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Radosnych ŚwiątRadosnych Świąt

Trwaj Wigilio, trwaj,

Obdaruj nas ciepła dostatkiem.

Graj nam kolędo, graj,

Daj złamać się białym opłatkiem.
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W POŁOWIE przyszłego roku rozpocznie się rewitalizacja brzeskiego rynku. 
Inwestycja kosztować będzie 7,5 miliona złotych i zakończona zostanie pod 
koniec 2010 roku. Dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego ma wynieść 70 procent wartości zadania. Nawierzchnia 
rynku wykonana zostanie z piaskowca, uliczki przylegające do niego, z wyjąt-
kiem Kościuszki i Mickiewicza, będą mieć kamienną nawierzchnię. Cały rynek 
oświetlony będzie stylowymi lampami, znajdować się będzie na nim fontanna 
i ozdobna studnia. Odnowiony zostanie także budynek kościoła św. Jakuba 
i kilka kamienic wokół rynku. Szczegóły strona 6.

JUŻ W PRZYSZŁYM ROKU

ZBLIŻAJĄ SIĘ ŚWIĘTA, więc w grudniowym wydaniu Brzeskiego Magazynu Infor-
macyjnego nie może zabraknąć tematów z nimi związanych. Prezentujemy sylwetkę 
Kazimierza Kurala, znanego w mieście restauratora, który każdego roku zaprasza do 
swojego świątecznego stołu 200 osób. Kazimierz Kural wraz z dr Marią Kędziorą zostali 
zauważeni przez Kapitułę nagrody Amicus Hominum przyznawanej od trzech lat przez 
marszałka województwa małopolskiego. Ze świętami Bożego Narodzenia nieodłącznie 
związany jest także karp królewski. O tajnikach hodowli i smaku tych ryb opowiada znaw-
ca tematu, Marian Tomala z Gospodarstwa Rybackiego „Przyborów”. Zbiórkę żywności 
dla najuboższych i najbardziej potrzebujących mieszkańców Brzeska i okolic zatroszczyła 
się w tym, roku Młodzieżowa Rada Gminy z jej szefem, Michałem Dziedzicem na czele.

Piszemy także o planach inwestycyjnych gminy Brzesko. W przyszłym roku na ten 
cel zaplanowano prawie 22 miliony złotych. Mieszkańcy domów znajdujących się przy 
ulicy Wiejskiej od lat czekają na kanalizację. Pojawiło się dla nich światełko w tunelu, 
w budżecie gminy już zarezerwowano część pieniędzy na tę inwestycję. Dużo miejsca 
poświęciliśmy sprawie planowanej przez MEN reformy oświaty. Dyrektorzy kilku 
szkół z terenu Brzeska wypowiadają się na tematy z tym związane. Zmian obawiają 
się nie tylko dyrektorzy szkół, ale także władze gminy.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY
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Dwa następne lata przyniosą 
zapewne poprawę wizerunku 
miasta, rozbudowana zostanie 

baza sportowa i kulturalna. Jeśli uda 
się pozyskać fundusze z zewnątrz, 
w połowie przyszłego roku rozpocznie 
się rewitalizacja brzeskiego rynku. In-
westycja kosztować będzie 7,5 miliona 
złotych i zakończona zostanie pod ko-
niec 2010 roku. Dofinansowanie w ra-
mach MRPO ma wynieść 70 procent 
wartości zadania. Nawierzchnia rynku 
wykonana zostanie z piaskowca, ulicz-
ki przylegające do niego, z wyjątkiem 
Kościuszki i Mickiewicza będą mieć 
kamienną nawierzchnię, cały rynek 
oświetlony będzie stylowymi lampami, 
znajdować się będzie na nim fontanna 
i ozdobna studnia. Odnowiony zosta-
nie także budynek kościoła św. Jakuba 
i kilka kamienic wokół rynku – mówi 
burmistrz Grzegorz Wawryka. 

Jeżeli wniosek o przyznanie dotacji 
zyska pozytywną opinię, w przyszłym 
roku rozpoczną się także prace zwią-
zane z budową Centrum Kulturalno-
Bibliotecznego, plany zakładają, że 
zakończą się w połowie 2010 roku. 
To będzie jedna z najbardziej kosz-
townych inwestycji, przedsięwzięcie 
wyceniono na 17,5 miliona złotych. 
Wparcie uzyskane w ramach MRPO 
ma wynieść 12,5 miliona, wniosek 
o dotację jest w trakcie oceny.

Jeżeli chodzi o rewitalizację Placu 
Żwirki i Wigury, to pod uwagę brane 
są dwie koncepcje.  O ostatecznej wer-
sji zdecydują radni po konsultacjach 
z mieszkańcami Brzeska. 

Już rozpoczęły się niektóre prace 
przy rewitalizacji wsi Mokrzyska, za-
kończone zostaną w połowie 2011 roku, 
kosztować będą 1,5 miliona złotych. 
W ramach rewitalizacji przebudowane 
zostanie wejście do szkoły, wykonana 
zostanie elewacja budynku i remont 
dachu oraz ogrodzenia. Zyska na tym 
także budynek Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Powstaną także 
place zabaw a obydwa obiekty podłą-

Na lata 2009 i 2010 zaplanowano kilka spektakularnych inwestycji, które kosztować będą 
wiele milionów złotych. Znajdą się wśród nich przeważnie takie, na które mieszkańcy od 
dawna czekają. Kosztować będą krocie, część środków pochodzić będzie z budżetu gminy, 
ale zamiarem rządzących gminą jest pozyskanie funduszy z zewnątrz, między innymi 
poprzez Małopolski Regionalny Program Operacyjny. Kilka wniosków już zostało złożonych, 
inne są w trakcie przygotowań. Rok 2009 będzie rekordowym pod względem wydatków 
na inwestycje. Na ten cel zaplanowano prawie 22 miliony złotych.

Lata dobrych inwestycji
czone zostaną do sieci kanalizacyjnej 
i własnej oczyszczalni ścieków. Wnio-
sek o dofinansowanie tego zadania jest 
w trakcie opracowywania. 

2,5 miliona złotych kosztować 
będzie remont Domu Ludowego w Ja-
downikach, zabiegom termomoderni-
zacji poddane zostaną budynki: Szkoły 
Podstawowej nr 3 – koszt 1,5 miliona, 
Gimnazjum nr 2, co kosztować będzie 
2 miliony, Urzędu Miejskiego – 900 
tysięcy. Oczekiwane wsparcie na ter-
momodernizację tych budynków ma 
wynieść 70 procent wartości inwestycji. 

Przez kolejne dwa lata w dużym 
stopniu uporządkowana zostanie gospo-
darka wodno-ściekowa na terenie gmi-
ny. RPWiK już złożyło wniosek do fun-
duszu „Spójność” o przyznanie dotacji.

PODATKI, PODATKI
Rewolucji w sferze podatków, jakie obowiązywać będą od 

1 stycznia 2009 roku nie będzie. Radni podjęli uchwałę o obowią-
zujących stawkach, jednak niewiele różnią się one od tych, jakie 
mieszkańcy płacą teraz.

Stawki podatku od nieruchomości w gminie wynosić będą rocznie:
1. od gruntów: związanych w prowadzeniem działalności gospodarczej 

(bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów) – 0,54 zł 
za 1 metr kwadratowy powierzchni; pod jeziorami zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne – 3,61 zł za 1 hektar powierzchni; pozostałych, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego – 0,10 zł za 1 metr kwadratowy

2. od budynków lub ich części: mieszkalnych – 0,39 zł za metr kwa-
dratowy; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 16 zł 
za metr kwadratowy powierzchni użytkowej; zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym – 8,40 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej; zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych – 4,01 za metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

3. od budowli – 2 procent ich wartości.

Podatki od nieruchomości wzrosły o 4,2 procenta w porównaniu ze 
stawkami uchwalonymi rok temu. Zakłada się, że dochody budżetu gminy 
w 2009 roku z tytułu podatków od nieruchomości wynosić będą prawie 
11,5 miliona złotych, z czego 9,5 miliona zapłacą firmy i przedsiębiorstwa, 
resztę osoby fizyczne.         ZS

 

– Wartość zadania wstępnie osza-
cowano na kwotę przekraczającą 
50 milionów złotych. Spodziewamy 
się, wniosek znajduje się w trakcie 
oceny, że otrzymamy dofinansowa-
nie w wysokości 65 procent wartości 
inwestycji. Powstanie 26 kilometrów 
kanalizacji grawitacyjnej,4 przepom-
pownie ścieków – mówi burmistrz, 
Grzegorz Wawryka.

W trakcie oceny znajduje się także 
wniosek o dofinansowanie budowy 
magistrali wodociągowej Brzesko-
Bochnia. Kosztować ona będzie 
prawie 8 milionów złotych, z czego 
blisko 5 milionów pochodzić ma z do-
tacji. Wśród zaplanowanych na dwa 
kolejne lata inwestycji znajduje się 
także uzbrojenie strefy komercyjnej 
na Pomianowskim Stoku oraz rozpo-
częcie budowy wodociągu w Porębie 
Spytkowskiej.

ZS
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Nazwiska osób, które znalazły się 
na pierwszej z tablic pochodziły 
z księgi zgonów obozu w Au-

schwitz. O pomoc w ustaleniu listy pro-
siliśmy także media, księży i rodziny 
pomordowanych. Mimo to, jak się póź-
niej okazało, nie udało się ustalić pełnej 
listy ofiar – mówi Adam Kwaśniak. Jak 
tylko pojawiły się pierwsze zarzuty, 
burmistrz Grzegorz Wawryka zlecił 
uzupełnienie listy Jerzemu Wyczesane-
mu. Ten, po żmudnych, wielomiesięcz-
nych poszukiwaniach ustalił kolejnych 
kilkadziesiąt nazwisk. Miesiąc temu, 
dwie kolejne tablice umieszczone zo-
stały na północnej ścianie cmentarza. 

– I cały czas myślimy o tym, żeby 
lista była pełna i zawierała wszystkie 
nazwiska ofiar. Apelujemy do miesz-
kańców. Jeżeli znają ludzi, mieszkań-
ców Brzeska, którzy zginęli w obozach 
koncentracyjnych, proszeni są o po-
dzielenie się tą wiedzą z Urzędem 
Miejskim bądź Miejskim Ośrodkiem 
Kultury – dodaje Adam Kwaśniak.

Na dawnej synagodze
Wartym przypomnienia jest także 
fakt, że pierwszą z tablic, wykonanych 
w ubiegłym roku ufundowała firma 
„Granit”, dwie kolejne, które odsłonięte 
zostały w tym roku sponsorował Cech 

W czasie obchodów tegorocznego Święta Niepodległości odsłonięte zostały kolejne tablice 
upamiętniające mieszkańców Brzeska, którzy w czasie II wojny światowej pomordowani 
zostali w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Pomysł taki zrodził się już kilka lat 
temu, a jego najgorętszy zwolennik, radny Adam Kwaśniak, doprowadził do tego, że 
w ubiegłym roku na murze cmentarza parafialnego wmurowano tablicę zawierającą 
kilkadziesiąt nazwisk. Nie obyło się bez drobnych potknięć. Otóż, już po zamontowaniu 
i poświęceniu tablicy okazało się, że nie wszystkie osoby, które poniosły śmierć w obozach 
koncentracyjnych zostały upamiętnione. Błąd udało się naprawić, w tym roku kolejne 
nazwiska wygrawerowano na marmurowych płytach.

Brzesko pamięta
Rzemieślników oraz Małych i Śred-
nich Przedsiębiorców, przy ogromnym 
wsparciu Władysława Wojnickiego.

– W ubiegłym roku, kiedy okazało 
się, że wiele nazwisk zostało pominię-
tych, rzemieślnicy od razu zareagowali 
i zobowiązali się, iż wykonają następne 
tablice z własnych funduszy. I tak się 
stało. Wiemy, że w dalszym ciągu nie 
ustalono nazwisk kilku osób, jeżeli 
tylko uda się uzupełnić listę, od razu 
przystąpimy do wykonania następnej 
tablicy – deklaruje kierownik biura 
Cechu, Krystyna Przybyło. 

Odsłonięcie tablic stało się przy-
czynkiem frontalnego ataku na władze 
Brzeska, którym w jednej z codzien-
nych gazet ogólnopolskich zarzucono 
antysemityzm. Bo, jak napisano, nikt 
nie pomyślał o tym, aby uczcić pamięć 
o brzeszczanach pochodzenia żydow-
skiego. Nie da się ukryć, że faktycznie 
w Brzesku takiej tablicy nie ma, jed-
nak nie jest to wynik złej woli czy za-
rzucanego niesłusznie antysemityzmu. 
Władze gminy Brzesko od wielu lat 
współpracują z Gminą Żydowską, która 
opiekuje się cmentarzem żydowskim. 

– Tablice odsłonięte 11 listopada są 
pierwszym etapem do upamiętnienia 
wszystkich brzeszczan, którzy zginęli 
lub zostali zamordowani w czasie 
II wojny, bez względu na wyznanie. 
W ciągu kilku najbliższych miesięcy 
osłonięta zostanie tablica poświecona 
pamięci brzeszczan wyznania mojże-
szowego. I nie jest to bynajmniej efekt 
krytyki, rozmowy w tej sprawie trwają 
już kilka miesięcy. Prowadzimy je 
z przewodniczącym Gminy Żydowskiej 
Tadeuszem Jakubowiczem. Ustalamy 
treść napisu na tablicy, która powie-
szona zostanie na budynku dawnej 
synagogi przy ulicy Puszkina, na 
budynku biblioteki – mówi burmistrz 
Grzegorz Wawryka.

Łokieć ziemi
– I tę tablicę ofiarowali się wykonać 
nasi rzemieślnicy – dodaje Krystyna 
Przybyło. – Napisy na niej wyryte zosta-
ną w trzech językach – polskim, angiel-
skim i hebrajskim. Czekamy tylko na 
tekst, tablica powstanie bardzo szybko. 

– Absolutnie nie było naszym za-
miarem, aby na tablicach nie umiesz-
czać brzeszczan pochodzenia żydow-
skiego. Ponadto absurdem jest zarzut, 
że nie umieściliśmy nazwisk Żydów 
na murze cmentarza katolickiego. 
Szanując pewne normy i przepisy nie 
umieszcza się na tablicach z krzyżem 
napisów bądź nazwisk wyznawców 
judaizmu. Ponadto jest jeszcze jedna 
sprawa. Musielibyśmy zatrudnić sztab 
badaczy – historyków, którzy pewnie 
latami musieliby pracować, aby usta-
lić i udokumentować nazwiska około 
trzech tysięcy osób. A i to pewnie nie 
uchroniłoby przed możliwością po-
pełnienia pomyłki – mówi kierownik 
Biura Promocji, Krzysztof Bigaj. 

Odsłonięcie tablicy nie będzie jedy-
nym przedsięwzięciem poczynionym 
przez władze Brzeska wspólnie z Gmi-
ną Żydowską. W 2009 roku odbędą się 
uroczystości upamiętniające pierwszy 
w Brzesku cmentarz wyznania moj-
żeszowego. Nawieziony tam zostanie 
„łokieć ziemi” oraz zamontowana zo-
stanie tablica pamiątkowa. 

– Nie wstydzimy ani nie boimy się 
tego, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu 
większość w Brzesku stanowili Żydzi. 
Zresztą jest to doskonale podkreślone 
w wydawnictwach dotyczących nasze-
go miasta. A cmentarz wyznawców ju-
daizmu znajdujący się przy ulicy Czar-
nowiejskiej poddawany jest corocznej 
pielęgnacji z pieniędzy pochodzących 
z budżetu gminy – dodaje burmistrz 
Wawryka. 

Bez komentarza
I jeszcze na koniec, uznając, że ko-
mentarz w tej sprawie jest absolutnie 
zbędny, podajemy treść maila przesła-
nego do Biura Promocji z zapytaniem 
od polskiego korespondenta izrael-
skiej gazety „Maariv”. „Chciałbym 
zapytać o Wasze oficjalne stanowisko 
na temat historii, która ostatnio 
gościła w mediach, gdzie podczas 
odsłonięcia tablic pamięci przy byłym 
obozie koncentracyjnym w Brzesku 
okazało się, że nie ma na tej tablicy 
nazwisk Żydów, którzy również byli 
zamordowani w tym obozie (...). Jak 
nazywał się obóz koncentracyjny 
w Brzesku, ile osób zostało tam stra-
conych i ile wśród nich było Żydów?”.

Zofia SITARZ
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W tym roku wśród 
wyróżnionych nie 
zabrak ło  o sób 

związanych z Brzeskiem. 
I tak wyróżnienie w ka-
tegorii „Pomoc Niepełno-
sprawnym” otrzymała dr 
Maria Kędziora, prezes 
Stowarzyszenia „Ostoja”, 
zaś Kazimierz Kural, wła-
ściciel Restauracji „Gali-
cyjska” wyróżniony został w kategorii 
„Działalność Filantropijna”. Wnioski 
o przyznanie nagród do Kapituły 
Nagrody złożył burmistrz Brzeska, 
Grzegorz Wawryka.

– Zarówno pani doktor Maria Kę-
dziora, jak i pan Kazimierz Kural swoją 
długoletnią działalnością zasłużyli na 
najwyższe laury. Pomagają bezinte-
resownie i z pełnym zaangażowaniem 
wszystkim, którzy pomocy potrzebują 
– niepełnosprawnym, ubogim, samot-
nym. Nagroda „Amicus Hominum” 
przyznawana jest od niedawna, ale 
wśród nagrodzonych znajdują się zna-
komitości z całego województwa. Cieszę 
się, że i mieszkańcy naszego miasta na 
nią zasłużyli – mówi Grzegorz Wawryka.

Początki były skromne
Początki społecznikowskiej pasji dok-
tor Marii Kędziory sięgają lat 80-tych 
ubiegłego wieku, kiedy w 1983 roku 
przy szpitalu w Brzesku powstał Od-
dział Rehabilitacji pod jej kierunkiem. 
Pacjenci przebywający na oddziale 
oraz przyjmowani w poradni sygnali-

Już po raz trzeci samorząd województwa małopolskiego przyznał nagrody „Amicus Ho-
minum”. Jest to wyróżnienie dla osób prywatnych, które „działają na rzecz dobra innych 
i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka”. To podziękowanie 
władz województwa dla wszystkich tych, których inwencja i oddanie upowszechniają po-
stawy wzajemnej pomocy, wsparcia i poświęcenia dla dobra innych ludzi. Nagroda „Amicus 
Hominum” jest uzupełnieniem nagrody marszałka województwa małopolskiego „Kryształy 
Soli” dla najlepszych organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku pu-
blicznego. Jest ona również rozwinięciem i kontynuacją polityki samorządu województwa 
związaną z promocją wolontariatu. Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest 
w sześciu kategoriach: polityka społeczna, polityka prorodzinna, ochrona zdrowia, pomoc 
niepełnosprawnym, edukacja i wychowanie, działalność filantropijna.

