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Zapraszamy do lektury
W listopadowym wydaniu Brzeskiego Magazynu Informacyjnego sporo 

miejsca poświęcamy obchodom Święta Niepodległości, które w tym roku miały 
w naszym mieście wyjątkowy charakter. Mieszkańcy z zapartym tchem śledzili 
turniej balonowy o Puchar Niepodległości. W zawodach wzięło udział kilkana-
ście załóg z Tarnowa, Krakowa, Leszna, Warszawy, Stalowej Woli i Rybnika, 
jednym z miejsc, z którego balony startowały był brzeski Rynek. Już po raz 
kolejny, a po raz pierwszy w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym 
odbyło się spotkanie, którego uczestnicy wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne, 
żołnierskie i biesiadne. Impreza cieszy się ogromnym powodzeniem, bo stawiło 
się na nią kilkaset osób. 

Także w Centrum miało miejsce niepowtarzalne widowisko kabaretowe, 
w którym wystąpili artyści-amatorzy reprezentujący kilka miejscowości gminy 
Brzesko. Byli to uczestnicy projektu „50+. Nowy wiek kultury”, który realizo-
wały krakowski Teatr Nowy, Gmina Miejska Kraków, Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego” oraz Fundacja Orange. W spektaklu wzięła udział 
grupa, której średnia wieku przekroczyła 50 lat, ale ze sceny emanowała młodość 
poparta dużą dawką poczucia humoru. Więcej na ten temat w tekście „Radości 
objawów starości”.

Piszemy także o bohaterce z Bielczy, która uratowała przed samobójstwem 
młodą kobietę. Za swój czyn została nagrodzona listem gratulacyjnym i upomin-
kiem ufundowanym przez burmistrza Brzeska. Zapraszam do lektury. 

Zofia Sitarz

Najpóźniej w maju przyszłego roku okaże się, czy piłkarze Okocimskiego 
Klubu Sportowego wejdą do upragnionej pierwszej ligi. Do tego czasu klub musi 
zadbać o to, aby zapewnić drużynie i gościom – piłkarzom i kibicom – odpowied-
nie do tego warunki, wiadomo bowiem, że od organizatorów pierwszoligowych 
rozgrywek wymaga się o wiele więcej. Istnieją jednak poważne obawy co do tego, 
że klub sprosta temu zadaniu. A sądzić tak można po dotychczasowych poczy-
naniach działaczy klubowych, którzy mieli, i mają w dalszym ciągu, ogromne 
problemy z dostosowaniem działalności klubu do wymogów ligi piłkarskiej na 
szczeblu centralnym.

O perypetiach związanych w zakupem i montażem monitoringu na stadionie 
OKS piszemy na stroni 31.

Przed wejściem do I ligi
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1. Budowa Regionalnego Cen-
trum Kulturalno – Bibliotecznego 
w Brzesku – W 2011 r. zakończono 
inwestycję która była kontynuowana 
od 2008 r. Końcowy odbiór obiektu 
został dokonany 17.05.2011 r. w dniu 
25.06. br. zostało dokonane uroczyste 
przekazanie obiektu do użytku. Inwe-
stycja obejmowała:

• Budowę trzykondygnacyjny 
budynku Budynek Regionalnego Cen-
trum Kulturalno Bibliotecznego o ku-
baturze: 21 190,20 m3,  (powierzchnia 
zabudowy: 1 315,00 m2 , powierzchnia 
użytkowa: 3 467,78  m2 ) 

• Wykonanie przyłączy do budynku 
• Wykonanie parkingu z kostki 

brukowej 
• Zagospodarowanie terenu przyle-

głego do budynku (z elementami małej 
architektury)

• Wyposażenie obiektu w meble, 
sprzęt komputerowy, nagłaśniający 
i gospodarczy

• Wykonanie monitoringu wewnętrz-
nego i systemów zabezpieczających.

Koszt całej inwestycji wyniósł 14 853 
955,34 zł,  - w tym 9 835 516,38 zł po-
chodziło z dotacji unijnej.  Obiekt pełni 
funkcje kulturalno-edukacyjne i służy 
wszystkim mieszkańcom naszego regio-
nu (nie tylko miasta Brzeska).

siedzących – w tym 500 miejsc zada-
szonych – jest w trakcie realizacji. W 
b.r. na modernizację stadionu (w tym 
sporządzenie dokumentacji technicz-
nej) wydano z budżetu gminy Brzesko 
160 000,00 zł. 

3. Remont budynku Gimnazjum 
nr 2 w Brzesku – 79.876,34 zł.

      

Lp. Wykaz prac remontowo-modernizacyjnych Wartość robót (brutto)

1. Remont instalacji elektrycznej - kontynuacja prac 
modernizacyjnych. 

23 349,00 zł 

2. Prace remontowe w korytarzu pawilonu sportowego. 17 873,76 zł 

3. Dokończenie inwestycji – Wymiana nawierzchni 
chodnikowych, remont schodów zewnętrznych 
wraz z wymianą balustrad.

32 663,58 zł

4. Wykonanie ogrodzenia atrium szkolnego. 5990,00 zł

4. Rozbudowa Publicznego 
Przedszkola Nr 4 w Brzesku – W b.r 
wykonano dokumentacje techniczną 
i załatwiono dokumentację formal-
no-prawną na remont przedszkola i 
zlecono wykonanie I etapu robót, to 
jest przebudowa węzła żywieniowego z 
zapleczem gospodarczym. Roboty są w 
trakcie realizacji i zostaną zakończone 
z końcem b.r. Wartość robót przewi-
dzianych do wykonania w b.r opiewa 
na kwotę 400 000,00 zł. 

5. Budowa sieci wodociągowej 
w Porębie Spytkowskiej etap II 

-  sieć wodociągowa o łącznej dłu-
gości 18 356 m 

-  zbiorniki wodociągowe stalowe 
3 x 60 m 3

-  pompownia wody P1 
-  hydrofornia H1  

6. Realizacja ostatniego etapu 
magistrali wodociągowej Bochnia 

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ

2. Modernizacja stadionu OKS 
w Brzesku –  W roku 2011 wykona-
no sieć monitoringu i remont sektora 
gości. Dokumentacja techniczna na 
modernizację widowni głównej, któ-
ra przewidywać będzie 2 200 miejsc 

i III - W dniu 03.11.2011 r. została 
podpisana umowa z Przedsiębior-
stwem Robót Wodno – Kanalizacyj-
nych „ROKAN” – Rość Stanisław, ul. 
Kwiatkowskiego 6, 35-311Rzeszów 
na kwotę 3 4847 802,58 zł brutto. 
Termin zakończenia prac ustalono na: 
15.12.2012 r.

W zakres robót objętych nin. umo-
wą wchodzi:

Brzesko oraz utworzenie sieci 
wodociągowej na terenie miejsco-
wości Okocim – Umowa na dofinan-
sowanie została podpisana 3 listopada 
2009 r., a 12 kwietnia 2010 r. zostały 
podpisane umowy na roboty budow-
lane: z firmą Usługowo-Handlową 
„MONTER” Artur Kasprzyk  na budo-
wę  sieci wodociągowej  w miejscowości 
Okocim i z Firmą WOD-GAZ Zakład 
Robót Inżynieryjno Transportowych 
Czesław Sztuk na budowę ostatnie-
go odcinka magistrali wodociągowej 
Bochnia – Brzesko

 
Sieć wodociągową z rur PE Ø 90 

o długości 4875 mb w Okocimiu za-
kończono i oddano do użytkowania 
7.01.2011 r. 

Realizacja ostatniego odcinka ma-
gistrali wodociągowej Bochnia - Brze-
sko została zakończona 30.10.2011r. 
Wykonano 6300 mb magistrali wodo-
ciŕgowej z rur PE ̈  315 wraz z komorą 
wodomierzową.

Całkowity koszt inwestycji to około 
2,8 mln. zł
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7. Rewitalizacja Rynku w Brze-
sku   

Inwestycja została rozpoczęta 
w 2010 r. po uzyskaniu dotacji  unij-
nych i realizowana była na podstawie 
dokumentacji projektowej wykonanej 
w 2007 r. 

 Inwestycja obejmuje następujący 
zakres rzeczowy :

1. Płyta Rynku:- zmiana nawierzch-
ni zielonej płyty rynku na utwardzoną 
z kostki granitowej,

- przebudowa nawierzchni ulic od 
strony zachodniej i południowej płyty 
Rynku -  z asfaltowej na nawierzchnię 
z kostki granitowej, 

- wykonanie fontanny obłożonej  
płytami z piaskowca,

- przebudowa tarasu - obłożenie  
płytami z piaskowca, wykonanie stopni 
granitowych,

- wykonanie poidełka obłożonego  
płytami z piaskowca,

- wykonanie małej architektury 
stylowej: latarnie, tablice ogłoszenio-
we, pachołki, słupki z nazwami ulic, 
słupki dla znaków drogowych, kosze 
na śmieci, stojaki na rowery,

- przebudowa uzbrojenia terenu: 
sieci gazowej, wodociągowej, energe-
tycznej, teletechnicznej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, 

- wycinka, przesadzenia, nasadze-
nia drzew i krzewów.

2. Renowacja elewacji gotyckiego 
kościoła św. Jakuba. 

3. Renowacja  muru  i  ogrodzenia 
kościoła.

4. Renowacja elewacji dwóch ka-
mienic: Rynek 16 i Rynek 24.

Roboty zakończone zostały zgodnie 
z umową. Odbiór inwestycji przewi-
dziany jest  w listopadzie br. 

Koszt inwestycji  około 5,2 mln zł . 

8. Zagospodarowanie terenu 
dworca PKP w Brzesku – inwestycja 
realizowana jest przez PKP  i  rozpo-
częta została w III kw. 2010r.  Moderni-
zacja dworca w Brzesku obejmuje cały 
budynek wraz z terenem przyległym. 
Zakres robót to m.in. wykonanie insta-
lacji solarnej, wymiana stolarki okien-
nej i drzwiowej, dostosowanie budynku 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
budowa parkingu. Zarówno parking 
jak i budynek zostaną objęte monito-
ringiem. Dzięki inwestycji budynek 
będzie nie tylko nowoczesny, ale 
i przyjazny środowisku. Po wykonaniu 
remontu,  PKP udostępni Gminie 2 po-
mieszczenia w budynku oraz parking 

a. chodnik przy ul. Kopernika 
w Brzesku – długość około 400 m, 
szerokość 2 m,

b. chodnik przy ul. Wiślanej w Mok-
rzyskach dwa odcinki:

a/ długość około 1 000 m, szerokość 2 m
b/ długość około 300 m, szerokość 2 m.
W dniu 09.09.2011 r. został złożony 

wniosek do Wojewody Małopolskiego 
o uzyskanie pozwolenia na budowę. 

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ
1. Budowa chodników w ramach 

pomocy finansowej razem z Powiatem 
Brzeskim:

1) Budowę chodnika wraz z kana-
lizacją deszczową w ciągu drogi po-
wiatowej nr 1436K Brzesko - Okocim 
- Jadowniki w miejscowości Jadowniki 
(ul. Witosa) - długość 0,351 km – war-
tość robót brutto: 165 134,55 zł. z czego 
Gmina Brzesko 82 567,28 zł.

2) Budowę chodnika wraz z kanali-
zacją deszczową w ciągu drogi powia-
towej nr 1443K Poręba Spytkowska 
– Bochnia w miejscowości Poręba 
Spytkowska- długość 0,430 km – war-
tość robót brutto: 257 897,18 zł. z czego 
Gmina Brzesko 128 948,59 zł.

3) Budowę chodnika z kanalizacją 
deszczową przy drodze powiatowej nr 
1340K Mokrzyska – Radłów w miej-
scowościach Mokrzyska i Szczepanów 
- długość 0.512 km– wartość robót 
brutto: 396 658,89 zł. z czego Gmina 
Brzesko 198 329,45 zł

4) Remont odwodnienia 
- umocnienie rowu odpro-
wadzającego przy drodze nr 
1436K Brzesko – Okocim 
- Jadowniki w miejscowo-
ści Okocim – wartość robót 
brutto: 17 992,44 zł. z czego 
Gmina Brzesko 9 000,00 zł.

2. Wykonanie dokumen-
tacji projektów budowlano 
– wykonawczych dla :

1. Modernizacji ulicy 
Wiejskiej na odcinku od ul. 
Kossaka do ul. Leśnej bez 
chodnika i wjazdów. Budowa 

kanalizacji opadowej w pasie dro-
gowym drogi gminnej – ul. Wiejska 
i drogi powiatowej ul. Leśnej.

2. Chodnika w granicach pasa dro-
gowego i działek przyległych do drogi 
gminnej: ul. Piastowska :

a/ budowa chodnika po lewej stro-
nie ul. Piastowskiej o dł. 211 m,

b/ budowa chodnika po prawej stro-
nie ul. Piastowskiej o dł. 164 m. 

i zatokę dla busów.  Warunki i forma 
udostępnienia pomieszczeń oraz par-
kingu zostaną określone w odrębnej 
umowie. Planowane zakończenie re-
montu - II kw. 2012 r.  Koszt remontu 
– około 4 mln zl.

9. Wykonanie dokumentacji 
projektów budowlano – wykonaw-
czych dla chodników:
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Już po raz ósmy w Małopolskiej 
Szkole Wyższej w Brzesku odbyła 
się inauguracja roku akademickiego. 
Z szerokiej oferty edukacyjnej uczel-
ni, w ramach studiów licencjackich, 
korzysta obecnie prawie pięciuset 
studentów. W Wydziale Ekonomii 
i Pedagogiki w ramach kierunku Pe-
dagogika około trzystu studentów ma do 
wyboru trzy specjalności - przedszkolne 
i wczesnoszkolne, resocjalizacja i bez-
pieczeństwo publiczne oraz pedagogika 
opiekuńczo-wychowawcza. W Wydziale 
Nauk Stosowanych w Tarnowie na 
kierunku pedagogika specjalna kształci 
się około 170 studentów ramach trzech 
specjalności: oligofrenopedagogika 
z edukacją wczesnoszkolną, resocjaliza-
cja i bezpieczeństwo publiczne i asystent 
osoby niepełnosprawnej. Na nowo utwo-
rzonym kierunku kosmetologia studia 
licencjackie rozpoczęło 30 studentek.

Małopolska Szkoła Wyższa w Brze-
sku ma również bogatą ofertę studiów 
podyplomowych, które prowadzi 
w Brzesku, Tarnowie, Krośnie i Suchej 
Beskidzkiej. Są one odpowiedzią na za-
potrzebowanie płynące z regionalnego 
rynku pracy.

W minionym roku akademickim 
tytuł licencjata uzyskało około 150 stu-
dentów, w tym po raz pierwszy w WNS 
w Tarnowie około 70. W przedziale 
siedmiu lat uczelnia wypromowała 
około 500 absolwentów, którzy w więk-
szości ukończyli studia magisterskie. 

