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Szanowni Państwo 
serdecznie dziękuję za udział w wyborach. 
W związku z uzyskaniem mandatu poselskiego do Sejmu RP 
VII kadencji  dziękuję za każdy głos oddany na moją osobę. 
Dziękuję wszystkim, którzy głosowali na Prawo i Sprawied-
liwość w okręgu tarnowskim, a w szczególności tym, którzy 
docenili moją dotychczasową pracę w parlamencie. 
Wyrażam głębokie przekonanie, że swoją wiedzą, zaangażowaniem 
i doświadczeniem dobrze przysłużę się sprawom naszego kraju, regionu 
oraz Brzeska.
Zapewniam, że będę posłem wszystkich wyborców w okręgu tarnowskim. 

Z wyrazami szacunku  

Edward Czesak  

Poseł na Sejm RP
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Zapraszamy do lektury
Wrzesień obfitował w wiele waż-

nych dla gminy wydarzeń. Niezwykle 
podniosły charakter miały uroczystości 
związane z nadaniem imienia Józefa 
Koczwary 1. batalionowi czołgów z Żu-
rawicy. Miejscowość ta leży co prawda na 
Podkarpaciu, uroczystości odbyły się jed-
nak w Mokrzyskach i nie stało się to bez 
przyczyny. Pułkownik Józef Koczwara 
urodził się w naszej gminie, a w czasie II 
wojny zasłynął jako znakomity dowódca 
i organizator. Teraz, wiele lat po śmierci 
pułkownika ziemia brzeska oddała hołd 
swojemu wielkiemu krajanowi. 

Drugim, wartym odnotowania wyda-
rzeniem było Pożegnanie Lata. W tym 
roku w roli gwiazdy wystąpił zespół 
Zakopower, który porwał do zabawy 
tysiące widzów z Brzeska, Tarn owa, 
Krakowa. 

W październikowym wydaniu BIM 
piszemy także o raporcie sporządzo-
nym przez Komendę Powiatową Po-
licji, w którym znajdują się dokładne 
dane o przestępczości za pierwsze 
półrocze 2011 roku. Wynika z niego, że, 
w porównaniu z rokiem ubiegłym, liczba 
przestępstw i wykroczeń spadła o około 
30 procent. Zwiększyła się natomiast 
wykrywalność, brzeska komenda jest 
jedną z najlepszych pod tym względem 
w województwie małopolskim. 

W Brzesku dobiega końca realizacja 
dwóch ważnych inwestycji – rewitali-
zacja rynku oraz budowa magistrali 
wodociągowej Bochnia-Brzesko. Oby-
dwie inwestycje wykonane zostały ze 
środków pochodzących z Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Zapraszamy do lektury. Zofia Sitarz.

WYBORY 2011

Opadły już powyborcze emocje, pora 
więc na podsumowania. Tradycyjnie 
proponujemy Czytelnikom zapoznanie 
się z dokonaną przez nas analizą. Po-
niżej przedstawiamy w miarę obszerne 
statystyki, z których można dowiedzieć 
się między innymi, jak głosowano w po-
szczególnych obwodach naszej gminy. 
Gdyby o podziale mandatów decydowali 
tylko mieszkańcy gminy Brzesko, to 
wynik byłby nieco odmienny od oficjal-

nego. Nasi wyborcy przyznaliby pięć 
mandatów Prawu i Sprawiedliwości, 
a cztery Platformie Obywatelskiej. 
Spośród kandydatów PiS-u wybrali 
Edwarda Czesaka, Włodzimierza 
Bernackiego, Jana Ziobro, Barbarę 
Marianowską i Józefa Rojka. Okazuje 
się, że wielką przegraną tych wyborów, 
była już poseł Marianowska, cieszy się 
u nas większą popularnością niż Michał 
Wojtkiewicz. Więcej na str. 4-6
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Gdyby o podziale mandatów decy-
dowali tylko mieszkańcy gminy Brze-
sko, to wynik byłby nieco odmienny od 
oficjalnego. Nasi wyborcy przyznaliby 
pięć mandatów Prawu i Sprawiedliwo-
ści, a cztery Platformie Obywatelskiej. 
Spośród kandydatów PiS-u wybrali 
Edwarda Czesaka, Włodzimierza Ber-
nackiego, Jana Ziobro, Barbarę Maria-
nowską i Józefa Rojka. Okazuje się, że 
wielka przegrana tych wyborów, była 
już poseł Marianowska cieszy się u nas 
większą popularnością niż Michał 
Wojtkiewicz. W gronie kandydatów 
PO typy naszych wyborców pokryły 
się z tymi z okręgu. Postawiono na 
Aleksandra Grada, Roberta Wardzałę 
i Urszulę Augustyn, chociaż najwięcej 
głosów oddano oczywiście na Jana 
Musiała, który – gdyby to zależało od 
mieszkańców gminy – poselski mandat 
by otrzymał. 

Inaczej rozłożyły się siły w Brze-
sku, a inaczej w sołectwach (patrz 
– tab. 1). Mieszkańcy miasta pięć 
mandatów przyznaliby PO, a cztery 
dla PiS. Do czwórki kandydatów już 
tutaj wymienionych brzeszczanie do-
szlusowaliby Ewę Cierniak-Lambert. 
W przypadku PiS-u z wymienionej 
już tutaj piątki wypadłby Józef Rojek. 
W sołectwach głosowano w ten sposób, 
że kandydaci z PiS-u dostaliby tutaj 

W tych obliczeniach pominęliśmy 
wyniki zanotowane w obwodach nr 18 
i 19, z uwagi na to, że w tych lokalach 
wyborczych głosowała znikoma liczba 
mieszkańców. Jako ciekawostkę po-
dajmy jednak, że w obwodzie nr 18 aż 
osiem mandatów hipotetycznie otrzy-
maliby kandydaci z listy PiS, a tylko 
jeden reprezentant PO i nie byłby nim 
Jan Musiał, ale Aleksander Grad. 
W lokalu wyborczym nr 19 oddano 
tylko sześć głosów, wszystkie na PiS. 
Jak hipotetycznie przedstawiałby się 
podział mandatów w poszczególnych 
obwodach (oprócz obwodów 18 i 19), 
obrazuje tabela 2. 

Ostatecznie zwycięska w naszej 
gminie Prawo i Sprawiedliwość uzy-

skała poparcie wyno-
szące 45,29 procent. Na 
Platformę Obywatelską 
głosowało 35,77 procent 
wyborców. W dalszej 
kolejności pozostają 
Ruch Palikota – 6,49 
procent, Polskie Stron-
nictwo Ludowe – 5,05 
procent. Sojusz Lewicy 
Demokratycznej – 3,88 
procent, Polska Jest 
Najważniejsza – 2,14 

procent, Komitet Wyborczy Prawica 
– 0,98 procent i Polska Partia Pracy 
– 0,39 procent. 

Najwyższe poparcie uzyskała PiS 
w Buczu (63,96 procent) i w Szczepano-
wie (58,22 procent). Ponad 50 procent 
głosów oddano na to ugrupowanie 
także w Jasieniu (53,90), w obu obwo-
dach w Jadownikach (50,94 i 51,35) 
oraz w Mokrzyskach (53,44). Najniższe 

poparcie odnotowała PiS w siedzibie 
TKKF Sokół (35,53) i w Okocimiu 
(34,99). PO najlepsze wyniki uzyskała 
w Okocimiu (45,07) i w lokalu wybor-
czym przy ulicy Browarnej w Brzesku 
(41,68). W Buczu poparło tę partię 
zaledwie 24,55 wyborców.   

PiS oraz PO
W większości obwodów mandaty 

rozdawano tylko pomiędzy PiS oraz 
PO, najczęściej w stosunku 5:4 na 
korzyść jednej z tych partii. Dokładnie 
taki wynik promował Platformę Oby-
watelską w pięciu obwodach (nr nr 1, 
2, 7, 8 i 11). W takim samym stosunku 
zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość 
w trzech obwodach (nr nr 3, 4 i 6). 
Remis oba ugrupowania uzyskały 
w obwodzie nr 5 (w siedzibie RPWiK), 
lecz tam wyborcy jednym mandatem 
obdarowaliby Piotra Baranowskiego 
z Ruchu Palikota. Lider tej partii 
otrzymałby też mandat w Porębie 
Spytkowskiej, której mieszkańcy po-
stawili jednak zdecydowanie na PiS, 
które wyraźnie wygrało we wszystkich 
sołectwach oprócz Okocimia. Polskie 
Stronnictwo Ludowe otrzymałoby je-
den mandat w Sterkowcu. Wszystkie 
obliczenia przeprowadziliśmy, stosując 
obowiązującą w naszym kraju metodę 
d’Hondta.    

Prawie w każdym obwodzie najwię-
cej głosów (w liczbach bezwzględnych 
otrzymała trójka: Czesak, Musiał, 
Grad). W pierwszej dziesiątce za-
wsze meldował się też Włodzimierz 
Bernacki, chętnie głosowano też na 
Piotra Baranowskiego. Zdecydowanym 
liderem jest Edward Czesak, który 

Opadły już powyborcze emocje, pora więc na podsumowania. Tradycyjnie proponujemy Czytelnikom zapoznanie się 
z dokonaną przez nas analizą. Poniżej przedstawiamy w miarę obszerne statystyki, z których można dowiedzieć się 
między innymi, jak głosowano w poszczególnych obwodach naszej gminy.   

Tabela 1. Podział głosów w mieście i sołectwach
Miasto Sołectwa Obw. 18 i 19 Razem 

PiS 2779 3264   36  6079

PJN  167  119    1   287

SLD  304  214    3   521

Ruch Palikota  502  368    1   871

PSL  269  405    4   678

PPP   25   28    0    53

PO 2904 1892    6  4802

Prawica   90   42    0   132

Razem 7040 6332   51 13423

aż sześć mandatów, a reprezentanci 
PO otrzymaliby trzy mandaty. Tym 
szóstym posłem PiS-u – gdyby decydo-
wali o tym mieszkańcy sołectw gminy 
Brzesko – zostałby Robert Kądzielawa, 
który uzupełniłby reprezentację złożo-
ną z pięciu pierwszych kandydatów na 
liście tego ugrupowania. Trójka z PO 
to oczywiście Jan Musiał i Aleksander 
Grad oraz Robert Wardzała.  

POWYBORCZY KRAJOBRAZ
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otrzymał 4191 głosów (31,22 procent!). 
Na drugim miejscu uplasował się Jan 
Musiał – 3233 głosy (24,09 procent). 
Oznacza to, że obaj posłowie poprzedniej 
kadencji zebrali ponad połowę oddanych 
głosów. A oto dalsza kolejność w pierw-
szej dziesiątce: 3. Aleksander Grad – 641 
(4,78), 4. Włodzimierz Bernacki – 509 
(3,79), 5. Piotr Baranowski – 409 (3,05), 
6. Robert Wardzała – 316 (2,35), 7. Jan 
Ziobro – 289 (2,15), 8. Barbara Maria-
nowska – 263 (1,96), 9. Jakub Kwaśny 
– 255 (1,90), 10. Adam Kwaśniak – 240 
(1,79). W pierwszej dziesiątce nie zmieś-
ciło się czworo kandydatów, którzy osta-
tecznie mandaty w okręgu tarnowskim 
wywalczyli. 11. miejsce zajęła Urszula 
Augustyn z 227 głosami. Tuż za nią 
uplasował się Józef Rojek, na którego 
w naszej gminie głosowało 213 wybor-
ców. Andrzej Sztorc otrzymał 117 głosów, 
co dało mu 16. miejsce. Dopiero 21. był 
Michał Wojtkiewicz – 68 głosów. 

„Nasi” w okręgu
W okręgu tarnowskim o poselskie 

mandaty ubiegało się 137 kandyda-
tów, w tym jedenaście osób z powiatu 
brzeskiego). Poznajmy zatem ich 
wyniki: 13. Jadwiga Sumara (Brze-
sko) – 138 głosów, 14. Justyna Wój-
towicz-Woda (Brzesko) – 136 głosów, 
15. Ewa Cierniak-Lambert (Gnojnik) 
– 123 głosy, 24. Magdalena Powroź-
nik (Wola Dębińska) – 52 głosy, 31. 
Andrzej Capik (Brzesko) – 35 głosów, 
34. Krzysztof Olchawa (Jurków) – 33 
głosy, 43. Bogusław Kamiński (Połom 
Mały) – 26 głosów, 101. Ludmiła Ma-
lik (Czchów) – 5 głosów. 

Edward Czesak uzyskał także 
najlepszy wynik w powiecie brzeskim 
i drugi w okręgu (lepszy wynik osiąg-
nął tylko Aleksander Grad). Jan Mu-
siał był odpowiednio drugi w powiecie 
i czternasty w okręgu. W tabeli 3. 
Przedstawiamy wyniki uzyskane przez 

Tabela 3. Wyniki kandydatów z powiatu brzeskiego

Pierwsza liczba oznacza miejsce , liczba w nawiasie – ilość głosów

DWÓCH KANDYDATÓW – DWA RÓŻNE WYNIKI
Jeszcze przed wyborami mieszkań-

cy Brzeska zastanawiali się, czy nasz 
powiat i gmina nadal będą w Sejmie 
reprezentowane przez dwóch posłów. 
Z uwagi na preferencje polityczne 
mieszkańców naszego regionu można 
było przypuszczać, że Edward Czesak 
doczeka się reelekcji. W przypadku 
Jana Musiała można było mieć oba-
wy, że o sukces sprzed czterech lat 
będzie bardzo trudno. Tym bardziej, 
że najgroźniejszego dla niego rywala 
należało szukać w jego ugrupowaniu. 
Robert Wardzała przynajmniej od 

dwóch lat był bardzo aktywny i pro-
mował swój wizerunek poprzez szereg 
akcji. Wszyscy pamiętali, że już cztery 
lata temu były żużlowiec był bardzo 
bliski wywalczenia mandatu. Przy-
puszczenia sprawdziły się, a oprócz 
Wardzały Jana Musiała (piąty wynik 
na liście PO) wyprzedziła jeszcze El-
żbieta Achinger z Raciborska (gmina 
Wieliczka).

W wywiadzie udzielonym przez 
Jana Musiała radiu RDN przegrany 
kandydat z Brzeska próbował doszuki-
wać się przyczyn swojej porażki w tym, 

że w powiecie brzeskim głosy zbytnio 
podzieliły się między poszczególne 
osoby. Uważał, że mieszkańcy powiatu 
powinni bardziej stawiać na „swoich, 
jak to miało miejsce – jego zdaniem 
– na przykład w powiecie wielickim. 
Dokonaliśmy porównania wyników 
niektórych kandydatów i z naszej 
analizy wynika, że były poseł nie do 
końca ma rację. Jedynie Robert War-
dzała wygrał mandat przede wszyst-
kim dzięki wynikom uzyskanym na 
„swoim” terenie”. Pozostali kandydaci, 
którzy świętowali sukces, zawdzięczali 

kandydatów reprezentujących powiat 
brzeski – odpowiednio w gminie, po-
wiecie i okręgu. W tym zestawieniu 
zwraca uwagę bardzo dobry wynik 
uzyskany przez „debiutantkę” Justynę 
Wójtowicz-Wodę, która w gronie 137 
kandydatów uplasowała się na bardzo 
wysokim 25. miejscu.    

Gmina Powiat Okręg
Andrzej Capik (Brzesko)  31   (35) 55   (52) 115  (101)

Ewa Cierniak-Lambert (Gnojnik)  15  (123)  8  (813)  39 (1122)

Edward Czesak (Brzesko)   1 (4191)  1 (8569)   2 (18787)

Bogusław Kamiński (Połom Mały)  43   (26) 13  (697)  40 (1071)

Adam Kwaśniak (Borzęcin)  10  (240)  5 (1351)  22 (2536)

Ludmiła Malik (Czchów) 101    (5) 76   (28) 121   (72)

Jan Musiał (Brzesko)   2 (3233)  2 (4347)  14 (5974)

Krzysztof Olchawa (Jurków)  34   (33) 27  (137) 111  (195)

Magdalena Powroźnik (Wola Dębińska  24   (52) 25  (161)  69  (469)

Jadwiga Sumara (Brzesko)  13  (138) 20  (271)  60  (571)

Justyna Wójtowicz-Woda (Brzesko)  14  (136) 17  (332)  25 (1788)

Frekwencja
W dniu wyborów liczba mieszkań-

ców w gminie Brzesko wynosiła 36 321, 
z czego 28 493 było uprawnionych do 
głosowania. Spośród nich 14 132 wzię-
ło udział w wyborach. Oddali 13 432 
(94,99 procent) głosów ważnych.

W gminie Brzesko frekwencja wy-
niosła 49,46 procent i była najwyższa 
w powiecie (47,49), a także wyższa 
od średnich w okręgu nr 15 (47,96) 
i w kraju (48,92). Nie mamy więc czego 
się wstydzić. W powiecie brzeskim zbli-
żona frekwencja odnotowana została 
w gminach Iwkowa (49,38) i Dębno 

(49,23). Najniższa była w gminie 
Szczurowa (40,14). 

O wiele wyższą frekwencją zano-
towano w Brzesku (53,32 procent) niż 
w sołectwach (46,06). Najbardziej zdy-
scyplinowani byli wyborcy głosujący 
w siedzibie Cechu Rzemieślników oraz 

Małych i Średnich Przedsiębiorców 
(obwód nr 3). Tam frekwencja wyniosła 
58,59. W mieście frekwencję poniżej 50 
procent odnotowano tylko w siedzibie 
Spółdzielni Mieszkaniowej (obwód nr 
2), gdzie do głosowania przystąpiło 
45,36 uprawnionych. 

Najniższą frekwencję w gminie 
odnotowano w Porębie Spytkowskiej 
(38,41 procent). Tylko w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Jadownikach przekroczo-
no 50 procent – frekwencja wyniosła 
tutaj dokładnie 50,38 procent.  

PRUD
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go także wynikom uzyskanym poza 
swoimi powiatami. 

Lepiej „u siebie”
Zauważmy, że Aleksander Grad 

poza Tarnowem i powiatem tarnow-
skim zdobył aż 10 953 głosów, czyli 
prawie drugie tyle, co na „swoim boi-
sku”. Jeszcze lepiej pod tym względem 
wygląda wynik Edwarda Czesaka, któ-
ry więcej głosów zebrał poza brzeskim 
powiatem. W piłkarskich pucharach 
obowiązuje zasada, w myśl której 
bramki strzelone na wyjeździe liczą 
się podwójnie. Okazuje się, że ma to 
także przełożenie na wybory. Wydaje 
się, że Jan Musiał popełnił spory błąd 
podczas kampanii wyborczej ograni-
czając swoją autopromocję do włas-
nego podwórka, jakby liczył na to, że 
w pozostałych rejonach okręgu nr 15 
wystarczy fakt, iż zasiadał już w ławie 
poselskiej. Najwyraźniej zapomniał, że 
startuje w okręgu, w którym od lat PiS 
wygrywa z PO. 