Amicus hominum 
p r z y z n a n e

zowali potrzebę stworzenia 
organizacji umożliwiającej 
spotkania i wsparcie nie-
pełnosprawnym. Spotkania 
z okazji zabaw andrzejko-
wych czy karnawałowych 
organizowała pani doktor 
w świetlicach lub w MOK. 
W 1998 roku była inicja-
torem powstania i zareje-
strowania Stowarzyszenia 

Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów 
i Wolontariuszy „Ostoja”. Do dzisiaj 
pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia. 
Działalnością Stowarzyszenia objęto 
niepełnosprawne dzieci i młodzież 
z całego powiatu brzeskiego. W 1999 
roku postanawia, wraz z parafią św. 
Jakuba, założyć Pasterstwo Osób Nie-
pełnosprawnych. Widząc 
konieczność jeszcze więk-
szej integracji sprawnych 
inaczej ze środowiskiem 
inicjuje powstanie Warszta-
tu Terapii Zajęciowej, które 
obecnie skupiają 45 osób. 
Szuka wsparcia wśród osób 
dobrej woli, aby urozmaicić 
spędzanie wolnego czasu 
swoim podopiecznym. Dzię-
ki zaangażowaniu brze-
skich kupców, a szczególnie ówczesne-
go radnego, a później wiceburmistrza, 
Krzysztofa Bigaja, organizuje w 1999 
roku I Spartakiadę Osób Niepełno-
sprawnych. Brało w niej udział ponad 
50 uczestników i aż 200 wolontariuszy 
z brzeskich szkół.

Stała opieka
dla 200 niepełnosprawnych
Pani doktor z żelazną determinacją 
postanawia zmienić stereotyp dziec-
ka niepełnosprawnego, zamkniętego 
w sobie, bez zainteresowań i zdanego 
na ciągłą łaskę opiekuna. Temu służą, 
między innymi, WTZ i spartakiady. 
Zawody sportowe zaczęły z roku na 
rok gromadzić coraz większą liczbę 
uczestników. W 2008 roku w sparta-
kiadzie uczestniczyło ponad 200 osób 
niepełnosprawnych, także z Afganista-
nu i Węgier. Olbrzymią pomocą służy 
krakowski PRFON oraz Urząd Miejski 
w Brzesku. W 2003 roku pani Maria 
inicjuje pikniki integracyjne na Ran-
cho „Pasja”. Mają one służyć spotka-
niom niepełnosprawnych, ich rodzin, 
zaproszonych sponsorów i młodzieży 
szkół brzeskich. Podczas pikniku arty-
ści niepełnosprawni wystawiają prace 
malarskie, rękodzielnicze, ceramiczne 
i inne. W programie są występy mu-
zyczne oraz wspólna zabawa taneczna. 
Łączna liczba uczestniczących każdo-
razowo w piknikach to blisko 300 osób. 
Nie mniejszym powodzeniem wśród 
podopiecznych pani Marii cieszą się 
wspaniałe bale karnawałowe i an-
drzejkowe. Pani doktor z właściwą so-
bie skromnością ale i werwą namówiła 
właścicieli restauracji „Galicyjska” do 
użyczenia lokalu i sponsorowania tych 
zabaw. W imprezach tych uczestniczy 
około 150 niepełnosprawnych. Aby 
zebrać więcej funduszy dla swoich 
podopiecznych organizuje wystawy 
połączone z aukcjami prac niepełno-
sprawnych. Pieniądze z nich wspo-
magają wakacyjne wyjazdy, pikniki 
i spotkania integracyjne. Szacuje się, 
że dzięki zaangażowaniu pani doktor 
opieką i terapią jest stale objętych 
około 200 niepełnosprawnych.

Dobroć wraca
Kazimierz Kural rozpoczął 
w 1978 roku działalność 
gospodarczą, przejmując 
w ajencję restaurację Kasz-
telańską w Wojniczu. Będąc 
życzliwym i zawsze otwar-
tym na potrzeby innych, już 
wtedy dał się poznać jako 
człowiek wielkiego serca. 
Wyrazem tego są organizo-
wane aż do chwili obecnej 

wieczerze wigilijne dla osób ubogich 
oraz samotnych. Pan Kazimierz, wraz 
z żoną Anną nie stronili także od pomo-
cy dla dzieci i młodzieży z wojnickich 
szkół. W 1993 roku państwo Kuralo-
wie przenieśli działalność do Brzeska 
i otworzyli restaurację „Galicyjska”. 
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Potrzebujący zawsze mogą liczyć na 
ich wsparcie materialne. Od tamtej 
pory wieczerze wigilijne odbywają się 
w dwóch miastach. „Dobroć dana in-
nym, wraca w dwójnasób” – to zdanie 
często powtarzane przez pana Kazimie-
rza. Tradycją jest przygotowywanie i do-
starczenie przez „Galicyjską” w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy 
około 50 paczek z żywnością dla osób, 
które są przykute do łóżek. 

W 2001 roku pan Kazimierz zaini-
cjował powstanie kuchni dla ubogich, 
która działa pod patronatem brzeskie-
go „Caritasu”. Zapewnia częściowy 
wkład do kotła oraz przygotowanie 
posiłków. Codziennie wydawanych 
jest od 100 do 150 gorących posiłków. 
Beneficjentami jego pomocy zostali nie 
tylko podopieczni Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej i „Caritasu” ale 
także szkoły, przedszkola, związki 
wyznaniowe i całe grono niezarad-
nych życiowo i niepełnosprawnych 
z terenu powiatu brzeskiego. Od 1999 
roku wspiera finansowo spartakiady 
integracyjne, organizuje Dzień Matki 
dla podopiecznych WTZ oraz Stowa-
rzyszenia „Ostoja”. Jest od 2000 roku 
organizatorem i donatorem corocznych 
bali charytatywnych, z których do-
chód w całości jest przeznaczony dla 
podopiecznych brzeskiego oddziału 
„Caritas”. Pan Kural pokrywa także 
koszty wyżywienia dla kilku uczniów 
z niezamożnych rodzin. Po urodzeniu 
się brzeskich pięcioraczków zorganizo-
wał dla nich uroczyste chrzciny.

Nagrody i medale
W 2006 roku został laureatem nagrody 
imienia Świętego Brata Alberta, wy-
różnienia szczególnie prestiżowego dla 
wszystkich filantropów. Jego postawę 
doceniają Prezydent RP, od którego 
w 2003 roku otrzymał tytuł „Lider 
Przedsiębiorczości”, marszałkowie 
województwa małopolskiego, Krajowa 
Rada Rzemiosła, posłowie i samorzą-
dowcy, dyrektorzy szkół i wielu innych 
instytucji. Szczególnie cenne są jednak 
dla pana Kazimierza zwykłe słowa 
wdzięczności od jego podopiecznych. 
Pan Kazmierz to nie tylko filantrop 
ale także rzetelny pracodawca zatrud-
niający ponad 30 osób, wychowawca 
młodzieży. Pełni funkcję Podstarszego 
Cechu Rzemieślników oraz Małych 
i Średnich Przedsiębiorców. 

Za swoją pracę i działalność został 
odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, 
Odznaką Honorową za Zasługi dla 
Oświaty, Złotą Odznaką Rzemio-
sła Polskiego i Odznaką Honorową 
Polskiego Czerwonego Krzyża.   ZS

REKTOR MAŁOPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w Brzesku prof. zw. dr hab. 
Stanisław Lis wraz z burmistrzem Grzegorzem Wawryką byli organizatorami 
konferencji naukowej zatytułowanej „Restrukturyzacja, przedsiębiorczość lokal-
na – aspekty ekonomiczno-humanistyczne”. Honorowy patronat nad konferencją 
objął minister skarbu Aleksander Grad. 

– W gospodarce rynkowej prywatyzacja, przedsiębiorczość i innowacja są 
głównymi czynnikami rozwoju gospodarczego Polski. Wymuszają one podno-
szenie efektywności i racjonalności gospodarowania zwłaszcza na poziomie 
przedsiębiorstw. Coraz większy wpływ na rozwój przedsiębiorczości na szczeblu 
lokalnym mają instytucje samorządowe, które mogą stymulować bądź hamować 
ten proces – mówił profesor Stanisław Lis. 

Zasadniczym celem konferencji naukowej było wskazanie czynników – zarów-
no makroekonomicznych jak i systemowych – wpływających na rozwój przedsię-
biorczości w Polsce, a zwłaszcza w regionie brzeskim. Swoje referaty wygłosili 
wicemarszałek województwa małopolskiego Roman Ciepiela, który przedstawił 
wykład zatytułowany „Fundusze europejskie a rozwój przedsiębiorczości w Ma-
łopolsce”, rektor MSzW w Brzesku prof. zw. dr hab. Stanisław Lis zaprezentował 
wykład „Akcesja Polski do euro – szansa dla przedsiębiorczości?”. 

Prof. zw. dr hab. Janina Wyczesany zaprezentowała referat „Aktywność czło-
wieka w środowisku lokalnym” a kanclerz MSzW Bożena Szołtysek przedstawiła 
uczestnikom konferencji referat „Szkoły wyższe niepubliczne w kontekście reali-
zacji założeń procesu bolońskiego”. Burmistrz Grzegorz Wawryka przedstawił 
plany inwestycyjne gminy na lata 2008-2010.

– Najważniejsze plany inwestycyjne na najbliższe dwa lata dotyczą przede 
wszystkim budowy kanalizacji oraz remontów dróg gminnych. Poważnym przed-
sięwzięciem będzie budowa Centrum Kulturalno-Bibliotecznego, które gmina 
realizować będzie wspólnie z powiatem i samorządem województwa. Na każde 
z wymienionych zadań będziemy potrzebować ogromnych pieniędzy, o których 
pozyskanie już rozpoczęliśmy starania – mówił burmistrz Grzegorz Wawryka. ZS

DLA BIZNESU I SAMORZĄDÓW

Czytelnikom, współpracownikom
i wszystkim mieszkańcom gminy

niezwykłych świąt Bożego Narodzenia
oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym 2009 roku

życzy redakcja Brzeskiego Magazynu Informacyjnego
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Na pierwszą wigilię zaprosili 
pięćdziesiąt osób. Odbyła się 
ona w lokalu przy ulicy Ko-

ściuszki i wspomina ja Pan Kazimierz 
do dzisiaj z łezką w oku. Listę gości 
ułożył wspólnie z księdzem Józefem 
Mularzem, który do dzisiaj jest dobrym 
duchem tego przedsięwzięcia. Dokład-
nie 24 grudnia 1993 roku podzielili się 
opłatkiem ze swoimi gośćmi. Po kolacji 
były kolędy, było pięknie, nastrojowo 
i rodzinnie. I już wówczas Państwo Ku-
ralowie obiecali sobie, że takie wigilie 
urządzać będą każdego roku. I tak się 
faktycznie stało. Z czasem spotkanie 
nabrało rozmachu, w organizację włą-
czył się Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej i Caritas, których to pracownicy 
pomagają w sporządzaniu listy gości.

Zapalić iskierkę nadziei
– Stół mamy duży, więc chętnie zapra-
szamy do niego w tym okresie tych, 
którym czegoś brakuje. Chcemy zapalić 
dla nich iskierkę nadziei i sprawić, żeby 

Już po raz szesnasty właściciele restauracji „Galicyjska” państwo Anna i Kazimierz Kuralowie 
gościć będą u siebie około dwustu osób w czasie spotkania wigilijnego. – Do stołu zapraszam 
zgodnie z przesłaniem zawartym w Ewangelii. Bo tam powiedziano, że jeśli wyprawia się 
przyjęcie, to zaprosić trzeba na nie tych, którzy najbardziej tego potrzebują – mówi Ka-
zimierz Kural. – Nie mogę nawet opisać tego uczucia, które towarzyszy mi w czasie tego 
wyjątkowego spotkania. Jestem szczęśliwy i wzruszony. Podobnie czuje moja małżonka, 
która w przygotowanie wigilijnej kolacji wkłada wiele trudu i serca. Wszystko co mamy 
najlepszego stawiamy na stołach. Wszystko dla naszych gości, bo ludzie ubodzy czy samotni 
najpiękniej potrafią wyrazić swoją wdzięczność.

Serdeczna kolacja
uwierzyli, że nie brak ludzi sprawiedli-
wych, życzliwych, gotowych podzielić się 
swoimi dobrami – mówi pan Kazimierz.

Nigdy państwo Kuralowie nie 
szczycili się stanem swego posiadania. 
Ich przyjaciele wiedzą, jak są skromni, 
uczciwi i życzliwi. Pan Kazimierz hie-
rarchię swoich wartości ułożył już bar-
dzo dawno temu. Na samym początku 
tej listy jest drugi człowiek, tego stara 
się zaakceptować ze wszystkimi jego 
słabościami, bolączkami i potknięcia-
mi. Przychodzi mu to bez trudu. Jest 
pewien, że postępuje właściwie.

Boże Narodzenie może być codziennie
Państwo Kuralowie pomagają nie 
tylko od święta. Sponsorują najwięk-
sze brzeskie imprezy – Dni Brzeska, 
Pożegnanie Lata, Diecezjalne Święto 
Chleba i wiele, wiele innych. Czują, 
że są potrzebni, jak mówią, w swojej 
małej ojczyźnie. Najwięcej jednak ich 
uwagi skupia się zawsze na tych naj-
bardziej potrzebujących.

Nagrody i wyróżnienia, podzięko-
wania i dyplomy, statuetki-tych, które 
znajdują się w posiadaniu państwa 
Kuralów nie sposób zliczyć. Trudno 
także wymienić wszystkie kategorie 
w których je otrzymali. Ale ulubionym 
trofeum pana Kazimierza jest nagroda 
przyznana przez Stowarzyszenie Brata 
Alberta. Nietrudno się domyślić, że do-
stał ją za działalność charytatywną. 

– W tej samej kategorii nagrodę 
dostała Matka Teresa z Kalkuty. Tym 
bardziej jest ona dla mnie cenna. Moim 
mottem są jej przepiękne słowa, że 
Boże Narodzenie jest wtedy, gdy poma-
ga się drugiemu człowiekowi.

W restauracji Galicyjska państwo 
Kuralowie zatrudniają kilkadziesiąt 
osób, ale to dla nich nie tylko pracowni-
cy. To są przyjaciele i współtwórcy ich 
sukcesu. Surowymi i wymagającymi 
nauczycielami są dla praktykantów. 
Pracownicy mówią o nich z ogromną 
życzliwością. Wiedzą, że zawsze mogą 
na nich liczyć.

– Jeżeli chodzi o kulinaria to mam 
jedna zasadę. Nikomu nie podałbym 
tego, czego sam bym nie zjadł. Nowe 
przepisy przychodzą mi w różnych 
momentach, zapisuję  je i  jak najszyb-
ciej staram się przetestować. Jeżeli są 
dobre, wpisuje je do karty dań-mówi 
pan Kazimierz.

Gości restauracyjnych traktuje 
wyjątkowo, bo skoro mu zaufali 
i przyszli do niego, to musi sprawić, 
żeby wyszli zadowoleni. Taka postawa 
zawsze popłaca, bowiem zadowolonych 
i wracających do Galicyjskiej jest coraz 
więcej. Klienci z wielu miast znają 
charakterystyczny smak jego potraw, 
wyrobów garmażeryjnych i ciast. 

Zofia SITARZ

 

Brzeskie

Zakłady Komunalne

posiadają wolną 
powierzchnię około 0,5 ha 

zlokalizowaną 
przy ul. Przemysłowej

do wynajęcia pod 
składowanie materiałów itp.

Bliższych informacji
udziela Prezes spółki

nr tel. 0146630563
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Medale Komisji Edukacji Na-
rodowej otrzymali: Anna Ku-
ral, Adam Halik i Zygmunt 

Czyżycki. 
Anny Kural w Brzesku nikomu 

przedstawiać nie trzeba. Od 15 lat 
wraz z mężem prowadzi restaurację 
„Galicyjska”. Bardzo dobre warunki 
techniczne restauracji pozwalają na 
prowadzenie efektywnego, nowocze-
snego szkolenia młodocianych pra-
cowników. Po ukończeniu praktyki 
w zakładzie młodzież nie ma żadnego 
kłopotu ze znalezieniem pracy. Pań-
stwo Kuralowie wyszkolili już ponad 
60 uczniów. Oprócz działalności edu-
kacyjnej i gospodarczej p. Kuralowie 
włączają się w działalność charyta-
tywną na terenie gminy oraz Cechu 
Rzemieślników oraz Małych i Średnich 
Przedsiębiorców, którego są członkami. 

Adam Halik jest przewodniczącym 
Państwowej Komisji Egzaminacyjnej 
przy Izbie Rzemieślniczej w Tarnowie. 
Piekarnia, którą prowadzi wraz z żoną 
Marią od 1979 roku stale się rozwija 
i od lat kształci młodocianych pracowni-
ków. W szkoleniu uczniów Adam Halik 
zwraca uwagę na jakość pracy, dbałość 

W siedzibie Cechu Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców odbyła się nie-
codzienna uroczystość. Gościli na niej przedstawiciele władz gminy i powiatu, dyrektorzy 
szkół, nauczyciele, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, wizytatorzy. Głównymi 
bohaterami imprezy byli rzemieślnicy – mistrzowie praktycznej nauki zawodu. Najlepsi 
z nich dostali medale i odznaczenia. Uhonorowano w ten sposób ich wkład w praktyczne 
przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu. 

Medale dla mistrzów
o higienę. Stale unowocześnia i moder-
nizuje linie technologiczne w swoim 
zakładzie, dbając przede wszystkim 
o walory smakowe swoich wyrobów. 

Zygmunt Czyżycki prowadzi działal-
ność gospodarczą od 1992 roku i posiada 
tytuły mistrzowskie w kilku zawodach. 

Posiadając odpowiednie kwalifikacje pe-
dagogiczne i zawodowe jest członkiem 
Państwowej Komisji Egzaminacyjnej 
przy Izbie Rzemieślniczej w Tarnowie. 
Obok  gospodarczej prowadzi działal-
ność edukacyjną i szkoleniową. Pracy 
tej poświęca wiele uwagi, szczególnie 
dbając o profesjonalizm, uczciwość 
i zaangażowanie w wykonanie zawo-
du. Wyszkolił już 50 uczniów, którzy 
przystępując do egzaminu na tytuł 
czeladnika osiągają dobre wyniki. Trzy 
lata temu Zygmunt Czyżycki otrzymał 
tytuł „Małopolski Rzemieślnik Roku”. 

Złoty medal imienia Jana Kilińskie-
go „Za zasługi dla rzemiosła polskie-
go” otrzymał Stanisław Pięta, który 
działalność gospodarczą prowadzi od 
ponad 25 lat. Znany jest nie tylko jako 
wybitny fachowiec umiejętnie pomna-
żający dorobek firmy ale także ceniony 
w swoim środowisku Podstarszy Cechu 

mający duży wpływ na rozwój przed-
siębiorczości na terenie jego działania. 

Złote odznaki „Za szkolenie uczniów 
w rzemiośle” uhonorowani zostali: Zyg-
munt Czyżycki, Gerard Góral, Maria 
Halik i Marek Pukal. 

Gerard Góral prowadzi zakład me-
chaniki i elektroniki samochodowej od 
1990 roku. Uprzejma, profesjonalna, 
znakomicie wyszkolona załoga jest 
nie tylko gwarantem wysokiej jakości 
świadczonych usług ale i terminowości 
ich wykonania. Jest członkiem Państwo-
wej Komisji Egzaminacyjnej przy Izbie 
Rzemieślniczej w Tarnowie w zawodzie 
mechanika i elektromechanika pojazdo-
wa. Wyszkolił już blisko 30 fachowców.