-Wiek XXI staje się wiekiem in-
ternetu i szybkiego przesyłania in-
formacji. Stąd też multimedia stają 
się podstawą współczesnych metod 
nauczania oraz komunikowania. 
Małopolska Szkoła Wyższa w Brze-
sku posiada dwie nowocześnie wy-
posażone pracownie komputerowe 
z oprogramowaniem wspomagającym 
przyszłych pedagogów oraz kosmeto-
logów. Podnosi to konkurencyjność 
uczelni oraz przygotowuje studentów 
do umiejętnego poruszania się w co-
raz bardziej nowoczesnej przestrzeni 

informacyjnej. Stąd też w minionym 
roku rozpoczęto wdrażanie kom-
pleksowego systemu informatyzacji 
uczelni, obejmującego także urucho-
mienie wirtualnego dziekanatu, zaś 
po podpisaniu umowy o współpra-
cy z Wyższą Szkołą Ekonomiczną 
w Białymstoku w ramach projektu 
„Organizacja i wdrożenie ogólno-
polskiego elektronicznego systemu 
komercjalizacji recenzowanych prac 
naukowych” nasi studenci i wykła-
dowcy mają dostęp do bazy e-publi-
kacji Nauki Polskiej – mówi rektor 

Nowy rok w MSzW
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Małopolskiej Szkoły Wyższej, Barbara 
Grajdura. 

Skoro mowa o publikacjach, warto 
podkreślić, iż niebawem ukaże się 
kolejny, trzeci zeszyt naukowy MSzW 
w Brzesku, będący pokłosiem konfe-
rencji, która odbyła się w Tarnowie 27 
października 2011 roku. 

-Sukcesem naszej uczelni jest rów-
nież uruchomienie pierwszych w re-
gionie tarnowskim, studiów I stopnia 
kierunku kosmetologia. Studentki tego 
kierunku mogą korzystać z nowocześ-
nie wyposażonych pracowni, profesjo-
nalnej kadry, a także rozwijającej się 
współpracy z wieloma firmami kosme-
tycznymi znanymi nie tylko w Polsce, 
ale i poza jej granicami. Absolwentki 
tego kierunku studiów będą dobrze 
przygotowane do wykonywania zawo-
du kosmetologa, prowadzenia własne-
go gabinetu, a także do pracy w tym 
zawodzie poza granicami naszego 
kraju. Plan studiów na tym kierunku, 
w ocenie niezależnych fachowców, jest 
niezwykle bogaty i umożliwia zdobycie 
wiedzy z różnych dziedzin nauki nie-
zbędnej do przygotowania profesjonali-
sty w tym zawodzie – twierdzi dziekan, 
Ewa Łupińska-Toroń. 

O randze i międzynarodowej po-
zycji uczelni świadczy dynamicznie 
rozwijająca się współpraca z zagra-
nicznymi ośrodkami i instytucjami 
naukowymi, m.in. z: Uniwersytetem 
w Buckingham w Wielkiej Bryta-
nii, Uniwersytetem Ekonomicznym 
w Bratysławie, University of Perugia 
we Włoszech, z Instytutem Ekonomi-
ki i Zarządzania Wyższego Zakładu 
Naukowego „Otwartym Międzynaro-
dowym Uniwersytetem Rozwoju Społe-
czeństwa UKRAINA” w Białej Cerkwi. 
Niedawno, podczas międzynarodowej 
konferencji zorganizowanej w WNS 
w Tarnowie pt. „Współczesne problemy 
i obszary badań pedagogiki specjalnej” 
Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku 
podpisała umowę o współpracy z Pe-
dagogicznym Koledżem Lwowskiego 
Narodowego Uniwersytetu im. Iwana 
Franka we Lwowie. Ta współpraca 
z wieloma naukowymi ośrodkami za-
granicznymi umożliwia między innymi 
korzystanie z najnowszych osiągnięć 
w zakresie nauki i dydaktyki, a także 
wymianę myśli i prezentację własnych 
dokonań na forum międzynarodowym. 
Jest ona niezwykle ważna, tworzy 
bowiem nowe szanse zarówno dla 
pracowników, jak i studentów.

Uczelnia współpracuje także z wie-
loma instytucjami o zasięgu lokalnym. 
W minionym roku akademickim 
podpisano umowy z urzędami pracy 

w Brzesku i Tarnowie, m.in. w celu 
badania losów absolwentów naszej 
uczelni oraz przygotowania ich do 
wejścia na rynek pracy. Z tym również 
wiąże się działalności powołanego parę 
miesięcy temu biura karier.

Małopolska Szkoła Wyższa została 
akredytowanym Centrum Egzamina-
cyjnym LCCI, a tym samym dołączyła 
do elitarnego grona 5000 akredytowa-
nych ośrodków w 130 krajach na całym 
świecie. Certyfikaty LCCI określane są 
często mianem „paszportów do zatrud-
nienia”, bowiem stanowią prestiżowe 
i rozpoznawane na całym świecie 
świadectwo kompetencji językowych 
w dziedzinie biznesu. Przy uczelni 

działa studium języków obcych, które 
jest międzywydziałową jednostką 
organizacyjną realizującą program 
nauczania języków obcych. 

-Jako priorytetowe zadania trak-
tujemy opracowanie i realizację pro-
jektu w zakresie praktyk zawodowych 
naszych studentów, przy wsparciu 
różnych instytucji, w tym placówek 
oświatowych oraz dalszy rozwój bazy 
oraz uruchomienie punktu bibliotecz-
nego w WNS w Tarnowie. Będziemy 
aplikować o akredytacje nowych 
kierunków kształcenia w odpowiedzi 
na oczekiwania rynku pracy – dodaje 
rektor Barbara Grajdura.

red
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To nasze „Wezwanie” kierujemy 
z Brzeska, gdzie zebraliśmy się na 
Srebrnym Jubileuszu „Wzrastania”, 
ogólnopolskiego katolickiego miesięcz-
nika dla młodzieży. Jesteśmy przedsta-
wicielami dawnej i obecnej redakcji, pi-
szących, promujących i wspierających 
pismo, a także czytelników z różnych 
stron kraju. Nasze spotkanie odbywa 
się w nietypowym, trudnym czasie, 

w atmosferze ogarniających całą Pol-
skę wydarzeń, trwających od kilku 
miesięcy ataków nie tylko na Kościół, 
na Krzyż, ale – czego dotąd nie było 
– na Świętą Księgę Pisma Świętego. 
A także na nie tylko chrześcijańskie 
ale i ogólnoludzkie wartości respek-
towane od zawsze w całej Europie. 
Tymi brutalnymi atakami są zagrożeni 
szczególnie ludzie młodzi.

CZUWAJMY I DZIAŁAJMY
My, zebrani na jubileuszowym 

spotkaniu, reprezentujemy w pierw-
szym rzędzie pismo wydawane obecnie 
przez Katolickie Stowarzyszenie Mło-
dzieży przy współudziale poprzedniego 
wydawcy Stowarzyszenia Wspierania 
Rozwoju Młodzieży „Wzrastanie”. Do-
dajmy jeszcze, że KSM jest najbardziej 
znanym i najliczniejszym stowarzysze-
niem młodzieży w Polsce skupiającym 
około 30.000 członków z gimnazjów, 
szkół zawodowych, maturalnych aż 
po młodzież studiującą i pracującą. 
Reprezentując te różnorodne środowi-
ska czujemy się upoważnieni do tego, 
aby przekazać szerszym kręgom naszą 
refleksję nad sytuacją młodego poko-
lenia i wezwać do podjęcia bardziej 
zdecydowanych działań zmierzających 
do likwidacji zagrożeń. – Na wstępie 
powtarzamy:

My chcemy Boga
Tak, my chcemy Boga! Ponieważ 

zauważamy, że od pewnego czasu ataki 
antyreligijne są w pierwszym rzędzie 
skierowane nie na zasady etyczne (może 
w przekonaniu, że zasady te zostały już 
zniszczone) a na fundamenty wiary. Oto 
prowadzi się otwartą wojnę z Bogiem, 
z Kościołem. Nie szanuje się znaków, 
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symboli religijnych, profanuje się Krzyż 
i Biblię. Nie czyni tego- jak zdarzało się 
wcześniej – jakiś margines społeczny, ale 
ludzie, którzy ośmielają się mienić elitą, 
luminarzami kultury. Otwartą walkę 
z Bogiem prowadzi się w państwowych, 
publicznych mediach, w placówkach kul-
tury i sztuki. Żąda się usunięcia Krzyża 
z sali sejmowej, a w telewizji promuje się 
satanistę powierzając mu prowadzenie 
programów muzycznych.

Dlatego wzywamy młodzież, jej 
rodziców i wychowawców do czujności 
i odważnego reagowania, kiedy poja-
wiają się podobne wystąpienia.

My chcemy czystej miłości
Przed poczuwającymi się do od-

powiedzialności za przyszłość własną 
i całego młodego pokolenia Polaków 
staje zadanie obrony autentycznej 
miłości. Prawdziwej, czystej miłości, 
opartej na szacunku dla każdej osoby 
ludzkiej. Tymczasem zewsząd atakuje 
nas propaganda seksu, który niesłusz-
nie utożsamia się z miłością. Trzeba 
przeżywać narzeczeństwo i przygoto-
wać się do małżeństwa, zachowując 
czyste serce. Wzbudzać w sobie prag-
nienie, aby kochać i być kochanym, aby 
przepełniać się miłością pobłogosławio-
ną przez Boga. Bo:

My chcemy zdrowej, katolickiej 
rodziny

Aby zapewnić byt rodzinie, potrze-
bujemy pracy. A tej nie ma i nie nasza 
to wina. To władze, to starsze poko-
lenie „zapomniało” o nas, o naszych 
potrzebach. To młodych najboleśniej 
dotyka światowy kryzys.

Wzywamy więc starszych:
Zróbcie rachunek sumienia. Przyj-

rzyjcie się krytycznie światu, który 
nam przekazujecie: nie ma w nim Boga, 
miłości, rozpada się rodzina. W miejsce 

tych wartości proponuje się nam pie-
niądz, seks, związki partnerskie…

Apelujemy do Was, Młodzi
W obliczu tych niebezpieczeństw, 

zjednoczmy się.
Nie dajmy sobie odebrać wiary.
Nie dajmy odebrać sobie prawdzi-

wej miłości.
Nie dajmy odebrać sobie pobłogo-

sławionej przez Chrystusa rodziny.
Przy okazji dzisiejszego jubileu-

szu szczególnie apelujemy: dbajcie 
o rozwój katolickiej prasy, zwłaszcza 
młodzieżowej. Czytajcie wychodzące 
już 25 lat „Wzrastanie”, które powstało 
z inspiracji Ojca Świętego Jana Pawła 
II zawartej w pierwszym Jego „Liście 
do Młodych całego świata” z 1985 r. 
Czczony już dziś jako błogosławiony 
Jan Paweł II pisał w nim: „Trzeba, aby 
młodość była wzrastaniem”.

W imieniu uczestników spotkania 
jubileuszowego:

Mgr Halina Bednarczyk – współ-
założycielka „Wzrastania”, długolet-
ni sekretarz redakcji – Tarnów,

Ks. mgr lic. Zygmunt Bochenek, 
współzałożyciel „Wzrastania” długo-
letni redaktor naczelny – Brzesko,

Ks. dr Bolesław Karcz – prezes 
Zarządu Krajowego Katolickie-
go Stowarzyszenia Dziennikarzy 
– Kraków, 

Mgr Krzysztof Kumięga – zastęp-
ca przewodniczącego Krajowej Rady 
KSM, prezes Zarządu Diecezjalnego 
KSM – Tarnów,

Lek. Andrzej Małysa – prezes Brze-
skiego Towarzystwa „Gryf” – Kraków, 
Brzesko,

Arch. Andrzej Trybulski – współ-
założyciel „Wzrastania” długoletni 
członek redakcji – Tarnów.
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W ostatnich dniach września dru-
howie OSP Szczepanów zakończyli 
realizację projektu „Kompetentny 
strażak - ochotnik” – na jego realizację 
otrzymali dotację w wysokości blisko 
50 tysięcy złotych.

Fundusze unijne to szansa na 
rozwój, podnoszenie kwalifikacji. Ko-
rzystają z nich instytucje państwowe, 
samorządy, firmy prywatne. Po dotacje 
na działalność z różnych źródeł od 
lat sięgają również druhowie z OSP 
Szczepanów. Dzięki nim w latach 
2005-2007 przy szczepanowskiej OSP 
zrealizowano m.in. takie projekty jak 
„Joggerzy”, „Szczepanowska Grupa 
Rekonstrukcyjna – Woje Św. Stanisła-
wa”, „Europejska wioska” - kurs języka 
niemieckiego w oparciu o wykorzysta-
nie technik multimedialnych” czy też 
„Akademia Tańca – Dzieci Ognia”. 
Po krótkiej przerwie druhowie ponow-
nie postanowili stanąć w szranki o środ-
ki na swoją działalność – zwłaszcza że 
ich plan dotyczący głównie szkoleń był 
bardzo ambitny, a na własne skrom-
ne środki lub pieniądze z budżetu 
gminy nie mogli liczyć w takiej ilości. 
Jak mówi prezes OSP Szczepanów – 
druh Zdzisław Reczek - Realizacja pro-
jektu przyczyniła się do podniesienia 
kwalifikacji czynnych strażaków oraz 
wpływa na podwyższenie poziomu bez-
pieczeństwa oraz lepsze przygotowanie 
do niesienia efektywnej i profesjonal-
nej pomocy. Przeszkolenie większości 
druhów należących do naszej OSP ma 
duże znaczenie dla podniesienia goto-
wości bojowej naszej jednostki. Od lat 
jako jednostka należąca do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego sta-
ramy się podnosić swoje kwalifikacje, 
by lepiej wywiązywać się z powierzo-
nych nam zadań.

Pomysłodawcą i osobą dopingu-
jącą do podjęcia starań o uzyskanie 
nowego grantu w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
był Krzysztof Bogusz – druh OSP 
Szczepanów, który w ubiegłych la-
tach pracował przy realizacji wspo-
mnianych na początku projektów.
Zdobycie dofinansowania nie jest 
jednak łatwe, o czym może świadczyć 
choćby niewielka liczba projektów 
samodzielnie realizowanych przez 
OSP. Chęć skorzystania z unijnego 
dofinansowania deklaruje znacznie 
więcej straży, ale każdy, kto starał 

się o jego zdobycie wie, że nie jest to 
łatwe. Bowiem od pomysłu na pro-
jekt do jego realizacji droga daleka. 
Mimo to druhowie OSP Szczepa-
nów podjęli wyzwanie i w sierpniu 
2010 roku z Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Krakowie (instytucji wdra-
żającej realizację dla Europejskiego 
Funduszu Społecznego) nadeszła 
pozytywna wiadomość. Na działania 
szkoleniowe otrzymano niebagatel-
ną kwotę blisko 50 tysięcy złotych! 
Celem projektu było pobudzenie 
aktywności i świadomości strażaków-
ochotników z OSP Szczepanów na 
rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętno-
ści z zakresu ratownictwa medycznego, 
a także nabycie praktycznych umiejęt-
ności – przede wszystkim w zakresie 
ratownictwa wodnego oraz pracy na 
stanowisku pilarza. Realizację pro-
jektu ze względu na charakterystykę 
realizowanych szkoleń rozpoczęto 
wiosną 2011, a zakończono w ostatnich 
dniach września.