O tym, że poseł Musiał jest w błę-
dzie, najlepiej świadczy wskazywany 
przez niego przykład myślenicki (patrz 
– tabela 1). Obie liderki tego powiatu 
– Elżbieta Achinger (PO) i Urszula 
Rusecka (PiS) – mimo zadowalających 
wyników „u siebie” nie wywalczyły 
mandatów, bo ich notowania poza 
powiatem nie były już tak budujące. 
Achinger w pozostałych powiatach zdo-
była zaledwie 689 głosów, a Rusecka 
tylko 1473. Ich dobry wynik w powiecie 
wielickim bierze się też stąd, że po pro-
stu powiat ten liczy więcej mieszkań-
ców niż powiat brzeski, a tym samym 
jest tutaj dużo więcej uprawnionych 
do głosowania. Podobnie było z Janem 
Musiałem, który przecież z wyniku 
uzyskanego w powiecie brzeskim po-
winien być zadowolony. 

Nie ma jak Ziobro
Fenomenem jest za to wynik uzy-

skany w okręgu przez Jana Ziobro. 22-
latek z maleńkiego Zakrzowca wcale 

na terenie swojego po-
wiatu nie zachwycił, 
zdobywając zaledwie 
1 876 głosów (5. wynik 
w powiecie). W każ-
dym z pozostałych 
powiatów „uciułał” 
jednak wystarczają-
cą liczbę głosów, by 
otrzymać przepustkę 
na Wiejską. Najwy-
raźniej zadziałała tu-
taj magia nazwiska, 
bo nie sądzimy, że nie-
znany nikomu kandy-
dat miał jakieś poważ-
ne atuty, by przekonać 
do siebie wyborców 
czym innym, niż tylko 
nazwiskiem.

Im dalej, tym gorzej
Wróćmy jednak do 

posła Musiała, który przecież z Edwar-
dem Czesakiem w samym Brzesku 
wygrał. Wprawdzie osiągnął lepszy 
wynik tylko w trzech z ośmiu miejskich 
obwodów (w jednym obaj kandydaci 
zanotowali remis), to jednak zdobył 
o 35 głosów więcej (patrz – tabela 2). 
Im dalej od Brzeska, tym jednak coraz 
gorzej. Już w sołectwach naszej gminy 
(za wyjątkiem Okocimia) wyborcy zde-
cydowanie opowiedzieli się po stronie 
jego najgroźniejszego konkurenta. 
Poza gminą, ale jeszcze na terenie po-
wiatu, różnica na korzyść Czesaka była 
coraz bardziej wyraźna (patrz – tabela 
3). W pięciu z siedmiu gmin naszego 
powiatu najlepszy wynik uzyskiwał 
Edward Czesak, który poza Brzeskiem 
triumfował także w Czchowie, Dębnie, 
Gnojniku i Szczurowej. W Borzęci-
nie i Iwkowej uzyskał drugi wynik, 
a wyprzedzili go odpowiednio Adam 
Kwaśniak i Bogusław Kamiński, czyli 
reprezentanci gospodarzy. Jan Musiał 
takimi osiągnięciami nie może się po-
chwalić. W Czchowie i Gnojniku osiąg-
nął piąty rezultat – tam drugie miejsca 

zajmowała Ewa Cierniak-
Lambert, czyli „klubowa 
koleżanka”. W Iwkowej 
zdobył tylko 40 głosów, co 
dało mu 9.miejsce. Nawet 
drugi wynik w Dębnie 
nie powinien go satysfak-
cjonować, bo różnica do 
konkurenta była spora. 
W Borzęcinie był trzeci, 
podobnie w Szczurowej, 
gdzie oprócz Czesaka wy-
przedził go także Roman 
Łucarz z niedalekich Ja-
downik Mokrych.           

Wyniki uzyskane przez obu kan-
dydatów w poszczególnych powiatach 
okręgu nr 15 wskazują, że Edward 
Czesak zadbał o elektorat na terenie 
byłego tarnowskiego – między innymi 
osiągnął najlepszy rezultat w powiecie 
bocheńskim i trzeci w powiecie dą-
browskim. Na pewno posłowi Prawa 
i Sprawiedliwości było łatwiej, bo aku-
rat startował do wyborów w okręgu, 
w którym większą sympatią i popar-
ciem cieszy się akurat reprezentowane 
przez niego ugrupowanie. 

Już nazajutrz po wyborach, kiedy 
jeszcze ich wyniki były nieoficjalne, ale 
wielce prawdopodobne, o komentarz 
poprosiliśmy obu kandydatów. 

Edward Czesak: Cieszę się, że 
w trakcie poprzedniej kadencji wzro-
sło poparcie dla mojej osoby  nie tylko 
w brzeskim powiecie, ale też w całym 
okręgu wyborczym. Odbieram to w ten 
sposób, że moja praca w parlamencie 
jest zauważalna i pozytywnie ocenia-
na. W ciągu najbliższych czterech lat 
będę nadal zajmować się sprawami 
dotyczącymi rozwoju infrastruktury 
drogowej i kolejowej w naszym regionie. 
Będę też brał udział w pracach na rzecz 
zwiększenia dopłat unijnych do rolni-
ctwa, jak to ma miejsce w większości 
krajów w Europie. Uważam, że to źle, 
iż poseł Musiał nie wywalczył mandatu 
w tegorocznych wyborach. Jak zawsze, 
w sejmowych ławach pojawi się wielu 
posłów bez żadnego parlamentarnego 
doświadczenia, a Jan Musiał był już wy-
trawnym posłem i jego udział w pracach 
Sejmu na pewno przyniósłby naszemu 
regionowi sporo korzyści. 

Jan Musiał: To zrozumiałe, że jako 
jeden z pierwszych złożyłem gratulacje 

Tab. 1. Wyniki wybranych posłów 
„u siebie” „na wyjeździe” Razem

Elżbieta Achinger  8 584    689  9 273

Edward Czesak  8 569 10 218 18 787

Aleksander Grad 12 718 10 953 23 671

Jan Musiał  4 347  1 627  5 974

Urszula Rusecka  6 314  1 473  7 787

Robert Wardzała  9 042  1 395 10 437

Jan Ziobro  1 876  7 471  9 347

Tab. 2. Wyniki Edwarda Czesaka i Jana Musiała 
w mieście i sołectwach

Miasto Sołectwa Obw. 18 i 19 Razem

Edward Czesak 1971 2204 16 4191

Jan Musiał 2004 1228  1 3233

Razem 3975 3432 17 7424

Tab. 3. Wyniki Edwarda Czesaka i Jana Musiała 
w gminach powiatu brzeskiego

Edward Czesak Jan Musiał

Borzęcin 2  (618) 3  (136)

Brzesko 1 (4191) 2 (3233)

Czchów 1  (728) 5  (186)

Dębno 1 (1242) 2  (400)

Gnojnik 1  (811) 5  (107)

Iwkowa 2  (477) 9   (40)

Szczurowa 1  (502) 3  (245)
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posłowi Edwardowi Czesakowi ponow-
nego wywalczenia mandatu. Żal prze-
grywać, ale na pocieszenie pozostaje 
mi fakt, że w skali kraju to moje ugru-
powanie zyskało najwyższe poparcie, 
co dodatnio wpłynie na dalszy rozwój 
Polski. Gorszy wynik uzyskany przez 
mnie teraz w porównaniu z tym sprzed 
czterech lat tłumaczyć mogę tylko tym, 
że w tych wyborach była naprawdę 
bardzo wyrównana konkurencja. Na 
przykład mój partyjny kolega Robert 
Wardzała. W naszej gminie i powiecie 
głosy podzieliły się między wielu kandy-
datów, podczas gdy w innych powiatach 
większość głosów oddawano na swoich 
reprezentantów. Wybór podjęty przez 
mieszkańców naszego regionu przyjmu-
ję z pokorą i szacunkiem. Nadal będę ak-
tywnie działać w strukturach Platformy 
Obywatelskiej, realizując jej program 

z myślą o pożytku dla mieszkańców. 
Wszystkim wyborcom, którzy oddali na 

Cztery automaty kręglarskie FIQ, 
centralny komputer z monitorami, 
centralna drukarka zarządzająca stero-
waniem wszystkich czterech torów, na 
których można przeprowadzić zawody 
sportowe i rekreacyjne. Nowe wyposa-
żenie kręgielni odpowiada przepisom 
Polskiego Związku Kręglarskiego. Krę-
gielnia BOSiR w Brzesku posiada cer-
tyfikat PZK do rozgrywania zawodów 
krajowych, jak i międzynarodowych. 
Remont i wyposażenie kręgielni koszto-
wały pół miliona  złotych. Fundusze na 
ten cel przekazała Rada Miejska. 

Jeszcze we wrześniu ubiegłego roku, 
będący własnością gminy budynek miesz-
czący kręgielnię znajdował się w zarzą-

Tab. 4. Wyniki Edwarda Czesaka i Jana Musiała w poszczególnych powiatach

Edward Czesak Jan Musiał Zwycięska partia

pow. bocheński  1  (3852) 20  (466)       PiS

pow. brzeski  1  (8569)  2 (4347)       PiS

pow. dąbrowski  3  (1004) 48   (38)       PiS

pow. proszowicki 26     (53) 15  (103)       PiS

pow. tarnowski  6  (3145) 35  (262)       PiS

pow. wielicki 11   (518) 13  (475)       PO

m. Tarnów  9  (1646) 20  (283)       PO

Razem  2 (18787) 14 (5974)       PiS

Pierwsza liczba oznacza miejsce, liczba w nawiasie – ilość głosów

dzie Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej „Sokół”. Po tym czasie obiekt 
przekazany został we władanie Brzeskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji, a nowy 
zarządzający przystąpił do remontu.

-Zakres prac wykonanych w czasie 
remontu był bardzo szeroki – mówi dy-
rektor BOSiR, Marek Dadej. – Na par-
terze znajduje się kręgielnia, szatnie 
i łazienki. Odnowiona klatka schodowa 
prowadzi na pierwsze piętro do sali 
fitness oraz do świetlicy środowiskowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury. Docelowo 
w budynku kręgielni mieścić się będzie 
cała administracja BOSiR. 

Kręgielnia w Brzesku została od-
dana do użytku ponad ćwierć wieku 

temu, tory były w tym czasie utrzymy-
wane i remontowane, ale od kilku już 
lat odbiegały od nowoczesnych stan-
dardów. Mimo to sekcja kręglarska 
TKKF „Sokół” wychowała wielu zna-
komitych zawodników, którzy sięgali 
po najwyższe laury na Mistrzostwach 
Polski i Europy. 

-Wierzę, że to miejsce będzie kuź-
nią nowych talentów – mówił w czasie 
otwarcia kręgielni po remoncie, bur-
mistrz Grzegorz Wawryka. 

Z kręgielni korzystać będą zawod-
nicy sekcji kręglarskiej przy BOSiR, 
szkoły, Zakładowa Liga Pracy, sekcja 
TKKF oraz klienci komercyjni.

 red

Kręgielnia oddana

mnie głos, składam szczere i serdeczne 
podziękowania.        PRUD   
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20 października 2011 roku gmina 
Brzesko zakończy realizację ostat-
niego etapu magistrali wodociągowej 
Bochnia-Brzesko oraz utworzenie sieci 
wodociągowej na terenie Okocimia. 
Inwestycja jest realizowana od 12 
kwietnia 2010 roku. I etap projektu 
obejmował wykonanie 4,85 km sieci 
wodociągowej na terenie Okocimia. Na 
tym obszarze sieć będzie zaopatrywać 
w wodę osiedla: Kamieniec, Zalesie, 
Zagórze, ul. Św. Jana oraz ul. Stromą. 
II etap zakładał budowę 6,26 km odcin-
ka magistrali wodociągowej od granic 
administracyjnych gminy Rzezawa do 
ul.Mickiewicza w Brzesku.

W ramach projektu wybudowano 
sieć wodociągową o łącznej długości 
– 11,11 km. Zakłada się iż do wybudo-
wanej sieci wodociągowej podłączy się 
4295 osób do 2014 roku.

Realizacja inwestycji wpłynęła na 
zapewnienie ciągłości zaopatrzenia 
w wodę gminy Brzesko, także w okre-
sie suszy lub kryzysu oraz poprawę 

Wodociąg w OkocimiuWodociąg w Okocimiu

warunków środowiska, a także jakości 
życia mieszkańców.  

W dłuższym okresie czasu projekt 
wpłynie na zwiększenie atrakcyjności 
inwestycyjnej regionu - wzrost wartości 

gruntów na obszarze objętym projektem 
oraz rozwój sektora przedsiębiorstw 
(m.in. produkcja, usługi związane 
z wypoczynkiem i turystyką).

Red
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Wartość zadania 5,3 mln zł
Dotacja z Europejskiego Fundu-

szu Rozwoju Regionalnego w ramach 
projektu 

MRPO - 3,6 mln zł

W ramach zadania rewitalizowa-
ny jest zespół obiektów położonych 

Rewitalizacja rynku w Brzesku

w brzeskim starym mieście, tj. płyta 
rynku, dwie należące do gminy ka-
mienice, mur przykościelny i budy-
nek kościoła św. Jakuba Apostoła. 
Realizacja projektu dobiega końca. 
Pozostały do wykonania drobne prace 
przy fontannie na płycie rynku i przy 
kamienicach. Ostatnim etapem pro-
jektu są prace przy budynku kościoła. 
W czerwcu obiekt został wpisany do 

rejestru zabytków i został objęty opie-
ką konserwatorską. Z tego tytułu prace 
przy nim są bardziej skomplikowane. 
Obecnie finalizowany jest zakres prac 
objęty dotacją unijną, jednak pozostałe 
prace renowacyjne wskazane w pro-
gramie konserwatorskim będą trwały 
nawet po zakończeniu projektu pn. 
„Rewitalizacja Rynku w Brzesku”.

RED
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Z laureatką ogólnopolskiego kon-
kursu Wychowawca Roku 2011 – Sabi-
ną Wąsikiewicz, nauczycielką edukacji 
wczesnoszkolnej w Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 3 w Brzesku, rozma-
wiała Agata Kawalerczyk

Jak to się stało, że wzięła Pani 
udział w ogólnopolskim konkursie - 
Wychowawca Roku? 

O tym, że biorę udział w konkursie 
„Wychowawca Roku 2011” dowie-
działam się dopiero wówczas, gdy ze 
szkołą skontaktowała się redaktorka 
„Gazety Krakowskiej”, żeby zebrać in-
formacje o prezentowanych na łamach 
tego pisma sylwetkach 10 finalistów 
z Małopolski. Potrzebne było moje 
oświadczenie, że wyrażam zgodę na 
publikowanie danych na mój temat. 
Do konkursu, zachowując zupełną 
tajemnicę, zgłosili mnie rodzice mojej 
klasy III c, sami wypełnili wniosek, 
dopilnowali formalności, pilotowali 
podczas kolejnych etapów. Pierwsi 
złożyli gratulacje, a także oficjalnie 
podziękowali gronu pedagogicznemu 
z mojej szkoły za głosy oddane w ostat-
nim, rozstrzygającym etapie SMS 
- owym. Tacy rodzice  - zaangażowani, 
pomysłowi, z inicjatywą, zdarzają się 
coraz częściej. Jestem przekonana, że 
to między innymi dzięki ich wielkiemu 
wsparciu osiągnęłam sukces!

Jakie są założenia i cel tego kon-
kursu ?

Ogólnopolski konkurs „Wychowaw-
ca Roku” przeprowadzany jest corocznie 
w ramach programu społecznego „Szko-
ła bez przemocy” organizowanego od 
2006 r. przez grupy wydawnicze Polska-
presse i Media Regionalne oraz Fun-
dację Orange. Program, opracowany 

przez zespół ekspertów,  opiera się na 
zasadzie współpracy między uczniami, 
nauczycielami i rodzicami, tworzeniu 
klimatu bezpieczeństwa, szacunku, 
otwartego dialogu i porozumienia. 
Celem programu jest przeciwdziałanie 
przemocy w polskich szkołach poprzez 
zwiększenie świadomości problemu, 
zmianę postaw wobec przemocy, a tak-
że promowanie wzorców zachowań 
opartych na poszanowaniu godności 
każdego człowieka. Patronat honorowy 
nad programem sprawuje każdorazo-
wo prezydent Rzeczpospolitej obecnie 
- Bronisław Komorowski. 

Konkurs „Wychowawca Roku” pro-
muje przykłady pozytywnej praktyki 
we wszystkich placówkach oświato-
wych: w przedszkolach, szkołach 
podstawowych, gimnazjach, liceach 
itp. W województwie małopolskim zgło-
szono do konkursu 10-ciu kandydatów, 
(w tym aż 4 z Kra-kowa), wśród których 
znalazłam się również ja, jako jedyny 
nauczyciel z Brzeska! Następnie tylko 
jeden zwycięski uczestnik konkursu 
z każdego województwa otrzymał za-
proszenie do Warszawy, gdzie w ogro-
dach Pałacu Prezydenckiego odbyło 
się wręczenie zaszczytnego tytułu oraz 
nagrody pieniężnej przeznaczonej na 
realizację inicjatywy wychowawczej.      

Na co przeznaczyła Pani swoją 
nagrodę ?

Nagroda była wspólna moja i dzie-
ci, więc wydaliśmy ją razem zgodnie 
z przeznaczeniem na niezapomnia-
ną wycieczkę klasową do Zatoru. 
Chciałam, aby moi trzecioklasiści do-
świadczyli samodzielnie, jak aktywnie 
i twórczo można spędzać wolny czas, 
odkryli, że wspaniałą przygodą jest 

poznawanie tajemnic świata przyro-
dy, przeżyli radość wspólnej nauki 
i zabawy. Uczestniczyliśmy zatem 
w Warsztatach Młodego Paleontologa, 
zwiedzaliśmy Park Dino-zaurów oraz 
Muzeum Skamieniałości, a następnie 
wesoło bawiliśmy się w Parku Roz-
rywki. Moją osobistą nagrodą były 
błyszczące zachwytem oczy dzieci i ich 
uszczęśliwione buzie.   

Jakim trzeba być nauczycielem, 
żeby zdobyć tytuł wychowawcy roku?