Maria Halik prowadzi piekarnię. 
Bardzo dobre warunki techniczne za-
kładu pozwalają na prowadzenie efek-
tywnego szkolenia młodocianych pra-

cowników. Wyszkoliła już 20 uczniów, 
z których większość to jej pracownicy. 
Piekarnia stale się rozwija poprzez 
wprowadzenie nowego asortymentu 
pieczywa. Wyroby – chleb i ciasta 
produkowane są przy zastosowaniu 
naturalnych składników. 

Marek Pukal prowadzi zakład 
„Elektro-Usługi”. Od samego początku 
firma zdobywała wysoką renomę, stale 
się rozwija i umiejętnie dostosowuje 
do potrzeb rynku. Bogaty asortyment 
usług przyczynił się do sukcesu, co jest 
także zasługą wyspecjalizowanej zało-
gi, ale przede wszystkim znakomitym 
umiejętnościom menadżerskim wła-
ściciela. Jest członkiem Państwowej 
Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie 
elektromechanik. Prowadząc działal-
ność edukacyjno-szkoleniową przygo-
tował do zawodu blisko 30 uczniów. 

ZS

Jastew:
Sprzedam działki

10 i 14 ar
(gaz, prąd, woda).

Ulica oświetlona, miejsce 
widokowe, działki przylegają 

do ulicy asfaltowej.

Cena 4,4 tys/ar.

Tel: 600 514 502.
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MAREK ADAMCZYK
Mieszkańcom całej gminy życzę poczu-
cia radości z faktu, że tu żyją, rodzin-
nych spotkań przy świątecznym stole, 
spełnienia marzeń. A samorządowcom 
życzę, aby w przyszłym roku udało im 
się pozyskać jak najwięcej pieniędzy 
z funduszy unijnych na rozwój infra-
struktury drogowej i sanitarnej.

TADEUSZ PASIERB: Gminie życzę 
pomyślności w rozwoju i pozyskania 
środków z zewnątrz na realizację 
zaplanowanych inwestycji. Chodzi 
tu głównie o budowę Centrum Kul-
turalno-Bibliotecznego, rewitalizację 
Rynku i rozbudowę sieci kanalizacyj-
nej. Mieszkańcom zaś życzę zdrowia 
i pomyślności oraz tego, aby kryzys 
finansowy ominął wszystkie rodziny.

JADWIGA KRAMER
Samorządowcom i gminie życzę tego, 
aby w przyszłym roku udało im się 
uporać z zamierzeniami w zakresie 
opracowania planów zagospodaro-
wania przestrzennego. Życzyłabym 
wszystkim, aby udało się rozwiązać 
problemy związane z oświatą, to zna-
czy z remontami i planowaną reformą. 
Nie uda się w ciągu jednego roku roz-
wiązać problemów mieszkalnictwa, ale 
życzę samorządowcom, aby przynajm-
niej w części udało im się rozładować 
listę przydziałów na mieszkania ko-
munalne. Mieszkańcom Poręby Spyt-
kowskiej życzę budowy wodociągu. 
Radnym życzę tego, aby potrafili się 
porozumiewać i współpracować dla do-
bra całej gminy, wszystkim mieszkań-
com zdrowia i wszelkiej pomyślności.

KATARZYNA PACEWICZ-PYREK 
Gminie życzę realizacji planów inwe-
stycyjnych – budowy kanalizacji, re-
montu dworca PKP. Marzeniem moim 
jest, aby były pieniądze na budowę i re-
monty dróg i chodników, aby powstało 
Centrum Kulturalno-Biblioteczne. 
Mieszkańcom życzę miłości, szacun-
ku, zrozumienia, żeby nie dotknął ich 
kryzys gospodarczy. I jeszcze tego, aby 
miasto i gmina, gdzie żyją były dla 
nich bezpieczne, wygodne i zapewniały 
rozwój w każdej dziedzinie. 

LESZEK KLIMEK
Gminie życzę jak najwięcej pieniędzy 
na budowę kanalizacji oraz dróg, szcze-
gólnie tych wiejskich. A mieszkańcom 
życzę tego, aby dobrze żyło im się 
w naszej gminie.

KRZYSZTOF OJCZYK
Gminie życzę stabilnych dochodów na 
zaplanowane inwestycje – kanalizację, 
rozbudowę placówek oświatowych, sal 
gimnastycznych. Mieszkańcom zaś zdro-
wia i spokoju, aby nadchodzący rok był 
lepszy od tego, który właśnie się kończy.

JÓZEF CHRUŚCIEL
Wszystkim mieszkańcom życzę zdro-
wia i pomyślności, bezpieczeństwa 
i szczęścia. A gminie życzę, aby wszyst-
kie wnioski o dotacje zyskały pozytyw-

ną opinię. To pozwoli na realizację 
inwestycji służących mieszkańcom. 
Radnym życzę zgody i perspektywicz-
nego myślenia.

JERZY TYRKIEL
Gminie życzę dynamicznego rozwoju 
gospodarczego i społecznego. Miesz-
kańcom wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym.

STANISŁAW GÓRA
Mądrych i trafnych decyzji, sukcesu 
w pozyskiwaniu pieniędzy unijnych 
– to życzenia dla gminy. Mieszkań-
com życzę zdrowia i spokoju w życiu 
rodzinnym, mieszkańcom Poręby 
Spytkowskiej życzę tego, aby doczekali 
się wreszcie wodociągu. 

MIROSŁAW WIŚNIOWSKI
Mieszkańcom życzę, aby nie odczuli skut-
ków kryzysu gospodarczego, zadowole-
nia w życiu osobistym, sukcesów, zdro-
wia, zadowolenia z pracy. A gminie życzę 
jak najwyższych wpływów z podatków 
i dużo pieniędzy z funduszy unijnych 
na realizację zaplanowanych inwestycji. 

TADEUSZ CIUREJ
Zdrowia i samych radosnych i pogod-
nych dni, aby narodzony Chrystus 
błogosławił wszystkim mieszkańcom 
naszej gminy. Życzę gminie i samo-
rządowcom, żeby udało się spełnić 
oczekiwania mieszkańców w zakresie 
inwestycji. Budowa Centrum Kultu-
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ralno-Bibliotecznego, odnowa dworca 
PKP, budowa dróg i chodników – to za-
dania, na które mieszkańcy czekają.
 

GRZEGORZ WAWRYKA
Pomyślności na cały 2009 rok, zdrowia, 
spokojnej pracy, szczęścia i dobrobytu 
– tego życzę mieszkańcom. A gminie 
i wszystkim radnym życzę, aby udało 
się zrealizować zaplanowane inwesty-
cje, to poprawi jakość życia ludzi.

MARIA KĄDZIOŁKA
Gminie życzę pomyślności w pozy-
skiwaniu funduszy unijnych na in-
westycje. Samorządowcom tego, aby 
mieszkańcy byli zadowoleni z ich pra-
cy, zaś samym mieszkańcom zdrowia, 
radości i pomyślności w realizowaniu 
życiowych planów. 

FRANCISZEK BRZYK
Gminie życzę, aby udało się przynajm-
niej w części zrealizować zaplanowane 
inwestycje. Mieszkańcom zaś życzę za-
dowolenia z inicjatyw samorządu, aby 
czuli to, że gmina dba o ich potrzeby. 
Życzę im także cierpliwości, zdrowia 
i wszelkiej pomyślności.

APOLONIA WARZECHA
Gminie życzę tego, aby jak najwięcej 
wniosków złożonych o dotacje zostało 
zaakceptowanych przez fundusze 
i urzędy, które decydują o ich podziale. 
To zmniejszy bezrobocie i poprawi byt 
mieszkańców. Młodzieży życzę, aby za-

rządzający gminą zwiększyli pulę pie-
niędzy na jej rozwój i rozrywkę. A miesz-
kańcom, oprócz zdrowia, zadowolenia 
i dobrego statusu materialnego, życzę 
dobrych inwestycji – dróg i kanalizacji. 

LECH PIKUŁA
Gminie życzę zgody i większych pie-
niędzy, które pozwolą na rozbudowę 
infrastruktury. Większej elastyczności 
w pozyskiwaniu funduszy na inwesty-
cje. Mieszkańcom przekazuję życzenia 
powodzenia, aby ziściły się wszystkie 
ich plany i zamierzenia. Życzę także 
zdrowia i pomyślności.

ADAM KWAŚNIAK
Mieszkańcom życzę ciepła, spokoju, mi-
łości i pomyślności w całym nadchodzą-
cym roku. A gminie i samorządowcom 
mądrych decyzji, dzięki którym zasłu-
żą na uznanie i szacunek ludzi. I oczy-
wiście dużo, dużo pieniędzy na oczeki-
wane przez mieszkańców inwestycje.

STANISŁAW MILEWSKI
Miłości, zgody, radości, spokoju, zro-
zumienia i spełnienia wszystkich pra-
gnień – to życzenia, które kieruję do 
wszystkich mieszkańców gminy. A gmi-
nie życzę pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy, 
te pozwolą na realizację zamierzonych 
planów, które służyć będą wszystkim.

EWA CHMIELARZ
Wszystkim mieszkańcom życzę szczę-
śliwych świąt Bożego Narodzenia, 
spełnienia marzeń, powodzenia w ży-
ciu zawodowym i prywatnym. Jako 
radna życzę także mieszkańcom, aby 
zadowoleni byli ze stanu dróg i chod-
ników. A gminie życzę realizacji za-
mierzonych planów i budującej zgody 
radnych, posłów i wszystkich, którzy 
pracują dla jej dobra.

JÓZEF KUBAS 
W roku 2009 zgody narodowej, więk-
szej aktywności pracowników Ma-
gistratu i radnych Rady Miejskiej 
w Brzesku na rzecz mieszkańców 
gminy.

MARIA KUCIA 
Na Nowy Rok życzę wszystkim miesz-
kańcom naszego Miasta i Gminy 
pomyślności, spełnienia marzeń i oso-
bistych zamierzeń. Niech każdy dzień 
2009 roku będzie pełen słońca i radości 
a wzajemna życzliwość, serdeczność 
pomogą rozwiązywać problemy dnia 
codziennego a błogosławieństwo Bożej 
Dzieciny i opieka Jego Matki towarzy-
szą każdemu z nas.  

ZAPROSZENIE NA BAL
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka wraz z małżonką mają zaszczyt zaprosić Państwa na Bal Magistracki, 
który odbędzie się 24 stycznia 2009 roku w salach restauracji „Galicyjska”, przy ulicy Mickiewicza.

Honorowym patronem balu będzie ksiądz dziekan Józef Drabik, a dochód z balu przeznaczony 
będzie na wyposażenie brzeskiej Fary. 

O znakomitą atmosferę balu zadba wodzirej, a muzyczną oprawę zapewni znany i renomowany 
zespół muzyczny. Specjały stołu przygotuje sam mistrz – Kazimierz Kural. W trakcie balu przewidziano 
konkursy i zabawy z licznymi nagrodami i upominkami. Cena dwuosobowego biletu to 230 złotych. 

Wszelkich informacji udzielają oraz zapisy przyjmują: Biuro Promocji UM, tel. 014 66 301 88, 
restauracja „Galicyjska”, tel. 014 66 35 505 oraz Cech, tel. 014 66 311 61.
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Minęło 2 lata od czasu  pierwszej 
sesji obecnej kadencji Rady 
Miejskiej. Od listopada 2006 

roku RM odbyła 34 posiedzenia sesji, 
w tym 3 nadzwyczajne i 3 uroczyste. 
W czasie tych spotkań radni podjęli 
241 uchwał, oświadczenie w sprawie 
udzielania pomocy  rodzinie pięcioracz-
ków, wydali opinię w sprawie dofinan-
sowania  opieki higieniczno-lekarskiej 
w placówkach  dydaktyczno-oświato-
wych na terenie gminy Brzesko oraz 
opinię w sprawie  lokalizacji łącznika 
zjazdu z autostrady  do drogi krajowej 
nr 4, przyjęli także wiele wniosków, 
w tym również te dotyczące oceny 
funkcjonowania spółek gminnych. 
Radni zgłosili 100 interpelacji  i 301 
wniosków,  które zostały przekazane do 
realizacji  burmistrzowi. Na wszystkie 
zgłoszone interpelacje i wnioski radni 
otrzymali odpowiedzi. Przewodniczący 
RM Krzysztof Ojczyk chwali kolegów za 
punktualność i obecność na posiedze-
niach komisji i na obradach sesji. 

W skład RM wchodzą: Marek 
Adamczyk, Franciszek Brzyk, Tadeusz 
Ciurej, Ewa Chmielarz, Józef Chru-
ściel, Stanisław Góra, Maria Kądziołka, 
Leszek Klimek, Mieczysława Klimek, 
Jadwiga Kramer, Józef Kubas, Maria 
Kucia, Adam Kwaśniak, Stanisław 
Milewski, Krzysztof Ojczyk, Katarzy-
na Pacewicz-Pyrek, Tadeusz Pasierb, 
Lech Pikuła, Adam Smołucha, Apolo-
nia Warzecha, Mirosław Wiśniowski.

BUDŻET, OŚWIATA, INWESTYCJE
13 radnych nie opuściło żadnej sesji, 
a pozostali radni (co należy podkreślić) 
każdorazowo usprawiedliwiali swoją 
nieobecność na sesji. Radni, którzy 
nie opuścili żadnych posiedzeń komi-
sji to: Maria Kucia, Maria Kądziołka, 
Jadwiga Kramer, Katarzyna Pacewicz-
Pyrek, Mirosław Wiśniowski, Adam 
Kwaśniak i Jerzy Tyrkiel (do czasu 
pełnienia mandatu radnego).

Tematyka każdej sesji jest bardzo 
obszerna i nie sposób wymienić tu 
wszystkich omawianych problemów, 
najważniejsze problemy,  z którymi 
radni muszą się zmierzyć to, między 
innymi uchwalanie budżetu gminy 
oraz jego ciągłe nowelizacje mające na 
celu  wprowadzanie nowych zadań do 
budżetu. Wiele uwagi radni poświęcają 
sprawom lokalnej oświaty – nauczania 
języków obcych w przedszkolach, szko-
łach podstawowych i w gimnazjach na 
terenie gminy, ustalają regulaminy 
wynagradzania dla nauczycieli oraz dla 
pracowników niepedagogicznych. Po-
dejmują uchwały dotyczące remontów 
i inwestycji w szkołach i przedszkolach.

W ostatnich miesiącach radni dys-
kutowali, omawiali i oceniali funkcjono-
wanie miejskich spółek komunalnych, 
plany ich funkcjonowania w latach 
kolejnych, w szczególności dokonano 
oceny funkcjonowania  komunikacji 
zbiorowej  na terenie gminy. Radni 
przedyskutowali i przyjęli do realizacji 
program wieloletniego rozwoju budow-
nictwa komunalnego. Nie udało się 
niestety do tej pory wypracować lokali-
zacji  oraz konsensusu społecznego dla 
budownictwa socjalnego. Wiele czasu  
i energii zajęło radnym wypracowa-
nie opinii w sprawie wyboru łącznika 
z autostrady. Rada na bieżąco moni-
toruje  wszystkie inwestycje gminne, 
a w przede wszystkim te związane z wo-
dociągowaniem i kanalizacją, poprawą 
bazy oświatowej, budową i odwadnia-
niem dróg i chodników, remontami 
świetlic osiedlowych i domów ludowych. 

RADNI PODSUMOWUJĄ
– Podsumowując ten okres naszej 
działalności chciałbym powiedzieć, iż 
były to pracowite dwa lata, a Rada 
Miejska w sposób właściwy wypełniała 
swoje ustawowe obowiązki. Świadczy 
o tym wspomniana ilość odbywanych 
posiedzeń, podejmowanych wniosków 
i uchwał oraz poruszane na nich tema-
ty. Choć nie da  się uniknąć problemów, 
przekładała się ona bezpośrednio lub 
pośrednio na rozwiązywanie ludzkich 
codziennych spraw. Z tego też zosta-
niemy przez naszych wyborców na ko-
niec naszej kadencji rozliczeni – mówi 
przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk. 

Najwięcej posiedzeń  – 44 – ma na 
swoim koncie komisja rewizyjna, która, 
oprócz kontroli pracy burmistrza, zaj-
muje się także rozpatrywaniem skarg.

– Mieszkańcy piszą skargi na bur-
mistrza, na kierowników jednostek 
organizacyjnych gminy. Pisma doty-
czą różnych problemów, wszystkie są 
rozpatrywane i traktowane z wielką 
powagą. Większość z nich jest bezza-
sadnych. Z kolegami radnymi bardzo 
dobrze się współpracuje, od początku 
kadencji realizujemy przyjęty plan. 
Naszym priorytetem są drogi, chodniki, 
poprawa bezpieczeństwa, monitoring to 
moje oczko w głowie. Plany na kolejne 

dwa lata mamy bardzo poważne. Przede 
wszystkim kontynuowanie budowy 
kanalizacji, budowę nowej biblioteki, 
remont dworca PKP. Najbardziej cie-
szy fakt, że większość planów udaje 
się realizować. Doskonale układa się 
współpraca z burmistrzem, który za-
wsze wychodzi nam naprzeciw, słucha 
naszych propozycji i bierze pod uwagę 
to, co mówią mieszkańcy – mówi radna 
Maria Kądziołka, przewodnicząca ko-
misji rewizyjnej.

– Trudno jest chwalić samego sie-
bie, ale uważam, że to były pracowite 
dwa lata. Podjęliśmy uchwały trudne, 
wymagające wielu konsultacji z miesz-
kańcami. Mimo, że budżet gminy 
każdego roku jest napięty i nie można 
zrobić wszystkiego, czego oczekują od 
nas mieszkańcy, udaje się realizować 
wiele inwestycji. Po stronie zasług 
rady na pewno wpisałbym także to, że 
na pewien czas udało się powstrzymać 
podwyżki cen za wodę i ścieki oraz zli-
kwidować podatek od posiadania psów.  
Podwyżka gminnych podatków, jakie 
obowiązywać będą w przyszłym roku 
to zaledwie poprawki kosmetyczne 
– mówi radny Adam Kwaśniak, prze-
wodniczący komisji prawa i porządku.

DLA GMINY
Współpracę z Radą Miejską chwalą 
sobie także sołtysi i przewodniczący 
zarządów osiedli.

– Wiadomo, że mieszkańcy chcieliby 
więcej ale ich potrzeby zawsze musimy 
zderzyć z możliwościami. W ostatnim 
czasie w Szczepanowie dużo zrobiono 
i stało się to w dużej mierze dzięki 
decyzjom radnych i dobrej woli burmi-
strza – mówi Anna Lubowiecka sołtys 
Szczepanowa.

– Radni zawsze reagują na głosy 
mieszkańców, jeszcze się nie zdarzyło, 
żeby odmówili mi pomocy czy wsparcia 
– mówi Krzysztof Stępak przewodni-
czący zarządu osiedla Browarna. 

Ze współpracy z radnymi zadowolo-
ny jest burmistrz Grzegorz Wawryka. 
Mówi o ich doskonałej wiedzy, kompe-
tencji i odpowiedzialności. 

– Już udało się wiele zrealizować, 
mam nadzieję, że do końca kadencji 
zrobimy jeszcze wiele dobrego dla 
mieszkańców. Jestem wykonawcą 
uchwał Rady Miejskiej i przekonuję 
się, że większość z nich jest doskonale 
przemyślana a radni robią wszystko, 
aby zadowolić swoich wyborców. Zda-
rzają się oczywiście słowa krytyki, ale 
wiem, że nie wypływają one ze złośli-
wości a jedynie z troski o dobro gminy 
– mówi burmistrz Grzegorz Wawryka. 