Szkolenia wybrane do realizacji 
były efektem przemyśleń uwzględ-
niającym przede wszystkim specyfikę 
pracy strażaków ochotników z terenu 
powiatu brzeskiego oraz dotychczas 
podejmowanych inicjatyw. Szczególny 
nacisk położono na kwalifikowany 
kurs pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. Jego celem było przygotowanie 
ratowników jednostek współpracują-
cych z systemem Państwowego Ratow-
nictwa Medycznego do realizacji zadań 
z zakresu ratownictwa w czasie akcji 
ratowniczych, w tym w szczególności 
udzielania osobom w stanie nagłego za-
grożenia zdrowotnego kwalifikowanej 
pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, 

do czasu przekazania ich personelowi 
zakładów opieki zdrowotnej.

Wszystkie osoby biorące udział 
w projekcie i realizujące szkolenia prze-
szły stosowne egzaminy poświadczające 
zdobyte kwalifikacje, co pozwoli im rów-
nież wykorzystać te umiejętności w obec-
nej lub przyszłej pracy zawodowej. 
Oprócz realizowanych szkoleń ze środ-
ków z dotacji udało się zakupić w pełni 
wyposażoną torbę medyczną PSP R-1 
oraz deskę ortopedyczną niezbędną do 
działań ratowniczych – wartość zakupu 
to około 5 tysięcy złotych.

Pomimo że wg panującego ste-
reotypu większość strażaków to tak 
naprawdę panowie – w przypadku 
projektu musiała zadziałać horyzon-
talna zasada równości szans kobiet 
i mężczyzn. Zasada ta nie oznacza 
jednak, że ostatecznymi beneficjenta-
mi projektu musiało być po równo: 50 
proc. kobiet i 50 proc. mężczyzn. Głów-
nym celem tej zasady jest natomiast 
równe traktowanie, np. jeśli chodzi 
o dostęp do szkoleń podnoszących 
kwalifikacje umożliwiające zdobycie 
lepszej pozycji na rynku pracy. Z tego 
druhowie i druhny ze Szczepanowa 
wywiązali się z należytą starannoś-
cią. Z zaproponowanej oferty szkoleń 
panie wybrały szkolenia medyczne.
Według zapowiedzi zakończony właś-
nie kurs to nie ostatnie słowo w tema-
cie szkoleń. Już planują kolejne!

Projekt jest współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Priorytet IX Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach, Działanie 
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na 
obszarach wiejskich.  red.

50 tysięcy dla OSP Szczepanów
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Od 2005 roku zbieramy pieniądze 
na żywy pomnik  papieża -  Publiczne 
Gimnazjum w Jadownikach wspólnie 
ze szkołami z Brzeska:   z  Zespołem 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i 2 z 
Zielonki,  z  Publicznym Gimnazjum  
im. Królowej Jadwigi i Katolickim 
Gimnazjum. Zbieranie pieniędzy to 
zadanie wolontariuszy.  Widać ich 
na ulicach Brzeska oraz w pobliskich  
miejscowościach, na parkingach, przed 
sklepami i we własnych szkołach. 
Kwesta i idea nie są tak popularne 
i rozpropagowane jak inne tego typu 
akcje. Gdy zaczynaliśmy,  ludzie od-
nosili się do wolontariuszy nieufnie, 
czasem niegrzecznie. W ostatnich la-
tach zbiórkę zapowiadają telewizyjne 
spoty i bilbordy. Trudno się jednak 
spodziewać, że krzyż papieski - sym-
bol akcji, a zarazem wiary i cierpienia 
zdobędzie popularność  czerwonego 
serduszka. Niemniej Dzieło Nowego 
Tysiąclecia staje się znane, również 
poprzez towarzyszące mu koncerty i 
przyznawane nagrody „ Totus”. 

 Życzliwe nastawienie do  akcji od 
początku miały zarządy i właściciele 
małych i  dużych sklepów wyrażający 
zgodę na kwestowanie w ich pobliżu 
(wyjątek stanowił niemiecki sklep 
sieciowy),   a  np. w  Markecie Budow-
lanym M. Więckowskiego wolontariu-
sze byli nawet częstowani herbatą w 
deszczowe i zimne dni. Corocznie nie-
ocenioną pomoc w liczeniu pieniędzy 

otrzymujemy od pracowników banku 
PKO BP, którzy nie chcą ujawnić 
swoich nazwisk.

Cel zbiórki – patrząc od strony 
darczyńcy, ale i wolontariusza wydaje 
się  szlachetny i zarazem dosyć mgli-
sty. Trudno zbierać na coś, czego nie 
widać i co trudno od razu sprawdzić 
i pokazać.  Na efekty trzeba czekać 
kilka lat, a i tak niełatwo będzie je 
zmierzyć, zobaczyć i  sprawdzić czy 
warto było wkładać wysiłek i pie-
niądze. Ale przecież Jan Paweł II 
wzywał do wyobraźni miłosierdzia i 
zawsze podkreślał znaczenie nauki 
i wykształcenia w rozwoju narodu. 
Dlatego ten pomnik jest inny niż 
wszystkie. Budowany już za  życia 
papieża  wrósł w pejzaż październi-
kowych dni  i przypomina jego Osobę. 
Trudno zostać stypendystą, ale to co 
łatwe, zwykle jest mało warte, więc 
pomnik rośnie wraz z uzyskiwanymi 
dyplomami i radością obdarowanych.   
I   każdego roku zmienia swoje oblicze, 
przybierając nowe twarze stypendy-
stów z niezamożnych rodzin. 

W liczbach efekty kwesty przed-
stawiają się następująco: do 2009 
roku kwota zbiórki corocznie rosła  i 
osiągnęła wtedy 12 887 złotych. Od 
poprzedniego roku zbieramy mniej: w 
2010 roku  – 9 240 zł, a w 2011 – 9 410 
zł  zebranych przez 90 wolontariuszy. 
Opiekę nad nimi sprawują nauczyciele 

Referat ochrony środowiska od 
kilku lat prowadzi akcje przestrzega-
jące mieszkańców przed szkodliwością 
spalania śmieci. 

-Chcemy dotrzeć z informacją, 
że spalanie odpadów plastikowych 
w piecach daje złudne oszczędności, 
bowiem płacimy zdrowiem. Trujemy 
siebie i dzieci skazując je na choroby 
górnych dróg oddechowych, astmę, 
alergie. Podczas spalania powstają ra-
kotwórcze toksyny, cyjanowodór i wiele 
innych szkodliwych substancji, które 
pozostają w środowisku i zatruwają 
wodę, warzywa, owoce, mleko itd. Trze-
ba także powiedzieć o bezpośrednio od-
czuwalnym przykrym dymie i zapachu 
wydobywającym się z kominów. Nie 
zdajemy sobie sprawy, jak szybko nisz-
czy się komin podczas spalania plasti-
ku. Warto dodać, że ze spalanie śmieci 

grozi kara grzywny do 5 tysięcy złotych 
– mówi szef referatu, Henryk Piela.
W czasie zimy, z większą staran-
nością właściciele i administra-
torzy budynków muszą dbać 
o przylegające do nich chodniki, 
kierownik Piela przypomina, jakie 
jeszcze inne obowiązki spoczywa-
ją na mieszkańcach w czasie zimy.  
-Odśnieżanie i walka z śliskością 
chodników to z pewnością trudny obo-
wiązek, ale jego niewykonywanie może 
zakończyć się ukaraniem mandatem 
lub grzywną, lub odpowiedzialnością 
cywilną w przypadku nieszczęśliwego 
wypadku, dlatego zachęcam wszyst-
kich do jego należytego wykonywania. 
To ułatwi wszystkim życie w ciężkich 
zimowych warunkach. Zwróćmy także 
uwagę na okapy dachów położonych 
przy ciągach komunikacyjnych, szcze-

gólnie w okresie odwilży, gdyż nawisy 
lodu mogą być przyczyną nieszczęśli-
wego wypadku, za który odpowiada 
właściciel nieruchomości – ostrzega 
kierownik.  red 

Budujemy pomnik Janowi Pawłowi II

odpowiednio do wymienionych wcześ-
niej szkół: Anna Poliszak, Jolanta 
Krokosz i Joanna Makurat-Zalasiń-
ska, Małgorzata Bielawska–Wołek, 
Małgorzata Grabarz, Anna Węgrzyn. 
Sztab zbiórki mieści się w PG im. Jana 
Pawła II w Jadownikach.

Krystyna Serbeńska-Biel 
pełnomocnik DNT

Nie palmy plastików!
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-Gmina od lat dokłada wszelkich 
starań, aby nasze dzieci i młodzież 
miały jak najlepsze warunki do nauki 
i wypoczynku. W naszych szkołach i 
przedszkolach zatrudniamy znako-
mitych nauczycieli i wychowawców, 
którzy dbają, aby poziom nauczania 
był wysoki. Każdego roku remontu-

Nauczyciele z nagrodami
jemy budynki mieszczące placówki 
oświatowe – mówi burmistrz Grzegorz 
Wawryka. -W tym roku z budżetu 
gminy przekazano prawie 45 milionów 
na oświatę.

Dzień Edukacji był znakomitą 
okazją do wręczenia nagród i aktów 
mianowania.

Nagrody burmistrza Brzeska Grze-
gorza Wawryki w tym roku otrzymali: 
Dorota Wójcik - SP nr 3 Brzesko, Ja-
dwiga Fior – Przedszkole nr 3, Jolanta 
Ropek – PG nr 2 Brzesko, Elżbieta 
Wójciak – PG nr 2 Brzesko, Grażyna 
Pleśniarska-Gwizdała – SP nr 3 Brze-
sko, Renata Cisak – SP Mokrzyska, 
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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.

Anna Czernecka – PG nr 1 Brzesko, 
Małgorzata Grabarz – PG nr 1 Brze-
sko, Bogumiła Sala – SP Okocim, Da-
nuta Turlej – PG Jadowniki, Wojciech 
Walasek – PG Szczepanów, Maria 
Obruśnik – Przedszkole nr 4 Brzesko, 
Marta Łoboda – Przedszkole nr 1 Ja-
downiki, Urszula Brachuc – SP Jasień. 
Mianowanie otrzymali: Teresa Boro-
wiec – SP Jasień, Magdalena Bednar-
czyk-Fido – PG nr 2 Brzesko, Matylda 
Chruściel – SP Mokrzyska, Agata Ciu-
ra – SPP Okocim, Jadwiga Janas – SP 
nr 2 Brzesko, Magdalena Mitera – PG 
nr 2 Brzesko, Marta Samborska-Wan-
dzioch – PG nr 2 Brzesko, Edyta Szpil 
– PG nr 2 Brzesko, Barbara Turlej – SP 
nr 2 Brzesko, Dorota Zych-Witowska 
– Przedszkole Poręba Spytkowska, 
Daniel Bujak – PG Jadowniki, ks. 
Łukasz Matyka – SP nr 3 Brzesko, 
Marek Małysa – SP nr 3 Brzesko, 
Paweł Olchawa – SP Okocim. 
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Urodzony 13 marca 1898 roku w Za-
kliczynie nad Dunajcem z małżeństwa 
Wiktorii z Lewandowskich i Jędrzeja 
Krupskiego, który z kolei pochodził z Woj-
nicza. Był trzecim z siedmiorga dzieci (4 
synów i 3 córki). Najstarszy brat Józef 
był legionistą, zmarł w rodzinnym domu, 
do którego powrócił z wojska z powodu 
galopujących suchot, pochowany został 
w Zakliczynie. Stanisław uczęszczał do 
szkoły podstawowej w Zakliczynie (vis 
a vis rodzinnego domu), a następnie do 
gimnazjum w Tarnowie. Były to czasy, 
gdy młodzież gimnazjalna chadzała 
w mundurkach i uczyła się greki i łaciny. 
Ukochał krajobrazy Zakliczyna – po-
dobnie  jak Jacek Malczewski, którego 
podczas pracy twórczej w plenerze lub 
na spacerach w miasteczku Stanisław 
jako chłopiec często widywał. 

Z ostatniej klasy gimnazjum za-
ciągnął się jako ochotnik do armii 
austriackiej (I wojna światowa) i dostał 
do niewoli włoskiej. Traumatyczne 
wspomnienia z czasów służby w artyle-
rii i niewoli odcisnęły na nim piętno na 
całe życie, tak, że nawet w opowieściach 
rzadko i niechętnie wspominał ten etap 
swojego życia. Fizyczną pamiątką po 
tych czasach została zraniona, w czasie 
wybuchu granatu, noga. Z niewoli trafił 
do formujących się zastępów Błękitnej 
Armii Józefa Hallera i z nimi wrócił do 
Polski. Tutaj brał udział w wojnie pol-
sko-bolszewickiej w 1920 roku. 

Po odzyskaniu niepodległości został 
przeszkolony w zakresie oświatowym 
i wysłany przez rządową komisję na 
wschodnie rubieże Polski (augustow-
skie, rozlewiska rzeki Biebrzy) w celu 
zakładania szkół ludowych. Działalność 
ta zajęła mu cały okres międzywojenny. 
W późnych latach  30. przeniósł się bliżej 
rodziny i prowadził szkołę podstawową 
w Targowisku, gdzie zastał do wybuch 
II wojny światowej.

W tym czasie poznał koleżankę 
swojej siostrzenicy, Antoninę Przetacz-
nik, absolwentkę szkoły pedagogicznej 
(obecnie Uniwersytet Pedagogiczny), 
która w tym czasie była guwernantką 
w majątku w Janowicach, następnie 
w Dukli, zaś po ucieczce właścicieli 
w czasie walk na tym terenie, prowa-
dziła tajne nauczanie w Mokrzyskach 
koło Brzeska. Pobrali się w 1942 roku. 
Ślub miał miejsce w Lubzinie, gdzie 
proboszczem był stryj panny młodej. 

Małżonkowie przenieśli się do Gdowa 
– tutaj Stanisław prowadził szkołę 
podstawową, a Antonina na różnych 
kursach (gotowania, szycia) przygoto-
wywała młode dziewczyny do dalszego 
życia. W Gdowie, w lipcu 1943 roku 
przyszła na świat córka Anna Wiktoria 
– drugie imię nadali jej z nadzieją na 
ostateczne ocalenie Polski przed żywio-
łem niemieckim i radzieckim. 

Koszmar przeżyć wojennych nie 
pozwolił parze pozostać w Gdowie na 
dłużej i w 1946 roku przenieśli się do 
Starego Wiśnicza, gdzie Stanisław został 
kierownikiem 7 klasowej szkoły podsta-
wowej. Tutaj urodził się syn – Stanisław 
Antoni. Jako kierownik Stanisław 
włączał się w różne inicjatywy służące 
biednym, znękanym wojną ludziom 
– były to inicjatywy kulturalne, takie jak 
organizowanie przedstawień i jasełek po 
organizowanie elektryfikacji miejscowo-
ści oraz kursy dla analfabetów.

W 1948 roku UJ otworzył nabór na 
studia stomatologiczne, na które zda-
wała i dostała się Antonina, natomiast 
Stanisław został w Wiśniczu sam z dwój-
ką małych dzieci, gospodarką i pracą 
zawodową. 