Myślę, że należy być nauczycielem 
…. z klasą, tak w przenośni jak i do-
słownie. Dostrzegać potrzeby dzieci, 
rozbudzać w nich zdolność rozumienia, 
ale i odczuwania otaczającego świata, 
wychowywać z sercem i pasją.  Trzeba 
lubić to, co się robi i starać się pra-
cować najlepiej jak tylko można– to 
moim zdaniem tajemnica sukcesu. 

Co Pani czuła, kiedy głosowanie na 
finalistów dobiegało końca?

Przyznam szczerze, że zaangażo-
wanie i podekscytowanie rodziców 
częściowo udzieliło się i mnie pewnego 
rodzaju napięciem, ale realnie ocenia-
łam swoje szanse,  w tak doborowym 
towarzystwie - dziesięciu innych kan-
dydatów, więc nie spodziewałam się 
zwycięstwa. Po ogłoszeniu wyników 
po prostu nie dowierzałam, ale też 
ogromnie się ucieszyłam.

Jak Pani zwycięstwo przyjęło 
najbliższe otoczenie, uczniowie, rodzi-
ce, koleżanki z pracy?

Najbliżsi, podobnie jak ja, nie 
dowierzali, ale bardzo się cieszyli. 
Uczniowie i rodzice wiwatowali i trak-
towali zwycięstwo, w pełni zasłużenie, 
jak własny sukces. W pracy, znaczna 
część grona szczerze gratulowała i uwa-
żała, że tytuł „Wychowawcy Roku 2011” 
dla nauczyciela z Brze-ska, to prestiż 
dla szkoły i powód do dumy dla całego 
miasta. 

Proszę określić, patrząc na wyda-
rzenia z czerwca z lekkiego dystansu, 
czy było warto?

Oczywiście, że było warto wziąć 
udział w tym konkursie! Uważam, 
że istnieje mnóstwo świetnych szkół, 
gdzie pracują znakomicie przygotowani 
nauczyciele rozumiejący i wspiera-jący 
swoich uczniów w ich rozwoju.  Taki 
ogólnopolski konkurs  stwarza okazję, 
by mogli oni zostać zauważeni. Mam 
nadzieję, że w kolejnych edycjach 
konkursu pojawią się nauczyciele z na-
szego miasta i okolic, odnosząc w nim 
zwycięstwo. 

Co powiedziałaby Pani młodym 
nauczycielom, dla których jest Pani 
na razie niedościgłym wzorem do na-
śladowania?

Mimo wszystko…
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Młodym nauczycielom będącym 
na początku swej kariery zawodowej 
chciałabym powiedzieć, aby nie zrażali 
się napotykanymi trudnościami, lecz 
z oddaniem i radością wykonywali swój 
zawód, który jest przede wszystkim 
zaszczytnym powołaniem. Fakt, że 
docenienie pracy i zaangażowania na-
uczyciela dodaje mu skrzydeł, motywuje 

Jak ważną sprawą jest używanie 
przez dzieci elementów odblaskowych, 
szczególnie w okresie jesienno-zimo-
wym, nie trzeba nikogo przekonywać. 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Porę-
bie Spytkowskiej postanowiła zadbać 
o bezpieczeństwo swoich uczniów 
i przystąpiła do II Edycji Małopolskie-
go Konkursu „Odblaskowa Szkoła”.

Jednym z działań konkursowych 
było zorganizowanie, w niedzielę 
25 września 2011 r., „Jesiennego 
Odblaskowego Rajdu Rowerowego”, 
w którym udział wzięło 51 osób 
– nauczycieli, pracowników szkoły, 
uczniów, rodziców, a także dziadków. 
Najmłodszym z uczestników był 4 
miesięczny Maksymilian. Każdy 
z biorących udział w rajdzie uczniów 
został wyposażony w zakupioną przez 
szkołę kamizelkę odblaskową. Przed 
startem uczniowie poinformowani 
zostali przez przybyłych na miejsce 
zbiórki funkcjonariuszy brzeskiej 
policji, o przepisach dotyczących za-
chowania bezpieczeństwa na drodze.
Odblaskowy peleton, pilotowany 
przez radiowóz, przejechał z Poręby 
Spytkowskiej na Plac Kazimierza 
Wielkiego w Brzesku. Tam przyłączyła 
się grupa kolarzy związanych z TKKF 
„Sokół” w Brzesku. Dalsza trasa rajdu 
wiodła przez Jadowniki, Sterkowiec, 
Bielczę, Wał Rudę do Zabawy.

Po dotarciu na miejsce, w dosko-
nale przygotowanym na przyjęcie piel-
grzymów Sanktuarium Błogosławionej 
Karoliny Kózkówny, nasi kolarze 
uczestniczyli w specjalnie przygotowa-
nej dla nich mszy świętej, a następnie 
poznali historię życia błogosławionej. 
Po mszy świętej miała miejsce część 
rozrywkowa – wspólny grill, zabawy 
i gry na świeżym powietrzu oraz krótki 
odpoczynek przed dalszą, długą drogą 
powrotną. 

Trasa powrotna wiodła przez Wał 
Rudę, Borzęcin, Przyborów, Szczepa-
nów do Brzeska i Poręby Spytkowskiej. 
Po dojechaniu na miejsce liczniki 
wskazywały dystans 70 km!

Realizacja tak wielkiego przed-
sięwzięcia, jakim był „Jesienny Od-
blaskowy Rajd Rowerowy” nie byłaby 
możliwa bez pomocy wielu instytucji 
i wolontariuszy. Szczególne podzię-
kowania należą się Panu Mariuszowi 
Buchale z Bucza, który zabezpieczał 
rajd samochodem serwisowym i był 
sponsorem posiłku dla uczestników; 
księdzu Zbigniewowi Szostakowi 
z Sanktuarium w Zabawie za ser-
deczne przyjęcie i odprawienie mszy 
świętej; brzeskiej policji za zabezpie-
czenie trasy przejazdu peletonu przez 
Brzesko oraz TKKF „Sokół” w Brzesku 
za pomoc w organizacji rajdu. Marek 
Serwin (SP Poręba Spytkowska)

Odblaskowa szkoła

do dalszego wysiłku, jeśli jednak kocha 
się swoją pracę, to nagrodą jest samo 
działanie – kształtowanie serc i umysłów 
uczniów tak, by stali się oni ludźmi 
wartościowymi, mądrymi i dobrymi. 
Wszystkim nauczycielom dedykuję sło-
wa napisu – wiersza na ścianie Shishu 
Bhavan, domu dla dzieci w Kalkucie, 
gdzie pracowała Matka Teresa. 

Mimo wszystko
Ludzie są nierozsądni, nielogicz-

ni i egocentryczni. Kochaj ich mimo 
wszystko 

Jeżeli czynisz dobro, ludzie powie-
dzą, że jesteś samolubny. Czyń dobro 
mimo wszystko 

Jeśli masz sukcesy, nabędziesz fał-
szywych przyjaciół i prawdziwych wro-
gów. Odnoś sukcesy mimo wszystko

Co dobrego zrobisz dzisiaj, jutro 
pójdzie w niepamięć. Bądź dobry mimo 
wszystko 

Uczciwość i szczerość narażą cię 
na cierpienie. Bądź uczciwy i szczery 
mimo wszystko

To, co budowałeś przez lata, może 
zostać zburzone w jedną noc. Buduj 
mimo wszystko

Ludzie pragną twojej pomocy, ale 
mogą cię zaatakować, gdy im pomożesz. 
Pomagaj mimo wszystko

Dawaj światu to, co masz najlepsze-
go, spodziewając się w zamian ciosów. 
Dawaj światu wszystko, co masz naj-
lepszego, mimo wszystko.

Agata Kawalerczyk
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W niedzielę 11 września na mszy, 
którą odprawiono  o godzinie 9:30, 
nastąpiło uroczyste wprowadzenie 
do szczepanowskiej bazyliki relikwii 
błogosławionego Jana Pawła II. Mszę 
dziękczynną koncelebrował ksiądz 
prałat Władysław Pasiut oraz ksiądz 
doktor Kazimierz Talarek wraz z księ-
dzem doktorem Zbigniewem Wielgo-
szem. Uroczystości uświetnił występ 
szczepanowskiego chóru parafialnego 
prowadzonego przez Wojciecha Olek-
syka. Po mszy wierni mieli możliwość 
ucałować relikwie. 

Przekazanie relikwii dla szczepa-
nowskiego sanktuarium stanowi nie-
zwykłe wyróżnienie - tylko 9 kościołów 
spośród 465 w diecezji tarnowskiej 
dostąpiło tego zaszczytu. 

W swojej historii sanktuarium 
w Szczepanowie wielokrotnie spotka-

Uroczystość wprowadzenia 
relikwii Jana Pawła II

ło się z oznakami pamięci i atencji, 
jaką Karol Wojtyła - Jan Paweł II 
darzył to miejsce. Kroniki zapisały 
Jego wizyty w Szczepanowie - m.in. 
udział w pogrzebie ks. prof. Stani-

sława Adamczyka z Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, rodaka 
z Łęk, albo w uroczystościach diece-
zjalnej stacji milenijnej w 1966 roku. 
Ale najpiękniej błyszczą karty kronik 
z 1978 roku. Wtedy to przewodniczył 
uroczystej Mszy świętej z okazji 900 
rocznicy męczeńskiej śmierci świętego 
Stanisława, rozpoczynającej Rok Świę-
tego Stanisława. Przywiózł ze sobą 
relikwiarz głowy Patrona Polski, a po 

wygłoszonym słowie pobłogosławił nim 
wiernych. Pięć miesięcy później został 
Ojcem Świętym, Janem Pawłem II. Nie 
zapomniał wówczas o Szczepanowie, 
miejscu urodzin swego poprzednika na 

stolicy biskupiej w Krakowie. Z okazji 
uroczystości 750 rocznicy kanonizacji 
świętego Stanisława Ojciec Św. Jan 
Paweł II przekazał kielich mszalny, 
przywieziony do Szczepanowa przez 
kardynała Josepha Ratzingera, legata 
papieskiego, obecnego Ojca Świętego 
Benedykta XVI. 6 września 2003 wy-
niósł szczepanowski kościół parafialny 
do godności bazyliki mniejszej. 

foto. P. Olczak
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-Taki certyfikat jest dla szkoły bez 
wątpienia powodem do dumy. Ucz-
niowie, nauczyciele i rodzice włożyli 
wiele trudu w realizację programu 
- mówi komendant powiatowy policji 
w Brzesku, Robert Biernat. -Uczymy 
młodzież tego, że bezpieczeństwo jest 
dobrem nadrzędnym, a za jego poziom 
odpowiedzialni jesteśmy wszyscy. 
W czasie realizacji programu młodzi 
ludzie zdobywają wiedzę na temat 
zachowań gwarantujących im poczucie 
bezpieczeństwa. 

Gimnazjum nr 1 po raz pierwszy 
zdobyło certyfikat dwa lata temu, teraz 
nastąpiła tak zwana recertyfikacja, 
która zapewnia posiadanie dokumentu 
na kolejne pięć lat. 

-Szkoła bez przemocy to szkoła, 
do której dzieci i młodzież przychodzą 
bez stresu. Jest przyjaznym miejscem, 
w którym mogą wyjaśnić wszystkie 
swoje problemy, omówić je ze swoimi 
wychowawcami. W ramach programu 
podejmujemy działania mające na celu 
przeciwwstawianie się demoralizacji 
– agresji, narkomanii, alkoholizmowi. 
W czasie zajęć młodzież odbywała 
spotkania z przedstawicielami policji, 
służby zdrowia, straży pożarnej, z psy-
chologiem – mówi dyrektor PG nr 1, 
Bogusław Biernat.

Od roku szkolnego 2007/2008 szko-
ła przystąpiła do realizacji projektu 
Zintegrowanej Polityki Bezpieczeń-
stwa (ZPB) - „Bezpieczne gimna-
zjum” nadzorowanego przez Komendę 
Wojewódzką Policji w Krakowie. 
Projekt skierowany jest do uczniów 
gimnazjum, ich rodziców i nauczy-

cieli. W swoich założeniach opiera 
się na wzorcach stworzonych przez 
policję holenderską i stanowi bazę, 
na której konstruowane są projekty 
uwzględniające specyficzne problemy 
i potrzeby poszczególnych społeczności 
szkolnych. Istotą ZPB jest zaangażo-
wanie wielu instytucji w jeden wspólny 
projekt .Celem działań szkoły oraz jej 
partnerów jest promocja i kształto-
wanie bezpieczeństwa uczniów na jej 
terenie szkoły i w jej okolicach poprzez: 
podniesienie poziomu wiedzy uczniów, 
rodziców i nauczycieli dotyczącej bez-
pieczeństwa na terenie szkoły i poza 
jej obrębem; zdobycie umiejętności 
radzenia sobie z agresją i przemocą; 
ograniczanie i eliminowanie aktów 
agresji i przemocy wśród uczniów. 
Wśród uczniów prowadzona jest syste-
matyczna profilaktyka zjawisk patolo-
gicznych, a przestrzeń szkolna została 
tak zaprojektowana, aby zapewniać 
uczniom poczucie bezpieczeństwa. 

-Realizację projektu rozpoczęliśmy 
od przeprowadzenia ankiety wśród 
uczniów, nauczycieli i rodziców. An-
kieta przeprowadzona w kwietniu 
2007 roku badała poczucie bezpie-
czeństwa uczniów w szkole i miejscu 
zamieszkania. Wnioski wypływające 
z analizy ankiety były punktem wyj-
ścia do określenia priorytetów podej-
mowanych działań w ramach projektu 
i opracowania planu działań. Plan 
ten został zaprezentowany naszym 
partnerom. Podobne działania podjęto 
w ramach ewaluacji w roku 2009, są 
one kontynuowane – dodaje dyrektor 
Biernat. 

Aby poprawić bezpieczeństwo 
wokół budynku szkoły, dyrekcja pod-
jęła decyzję o ogrodzeniu budynku 
od strony południowej, wokół szko-
ły uporządkowana została zieleń, 
zagospodarowano teren po byłej 
harcówce, przy ulicy Głowackiego 
sąsiadującej ze szkołą, zabezpieczono 
przejścia dla pieszych i wprowadzono 
dla nich nowe oznakowania. Wiele 
zmian wprowadzono także w samym 
budynku – wewnątrz i zewnątrz za-
montowano monitoring, w celu kon-
troli wejść i wyjść, utworzono zostało 
stanowisko portiera, na wszystkich 
korytarzach, w szatniach i w jadalni 
wprowadzono dyżury nauczycieli. 

-Opracowaliśmy procedury postę-
powania w przypadku przemocy w ro-
dzinie, wszelką pomocą objęliśmy 
młodzież wymagająca pomocy psy-
chologicznej, materialnej, czy innego 
rodzaju wsparcia, szczególną opieką 
otoczyliśmy dzieci, których jedno 
z rodziców, lub obydwoje przebywają 
za granicą, tak zwane eurosieroty. 
Opracowaliśmy procedury współpra-
cy szkoły z rodzicami, policją, Porad-
nią Psychologiczno-Pedagogiczną, 
sądem i kuratorami sądowymi, Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
komisją rozwiązywania problemów 
alkoholowych. Odkąd realizujemy 
program, w naszej szkole zmieniło się 
praktycznie wszystko – począwszy od 
dowozu uczniów, poprzez ich bezpie-
czeństwo w szkole, w czasie lekcji, po 
spędzanie czasu wolnego – zapewnia 
dyrektor Bogusław Biernat. 

RED

Szkoła promująca bezpieczeństwo
Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzesku odebrał przyznany przez komendanta wojewódzkiego policji certyfikat „Szkoła promująca 
bezpieczeństwo”. Oprócz PG nr 1 w programie organizowanym przez Komendę Wojewódzką bierze także udział Publiczne Gimnazjum 
nr 2, niedawno przystąpiło do niego gimnazjum z Jadownik. 

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

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

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

Radca prawny Arkadiusz Zachara

- kompleksowa obsługę prawną przedsiębiorców
   i organów administracji
- przygotowania i opiniowania projektów 
   umów oraz aktów wewnętrznych
- windykacji należności
- odszkodowań.
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Organizatorzy dołożyli ogromnych starań, aby 
przygotować dwudniową zabawę dla mieszkańców 
osiedli Ogrodowa i Kościuszki. Zabawa była przed-
nia, wzięło w niej udział kilkaset osób, zarówno 
dzieci, jak i dorosłych. 

Obydwa dni pikniku upłynęły pod znakiem 
osiedlowej integracji – wspólnym biesiadowaniu, 
oglądaniu występów zespołów muzycznych, wieczo-
rem pierwszego dnia odbyła się zabawa taneczna, 
w której uczestniczyli dorośli mieszkańcy osiedla. 
Mnóstwo atrakcji przygotowano dla dzieci, które 
mogły brać udział w konkursach, loterii, podziwiać 
samochody strażackie.

- Dziękujemy wszystkim sponsorom za pomoc 
w organizacji pikniku – mówi przewodnicząca 
Zarządu Osiedla Kościuszki-Ogrodowa, Maria Ką-
dziołka. -Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy 
się wspólnie bawić. (red) 

W sobotę 3 września Zarząd Osied-
la Zielonka zorganizował na terenie 
„starego basenu” osiedlową imprezę 
integracyjną dla mieszkańców. Została 
ona zorganizowana w formie wspólnego 
ogniska z pieczeniem kiełbasek i śpie-
waniem piosenek biesiadnych przy 
dźwiękach gitary. Był też podawany 
wspaniały bigos przygotowany przez 

Osiedlowy piknikOsiedlowy piknik

Integracyjnie przy ognisku
Restaurację „Galicyjska” i potrawy 
z grilla ufundowane przez firmę Imex.

Impreza obfitująca we wspólne 
zabawy została odebrana przez uczest-
ników imprezy z dużym zadowoleniem 
i uznaniem dla organizatorów i spon-
sorów imprezy.