ZS

RADA
NA

PÓŁMETKU
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Borykamy się z wielkimi pro-
blemami w odprowadzeniu 
ścieków; nie mamy gdzie tego 

rozprowadzać po własnym terenie, 
a wywóz metra sześciennego do oczysz-
czalni kosztuje nas kilkakrotnie więcej 
niż metr wody. Ja płacę 20 złotych za 
metr sześcienny ścieków, tyle liczy 
sobie przewoźnik. Paradoksem jest 
to, że o kilkakrotnie więcej płacimy za 
wywóz ścieków niż za dostawę wody. 
W pismach skierowanych do nas 
w tej sprawie, wszyscy podkreślają, 
że problem jest ważny, ale do tej pory 
nic konkretnego w tej sprawie się nie 
wydarzyło. Wielu mieszkańców, z po-
wodów finansowych, zmuszonych jest 
do wylewania zawartości swoich szamb 
na pola i łąki. Nie chcemy tego robić 
dłużej, bo zdajemy sobie sprawę, że 
szkodzimy sobie i środowisku – mówiła 
Lidia Góra.

 
To już siedem lat
Od siedmiu lat mieszkańcy Wiejskiej 
prowadzą bogatą korespondencję 
z burmistrzem, starostą i radnymi. 
Brak kanalizacji ściekowej i burzowej 
to nie jedyny problem mieszkańców 
Wiejskiej, przy której mieszka ponad 
sto rodzin. Od lat domagają się także 
od władz wybudowania chodnika. 
Twierdzą, że nie czują się bezpieczni, 
boją się o swoje dzieci, które chodzą 
tamtędy do szkoły. Problem z chodni-
kami jest dość skomplikowany. Ulica 
jest wąska a w pasie drogi znajdują się 
zabudowania. Mieszkańcy sami sobie 
mogliby w dużej mierze pomóc, gdyby 
nieodpłatnie przekazali gminie grunty, 
na których mógłby zostać wybudowany 
chodnik. 

Już w 2005 roku mieszkańcy Le-
śnej byli informowani, że opracowana 
jest dokumentacja techniczna i decyzja 
o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu. Dwa lata później ówcze-
sny burmistrz Jan Musiał zwrócił się 
do radnych z pismem, w którym ape-

Lidia Góra działająca w społecznym komitecie budowy kanalizacji na osiedlu Kopaliny-
Jagiełły przedstawiła na ostatniej sesji problem, z jakim od lat borykają się mieszkańcy 
północno-zachodniej części osiedla. Dokładnie od siedmiu lat właściciele domów znajdujących 
się przy ulicy Wiejskiej i kilku sąsiednich czekają na kanalizację.

Kiedy kanalizacja
Wiejskiej?

lował o zabezpieczenie pieniędzy w bu-
dżecie na budowę kanalizacji. Pisał, że 
gmina już wydała sporo pieniędzy na 
przygotowanie inwestycji a ponadto 
przypominał o tym, że ważność stra-
cić może projekt. Niestety, pieniędzy 
nie zabezpieczono, ani na rok 2007 
ani na 2008. Teraz mieszkańcy są już 
zdesperowani i zapowiadają, że łatwo 
nie zrezygnują. 

– Międzygminny Związek ds. Wodo-
ciągów i Kanalizacji w tym roku złożył 
wniosek o przyznanie dotacji na budo-
wę kanalizacji w północno-zachodniej 
części Brzeska. Gmina, która partycy-
pować będzie w kosztach przedsięwzię-
cia zabezpieczyła na ten cel 11 milionów 
złotych. Jeżeli wniosek zostanie pozy-
tywnie zaopiniowany i dotacja zostanie 
przyznana już w pierwszym kwartale 
przyszłego roku rozpoczniemy proce-
dury przetargowe. Mieszkańcy ulicy 
Wiejskiej powinni wiedzieć, że mają 
zapalone zielone światło, choć dzieje 
się to kosztem inwestycji w innych 
częściach miasta – wyjaśnia burmistrz 
Grzegorz Wawryka. 

Władze gminy nie ukrywają ogrom-
nych nadziei na przyznanie dotacji, 
tym bardziej, że wniosek pozytywnie 
przeszedł wstępną weryfikację. Gdyby 
sie jednak okazało, że ponad 20 milio-
nów, o jakie starają się w Spójności do 
Brzeska nie trafi, to zarezerwowane 
11 milionów zabezpieczonych w bu-
dżecie (jedna trzecia kosztów inwe-
stycji) pozwoli na rozpoczęcie budowy 
kanalizacji.

Będzie lepiej?
– Mamy grunty, mamy dokumentację 
i wspomniane 11 milionów, więc prak-
tycznie nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
inwestycja w przyszłym roku się roz-
poczęła. Mieszkańcy już wystarczająco 
długo na nią czekają – mówi przewodni-
czący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk. 

Problem braku kanalizacji nęka 
nie tylko mieszkańców ulicy Wiejskiej 
w Brzesku.

– Wodociąg w Jadownikach mamy 
już od połowy lat 60-tych ubiegłego 
wieku. Do tej pory w południowej części 
wsi nie ma sieci kanalizacyjnej – przy-
pomniała radnym Apolonia Warzecha.

Przelicytowała ją jednak radna 
Maria Kucia, która przypomniała, że 
mieszkańcy ulicy Okocimskiej w Brze-
sku na kanalizację czekają już pół wie-
ku. Teraz ścieki z domów tam stojących 
trafiają do Uszwicy. 

– Budowa kanalizacji jest naszym 
priorytetem. Zdajemy sobie sprawę 
z opóźnień, jakie gmina ma pod tym 
względem. Przygotowujemy wnioski, 
staramy się o pieniądze w różnych źró-
dłach. Mam nadzieję, że przyśpieszymy 
tempo budowy sieci w następnych 
latach – dodaje burmistrz.

ZS

NA OSTATNIEJ SESJI Rady Miejskiej radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek złoży-
ła wniosek, aby w Urzędzie Miejskim i we wszystkich podległych mu jednostkach 
wymienić żarówki na energooszczędne. Jej zdaniem korzyść byłaby podwójna. 

– Przyniosłoby to spore oszczędności dla miasta a ponadto nie możemy zapo-
mnieć o ekologicznym znaczeniu takiego przedsięwzięcia. Jestem jednak realist-
ką, zdaję sobie sprawę, że jednorazowy zakup takiej ilości energooszczędnych 
żarówek byłby ogromnym wydatkiem. Sprawę jednak można załatwić inaczej, za-
cząć od tego, że na energooszczędne wymieniane będą żarówki, które się przepalą 
i sukcesywnie je wymieniać. Można także zastanowić się nad próbą negocjacji 
z firmą produkującą takie żarówki – mówi Katarzyna Pacewicz-Pyrek.

Radna przypomina, że zużycie energii przez żarówki energooszczędne jest 
dziesięciokrotnie niższe. Nietrudno się więc domyślić, że oszczędności z tego 
tytułu byłyby duże. 

– Faktycznie, rachunki za energię elektryczną w samym urzędzie, w szko-
łach i przedszkolach są ogromne. Każdy sposób, żeby wydatki te ograniczyć jest 
dobry. Problem trzeba rozważyć, ale uważam, że docelowo będziemy dążyć do 
jego zrealizowania – mówi burmistrz Grzegorz Wawryka. ZS

ELEKTROOSZCZĘDNIE W URZĘDZIE
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Krwiodawcy z policyjnego klubu 
HDK za zaangażowanie oraz 
oddawanie krwi byli wielo-

krotnie odznaczani. Brązowe Krzyże 
Zasługi otrzymali: Paweł Matura, 
Piotr Mleczko oraz Józef Kowalczyk. 
Odznakę Honorową PCK III stopnia 
posiada Marek Kasperek, Józef Ko-
walczyk oraz Paweł Matura, natomiast 
Odznakę Honorową PCK IV stopnia 
otrzymali: Marek Gabryś i Grzegorz 
Matura. Wielu członków klubu posia-
da odznaki Zasłużonego Dawcy Krwi 
przyznawane za konkretną ilość odda-
nej krwi. Odznaką I stopnia pochwalić 
się może: Józef Kowalczyk, Marek 
Kasperek, Paweł Matura oraz Piotr 
Mleczko. Odznakę II stopnia otrzy-
mali: Marta i Robert Hoffmanowie. 
Odznakę III stopnia uzyskali: Marek 
Gabryś, Jerzy Migas, Robert Sito, Pa-
weł Ruciński, Grzegorz Matura, Paweł 
Drab oraz Piotr Gnela. 

Z okazji obchodzonych niedawno 
Dni Honorowego Dawcy Krwi klubo-

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku powstał 
w grudniu 1998 roku. Składał się on wtedy z 11 członków, przez 10 lat w klubie działało 
45 osób. Obecnie krew oddaje 25 policjantów, w tym 5 kobiet. W skład Zarządu Klubu 
wchodzą: prezes – Marek Kasperek, jego zastępca Paweł Matura, sekretarz Paweł Ruciński, 
skarbnik Tomasz Milewski oraz Marek Gabryś. Warto dodać, że Grzegorz Matura pełni 
funkcję wiceprzewodniczącego Rejonowej Rady Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie 
Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzesku. W czasie dziesięcioletniej działalności 
członkowie klubu oddali ponad 105 litrów krwi.

Oddają krew 10 lat
wicze z Komendy Powiatowej Policji 
w Brzesku wspólnie z Rejonową Radą 
HDK zorganizowali zawody strzelec-
kie, na które zaproszono wszystkich 
dawców krwi z powiatu. W zawodach 
udział wzięło kilka drużyn, łącznie 
kilkudziesięciu zawodników, rozegrane 
one zostały w czterech kategoriach. 
W kategorii mężczyzn zwyciężył Piotr 
Galas, drugie miejsce zajął Mariusz 
Słonina, na trzecim miejscu uplasował 
się Paweł Matura. W kategorii kobiet 
zwyciężyła Małgorzata Serwatka, 
przed Małgorzatą Adamczyk i Barbarą 
Olchową. W kategorii młodzieżowej nie 
miał sobie równych Jakub Sowa, który 
wyprzedził Kingę Gurgul oraz Fabiana 
Zycha. W klasyfikacji drużynowej na 
pierwszym miejscu uplasowała się 
drużyna z brzeskiej komendy, drugie 
miejsce zajął klub HDK „Krakus” 
z Łysej Góry, natomiast trzecie miej-
sce zajął klub HDK działający przy 
Zespole Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących w Łysej Górze. ZS

ZAKOŃCZYŁ SIĘ trwający ponad 
miesiąc remont Stanowiska Kiero-
wania Komendy Powiatowej Policji 
w Brzesku. Policjanci pracują teraz 
w nowoczesnych warunkach. Grun-
towny remont sprawił, iż polepszyły 
się warunki przyjmowania petentów 
oraz komfort pracy policjantów. 

– Pomieszczenie służb dyżurnych 
zostało przede wszystkim powiększone 
i wyposażone w nowy sprzęt biurowy. 
Wzbogacono je również o dodatkowy 
sprzęt informatyczny i łączności. Nowo-
czesne centrum, z podglądem z kamer 
umieszczonych w różnych punktach 
miasta, robi wrażenie – mówi rzecznik 
brzeskiej komendy Ewelina Buda. 

To dzięki władzom Brzeska policjan-
ci mogą teraz na bieżąco monitorować 
zapisy z tych kamer i reagować na róż-
nego typu naruszenia przepisów prawa. 
Pomieszczenie dyżurki udało się wy-
remontować dzięki dobrej współpracy 
z samorządami lokalnymi, gdzie Urząd 
Miasta Brzeska przekazał na ten cel 15 
tysięcy złotych. Na remont dyżurki 20 
tysięcy złotych przekazała Komenda 
Wojewódzka Policji w Krakowie. Na 
uroczyste oddanie dyżurki zaproszono 
jednego z najhojniejszych sponsorów 
burmistrza Grzegorza Wawrykę a tak-
że komendanta wojewódzkiego policji 
i przedstawicieli lokalnych samorządów. 

– Cały czas rozbudowywany jest 
monitoring miasta. Ostatnio zainstalo-
wano sześć kamer, głównie na dużych 
osiedlach mieszkaniowych. Ale to nie 
jest koniec realizacji tego przedsięwzię-
cia. Przygotowujemy projekty technicz-
ne, które umożliwią montaż urządzeń 
monitorujących w kolejnych miejscach. 
Jest to zadanie bardzo ważne. Policjan-
ci twierdzą, że odkąd kamery działają 
spada liczba wykroczeń, rozbojów 
i wybryków chuligańskich. Zapewnie-
nie mieszkańcom poczucia bezpieczeń-
stwa jest sprawą niezwykle ważną, to 
jeden z naszych priorytetów – mówi 
burmistrz Grzegorz Wawryka. ZS

DYŻURKA
PO REMONCIE
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POD KONIEC listopada gmina złożyła 
do Małopolskiego Urzędu Wojewódz-
kiego wniosek o dotację na remont 
ulic Królowej Jadwigi i Okulickiego. 
Koszt inwestycji oszacowano na 1,7 mi-
liona złotych, 50 procent tej kwoty 
wyłoży miasto, resztę gmina otrzyma 
z budżetu państwa w ramach „Naro-
dowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych w latach 2008 – 2011”.
– Na obydwu ulicach położona zosta-
nie nowa nawierzchnia, wykonane 
zostaną korekty skrzyżowań, prze-
budowane chodniki. Bardzo cieszymy 
się, że wniosek został zaakceptowany. 
Dzięki uzyskanemu wsparciu inwe-
stycja już w październiku przyszłego 
roku zostanie oddana do użytku 
– mówi burmistrz Grzegorz Wawryka.

Warto przypomnieć, że już rozpoczę-
ły się procedury związane z generalnym 
remontem ulicy Solskiego. W ciągu 
dwóch najbliższych lat wymieniona 
zostanie cała jej nawierzchnia, droga zo-
stanie poszerzona w celu umożliwienia 
lewoskrętów, wybudowane zostaną nowe 
chodniki a na skrzyżowaniu ulic Solskie-
go i Szczepanowskiej powstanie bezko-
lizyjne rondo. Długość remontowanego 
odcinka wyniesie prawie dwa kilometry.

– Inwestycja realizowana będzie 
do 2010 i kosztować będzie prawie 
8 milionów złotych. Blisko 70 procent 
wartości zadania finansować będzie 
Urząd Marszałkowski, resztę dołoży 
gmina – dodaje burmistrz.

Na remonty dróg gminnych prze-
znaczono w tym roku prawie 850 
tysięcy złotych. W samym Brzesku 

REMONTY DRÓG

w całości zmodernizowano kilka ulic: 
Zakątek, Pod Sadem, Kopaliny, Bocz-
ną, a także część ulic Brzeskiej i Zydro-
nia. Remont tej ostatniej finansowany 
był przy udziale finansowym zakładów 
pracy, które przy niej się znajdują. 
Planując remonty nie pominięto także 
sołectw. I tak do użytku oddano ulicę 
Kasprowicza w Jasieniu oraz Za torem 
w Sterkowcu a także Grądzik w Buczu, 
Stolarską w Mokrzyskach. Do końca 
roku zostaną ukończone prace przy 
ulicach Wiedeńskiej i Warszawskiej 
Bocznej w Jasieniu oraz przy Malowni-
czej w Porębie Spytkowskiej. W Buczu 
wykonano parking obok szkoły.

Oprócz dróg, w Brzesku remontowa-
ne są na bieżąco zniszczone chodniki. Do 
użytku oddano już trakty dla pieszych 
przy ulicach: Kościuszki, Królowej Jadwi-
gi, Władysława Jagiełły, Piastowskiej, 
Okulickiego i Browarnej. Odnowione zo-
stały alejki w Ogódku Jordanowski. Na 
modernizację chodników w mijającym 
roku przeznaczono 450 tysięcy złotych. 
Kolejne 160 tysięcy kosztował remont 
mostu na Uszwicy w Jadownikach.

Oprócz wymienionych zrealizowa-
no kilka inwestycji na drogach, które 
leżą na terenie gminy ale samorząd 
nie jest ich właścicielem. Wspólnie 
ze starostwem wybudowano chodniki 
w Porębie Spytkowskiej, Szczepano-
wie, Mokrzyskach i w Jadownikach.

Do inwestycji drogowych zaliczyć 
także można zakup i montaż 14 wiat 
przystankowych za 60 tysięcy złotych 
oraz wymianę zniszczonych lamp ulicz-
nych co kosztowało gminę 45 tysięcy. ZS

MARKA HARNAŚ z portfela Carlsberg Polska odebrała srebrny medal  przyznany 
podczas piątej edycji  konkursu European Beer Star 2008. To jeden z najbardziej pre-
stiżowych konkursów piwnych w Europie i jeden z najważniejszych na świecie. Kon-
kurs odbył się w  podmonachijskim Gräfelfing w Bawarii, krainie smakoszy piwa. 

W tegorocznym konkursie udział wzięły piwa z małych i średnich browarów 
z całego świata oraz marki piwne z dużych koncernów piwnych. W rywalizacji 
uczestniczyło 688 marek piwnych, z 32. krajów. 

Jury oceniało smaki piwa na podstawie tzw. „ślepych testów”, podczas których 
testujący otrzymywali nieoznaczone próbki piwa, znając jedynie kategorię, w ja-
kiej są one oceniane. Dodatkowo zespoły degustatorów zostały dobrane tak by nie 
oceniali oni piw pochodzących z własnego kraju. Oceniano m.in. smak, aromat 
i wszystkie czynniki, wpływające na unikalny, wyrazisty charakter piwa.

– Jesteśmy bardzo dumni z nagrody przyznanej Harnasiowi przez cenionych, 
europejskich znawców piwa. To kolejna prestiżowa nagroda, obok złotego medalu 
Chmielaki Krasnostawskie 2008, otrzymana przez Harnasia w tym roku, która 
potwierdza wyjątkowy smak i najwyższą jakość tego piwa. Wygrana w European 
Beer Star 2008 jest dla nas szczególnie satysfakcjonująca gdyż pretendentów do 
tytułu było wielu i były to znaczące europejskie marki – mówi Piotr Walenczak, 
Senior Brand Manager marki Harnaś.        bro

O BUDOWĘ chodnika prowadzącego 
od kościoła do szkoły starania trwały 
kilka lat. Zakończyły się pełnym sukce-
sem. W dużej części stało się to dzięki 
pomocy mieszkańców, którzy w nie-
modnym czynie społecznym wykonali 
cześć prac – położyli betonowe kręgi 
pod chodnik. Potem włączył się Urząd 
Miejski, który przekazał pieniądze, za 
które na tym odcinku ułożono chodnik. 
Przed samą szkołą powstał parking, na 
którym zatrzymywać się mogą rodzice 
przywożący i odwożący dzieci na zaję-
cia. Przy pracach przy budowie parkin-
gu pomógł jeden z mieszkańców Bucza, 
który przekazał część materiałów.

