsparły or-
ganizację Turnieju – a w szczególności: 
- ks. prałatowi Władysławowi Pasiutowi 
– za wsparcie organizacyjne oraz hono-
rowy patronat. Burmistrzowi Brzeska 
Grzegorzowi Wawryce za wsparcie fi-
nansowe i ufundowanie nagród. 

                              Krzysztof Bogusz
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Kibice ostrożnie podchodzili do szans 
piłkarzy z Brzeska w pierwszej fazie roz-
grywek, bo terminarz został tak ułożony, 
że na początek przyszło „Piwoszom” grać 
z trudnymi przeciwnikami. Zaczęło się 
od minimalnej przegranej na wyjeździe 
z Jeziorakiem Iława. Prawdziwą huś-
tawkę nastrojów przeżywali w drugiej 
kolejce, kiedy to po 34 minutach brzesz-
czanie przegrywali 0:2 z rzeszowską 
„Stalówką”. Dwie wyrównujące bramki 
padły dopiero w dwóch ostatnich minu-
tach meczu. Porażka z faworyzowanym 
Zniczem Pruszków była raczej wkalku-
lowana, jednak bolesne były jej rozmia-
ry. Trzy stracone bramki przy zerowym 
koncie dodatnim to stanowczo za dużo. 
Dlatego kolejny wyjazd do Suwałk, za-
kończony bezbramkowym remisem, na-
leży uznać za wyprawę udaną.

Podopieczni Łętochy zaskoczyli 
wszystkich w następnym meczu, kiedy 
to skazywani na pożarcie w potyczce  
z Wisłą Płock, dość pewnie pokonali ry-
wala, strzelając dwa gole, a tracąc jedną 
bramkę już wtedy, kiedy sędzia przy-
mierzał się do zakończenia spotkania. 
Później nastąpiła seria trzech remisów 
– 1:1 ze Świtem Nowy Dwór Mazowiec-
ki, 0:0 z Olimpią Elbląg i 1:1 z OKS 1945 
Olsztyn – po której Okocimski nadal 
utrzymywał się w niebezpiecznej strefie 
ligowej tabeli. 

Wielkie rozczarowanie przyniósł mecz 
9. kolejki, w którym futboliści z Brzeska 
dali się ograć u siebie Stali Stalowa Wola 
(0:2). To był wielki zawód, bo tym samym 
została przerwana fantastyczna seria 
meczów bez porażki u siebie. Ostatnia 
taka wpadka zdarzyła się miejscowym 
piłkarzom 23 maja 2009 roku, kiedy to na 
stadionie przy Okocimskiej triumfowała 
Sandecja Nowy Sącz, krocząca wówczas 
do bram I ligi. 

Kiedy więc wszyscy zaczęli spodziewać 
się już tylko najgorszego, nagle w druży-
nie coś zaskoczyło. Najpierw wygrała na 
wyjeździe z Resovią, a później pokona-

ła rewelację pierwszej fazy rozgrywek  
z Nadarzyna. 

Kiedy więc spojrzeliśmy w termi-
narz jesiennych rozgrywek od 13. run-
dy, mieliśmy prawo być optymistami. 
Okocimskiego czekały jeszcze mecze 
z zajmującymi niższe pozycje Puszczą 
Niepołomice, Startem Otwock i Ruchem 
Wysokie Mazowieckie. Wyżej notowane 
po 12 kolejkach były jedynie Sokół Sokół-
ka i Pelikan Łowicz, ale obie te drużyny 
miały walczyć z „Piwoszami” w Brzesku. 
A zakładamy, że wpadka u siebie ze Sta-
lą Stalowa Wola była jedyną taką już do 
końca sezonu. 

Podsumujmy pokrótce wydarzenia 
pierwszych 12 kolejek. Po pierwszej prze-
granej z Jeziorakiem plasował się Oko-
cimski na 12. miejscu. Najgorszą sytuację 
notowaliśmy po trzeciej kolejce, kiedy to 
„Piwosze” spadli na 16. pozycję. Później 
już oscylowali między 12. a 14. lokatą, by 
w końcu wylądować na 10. miejscu. 

Jeśli chodzi o sytuację personalną, to 
teoretycznie jest bardzo dobrze, bo tre-
ner Łętocha ma aktualnie do dyspozycji 
26 zawodników. Tylko że z tą dyspozycją 
różnie bywa. Już na wstępie kontuzji na-
bawili się dwaj czołowi piłkarze – Sławo-
mir Jagła i Daniel Policht. Kłopoty zdro-
wotne niektórych zawodników sprawiły, 
że szkoleniowiec Okocimskiego przez cały 
czas dokonywał przetasowań w podsta-
wowej jedenastce. W 11 meczach w róż-
nych przedziałach czasowych wystąpiło 
aż 21 graczy. Z jednej strony może cie-
szyć taka szeroka ławka, z drugiej jednak 
wszyscy chcieliby, aby wreszcie skład się 
wykrystalizował, co powoli staje się jed-
nak faktem. Tylko Iwan Łytwyniuk za-
grał we wszystkich jedenastu meczach od 
pierwszej do ostatniej minuty. 