Zarząd Osiedla Zielonka dziękuje 
sponsorom imprezy: burmistrzowi 

Brzeska Grzegorzowi Wawryce, rad-
nym Marii Kuci i Halinie Mrówce, 
Michałowi Mrówce, Kazimierzowi 
Kuralowi - właścicielowi Restauracji 
„Galicyjska”), Markowi Kokoszce - 
prezesowi PSS „Społem”,  firmie Imex 
oraz osobom pomagającym w zorgani-
zowaniu imprezy - Krystynie Malinow-
skiej i Patrykowi Chmurze. red
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Płk. Józef Koczwara pseudonim 
„Zbigniew” - oficer Wojska Polskiego 
i pracownik Komendy Głównej Armii 
Krajowej urodził się 16 marca 1889 roku 
w Mokrzyskach w rodzinie rolnika Julia-
na i Jadwigi z Wesołowskich. Po ukoń-
czeniu szkoły powszechnej, w latach 
1903-1911 pobierał naukę w bocheńskim 
gimnazjum. Już jako gimnazjalista nale-
żał do organizacji niepodległościowych: 
„Zarzewie” (od 1909 roku) i ,,Polskie 
Drużyny Strzeleckie” (od 1911 roku). 
Po zdaniu egzaminu dojrzałości, od 1911 
roku podjął studia na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie. W latach 1912 -1913 ukończył 
również kurs abiturientów na Akademii 
Handlowej w Krakowie. W tym czasie 
brał również czynny udział w pracach 
Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej. 
W 1913 roku przerwał studia i osiadł 
w Tarnowie, gdzie pracował jako pry-
watny urzędnik.

W sierpniu 1914 roku Koczwara 
wstąpił do Legionów Polskich, począt-
kowo służąc jako szeregowiec w 1. 
pułku piechoty, a od stycznia 1915 roku 
w 1. pułku ułanów, awansując kolejno 
do stopnia wachmistrza. W lipcu 1917 
roku, po kryzysie przysięgowym, wcie-
lony został do armii austriackiej i od 
września do października tego roku 
służył w 1. pułku ułanów. W listopadzie 
1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego, 
gdzie dowodził plutonem 1. dywizjonu 
1. Brygady Kawalerii. W okresie od 
kwietnia do sierpnia 1919 roku odbył 
przeszkolenie w oficerskiej Szkole 
Jazdy w Warszawie, po czym dowodził 
szwadronem rekruckim 11. pułku 
ułanów. Jako oficer kawalerii praco-
wał przez pewien czas jako instruktor 
w Szkole Oficerów Jazdy w Przemyślu 
(od października 1919 roku), a od 
sierpnia 1920 roku na kursie podcho-
rążych w Centralnej Szkole Kawalerii 
w Grudziądzu. 

W sierpniu 1922 roku Koczwara 
powrócił do macierzystego pułku, gdzie 
kolejno pełnił funkcję drugiego zastępcy 
dowódcy, kwatermistrza (od lipca 1924 
roku), dowódcy szwadronu (od stycznia 
1926 roku), komendanta szkoły pod-
oficerskiej (od lutego 1926) i ponownie 
dowódcy szwadronu. W  lutym 1927 
roku został przeniesiony na stanowisko 
5. pułku strzelców konnych, a od stycz-
nia 1928 roku był zastępcą dowódcy 18. 
pułku ułanów. W czerwcu tego roku 

został mianowany dowódcą 2. dywi-
zjonu samochodów pancernych, a od 
lipca 1931 roku dowodził 2. pułkiem 
pancernym. W okresie od marca do 
sierpnia 1933 roku Koczwara ukończył 
kurs w Centrum Wyszkolenia Piechoty 
w Rembertowie, a także kurs oficerów 
sztabowych kawalerii w Centrum 
Wyszkolenia Kawalerii płk. Zygmunta 
Podhorskiego. 

W maju 1934 roku Koczwara zo-
stał powołany na stanowisko zastępcy 
dowódcy, a w kwietniu 1935 roku na 
stanowisko dowódcy 2. pułku ułanów. 
W maju 1936 roku został mianowany 
pułkownikiem i dowódcą Broni Pancer-
nych, a od kwietnia 1937 roku dowódcą 
1. Grupy Pancernej.

Szczególnie piękną kartę zapisał 
Koczwara podczas działań wojennych 
kampanii wrześniowej 1939 roku jako 
dowódca broni pancernej Armii „Prusy”. 
Po rozbiciu Armii, wraz z innymi żołnie-
rzami z rozbitych jednostek przedostał 
się na Węgry, gdzie 19 września został 
internowany w miejscowości Eger. Już 
w lipcu 1941 roku zbiegł z obozu i po 
miesiącu powrócił do Warszawy. Tam 
włączył się w nurt pracy konspiracyjnej. 
Od sierpnia 1941 roku pełnił funkcję 
inspektora Komendy Głównej Związku 
Walki Zbrojnej – Armii Krajowej, a od 
2 września 1943 roku, po aresztowa-
niu ppłk. Władysława Galicy, został 
Głównym Inspektorem Wojskowej 
Służby Ochrony Powstania w Komen-
dzie Głównej AK pod pseudonimem 
„Zbigniew”. Komórka ta zajmowała się 
następującymi zadaniami: udziałem 
w walce powstańczej o opanowanie 
obiektów, ochroną obiektów ważnych 
z punktu widzenia wojskowego oraz 

Wybitni rodacy ziemi brzeskiej – 
pułkownik Józef Koczwara

obiektów użyteczności publicznej, zwal-
czaniem nieprzyjacielskiej akcji spado-
chronowej i partyzanckiej, zwalczaniem 
dywersji i sabotażu, dozorem jeńców, 
obroną przeciwlotniczą, przeciwga-
zową, przeciwpożarową chronionych 
obiektów.

Z ramienia Komendy Głównej Ko-
czwara, jako Główny Inspektor WSOP, 
kierował całością spraw organizacyjnych 
i służbowych, przeprowadzał kontrolę 
pracy w Okręgach i Obwodach, a także 
organizował bezpośrednią łączność 
z Okręgowymi Inspektorami WSOP.

Koczwara brał czynny udział w Po-
wstaniu Warszawskim, w którym był 
dwukrotnie kontuzjowany. Po kapitula-
cji Warszawy dostał się do niewoli nie-
mieckiej, przebywając kolejno w obozie 
Lamsdorf (Łabinowice), a od paździer-
nika 1944 roku w oflagu Waldenberg II 
(Dobiegniew), z którego został zwolnio-
ny w styczniu 1945 roku. 

Pułkownik Józef Koczwara zmarł 6 
mają 1978 roku w Tarnowie. Za zasługi 
dla kraju i wojska odznaczony został 
kilkoma orderami, między innymi 
Krzyżem Walecznych (1922 rok), Vir-
tuti Militari V kl. (1923 rok), Złotym 
Krzyżem Zasługi (1929 rok) i Krzyżem 
Niepodległości (1931 rok). Jerzy Wycze-
sany ( BIM 3/7 1993 rok) 

Kazimierz Białka (70) – Brzesko
Michalina Cycoń (83) – Poręba
Stanisława Duch (74) – Jasień 
Czesław Knapik (78) – Jasień
Barbara Kotfis (79) – Brzesko
Jan Kusio (63) – Jasień
Stanisław Łoboda (65) – Bucze
Bogdan Marecik (55) – Brzesko
Zdzisław Miłek (52) – Brzesko
Franciszek Misina (77) – Mokrzyska
Jadwiga Moryc (94) – Brzesko
Stanisława Nalepa (50) – Jadowniki
Stanisław Pacura (87) – Brzesko
Monika Put (90) – Poręba
Ludwik Świerad (65) – Brzesko
Wacław Tarasek (55) – Brzesko
Grażyna Wis (59) – Brzesko
Władysław Wyczesany (47) – Mokrzyska
Antoni Zawartka (80) - Brzesko

Odeszli we wrześniu
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Tygodnie przygotowań, zaanga-
żowanie wielu ludzi i przepiękna 
pogoda sprawiły, że w ostatnią sobotę 
do Mokrzysk przybyło blisko dwa 
tysiące widzów chcących uczestniczyć 
w wydarzeniu, jakie na ziemi brze-
skiej, przynajmniej do tej pory, nie 
miało miejsca. 1. batalion czołgów 
z Żurawicy, wchodzący w skład 21. 
Brygady Strzelców Podhalańskich 
nazwany został imieniem pułkownika 
Józefa Koczwary, wielkiego syna ziemi 
brzeskiej. Uroczystości rozpoczęły się 
mszą polową, którą odprawili  księża 
Marian Wal i Stanisław Gibała z Mok-
rzysk, ksiądz dziekan Marian Hofman 
z Żurawicy oraz ksiądz prałat Włady-
sław Pasiut.  W kazaniu, które było 
przypomnieniem sylwetki  pułkownika 
Koczwary, ksiądz prałat nawiązał do 
tradycji i idei haseł wypisanych na 
sztandarach: Bóg – Honor – Ojczyzna. 
Gdy na zakończenie mszy, orkiestra 
podhalańczyków zagrała „Boże coś Pol-
skę”, a ponad 200 żołnierzy batalionu 
mocnym głosem zaczęło śpiewać pieśń, 
po twarzach wielu uczestników uroczy-
stości, popłynęły łzy wzruszenia.  

Dalsza część uroczystości rozpoczę-
ła się na boisku, gdzie wmaszerowali 
wspaniale prezentujący się czołgiści, 
orkiestra oraz kompania reprezen-
tacyjna w przepięknych mundurach 
podhalańczyków, a także strzelcy 
z Brzeska, harcerze z Mokrzysk oraz 
poczty sztandarowe 1. batalionu, 
strażaków OSP i szkoły podstawowej 

z Mokrzysk. Raport dowódcy batalio-
nu ppłk. Rafałowi Kowalikowi złożył 
kapitan Janusz Leżoń. W takt marsza 
generalskiego obaj oficerowie doko-
nali przeglądu pododdziałów, oddając 
salut pocztom sztandarowym. Poczet 
flagowy pod dowództwem ppor. Pawła 
Tataraty wciągnął biało-czerwoną 
flagę na maszt, a setki uczestników 
uroczystości odśpiewały polski hymn. 
Na moment przed odczytaniem aktu 
nadania imienia patrona, sześć wo-
zów bojowych strażaków z OSP oraz 
ambulans włączyło syreny, których 
przejmujący dźwięk słyszalny był 
w promieniu wielu kilometrów od Mok-
rzysk. Ppłk Rafał Kowalik, burmistrz 
Brzeska Grzegorz Wawryka oraz 
przedstawicielka rodziny patrona pani 
Ewa Chmielarz podziękowali w swoich 
wystąpieniach wszystkim uczestnikom 
i organizatorom tej wspaniałej uroczy-
stości. Prowadzący oficer zapowiedział 
dynamiczny pokaz działań żołnierzy 
z kompanii specjalnej kapitana Rafała 
Iwanka. Huk wystrzałów, eksplodujące 
granaty, kolorowy dym towarzyszyły 
temu niecodziennemu wydarzeniu na 
płycie boiska.  Pojmani terroryści oraz 
ranny żołnierz zostali zapakowani do 
terenowych wozów bojowych i przy 
akompaniamencie rzęsistych okla-
sków zgromadzonych widzów opuścili 
miejsce pokazu. Tę część uroczystości 
zakończyła defilada pododdziałów oraz 
przepiękny pokaz musztry paradnej 
orkiestry reprezentacyjnej garnizonu 

Rzeszów, pod batutą mł. chor. Adriana 
Sadowskiego

Oklaski i wiwaty jakie zgotowali 
widzowie parady, wojskowi muzycy  
zapamiętają zapewne na długo. Pik-
nikowa część imprezy rozpoczęła się 
na szkolnym boisku. Pod parasolami 
i wojskowymi namiotami zagościły 
setki widzów, posilając się wojskową 
grochówką, bigosem i kiełbaskami 
przygotowanymi przez pluton za-
bezpieczenia pod dowództwem chor. 
Grzegorza Kielara „Kilera”. Część 
artystyczną rozpoczęła orkiestra 
dęta hufca Żurawica. St. sierż sztab. 
Ryszard Granda przygotował liczne 
konkursy z nagrodami dla starszych 
i młodszych. Piknik zakończyła trwają-
ca do późnych godzin wspólna zabawa 
taneczna żołnierzy i uczestników. 

Organizatorzy serdecznie dzię-
kują sołtysowi Mokrzysk Markowi 
Kośmidrowi, władzom gminy Żura-
wica z wójtem Januszem Szabagą 
na czele, Kołu Gospodyń Wiejskich 
z Mokrzysk, paniom Jolancie Pa-
curze i Iwonie Tomasik, strażakom 
OSP z Mokrzysk i gminy Brzesko, 
harcerzom, młodzieży szkolnej i ich 
wychowawcom, pracownikom MOK, 
Biura Promocji Urzędu Miejskiego. 
Szczególne wyrazy uznania należą 
się oficerom, podoficerom i żołnie-
rzom 1. batalionu czołgów za tak 
wspaniałe przygotowanie i przepro-
wadzenie uroczystości.  

(red)

Wielkie święto Wielkie święto 
w Mokrzyskachw Mokrzyskach



Wielkie święto 
w Mokrzyskach







To już tradycja, że sezon masowych 
imprez plenerowych w Brzesku kończy 
organizowane przez Radę Miejską 
i Miejski Ośrodek Kultury Pożegnanie 
Lata. W tym roku gwiazdą imprezy 
był specjalizujący się w nagrywaniu 
Złotych Płyt zespół Zakopower z cha-
ryzmatycznym wokalistą, Sebastia-
nem Karpielem-Bułecką. Ci, którzy 
z niecierpliwością oczekiwali na ten 
koncert, na pewno mogą czuć się usa-
tysfakcjonowani, bo wystąpili przed 

POŻEGNANIE Z … BUŁECKĄPOŻEGNANIE Z … BUŁECKĄ
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nimi profesjonaliści, którzy bardzo 
poważnie traktują każde spotkanie ze 
swoimi fanami. 

Ich pierwsza płyta, ”Musichal” 
(wydana 16 maja 2005 roku), bardzo 
szybko osiągnęła status Złotej Płyty. 
Podobnie było z kolejnym krążkiem, 
zatytułowanym „Na siedem”, który 
na rynku muzycznym ukazał się 20 
października 2007 roku. Trzecią Złotą 
Płytą okazał się być album „Koncerto-
wo”, który wszedł do obiegu 17 kwiet-
nia 2009 roku. Czyżby sposobem na 
sukces było utrzymanie cyklu, zgodnie 
z którym każda następna płyta wy-
dawana była co dwa lata? Coś w tym 
musi być, skoro następne wydawni-
ctwo (premiera: 30 maja tego roku), 
a zatytułowane „Boso” (któż nie nuci 
tego przeboju?) w błyskawicznym tem-
pie doczekało się statusu Platynowej 
Płyty. Nie może być inaczej, skoro nad 
przebiegiem kariery Bułecki i spółki 
czuwa sama Kayah. Lider Zakopowera 
dał się w Brzesku poznać już przed 
koncertem jako perfekcjonista, który 
– zanim wyjdzie na scenę – musi mieć 
pewność, że wszystko zapięte jest na 
ostatni guzik.    

Mogli o tym przekonać się wszyscy 
ci, którzy przybyli na Plac Kazimierza 
Wielkiego jeszcze przed rozpoczęciem 
imprezy, bo muzycy Zakopowera na 
scenie pojawili się na długo przed 
swoim koncertem. Najpierw długo 
pracowali technicy, później na scenie 
pojawił się sam zespół, by przeprowa-
dzić próbę. W ten sposób – w pewnym 
sensie – Zakopower jednego dnia za-
grał w Brzesku dwa razy, bo podczas 
próby wysłuchać można było w całości 
trzech utworów. Bułecka z zespołem 
opuścili scenę dopiero wtedy, kiedy byli 

pewni, że wszystko do ich koncertu jest 
w pełni gotowe. To się nazywa szacu-
nek dla publiczności. 

W takich okolicznościach koncert 
nie mógł nikogo rozczarować, a jedynie 
zyskać zespołowi nowych zwolenni-
ków. Ten dziewięcioosobowy zespół to 
świetnie pracująca maszyna produ-
kująca miliony dźwięków na minutę, 
dokładnie tyle ile potrzeba, ani jednego 
dźwięku ponad to, co potrzebne jest 
do osiągnięcia pożądanego efektu 
artystycznego. Było oczywiście „Boso” 
i wszystkie przeboje, dzięki którym for-
macja jest rozpoznawalna. Ale w kilku 
utworach zespół zaprezentował się 
jako ekipa złożona z muzyków o spo-
rych, ponadprzeciętnych ambicjach 
artystycznych. Szkoda tylko, że sam 
koncert trwał niewiele ponad godzinę, 
która w dodatku minęła w okamgnie-
niu.  

Myślimy, że do gustu mógł też przy-
paść publiczności koncert brzeskiej 
kapeli Futro Z Ryby, której członkowie 
potwierdzili to, o czym pisaliśmy w po-
przednim wydaniu BIM-u. Że z każ-
dym swoim koncertem wykonują spory 
krok do przodu. Można by pewnie nieco 
utyskiwać, że Cypis zbyt dużo na sce-
nie mówi, a przecież jest wokalistą. Ale 
uwierzcie nam, on tak się zachowuje 
tylko podczas koncertów w Brzesku. 
Widać rodzimą widownię darzy jakimś 
specjalnym sentymentem, a to należy 
odbierać pozytywnie. Poza tym można 
śmiało zapisać ich wrześniowy koncert 
po stronie aktywów. I czekać na nowe 
propozycje zespołu.  

Nie można też przejść obojętnie 
obok krótkiego niestety, bo zaledwie 
dwudziestominutowego eventu, jakim 
był występ zespołu Soundsystem. Ta 

grupa ma dwie silne 
indywidualności. Są 
nimi grający na per-
kusji Krzysztof Szyd-
łowski i wokalistka 
Bernadeta Woźniak. 
Młoda artystka (i nie 
ma w tym określeniu 
cienia przesady) coraz 
częściej udowadnia, że 
nie tylko umie zna-
komicie śpiewać, ale 
na scenie czuje się jak 
ryba w wodzie. Pozwól-
my jej jak najczęściej 
śpiewać teraz, bo jeśli 
nadal będzie się rozwi-
jać w tak zawrotnym 
tempie, to już niedługo 
za jej występ trzeba 
będzie zapłacić krocie. 
Jest tylko jedno ale… 

Najwyższy czas na zaprezentowanie 
oryginalnego, autorskiego repertuaru, 
bo covery, nawet najlepiej wykonane, 
to – jak na taki talent – stanowczo za 
mało. Pora zapukać do drzwi jakiegoś 
przebojowego kompozytora, którego 
wspiera jeszcze równie utalentowany 
tekściarz. 

Muzyczną ofertę wypełnił pod-
czas tegorocznego Pożegnania Lata 
koncert krośnieńskiej grupy Krus-
her. Aktualna wokalistka zespołu, 
Klaudia Kozień, zadała kłam jednej 
z recenzji, na którą natrafiliśmy 
w Internecie. Otóż recenzent (a raczej 
krytykant) zarzucał Klaudii, że jej 
głos i zachowanie są zbyt delikatne 
w zetknięciu z ostrymi brzmieniami 
zespołu. W Brzesku Klaudia pokazała 
lwi pazur, zachowując się przy tym 
na scenie jak zawodowa frontmanka. 
Czasami raziły podróże całego zespołu 
pomiędzy heavy a popem, ale całość 
koncertu oceniamy pozytywnie. 