– Teraz w tej 
części wsi jest ładnie 
a dzieci bezpiecznie 
mogą chodzić do 
szkoły. Wszyscy 
dziękujemy burmi-
strzowi, który zro-
zumiał nasze po-
trzeby i z własnej 
rezerwy przekazał 
nam pieniądze 

– mówi sołtys Bucza, Stanisław Milewski.
Po latach starań mieszkańcy Bucza 

będą mieć u siebie we wsi przedszkole. 
Gotowy jest już jego projekt, w przy-
szłorocznym budżecie zarezerwowano 
na tę inwestycję 450 tysięcy złotych.

– Na przedszkole czekamy od lat. 
Rodzice muszą tracić sporo czasu 
i odwozić swoje dzieci do innych miej-
scowości. Cieszymy się, że nareszcie 
inwestycja dojdzie do skutku – mówi 
sołtys Stanisław Milewski.

Przedszkole mieścić się będzie 
w starej szkole, zajmie kilka pomiesz-
czeń, w których urządzone zostaną 
sale do zabaw, sypialnia, kuchnia, 
szatnia. Prace zaczną się zaraz po 
nowym roku.

– Obiecałem, że już we wrześniu 
przyszłego roku dzieci z Bucza pójdą 
do swojego przedszkola i tak się stanie. 
W budżecie zabezpieczono odpowied-
nią kwotę na remont pomieszczeń 
i ich wyposażenie. W przedszkolu bę-
dzie miejsce dla 40 maluchów – mówi 
burmistrz Grzegorz Wawryka. ZS

SREBRO DLA HARNASIA

Chodził, chodził i wychodził. 
Mowa o sołtysie Bucza, Stani-
sławie Milewskim, który od lata 
starał się o inwestycje, które 
ułatwiłyby życie ludziom na wsi. 
Teraz mieszkańcy mają wygodnie 
i bezpiecznie a sołtys satysfakcję, 
że udało się coś zrobić w jego wsi.

INWESTYCJE W BUCZU
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Trudno wyobrazić sobie święta 
Bożego Narodzenia bez choinki, 
kolęd i tradycyjnego karpia na 

stole. Obyczaj nakazuje także, aby 
łuskę tej ryby, nie bez powodu zwanej 
królewską schować do portfela jako 
wróżbę pomyślności finansowej w ca-
łym nadchodzącym roku. Hodowców 
karpia najbardziej cieszy fakt, że ryba 
ta ceniona jest na rynku coraz bar-
dziej a klienci chcą ją kupować przez 
cały rok. Duże sieci handlowe oferują 
karpia żywego przechowywanego 
w specjalnych natlenianych basenach. 
Smakosze ryb cenią karpia za niepo-
wtarzalny smak wybornego, warto-
ściowego mięsa.  Najsmaczniejsze są 
ryby ważące od jednego do dwóch i pół 
kilograma. Ich mięso jest białe, z różo-
wym lub żółtym odcieniem, delikatne, 
soczyste i odznacza się specyficznym 
aromatem. Mięso karpia jest cenionym 
produktem dietetycznym i skutecznie 
konkuruje z innymi rodzajami białego 
mięsa takimi jak drób czy cielęcina. 
Zawiera niewiele tłuszczu z dużą ilo-
ścią nienasyconych kwasów tłuszczo-
wych oraz łatwo przyswajalne białko. 
Przyjmuje się, że100 gramów mięsa 
karpia zawiera przeciętnie 150 kcal, 
podobnie jak młoda, średnio tłusta 
wołowina. Mięso karpia poza łatwo 
przyswajalnym białkiem ma też dużo 
cennych witamin, zwłaszcza witaminy 
A. Sporo jest też witaminy B1, B2, C 
oraz PP. Mięso karpia jest również źró-
dłem cennych pierwiastków: fosforu, 
wapnia, potasu, sodu i magnezu. Poza 
tym znajdują się w nim mikroelemen-
ty: miedź, mangan, siarka i żelazo. Pod 
względem zawartości składników mi-
neralnych ryby wyraźnie przewyższają 
inne produkty spożywcze.

Karp – to dopiero ryba!
Najlepsze stare sposoby 
– Sam przygotowuję karpia wigi-
lijnego na kilka sposobów. Nasze 
gospodarstwo ma kilka doskonałych, 
sprawdzonych przepisów, które opra-
cowane zostały, między innymi, przez 
naszych pracowników. Z karpia można 
przygotować wiele zarówno bardzo 
prostych, jak i wykwintnych dań. Na 
naszej stronie internetowej zamie-
ściliśmy znane, zapomniane, a także 
całkiem nowe przepisy na potrawy 
z karpia. Rybę tę można jeść smażo-
ną, gotowaną, pieczoną, z dodatkiem 
wielu sosów i warzyw. Wszystko zależy 
od gustów, umiejętności i wyobraźni 
pani czy pana domu – mówi Marian 
Tomala z Gospodarstwa Rybackiego 
„Przyborów”. 

Gospodarstwo kontynuuje kilku-
setletnią tradycję hodowli karpia. 
Doskonałą jakość zyskuje on dzięki 
trzyletniemu cyklowi hodowli z tak 
zwaną metodą „przesadkowania” 
wprowadzoną w XIX wieku przez 
Tomasza Dubisza. Polega ona na 
tym, że w ciągu hodowlanym ryby 
są odławiane i umieszczane w coraz 
większych stawach. Zapewnia to 
rybom przestrzeń i komfort bytowa-
nia. Po pierwszym roku odławiany 
jest narybek karpia, po dwóch latach 
kroczki. W trzecim roku ryba dorasta 
do wielkości najbardziej poszukiwanej 
na rynku. Karpie wszystkich roczni-
ków karmione są paszami zbożowymi 
najwyższej jakości, najczęściej jęcz-
mieniem i pszenicą. Aby zapewnić 
karpiowi warunki jak najbardziej 
zbliżone do naturalnych  w stawach 
hodowane są także inne gatunki ryb 
– liny, płocie, karasie, a także amury 
i tołpygi. W taki sposób wyproduko-
wane karpie zyskały swoją renomę 
i obecnie stały się najbardziej poszu-
kiwanymi rybami słodkowodnymi na 
rynkach małopolskim oraz śląskim. 
O znakomitości ryb z „Przyborowa” 
niech świadczy fakt, że odbiorcami ich 
są tak renomowane firmy jak: Vega 
Kraków, Krab z Nowego Sącza, oraz 
kilka sieci handlowych.

 
Żniwa w grudniu
Poprzedzające święta miesiące to dla 
hodowcy ryb czas ciężkiej pracy. Ryby 
zostają odłowione, a te przeznaczone 

do sprzedaży umieszczone w specjal-
nych magazynach. 

– Połowy to harówa od świtu do 
nocy ale także duża niewiadoma. Bo 
dopiero wtedy tak naprawdę okazuje 
się, jak ryby urosły, ile przybrały na 
wadze – dodaje Marian Tomala. – Ryby 
po przesortowaniu trafiają do specjal-
nie przygotowanych stawów, zwanych 
potocznie magazynami,  z których są 
odławiane  w grudniu z przeznacze-
niem na stoły wigilijne. 

Ale nie tylko to rybakowi i hodowcy 
spędza sen z oczu. Na rynku, już od kil-
ku lat, pojawia się coraz więcej karpia 
sprowadzanego z innych krajów. Do 
tego dochodzi nieuczciwa konkurencja 
i sztuczki stosowane przez niektórych 
odbiorców. Karpia z zza granicy sprze-
dają jako polskiego. Dlatego, jak radzi 
Marian Tomala, warto i trzeba kupo-
wać karpia pochodzącego z wiadomego 
źródła, z konkretnej hodowli.

Wielkim zagrożeniem dla ryb 
produkowanych w kraju jest panga 
(informacje o pandze pochodzą ze stron 
internetowych), która ze względu na 
cenę jest obecnie bodaj najchętniej 
kupowaną rybą. Wiele akcji promocyj-
nych uświadomiło Polakom, że ryby są 
zdrowe i warto je jeść. Mało kto jednak 
zdaje sobie sprawę z tego, w jakich 
warunkach panga jest hodowana. Aby 
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Kolejne tomy „Kroniki” ukazywać 
się będą w odstępach kwartal-
nych. Jest to duże przedsię-

wzięcie wydawnicze i nie miałoby 
szans, gdyby nie wsparcie finansowe ze 
strony Urzędu Miejskiego, starostwa, 
urzędów miast w Wojniczu i Czcho-
wie oraz urzędów gmin w Borzęcinie, 
Iwkowej i Gnojniku. W finansowanie 
wydawnictwa włączyły się także: Can-
Pack z Krakowa (wyłączny sponsor 
I tomu „Kronik”), Carlsberg Polska, 
ZETO, Brzeska Oficyna Wydawnicza, 
MPEC, GRANIT, firma JAWOR, Zasa-
da Trans Spedition. „Kroniki” będzie 

Już pod koniec roku na brzeskim rynku wydawniczym ukaże się pierwszy, z sześciu plano-
wanych, tom „Kronik powiatu brzeskiego” Jana Burlikowskiego. Wydany zostanie w twardej 
oprawie kolory srebrzystego, format i papier, na jakim zostanie wydrukowany będzie taki 
sam jak w wydanej już „Kronice miasta Brzeska”. Realizacja tego przedsięwzięcia była 
możliwa dzięki przychylności właściciela praw autorskich – Urzędu Miejskiego oraz zaanga-
żowaniu finansowemu wielu instytucji i przedsiębiorstw związanych z miastem i powiatem. 
Pomysłodawcą wydrukowania „Kronik”, najpierw dotyczących dziejów miasta, obecnie 
powiatu był kilka lat temu prezes brzeskiego oddziału ZETO. S.A., Jerzy Ożegalski. 

Kroniki w druku
można kupić w księgarni „Akrybia” 
w Brzesku przy ulicy Głowackiego 
16, w siedzibie Brzeskiej Oficyny Wy-
dawniczej przy ulicy Czarnowiejskiej 2 
oraz w ZETO przy ulicy Solskiego 9. 

Autorem dziejów miasta i powiatu 
był Jan Burlikowski. Prawie 45 lat 
temu, z okazji XX lecia PRL, na polece-
nie szefa Urzędu Rady Ministrów, Pre-
zydia Rad Narodowych zaprowadzić 
miały kroniki, w których opisywane 
były osiągnięcia i wydarzenia tere-
nowe. Zapisy ważniejszych wydarzeń 
z życia i działalności Rad Narodowych 
miały w przyszłości stanowić cenny 

materiał w prowadzonych przez histo-
ryków pracach naukowo-badawczych. 
Dzięki kronikom, młode pokolenie, 
będzie mogło lepiej poznać  historię 
swojego środowiska. Taki – według za-
lecenia szefa Urzędu Rady Ministrów 
miał być cel pisania kronik. 

Odpowiedzi na pytanie, czy Jan 
Burlikowski podejmując się trudu pi-
sania kronik sprostał zadaniu, udzielić 
musi sam czytelnik. Autor w przedmo-
wie do II tomu prosi o wyrozumiałość 
tłumacząc, że zaczął pisać kroniki po 
amatorsku, nie mając do tego żadnego 
przygotowania teoretycznego. Podjął 
się tego trudu z tej, między innymi 
przyczyny, że jako pełniący różnora-
kie funkcje zawodowe i społeczne był 
w posiadaniu wielu ważnych informa-
cji, które jego zdaniem w kronikach 
znaleźć się powinny. 

Na stronie tytułowej wydawcy 
kronik napisali: „Spodziewamy się, 
że zawarty w „Kronikach” materiał 
służyć będzie studentom i ludziom 
z obowiązku zajmującym się historią 
Ziemi Brzeskiej, ale przede wszystkim 
mieszkańcom Powiatu Brzeskiego, 
którym droga jest historia ich rodzin-
nych stron”. 

ZS

szybciej się rozmnażała i rosła stosuje 
się hormony i wiele innych, niedozwo-
lonych w krajach unijnych środków. 
Nikt co prawda jeszcze nie słyszał 
o zatruciach pangą jednak naukowcy 
ostrzegają, że dłuższe jej spożywanie 
może doprowadzić do poważnych za-
burzeń zdrowotnych.  

– Tylko mądry konsument, dla 
którego zdrowy styl życia nie jest pu-
stym sloganem zada sobie trud, żeby 
dowiedzieć się czegoś o tym, co będzie 
jadł. I odnosi się to nie tylko do ryb. 

Dla tych, którzy nie 
są znawcami, a zda-
rza się, że nawet tacy 
pomylą pangę z wy-
śmienitą solą, mam 
jedną dobrą radę. Le-
piej kupować ryby po-
chodzące z rodzimych 
hodowli. Standardy 
stosowane w hodowli 
ryb w Polsce należą 
do najwyższych na 
świecie. Więc z gó-
ry można założyć, że 
ryby są smaczne i na 
pewno zdrowe – doda-
je Marian Tomala. 

Rybak i działacz
W ubiegłym roku Marian Tomala na 
kongresie Polskiego Towarzystwa 
Rybackiego otrzymał tytuł „Rybak 
Roku”. To prestiżowe wyróżnienie 
cenią sobie i zabiegają o nie najwięksi 
i najbardziej znani hodowcy ryb słod-
kowodnych w Polsce. Był niezwykle 
dumny, kiedy okazało się, że to jego 
gospodarstwo uznane zostało jako 
wzorcowe.  

W 1974 roku rozpoczął studia na 
Wydziale Zootechnicznym Akademii 
Rolniczej w Warszawie. Jego opieku-

nem i dobrym duchem w czasie zdo-
bywania wiedzy o rybactwie był prof. 
Kazimierz Stegman. Po kilku latach 
praktykowania w zawodzie powołany 
został na stanowisko dyrektora Za-
kładu Rybackiego w Przyborowie. Go-
spodarstwo ma kilkudziesięcioletnie 
tradycje w hodowli karpia i innych ryb 
słodkowodnych. Jego tereny leżą poza 
aglomeracjami miejskimi i przemysło-
wymi, dzięki temu pobiera wodę do za-
lewania stawów ze źródeł ekologicznie 
czystych. Sześć lat temu gospodarstwo 
zostało sprywatyzowane a Marian To-
mala został jego właścicielem. Od lat 
prowadzi działalność społeczną. Był 
członkiem Zarządu Związku Producen-
tów Ryb, propagatorem i założycielem 
a następnie wiceprezesem Towarzy-
stwa Promocji Rybactwa i Produktów 
Rybnych. Uczestniczy we wszystkich 
zjazdach Polskiego Towarzystwa Ry-
backiego, od niedawna pełni funkcję 
wiceprezesa tej organizacji. Kilka 
tygodni temu powołany został przez 
Ministra  Rolnictwa do uczestniczenia 
w pracach Komitetu Monitorującego 
Programu „Zrównoważony Rozwój 
Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych  
Obszarów Rybackich 2007-2013”.

Zofia SITARZ
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„Edukacja skuteczna, przy-
jazna i nowoczesna – od 
przedszkola do matury” 

– pod takim tytułem w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Brzesku odbyła się kon-
ferencja szkoleniowa dla dyrektorów 
przedszkoli i szkół wszystkich szczebli. 
Spotkanie dotyczyło głównie plano-
wanych zmian w systemie edukacji 
na lata 2009 – 2015. Mówiono przede 
wszystkim o tym, jak zapewnić bazę 
lokalową i dydaktyczną dla dzieci sze-
ścioletnich, które już w przyszłym roku 
szkolnym pójdą do pierwszej klasy. 

– Ważne jest nie tylko zapewnienie 
odpowiedniej bazy lokalowej ale także 
jakości organizacji pracy szkół podsta-
wowych. Jeżeli ministerialne wytyczne 
wejdą w życie czasu nie będzie wiele, 
ale zapewniam, że, w porozumieniu 
z dyrektorami szkół i przedszkoli, 
zrobimy wszystko, aby sześciolatki 
miały dobre warunki do nauki – mówi 
burmistrz Grzegorz Wawryka.

Czy jednak deklaracja burmistrza 
wystarczy, aby bez przeszkód w no-
wym roku szkolnym ministerialne 
propozycje udało się zrealizować?

Nie będzie gimnastyki korekcyjnej
– Zmiany proponowane przez mini-
sterstwo w ramach podstawy pro-
gramowej na pewno będą korzystne 
dla uczniów. Program przewiduje 
większą liczbę godzin praktycznych, 
na przykład na lekcjach techniki czy 
informatyki. Wzrośnie również ilość 
godzin z muzyki i plastyki. Uczniowie 
będą mogli wybrać sobie dyscyplinę 
sportu, którą chcą uprawić na lekcjach 
wychowania fizycznego jako zaję-
cia fakultatywne. Zajęcia z języków 
obcych odbywać się będą na trzech 
poziomach – podstawowym średnim 
i zaawansowanym. Reforma zakłada, 
że na zajęciach z informatyki jedno 
dziecko będzie miało komputer tylko 
dla siebie, teraz przy jednym stano-

Gotowi do reformy?

Nie po raz pierwszy władzom gminy przyjdzie się zmierzyć z propozycjami Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. Oto od przyszłego roku szkolnego mają wejść w życie zmiany, które 
zrewolucjonizują polską szkołę. Zmian tych jest mnóstwo – zarówno organizacyjnych jak 
i programowych. Dyrektorzy większości szkół obawiają się jednak, że nie będą one ko-
rzystne dla uczniów. MEN milczy, niestety, o ogromnych pieniądzach, jakie na ten cel będą 
zmuszone wyłożyć samorządy. Jak się okazuje, w Brzesku, które  jest jedną z wiodących 
gmin w Małopolsce pod względem osiągnięć i zaplecza w oświacie, z wprowadzeniem 
reformy w życie będą spore kłopoty. Przede wszystkim, co wielokrotnie podkreślali nasi 
rozmówcy, może niekorzystnie odbić się na poziomie kształcenia uczniów.

wisku siedzi z reguły dwóch uczniów. 
Proponowane zmiany ukierunkowane 
są na rozwijanie pasji i uzdolnień 
uczniów – mówi dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2, Urszula Białka. 

Jednak, jak dodaje pani dyrektor 
zmiany te nie uwzględniają potrzeb 
wszystkich dzieci. 

– Zupełnie zapomina się o dzie-
ciach ze specyficznymi potrzebami 
edukacyjnymi, to znaczy takich, 
które mają różnorakie deficyty. Teraz 
w klasach I -III odbywają się zajęcia 
wyrównawcze. Nauczyciele dbają o to, 
żeby braki w wiedzy uzupełniane były 
na bieżąco. W nowej podstawie progra-
mowej nie ma o tym mowy – stwierdza 
dyrektor Białka. 

W szkołach podstawowych, w każ-
dej klasie są dwie godziny do dyspo-
zycji dyrektora. W klasach I -IV są 
one z reguły przeznaczane na zajęcia 
dydaktyczo-wyrównawcze i na gim-
nastykę korekcyjną. Nikomu nie 
trzeba udowadniać, jak bardzo są one 
potrzebne. W nowej podstawie pro-
gramowej też jest mowa o godzinach 
dyrektorskich z tym tylko, że mają być 
one przeznaczone na pracę z dziećmi 
uzdolnionymi. Co zatem stanie się 
z zajęciami korekcyjnymi?

– Propozycja ministerstwa zakła-
da, że gimnastyka korekcyjna będzie 

jedną z dyscyplin, którą będzie można 
wybrać, jako dodatkową w klasach IV-
VI. Po pierwsze jest to już za późno, 
bo do tej pory wady postawy jedynie 
się u dzieci utrwalą, a po drugie wąt-
pię, żeby ktoś wybrał ją dobrowolnie 
– stwierdza dyrektor Urszula Białka. 