Po ukończeniu studiów medycznych 
Antonina została nakazem pracy skiero-
wana do Brzeska jako pierwszy w pełni 
wykształcony po wojnie dentysta. Rodzi-
na przeniosła się tam, gdzie w 1955 roku 
Stanisław objął kierownictwo Szkoły 
Podstawowej nr 1 (męskiej). Mimo naci-
sków władz komunistycznych, nigdy nie 
wstąpił do PZPR, jedynie dla świętego 
spokoju zapisał się do PSL, w którym 

pozostał aż do śmierci. W 1957 roku 
z jego inicjatywy rozpoczęła się koe-
dukacja „jedynki”. Cieszył się wielkim 
poważaniem grona pedagogicznego, 
jak też szacunkiem i sympatią uczniów. 
To dla tych ostatnich prowadził koła 
zainteresowań – pracownię technicz-
ną oraz kółko modelarskie, z którego 
pochodziły pierwsze latające zdalnie 
sterowane modele. To dla swojej szkoły 
rozpoczął starania o budowę prawdziwej 
sali gimnastycznej i pomimo ciężkich 
czasów, braku środków finansowych 
i materiałów budowlanych, doprowadził 
projekt do końca.

Po przejściu na emeryturę pozostał 
w kontakcie z ukochaną młodzieżą jako 
nauczyciel geografii i prac ręcznych 
w szkole nr 3 w Brzesku. 

Przeszło 50 lat pozostawał na kie-
rowniczych stanowiskach w szkolnictwie 
podstawowym, pracował zawsze mając 
na względzie umiłowanie ojczyzny, a nie 
chęć własnego zysku. Dopiero pod koniec 
długiego życia został odznaczony Krzy-
żem Polonia Restituta.

Zmarł 25 marca 1988 roku w wieku 
90 lat, ciesząc się wnukami – Weroniką 
i Andrzejkiem. Pochowany na cmenta-
rzu komunalnym w Brzesku (grób rodzi-
ny Krupskich znajduje się w Zakliczynie 
nad Dunajcem).

Mój dziadek
Urodzony w 1898 roku
był hallerczykiem

nigdy nie mówił o wojnie
najwyżej o deszczach 
we włoskiej niewoli

nie lekceważył 
moich dziecinnych problemów
nie usłyszałam od niego
a co Ty tam wiesz o życiu

uczył mnie sadzić sałatę
raz w roku
chodził na postrzelonej nodze 
na nabożeństwo majowe

wieczorami siadywał przy stole
zgrubiałymi palcami
ubijał chleb w kulki

żując je z namaszczeniem
celebrował spokój

Weronika Śliwiak

Stanisław Krupski – 
zasłużony dla brzeskiej oświaty
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W imieniu własnym, władz sa-
morządowych i mieszkańców gminy, 
pragnę podziękować Pani za wspaniały 
czyn, który uratował życie drugiemu 
człowiekowi. Pani odwaga, bohaterstwo 
i godna naśladowców obywatelska po-
stawa zasługują na najwyższe uznanie, 
zaś profesjonalizm, z jakim niosła Pani 
pomoc bliźniemu wymaga wielkiego sza-
cunku – to treść listu, jaki Ewa Gładysz 
otrzymała z rąk burmistrza Grzegorza 
Wawryki. 

-Pani Ewa Gładysz wykazała się 
wzorową obywatelską postawą i podjęła 
natychmiastową interwencję w stosunku 
do 23 letniej kobiety, która najprawdopo-
dobniej usiłowała popełnić samobójstwo. 
Pani Ewa, zachowując spokój, nakłoniła 
zdesperowaną kobietę do przejścia na 
drugą stronę barierki. Swoją postawą 
zapobiegła nieszczęściu, wykazała się 
niezwykłym profesjonalizmem w nie-
sieniu pomocy drugiemu człowiekowi, 
co z pewnością zasługuje na uznanie. 
Współpraca policji z obywatelami jest 

Słowa uznania dla bohaterki

nieodzownym elementem naszej pracy 
i doceniamy postawy obywateli, którzy 
nie przechodzą obojętnie wobec ludz-
kiej krzywdy. Mam nadzieję, że godne 
podziwu zachowanie pani Ewy Gładysz 

stanie się wzorem do naśladowania dla 
innych mieszkańców – napisał w liście 
okolicznościowym komendant powiato-
wy policji w Brzesku, Robert Biernat. 

Do wydarzeń, o których mowa wyżej, 
doszło pod koniec września. Pani Ewa, 
pracująca na stacji Statoil miała wtedy 
nocną zmianę. Koło północy przybiegł 
na stację mężczyzna i zaalarmował pra-
cowników, że przy barierce na kładce dla 
pieszych stoi młoda kobieta i wszystko 
wskazuje na to, że chce popełnić samo-
bójstwo. Pani Ewa nie czekając pobiegła 
do niej, wcześniej telefonicznie zawiado-
miła o zajściu policję.

-Dziewczyna stała już po zewnętrznej 
stronie barierki, zaczęłam ją uspokajać, 
mówić do niej. Ona krzyczała, płakała i 
mówiła, że nie ma po co żyć. Po pewnym 
jednak czasie weszła z powrotem na 
kładkę  – opowiada pani Ewa.

Dziewczyna zdenerwowała się po-
nownie, kiedy przyjechał po nią radio-
wóz, ale wtedy była już bezpieczna. 

red

Już po raz siódmy wychowankowie 
i nauczyciele z Publicznego Gimna-
zjum nr 2 zorganizowali akcję, z której 
dochód przekazywany jest na konto 
księży klaretynów prowadzących misję 
w Bouafle na Wybrzeżu Kości Słoniowej. 
Pomysłodawcami akcji i jej kontynuato-
rami są od lat Barbara Maria i Konrad 
Górczewscy. 

Przygotowanie akcji to duży wysiłek 
organizacyjny, na początku młodzież 
wraz z opiekunami pracują nad kształ-
tem i treścią nowego kalendarza. Jedno-
cześnie zbierani są chętni do sprzedaży. 
Kalendarze zawożone są na miejsce 
w przeddzień akcji, uczniowie posiadać 
muszą identyfikatory i specjalnie ozna-
kowane puszki. Po zakończeniu sprze-
daży, pieniądze przekazywane są na 
konto ojców klaretynów. Wielką pomocą 
służą młodzieży państwo Aleksandra 
i Ryszard Dziedzicowie, właściciele dru-
karni, która drukuje kalendarze. 

Barbara Maria Górczewska mówi 
jeszcze o współpracy, jaką brzeskie gim-
nazjum nawiązało z rodzinami pocho-
dzącymi z terenu diecezji poznańskiej, 
dzięki niej kilkanaście rodzin podjęło 
indywidualną adopcję dzieci i młodzieży 
z Bouafle. Przez kilka lat z rzędu gim-

Dla kolegów z misji
nazjum brało udział 
w konkursie organizo-
wanym przez Komisję 
Episkopatu Polski ds. 
Misji – „Mój kolega 
z misji”. Praca szkoły 
została zauważona, 
w 2007 i 2008 roku 
uczniowie z Brzeska 
wywalczyli III miej-
sce, zaś w roku 2009 
miejsce II. 

-Mijający rok był 
dla całego Wybrzeża 
Kości Słoniowej, a co 
za tym idzie, także pla-
cówki misyjnej, którą 
wspieramy, bardzo trudny. Prowincjał 
Zakonu Klaretynów, ojciec Krzysztof 
Gierat przekazał nam tragiczne wiado-
mości o wojnie domowej i losie ludności 
tubylczej. Wiemy, że pieniądze z ubie-
głorocznej sprzedaży zostały przekazane 
na zakup żywności dl uchodźców, którzy 
schronili się na terenie misji w Bouafle. 
W kraju nie ma już otwartych walk, jed-
nak napady na katolickie misje są dość 
częste. Dzieci nie mogą chodzić do szkoły, 
a wiele rodzin boryka się z pogłębiającą 
biedą. Niezwykle cieszy nas fakt, że 

w tym trudnym czasie niepokoju, w Bo-
uafle powstaje już drugi ośrodek misyjny 
prowadzony przez księży klaretynów. 
Wszyscy mamy nadzieję, że już wkrótce 
sytuacja w kraju ustabilizuje się – infor-
muje Barbara Maria Górczewska.

Organizatorzy akcji serdecznie dzię-
kują wszystkim, którzy kupują kalenda-
rze. Deklarują jednocześnie, że póki sił 
im starczy, będą nadal pomagać misji 
w Boafle i pielęgnować w ten sposób 
pamięć o przyjacielu – ojcu Władysławie 
Haliku.  ZS
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Brzeskie uroczystości centralne 
zainaugurowała tradycyjna msza w in-
tencji Ojczyzny odprawiona w kościele 
pw. św. Jakuba Apostoła i Maryi Matki 
Kościoła. Przed pomnikiem Nieznane-
go Żołnierza przy ulicy Kościuszki dele-
gacje poszczególnych instytucji, partii, 
szkół i stowarzyszeń złożyły wiązanki 
kwiatów. W ceremonii tej wzięli udział 
także przedstawiciele brzeskich władz 
samorządowych, a także parlamenta-
rzyści ziemi tarnowskiej. Uroczystość 
poprzedził przemarsz wszystkich 
delegacji z towarzyszeniem Miejskiej 
Orkiestry Dętej.  

W przeddzień 11 listopada w brze-
skich szkołach odbyły się uroczyste 
akademie, których programy arty-
styczne nawiązywały do charakteru 
święta. Tak było między innymi 
w szkole Podstawowej im. św. Sta-
nisława w Sterkowcu, w Publicznym 
Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi 
w Brzesku, którego uczniowie w koś-
ciele pw. św. Jakuba przedstawili nie-
podległościowe zaduszki zatytułowane 
„Na barykadzie była miłość”. Był to 
program przygotowany przez Dorotę 
Kwaśniak, Iwonę Mikołajek, Marię 
Rojek, księdza Stanisława Kaczkę 
i Piotra Podłęckiego. Uroczyste akade-
mie odbyły się także w obu brzeskich 
szkołach ponadgimnazjalnych.    

W krytej pływalni odbyły się IX 
Zawody Pływackie o Puchar Niepod-
ległości zorganizowane przez Brzeski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, któ-
rym patronował burmistrz Grzegorz 
Wawryka. Wystartowało ponad 100 
pływaków ze szkół podstawowych 
i gimnazjów  z Dąbrowy Tarnowskiej, 
Gorlic, Niepołomic, Sosnowca i Brze-
ska. Rywalizowano na dystansach 25 
i 50 metrów stylem klasycznym i do-
wolnym (szczegółowe wyniki dostępne 
są na stronie internetowej www.sport-
brzeski.pl). 

Świętowano też w prywatnych do-
mach, w gronie najbliższych przyjaciół 
i znajomych. Tak było na przykład 
w znanej brzeszczanom „Petersówce” 
rodzinnym domu Zuzanny Peters-
Musiał. Gospodyni zaprosił do siebie 

Różne formy przybrało świętowanie 93. rocznicy odzyskania niepodległości w Brzesku. Było uroczyście, a nawet 
podniośle, ale nie zabrakło też akcentów muzycznych i sportowych. Świętowano także w przedszkolach i szkołach 
wszystkich stopni. 

BRZESKIE ŚWIĘTOWANIE 
NIEPODLEGŁOŚCI

stałe grono przyjaciół uczestniczących 
w cyklicznych prywatnych spotka-
niach o charakterze artystyczno-kultu-
ralnym. Gościem specjalnym wieczoru 
był Edward Dobrzański, pochodzący 
z Jasienia krakowski aktor, były dzie-
kan Wydziału Aktorskiego Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej w Krako-
wie. Aktor przygotował na ten wieczór 
przepełnione patriotyzmem wiersze 
Jana Kasprowicza, ulubionego poety 
pana Dobrzańskiego.     

Przez dwa dni Brzesko gościło 11 
balonowych załóg, które wzięły udział 
w Turnieju Balonowym o Puchar 
Burmistrza Miasta Brzeska. Zawody 
zorganizował Mościcki Klub Balonowy 
z Tarnowa wraz z brzeskim Urzędem 
Miejskim, a wzięli w nich udział balo-
niarze z Krakowa, Leszna, Rybnika, 
Tarnowa i Warszawy. Pierwsze trzy 
miejsca wywalczyły załogi tarnowskie 
dowodzone przez Mateusza Rękasa, 
Pawła Orłowskiego i Mirosława Rę-
kasa. Mieszkańcy Brzeska mieli nie-
powtarzalną okazję zobaczyć z bliska 
potężne balony, które wznoszą się do 
góry, jakby przecząc prawu grawitacji. 
Przez dwa dni niebo nad miastem 
było bardziej kolorowe, niż zwykle, co 
można obejrzeć na naszej fotorelacji 
z obchodów Święta Niepodległości. 

Wieczorem, 11 listopada, jak 
nakazuje tradycja, mieszkańcy Brze-
ska spotkali się podczas wspólnego 
śpiewania pieśni patriotycznych. 
Impreza odbyła się po raz pierwszy 
w Regionalnym Centrum Kultural-
no-Bibliotecznym im. Jana Pawła 
II. Oczywiście, uczestnicy wspólnego 
śpiewania częstowani byli wyśmieni-
tą grochówką wojskową. Do RCK-B 
przybyły tłumy zwolenników takiej 
formy świętowania rocznicy odzy-
skania niepodległości. Na widowni 
zasiadł komplet publiczności, a ci, 
którzy nieco się spóźnili, goszczeni 
byli na dostawianych krzesłach. 
Spontaniczne śpiewanie odbywało się 
przy akompaniamencie tria stworzo-
nego przez siostrę Marię (akordeon), 
Andrzeja Piotrowskiego (instrument 
klawiszowy) i Krzysztofa Szydłow-

skiego (perkusja). Organizatorami 
imprezy były Urząd Miejski, Miejski 
Ośrodek Kultury oraz Powiatowa 
i Miejska Biblioteka Publiczna. Na 
ten dzień przygotowano specjalnie 
wydrukowane śpiewniki zawierają-
ce najpopularniejsze polskie pieśni 
wojskowe i patriotyczne.  

Śpiewano nie tylko z pozycji 
widowni. Mie brak było takich, 
którzy odważyli się wyjść na scenę 
i stanąć przed mikrofonem. Wśród 
nich prym wiedli Zofia Wyczesany, 
Antoni Staszczyk, radny Piotr Wy-
czesany, Jerzy Zydroń i Henryk Piela. 
Śpiewających solistów było znacznie 
więcej, wśród nich znalazł się także 
młodziutki Kamil Kołodziej, który 
specjalnie na tę okazję przybył do 
RCK-B w dopasowanym mundurze 
wojskowym. Rozpoczęto i zakończono 
wieczór pieśnią „My, pierwsza bryga-
da”, która od 15 sierpnia 2007 roku 
decyzją Ministra Obrony Narodowej 
jest Pieśnią Reprezentacyjna Wojska 
Polskiego. 

Organizatorzy zapowiadają, że 
wspólne śpiewanie pieśni patriotycz-
nych, które w Brzesku odbywa się 
zawsze 3 maja i 11 listopada, będzie 
w następnych latach kontynuowane. 
Najprawdopodobniej na stałe zagości 
w RCK-B, bo w tym miejscu była to 
impreza na wskroś udana. Przed 
nami jeszcze jedno wspólne śpiewa-
nie w tym roku. Tym razem Urząd 
Miejski, Miejski Ośrodek Kultury 
oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna przymierzają się do orga-
nizacji pierwszego wspólnego śpiewa-
nia kolęd, które odbyć się ma w drugi 
dzień świąt Bożego Narodzenia. 