Tegoroczne Pożegnanie Lata stało 
pod znakiem kilku nowinek. Za takie 
należy uznać kulinarne prezentacje 
brzeskich restauratorów, które już 
w przyszłym roku powinny przeobra-
zić się w pełni profesjonalny konkurs 
na najwykwintniejszą potrawę rodem 
z Brzeska. Miłą niespodzianką był 
pokaz mody przygotowany według sty-
lizacji Małgorzaty Wołek. Zakładamy, 
że do takich pokazów będzie dochodzić 
w Brzesku częściej, nie tylko przy oka-
zji imprez plenerowych. Zresztą pierw-
szy pokaz kierowany przez Małgorzatę 
Wołek miał miejsce dzień wcześniej 
w sali wystawowej Miejskiego Ośrodka 
Kultury podczas wernisażu wystawy 
florystyki przygotowanej przez Ka-
tarzynę Pacewicz-Pyrek. Całość uzu-
pełniał pokaz oryginalnych makijaży 
autorstwa Gabrieli Kamienieckiej. 

Skoro o nowinkach nowa, to wspo-
mnieć należy, że w tym roku do współ-
pracy przy organizacji Pożegnania 
Lata włączyło się Stowarzyszenie 
Kwartet na Przedgórzu, czego efektem 
był ciepło przyjęty przez dzieci, bo 
adresowany do nich, pełen konkur-
sów i zabaw blok rozrywkowy „Piraci 
z Karaibów”.    

W programie tegorocznej imprezy 
zamykającej letni sezon znalazły się 
też zawody sportowe rozgrywane na 
boiskach Orlik 2012 i w sali sportowej 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
2. Do wyboru były rozgrywki w piłce 
nożnej, streetballu i tenisie stołowym. 
W sumie oferta była doprawdy bardzo 
obszerna i atrakcyjna. 

PRUD
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Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Sterkowcu, mająca już 115 lat 
istnienia, nie miała swojego patrona, 
teraz dyrekcja placówki postanowiła to 
zmienić. W związku z tym, w ubiegłym 
roku, nauczyciele tej szkoły i rodzice 
dzieci do niej uczęszczających, posta-
nowili wybrać patrona dla swojej pla-
cówki. Spośród kilku przedstawionych 
postaci wybrano jednego z nich. Więk-
szość zdecydowała, że zostanie nim św. 
Stanisław Szczepanowski BM. 

-Przy wyborze patrona szkoły 
kierowano się kilkoma przesłankami. 
Święty pochodził z tego terenu, tu się 
urodził i tu się wychował, odznaczał 
się takimi cnotami jak: męstwo, po-
bożność, żywa wiara oraz duch ofiary 
i modlitwy. A te zalety, którymi się wy-
różniał św. Stanisław Szczepanowski 
BM, są jak nigdy potrzebne każdemu 
człowiekowi, tak młodemu, jak i sta-
remu. I te cnoty trzeba przekazywać 
wychowankom – mówi Bożena Marty-
na, dyrektor szkoły w Strekowcu. -W 
związku z tym, takiego patrona dla 
tej szkoły wybraliśmy i uważamy, że 
posiadanie imienia tak zacnej osoby 
będzie nie tylko zaszczytnym wyróż-
nieniem dla placówki, ale i źródłem 
mobilizacji do lepszej i skuteczniejszej 
pracy edukacyjnej i wychowawczej. 

Szkoła podjęła prace nad projek-
tem pod hasłem „Święty Stanisław 
– cnót nauczyciel”. W związku z nim 
przygotowano szereg działań mających 
na celu przybliżenie postaci patrona. 
Szczegółowy plan pracy polegał na 
zorganizowaniu pogadanek, tworze-
niu gazetek, wystawek i albumów 
oraz prowadzeniu zajęć związanych 
z sylwetką świętego. Zorganizowane 

zostały również wycieczki 
śladami życia i działal-
ności św. Stanisława BM. 
Dzieci odwiedziły Piotra-
win, miejsce wskrzeszenia 
rycerza Piotra oraz wzięły 
udział w biegu ścieżkami 
Szczepanowa. Dla uczniów 
zorganizowano wewnątrz-
szkolny i gminny konkurs 
plastyczny, historyczny 
z wiedzy o życiu i kulcie św. 
Stanisława oraz literacki. 
Dla wszystkich chętnych 
ogłoszono konkurs „Po-
chodnio Święta – Rodaku 
Patronie” polegający na 
opracowaniu tekstu i melo-
dii hymnu szkoły. Autorem 
zwycięskiego tekstu jest Ire-
na Góra, natomiast twórcą 
melodii Paweł Lekki. 

W toku działań na-
wiązano współpracę ze 
Stowarzyszeniem Krze-
wienia Kultu Świętego 

Stanisława oraz z Wojami Świętego 
Stanisława. Stowarzyszenie Kultu 
Świętego Stanisława, na czele z kusto-
szem Bazyliki w Szczepanowie, księ-
dzem Władysławem Pasiutem, było 
organizatorem powiatowego konkursu 
wiedzy o św. Stanisławie i Szczepano-
wie. Uczestnikami tego konkursu byli 
również uczniowie szkoły ze Sterkowca. 
Przygotowano prezentacje multime-
dialne, foldery oraz chronologiczny opis 
dokonań patrona na tle kalendarium 
życia i kultu św. Stanisława. Od kilku 
lat Rada Rodziców, w ramach pozyski-
wania funduszy, aktywnie włączała się 
w coroczne pikniki rodzinne organizo-
wane przez społeczność szkolną i lokal-
ną. Zdobyte środki finansowe pozwoliły 
w dużej mierze na zakup sztandaru 
oraz szeregu innych materiałów po-
trzebnych w realizacji projektu. 

Uroczystości związane z nadaniem 
imienia szkole odbyły się 15 paździer-
nika. O godzinie 10.00 w Bazylice 
odbyła się msza, w czasie której po-
święcono sztandar szkolny. Po mszy, 
w sali widowiskowej Domu Kultury 
w Sterkowcu, w obecności znako-
mitych gości, uczniów, nauczycieli 
i wielu mieszkańców wsi, odczytano 
akt nadania imienia, a uczniowie zło-
żyli ślubowanie. Po części oficjalnej, 
uczniowie zaprezentowali specjalnie 
na tę okazję przygotowany program 
artystyczny. 

red

Z imieniem świętego 
Stanisława ze Szczepanowa
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Trwa realizacja przebudowy i re-
montu Szpitalnego Oddziału Ratun-
kowego w brzeskim szpitalu. Wyko-
nywane dotychczas prace budowlane, 
choć było je słychać (bywało to niekiedy 
bardzo uciążliwe), to jednak były 
niewidoczne. Ich zakres obejmował 
remont pomieszczeń SOR-u wewnątrz 
budynku oddziału ratunkowego, w czę-
ści szczelnie odgrodzonej od funkcjo-
nującego szpitala. Teraz, gdy prace 
prowadzone są przed budynkiem SOR-
u, ich efekt budzi zainteresowanie.
Na placu dojazdowym przed SOR-em 
stanął parterowy budynek stanowiący 
tzw. „ciepłą sień”. Chodzi o zadaszoną 
i ogrzewaną wiatę umożliwiającą jedno-
czesne przebywanie wewnątrz czterech 
ambulansów, oraz ich bezkolizyjny 
wjazd i wyjazd. Wiata jest połączona 
z pomieszczeniami segregacji medycz-
nej, rejestracji i przyjęć wyremontowa-
nego oddziału ratunkowego.

Wiata jest już wybudowana (budy-
nek w stanie surowym), rozpoczęły się 
prace wykończeniowe. Aby dopuścić 
wiatę do użytkowania niezbędne będzie 
jeszcze wykonanie dróg dojazdowych do 
i z „ciepłej sieni”. W tym celu dyrekcja 
SPZOZ jeszcze w roku ubiegłym zleciła 
opracowanie projektu układu drogo-
wego wraz z przebudową parkingów 
i chodników oraz przystanków autobu-
sowego i busów. Zakres realizacji, har-
monogram czasowy zależy teraz od po-
zyskania środków finansowych. Temat 
dofinansowania przebudowy dróg był 
omawiany na ostatnim, sierpniowym 
posiedzeniu Komisji Prawa Porządku 
Publicznego i Promocji Rady Miejskiej 
w Brzesku, gdzie spotkał się z pozytyw-
nym przyjęciem. Znając wcześniejsze 
deklaracje Burmistrza Brzeska pana 
Grzegorza Wawryki liczymy, że dotacja 
miasta na ten cel będzie znacząca a nie 
tylko symboliczna. Liczymy także na 
wsparcie pozostałych samorządów.

Warto dodać, że inwestycja przebu-
dowy SOR-u jest dofinansowana w 85 
% ze środków unijnych z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko, działanie 12.1-Rozwój sytemu 
ratownictwa medycznego, priorytet XII 
– Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa 
efektywności systemu ochrony zdrowia. 
Wartość całkowita realizowanego pro-
jektu „Dostosowanie Szpitalnego Od-
działu Ratunkowego SP ZOZ w Brzesku 
do wymogów obowiązujących przepisów 
prawa wraz z doposażeniem w aparatu-
rę medyczną” wynosi 4 128 391 zł. Pro-

jekt, ze względów formalnych nie mógł 
zawierać modernizacji dróg i parkingów. 
A ponieważ są to drogi o statusie dróg 
osiedlowych (wewnętrznych) to środki 
na ich przebudowę musi zapewnić 
właściciel posesji i nie może liczyć w tym 
miejscu na dofinansowanie unijne.

W ramach trwającej modernizacji 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
zostanie zakupiony do niego bardzo 
nowoczesny sprzęt medyczny. – Dzięki 
temu znacznie poprawi się możliwość 
diagnostyki pacjentów, a także zwięk-
szy się skuteczność udzielanej pomocy 
medycznej- podkreśla Józefa Szczurek 
Żelazko, dyrektor brzeskiego szpitala. 
Remont pomieszczeń Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego oraz zakup 
sprzętu obywa się przy wsparciu unij-
nych środków.

 -Dostawy sprzętu realizują firmy 
wyłonione w przetargu na doposażenie 
Oddziału w aparaturę medyczną. Za-
kup jest w 85 procentach dofinansowa-
ny z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Nowy sprzęt znajdzie się 
w wyremontowanych pomieszczeniach 
zabiegowych, diagnostycznych czy in-
tensywnej terapii- mówi Józef Gawron, 
zastępca dyrektora szpitala w Brzesku 
do spraw Logistyki i Administracji. 

Już został zakupiony cyfrowy apa-
rat rentgenowski będzie nim można 
dokonywać prześwietleń bezpośrednio 

Nowoczesny sprzęt dla SOR

przy łóżku pacjenta. Jest to szczególnie 
ważne zwłaszcza dla poszkodowanych 
w wypadkach. Brzeski SOR wyposa-
żony zostanie w nowoczesny aparat 
ultrasonograficzny z kilkoma głowica-
mi. Urządzenie to pozwoli na dokładną 
diagnostykę narządów wewnętrznych, 
a także naczyń krwionośnych i serca. 
Zakupione zostały trzy aparaty EKG 
do monitorowania pracy serca, a także 
siedem nowoczesnych kardiomonito-
rów, na których lekarze będą mogli 
śledzić pracę serca czy puls pacjenta. 
Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowe-
go trafią też nowoczesne respiratory. 
Urządzenie to wspomaga oddychanie 
chorego, gdy jego własne, na przykład 
z powodów urazów, jest niewystarcza-
jące. Do dokładnego dawkowania leków 
o określonych porach będą służyły 
dwustrzykawkowe pompy infuzyjne. Do 
akcji reanimacyjnych przywracających 
pracę serca zakupiono trzy defibrylato-
ry. Urządzania te powalą także przesłać 
dane do specjalistycznych ośrodków 
kardiologicznych. W oddziale pojawią 
się także nowoczesne stoły zabiegowe, 
łóżka do intensywnej opieki medycznej, 
a także najnowszej generacji lampy 
operacyjne. SOR zostanie także doposa-
żony w wiele innego, drobnego sprzętu 
medycznego, który pomoże lekarzom 
w diagnostyce i leczeniu.

red.

Basista podejmie pracę z zespołem z terenu Brzeska i Bochni tel. 601389077  
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Zarząd Osiedla Stare Miasto był 
organizatorem konkursu „Moja mama, 
mój tata”. Konkursowicze mieli do 
wyboru formę przedstawienia swoich 
ukochanych rodziców – mogli ich 
sfotografować, bądź opisać. W komisji 
konkursowej zasiadali: Małgorzata 
Cuber, Katarzyna Pacewicz-Pyrek, 
Karina Gaweł i Paweł Miłek. 

I miejsce w konkursie zajęła sześcio-
letnia Amelia Kural, Nagrody specjalne 
przyznane za piękne opisy rodziców 
otrzymali Natalka Duk i Krzysztof 
Babicz – obydwoje ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Brzesku. Wyróżnienia jury 
przyznało: Aleksandrowi Gurgulowi, 
Mikołajowi Bilińskiemu, Gabrieli Biliń-
skiej, Bartoszowi Babiczowi, Mateuszo-
wi Samborowi, Klaudii Sambor, Ewie 
Wawryce, Karolinie Borowiec, Kornelii 
Wodzie, Mariii Rabiasz, Emilii Weso-
łowskiej, Mateuszowi Szatkowskiemu, 
Wiktorii Maciaś, Urszuli Wójcik, Jaku-
bowi Porwiszowi, Kamilowi Słupskie-
mu, Bartoszowi Hynkowi, Małgorzacie 
Drabik, Karolowi Marcowi, Julii Jaro-
szek, Julii Wójcik, Zuzannie Hess. 

„Mój tatuś ma na imię Krzysztof, 
tak samo jak ja. Jest wysoki i mocno 
zbudowany. Ma czarne, krótkie włosy, 
a oczy brązowe. Jest geodetą. Każdą 
wolną chwilę poświęca swojej rodzince. 
Pomaga mamie w domu. W wolne dni 
zabiera nas na wycieczkę w góry lub 
w inne ciekawe miejsca. „Konikiem” 
mojego  taty jest motoryzacja. Cieszę 
się, że mam takiego tatę. Ja i mój brat 

lubimy z nim spędzać czas”. Krzysztof 
Babicz, kl. 3b, PSP nr 3

„Moja mamusia pracuje w przed-
szkolu. Jest wysoka i szczupła, ma 
czarne, średniej długości włosy i czar-
ne, duże oczy. Twarz ma pociągłą, cerę 
ciemną i często się uśmiecha. Moim 
zdaniem jest bardzo ładna. Lubi się 
śmiać, żartować, ma dużo przyjaciółek, 
do których pisze listy, dzwoni i spotyka 
się z nimi. Lubi też podróżować, ale 
nie ma na to czasu – tylko podczas 
wakacji. Mamusia umie dobrze goto-
wać, a najbardziej udają jej się ciasta. 
Uwielbia czytać książki, takie jak to 
określa : „historyczne z romansem 

w tle”. Jeździ z nami (ze mną i z bra-
tem) często na wycieczki rowerowe, gra 
w zagadki słowne i gry planszowe. Ma 
dużo fajnych pomysłów. Mamusia ma 
dużo obowiązków w pracy, ale zawsze 
znajduje czas dla nas – swoich dzieci. 
Najbardziej lubię wakacje spędzone 
z mamusią nad morzem, bo wtedy ma 
bardzo dużo czasu dla mnie. Kocham 
moją mamusię najbardziej na świe-
cie. Jak dorosnę, wybuduję dom nad 
morzem i będziemy tam sobie razem 
mieszkać. Mam nadzieję, że moja ma-
musia będzie zawsze zdrowa i szczęśli-
wa”. Natalia Duk, kl 5a, PSP nr 3.

RED

Władze Małopolskiej Szkoły Wyż-
szej informują, że ukończenie nie 
wszystkich kierunków daje studentom 
szansę na uzyskanie pracy w pla-
cówkach oświatowo-wychowawczych 
w charakterze nauczycieli. Jak wyjaś-
nia rektor MSzW, Barbara Grajdura 
kwalifikacje nauczycielskie zdobywają 
studenci, którzy ukończą wychowanie 
przedszkolne i wczesnoszkolne. Mogą 
oni pracować jako nauczyciele w przed-
szkolach i w szkołach w nauczaniu 
zintegrowanym. 

-Jeżeli zaś chodzi o studentów koń-
czących resocjalizację i bezpieczeństwo 
publiczne, to ci zdobywają kwalifikacje 
pedagogiczne, dzięki którym mogą 
podjąć pracę w ośrodkach takich jak: 
domy dziecka, policyjne izby dziecka, 
świetlice profilaktyczno-wychowawcze, 
internaty. Przed wyborem kierunku 
studiów na naszej uczelni należy do-
kładnie zapoznać się z informatorami, 
bądź pytać w dziekanacie, tam znajdu-
ją się dokładne informacje na temat 

profilu absolwenta danego kierunku 
– mówi rektor Barbara Grajdura. 

Pani rektor uspokaja jednak, że stu-
denci, którzy ukończą, bądź już ukończyli 
kierunek resocjalizacja i bezpieczeństwo 
publiczne nie mają zamkniętej drogi, 
jeżeli chodzi o uzyskanie kwalifikacji 
nauczycielskich. Kursy kwalifikacyjne 
organizuje wiele uczelni, zarówno pań-
stwowych, jak i prywatnych oraz ośrodki 
dokształcania nauczycieli. 