Równianie w dół
Ministerstwo zaplanowało, że od 
nowego roku szkolnego do pierwszej 
klasy szkoły podstawowej pójdą dzieci 
siedmioletnie, czyli tak jak obecnie, ale 
dopuszcza się także możliwość posła-
nia dzieci sześcioletnich. To dyrektora 
SP nr 2 najbardziej niepokoi.

– Będą to dzieci bez przygotowania, 
które prowadzone jest z reguły w kla-
sach „zerowych”. Jak więc nauczyciel 
będzie mógł prowadzić zajęcia z dzieć-
mi, które znają już litery równocześnie 
z tymi maluchami, które do szkoły 
w ogóle nie są przygotowane. To bę-
dzie równanie w dół, bo nacisk trzeba 
będzie położyć na dokształcenie dzieci 
młodszych – mówi.

Reforma zakłada, że już w stycz-
niu przyszłego roku dyrektorzy pod-
stawówek zaproszą rodziców dzieci 
sześcioletnich i dokładnie przedstawią 
im ofertę szkoły. W lutym, nauczyciele 
ze specjalnym przygotowaniem mają 
prowadzić z dziećmi zajęcia, dwa 
razy w tygodniu, i ustalić, czy dany 
sześciolatek do szkoły się nadaje. 

Urszula Białka wątpi, żeby w ciągu 
kilku godzin udało się naprawdę ocenić 
możliwości danego dziecka. Ponadto 
już martwi się o to, gdzie takie zajęcia 
będą się odbywać, kto będzie je prowa-
dził i od kogo nauczyciele dostaną za 
nie zapłatę.

– Do tej pory praca przedszkoli 
w tym zakresie przebiegała wzorowo. 
Po co więc zmieniać coś, co sprawdza 
się i przynosi efekty? – zastanawia się 
pani Białka.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum 
nr 2 z Brzeska stwierdza, że można 
wymyślić wspaniałe założenia i cele re-
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formy, ale najważniejsza jest refleksja 
na tym, czy są środki finansowe, żeby je 
wprowadzić w życie. Elżbieta Wójciak, 
jako zarządzająca szkołą powinna my-
śleć przede wszystkim o zapewnieniu 
sal lekcyjnych, kadrze pedagogicznej 
i pieniądzach, które pozwolą na reali-
zację reformy. Poza tym na przygoto-
wanie placówki jest naprawdę niewiele 
czasu. MEN przedstawia przykładowy 
plan lekcji, ale jest on przygotowany 
dla szkół małych, tylko czterooddzia-
łowych. Im szkoła większa, tym plan 
lekcji będzie bardziej skomplikowany. 
Reforma, poza niewielkimi zmianami 
programowymi będzie rewolucją jeśli 
chodzi o organizację zajęć. Właśnie te 
zmiany budzą najwięcej obaw i emocji 
wśród dyrektorów szkół.

Obniżenie poziomu naucznia
– Na przykład zamiast plastyki, 
muzyki zajęć technicznych młodzież 
będzie mogła wybrać jakiś przedmiot 
artystyczny – warsztaty rzeźbiarskie, 
malarskie, wokalne, taneczne, baleto-
we czy teatralne. W szkole będziemy 
młodzież uczyć gotowania, szycia, będą 
zajęcia z elektrotechniki. Kilka lat 
temu w szkołach zostały zlikwidowane 
pracownie,  w których teraz takie za-
jęcia mogłyby się odbywać. Nie wiemy 
także, kto miałby te lekcje prowadzić. 
Skąd weźmiemy aktora czy instruk-
tora baletu? Reforma przewiduje, że 
część takich zajęć mogłaby odbywać się 
poza szkołą, na przykład w ośrodkach 
kultury. Wątpię jednak, by nasz Miej-
ski Ośrodek Kultury mógłby prowadzić 
zajęcia dla ogromnej rzeszy uczniów. 
A poza tym, myślę, że doprowadziłoby 
to do ogromnego bałaganu organizacyj-
nego w szkole – mówi dyrektor PG nr 
2, Elżbieta Wójciak. 

Podział klas na wiele grup, w za-
leżności od zainteresowań i według 

umiejętności spowoduje wydłużenie 
czasu pracy szkoły. To niesie za sobą 
konieczność rozbudowy świetlic i sto-
łówek szkolnych, bo trudno wyobrazić 
sobie sytuację, że uczniowie do godziny 
17.00 czy 18.00 będą bez obiadu. Do-
datkowym problemem organizacyjnym 
będą dowozy młodzieży. Jeśli trzeba 
będzie dzielić klasy na większość zajęć, 
a kryteria podziału będą różne, to mło-
dzież z tego samego oddziału będzie 
zaczynać i kończyć zajęcia o różnych 
porach. Jak w takiej sytuacji zorga-
nizować dowozy? Dyrektor Wójciak 
obawia się, że wszystkie te zmiany 
doprowadzić mogą do obniżenia pozio-
mu kształcenia.

To bynajmniej jeszcze nie wszystkie 
obawy dyrektorów szkół. Nowa podsta-
wa programowa zakłada, że nauczanie 
danego przedmiotu miałoby się odby-
wać w pracowni do tego odpowiednio 
przygotowanej, a takich pracowni, 
szkoły nie posiadają. Reforma zakłada, 
że w I klasach szkoły podstawowej 
większość zajęć odbywać się będzie 
na dywanie, nie w ławce szkolnej.

– Tak więc w naszej szkole każde 
z pomieszczeń, gdzie uczą się pierwsze 
klasy musiałoby być trzy razy większe 
niż teraz. Niepokoi mnie także zapis 
mówiący o tym, że dzieci z klas I-III 
nie mogą w szkole bezpośrednio stykać 
się ze starszymi kolegami z klas IV-VI. 
Ani na korytarzu, ani w stołówce, ani 
na świetlicy. Po pierwsze, czy podział 
szkoły na dwie odrębne części będzie 
możliwy? A po drugie, to czy taki po-
dział jest naturalny? Dzieci nie będą się 
uczyć przebywania w większej grupie, 
starsi nie będą mieli okazji do opieki 
nad młodszymi, to będzie bardzo sztucz-
ny podział – mówi Urszula Białka.

Dyrektor Elżbieta Wójciak zwra-
ca uwagę na jeszcze jeden aspekt 
sprawy.

– Z moich wstępnych obliczeń 
wynika, że dla wielu nauczycieli brak-
nie godzin. Jeżeli tak się stanie, aby 
uzupełnić pensum będą musieli oni 
pracować w kilku szkołach. Dopro-
wadzi to do sytuacji, że nauczyciele 
nie będą się identyfikować ze szkołą 
i z uczącymi się w niej dziećmi, nie 
będą zaangażowani w prace szkoły, 
w zajęcia pozalekcyjne – mówi.

Kto zapłaci za rerformę?
Dyrektorzy uważają, że na wprowa-
dzenie reformy potrzeba, po pierwsze 
ogromnych pieniędzy, po drugie, czasu. 
Pieniędzy nie są w stanie policzyć, 
natomiast jeżeli chodzi o czas, to ich 
zdaniem optymalny na przygotowanie 
szkół na reformę to 2 – 3 lata. 

– Będą rozporządzenia, będziemy 
musieli się do nich dopasować – mówi 
dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 
1 w Brzesku, Bogusław Biernat. -Na 
pewno nie unikniemy kłopotów na-
tury organizacyjnej, szczególnie przy 
dużej liczbie oddziałów. Szkoła będzie 
musiała pracować dużej, co spowodu-
je wprowadzenie zmianowości. Pod 
znakiem zapytania stoi zachowanie 
etatów dla wszystkich zatrudnionych 
obecnie nauczycieli. Może to spowodo-
wać obniżenie poziomu nauczania. Ale 
jeżeli MEN weźmie pod uwagę nasze 
opinie i wnioski, które już opracowali-
śmy i wysłaliśmy do ministerstwa jest 
szansa, że reforma będzie korzystna 
dla uczniów.

– Szkoły w gminie Brzesko w 50-
ciu procentach są przygotowane do 
nowych rozwiązań- mówi naczelnik 
wydziału oświaty, Józef Cierniak. -
Żeby zrealizować wszystkie założenia 
potrzeba dodatkowych pieniędzy na za-
trudnienie dodatkowych pracowników, 
dalszą rozbudowę bazy, doskonalenie 
zawodowe nauczycieli. Środki, które 
proponuje MEN są kroplą w morzu 
potrzeb. Już teraz na oświatę gmina 
wydaje prawie 50 procent budżetu. Ile 
to będzie  za kilka lat, nawet boję się 
na pytanie odpowiedzieć.

Zofia SITARZ

P.S. Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 2, Urszula Białka dziękuje za 
pomoc przy organizacji konferencji: 
burmistrzowi Grzegorzowi Wawryce, 
naczelnikowi wydziału EKiS Józefowi 
Cierniakowi i wizytator Lidii Głowac-
kiej. Dziękuje także sponsorom, którzy 
wsparli konferencję. A byli to: Urząd 
Miejski, firma „Biuro Partner” oraz 
Wydawnictwo MAC.

�
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Na początek przeprowadzę 
z Tobą krótki test i zadam ci jedno 
pytanie. Kto to jest Candy Dulfer? 

Pytanie jest proste. To Holen-
derka, najbardziej znana na świecie 
saksofonistka. Jest dla mnie wzorem 
i dążę do tego, by opanować grę na tym 
instrumencie w stopniu zbliżonym do 
niej. Moimi idolami są jednak głównie 
mężczyźni. Najczęściej słucham Mi-
lesa Daviesa, Charlie Parkera, Erica 
Malienthala i Henryka Miśkiewicza. 

�

Weronika Rypel liczy sobie 18 lat. Mieszka w Sterkowcu, jest uczennicą maturalnej klasy 
IV LO w Tarnowie. Uczęszcza też do Szkoły Muzycznej II stopnia w Tarnowie. 30 listopada 
wystąpiła w Miejskim Ośrodku Kultury podczas wernisażu wystawy malarstwa Jerzego Cygi. 
Jej gra na saksofonie tak urzekła widownię, że po raz pierwszy od niepamiętnych czasów 
byliśmy w MOK-u świadkami oklasków na stojąco. Uroda młodej saksofonistki jej ubiór 
i pełen szczerości uśmiech na twarzy (który nie znikał z niej ani na sekundę) sprawiły, że 
publiczność „zmuszona” została nie tylko wytężać słuch, ale i wzrok. Ten występ sprawił, 
że już następnego dnia spotkaliśmy się z Weroniką, by dowiedzieć się nieco więcej o dziew-
czynie, która w przyszłości może okazać się rewelacją polskiej sceny muzycznej. 

 – rozmowa z Weroniką Rypel, 18-letnią saksofonistką ze Sterkowca

Wszystkiemu 
„winien” jest dziadzio

Słucham także muzyki Roda Ste-
warda i Norah Jones. Staram się ich 
naśladować. 

Saksofon to instrument przy-
pisany raczej płci męskiej. Kobieta 
z saksofonem to nadal rzadkość, choć 
coraz częściej występująca. Co spra-
wiło, że dziewczyna, która ma dopiero 
18 lat, zdecydowała się właśnie na 
taki instrument?

Muzyki uczę się właściwie od dnia, 
w którym zaczęłam chodzić. Najpierw 
ukończyłam Szkołę Muzyczną I stop-
nia w Bochni, w klasie fortepianu. 
Trzy lata temu zdecydowałam się na 
saksofon. Sprawił to mój dziadzio, Wła-
dysław Rypel multiinstrumentalista 
z Krynicy. Zawsze bardzo podobało mi 
się jak grał z nami siadając wieczorem 
do organów. Jednak kiedy słuchałam 
dźwięku saksofonu, wiedziałam ze to 
będzie instrument właśnie dla mnie. 
Patrzyliśmy wtedy razem z kuzy-
nami i siostrą z zafascynowaniem 
na wszystko, co robi.  To dziadkowi 
zawdzięczam, że pozostałam wierna 
temu instrumentowi. Dziadek był dla 
mnie (i takim pozostanie) wielkim 
autorytetem. On osobiście najwięcej 
czasu spędzał na grze na organach 
i akordeonie. Ponadto kochał podró-
żować. Ze swoim zespołem wielokrot-
nie wyjeżdżał za granicę, głownie do 
Skandynawii

Skoro dziadek był tak wszech-
stronnym muzykiem, to zapewne 
w jego ślady poszedł też Twój tata, 
Tomasz? 

Tata grał, ale jednak poszedł 
w stronę innych zainteresowań. Ogól-
nie wywiera duży wpływ na to, co 
robię. On po prostu czuje bluesa, 

�
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często poprawia mnie, a ja jego wska-
zówki biorę sobie do serca. Teraz 
tata prowadzi własną firmę, a mama 
Agnieszka jest pielęgniarką. Są to moi 
wierni kibice i mam z ich strony mocne 
wsparcie dla tego, co robię. 

Podczas listopadowego 
wernisażu zauważyłem, że nie jesteś 
pozbawiona sporej dawki seksapilu, 
co w występach na scenie oprócz 
umiejętności muzycznych odgrywa 
niebagatelną rolę. 

Seksowna? Nie mnie to oceniać. 
Owszem, uroda na scenie jest ważna, 
ale przede wszystkim liczą się umiejęt-
ności. A tak w ogóle to każda kobieta 
jest seksowna. 

Wojciech Młynarski napisał kie-
dyś piosenkę „Prześliczna wioloncze-
listka”. Vanessa Mae jest prześliczną 
skrzypaczką. Nie chciałabyś dołączyć 
do tego grona i zostać prześliczną 
saksofonistką? 

Czemu nie? Nie mam nic przeciwko 
temu. Ale to będzie bardzo trudne, bo 
Candy Dulfer to piękna kobieta, w do-
datku ze sporym dorobkiem artystycz-
nym, a ja jestem dopiero na początku 
drogi. Zresztą skończmy z tą różnicą 
płci. Stereotypem jest twierdzenie, że 
saksofon jest instrumentem dla męż-
czyzn. Jeśli kobieta gra na saksofonie, 
to jeszcze przez pewien czas będzie 
to wzbudzało zachwyt. Ale nie tylko 
z powodu urody. Candy udowodniła, 
że kobiety potrafią grać na tym instru-
mencie i to jest najważniejsze. 

Skoro na początku drogi, to 
znaczy, że wiążesz swoją przyszłość 
z muzyką?...

... Tak, temu podporządkowuję 
swoje dotychczasowe życie. Chcę 
skończyć w przyszłości wyższe studia 
muzyczne, założyć zespół i podróżować 
po świecie. 

Czy czujesz się już teraz artystką? 
Myślę, ze każdy z nas jest artystą 

mającym coś do powiedzenia, będą-
cym w stanie przekazać innym jakąś 
prawdę. A przecież każdy artysta chce 
pokazać światu, co czuje. Ja też. 

Często występujesz na scenie, 
czy jednak bardziej skupiasz się na 
nauce, by później, w stanie pełnej 
gotowości artystycznej zaistnieć? 

Zdarzało mi się już występować 
przy różnych okazjach na szkolnych 
uroczystościach. Występ w MOK-u 
był pierwszym przy tak licznym au-
dytorium. Dodatkowo po raz pierwszy 
moimi widzami byli w większości 
ludzie, których w ogóle nie znam. To 
mnie dodatkowo mobilizowało. 

Mobilizowało? Przed mikrofo-
nem prezentowałaś się jak stara wy-

�
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jadaczka estrady, cały czas uśmiech-
nięta. No właśnie, ten uśmiech był 
naturalny, czy też jest to już efekt 
porad nauczycieli, którzy pracują nad 
Twoim wizerunkiem? 

To był uśmiech naturalny, bo ja 
w ogóle często się uśmiecham. Sak-
sofon to instrument, który u mnie 
powoduje pewien wewnętrzny spokój 
sprzyjający pogodzie ducha. Inaczej 
jest przy fortepianie. Pamiętam, że 
gra na tym instrumencie była dla mnie 
stresująca. Inaczej wyraża się emocje. 
Żeby wyczerpać temat powiem tak: 
uczymy się kontaktu z publicznością, 
najczęściej jednak sami. Zachowanie 
sceniczne to obok gry na instrumencie 
ważny element każdego występu. I ja 
staram się o tym pamiętać. Ale uśmie-
cham się zawsze naturalnie. 

Na wernisażu Jurka Cygi grałaś 
popowe i jazzowe standardy. Skoro 
masz tak wyraźnie zarysowane plany 
na przyszłość, to powiedz, czy zmie-
rzasz w kierunku muzyki klasycznej 
czy komercyjnej? 

Zdecydowanie – i jest to moją am-
bicją –  chcę grać muzykę rozrywkową. 
Jestem oczywiście pełna szacunku dla 
muzyki klasycznej ale ona w pewnym 
stopniu ogranicza możliwości. Kształ-
cąc się w kierunku tego gatunku 
mogłabym zostać później nauczycie-
lem, a ja nie miałabym pewnie tyle 
cierpliwości. A poza tym, klasyka 
rozwija umiejętności techniczne, a to 
jest niezbędne w improwizacji…

Nie chcesz być nauczycielem, 
ale jednak to dzięki nauczycielom 
rozwijasz swój talent. Jest wśród nich 
ktoś szczególny? 

To pani prof. Joanna Bielska, która 
jest moim nauczycielem prowadzą-
cym. Mam do Niej wielkie zaufanie. 
Ona pierwsza pokazała mi, na czym 
polega profesjonalne podejście do gry 
na saksofonie. 

Czy oprócz gry na saksofonie 
masz jeszcze jakieś inne, pozamuzycz-
ne zainteresowania?

Grę na saksofonie kocham, ale 
mam też inne zainteresowania, chociaż 
w pewnym sensie związane z tym, co 
zamierzam robić w przyszłości. To 
języki obce i dlatego chodzę do IV LO 
w Tarnowie do klasy o profilu języko-
wym. To szkoła o wysokim poziomie. 
Skoro chcę kiedyś podróżować po 
świecie, to należałoby w odpowied-
nim stopniu znać języki obce. Ale nie 
jestem skrzywiona. Lubię także sport: 
narciarstwo i górskie wycieczki.

Masz 18 lat. Chodzisz do LO, 
jednocześnie uczysz się w szkole 
muzycznej. Czy nie żal Ci tego, że pod-
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czas gdy twoi rówieśnicy mają dużo 
wolnego czasu, Ty spędzasz więk-
szość dnia pomiędzy jedną a drugą 
szkołą?

Na coś się w końcu zdecydowałam. 
Faktycznie tych zajęć jest sporo. Po-
ziom w LO jest bardzo wysoki, trzeba 
mu więc stawić czoła. Do tego trzy-
cztery dni w tygodniu spędzam na 
lekcjach muzyki. Często wracam do 
domu dopiero po zmroku. Ale taki tryb 
życia wypracował u mnie umiejętność 
organizowania sobie wolnego czasu. Do 
nauki w liceum przygotowuję się prak-
tycznie tylko w weekendy i to mi wy-
starcza. Na przyjemności trzeba sobie 
umieć znaleźć czas i ja to potrafię. 

No właśnie, masz chłopaka, 
którego poznałaś...

...Podczas imprezy, na której wspól-
nie występowaliśmy. Ja grałam w Or-
kiestrze Dętej z Jadownik, Paweł 
do dziś tańczy w „Jadowniczanach”. 
Później spotykaliśmy się na próbach 
w tym samym miejscu. 