Miłym akcentem wspólnego 
śpiewania pieśni patriotycznych 
był moment wręczenia przez bur-
mistrza Grzegorza Wawrykę spe-
cjalnej nagrody i podziękowania 
na ręce Ewy Gładysz, która nie tak 
dawno wsławiła się profesjonalnie 
przeprowadzonej negocjacji, dzięki 
której udało się uratować niedoszłą 
samobójczynię. 

PRUD 
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Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Św. Stanisława w Sterkowcu uczciła 
93. rocznicę odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Na sali widowiskowej 
Domu Kultury uczniowie klas star-
szych, pod opieką Adama Zydronia 
i Rafała Góry, zaprezentowali oko-
licznościową akademię. Wspomniano 
tragiczne wydarzenia, które zniewoliły 
Polskę, a przede wszystkim te, które 
na nowo „przywróciły” Ją na mapy 
Europy. Do zebranych na uroczystej 
dzisiejszej akademii przemawiał sam 
Naczelnik - Józef Piłsudski, w rolę 

Niepodległościowe ślubowanie
którego wcieli się jeden z uczniów. Na 
zakończenie uroczystości niepodległoś-
ciowej uczniowie klasy IV i V zaśpie-
wali kilka pieśni patriotycznych.

Przy okazji tak doniosłej akademii, 
miało miejsce uroczyste ślubowanie 
uczniów klasy I. Pięknie prezentujący 
ch uczniów przygotowała ich wycho-
wawczyni Ewa Wojas. Pierwszoklasiści 
opowiadali o tym, jak bezpiecznie po-
ruszać się po drodze, jak zachowywać 
się w szkole i po za nią, a także zaśpie-
wali kilka piosenek oraz przypomnieli 
nam „kim my jesteśmy” recytując 

wiersz „Kto Ty jesteś? Polak mały!” 
- Władysława Bełzy. Tak przygotowani 
uczniowie, jako pierwszy rocznik, zło-
żyli uroczyste ślubowanie na sztandar 
szkoły, a dyrektor Bożena Martyna 
pasowała ich na pełnoprawnych ucz-
niów szkoły. Uczniowie potwierdzili 
Akt Ślubowania, odciskając swój palec 
na specjalnie przygotowanej tarczy 
z wypisanymi nazwiskami. Na koniec 
uczniowie otrzymali słodkie upominki 
od wychowawczyni, rodziców i uczniów 
klasy II. 

red
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Pamięć polskich pól wpisana jest 
w życie każdego z nas. Bardziej lub 
mniej świadomie jesteśmy tą pamię-
cią przesiąknięci. Skazani jesteśmy 
na tę pamięć, zniewoleni nią. Ale 
dobra to niewola, która wciąż zmusza 
nas do refleksji, nakazuje pamiętać 
o chwilach, gdy najlepsi synowie i cór-
ki naszego kraju, pod sztandarami 
z hasłem „Honor i Ojczyzna” stawali 
do walki „Żeby Polska była Polską”. 
Ale gdy „ręce opadły w niemoc i sku-
liły się słowa” ta sama niewola po-
wodowała, że Polska trwała uparcie 
na modlitwie, z nadzieją na lepsze 
„Jutro”. Trwamy więc tak, jak nauczy-
li nas ojcowie. Trwamy z nadzieją, 
wiarą. Chcemy pamiętać o polskim 
WCZORAJ, którego zwierciadłem 
był program „Na barykadzie została 
miłość” przygotowany przez uczniów 
i nauczycieli Publicznego Gimnazjum 
Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku. 
Przedstawiono w nim obrazy z pol-
skich pól, wydarzenia, o których nie 
wolno nam zapominać, bo stworzyły 
polskie DZISIAJ i nadzieję na lepsze 
polskie JUTRO.  Zaduszki niepodle-
głościowie zaprezentowali uczniowie 
klas I c, II b, III a i III e pod kierun-
kiem nauczycieli: Marii Rojek, Doroty 

Kwaśniak, ks. Stanisława Kaczki, 
Piotra Podłęckiego oraz chór i zespół 
muzyczny pod opieką pani Iwony 
Mikołajek. Mieszkańcom Brzeska 
i okolic uczestniczącym w programie 
religijno-patriotycznym ”Na baryka-
dzie została miłość” zaprezentowa-

„Na barykadzie została miłość” 
nym w dniu 10 listopada w kościele 
parafialnym św. Jakuba w Brzesku 
składamy serdeczne podziękowania 
za wspólne świadectwo nieprzemijają-
cej pamięci o poległych i pomordowa-
nych w walce o wolność i suwerenność 
Polski.  Całej społeczności Brzeska, 
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Maluchy z Przedszkola nr 3 uczest-
niczyły w cyklu zajęć poświęconych 
Polsce i ich małej ojczyźnie. W ramach 
projektu dzieci zwiedzały miasto i 
jego zabytki. Wykonywały również 

Przedszkolaki obchodziły Święto Niepodległości
album „Moje miasto”. W ten sposób 
w przedszkolu od najmłodszych lat 
rozwijane jest poczucie przynależności 
narodowej.

red.

rodzicom naszych uczniów, absolwen-
tom naszej szkoły, administratorom 
i odwiedzającym brzeskie strony 
internetowe dedykujemy przesłanie 
zawarte w wierszu Lidii Tomkiewicz 
„Kolumbowie”:  Nie odchodźcie jeszcze! 
Pokolenie Kolumbów. Nie wszystko 
powiedziano, przekazano, wyjaśniono. 
Wiele jeszcze tajemnic kryją czarne 
noce, głębie ziemi, więzienne piwni-

ce. Odkrywajcie Prawdę w pamięci 
bolesnej! Uczcie Młodych jak stać na 
baczność gdy Mazurek Dąbrowskie-
go śpiewają, jak zginać kolana na 
rozmowie z Bogiem, jak zamilknąć 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza, co 
znaczy Solidarność z pokrzywdzonymi, 
jak łamać opłatek w Wigilijnej porze 
z szacunkiem i miłością, jak kochać 
dom rodzinny i mowę polską, jak 

nie zaśmiecać ulic i języka. Uczcie, 
napominajcie! Nie odchodźcie, proszę! 
Nie wolno Wam odejść przedwcześnie! 
Dopóki Młody Las nie zapuści głęboko 
korzeni w polską ziemię. Dopóki jej nie 
pokocha jak Słowacki, Mickiewicz, jak 
Sucharski i Hubalczycy, jak Akowcy 
i „Szare Szeregi”.   

Maria Rojek, 
Dorota Kwaśniak 
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W ramach konkursu „Odblasko-
wa Szkoła”, 16 października 2011 r., 
w Porębie Spytkowskiej odbył się „Je-
sienny Odblaskowy Piknik Sporto-
wy”. Celem przewodnim niedzielnej 
akcji było propagowanie, wśród dzieci 
i dorosłych, idei noszenia elementów 
odblaskowych. Organizatorami impre-
zy byli nauczyciele i Rada Rodziców 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Po-
rębie Spytkowskiej.

Słoneczna pogoda spowodowała, że 
na boisku szkolnym zgromadziło wiele 
osób. Swoją obecnością zaszczycił nas 
także Burmistrz Brzeska - Pan Grzegorz 
Wawryka.

Piknik rozpoczął się od części arty-
stycznej, w której mali artyści w cie-
kawy sposób pokazali, jak bezpiecznie 
zachowywać się na drodze. Następnie 
dyrektor szkoły wyjaśnił, dlaczego 
należy nosić odblaski. Pogadanka na 

Odblaskowa szkoła

temat bezpieczeństwa zakończyła się 
wręczeniem kamizelek odblaskowych 
każdemu uczniowi naszej szkoły.

Po części artystycznej przystą-
piono do finału „Konkursu Wiedzy 
o Bezpieczeństwie na Drodze”, 
w którym wzięli udział najlepsi ucz-
niowie z każdej klasy, wyłonieni we 
wcześniejszych eliminacjach. Zada-
niem finalistów było jak najszybsze 
i bezbłędne pokonanie toru przeszkód. 
Sędziowanie konkursu powierzono 
profesjonalistom – policjantom z Wy-
działu Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w Brzesku.
 W kolejnej części pikniku rodziny 
i zespoły klasowe startowały w konku-
rencjach sportowych. Najwięcej rodzin 
wzięło udział w przeciąganiu liny. 
Dużym zainteresowaniem cieszyła 
się również zabawa terenowa „Poli-
cjanci i złodzieje”. Wśród zespołów 
klasowych najpopularniejsze były 
wyścigi na nartach 4 – osobowych, nato-
miast zawodnicy indywidualni chętnie 
startowali w biegach przełajowych.
Ogromne wrażenie na publiczności 
zrobiły pokazy zorganizowane przez 
Komendę Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej w Brzesku oraz 
Ochotniczą Straż Pożarną z Poręby 
Spytkowskiej. Zgromadzeni mogli 
zobaczyć symulację „akcji ratowni-
czej”. Strażacy zaprezentowali sposób 
uwalniania poszkodowanego z wraku 
samochodu oraz udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Jedynym, któ-
ry ucierpiał w tym pokazie był, pocięty 
nożycami hydraulicznymi...FIAT 126p.
Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć wy-
posażenie samochodu ratowniczo-gaś-
niczego i radiowozu oraz wsiąść na mo-
tocykl policyjny, a funkcjonariusze chęt-
nie odpowiadali na zadawane pytania.
Na zakończenie pikniku odby-
ła się „Odblaskowa Parada Rowe-
rowa”, która przy wtórze policyj-
nych i strażackich syren przejecha-
ła ulicami Poręby Spytkowskiej.
Zorganizowanie „Jesiennego Odblasko-
wego Pikniku Sportowego” możliwe było 
dzięki pomocy wielu osób i instytucji. 
Wśród nich należy wymienić: Komen-
dę Powiatową Policji w Brzesku, 
Komendę Powiatową Państwo-
wej Straży Pożarnej w Brzesku, 
Ochotniczą Straż Pożarną z Po-
ręby Spytkowskiej, Burmistrza 
Brzeska, Radę Rodziców oraz 
nauczycieli Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Porębie Spytkowskiej.
Serdecznie dziękujemy również licznym 
sponsorom – fundatorom atrakcyjnych 
nagród. 

Marek Serwin
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Odblaskowe Jadowniki
Z początkiem września, Publiczna 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jadowni-
kach trosce o bezpieczeństwo uczniów, 
przystąpiła do - II Edycji Małopolskie-
go Konkursu „Odblaskowa Szkoła”, 
organizowanego przez Małopolską 
Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu 
Drogowego Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Krakowie, Małopolskie Ku-
ratorium Oświaty, Małopolski Urząd 
Wojewódzki i Małopolski Urząd Mar-
szałkowski.

Głównym celem konkursu było 
wyposażenie uczniów w elementy 
i kamizelki odblaskowe, które w naszej 
szkole otrzymały wszystkie dzieci.

W Projekcie brały udział oddziały 
wszystkich klas, do współpracy zostali 
zaproszeni również rodzice, z którymi 
na zebraniu została omówiona proble-
matyka drogi dzieci do i ze szkoły, co 
zaowocowało wnioskiem o moderniza-
cję oznakowania na drodze powiatowej 
w pobliżu szkoły. Przy współpracy 
z Komendą Powiatową Policji w Brze-
sku odbyły się liczne prelekcje z udzia-
łem funkcjonariuszy policji. Odwiedzili 
nas także strażacy, przypominający 
o również bardzo ważnych odblaskach 
ewakuacyjnych, oraz pani pielęgniarka 
pokazała uczniom praktyczne metody 
pierwszej pomocy, podczas ratowania 
życia w wypadkach drogowych. Na-
uczyciele na bieżąco i systematycz-
nie propagowali bezpieczeństwo na 
drodze w aspekcie pieszego w ruchu 

drogowym, odbyły się, liczne konkursy, 
plastyczne, gazetki ścienne, starsze 
klasy projektowały na lekcjach infor-
matyki elementy odblaskowe, które 
zostały wykonane na zajęciach tech-
nicznych, uczniowie uczyli się wierszy 
dotyczących bezpieczeństwa podczas 
przechodzenia przez jezdnię. Najmłod-
sze dzieci brały również udział w III 
edycji „Klub Bezpiecznego Puchatka”, 
otrzymując Certyfikat. Podsumowanie 
„Odblaskowej Szkoły” w PSP 2 im. 
Kardynała Wyszyńskiego w Jadow-
nikach odbyło się 27 października 
br., był to uroczysty apelel, na który 
zostali zaproszeni funkcjonariusze 
Wydziału ruchu drogowego z Komendy 
Powiatowej Policji w Brzesku, podinp. 
Zbigniew Baruś i nadkom. Dariusz 

Hebda oraz rodzice. Scenografię do 
akademii stanowiły plakaty wykonane 
przez uczniów każdej klasy.

Na akademii odbyła się też prezen-
tacja multimedialna właściwych za-
chowań w drodze do i ze szkoły, a także 
na przejazdach kolejowych. Kolejnym 
punktem akademii był wybór najlep-
szego stroju odblaskowego w konkur-
sie najmodniejszy strój „Odblaskowy 
lansik 2011”, Do komisji Jury zostali 
zaproszeni policjanci, dzięki którym 
wyłoniliśmy zwycięzców najlepszego 
stroju odblaskowego. Dla utrwalenia 
wiedzy o bezpiecznym poruszaniu 
się po drodze przeprowadzony został 
konkurs na temat znajomości zasad 
ruchu drogowego. Następnie zostały 
rozdane dyplomy i nagrody za najlep-
sze prace plastyczne z konkursu, „Kto 
wpada w oczy nie wpada pod koła”., 
oraz gazetki ścienne. Na zakończenie 
spotkania wystąpił szkolny zespół 
cheerleaderek w strojach z elementami 
odblaskowymi. Koordynatorami kon-
kursu II edycji „Odblaskowej Szkoły” 
byli Jan Chrabąszcz i Rafał Sieński. 
Zakończenie konkursu „Odblaskowa 
szkoła” nie oznacza zakończenia dzia-
łań na rzecz bezpieczeństwa. Jest to 
wartość, która wymaga stałej troski 
i starań. Niniejszy konkurs wyzwa-
lał pomysły, intensyfikował starania 
służące rozwijaniu nawyków bezpie-
czeństwa, które trzeba kontynuować. 
Pamiętajmy jednak, że pomimo najjaś-
niejszych odblasków pieszy to najbar-
dziej narażony na niebezpieczeństwo 
uczestnik w ruchu drogowym.

Opracowanie: 
Jan Chrabąszcz, 

Rafał Sieński



26

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY listopad 2011KULTURA

Projekt „50+. Nowy wiek kultury” 
realizowany był w trzech miejscowoś-
ciach województwa małopolskiego, 
w Tarnowie, Gródku nad Dunajcem 
i Brzesku. Organizatorzy projektu 
kierowali się tutaj kluczem, według 
którego jego beneficjentami mieli być 
mieszkańcy gminy Miejskiej (Tarnów), 
wiejskiej (Gródek nad Dunajcem) 
i miejsko-wiejskiej (Brzesko). Każda 
grupa realizowała osobny program. 
Do udziału w realizacji postawionych 

zadań zaproszono osoby po „pięćdzie-
siątce”, które gwarantowały – co usta-
lono na podstawie specjalnych ankiet 
psychologicznych, że są aktywni, dys-
pozycyjni i kreatywni. Głównym celem 
projektu jest bowiem aktywizacja ludzi 
starszych, a także przeciwdziałanie 
społecznemu wykluczeniu ze względu 
na wiek. Uczestnicy projektu brali 
udział w wielu spotkaniach ze specja-
listami w zakresie psychologii i tre-
ningu biznesu. A ponieważ większość 

realizowanych przez nich zadań miała 
charakter artystyczny, nie brakło spot-
kań z ludźmi sztuki.  