Małopolska Szkoła Wyższa ofe-
ruje licencjackie studia stacjonar-
ne (dzienne) i licencjackie studia 
niestacjonarne (zaoczne):
Wydział Nauk Stosowanych
Kierunek Kosmetologia
Kierunek Pedagogika specjalna

• specjalność: Oligofrenopedagogi-
ka z edukacją wczesnoszkolną 

• specjalność: Resocjalizacja i bez-
pieczeństwo publiczne 

• specjalność: Asystent osoby nie-
pełnosprawnej 

Dokumenty rekrutacyjne można 
składać w Wydziale Ekonomii i Peda-
gogiki w Brzesku, ul. Królowej Jadwigi 
18, codziennie od poniedziałku do 
niedzieli w godz. 8:00 – 16:00 a także 
w dziekanacie Wydziału Nauk Stoso-
wanych w Tarnowie, ul. Mościckiego 
27 (tereny OHP budynek za recepcją 
I piętro) codziennie od poniedziałku do 
czwartku w godz. 8:00 – 16:00, piątek 
9:00-17:00, sobota od 8.00 – 16.00

Oferta studiów podyplomo-
wych: SOCJOTERAPIA – nowy 
kierunek;  - ANDRAGOGIKA  – 
nowy kierunek; ZINTEGROWANA 
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA 
I WCZESNOSZKOLNA (studia kwa-
lifikacyjne); OLIGOFRENOPEDAGO-
GIKA (studia kwalifikacyjne); PRO-
FILAKTYKA I RESOCJALIZACJA 
(studia kwalifikacyjne);  EDUKACJA 
DLA BEZPIECZEŃSTWA (studia 
kwalifikacyjne),  DIAGNOZA I TE-
RAPIA PEDAGOGICZNA (studia 
kwalifikacyjne). 

Moja mama, mój tata

Kwalifikacje nauczycielskie albo pedagogiczne
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Wiosną przyszłego roku rozpoczną 
się prace przy remoncie ulicy  
Leśnej, która do końca 2014 roku sta-
nowić będzie tymczasowy łącznik z au-
tostradą. Tak wynika z porozumienia, 
jakie brzeskie starostwo podpisało z Dy-
rekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

-Leśna zostanie poszerzona, wy-
budowane przy niej będą chodniki 
i przejścia dla pieszych, zamontowane 
zostaną ekrany akustyczne – mówi 
starosta. -Droga zostanie dostosowana 
do technicznych standardów obowiązu-
jących na szlakach krajowych. 

Koszt remontu drogi obliczono na 
13,5 miliona złotych, GDDKiA przeka-
zała starostwu na ten cel kwotę o dwa 
miliony mniejszą. Zaplanowano, że 
prace zakończyć się mają wraz z od-
daniem do użytku odcinka autostrady 
na trasie Szarów – Brzesko.

Docelowy zjazd z autostrady, który 
powstać ma w Jasieniu do końca 2014 
roku, kosztować będzie 88 milionów 
złotych. GDDKiA zapewnia, że prace wy-
konane zostaną w terminie i zjazd oddany 
zostanie do użytku do końca 2014 roku. 

-Jestem zadowolony z tego, że spra-
wa zjazdu z autostrady została osta-

tecznie sfinalizowana. Jestem przeko-
nany, że dzięki budowie zjazdu miasto 
pozyska nowych inwestorów, a przez to 
zwiększy się liczba miejsc pracy - mówi 
burmistrz Grzegorz Wawryka. 

Po blisko półtorarocznej przerwie 
wznowione zostały prace przy budowie 
autostrady. We wrześniu Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 
Oddział w Krakowie rozstrzygnęła prze-
targ, który wyłonił wykonawcę odcinka 
autostrady Brzesko – Wierzchosławice. 
Jak podaje GDDKiA, stan zaawan-
sowania robót określiła dokumenta-
cja różnicowa opracowana w oparciu 
o inwentaryzację robót. Dokumentacja 
różnicowa precyzuje zakres i ilość robót 
wykonanych do chwili przerwania robót 
oraz określa zakres i ilość robót koniecz-
nych do wykonania inwestycji zgodnie 
z dokumentacją bazową.

Zakres zaplanowanych prac obejmu-
je: kontynuację budowy odcinka auto-
strady o długości ok. 21 km o przekroju 
poprzecznym 2 x 2 pasy ruchu + pas 
awaryjny i parametrach technicznych 
drogi klasy A; kontynuację budowy 
bezkolizyjnego węzła autostradowego 
„Wierzchosławice” w km 498+870,53; 

kontynuację budowy obiektów inżynier-
skich (mosty, wiadukty drogowe i auto-
stradowe); kontynuację budowy prze-
kładek urządzeń obcych oraz budowy 
infrastruktury technicznej powiązanej 
z funkcjonowaniem autostrady; konty-
nuację budowy Miejsc Obsługi Podróż-
nych: MOP I Mokrzyska, km 480+100 
oraz MOP I Bagno km 480+800.

Przedmiot zamówienia został po-
dzielony na następujące odcinki: odci-
nek I – obejmujący wykonanie mostu 
MZ-91 wraz z dojazdami w ciągu drogi 
gminnej Wokowice – Biadoliny; odci-
nek II – obejmujący wykonanie Węzła 
Wierzchosławice wraz z odcinkiem trasy 
autostrady w km 498+400 – 499+800; 
odcinek III – obejmujący wykonanie au-
tostrady A4 w km 479+000 – 498+400. 
W dokumentacji określono, że odcinek 
autostrady Brzesko – Wierzchoslawi-
ce zostanie zrealizowany w terminie 
nie dłuższym niż 21 miesięcy od daty 
rozpoczęcia robót, przy czym  do czasu 
realizacji wlicza się również okresy 
zimowe.

GDDKiA, jako najkorzystniejszą 
wybrała ofertę nr 6 złożoną przez 
Konsorcjum: Heilit + Woerner Budow-
lana Sp z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5a, 
52-200 Wrocław; Strabag Sp. z o.o., ul. 
Parzniewska 10, 05-800 Pruszków; Pol-
dim Spółka Akcyjna, ul. Kochanowskie-
go 37a, 33-100 Tarnów; Przedsiębiorstwo 
Inżynieryjne IMB – PODBESKIDZIE 
Sp. z o.o., ul. Górny Bór 31a, 43-340 
Skoczów za cenę ofertową: 641 763 
376,79 złotych (słownie złotych: sześćset 
czterdzieści jeden milionów siedemset 
sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedem-
dziesiąt sześć złotych 79/100), w tym 23% 
podatek VAT.

Oferta z najniższą ceną: 641 763 
376,79 zł, oferta z najwyższa ceną: 794 
040 915,32 zł. (na podstawie materia-
łów ze strony internetowej GDDKiA)  

RED

Będzie zjazd ulicą LeśnąBędzie zjazd ulicą Leśną
Odcinek autostrady Brzesko – Wierzchosławice za 21 miesięcy!
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Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 
2 w Brzesku może poszczycić się nie-
zwykłym sukcesem pedagogiczno – dy-
daktycznym. Tuż przed rozpoczęciem 
roku szkolnego 2011/2012 dyrektor 
Urszula Białka odebrała z rąk kurato-
ra oświaty certyfikat dla szkoły CIVIS 
ET PATRIA. Tytuł ten Kuratorium 
Oświaty w Krakowie przyznało nielicz-
nym szkołom z naszego województwa. 
Aby go otrzymać, należało przystąpić 
do projektu pod hasłem „Małopolska 
– moje miejsce na ziemi, moja mała oj-
czyzna”. Wiązało się to z kilkumiesięcz-
ną pracą nauczycieli i uczniów w kilku 
narzuconych obszarach tematycznych 
rozwijających historyczną wiedzę dzieci 
o swoim mieście Brzesku oraz ich pa-
triotyzm lokalny. Obszary te obejmo-
wały historię regionu, ze szczególnym 
uwzględnieniem historii najnowszej 
(m.in.  istotne wydarzenia, świadkowie 
historii, nauczyciele i tajne nauczanie),  
miejsca pamięci narodowej, m.in. cmen-
tarze wojenne, polskie dwory i losy ich 
mieszkańców, historie rodzin, migrację 
i emigrację. Uczniowie uczestniczyli 
także w zajęciach dotyczących kultury 
regionu (m.in. obrzędy, tradycje, zabyt-
ki – w tym architektura przemysłowa, 
miejsca kultu religijnego) oraz przyrody 
regionu (m.in. parki i ogrody, walory 
krajoznawcze i turystyczne, ochrona 
przyrody).

Szczególnym zaangażowaniem 
w poszczególne zadania wykazali się 
nauczyciele – opiekunowie szkolnego 
ZHP Urszula Kural, Marcin Gromadz-
ki i Renata Rożkowicz, nauczyciel 

Certyfikat CIVIS ET PATRIA 
dla brzeskiej „dwójki”

historii Szczepan Smoleń, 
pani bibliotekarka Jolanta 
Sarlej, nauczycielka przyrody 
Danuta Zawierucha, wycho-
wawczyni świetlicy  Elżbieta 
Gibas, nauczyciel wspoma-
gający Barbara Turlej oraz 
polonistka Agata Podłęcka. 

 Projekt wymagał 
współpracy ze środowiskiem 
lokalnym, dyrekcja szkoły 
i nauczyciele ogromne wyrazy 
uznania i słowa podzięko-
wania kierują do brzeskiego 
historyka i znawcy sztuki 
Jerzego Wyczesanego, który 
oprowadzał młodzież po lokal-
nych cmentarzach i po naszym 
uroczym miasteczku, z pasją 
opowiadając jego dzieje. Zu-
zanna Peters – Musiał gościła 
w swoim domu - „Petersówce” 
dziesiątki uczniów, przybli-
żając im dzieje rodzinnego 
dworku Orzechów  z Kresów 
przepełnionego gościnnością 
i umiłowaniem ojczyzny, a przeniesio-
nego tu do Brzeska oraz dzieje kreso-
wiaków osiadłych w tym miejscu. Kazi-
mierz Zając – harcerz, który przeżył II 
wojnę światową i obozy koncentracyjne  
opowiadał uczniom o okrucieństwach 
tamtych czasów. Krzewieniem kultury 
regionu, jej tradycjami i obrzędami zaj-
muje się od wielu lat Agata Podłęcka 
– animatorka Grupy Teatralnej przy 
Parafii Miłosierdzia Bożego w Brze-
sku i koła teatralnego w PSP nr 2. 
W swe przedsięwzięcia angażuje dzie-

siątki młodych ludzi, którzy rocznie 
wystawiają kilkadziesiąt razy sztuki 
i montaże słowno – muzyczne dla całej 
społeczności lokalnej podtrzymujące 
wartości narodowe.

 Koordynatorem  i głównym reali-
zatorem przedsięwzięcia była Agata 
Podłęcka, a patronat nad  projektem 
objęła pani dyrektor Urszula Białka. 
Nosił on tytuł:„ Pamięć ratuje naszą 
tożsamość. Brzesko - moje miejsce na 
ziemi, moja mała ojczyzna”. 

red.

Wojciech Wojdak oraz Krystian 
Bałabuch – pływacy brzeskiego klubu 
BOSiR - zostali powołani do Narodo-
wej Kadry Polski Juniorów. Obydwaj 
chłopcy od września uczą się w gimna-
zjum sportowym w Oświęcimiu, tam 
odbywają treningi, w dalszym ciągu 
jednak występują w barwach BOSiR. 
-Jest to kolejne potwierdzenie dobrej 
pracy szkoleniowej z dziećmi oraz 
młodzieżą w naszym klubie. Wojt-
kowi oraz Krystianowi gratulujemy 
wyróżnienia – mówi dyrektor BOSiR, 
Marek Dadej.

red

W kadrze narodowej
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Parafia Szczepanów, LKS Iskra 
Szczepanów oraz Stowarzyszenie 
Krzewienia Kultu Św. Stanisława BM 
i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego 
Ziemi Szczepanowskiej były organi-
zatorami konkursu wiedzy o świętym 
Stanisławie i Szczepanowie. Konkurso-
wiczów podzielono na kilka grup wieko-
wych, z każdej wyłoniono trójkę, która 
przechodziła do ścisłego finału.

Zwycięzcy konkursu:
w kategorii szkół podstawowych

1. Karol Kokoszka (SP Jadowniki 2) 
- odebrał rower wraz z kaskiem ufun-
dowany przez

radnych: Annę Lubowiecką, Krzysz-
tofa Bogusza oraz Tomasza Latochę; 2. 
Kacper Put (SP Jadowniki 2); 3. Fran-
ciszek Podłęcki (SP Brzesko 2)

w kategorii gimnazjów
1. Sebastian Mularz (Jadowniki) 

- jako nagrodę otrzymał zestaw Sony 
ufundowany przez Miasto Szcze-
panów; 2. Bartosz Król (Jadowni-
ki); 3. Kamila Kania (Jadowniki)
w kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych

Konkurs wiedzy o świętym Stanisławie

1. Bożena Bawół (ZSP1 Brzesko) 
- w nagrodę pojedzie na wycieczkę do 
Rzymu, ufundowaną przez księdza 
proboszcza Władysława Pasiuta; 2. Ka-
tarzyna Malinowska (ZSP1 Brzesko); 
3. Klaudia Gałek (ZSP1 Brzesko).

 Organizatorzy dziękują 
wszystkim za pomoc w zorganizowa-
niu konkursu.

-Podziękowania składamy na ręce 
przewodniczącej jury Moniki Jawor, 

dziękujemy także Tomaszowi Lato-
sze, księdzu Marcinowi Kokoszce, 
Annie Lubowieckiej, Krzysztofowi 
Boguszowi, Mateuszowi Koczwarze 
oraz nauczycielom i opiekunom ucz-
niów. Dziękujemy również Urzędowi 
Miejskiemu w Brzesku za wspar-
cie finansowe – mówi w imieniu 
organizatorów prezes LKS Iskra
Szczepanów, Piotr Olczak. 

red

4 października odbył się piknik 
ekologiczny pod hasłem „Brzesko 
– czysta gmina” zorganizowany przez 
Referat Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska. Piknik odbył się 
na rancho Pasja i wzięły w nim udział 
dzieci i młodzież ze szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół średnich. 

-Celem spotkania było promowanie 
selektywne zbiórki odpadów w go-
spodarstwach domowych. Uczestnicy 
pikniku bardzo chętnie brali udział 
w konkursach i podkreślić należy, że 
wykazywali się dużą wiedzą w zakre-

sie problematyki ekologicznej – mówi 
Henryk Piela, kierownik Referatu 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska.

Piknik prowadzony był przez spe-
cjalistyczną firmę Business Commu-
nication Group z Piły. Organizowane 
konkursy przeplatane były wykładami 
i prowadzone były w taki sposób, aby 
młodzież jak najwięcej dowiedziała się 
o prawidłowej segregacji odpadów. 

Zgniatanie butelek plastikowych 
na czas, właściwe posegregowanie 
worka śmieci, wykorzystywanie pla-

stikowych odpadów do budowy wehi-
kułu czasu, quiz ekologiczny – to tylko 
niektóre z zadań, jakie mieli wykonać 
uczestnicy konkursów. Piknik zakoń-
czył się poczęstunkiem.

Prowadzone od kilkunastu lat 
przez  Referat Gospodarki Komunal-
nej i Ochrony Środowiska działania 
edukacyjne w zakresie ochrony śro-
dowiska dają już efekty. Młodzież 
doskonale zna zasady postępowania, 
które przyczyniają się do ochrony ota-
czającego środowiska. 

red

Piknik ekologiczny
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Jak wynika ze sporządzonych 
przez policję statystyk, w ciągu pierw-
szych sześciu miesięcy na terenie 
gminy, w porównaniu z analogicznym 
okresem roku poprzedniego, aż o 30 
procent spadła liczba przestępstw. 

Najwięcej naruszeń prawa od-
notowano w kategorii rozboje i wy-
muszenia rozbójnicze. Należy wspo-
mnieć, że największej liczby rozbojów 
i wymuszeń dokonała młodzież na 
terenie szkół. Drugą pod względem 
liczebności kategorią zdarzeń są kra-
dzieże i kradzieże z włamaniem. Naj-
częściej są to: kradzieże z włamaniem 
do zbiorników paliwa samochodów 
ciężarowych i maszyn budowlanych, 
kradzieże przedmiotów wykonanych 
z metali kolorowych oraz włamania 
do budynków mieszkalnych, w tym 
niezamieszkałych (pustostany, domy 
w budowie, pakamery). Istotnym 
determinantem, wpływającym na 
wybór przedmiotu przestępstwa przez 
sprawców, jest łatwość jego zbycia (np. 
w skupach złomu). 

-Trzecim rodzajem przestępczości, 
jaki najmocniej zarysował się w I pół-
roczu tego roku są czyny przeciwko 
bezpieczeństwu w ruchu drogowym: 
wypadki drogowe i kierowanie po-
jazdem w stanie nietrzeźwości, tutaj 
zarejestrowaliśmy 143 naruszenia 
prawa (w I półroczu 2010 i 2009 r. 
było ich mniej – odpowiednio 125 
i 124). W tej liczbie zdecydowana 
większość przestępstw to kierowanie 
pojazdami pod wpływem alkoholu, 
w 2011 policjanci ujawnili 121 więcej 
przypadków, w stosunku do I półro-
cza 2010 r., kiedy brzescy policjanci 
udowodnili popełnienie aż 819 takich 
przestępstw. 

-Znaczna ilość odnotowanych 
przez nas zdarzeń przestępczych to 
czyny określane mianem „przestęp-
stwa gospodarcze” – fałszerstwa 
i oszustwa. Na przestrzeni I półrocza 
2011 r. odnotowano 82 tego typu 
zdarzenia (wzrost o 10 wobec I pół-
rocza 2010 r.). znaczna część z tych 
spraw to przestępstwa, popełniane 
przy użyciu technik informatycznych 
i internetu. Sprawy te prowadzone są 
przez Referat (obecnie Wydział) ds. 
Walki z Przestępczością Gospodarczą 
KPP w Brzesku, a wykrywalność jest 
bardzo wysoka, przekraczająca 96 
procent. Warto nadmienić, że obser-
wujemy stały, coroczny wzrost tego 
typu przestępczości na naszym tere-

nie, co rodzi konieczność angażowania 
coraz większych sił w jej zwalczanie 
– dodaje Ewelina Buda. 

 Omawiając kwestię zagrożenia 
przestępczością, nie sposób pominąć 
problematyki wykrywalności prze-
stępstw. Na obszarze działania KPP 
w Brzesku w porównaniu z I półro-
czem 2010 r. wykrywalność ta spadła 
o 6,7 procent i wyniosła 84,2 procenta. 
Jednocześnie wskaźnik ten był jed-
nym z najwyższych w województwie 
oraz znacznie wyższy od średniej dla 
całej Małopolski (71,4 procenta).

Poczucie bezpieczeństwa obywa-
teli – mieszkańców naszego powiatu 
nie jest pochodną jednego tylko za-
grożenia, czyli omówionej powyżej 
przestępczości. Często nie mniej 
dokuczliwe są wykroczenia.

W okresie pierwszego półrocza 
2011 r. brzescy policjanci podejmowali 
czynności wobec 5004 ujawnionych 
wykroczeń. Wobec 783 sprawców 
skierowano wnioski o ukaranie do 
Sądu Grodzkiego, na 3546 sprawców 
nałożono mandaty karne, zaś wobec 
458 osób zastosowano środki oddzia-
ływania pozakarnego (pouczenie). 
W pozostałych przypadkach odstą-
piono od skierowania sprawy do Sądu 
Grodzkiego.