Nie jest zazdrosny o to, że tak 
wiele czasu poświęcasz swojej pasji?

On też ma swoją pasję i oboje to 
rozumiemy. Powinno się bardzo chcieć 
szczęścia osoby, z którą się jest. I tak 
jest między nami. Taka odpowiedź 
chyba wystarczy. 

W MOK-u wystąpiłaś z towa-
rzyszeniem fortepianu, na którym grał 
twój kuzyn... 

...Łukasz Rypel, bo o nim mowa 
studiuje w Krakowie na międzyuczel-
nianym kierunku Akademii Muzycznej 
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DYREKCJA Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej zaprosiła dzieci na 
andrzejkowy wieczór. W spe-
cjalnie udekorowanej czytelni 
Oddziału dla Dzieci PiMBP 
na 27. uczestników spotkania 
zatytułowanego „Czary-mary, 
wosku lanie, co ma stać się, 
niech się stanie”, czekało 
wiele rozmaitych wróżb. Była 
wróżba z wiśniowymi gałąz-
kami i z sercem. Wróżono za 
pomocą bucików i obierzyn 
z jabłek. Na zakończenie „magicznego” 
wieczoru odbyło się tradycyjne lanie 
wosku przez ucho od klucza i wesoła 
zabawa z odczytywania woskowych 
kształtów. Ta wróżba, jak co roku, 
wzbudziła wśród dzieci najwięcej 
emocji. Andrzejkowy wieczór był 
również okazją do poznania tradycji 
wigilii św. Andrzeja i św. Katarzyny. 

ANDRZEJKI W BIBLIOTECE

i Papieskiej Akademii Teologicznej. 
Chociaż jest z Krynicy, a teraz więk-
szość czasu spędza w Krakowie, znaj-
dujemy czas, by spotykać się w moim 
domu rodzinnym w Sterkowcu. Mam 
w domu pianino, więc każdą chwilę 
wykorzystujemy, żeby razem pograć. 
Łukasz jako akompaniator bardzo 
mi odpowiada. Jeśli uda mi się zre-
alizować swoje marzenia, to chętnie 
widziałabym nas razem w duecie. 
A może w szerszym, rodzinnym gro-
nie? Łukasz ma jeszcze dwóch braci. 
Maciek gra na akordeonie, a Kuba na 
fortepianie. Jeszcze jest moja starsza 
siostra Karolina, która skończyła 
Szkołę Muzyczną I stopnia. 

Jakiej marki jest Twój saksofon? 
Yamaha XAS-475. To bardzo dobry 

saksofon, ale ja zaczynałam od gorszej 
jakości instrumentu, dlatego teraz jest 
mi łatwiej grać.

Czy masz już w swoim dorobku 
jakieś sukcesy, którymi mogłabyś się 
pochwalić? 

Na razie nie, ale będę dążyć do tego, 
żeby osiągnąć jak najwięcej. Zdaję sobie 
sprawę, że moja gra po trzech latach 
nauki jest jedynie poprawna. Na wy-
pracowanie swojego, rozpoznawalnego 
stylu jeszcze przyjdzie czas. Wszystkie-
go nabiera się z czasem i  praktyką, 
dlatego na razie jestem cierpliwa.

Plany na najbliższą przyszłość? 
Matura w maju jest dla mnie w tej 

chwili najważniejsza.

Rozmawiał KiBi
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Wszyscy bawili się znakomicie, 
mniej pomyślne wróżby traktowano 
z przymrużeniem oka, było zabawnie 
i tajemniczo, a całości dopełnił słodki 
poczęstunek ufundowany przez Koło 
Przyjaciół Biblioteki. Andrzejkowe 
wróżby podobno zawsze się spełniają, 
warunek jest tylko jeden: trzeba mieć 
wyobraźnię i poczucie humoru. bib
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Jesienno-zimowy sezon imprez kul-
turalnych rozpoczął się w niedawno 
otwartym lokalu Fair-Play. Wystąpił 

tutaj Paweł Orkisz z repertuarem Le-
onarda Cohena. Z uwagi na ograniczoną 
liczbę miejsc organizatorzy przygotowali 
około 80 biletów, które w kilka dni roze-
szły się jak świeże bułeczki. Nic dziwnego, 
bo Orkisz nie tak dawno występował 
ze spontanicznie przyjętym recitalem 
w Miejskim Ośrodku Kultury. Ma więc 
już w Brzesku liczną grupę fanów. 53-let-
ni artysta rodem z Andrychowa, na stałe 
związany z krakowskim środowiskiem 
artystycznym, proponuje słuchaczom 
interpretacje utworów kanadyjskiego 
barda zgoła odmienne od tych znanych 
z wykonań Macieja Zembatego. W do-
datku polega na własnych, oryginalnych 
tłumaczeniach. Bardzo łatwo nawiązuje 
kontakt z publicznością, toteż wieczór 
w Fair-Play szybko przemienił się w peł-
ną nastrojowej liryki poetycką biesiadę. 
Panu Pawłowi ta atmosfera na tyle 
przypadła do gustu, że już po zakończeniu 
występu zapowiedział, że jeszcze w to 
miejsce wróci. Tym razem zaproponował 
wysłuchanie programu wypełnionego 
balladami Bułata Okudżawy. Dla miłośni-
ków tego gatunku muzycznego szykowała 
się nie lada gratka, bo Orkisz to ceniony 
przez krytyków interpretator utworów ro-
syjskiego (choć z matki Ormianki, a ojca 
Gruzina) poety i pieśniarza. 

Równie liczne audytorium, co Orkisz, 
zgromadził w sali wystawowej brzeskiego 
MOK-u Jerzy Cyga podczas wernisażu 
wystawy malarstwa (szerzej piszemy 
o tym w innym miejscu). 

Miejski Ośrodek Kultury przygotował 
specjalną ofertę na Mikołajki. Dyrektor 
Małgorzata Cuber zaprosiła do Brzeska 
grupę baletową Miniatury, która jest 
artystyczną wizytówką Krynicy Zdroju. 
Wielka szkoda, że przedstawienie obej-
rzały w większości dzieci (w towarzystwie 
rodziców) uczestniczące w tanecznych 
zajęciach organizowanych przez MOK. 
Szkoda, bo spektakl prezentowany przez 
Miniatury zapiera dech w piersiach dzię-
ki perfekcyjnej choreografii, barwnym 
kostiumom i znakomitej oprawie. Młode 
i bardzo młode dziewczęta prowadzone od 

Już dawno mieszkańcy Brzeska nie mieli okazji w tak krótkim czasie uczestniczyć w tylu 
imprezach kulturalnych, co na przełomie listopada i grudnia. Były to wydarzenia z różnych 
dziedzin kultury, toteż każdy mógł wybrać coś, co go szczególnie interesuje. Cieszy fakt, 
że do organizowania życia kulturalnego coraz częściej zabierają się właściciele lokali 
gastronomicznych. Wypada mieć nadzieję, że taki stan rzeczy utrzyma się dłużej. Szkoda 
tylko, że nie wszystkie imprezy cieszyły się należnym im zainteresowaniem.

Grudzień bogaty w imprezy
lat przez Władysława Szlęka zaprezento-
wały najcenniejsze perełki z klasyki świa-
towego i polskiego baletu. Dzieci miały 
dodatkową frajdę, bo występy okraszone 
były obecnością świętego Mikołaja, który 
nie szczędził upominków dla najmłod-
szych widzów. Widownia w hala sportowa 
przy ZSP 1 w Brzesku wypełniona była 
w połowie. Ta połowa na pewno opusz-
czała salę ukontentowana. Ta druga, 
nieobecna, może tylko żałować. A przecież 
ceny biletów nie były wygórowane. 

Komplet widzów przyglądał się wy-
stępowi rybnickiego kabaretu Noł Nejm 
zorganizowanego w hotelu August przez 
tarnowski oddział Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci. Widzów nie odstraszyły 
ceny biletów (35 złotych). Nie ma się co 
jednak dziwić, skoro wstęp na imprezę 
w całości finansowany był przez brzeskie 
firmy, czyli widzowie obejrzeli kabaretowy 
występ za darmo. Nawet podsłuchaliśmy 
komentarz jednego z widzów już po zakoń-
czeniu imprezy, który powiedział: – Jak za 
darmo, to się nawet opłacało. Nie świadczy 
to bynajmniej o tym, że młodzi satyrycy 
z Rybnika rozczarowali. Jest to raczej 
dowód na to, jak cenią wartość imprez 
kulturalnych niektórzy ich uczestnicy. Jak 
za darmo, to czemu nie uczestniczyć. 

Jeśli chodzi o sam występ, to na 
pewno nie był to wieczór stracony. Trzech 
młodych artystów zaprezentowało spójny 
program pełen imponujących efektów 
świetlnych i dźwiękowych z dużą dozą do-
brego humoru. Rozkręcali się wprawdzie 
powoli, ale kiedy już nawiązali właściwy 
kontakt z publicznością i nabrali odpo-
wiedniego tempa, zabawa rozkręciła się 
na całego. Sama końcówka półtoragodzin-
nego występu poprowadzona była w stylu 
iście brawurowym, o czym świadczą 
potrójne bisy, których domagała się pu-
bliczność. Noł Nejm to formacja jeszcze na 
początku estradowej drogi, należy jednak 
spodziewać się, że już nie długo dołączy do 
czołówki polskiej sceny kabaretowej. 

Nie minęły trzy dni, a miłośnicy ka-
baretu mogli skorzystać w kolejnej impre-
zie. Tym razem Miejski Ośrodek Kultury 
zaprosił ich do restauracji Galicyjska na 
występ zespołu Pod Sufitem. Ten występ 
to typowa składanka estradowa, którą 

sprawnie połączył w całość Jan Jakub Na-
leżyty. Widownia wypełniona była do poło-
wy i znów jak w przypadku Miniatur była 
to połowa, która na pewno nie żałowała 
tych 35 złotych wydanych na wspaniałe 
widowisko. A przecież udział w spektaklu 
takich tuzów jak Marek Siudym i Ma-
ciej Damięcki stanowił stuprocentową 
gwarancję wyśmienitej zabawy. Tak też 
w istocie było, a Damięckiego interpreta-
cja jednego z wierszy Mariana Załuckiego 
wywołała salwy śmiechu i spowodowała, 
że oklaskom nie było końca. 

Paweł Orkisz wrócił do Brzeska wcze-
śniej, niż się spodziewano. Wszystko za 
sprawą Marka Dadeja, który niedawno 
postanowił się sprawdzić w roli organi-
zatora imprez artystycznych. I czyni to 
z dużym powodzeniem. Na próżno było 
szukać plakatów promujących wieczór 
z balladami Okudżawy. Już wcześniej 
wszystkie bilety na imprezę były zamó-
wione. Tym razem fani Orkisza bawili się 
z nim w restauracji Klimaty. W słowie 
„bawili się” nie ma żadnej przesady. 
Krakowski artysta rozdał publiczności 
śpiewniki, toteż wieczór ten śmiało można 
określić mianem koncertu Orkisza z to-
warzyszeniem około 100-osobowego chóru 
z Brzeska. Koncertu, który trwał blisko 
trzy godziny. Panie Marku (kierujemy te 
słowa do pana Dadeja), tak trzymać. 

Był to drugi i nie ostatni odcinek 
serialu z krakowianinem w roli głównej. 
Dlaczego? Otóż Orkisz równie dobrze 
czuje się w repertuarze Włodzimierza 
Wysockiego. Ma też w zanadrzu cykl 
pieśni patriotycznych, oryginalnych 
kolęd i wielu innych utworów. Z Wysoc-
kim przybędzie ponownie do Brzeska 
już w styczniu nowego roku. Już teraz 
fani żałują, że brzeskie lokale nie mają 
większych powierzchni. Bo znowu nie dla 
wszystkich starczy biletów. 

W połowie grudnia, w kameralnych 
warunkach, czyli w Brzeskiej Piwnicy 
koncertował zespół Fortuna Bartholomew 
International. Skład grupy tworzą młodzi 
muzycy z Bochni, Anglii i... Ukrainy – Bob 
Paterson, Geoff Bartholomew, Szymon 
Fortuna, Roman Bardun i Wojciech 
Zwierniak. O wysokim artystycznym po-
ziomie zespołu można się było przekonać 
latem tego roku, kiedy zespół koncertował 
w Brzeskiej Piwnicy. Niestety, ich występ 
śledziła garstka fanów jazzu. Na pewno 
miało to związek z tym, że termin koncer-
tu prawie pokrywał się z godziną rozpo-
częcia meczu Polska-Niemcy rozgrywane-
go w ramach finałów Mistrzostw Europy. 
Młodzi jazzmani podczas drugiego koncer-
tu w tym samym miejscu udowodnili, że 
ten rodzaj muzyki jest równie atrakcyjny 
jak pop czy rock. Organizatorem koncer-
tu był Miejski Ośrodek Kultury. KiBi
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Brzeska Piwnica po raz pierw-
szy swoje podwoje otworzyła 
na początku lat 80-tych ubie-

głego wieku. Założona została przez 
Związek Socjalistycznej Młodzieży 
Polskiej. Jako, że miał to być ośrodek 
skupiający wokół siebie miejscowych 
artystów amatorów, w nazwie pla-
cówki figurował trójczłon „Klub Pracy 
Twórczej”. Kierowany był przez Mło-
dzieżową Agencję Kulturalną podlega-
jącą Zarządowi Wojewódzkiemu ZSMP 
w Tarnowie. Jej pierwszym szefem był 
Stanisław Lis, który funkcję kierowni-
ka Piwnicy powierzył przebywającemu 
obecnie w Chicago Jerzemu Gardzielo-
wi, późniejszemu menedżerowi między 
innymi Grupy Pod Budą czy Perfektu. 

Takie to były czasy, że chcąc cokol-
wiek uczynić, by lokalna kultura kwitła, 
trzeba było podpiąć się pod komuni-
styczną „młodzieżówkę”. Przypomnieć 
więc należy, że szefem ówczesnego 
Zarządu Miejsko-Gminnego ZSMP 
w Brzesku był Jerzy Iwulski, którego 
zastąpił później na tym stanowisku Ma-
rek Olesiński. W uzupełnieniu dodajmy, 
że sekretarzem miejsko-gminnym PZPR 
był a tamtych czasach Edward Ormiań-
ski. Każdy z nich po odbyciu „partyjnego 
stażu” próbował swoich sił na saksach. 
Zresztą konieczność współpracy z jedy-
nie słuszną władzą nie była w żadnym 
stopniu lokalnym brzeskim trendem. To 
był nurt ogólnonarodowy. Pamiętać to 
powinien znany tenor rodem z Brzeska 
Zbigniew Zalasiński, który zanim dorósł 
do decyzji, by swój los związać ze sceną 
operową, próbował swoich sił w muzyce 
rockowej. Wiele było brzeskich grup 
muzycznych (i solistów), z różnym 
powodzeniem startujących w Ogólno-
polskim Młodzieżowym Przeglądzie 
Piosenki, który początkowo miał swój 
krajowy finał w Toruniu, by potem na 
wiele lat zadomowić się we Wrocławiu. 
Można psioczyć na komunę, ale to wła-
śnie OMPP stał się początkiem kariery 
takich tuzów polskiej sceny muzycznej 
i teatralnej jak chociażby Bajm, TSA, 
Mr Zoob, Zbigniew Zamachowski, 
Jan Jakub Należyty (niedawno gościł 
w Brzesku z kabaretem Pod Sufitem, 
Renata Zarębska (kabaret Jana Pie-
trzaka) czy Mieczysław Szcześniak. 

Wspomnienia
pierwszego kierownika
Powróćmy jednak na rodzime podwór-
ko. Początkowo Brzeska Piwnica speł-
niała stawiane jej kierunki. Kultura 

Jak to drzewiej bywało
kwitła, aż miło. Dominował jazz, co 
było chyba związane z osobistymi za-
interesowaniami Stanisława Lisa. Ale 
dzięki tym właśnie zainteresowaniom 
po raz jedyny bodajże wystąpił w Brze-
sku oscylujący między jazzem a popem 
Andrzej Zaucha. Występowali też 
goście z zagranicy, na przykład Mani 
Jazz Group z Bolonii. Był też Andzrej 
Grabowski (tak: Kiepski) ze słynną 
„Audiencją V” Bogusława Schaeffera. 

Odnaleźliśmy w Chicago Jurka Gar-
dziela (oczywiście za pomocą telefonu), 
który tak wspomina tamte czasy: – Nie 
było innego wyjścia. Chcąc coś w kultu-
rze zdziałać, trzeba było opowiedzieć się 
po „słusznej” stronie. Ale naprawdę wiele 
się działo. Mnie osobiście utkwiły w pa-
mięci dwa wydarzenia, niekoniecznie 
pozytywne. Pierwsze to koncert Liliany 
Urbańskiej, czołowej wówczas wokalist-
ki jazzowej. Jeszcze na dziesięć minut 
przed imprezą sala świeciła pustkami. 
Artystka prawie gotowa do występu 
spędzała ostatnie chwile w małej paka-
merce służącej za garderobę, a ludzi nie 
ma. No, po prostu wstyd. Nie było innego 
wyjścia.  Podjąłem decyzję, że wpuszcza-
my za darmo. Ale kogo?. Na szczęście 
Brzesko nie jest duże. Wysłałem „emi-
sariuszy” do Klubowej (była kiedyś taka 
kawiarnia – przyp. KiBi), żeby zaprosili 
gości na gratisowy koncert. W momencie 
mieliśmy komplet publiczności. A kon-
cert był wspaniały. Pamiętam jeszcze 
koncert, który się nie odbył. Mieliśmy 
gościć Marka Grechutę, który był wtedy 
u szczytu sławy. Bilety rozeszły się jak 
świeże bułeczki. Niestety, artysta nie 
potraktował nas poważnie. Czekaliśmy 
już ponad godzinę, kiedy otrzymaliśmy 
telefoniczną informację, że Grechuta nie 
dojedzie, bo jego samochód miał awarię 
w Wieliczce. Zaproponowałem, że wyślę 
po niego taksówkę. Wtedy mój rozmówca 
zmienił wersję wyjaśnień tłumacząc, że 
artysta by chory. Nie pozostało nic inne-
go jak przeprosić publiczność i zwrócić 
pieniądze za bilety. To był jedyny nie-
przyjemny zgrzyt. Ogólnie wspominam 
te czasy z sympatią. Bo faktycznie 
było to miejsce gromadzące miejscową 
cyganerię. Oprócz profesjonalistów na 
kameralnej scenie występowali często 
nasi rodzimi artyści.