Brzeszczanie sami wybrali sobie 
zadanie, w którym postanowili się 
sprawdzić. Postawili na kabaret, 
a szanse powodzenia tego przedsię-
wzięcia były spore, bowiem większość 
z nich sceniczne doświadczenia po-
siadała. Sęk w tym, że poprzeczkę 
zawiesili sobie wysoko. Do tej pory 
realizowali się bowiem głównie w folk-
lorze, a kabaret to specyficzny rodzaj 
gry scenicznej, z którą często nie radzą 
sobie zawodowi aktorzy. 

- Chcieliśmy zgromadzić wokół sie-
bie ludzi, którym nie braknie czasu, by 
brać udział w prowadzonych przez na-
szych instruktorów zajęciach. Daliśmy 
im wolną rękę w wyborze form działa-
nia. Beneficjenci z Brzeska zapragnęli 
stworzyć spektakl kabaretowy, więc po-
stanowiliśmy wspólnie zrealizować to 
zamierzenie. Początkowo było trudno, 
bo pomysł – owszem – był, brakowało 
nam jedynie scenariusza. Ten tworzyli 
głównie sami beneficjenci – mówi Dana 
Bień z Teatru Nowego w Krakowie, 
główna koordynatorka projektu. 

Od początku z brzeską grupą 
pracował Piotr Sieklucki, aktor Te-
atru Nowego, znany między innymi 
z rocznych występów z popularną 

W sali widowiskowo-konferencyjnej Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego miało miejsce niepowtarzalne 
widowisko kabaretowe, w którym wystąpili artyści-amatorzy reprezentujący kilka miejscowości gminy Brzesko. 
Byli to uczestnicy projektu „50+. Nowy wiek kultury”, który realizowały krakowski Teatr Nowy, Gmina Miejska 
Kraków, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego” oraz Fundacja Orange. W spektaklu wzięła udział grupa, 
której średnia wieku przekroczyła 50 lat, ale ze sceny emanowała młodość poparta dużą dawką poczucia humoru. 

RADOŚCI OBJAWÓW STAROŚCI
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Grupą Rafała Kmity, więc znający 
się na kabaretowych poczynaniach. 
Z brzeskim artystami amatorami 
spotykał się też wielokrotnie Edward 
Linde-Lubaszenko, wybitny polski 
aktor filmowy i teatralny, szerokiej 
publiczności znany jako odtwórca 
roli doktora Bognara w telewizyjnym 
serialu „Układ krążenia”. Laureat 
wielu prestiżowych nagród, w swoim 
dorobku ma między innymi wyróżnie-
nie na … Festiwalu Polskiej Piosenki 
w Opolu w 1964 roku.   

Efektem brzeskiej mutacji pro-
jektu jest przedstawienie „Radości 
objawów starości”, którego premiera 
odbyła się w Regionalnym Cen-
trum Kulturalno-Bibliotecznym. 
Scenariusz przedstawienia powstał 
w oparciu o teksty zaproponowane lub 
napisane przez samych beneficjentów. 
Piotr Sieklucki podjął się reżyserii 
tego spektaklu. W ten sposób po-
wstało zabawne, pełne inteligentnego 
dowcipu, okraszone autoironią wido-
wisko, którego motywem przewodnim 
jest wesołe starzenie się, a właściwie 
wskazanie, jak postępować, aby być 
wiecznie młodym. 

Na scenie aż roi się od scenek, 
w których wyśmiewane jest nad-
mierne zamartwianie się nieunik-
nionym procesem starzenia. Czasu 
i organizmu się nie oszuka, jednak 
można pozostać młodym i rezolutnym 
wewnętrznie, i ta młodość ludzi po 
„pięćdziesiątce” w tym przedstawie-
niu widoczna jest gołym okiem. Skład 
zespołu zdominowany został przez 
kobiety, w około dwudziestoosobowej 
grupie znaleźli się tylko Andrzej Ba-

braj i Henryk Piela. Pełna humoru 
była zagrana przez nich mistrzowsko 
scena, kiedy siedzą i zwierzają się so-
bie ze swoich problemów przy butelce 
trunku. Godna polecenia jest także 
scena obierania ziemniaków, w której 
bierze udział praktycznie cała kobieca 
większość zespołu. Fantastyczny jest 
skecz z udziałem Zuzanny Peters-
Musiał i Henryka Pieli. Śmiało można 
by ten skecz nazwać sceną łóżkową, 
aczkolwiek śpieszę uspokoić rodziny 
aktorów, że wszystko odbyło się zgod-
nie z obyczajowymi normami. Wzru-
szająca jest scena finałowa, w której 
wykorzystano pełną ciepła poezję 
księdza Wacława Buryły. Na scenie 
Regionalnego Centrum Kulturalno-
Bibliotecznego wystąpił gościnnie 

sam Edward Linde-Lubaszenko, który 
zaprezentował swoją odmianę sztuki 
zwanej stand-up. 

Właściwie wszystko tego dnia było 
wspaniałe, z jednym wszak zastrze-
żeniem. Żałować należy, ze podczas 
przedstawienia „Radości objawów 
starości” widownia RCK-B wypełnio-
na była jedynie w połowie. Ale niech 
żałują ci, którzy na przedstawienie nie 
przyszli, bo stracili okazję do udziału 
w świetnej zabawie. Nic straconego, 
bo brzeska grupa kabaretowa 50+ 
zapowiada, że chętnie zagra ponownie. 
Brzeszczanie mają w planach także 
występ w Krakowie. Przez organizato-
rów projektu „50+. Nowy wiek kultury” 
oraz przez przedstawicieli krakowskie-
go Teatru Nowego zostali zaproszeni 
na Targi Seniora, które odbędą się 
w Krakowie 17 grudnia bieżącego 
roku. Występ brzeskiej grupy będzie 
jedną z głównych atrakcji tej imprezy. 
Co ważne, członkowie kabaretowej 
grupy wyłonionej podczas realizacji 
projektu zapowiadają, że na tym jed-
nym przedstawieniu nie poprzestaną 
i chcą kontynuować przygodę zwaną 
kabaretem.           

 W skład brzeskiej grupy kabareto-
wej wchodzą: Stefania Bryła, Joanna 
Ciężak, Halina Głuch, Maria Góra, 
Maria Karaś, Zofia Kordecka, Jani-
na Kotnis, Elżbieta Loranty, Józefa 
Migdał, Zuzanna Pajda, Zuzanna Pe-
ters-Musiał, Anna Put, Lidia Starzak, 
Janina Szydłowska, Maria Witkowska, 
Andrzej Babraj, Henryk Piela, który 
w pracach nad spektaklem „Radości 
objawów starości” pełnił też funkcję 
asystenta reżysera. Akompaniuje im 
na akordeonie Zbigniew Gdowski.

PRUD
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W tym przygotowanym z rozmachem 
widowisku wzięli udział soliści Joanna 
Hebda, Joanna Płaneta, Jagoda Szyd-
łowska, Tomasz Mika i Szymon Pasek. 
Wokalistom akompaniował zespół 
muzyczny w składzie: Anna Sarna (in-
strumenty perkusyjne), Remigiusz Duch 
(gitara akustyczna), Piotr Grech (gitara 
basowa), Tomasz Hładun (gitara elek-
tryczna), Iwan Szydłowski (instrumenty 

klawiszowe) i Krzysztof Szydłowski 
(perkusja). Chór z Tarnowa towarzy-
szący partiom wokalnym przygotowała 
i poprowadziła Agnieszka Stańczyk. 
Opiekunem duchowym całej grupy był 
ksiądz Andrzej Augustyn, który czytał 
wybrane fragmenty przemówień i homi-
lii Jana Pawła II skierowanych głównie 
do młodzieży. Muzykę do oratorium 
skomponował Krzysztof Szydłowski, 

BEZ KOMPROMISÓW

Pop-oratorium o mężnej dziewczynie  Jednym ze znaczących wydarzeń artystycznych, jakie odbyło się w Regionalnym 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznym od początku jego istnienia, jest na pewno Pop oratorium „Bez kompromisów” 
wystawione tutaj pod koniec października. 

znany brzeski perkusista, który coraz 
częściej uczestniczy w dużych projektach 
muzycznych. Autorami tekstów piose-
nek są Beata Boroń, Gabriela Garncarz, 
Dominika Janiczek, Paulina Starzec, 
Teresa Tracz, Renata Urban, Paulina 
Zachara, Konrad Rogóż i siostra Mał-
gorzata Prusak, która dokonała doboru 
tych tekstów oraz wybrała fragmenty 
czytanych przez księdza Augustyna 
papieskich przemówień i homilii. 

Jak mówi Krzysztof Szydłowski, pró-
by do przedstawienia, zanim doszło do 
premiery, która odbyła się w Tarnowie 
w święto Bożego Ciała, trwały ponad 
rok. Był to okres żmudnej pracy, podczas 
której cyzelowano każdy szczegół, dbając 
o to, aby każdy element przedstawienia 
składał się w efekcie na zamierzoną 
przez realizatorów spójną całość. Było 
wiadome, że po tarnowskiej premierze 
widowisko wcześniej lub później zo-
stanie wystawione w Brzesku. Wszak 
większość solistów i muzyków pochodzi 
w Brzesku i tutaj mieszka, rodowitym 
brzeszczaninem jest Krzysztof Szydłow-
ski, który w reakcji na kilkuminutowe 
owacje na stojąco nie krył wzruszenia. 
Tym bardziej, że cały zespół oklaskiwa-
ny był przez nadkomplet publiczności. 
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Na marginesie trzeba dodać, że staje się 
już normą, iż na imprezy organizowane 
w Regionalnym Centrum Kulturalno-
Bibliotecznym obowiązkowo dostawia 
się dodatkowe krzesła. 

Dodajmy także, że realizatorzy 
przedstawienia zadbali o to, aby trafnie 
dobrać termin wystawienia go w Brze-
sku. Dlatego rzecz cała odbyła się w 33. 
rocznicę podniesienia Karola Wojtyły do 
rangi papieża. To przecież Jan Paweł II 
beatyfikował Karolinę Kózkę z miejsco-
wości Wał-Ruda, a miało to miejsce 10 
czerwca 1987 roku w Tarnowie.    

Życie Karoliny Kózki, której w cało-
ści poświęcone są teksty pop-oratorium 
„Bez kompromisu”, trwało bardzo krót-
ko, ale stawiane jest jako wzór. Urodziła 
się 2 sierpnia 1898 roku w podtarnow-
skiej miejscowości Wał-Ruda. Ochrzczo-
na została w pobliskim Radłowie. Była 
czwartym z jedenaściorga dzieci. Jej 
rodzice byli ubogimi, ale pracowitymi 
rolnikami utrzymującymi się z niewiel-
kiego gospodarstwa. Wychowywała się 
w rodzinie bardzo religijnej, toteż od 
wczesnych lat dziecięcych uczestniczyła 
w czytaniu Godzinek i w codziennej wie-
czornej modlitwie. Ich religijność była 
tak zauważalna, że sąsiedzi dom Kóz-
ków nazywali po prostu „kościółkiem”. 
Ta nazwa była w pełni uzasadniona, bo 
w tym domu właśnie dalsza i bliższa 
rodzina Kózków oraz sąsiedzi zbierali 
się często, aby wspólnie czytać Pismo 
Święte i kościelne czasopisma. Regułą 
było śpiewanie Gorzkich Żalów w okre-
sie Wielkiego Postu i kolęd w czasie Bo-
żego Narodzenia. Mała Karolina czynnie 
uczestniczyła w tych spotkaniach, kiedy 
w miarę podrosła, pomagała rodzicom 
w pracy na roli. Była pilną uczennicą. 
Po ukończeniu szkoły powszechnej w 
1912 roku chętnie brał udział w tzw. 
nauce uzupełniającej, która odbywała się 

trzy razy w tygodniu. Bardzo 
zaangażowała się w pracę 
wiejskiej świetlicy będącej 
jednocześnie biblioteką, pro-
wadzonej przez jej wuja Fran-
ciszka Borzęckiego. W świetli-
cy bardzo często odbywały się 
spotkania, podczas których 
śpiewano pieśni patriotyczne 
i religijne, a także recytowano 
wiersze największych pol-
skich poetów. Karolina sama 
przejęła na siebie rolę kate-
chetki, ucząc religijności nie 
tylko swoje rodzeństwo, ale i 
dzieci sąsiadów. Opiekowała 
się też chorymi i starszymi mieszkań-
cami Wał-Rudy. 

Śmierć dopadła ją bardzo wcześnie i 
to w okrutnych okolicznościach. Było to 
tuż po wybuchu I wojny światowej, 18 
listopada 1914 roku. Tego dnia nieszczę-
śliwie znalazła się na drodze rosyjskiego 
żołnierza, który usiłował ją zgwałcić. 
Dzielnie broniła swojej czystości, za co 
zapłaciła najwyższą karę. Rozsierdzony 
Sołdat zamordował 16-letnią zaledwie 
dziewczynkę. 

Karolina Kózka jest patronką 
Ruchu Czystych Serc, a także Kato-
lickiego Stowarzyszenia Młodzieży. 
Patronuje też rzeszowskiej diecezji. 

„Naucz mnie żyć bez kompromi-
sów. Odrzucać zawsze pół na pół/ 
Pomóż iść ścieżką wąską, stromą/ Od-
wagę i wytrwałość uproś mi” – pisze 
w jednym z tekstów oratorium siostra 
Małgorzata Prusak.  

PRUD   

Władysława Borowiec (75) – Szczepanów
Zygmunt Buchowicz (78) – Okocim
Barbara Dudzik (65) – Brzesko
Teresa Gagatek (66) – Brzesko
Stanisław Hamowski (57) – Jadowniki
Krystyna Karoluk (54) – Mokrzyska
Józef Kądziołka (77) – Brzesko
Grażyna Klimek (49) – Mokrzyska
Krystyna Korman (88) – Brzesko
Maria Kuboń (61) – Brzesko
Krzysztof Kukułka (25) – Brzesko
Józef Martyka (75) – Okocim
Władysław Mila (86) Jadowniki

Odeszli w październiku
Maria Nowicka (95) – Brzesko
Józef Olszówka (75) – Jasień
Krzysztof Pajor (49) – Brzesko
Matylda Papież (90) – Poręba Spytkowska
Alfred Przybyło (76) – Sterkowiec
Dorota Przybyło (51) – Wokowice
Bolesław Put (65) – Jadowniki
Krystyna Serednicka (76) – Jasień
Janina Sosnowska (80) 
– Brzesko
Lucyna Tota (33) – Brzesko
Bronisława Wszołek (78) – Brzesko
Janina Zięć (86) - Brzesko
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Pamiętajmy ! Od stosowania się 
do powyższych rad może zależeć 
zdrowie i życie Twoje oraz Twoich 
bliskich. Wystarczy jedynie odrobi-
na przezorności.