Nie najlepiej jest w Okocimskim ze 
strzelecką dyspozycją. 12 bramek w 12 
meczach to za mało. Paradoksalne jest 
to, że najskuteczniejszym strzelcem „Pi-
woszy” był Łukasz Popiela, który zdobył 
3 gole, chociaż nie zagrał jeszcze ani jed-

Wzrastająca forma „piwoszy”?
Po 12 kolejkach rundy jesiennej bieżącego sezonu piłkarze Okocim-

skiego zajmowali w tabeli 8. miejsce i była to najwyższa lokata okupo-
wana przez brzeszczan od początku rozgrywek. Kibiców mogło cieszyć 
wreszcie to, że podopieczni Krzysztofa Łętochy trzy razy z rzędu wygrali, 
w tym z dwoma trudnymi rywalami – najpierw na wyjeździe z Resovią, 
która zawsze na swoim boisku jest groźna, wreszcie z rewelacyjnym do 
tej pory liderem, GLKS Nadarzyn, dla którego była to pierwsza wyjazdo-
wa porażka w tym sezonie. Gładko też uporali się z Motorem Lublin. Moż-
na więc z optymizmem patrzeć w najbliższą przyszłość i mieć nadzieję, 
że „Piwosze” zakończą jesień na pozycji dającej gwarancję powalczenia 
wiosną o najwyższe cele (czytaj: awans do I ligi). 

nego całego meczu, a na boisku pojawił 
się zaledwie w siedmiu spotkaniach. Po-
cieszające może być jednak to, że dobrze 
wywiązuje się z roli jokera pojawiającego 
się na boisku wtedy, kiedy drużynie bar-
dzo potrzebne są bramki. Ze statystyki 
wynika, że brzeszczanie formę strzelec-
ką „łapią” dopiero po przerwie – dziewięć  
z dwunastu bramek zdobyli w drugich 
połowach. 

W dwunastu pierwszych meczach Oko-
cimski wywalczył 17 punktów, z czego  
8 na własnym boisku. Jeśli liczyć zdobycze 
punktowe w meczach „u siebie”, to Oko-
cimski zajmował 8. miejsce. 9 punktów  
w meczach wyjazdowych dawało Okocim-
skiemu w „tej kategorii” 6. pozycję. 

Przyjrzyjmy się jeszcze frekwencji na 
trybunach. 12 spotkań z udziałem „Pi-
woszy” obejrzało łącznie 7500 kibiców, co 
daje średnią 625 widzów na jednym me-
czu. Nie jest to wynik imponujący, tym 
bardziej, że mniejszą średnią odnotowa-
liśmy na meczach „u siebie” – 550 kibi-
ców. Mecz 11. kolejki z liderem GLKS 
Nadarzyn obejrzało zaledwie 400 kibi-
ców. Najwięcej widzów obejrzało mecz 
z udziałem Okocimskiego w Olsztynie 
– równiutki tysiąc, ale był to wynik bę-
dący poniżej normy notowanej na tym 
stadionie. Pozostaje mieć nadzieję, że  
w miarę upływu czasu trybuny na obiekcie 
przy Okocimskiej będą się coraz bardziej 
wypełniać. Przy większym audytorium 
piłkarze czują się bardziej zmotywowani, 
a przecież brzeskim kibicom zależy na 
tym, żeby ich drużyna odnosiła jak naj-
lepsze wyniki.                               PRUD

Eugeniusz Bednarek (84) – Brzesko
Bolesław Cebula (77) – Jadowniki
Józef Cichoński (86) – Brzesko
Barbara Ciuruś (64) – Jasień
Zofia Dobrzańska (85) – Jasień
Helena Góra (83) – Mokrzyska
Zofia Grzesik (72) – Poręba Spytkowska
Franciszek Hajdo (72) – Okocim
Janina Konieczna (84) – Jasień
Irena Kopeć (78) – Brzesko
Marek Kukułka (50) – Brzesko
Władysław Michalik (60) – Brzesko
Anna Nalepa (82) – Jadowniki
Józef Przybyło (65) – Brzesko
Stanisław Słupski (59) – Okocim
Emil Sołtys (71) – Brzesko
Krystyna Stec (68) – Brzesko
Stanisław Wojtowicz (70) – Brzesko
Aleksandra Zeman (70) – Sterkowiec

ODESZLI
we wrześniu



MEGAMOTMEGAMOT
Mieczysław HebdaMieczysław Hebda

- Złomowanie - zaświadczenie - odbiór u klienta 
platność gotówką tel. 14 68 62 008, 609 599 920

- Pomoc drogowa - holowanie, samochody do 40 ton
tel. 603 582 048 

- Transport międzynarodowy, tel. 691 513 807

- Autoryzowana stacja obsługi - przeglądy rejestracyjne, 
naprawy kompleksowe, sprzedaż części nowych 
i używanych, tel. 14 68 69 330

- Sprzedaż samochodów - kredyty - ubezpieczenia
tel. 14 68 49 100 



ZETO S.A.
Oddział w Brzesku 
ul. Solskiego 9 
32-800 Brzesko 
tel. 14 663 16 64

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

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

WWW.SKLEP.ZETOSA.COM.PL

JESIENNE PROMOCJE

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

Drukarka atramentowa
Canon PIXMA iP2700

PROMOCJA

 150,-

Karta pamięci
Kingston CF 4GB

PROMOCJA

 37,-

Obiektyw
Canon EF 50mm f/1.8 II

PROMOCJA

 434,-
Lustrzanka cyfrowa
Canon EOS 1000D 

PROMOCJA

1595,-