Najczęściej popełnianymi wykro-
czeniami są te, które godzą w bez-
pieczeństwo i porządek ruchu na 
drogach. Takich zdarzeń w analizo-
wanym okresie odnotowano 4271, 
spośród których 3436 znalazło finał 
w postaci mandatu karnego.

Nadal znaczny odsetek stanowią 
wykroczenia przeciwko porządko-
wi i spokojowi publicznemu oraz 
obyczajności publicznej. Tego typu 
zdarzeń odnotowano 215, z czego 
w 25 przypadkach wobec sprawców 
zastosowano represję w postaci man-
datu karnego.

Znaczący odsetek wykroczeń to 
czyny z kategorii „przeciwko mie-
niu”, kwalifikowane przede wszyst-
kim jako kradzieże (art. 119 kw) 
i uszkodzenia mienia (art. 124 kw). 
Łącznie takich czynów odnotowano 
206, z czego dominowały wspo-
mniane kradzieże (159). Najczęś-
ciej sprawcy kradzieży dokonywali 
zaboru artykułów i przedmiotów 
wystawionych w sklepach wielkopo-
wierzchniowych, licząc na nieuwa-
gę personelu czy ochrony. Często 
przedmiotem kradzieży był alkohol 
i papierosy; w kilku przypadkach 
determinacja sprawców skutkowała 
tym, że nawet po ujęciu przez ochro-
nę otwierali oni butelki z alkoholem 
i wypijali zawartość.

W dalszym ciągu nagminnie ła-
mane są zapisy ustawy o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (78 ujawnionych 
przypadków). Wobec 24 sprawców 
tych wykroczeń zastosowano postę-
powanie mandatowe.

Zakres działań policji nie ogra-
nicza się tylko do przeciwdziałania 
przestępstwom i wykroczeniom; to 
także podejmowanie czynności wo-
bec zjawisk patologicznych.

Wysoka wykrywalność



29 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYpaździernik 2011 W KOMENDZIE POLICJI

Dziedziną, która nadal przysparza 
najwięcej problemów i bez wątpienia 
powoduje dużą liczbę naruszeń prawa 
jest alkoholizm. W ciągu pierwszego 
półrocza 2011 r. policjanci wykonali 81 
doprowadzeń osób do wytrzeźwienia 
w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzy-
manych KPP w Brzesku. Ujawniono 
także 28 nieletnich pod wpływem 
alkoholu.

Z alkoholizmem wiąże się inny 
rodzaj zachowań patologicznych 
– przemoc domowa. W ciągu pierwszej 
połowy 2011 r. funkcjonariusze prze-
prowadzili 58 interwencji, dotyczą-
cych przemocy w rodzinie (tu wdra-
żano procedurę „Niebieska Karta”). 
Podczas swych czynności policjanci 
odnotowali: 110 ofiar przemocy do-
mowej (63 kobiety, 13 mężczyzn i 34 
dzieci) oraz 58 sprawców przemocy 
w rodzinie, z czego 49 nietrzeźwych. 
W 34 przypadkach sprawców izolo-
wano w policyjnych pomieszczeniach 
dla osób zatrzymanych – do wytrzeź-
wienia.

W dziedzinie przestępczości nie-
letnich wskazać należy na główne 
dane liczbowe, niosące informacje 
o tendencjach w tej odmianie pato-
logii. W  I połowie 2011 r. 56 osób 
nieletnich dopuściło się łącznie 487 
czynów o znamionach przestępstw, 
co stanowi 38,1% ogółu popełnionych 
tego rodzaju czynów.

Najczęściej popełnianymi przez 
nieletnich czynami karalnymi są 
przestępstwa z kategorii rozbojów 
i wymuszeń rozbójniczych; takich 
czynów stwierdzono w I półroczu 2011 
r. 379, a zostały one popełnione przez 
6 nieletnich. Inną kategorią, gdzie 
nieletni byli szczególnie aktywni, 
były przestępstwa przeciwko mieniu 
– kradzieże i kradzieże z włamaniem. 
Takich czynów stwierdzono 87, a do-
puściło się ich 26 nieletnich. Były 
to czyny popełniane przez młodzież 
gimnazjalną oraz uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych. 

Z innych kategorii czynów nielet-
nich – odnotowano 4 uszkodzenia mie-
nia (gdzie wartość strat przekraczała 
250 zł), 2 bójki/pobicia, 2 przypadki 
agresji wobec funkcjonariuszy pub-
licznych oraz 1 przypadek kierowania 
pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Nieletni dopuszczają się również 
sporej ilości czynów karalnych, spe-
nalizowanych w Kodeksie Wykroczeń. 
Wymienić tu należy przede wszyst-
kim: zakłócenia porządku publicznego 
– 8 przypadków, niszczenie i uszko-
dzenie mienia (gdzie wartość nie 
przekracza 250 zł) – 7 przypadków,  

drobne kradzieże (art. 119§1 kw), 2 
przypadki. Te sprawy swój finał znala-
zły również przed Sądem Rodzinnym 
i Nieletnich.

Rodzaj i charakter obserwowanych 
zdarzeń z dziedziny alkoholizmu 
w środowisku lokalnym, poparte ana-
lizą danych statystycznych w tej dzie-
dzinie, daje asumpt do twierdzenia, że 
nadużywanie alkoholu nadal wiedzie 
prym wśród wszystkich zjawisk pa-
tologicznych społeczności lokalnej 
powiatu brzeskiego. W porównaniu 
do lat poprzednich na nieznacznie 
niższym poziomie ukształtowała się 
liczba osób dorosłych spożywających 
czy nadużywających alkoholu, na-
tomiast zarysował się wzrost ilości 
nieletnich, ujawnionych pod wpływem 
alkoholu. 

Dane wskazują na lekko zary-
sowaną tendencję wzrostową ilości 
nietrzeźwych nieletnich, ujawnianych 
przez policjantów. Zauważyć należy 
nadto bardzo niepokojące zjawisko 
coraz częstszego sięgania po alkohol 
przez dziewczęta – w roku 2010 było 
to aż 23% ogółu ujawnionych przez 
policjantów przypadków, najwięcej na 
przestrzeni ostatnich lat! 

W dalszym ciągu obserwowana 
jest prawidłowość, że młodzież spoży-
wa niskoprocentowe, stosunkowo ta-
nie alkohole, za to w dużych ilościach. 
Spożywaniu alkoholu przez osoby 
nieletnie sprzyja kilka okoliczności: 
łatwość dostępu do napojów alkoho-
lowych, chęć zysków sprzedających 
(w sklepach, barach, dyskotekach), 
którzy nie respektują przepisów 
dotyczących zakazu sprzedawania 
i podawania napojów alkoholowych 
osobom poniżej 18 lat, brak reakcji 
dorosłych. Często obserwuje się zja-
wisko, iż małoletni spożywają alkohol 
w grupach, w skład których wchodzą 
także dorośli, którzy są „delegowani” 
do sklepu, gdzie legalnie kupują na-
poje alkoholowe.

Inicjacja alkoholowa następuje 
w dużej mierze w środowisku rodzin-
nym, np. podczas dużych  uroczystości 
typu wesela (duże ilości alkoholu wy-
stawione na stołach, brak kontroli na-
stoletnich uczestników zabawy przez 
bawiących się rodziców. Czynnikiem 
sprzyjającym sięganiu po alkohol 
jest również brak reakcji rodziców, 
opiekunów, jak również osób będących 
świadkami podawania czy sprzedaży 
napojów alkoholowych nieletnim 
– słowem, nadal w społeczeństwie ist-
nieje wspomniane duże przyzwolenie 
na picie alkoholu przez małoletnich. 
Policjanci KPP w Brzesku spotkali się 
z postawą rodziców, którzy twierdzili, 
iż lepiej jak oni sami poczęstują ma-
łoletniego syna lub córkę alkoholem 
w domu, bo przynajmniej mają pew-
ność, że ich dziecko niczego złego nie 
zrobi poza domem.

Młodzi ludzie sięgają po alkohol 
najczęściej w trakcie organizowanych 
przez siebie imprez (ogniska, prywat-
ki), zdarza się także, iż spożywają 
alkohol, przebywając na wagarach 
lub przed zajęciami szkolnymi. Bar-
dzo modne jest „oblewanie” różnych 
okazji, jak na przykład zakończenie 
roku szkolnego, zdanie egzaminów, 
urodziny. Warto wspomnieć o determi-
nacji, z jaką nieletni dążą do wejścia 
w posiadanie alkoholu. Jeżeli nie uda 
się nabyć go bezpośrednio w sklepie, 
niepełnoletni proszą o zakup alkoholu 
swoich pełnoletnich znajomych lub 
przygodnych, dorosłych klientów; 
przysługa ta „kosztuje” zwykle od-
stąpienie 1 piwa. Niejednokrotnie 
nieletni wyrabiają dowody osobiste 
(które niczym nie różnią się od dowo-
dów osobistych dorosłych), by okazać 
ten dokument i bezproblemowo nabyć 
alkohol. Sporządził: kom. Jarosław 
Dudek - 

Zespół ds. Profilaktyki 
Społecznej, Nieletnich 

i Patologii KPP w Brzesku

Wydział do walki z przestępczością gospodarczą

Od 1 października w Komendzie 
Powiatowej Policji w Brzesku utwo-
rzono Wydział do walki z Przestęp-
czością Gospodarczą. Naczelnikiem 
został dotychczasowy kierownik refe-
ratu nadkomisarz Tomasz Gorczyca. 
-Zmiany organizacyjne podyktowane 
były dynamicznym rozwojem prze-
stępczości gospodarczej i korupcyjnej, 
zwłaszcza popełnianej z użyciem 

internetu i przy wykorzystaniu no-
woczesnej technologii – mówi rzecznik 
brzeskiej komendy, Ewelina Buda. 
Jak mówi naczelnik nadkomisarz To-
masz Gorczyca; „utworzenie wydziału 
i wzmocnienie etatowe niewątpliwie 
wpłynie na większe rozpoznanie 
i zwalczanie przestępstw gospodar-
czych oraz korupcyjnych”. 

pol
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Dwa lata temu pojechał w okresie 
wakacji odwiedzić siostrę pracującą 
w Belgii. Miał to być wyjazd pełen 
atrakcji, nagroda za dobrze przepraco-
wany rok w szkole. Niestety los i splot 
nieszczęśliwych wydarzeń spowodował, 
że Dominik Zydroń  uległ bardzo poważ-
nemu wypadkowi. Dzisiaj, mimo wysił-
ków lekarzy i rehabilitantów porusza 
się na wózku inwalidzkim, potrzebuje 
odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjne-
go i właściwego wyposażenia do swojego 
pokoju. W mieszkaniu należy dopaso-
wać łazienkę do jego potrzeb.

-Będziemy wdzięczni za każdą 
złotówkę, jaką Państwo przekażą na 
potrzeby mojego syna. Jedna ampułka 
leku, który Dominik musi stosować 
kosztuje ponad 500 złotych. Najbar-
dziej cieszy nas to, że widać już pewne 
postępy w leczeniu, chłopak może 
już sam siedzieć i wykonać pewne 
czynności samoobsługowe. Wierzę 
w to, że dalsza ciężka praca przyniesie 
upragnione przez nas skutki – mówi 
Grażyna Zydroń.

Dla wszystkich Państwa, którzy chcą 
wesprzeć Dominika mamy przygoto-

wane upominki, które można otrzymać 
licytując je, drogą mailową wysyłając 
ofertę z kwotą, za jaką chcą je nabyć.
Upominki do licytacji zostały poda-
rowane przez opiekunki drużyny Or-
lików panie Ewę Witkowską i Anettę 
Śnieg . Są to: koszulka z podpisem 
Anity Włodarczyk, aktualnej mi-
strzyni świata w rzucie młotem; 
zeszyt- pamiątka z obozu Orlików 
w Cetniewie ze zdjęciami i podpisa-
mi naszych olimpijczyków: drużyny 
florecistek - Sylwii Gruchały, Anny 
Rybickiej, Magdaleny Knop, Martyny 
Synoradzkiej, młociarza Szymona 
Ziółkowskiego, pływaka 3 krotnego 
mistrza Polski Bartłomieja Karpisza, 
sprintera i płotkarza Marka Plawgo, 
mistrzyni świata Anity Włodarczyk, 
400 metrowca Marcina Marciniszyna 
oraz autografami członków zespołu 
Zakopower; medal z Ośrodka Przygo-
towań Olimpijskich wraz z brelokiem 
piłkarskim.

Również Biuro Promocji Urzędu 
Miejskiego w Brzesku przygotowało 
do licytacji pamiątkę z pobytu i kon-
certu zespołu Zakopower. Jest to 

komplet strun 
„Skull Strings” 
standard 10-46 
do gitary Tom-
ka Krawczyka 
o raz  s t runa 
(z certyfikatem autentyczności i zdję-
ciami), która pękła podczas wykonywa-
nia utworu „Boso” tak owacyjnie przy-
jętego w czasie koncertu w Brzesku.
Licytację można prowadzić mailowo 
na adres Biura Promocji: bpr@brze-
sko.pl, podając kwotę i nazwę upo-
minku, który chce się nabyć. Licytacja 
będzie trwała do końca października. 
Zwycięzcy licytacji, po jej zakoń-
czeniu czyli 31 października będą 
proszeni o wpłacenie wylicytowanej 
kwoty na konto bankowe Dominika, 
z dopiskiem „licytacja”. Po wpłaceniu 
pieniędzy, zwycięzcy otrzymają od 
Dominika upominki.

Dla wszystkich , którzy chcą wes-
przeć Dominika, a nie wezmą udziału 
w licytacji podajemy numer kon-
ta: 23109018380000000116772030 
w WBK Zachodni z dopiskiem „Dla 
Dominika”.  red. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Brzesku rozstrzygnął konkurs pla-
styczny zatytułowany „Powstrzymać 
strach”, którego tematyka dotyczyła 
przemocy w rodzinie. Do konkursu 
przystąpiło wielu uczniów szkół pod-
stawowych oraz gimnazjów z terenu 
gminy Brzesko, na konkurs wpłynęło 
128 prac. Najliczniej reprezentowana 
była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 
3 w Brzesku - 32 osoby. Uczestnicy po-
deszli do zadania z dużą starannością 
i znajomością tematu. Prace są bardzo 
sugestywne, pomysłowe i są dowo-
dem na to, że wśród uczniów wiedza 
w zakresie przemocy w rodzinie i jej 
przeciwdziałania jest duża.

Wyniki konkursu:
 W kategorii I-III klasa gim-

nazjum I miejsce zajęły Gabriela 
Grodny z Publicznego Gimnazjum nr 
1 w Brzesku i Joanna Pajor z Publicz-
nego Gimnazjum nr 2 w Brzesku. II 
miejsce przypadło w udziale Olimpii 
Ropek z Publicznego Gimnazjum nr 1. 
Wyróżnienia otrzymały: Ewa Strzałka 
– Publiczne Gimnazjum nr 2, Marlena 

Słupska -Publiczne Gimnazjum nr 1, 
Regina Migdał – Publiczne Gimnazjum 
nr 2. 

W kategorii IV-VI klasa szkoły 
podstawowej I miejsce zajęła Karolina 
Klimek z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 3. II miejsce zajęli: Mateusz 
Sambor, Aleksandra Treska i Martyna 
Kubala – wszyscy z Publicznej Szko-
ły Podstawowej nr 3 w Brzesku. III 
miejsce zajęli: Julia Legutko, Wikto-
ria Olchawa, Wiktoria Nierodzińska 
i Adrianna Fielek – wszyscy ze SP 
nr 3 oraz Marta Strzesak ze Szkoły 
Podstawowej w Okocimiu. Wyróż-
nienia otrzymali: Aleksander Gruca 
–SP nr 3, Paweł Stelmach – SP nr 3, 
Karolina Gurgul – SP nr 3, Wiktoria 
Kołodziej -SP nr 3, Anna Śliwa -SP nr 
3, Justyna Dobosz – SP nr 3, Julia Kraj 
-SP nr 3, Klaudia Batko- Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Okocimiu, Julia 
Janik- SP nr 3, Iwona Jędryka- Pub-
liczna Szkoła Podstawowa w Porębie 
Spytkowskiej, Weronika Wieczorek- 
SP nr 3, Aleksandra Oleś -SP nr 3, 
Nikola Przepiórka- Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Jasieniu, Marcelina 

Sala- Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Jadownikach, Natalia Zaleń-
ska - Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Okocimiu, Dajana Gagatek- Publicz-
na Szkoła Podstawowa w Okocimiu, 
Klaudia Lutyńska- Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Brzesku, Izabela 
Janusz- Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Okocimiu, Oliwia Peters-Musiał 
– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 
w Brzesku, Patrycja Ojczyk- Publicz-
na Szkoła Podstawowa w Okocimiu, 
Aleksandra Ropek- Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Brzesku, Weronika 
Repetowska- SP nr 3.

Nagrody specjalne otrzymały Pau-
lina Mroczek ze Szkoły Podstawowej 
w Morzyskach i Zuzanna Klimek ze 
Szkoły Podstawowej w Porębie Spyt-
kowskiej. 

Nagrody zostaną wręczone podczas 
I gminnej konferencji poświęconej 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzi-
nie „Razem na rzecz rodziny”, która 
odbędzie się 27 października w Re-
gionalnym Centrum Kulturalno-Bi-
bliotecznym. 

red

Pomóżmy Dominikowi

Powstrzymać strach - wyniki konkursu plastycznego
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4 października w Oddziale dla 
Dzieci PiMBP w Brzesku miało miejsce 
uroczyste podsumowanie konkursu 
„Znam Harrego Pottera” i wręczenie 
nagród.  W konkursie wzięło udział 
16 czytelników Oddziału dla Dzieci. 
Zadaniem uczestników było udzielenie                 
w formie pisemnej odpowiedzi na py-
tania dotyczące książki J.K. Rowling: 
Harry Potter  i Insygnia Śmierci. 

Komisja konkursowa, w skład której 
weszły: dyrektor PiMBP – Maria Marek, 
instruktor PiMBP – Renata Wielgosz 
i kierownik Oddziału Dla Dzieci – Ka-
rina Legutek, po ocenieniu wszystkich 
prac postanowiła przyznać następujące 
nagrody  i wyróżnienia:

I miejsce:    Filip Rosa (136/138 pkt.)
II miejsce: Karolina Chrząszcz (135,5/138 pkt.)
III miejsce:  Ewa Strzałka (133,5/138 pkt.) 