Czad (tlenek węgla) jest gazem silnie 
trującym, bezbarwnym i bezwonnym, 
nieco lżejszym od powietrza, co powo-
duje, że łatwo się z nim miesza i w nim 
rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku 
niezupełnego spalania wszelkich paliw 
– gazu, paliw płynnych i stałych – spo-
wodowanego brakiem odpowiedniej ilo-
ści tlenu, niezbędnej do zupełnego spa-
lania. Może to wynikać z braku dopływu 
świeżego (zewnętrznego) powietrza do 
urządzenia, w którym następuje spa-
lanie albo z powodu zanieczyszczenia, 
zużycia lub złej regulacji palnika gazo-
wego, a także przedwczesnego zamknię-
cia paleniska pieca lub kuchni. Jest to 
szczególnie groźne w mieszkaniach, 
w których okna są szczelnie zamknięte 
lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje 
także często w czasie pożaru. Niebezpie-
czeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że 
tlenek węgla jest gazem niewyczuwal-
nym zmysłami człowieka. W układzie 
oddechowym człowieka tlenek węgla 
wiąże się z hemoglobiną krwinek 250 
razy szybciej niż tlen, blokując dopływ 
tlenu do organizmu. Stwarza to poważne 
zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. 
Następstwem ostrego zatrucia może być 
nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowe-
go układu nerwowego, niewydolność 
wieńcowa i zawał albo nawet natych-
miastowa śmierć. 

Co zrobić, aby uniknąć zaczadze-
nia?

Podstawową przyczyną zatruć są 
zamknięte, szczelne okna. Powoduje to 
powstawanie tlenku węgla w procesie 
niezupełnego spalania paliwa i utrud-
nia odpływ spalin. Tyle spalin wy-
płynie przez komin, ile świeżego po-
wietrza napłynie do pomieszczenia 
z zewnątrz. Zatem przede wszystkim 
należy zapewnić możliwość stałego do-
pływu świeżego powietrza do paleniska 
(pieca gazowego, kuchenki gazowej, 
kuchni węglowej lub pieca) oraz swo-
bodny odpływ spalin. Należy więc:
• uchylić okno w mieszkaniu gdy ko-
rzysta się z jakiegokolwiek źródła ognia 
(pieca gazowego z otwartą komorą spa-
lania, kuchenki gazowej lub węglowej),
• nie zasłaniać kratek wenty-
lacyjnych i otworów nawiewnych,
• zadbać o drożność przewodów spa-
linowych i wentylacyjnych, a więc:

• nie dokonywać podłączenia urządzeń 
grzewczych do przewodów kominowych 
bez wymaganej opinii kominiarskiej,
• przeprowadzać kontrole technicz-
ne, w tym sprawdzanie szczelności 
przewodów kominowych, ich systema-
tyczne czyszczenie oraz sprawdzanie 
występowania dostatecznego ciągu 
powietrza, - co najmniej raz w roku zle-
cić profesjonalnej firmie kominiarskiej 
kontrolę przewodów kominowych: dy-
mowych, spalinowych i wentylacyjnych,
• przeprowadzać okresowe czysz-
czenie przewodów kominowych, 
a także usuwać sadzę zgromadzo-
ną w osadniku pieców węglowych,
• użytkować sprawne techniczne 
urządzenia, w których odbywa się 
proces spalania, zgodnie z instruk-
cją producenta: kontrolować stan 
techniczny urządzeń grzewczych,
• stosować urządzenia posiadające 
stosowne dopuszczenia w zakresie 
wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach 
wątpliwych należy żądać okazania 
wystawionej przez producenta lub 
importera urządzenia tzw. deklaracji 
zgodności, tj. dokumentu zawierają-
cego informacje o specyfikacji tech-
nicznej oraz przeznaczeniu i zakre-
sie stosowania danego urządzenia, 
• w przypadku wymiany okien na 
nowe, sprawdzić poprawność działania 
wentylacji, ponieważ nowe okna są 
najczęściej o wiele bardziej szczelne 
w stosunku do wcześniej stosowanych 
w budynku i mogą pogarszać wentylację,
• systematycznie sprawdzać ciąg po-
wietrza, np. poprzez przykładanie 
kartki papieru do otworu, bądź kratki 
wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wen-
tylacji, kartka powinna przywrzeć do 
wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
• często wietrzyć pomieszczenie, w któ-
rych odbywa się proces spalania (kuch-
nie, łazienki wyposażone w termy 
gazowe), a najlepiej zapewnić, na-
wet niewielkie, rozszczelnienie okien.
• nie bagatelizować objawów duszno-
ści, bólów i zawrotów głowy, nudności, 
wymiotów, oszołomienia, osłabienia, 
przyspieszenia czynności serca i oddy-
chania, gdyż mogą być sygnałem, że 
ulegamy zatruciu czadem; w takiej sy-
tuacji należy natychmiast przewietrzyć 
pomieszczenie, w którym się znajdujemy 
i zasięgnąć porady lekarskiej.

W trosce o własne bezpieczeństwo, 
warto rozważyć zamontowanie w domu 
czujek dymu i gazu. Koszt zamonto-
wania takich czujek jest niewspół-

miernie niski do 
korzyści, jakie daje 
zastosowanie tego 
typu urządzeń. Dla 
własnego bezpie-
czeństwa zamontuj 
czujnik wykrywa-
jący tlenek węgla 
w  pomieszcze -
niach, w których 
masz urządzenia 
grzewcze (nie do-
tyczy urządzeń 
grzewczych elek-
trycznych).

Podstawowe zasady postępo-
wania z urządzeniami grzewczymi:
1. Nie dogrzewaj pomieszczeń ku-
chenką gazową, ponieważ długotrwałe 
palenie się gazu powoduje ubytek 
tlenu w powietrzu oraz powstaje 
niewyczuwalny tlenek węgla (CO).
2. Pamiętaj, że butle gazowe w kuch-
ni należy umieszczać w odległości 
co najmniej 1,5 m od urządzeń emi-
tujących ciepło, np. piece, grzejniki 
(z wyjątkiem zestawów kuchni 
gazowych). Butle należy ustawiać 
pionowo, zabezpieczyć przed upad-
kiem i uderzeniem oraz z dala od 
urządzeń powodujących iskrzenie.
3. Nie należy pozostawiać bez dozoru 
włączonych urządzeń grzewczych, np. 
termowentylatorów, grzejników elek-
trycznych i innych urządzeń grzej-
nych, jak grzałki, czajniki elektrycz-
ne, żelazka, suszarki do włosów itp.
4. Nie należy włączać urządzeń grzej-
nych w pobliżu materiałów palnych 
(np. cieczy palnych, ubrań, mebli itp.). 
Nie należy używać urządzeń elektrycz-
nych z widocznymi uszkodzeniami 
przewodu zasilającego. Podłączenie do 
jednego gniazdka kilku urządzeń o du-
żym poborze mocy może spowodować 
przegrzanie instalacji elektrycznej.
5. Nie pozwalajmy dzieciom na za-
bawę łatwo palnymi substancjami, 
ogniem i urządzeniami elektrycznymi. 
Nie pozostawiajmy dzieci w domu 
bez opieki.

Prawo budowlane zobowiązuje 
zarządców oraz właścicieli obiektów 
budowlanych, w tym budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych oraz jednoro-
dzinnych, do przeprowadzania kontroli 
przewodów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych) co naj-
mniej raz w roku oraz co najmniej dwa 
razy w roku, w terminach do 31 maja 
oraz do 30 listopada, w przypadku 
budynków o powierzchni zabudowy 
przekraczającej 2.000 m2 oraz innych 
obiektów budowlanych o powierzchni 
dachu przekraczającej 1.000 m2

Strażacy radzą
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Najpóźniej w maju przyszłego roku 
okaże się, czy piłkarze Okocimskiego 
Klubu Sportowego wejdą do uprag-
nionej pierwszej ligi. Do tego czasu 
klub musi zadbać o to, aby zapewnić 
drużynie i gościom – piłkarzom i kibi-
com – odpowiednie do tego warunki, 
wiadomo bowiem, że od organizatorów 
pierwszoligowych rozgrywek wymaga 
się o wiele więcej. Istnieją jednak po-
ważne obawy co do tego, że klub spro-
sta temu zadaniu. A sądzić tak można 
po dotychczasowych poczynaniach 
działaczy klubowych, którzy mieli, 
i mają w dalszym ciągu, ogromne prob-
lemy z dostosowaniem działalności 
klubu do wymogów ligi piłkarskiej na 
szczeblu centralnym.

Już na początku roku zarząd OKS-
u wiedział, że na stadionie należy wy-
konać monitoring, który odpowiadałby 
wymogom związanym z organizacją 
imprez masowych (w tym także im-
prez podwyższonego ryzyka). Władze 
gminy, chcąc pomóc klubowi zobowią-
zały się sfinansować budowę takiej 
instalacji. Kwota, wskazana przez 
zarząd klubu (ok. 12 tys. złotych) miała 
pokryć zainstalowanie czterech kamer 
przemysłowych oraz montaż urządzeń 
do przesyłu, rejestracji i obserwacji 
obrazu. Prezes Józef Gawenda po-
twierdzał wówczas, że zaproponowane 
rozwiązania spełniają wymogi stawia-
ne przez policję i mogą być zastosowa-
ne na stadionie. Odmiennego zdania 
była policja i majowy mecz z Motorem 
Lublin musiał się odbyć przy pustych 
trybunach. 

-Faktem jest, że ostateczną decyzję 
o organizacji meczu wydaje burmistrz, 
jednak przed jej podjęciem zapoznaje 
się z opinią policji na ten temat. Jeżeli 
Komenda Powiatowa Policji wydała 
opinię, że mecz może się odbyć, ale bez 
udziału publiczności, to trudno wyma-
gać od burmistrza, że ten zdecyduje 
inaczej – wyjaśnia sekretarz gminy, 
Stanisław Sułek. 

Po tym głośnym meczu władze 
gminy ponownie zwróciły się do 
zarządu klubu z ponowną prośbą 
w sprawie sprecyzowania wymogów 
dotyczących monitoringu oraz wstęp-
nego oszacowania jego kosztu dla 
celów rozbudowy tak, aby sprostać 
wymogom policji. 

Podczas rozmów z zarządem OKS 
na przełomie maja i czerwca ustalono, 
że zostanie zlecone wykonanie doku-

mentacji na wykonanie monitoringu. 
Podawane wcześniej przez zarząd OKS 
koszty rozbudowy nie przekraczały 
100 tysięcy złotych. Z opracowanego 
projektu wynikało jednak, że kwota 
ta będzie sięgać miliona złotych. Zaist-
niała konieczność weryfikacji projektu 
i zabezpieczenia w budżecie gminy 
kolejnych pieniędzy. Niezbędny na to 
czas okazał się zbyt krótki, aby można 
było wszystkie prace przeprowadzić 
przed listopadowymi meczami.

-Klub miał wystarczająco wiele 
czasu, aby te mecze przełożyć lub za-
grać na innym stadionie – podkreśla 
wiceburmistrz.

4 października do urzędu wpłynęło 
pismo z prośbą o pozwolenie na orga-
nizację meczów w dniach 5 listopada 
i 19 listopada, przy czym obydwie te 
imprezy OKS uznał za podwyższonego 
ryzyka. Dyrektor OKS, Józef Gawen-
da wyjaśniał, że w czasie ich trwania 
może dojść do zakłóceń porządku 
publicznego – starć kibiców, rzuca-
nia rac, itp. Policja uznała, że mecze 
mogą się odbyć, jednak bez udziału 
kibiców. Burmistrz wydał pozwolenie 
na organizację spotkania, przy czym, 
podobnie jak policja, nie wyraził zgody 
na udział w nim kibiców. Po tym meczu 
po raz drugi rozgorzały dyskusje na 
temat klubu i skuteczności działania 
jego liderów. 

 -Naszej współpracy z klubem 
towarzyszy chaos i dezinformacja 
– mówi wiceburmistrz Jerzy Tyrkiel. 
-Na kluczowe, konieczne do sprawnej 
realizacji inwestycji informacje z klubu 
musieliśmy długo czekać, koresponden-
cja nie przebiegała sprawnie, a klub 
wyznaczał coraz to inną osobę do kon-
taktu z urzędem. Ostatnio, już w trak-
cie wykonywania projektu rozbudowy 
widowni, zarząd klubu zgłosił kolejne 
wnioski do uwzględnienia w pracach 
projektanta. W efekcie spodziewamy 
się znacznego przesunięcia terminu 
wykonania dokumentacji. To z kolei 
przesuwa w czasie uzyskanie stosow-
nych pozwoleń. Wygląda na to, że cel 
jaki przyświeca klubowi – dostanie 
się do pierwszej ligi - przerasta jego 
możliwości organizacyjne. Nie zwa-
żając na trudności, cierpliwie współ-
pracujemy z klubem i zabezpieczamy 
środki na infrastrukturę stadionową. 
O możliwościach gminy w tym za-
kresie zarząd OKS jest regularnie 
i wyczerpująco informowany.  Należy 
podkreślić, że dopiero skompleto-
wanie dokumentacji i pozwoleń daje 
możliwość rozpoczęcia starań o dofi-
nansowanie zewnętrzne inwestycji, bez 
którego gmina nie udźwignie jej ciężaru. 
Przewidywany termin gotowości gminy 
do aplikowania o środki zewnętrzne to 
połowa roku 2013.   ZS

Przed wejściem do I ligi
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Piłkarze Okocimskiego jesienią tego 
roku w rozgrywkach II ligi pokonali 
kolejno: 3:0 Jezioraka Iława, 1:0 Motor 
Lublin, 1:0 Resovię, 3:1 Pelikan Łowicz, 
2:0 Świt Nowy Dwór Mazowiecki, 5:0 
OKS 1945 Olsztyn, 3:2 Stal Rzeszów, 1:0 
Garbarnię Kraków, 2:0 Pogoń Siedlce i 
2:0 Wisłę Puławy. Piwosze zremisowali 
bezbramkowo ze Stalą Stalowa Wola i 
z Puszczą Niepołomice. Trzykrotnie w 
meczach z ich udziałem padał remis 1:1. 
Tak było w spotkaniach z KSZO Ostro-
wiec Świętokrzyski, Wigrami Suwałki 
i Zniczem Pruszków. To niemal cały 
bilans meczów rozegranych w rundzie 
jesiennej. Był przecież jeszcze mecz z 
Sokołem Sokółka wygrany przez pod-
opiecznych Krzysztofa Łętochy 3:1, ale 
wynik tego spotkania został anulowany 
po wycofaniu się Sokoła z rozgrywek. 
Do tego dochodzą jeszcze dwie wygrane 
zaliczone na konto rundy wiosennej 
(ten tekst napisany został jeszcze przed 
spotkaniem z Motorem Lublin – przyp. 
PRUD). Były też trzy mecze Pucharu 
Polski, każdy z dużą dawką emocji. 
Najpierw wygrana 1:0 ze Stalą Rzeszów 
(zwycięskiego gola zdobył Tomasz Ogar 
na 4 minuty przed końcem dogrywki), 
później 2:2 z KS Polkowice (w rzutach 
karnych Okocimski wygrał 4:2) i wresz-
cie ten jedyny przegrany mecz, ale za 
to najbardziej chyba zapamiętany przez 
kibiców – 1:3 ze Śląskiem Wrocław, 
który przecież w ekstraklasie gromił po 
4:0 ŁKS i Polonię Warszawa (aktualnie 
4. zespół ekstraklasy) i 5:1 Zagłębie 
Lubin. Chciałoby się, żeby piłkarska 
centrala pozwoliła drugoligowcom 
jeszcze przed nastaniem zimy rozegrać 
jeszcze kilka wiosennych kolejek. 

Piwosze nie tylko zdecydowanie 
przewodzą II-ligowej stawce. Mają 
też najlepszy bilans bramkowy – po 
ostatniej kolejce rundy jesiennej mieli 
na koncie 26 goli zdobytych i tylko 6 
straconych, teraz ten bilans poprawił 
się o cztery bramki strzelone więcej (pa-
miętajmy o trzech bramkach w meczu 
z Sokołem Sokółka). Wśród snajperów 
bryluje Tomasz Ogar, który trafił do 
bramki przeciwników 7 razy – 4 bramki 
strzelił zaraz na początku sezonu (w 

tym hat-trick w meczu z Jeziorakiem 
Iława), a trzy w dwóch pierwszych 
meczach rundy wiosennej, rozegranych 
awansem. Z tymi siedmioma golami 
zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji 
na najlepszego strzelca grupy wschod-
niej II ligi (prowadzi Krzysztof Filipek 
z OKS 1945 Olsztyn, który do tej pory 
strzelił 11 bramek). 6 goli dla Okocim-
skiego zdobył Paweł Smółka, 4 gole ma 
na koncie Piotr Darmochwał po 3 gole 
Iwan Łytwyniuk i Mateusz Wawryka 
(wszystkie z rzutów karnych), 2 – Pa-
weł Pyciak. Siedmiu innych piłkarzy 
strzeliło po jednej bramce. 

W czternastu meczach zawodnicy 
Okocimskiego zachowali czyste konto 
bramkowe po stronie strat. Mowa 
o trzynastu spotkaniach ligowych i 
jednym pucharowym. To też o czymś 
świadczy. 

W kadrze Krzysztofa Łętochy na 
boisku pojawiło się w tym sezonie 21 
zawodników. Rekordzistą jest Mateusz 
Wawryka, który jako jedyny w każdym 
meczu zagrał w pełnym wymiarze 
czasowym. Gdyby nie żółte kartki, z 
powodu których musiał opuścić jed-
no spotkanie, miałby tych meczy na 
swoim koncie cały komplet. Wobec 
takiego stanu rzeczy w każdym meczu 
na boisko wchodzili Piotr Darmochwał 
i Dawid Dynarek. Jednak Dynarek 
zagrał piętnaście pełnych spotkań, a 
Darmochwał cztery.    

Po zakończeniu rundy wiosennej 
Okocimski miał 8 punktów przewagi 
nad drugim w tabeli OKS 1945 Olsztyn 
i 10 nad trzecim Motorem Lublin. Po 
dwóch następnych kolejkach różnica 
pomiędzy Piwoszami a olsztynianami 
utrzymała się, natomiast dystans nad 
Motorem wzrósł do 12 punktów. Dlate-
go bardzo ważne znaczenie miał mecz 
następnej kolejki, który Okocimski 
miał rozegrać u siebie właśnie z Moto-
rem Lublin (bez udziału publiczności). 
Jeśli Okocimski ten mecz by wygrał, 
to przy jednoczesnej wygranej Świtu 
Nowy Dwór Mazowiecki przewaga 
ekipy Krzysztofa Łętochy nad trzecim 
w tabeli zespołem wzrosłaby już do 
bardzo bezpiecznej różnicy 15 punktów. 
A to oznaczałoby bardzo spokojną zimę. 
Okocimski jest na najlepszej drodze 
wywalczenia upragnionego awansu, 
który w poprzednich dwóch sezonach 
był na wyciągnięcie ręki. 

Kluczowe znaczenie dla końcowego 
układu II-ligowej tabeli będą miały 
spotkania ze Świrem Nowy Dwór 
Mazowiecki i z OKS 1945 Olsztyn. 
Z pierwszym z tych przeciwników 
Okocimski zmierzy się w 25. kolejce 
(u siebie), z drugim w 28. kolejce (na 
wyjeździe). Jest więc wielce prawdopo-
dobne, że już 29 kwietnia definitywnie 
będziemy wiedzieć, na jakim poziomie 
centralnych rozgrywek walczyć będą 
Piwosze w sezonie 2012/2013. Ostatni 
mecz na własnym boisku rozegra Oko-
cimski 20 maja, kiedy to gościć będzie u 
siebie Pelikana Łowicz. Tydzień później 
wyjedzie na mecz ze Zniczem Prusz-
ków. Mamy nadzieję, że do obu tych 
spotkań brzeska drużyna przystąpi 
już z pierwszoligową wizą wywalczoną 
wcześniej, Gdyby udało się do końca 
sezonu utrzymać miano niepokonanej 
drużyny, byłoby wspaniale. 

P.S. W meczu z Motorem Lublin 
padł wynik 2:0 dla Okocimskiego. 
Tym samym Piwosze utrzymali miano 
drużyny niepokonanej w tym sezonie, 
a ich przewaga nad trzecim w tabeli 
zespołem wzrosła do trzech punktów.  

PRUD    

RYCERZE JESIENI
To jest wspaniały bilans. 22 mecze, 14 zwycięstw, 7 remisów, 1 przegrana. Właściwie to 15 zwycięstw, bo po 
zremisowanym 2:2 pucharowym meczu z KS Polkowice Piwosze lepiej wykonywali rzuty karne, co pozwoliło im 
awansować do kolejnej rundy Pucharu Polski, by przegrać ten jeden, jedyny mecz. Ale z kim? Z ówczesnym i ak-
tualnym liderem ekstraklasy, który w poprzednim sezonie wywalczył wicemistrzostwo kraju. Jak by nie patrzeć, 
w rozgrywkach II ligi podopieczni Krzysztofa Łętochy są niepokonani. 
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W dniach 21-22 października 2011 
r. na obiekcie Kręgielni BOSiR w Brze-
sku odbył się VII Tarnowski Turniej 
Niewidomych i Słabowidzących w krę-
glach klasycznych. Był to turniej ogól-
nopolski o charakterze rankingowym. 
Dwudniowe zmagania zawodników 
na torach kręglarskich rozpoczęły 
się w piątek o godzinie 8.00 i trwały 
do 20.00 oraz w sobotę od 8.00 do 
19.00. Patronat nad turniejem objęli: 

Burmistrz Miasta 
Brzeska Grzegorz 
Wawryka, Staro-
sta Brzeski Andrzej 
Potępa, Marszałek 
Województwa Ma-
łopolskiego Marek 
Sowa, Wojewoda 
Małopolski Stani-
sław Kracik, Prezy-
dent Miasta Tarno-
wa Ryszard Ścigała, 
Starosta Powiatu 
Tarnowskiego Mie-
czysław Kras, Wójt 
G m i n y  Ta r n ó w 
Grzegorz Kozioł. 
Turniej został roze-
grany z podziałem 
na kategorie B1, B2 
oraz B3, czyli w za-
leżności od stopnia niewidzenia danego 
zawodnika (np. B1 – niewidomi). Do 
zmagań przystąpiło 76 zawodników 
z całej Polski, m.in. Warszawy, Tar-
nowa, Łodzi, Białegostoku, Iławy czy 
Poznania. Większość z nich to czołowi 
zawodnicy kadry narodowej, dlatego 
też poziom zawodów stał na bardzo wy-
sokim poziomie. Rozgrywki toczyły się 
w systemie 120 rzutów do pełnych (po 
30 na torze w czasie 15 minut plus 5 
minut rzutów próbnych na pierwszym 
torze) dla zawodników słabowidzących, 

Publiczne Gimnazjum w Jadow-
nikach było gospodarzem indywi-
dualnych gminnych zawodów szkół 
podstawowych w tenisie stołowym. 
Uczestniczyło w nich 64 dziewcząt 
i chłopców z 9 szkół podstawowych 
Gminy Brzesko. Organizatorem im-
prezy był Wydział Edukacji Kultury i 
Sportu Urzędu Miejskiego w Brzesku. 
Sędzią głównym zawodów był Jan 
Chrabąszcz. Wyniki: Dziewczęta: 1. 
PYTEL Sara (PSP nr 2 w Jadowni-
kach) 2. CHYL Kinga (PSP nr 2 w 
Brzesku) 3. PYTEL Aleksandra (PSP 
nr 2 w Jadownikach) 4. LEGUTKO 
Emilia (PSP nr 1 w Jadownikach) 5. 
PYTEL Paulina (PSP nr 2 w Jadowni-
kach) 6. MILEWSKA Eliza (PSP nr 2 
w Jadownikach) 7. PIEKARZ Gabrie-
la (PSP nr 3 w Brzesku) 8. BOBER 
Weronika (PSP nr 1 w Jadownikach)  
Chłopcy: 1. RYSIEWICZ Oskar (PSP w 
Buczu) 2. SOWIŹRAŁ Adrian (PSP nr 
1 w Jadownikach) 3. MARMOL Kamil 

(PSP w Sterkowcu) 4. MAREK Kacper 
(PSP nr 1 w Jadownikach) 5. KOCZA-
SKI Patryk (PSP nr 2 w Brzesku) 6. 
KRAJ Radosław (PSP nr 2 w Brzesku) 

7. LIZAK Dawid (PSP nr 1 w Jadowni-
kach) 8. STĄSIEK Przemysław (PSP 
nr 2 w Brzesku) 

red.

VII Tarnowski Turniej Niewidomych i Słabowidzących

Zawody tenisowe w Jadownikach

natomiast niewidomi grali tym samym 
systemem lecz rzuty próbne przysłu-
giwały im po każdej zmianie toru, 
3 minuty. Na zakończenie turnieju 
zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe od sponsorów. 
Wszystkim zawodnikom gratulujemy 
wysokich wyników, a organizatorom, 
którzy zapowiedzieli, że na tym jed-
nym turnieju się nie skończy, gratu-
lujemy sprawnie przeprowadzonych 
rozgrywek oraz dobrej organizacji. 

bosir
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Klub Magic Boxing był organi-
zatorem XI Międzywojewódzkich 
Mistrzostw Młodzików w boksie. Za-
wody były eliminacjami do Pucharu 
Polski juniorów i kadetów, wzięło 
w nich udział 59 zawodników z 21 
klubów z województw małopolskiego 
i śląskiego. Honorowy patronat nad 
zawodami sprawowali burmistrz 
Brzeska Grzegorz Wawryka i starosta 
Andrzej Potępa. 

Trener Magic Boxing – Edmund 
Kubisiak desygnował do zawodów 
czterech klubowych zawodników.

-Po raz pierwszy w swojej karie-
rze na ringu stanął 14-letni Mikołaj 
Karpień, któremu w debiucie przyszło 
stoczyć dwa pojedynki. W pierwszej 
walce stanął naprzeciw Sebastiana 
Wąsa (06 Kleofas Katowice) i chociaż 
rywal miał przewagę zasięgu ramion, 
to Mikołaj umiejętnie skracał dystans 
i przez całą walkę sprawiał lepsze 
wrażenie, co znalazło efekt w jed-
nogłośnym werdykcie sędziowskim 
dającym zwycięstwo zawodnikowi 
z Brzeska. W finale Mikołaj skrzy-
żował rękawice z klubowym kolegą 
Wąsa, Kordianem Wyciszkiewiczem. 
Katowiczanin postawił na morderczy, 
momentami chaotyczny atak. Mło-
dziutki Karpień ambitnie walczył, 
szukając szansy w kontrach, jednak 
ostatecznie przegrał jednogłośnie na 
punkty, ale debiut może uważać za 
w pełni udany – mówił tuż po zakoń-
czeniu zawodów Edmund Kubisiak.
Wyniki  f inałów (na pierw-
s z y m  m i e j s c u  z w y c i ę z c y ) :
Młodzicy – 43 kg: Kordian Wyciszkie-
wicz (06 Kleofas Katowice) – Mikołaj 
Karpień (BKB Magic Boxing Brzesko) 
3-0; 46 kg: Jarosław Szymczyk (Góral 
Żywiec) – Arkadiusz Nowak (Górnik 
Wieliczka) 1r. r.s.c.; 50 kg: Fabian 
Szmid (RMKS Rybnik) – Dawid Czuba 
(TSB Tarnovia) 3-0; 54 kg: Patryk Do-
mińczyk (BKB Magic Boxing Brzesko) 
– Adrian Ozorek (Górnik Sosnowiec) 
3-0; 56 kg: Daniel Sierotowicz (Concor-
dia Knurów) – Szymon Kajda (Jawor 
Team Jaworzno) 2-1, 59 kg: Sebastian 
Szkatuła (Concordia Knurów) – Dawid 
Suchecki (LKS Myślenice) 2-1; 62 kg: 
Dominik Cieślik (Jawor Team Jaworz-
no) – Beniamin Duda (Góral Żywiec) 
3-0; 68 kg: Damian Wyględacz (Górnik 
Sosnowiec) – Mateusz Wodziński (Gór-
nik Sosnowiec) 3-0; +76 kg: Artur Gha-
zaryn (06 Kleofas Katowice) – Jakub 
Migacz (Golden Team Nowy Sącz) 2-1.

Kadeci – 54 kg: Rafał Plądro (Wisła 
Kraków) – Daniel Błachnio (MOSM 
Tychy) 2-1; 57 kg: Daniel Balcerzak 
(MOSM Tychy) – Jakub Dal (BKB 
Magic Boxing Brzesko) 3-0; 63 kg: Da-
riusz Koral (Golden Team Nowy Sącz) 
– Artur Samborski (LKS Myszków) 
3-0; 66 kg: Grzegorz Tokarz (Concordia 
Knurów) – Tomasz Strzelec (Górnik 
Sosnowiec) 3-0; 70 kg: Igor Porębski 
(Górnik Sosnowiec) – Kamil Wawrusz-
czak (Golden Team Nowy Sącz) 2-1; 80 
kg: Mateusz Rumin (Garda Gierałto-
wice) – Karol Walaszczyk (Blachownia 
Częstochowa) 2-1; + 80 kg: Jacek Rup 
(Blachownia Częstochowa) – Szymon 

XI Mistrzostwa Młodzików w boksie

Kantorowicz (Shogun Mysłowice) 2-1.
Juniorzy – 56 kg: Daniel Bociański 
(Golden Team Nowy Sącz) – Dariusz 
Rabenda (Tiger Tarnów) 2-1; 60 kg: 
Mateusz Janik (TSB Tarnovia) – Szy-
mon Domoń (Wisła Kraków) 3-0; 64 kg: 
Szymon Białas (MOSM Tychy) – Bar-
tosz Picheta (LKS Myszków) 3-0; 69 kg: 
Dawid Białas (MOSM Tychy) – Damian 
Kiwior (Tiger Tarnów) 3-0; 75 kg: Mate-
usz Rzadkosz (Wisła Kraków) – Maciej 
Golonka (TSB Tarnovia) 1r. r.s.c.

Seniorzy – 60 kg: Mateusz Pta-
siński (BKB Magic Boxing Brze-
sko)- Kamil Jaworek (DKB Dąbrowa 
Górnicza) 3-0.  red
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