Znam Harrego Pottera

Ballada dla patrona

    Wyróżnienia:
Robert Radecki (133/138 pkt.)
Aleksandra Wójcik (132,5/138 pkt.)

Tomasz Konieczny (132,5/138 pkt.)
Dominika Dębińska (131,5/138 pkt.)

RED

W Regionalnym Centrum Kultu-
ralno-Bibliotecznym, w ramach XXI 
Międzynarodowej Jesieni Literackiej, 
odbył się koncert „Ballada dla patro-
na”. Imprezę uświetniły wystąpienia 
autorów z kraju i zagranicy, swoje 
utwory prezentowali: Kazimierz 

Burnat (Wrocław), ks. Wacław Bu-
ryła (Milicz), Jewgienij Churgin 
(Rosja), Dagnija Dreika (Łotwa), 
Jan Dydusiak (Australia), Andrzej 
Gnarowski (Warszawa), Andrzej 
Grabowski (Ciężkowice), Kazimierz 
Ivosse (Niemcy), Paweł Kubiak (War-

szawa), Władimir Stockman (Rosja), 
Stanisław Szewczenko (Ukraina), 
Marek Wawrzkiewicz (Warszawa), 
Lam Quang My (Wietnam). Oprawę 
muzyczną wieczoru przygotował 
zespół Ostatnia Wieczerza w Kar-
czmie Przeznaczonej do Rozbiórki. 
Patronat nad brzeskimi obchodami 
XXI Międzynarodowej Galicyjskiej 
Jesieni Literackiej sprawowali bur-
mistrz Brzeska Grzegorz Wawryka 
i starosta Andrzej Potępa. 

red
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Zakończyły się, trwające blisko rok, 
obchody 100 lecia Liceum Ogólnokształ-
cącego w Brzesku. Odbyło się w tym 
czasie wiele uroczystości i imprez, 
których zadaniem było przypomnienie 
historii placówki, poznanie wybitnych 
absolwentów. 8 października odbyło 
się uroczyste zakończenie obchodów, 
w siedzibie LO odbyła się wówczas 
akademia, na którą przybyły dziesiąt-
ki znakomitych gości – absolwentów, 
nauczycieli i sympatyków szkoły. Po 
akademii odbyło się wielkie spotkanie 
absolwentów, którzy na tę wyjątkową 
imprezę zjechali z całej Polski. 

Mury szkolne opuściło około 15 
tysięcy absolwentów, teraz uczy się 
w niej 1200 uczniów. LO wchodzi 
w skład Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalncyh nr 1.                          red

Liceum skończyło 100 lat
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Kiedy w 1984 roku Jadowniczanka 
podejmowała w rozgrywkach PP legen-
darny Widzew Łódź, telewizja zaserwo-
wała kibicom retransmisję II połowy 
tego meczu. Mecz Okocimskiego ze Ślą-
skiem Wrocław transmitowany był na 
żywo i jest to już wystarczający powód, 
by nazwać to wydarzenie historycznym. 
Dodatkowego smaczku temu spotkaniu 
dodawał fakt, że naprzeciw siebie stanęli 
lider ekstraklasy (aktualny wicemistrz 
Polski) i przodownik II-ligowej tabeli. 

Szkoda tylko, że mecz zaczął się dla 
Piwoszy od koszmarnego pecha. Naci-
skany przez rywali Mateusz Pawłowicz 
zdecydował się na dalekie podanie do 
bramkarza. Posłał jednak górną piłkę 
w światło bramki, a oślepiony słońcem 
Dawid Mieczkowski nie mogąc łapać fut-
bolówki próbował wybić ją głową. Uczy-
nił to jednak tak niefortunnie, że piłka 
ugrzęzła w siatce. W 14. min. było już 
2:0 dla Śląska po dwójkowej akcji Cet-
narskiego z Voskampem. Nie zraziło to 
jednak brzeskich kibiców, którzy pamię-
tają, że ich pupile nie po takich ciosach 
potrafili się podnieść. W 35. min. Orest 
Lenczyk najwyraźniej zadowolony z wy-
niku zdjął z boiska Voskampa, którego 
zastąpił Łukasz Gikiewicz. W końcówce 
pierwszej połowy podopieczni Krzysztofa 
Łętochy stworzyli kilka groźnych sytu-
acji, ale wynik przed przerwą nie uległ 
już zmianie.    

W miarę upływu czasu akcje Oko-
cimskiego stawały się coraz składniej-
sze, co przyniosło efekt w 60. min., kiedy 
to Oświęcimka przytomnym strzałem 
zdobył kontaktowego gola. Wyraźnie 
ożywiły się trybuny, a i Piwosze zaczęli 
odważniej atakować. Szansę na rehabi-
litację miał Pawłowicz, ale w 76. min. 
w dogodnej sytuacji trafił tylko w boczną 
siatkę. Po kilkunastu minutach naporu 
ze strony Okocimskiego do głosu doszli 
zawodnicy Śląska, którzy w krótkim 
odstępie czasu doprowadzili do dwóch 
groźnych sytuacji. Wreszcie w 83. min. 
Elsner znalazł się przed pustą bramką 
i okazji nie zmarnował. Zmęczeni gospo-
darze nie mieli już pomysłu na rozpra-
cowanie uważnie grających obrońców 
Śląska. Wynik 1:3 z aktualnym wicemi-
strzem Polski ujmy piłkarzom z Brzeska 
nie przynosi. 

Pozostaje mieć nadzieję, że piłkarze 
Okocimskiego podtrzymają wspaniałe 
serię w rozgrywkach II-ligowych i wresz-
cie za trzecim razem wywalczą awans, 
który dwukrotnie wymykał im się z rąk. 
A za rok być może znowu będziemy 

gościć w Brzesku drużynę z najwyższej 
krajowej półki piłkarskiej.  

1/16 Pucharu Polski: Okocimski 
Brzesko – Śląsk Wrocław 1:3 (0:2)

Bramki: 0:1 Mieczkowski (sam.) 2’, 
0:2 Voskamp 14’, 1:2 Oświęcimka 60’, 
1:3 Elsner 84. 

Żółte kartki: Jacek 31’, Cegliń-
ski 69.

Okocimski: Mieczkowski – Wawry-
ka, Urbański, Jacek (51’ Cegliński), 
Pawłowicz – Pyciak, Dynarek, Darmo-
chwał (82’ Wojcieszyński), Oświęcimka 
– Trznadel (60’ Ogar), Smółka.

Śląsk: R.Gikiewicz – Pawelec, 
Fojut, Wasiluk, Socha (73’ Celeban) 
– Ćwielong, Elsner, Dudek, Cetnarski 
– Voskamp (35’ Ł.Gikiewicz), Omar Diaz 
84’ (Sobota).  

Okocimski w Pucharze Polski
Występ w 1/16 finału tegorocznej 

edycji Pucharu Polski to nie największy 
sukces Okocimskiego, choć na pewno 
kolejny fakt godny odnotowania w klu-
bowych annałach. Drużyna z Brzeska 
w swojej dotychczasowej historii dwu-
krotnie występowała w 1/8 finału tych 
rozgrywek. Po raz pierwszy w 1950 
roku, kiedy to sprawiła między innymi 
wielką sensację wygrywając 2:0 z fa-
woryzowanymi Szombierkami Bytom. 
Te same Szombierki, choć to już inna 
epoka, zmierzyły się z Okocimskim 
w 1//8 finału PP w sezonie 1995/1996, 
tym razem wygrywając. 

Jednak ostatnia dekada obfitowa-
ła w wiele spektakularnych spotkań 
z udziałem Piwoszy, właśnie w Pucha-
rze Polski. Przypomnijmy pokrótce te 
wydarzenia. 

W 2000 roku, w rundzie wstępnej PP 
Okocimski zmierzył się u siebie z Siarką 
Tarnobrzeg, z którą zremisował 1:1, by 
ulec jej 2:4 w rzutach karnych. 

Kibice najbardziej pamiętają udział 
Okocimskiego w rozgrywkach PP 
sezonu 2005/2006. Zaczęło się od efek-
townego 5:1 z Górnikiem II Łęczna 
w rundzie wstępnej. W I rundzie na 
stadionie przy ulicy Okocimskiej za-
witali piłkarze faworyzowanego Ruchu 
Chorzów. Ku zdziwieniu przyjezdnych, 
to gospodarze dyktowali warunki gry. 
Po bezbramkowej pierwszej połowie 
prowadzenie Piwoszom dał już w dru-
giej minucie po przerwie Rafał Bryl. 
I chociaż pięć minut później wyrów-
nał Krzysztof Bizacki, to następne 
uderzenie znowu zadali miejscowi, 
a konkretnie Marcin Imiołek, który 

później okazał się bohaterem meczu. 
Po wyrównującej bramce Mateusza 
Markiewicza gole już z regulaminowym 
czasie gry nie padły. Dogrywka należała 
już jednak do jednej drużyny. Najpierw 
na 3:2 strzelił Imiołek, by niemal równo 
z końcowym gwizdkiem sędziego dołożyć 
czwartego gola. W ten oto sposób druży-
na Okocimskiego dotarła do 1/16 finału, 
w której już rozgrywano mecz i rewanż. 
Przeciwnikiem byli zawodnicy Lecha 
Poznań. W pierwszym meczu w Brze-
sku wydawało się, że Piwosze poniosą 
sromotną klęskę, bo po 48 minutach 
przegrywali już 0:3. Przez ostatnie mi-
nuty spotkania kibice przecierali oczy 
z niedowierzania, bo Okocimski zaczął 
wyraźnie przeważać, czego efektem były 
trzy gole strzelone przez Krzysztofa 
Paleja, Piotra Stawarczyka i Jarosława 
Dzięciołowskiego. To była niespodzianka 
wielkiego kalibru. Po meczu działacze 
Okocimskiego zaprosili swoich gości 
na piwo, jednak stanowczo sprzeciwił 
się temu ówczesny trener Lecha, Cze-
sław Michniewicz, który uznał, że jego 
podopieczni nie zasłużyli sobie na ten 
poczęstunek. On sam z zaproszenia 
skorzystał. Rewanż w Poznaniu do 
pewnego czasu miał równie sensacyj-
ny przebieg, bo oto od 25. minuty po 
trafieniu Sławomira Jagły Okocimski 
prowadził 1:0, a sam zdobywca gola miał 
jeszcze jedną dogodną sytuację, lecz jej 
nie wykorzystał. Korzystny dla Piwoszy 
wynik utrzymywał się do 72. minuty. Od 
tego czasu Lechici przejęli inicjatywę, by 
ostatecznie wygrać 4:1. Emocje związa-
ne z tym dwumeczem będzie się jednak 
jeszcze długo pamiętać. 

W następnym sezonie Okocimski po 
zwycięstwach 4:3 z Orlętami Radzyn 
Podlaski i 6:0 z Drwęcą Nowe Miasto 
Lubawskie znowu dotarł do 1/16 finału, 
by zmierzyć się z Wisłą Płock. Grano 
tylko jeden mecz, ale i to spotkanie na 
pewno utkwiło kibicom w pamięci. Także 
i tym razem Piwosze przegrywali 0:3, 
by po golach Marcina Imiołka, Tomasza 
Kozieła I Rafała Polichta doprowadzić 
do wyrównania. W dogrywce Wisła po-
nownie wyszła na prowadzenie, a jednak 
Dariusz zdołał wyrównać w ostatniej 
minucie tego spotkania. Wisła wygrała 
dopiero po rzutach karnych (3:1).

Jeszcze raz Okocimski dotarł do 
1/16 finału w sezonie 2009/2010, kiedy 
to przegrał 1:2 z Arką Gdynia, mimo 
wyraźnej dominacji na boisku. 

PRUD

PIŁKARSKIE ŚWIĘTO W BRZESKU



34

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY październik 2011SPORT

W rozegranych w Zabrzu fina-
łach XVII Ogólnopolskiego Turnieju 
Kinder+Sport wystartowała „trójka” 
Gryfu Brzesko, która zajęła wysokie 
4. miejsce w stawce 24 zespołów (16 
mistrzów województw i 8 drużyn wyło-
nionych w drodze baraży). Podopieczni 
Szczepana Smolenia na zabrzańskich 
parkietach występowali w składzie: Ka-
rol Gdowski, Adrian Hebda, Krzysztof 
Król i Przemysław Stąsiek.

Przypomnijmy, że w drodze do fi-
nałów brzeszczanie musieli przebrnąć 
przez eliminacje powiatowe i wojewódz-
kie, które przeszli jako niepokonani.

W Zabrzu w pierwszej fazie turnieju 
wygrali kolejno z Metro Warszawa i SP 
12 Szczecin. W drugiej fazie pozostawili 
w pokonanym polu BAS Białystok, UKS 
„3” Sulechów i ZSS Radlin. W trzeciej 
fazie zwyciężyli z Olimpem Ostrołęka, 
Metro Warszawa i SP Nałęczów. W ten 
sposób zaliczyli serię 8 z rzędu wygranych 
pojedynków. Dopiero w półfinale przegrali 
19:25 z SPL 8 AZS Toruń. W meczu o 3. 
miejsce ulegli Olimpowi Ostrołęka 22:25 
(wcześniej pokonali ich wysoko, bo 25:15.

– W porównaniu z ubiegłym rokiem 
zanotowaliśmy olbrzymi postęp. Po-
przednio zakończyliśmy te prestiżowe 
rozgrywki na 17. miejscu (wówczas 
w zawodach uczestniczyła też „dwójka 
Gryfu, która zajęła 10. miejsce). Ten 
wynik to zasługa wspaniałej współpracy 
ze Szkołą Podstawową nr 2 w Brzesku, 

w której od trzech lat działają klasy 
sportowe z rozszerzonym programem 
zajęć wuefu. Dlatego podziękowania za 
ten sukces należą się przede wszystkim 
burmistrzowi Brzeska za sfinansowanie 
tego programu i pani dyrektor szkoły 
Urszuli Białce za stworzenie odpowied-
nich warunków dla realizacji naszych 
zamierzeń. W cały projekt zaangażo-
wani też są działający w naszym klubie 
Paweł Mardoń i Kazimierz Sproski 
– mówi Szczepan Smoleń.

Medale przyznane przez Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, kwiaty i upominki 
od burmistrza Brzeska oraz występ Krakowiaków Ziemi Brzeskiej uświetniły uroczystości 
związane z obchodami jubileuszu Złotych Godów. 

W tym roku jubileusz świętowali 
(nazwiska podajemy w kolejności alfa-
betycznej): Maria i Tadeusz Babiczowie, 
Stanisława i Tadeusz Bilińscy, Maria 
i Bronisław Borowcowie, Krystyna 
i Czesław Borutowie, Józefa i Marian 
Budziochowie, Halina i Jan Bugarowie, 
Maria i Stanisław Bujakowie, Irena 
i Marian Buzdyganowie, Stanisława 
i Eugeniusz Chmielarzowie, Stanisława 
i Edward Chwastkowie, Wanda i Józef 
Cisakowie, Irena i Stefan Czesakowie, 
Stefania i Jan Czesakowie, Barbara 
i Józef Dąbrowa,  Aleksandra i Au-
gustyn Dulianowie, Zofia i Bolesław 
Duśkowie, Zofia i Jan Dziegieccy, 
Zofia i Jan Górowie, Zofia i Stanisław 
Górnisiewiczowie, Wiesława i Jan 
Hajdukowie, Stanisława i Bolesław 
Hudy, Barbara i Franciszek Jankowscy, 

Zofia i Edward Jastrzębscy, Danuta 
i Władysław Jemioło, Maria i Tadeusz 
Kaczmarczykowie, Maria i Eugeniusz 
Kantkowie, Maria i Jan Kasprzykowie, 
Stefania i Stanisław Kleccy, Maria i Ma-
rian Kornausowie, Maria i Henryk Ko-
trowie, Marianna i Stanisław Kuciowie, 
Elżbieta i Jerzy Kuropatwińscy, Barbara 
i Andrzej Kurtykowie, Maria i Stanisław 
Laskowie, Maria i Kazimierz Lecho-
wiczowie, Elżbieta i Zdzisław Lisowie, 
Helena i Antoni Majerowiczowie, Anna 
i Kazimierz Migoniowie, Maria i Kazi-
mierz Nalepowie, Zofia i Włodzimierz 
Nowakowie, Stefania i Tadeusz Piekar-
czykowie, Kazimiera i Jan Przybylscy, 
Zofia i Adam Pukalowie, Maria i Ry-
szard Putowie, Zofia i Julian Robakowie,  
Zofia i Mieczysław Robakowie, Wanda 
i Tadeusz Rudnikowie, Stanisława 

i Jan Sady, Teresa i Józef Serwatkowie, 
Urszula i Józef Słupscy, Józefa i Sta-
nisław Szubowie, Józefa i Stanisław 
Szyszkowie, Maria i Jan Świerczkowie, 
Barbara i Stanisław Turlejowie, Maria 
i Stanisław Tykowie, Danuta i Józef 
Urbańscy, Józefa i Władysław Wąsiko-
wie, Zofia i Edward Wąsikowie, Maria 
i Stanisław Wielgoszowie,  Zofia i Emil 
Wodowie, Władysława i Franciszek Wój-
cikowie, Barbara i Kazimierz Wronowie, 
Maria i Stanisław Zacharowie, Anna 
i Stefan Zarzyccy. 

Medal był blisko

Po raz pierwszy zajęcia z klasą 
sportową ruszyły w brzeskiej „dwójce” 
trzy lata temu. Od tej pory programem 
objęci są każdego roku uczniowie, którzy 
rozpoczynają naukę w czwartej klasie. 
Działacze i trenerzy Gryfu już teraz 
bacznie przyglądają się obecnym trze-
cioklasistom, aby za rok utworzyć nową 
grupę. W perspektywicznych planach 
mają stworzenie mocnej grupy, która 
stanowić ma trzon seniorskiej drużyny 
Okocimskiego Brzesko.  red 

Dla złotych par

PODZIĘKOWANIA
Burmistrzowi Grzegorzowi Wawryce, 
pracownikom Urzędu Stanu Cywil-
nego, zespołowi Krakowiacy Ziemi 
Brzeskiej, młodzieży z Miejskiego 
Ośrodka Kultury, przewodniczą-
cym Zarządów Osiedli, sołtysom, 
sopranistce Joannie Olbrzykowskiej 
-Clifford i jej akompaniatorce Lud-
mile Bas – wszystkim dziękujemy 
za przygotowanie obchodów Złotych 
Godów. Wdzięczni jubilaci.
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