Zbyszek 
Wśród nich stałym gościem był Zbyszek 
Szulc przez przyjaciół i  znajomych 
zwany Brunem. Znany w całym kraju 
grafik opatrzył jedną z sal swego ro-

dzaju freskami zawierającymi w sobie 
jego rysunki satyryczne. Zbyszek zginął 
tragicznie w 1986 roku. Po kilku latach 
od tego smutnego wydarzenia Mło-
dzieżowa Agencja Kulturalna zaczęła 
organizować ogólnopolskie konkursy 
rysunku satyrycznego im. Zbigniewa 
Szulca. Początkowo finały konkursu 
organizowane były w Tarnowskiej Piw-
nicy (nieistniejącej już, a mieszczącej 
się niegdyś przy ulicy Krakowskiej). 
Później przeniesione zostały do piwnicy 
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury (przy 
tarnowskim Rynku). W międzyczasie 
Brzeska Piwnica zamieniła się w lokal 
oferujący jedynie dyskoteki organizo-
wane kilka razy w tygodniu. Piwnica 
podupadała, aż wreszcie nadszedł 
dzień, gdy zamknęła podwoje. Po raz 
drugi przypomniała o sobie w 1988 
roku, kiedy to od Miejskiego Ośrodka 
Kultury wynajęły je trzy energiczne 
siostry. Znowu miało to być miejsce 
gromadzące miejscowych miłośników 
sztuki. I tak na początku było. Restart 
Brzeskiej Piwnicy miał niecodzienną 
oprawę. Dyrektorem MGOK-u (tak 
wówczas nazywała się placówka) był 
Bogdan Schuterlly, który dał się poznać 
jako prężny organizator kultury (Czy 
ktoś pamięta koncert Dżemu, którego 
wokalistą był jeszcze wtedy nieodża-
łowany Ryszard Riedel? Ten koncert 
odbył się w Domu Ludowym w Jadow-
nikach, a jego współorganizatorem był 
właśnie Bogdan Schuterlly przy pomocy 
Gminnego Ośrodka Kultury w ... Woj-
niczu). To między innymi ówczesny 
dyrektor MGOK-u spowodował, że 
otwarcie Brzeskiej Piwnicy było jedno-
cześnie kolejnym finałem konkursu im. 
Zbigniewa Szulca. Piwnica wypełniła 
się grafikami z niemal każdego zakąt-
ka Polski. Niestety, była to ostatnia 
edycja tego konkursu. Może więc warto 
przypomnieć sobie o tej cyklicznej do 
pewnego czasu imprezie i wskrzesić jej 
organizację na nowo? Tym bardziej, że 
Piwnica Brzeska od wiosny przyszłego 
roku otwarta zostanie po raz kolejny. 

Pozostawmy wspomnienia na owym 
1988 roku. Bo chociaż praktycznie funk-
cjonowała cały czas aż po dziś, to jednak 
przez długi okres nie przypominała miej-
sca zapamiętanego przez dzisiejszych 50-
latków. Owszem, Miejski Ośrodek Kultu-
ry organizuje tutaj artystyczne imprezy, 
ale brak Piwnicy jej dawnego klimatu. 
Jesteśmy pewni, że w następnym roku 
to miejsce odżyje dawnym klimatem 
(żeby nie powiedzieć: blaskiem). KiBi 
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NA ZAPROSZENIE Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej gościł 
w Brzesku Józef Baran – poeta, proza-
ik, publicysta urodzony w Borzęcinie, 
obecnie znany i ceniony nie tylko 
w kraju, ale także poza jego granicami, 
tłumaczony na wiele języków świata.

Spotkanie autorskie połączone zo-
stało z promocją książki „Przystanek 
Marzenie”, która jest kontynuacją 
pisanego przez 8 lat „Koncertu dla 
nosorożca” – dziennika z przełomu 

SPOTKANIE Z POETĄ

wieków. Książka ta odniosła ogromny 
sukces literacki i czytelniczy.

„Przystanek Marzenie” powstał 
w półtora roku. Zawarł w nim autor 
wspomnienia borzęcińskie i brzeskie, 
opisy podróży do Singapuru i Maroka 
oraz osobisty często stosunek do lite-
ratury i czasów współczesnych.

Czytane przez autora teksty uświet-
niła pięknym śpiewem piosenek do 
jego tekstów Elżbieta Wojnarowska 
– poetka i pisarka z Krakowa. bib

ŁUKASZ KOŁODZIEJ z Brzeska, 
podopieczny Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej dostał wyróżnienie w VI Ogólnopol-
skim Konkursie Plastycznym „Sztuka 
Osób Niepełnosprawnych” organizo-
wanym przez PFRON. Konkurs zaty-
tułowany „Marzenie” przeznaczony był 
dla podopiecznych warsztatów terapii 
zajęciowej, środowiskowych domów 
samopomocy i domów pomocy społecz-
nej. Jak zwykle cieszył się ogromną 
popularnością, do PFRON napłynęło 
ponad 2 tysiące zgłoszeń z całego kraju. 

W konkursie przyznano 12 nagród 
i 7 wyróżnień w kilku kategoriach: 
malarstwo i witraż, grafika i rysunek, 
ceramika i rzeźba kameralna oraz tka-
nina i aplikacja. Laureaci otrzymali 
dyplomy i nagrody pieniężne. 

Łukasz Kołodziej wykonał pegaza 
z gliny. Jak sam mówi, aby dopasować 
się do tytułu tegorocznej edycji kon-
kursu, stworzył skrzydlatego konia, 
który uniesie w górę jego marzenia. 
Łukasz ma 24 lata, najchętniej przeby-
wa w pracowni ceramiki, gdzie rozwija 

zainteresowania, słucha także muzyki, 
kolekcjonuje monety. Podopiecznym 
brzeskiego WTZ jest od 2004 roku. 
Łukasz nie jest jedynym nagrodzonym 
w konkursie organizowanym przez 
PFRON. W ubiegłym roku Ania Gołąb 
była finalistką etapu wojewódzkiego, 
także prace Tomka Majchera już 
dwukrotnie były wyróżniane w czasie 
etapu wojewódzkiego konkursu. 

– Wszyscy jesteśmy dumni z Łuka-
sza, tym bardziej, że pracę wykonał sa-
modzielnie. Jest to niezwykle utalento-
wany i pełen inspiracji artysta – mówi 
kierownik WTZ, Edward Pabian. 

Warto przy okazji dodać, że WTZ 
z Brzeska wykonuje, także na zlecenie, 
klientów, prace artystyczne. Podopiecz-
ni malują obrazy, wypalają ceramikę, 
szyją i haftują a także oprawiają ob-
razy. Prace te cieszą się niezwykłym 
powodzeniem a uczestnicy Warsztatu 
mogą, dzięki ich sprzedaży, samodziel-
nie zarabiać na wyjazdy i turnusy re-
habilitacyjne. Rocznie uzyskują w ten 
sposób około 20 tysięcy złotych. ZS

MARZENIE ŁUKASZA KOŁODZIEJA

Miejski Ośrodek Kultury i Urząd Miej-
ski powoli zamykają sprawy związane 
z organizacją brzeskiego finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
który odbędzie się 11 stycznia 2009 
roku. I chociaż będzie to tradycyjnie 
największa zimowa impreza kultu-
ralna w Brzesku, to warto wybrać się 
także na kameralny koncert, który 
odbędzie się pod koniec stycznia. 

Miłośnikom poezji śpiewanej radzi-
my zapisać w swoich notatnikach datę 
26 stycznia 2009, kiedy to MOK gościć 
będzie Elżbietę Wojnarowską z zespo-
łem. Wystąpi w programie z cyklu „Dla-
tego klasycy” zatytułowanym „Poetyckie 
przeboje lat 70-tych”. Artystce towarzy-
szyć będą Wojciech Wojnarowski (gita-
ra) i Piotr Wojnarowski (kontrabas), 
a koncert poprowadzi Eryk Ostrowski. 
Wojnarowska to przede wszystkim jed-
na z najbardziej cenionych polskich... 
pisarek współczesnych, o wszechstron-
nych zainteresowaniach artystycznych. 
Z wykształcenia jest doktorem nauk 
przyrodniczych Instytutu Botaniki 
PAN w Krakowie. Ukończyła Wyższe 
Zawodowe Studium Scenariuszowe przy 
PWSFTiT w Łodzi. Najbardziej znana 
jest jako autorka takich bestsellerów 
jak „Anemony” i „Niepokonani”. Za 
scenariusz do filmu „Był kiedyś raj” 
otrzymała prestiżową nagrodę Har-
tley-Merril. Napisała też scenariusze 
do dwóch odcinków... „Złotopolskich”. 
Występowała też na deskach krakow-
skiego Teatru STU. Jest także stałą 
bywalczynią Piwnicy Pod Baranami. 

Podczas swoich recitali wykonuje 
utwory skomponowane do wierszy 
własnych i Józefa Barana, także z mu-
zyką Andrzeja Zarzyckiego. W Brzesku 
prawdopodobnie przeczyta też fragmen-
ty swojej najnowszej powieści „Pod bez-
kresnym niebem”. Szykuje się więc nie 
lada gratka dla miłośników sztuki. KiBi

MOK ZAPRASZA
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W tym roku w zmaganiach 
wzięło udział 23 uczestników. 
Jury, złożone z nauczycieli 

wszystkich szkół biorących udział 
w konkursie, oceniało interpretację 
wybranych utworów, interpretację 
oraz dobór tekstów. Najlepsi recyta-
torzy w każdej z kategorii wiekowej 
otrzymali nagrody i wyróżnienia. 
Oprócz brzeskiej poetki Haliny Bier-
nat, która uczestniczy w konkursie 
od pierwszej jego edycji, w gronie 
„Pereł” zaleźli się w tym roku: Bo-
gusława Młynarczyk, Tadeusz Puzia 
i Dariusz Dzierwa. Każdy z twórców 
ma w dorobku wydanie swoich dzieł 
w postaci tomików wierszy i opowia-
dań. Wybrane pozycje zostały zebrane 
w antologii poetów ziemi brzeskiej 
zatytułowanej „Sercem zatrzymane”, 
która była między innymi prezentem 
dla wszystkich uczestników konkursu.
Zwycięzcami konkursu zostali: Ka-
tarzyna Radziak (IV klasa PSP nr 3 
Brzesko), Laura Pajor (V klasa PSP 
Czchów), Karolina Piotrowska (VI 
klasa PSP nr 3 Brzesko).

W zmaganiach recytatorskich 
udział brali: 

klasy IV: Julia Bober (PSP nr 3-
III miejsce), Katarzyna Radziak (PSP 

nr 3 Brzesko), Gabryś Magdalena 
(PSP nr 1 Jadowniki), Kamila Ka-
nia (PSP nr 2 Jadowniki), Karolina 
Maciaś (II miejsce-PSP Czchów), 
Magdalena Malinowska (PSP Ster-
kowiec), Mateusz Musiał (PSP Ja-
sień), Patryk Turek (PSP Tworkowa).
Klasy V: Patrycja Barnaś (II miejsce 
– PSPnr 2 Brzesko), Kinga Wójtowicz 
(PSP nr 2 Brzesko), Aleksandra Kaim 
(III miejsce – PSP nr 3 Brzesko), 
Anna Ogiela (PSP nr 1 Jadowniki), 
Gabriela Pajor (PSP Tworkowa), 
Laura Pajor (PSP Czchów), Maria 
Szokalska (PSP nr 2 Jadowniki)
Klasy VI: Monika Hajdo (PSP nr 2 
Jadowniki), Jadwiga Leguko (PSP 
Sterkowiec), Justyna Pawlik (PSP 
Czchów), Karolina Piotrowska (PSP 
nr 3 Brzesko), Adriana Staszak (PSP 
Jasień), Marcelina Studzińska (II 
miejsce – PSP Tworkowa), Adrianna 
Szymek (PSP Sterkowiec), Beata 
Zych (III miejsce – PSP nr 2 Brzesko)
Konkurs oceniali: Anna Sroka, Agata 
Podłęcka (przewodnicząca), Teresa 
Kwaśniak i Jolanta Gagatek. Podzię-
kowania za przeprowadzenie konkur-
su należą się nauczycielkom z PSP 
nr 3 paniom: Marii Bawół, Teresie 
Kwaśniak i Dorocie Wójcik. red

NAUCZYCIELE i Rada Rodziców 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 byli organizatorami Międzysz-
kolnego Turnieju Recytatorskiego. 
W całości został on poświęcony twór-
czości Zbigniewa Herberta – poety, 
eseisty, dramatopisarza urodzonego 
we Lwowie w 1924 roku. W 10 roczni-
cę jego śmierci Sejm RP uchwalił rok 
2008 Rokiem Zbigniewa Herberta. 
Uczestnikami konkursu byli uczniowie 
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjal-
nych. W części konkursowej recytowali 
wybrane utwory z bogatej bibliografii 
artysty. Uczestników oceniało jury 
w składzie: Janina Mika (przewodni-
cząca), Dariusz Chrzan (sekretarz), 
Danuta Reczek-Chyl i Dorota Duda. 
Imprezę uświetnił montaż słowno 
– muzyczny przygotowany przez grupę 
młodzieży z ZSP nr 2 pod kierunkiem 
Anny Rudnik w składzie: Sylwia 
Plewa (wokal), Patrycja Pawełek 
(wokal), Paulina Mizera wokal, Ar-
tur Oleksy (saksofon), Anna Rudnik 
(klawisze, aranżacja). Niespodziankę 
kulinarną dla widzów zaserwowali 
uczniowie z klas gastronomicznych 
wraz z opiekunkami – Jolantą Jawor-
ską i Krystyną Kaim. Koordynatorem 
przedsięwzięcia była Iwona Franczyk. 
Imprezę prowadziła Anna Kogut.
Wśród uczniów gimnazjów najlep-
szymi recytatorami zostali wybrani: 
Wiktoria Sapiecha z Gimnazjum 
Katolickiego i Piotr Kurek z Publicz-
nego Gimnazjum nr 2, wyróżnienie 
otrzymała Magdalena Dudek z PG 2. 
Spośród uczestników konkursu ze szkół 
ponadgimnazjalnych najwyższe noty 
jury przyznało: Wojciechowi Sukienni-
kowi z Liceum Katolickiego, Agnieszce 
Bolek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 z Brzeska oraz Katarzynie 
Gwóźdż z Zespolu Szkół w Szczurowej. 
Wyróżnienia otrzymali: Joanna Te-
kiela (ZSP nr 1 Brzesko), Dominik 
Sady (ZSP nr 2 Brzesko) i Agnieszka 
Górowska (Zespół Szkół Czchów).
Przedsięwzięcie sfinansowała Rada Ro-
dziców przy ZSP nr 2 w Brzesku. red

Dokładnie dziesięć lat temu, obecna dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Dorota Wójcik 
zorganizowała konkurs, w czasie którego uczniowie recytowali wiersze poetów związa-
nych z Brzeskiem. Interesująca formuła konkursu sprawiła, że nabrał on rozmachu i od 
siedmiu już lat  odbywa się jako Międzyszkolny Konkurs „Perły Regionu”. Biorą w nim 
udział uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych z kilku gmin. Konkurs odbył się pod 
patronatem Urzędu Miejskiego w Brzesku.

Perły regionu W ROKU HERBERTA
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6 grudnia, w imieniny świętego Mi-
kołaja, mimo, że była to sobota, 
w szkole było gwarno i wesoło, 

jak w zwykły dzień. Każda klasa miała 
do wykonania specjalne zadanie: przy-
gotowanie prezentacji na happening 
„Zdrowe odżywianie”. Dzieci z wielkim 
przejęciem, oczywiście pod czujną 
opieką nauczycieli i rodziców, piekły, 
gotowały, przygotowywały desery, cia-
sta, sałatki. Kiedy prezentacja miała 
się już rozpocząć stoliki uginały się 
od pyszności przygotowanych z myślą 
o zdrowym odżywianiu. Zanim jednak 
każda z klas przedstawiła swój stolik 
i zachęcała do spożywania pokarmów 
z określonych grup – nabiał, owoce, 
warzywa, pieczywo – maluchy z klasy 
pierwszej zaprezentowały humory-
styczny a zarazem ciekawy program, 
którego główną ideą było przekonanie 
kolegów o konieczności zdrowego 
żywienia. 

Do końca stycznia przyszłego roku w Szkole Podstawowej w Porębie Spytkowskiej re-
alizowany będzie program „Odżywiamy się zdrowo i racjonalnie”.W ramach projektu, 
realizowanego, miedzy innymi, na lekcjach języka polskiego, informatyki, przyrody, 
a także w czasie zajęć z pielęgniarką szkolną, przeprowadzane są ankiety, konkursy, 
szkolenia, happeningi. Forma zajęć jest niezwykle atrakcyjna dla uczniów, przyciąga 
także do szkoły rodziców, wszyscy nadrabiają braki w dziedzinie zdrowego odżywiania 
i racjonalnego trybu życia. 

Kiszenie kapusty 
w Porębie Spytkowskiej

Gwoździem programu było za-
poznanie dzieci z tradycją kiszenia 
kapusty. Do szatkowania główek 
zasiadali kolejno: proboszcz parafii 
w Porębie Spytkowskiej, sołtys wsi 
Wacław Ćwioro i burmistrz Grzegorz 
Wawryka. Dzieci co chwilę wybuchały 
gromkim śmiechem. Najbardziej uba-
wiły się, kiedy mowa była o ubijaniu 
kapusty w beczce.  

„Kiedy już kapusta była pokrojona, 
jeden z mężczyzn przygotowywał się 
do jej ubijania. W drewnianym na-
czyniu z klepek moczył on długo nogi 
w gorącej wodzie. Nie obyło się bez 
dokładnego obcięcia paznokci. Po wy-
tarciu nóg dwóch krzepkich mężczyzn 
brało mającego deptać kapustę i prze-
nosiło do… beczki. Czasem bywało 
i tak, że czynność ubijania zlecało się 
jednej z kobiet. Musiała ona nie tylko 
porządnie wyszorować nogi, ale także 
przyodziać się w dawny, wiejski strój, 

szeroką spódnicę i barwną chustę. 
Bez tego kapusta nie mogła się udać. 
Teraz rozpoczynał się prawdziwy ry-
tuał. Poszatkowaną kapustę wrzucano 
warstwami do beczki, doprawiano ją, 
a kobieta deptała co sił w nogach. Ka-
pusta musiała być solidnie udeptana. 
Z racji metody, jaką wykonywano tę 
czynność, było to zajęcie dość wesołe 
i nastręczało nieraz sporo zabawy. 
Nieraz jednak sól, którą przesypy-
wano warstwy poszatkowanej ka-
pusty zaczynała „szczypać” w nogi, 
na których były jakieś zadrapania 
– wówczas wykonująca tę czynność 
podskakiwała jak oparzona, ale nie 
wolno jej było przerwać pracy przed 
jej ukończeniem” – to fragment opi-
su zapomnianego już prawie na wsi 
zwyczaju. 

A potem przyszedł czas na degu-
stację, nie kapusty oczywiście, bo ta 
odstawiona została dopiero w ciepłe 
miejsce, ale potraw, które przygoto-
wali uczniowie z poszczególnych klas. 
Stoliki były kolorowe, zastawione z po-
mysłem, zachęcały do kosztowania. 
Wszystkie potrawy bez wyjątku były 
bardzo smaczne i, co podkreślali mali 
kucharze, zdrowe. 

Pomysłodawcami projektu „Od-
żywiamy się zdrowo i racjonalnie był 
dyrektor Piotr Tota i nauczyciel ma-
tematyki Maria Tota. Swój ogromny 
udział w jego realizacji miały panie: 
Irena Polczyk i Bernadetta Zapiór 
oraz wszyscy nauczyciele pracujący 
w porębeckiej szkole.

– Główne cele, jakie chcemy zor-
ganizować dzięki realizacji progra-
mu są bardzo szerokie. Chodzi nam 
głównie o to, aby wpoić w naszych 
wychowanków postawy prozdrowotne, 
inspirować do poszerzania wiedzy z za-
kresu żywności i żywienia, chcemy im 
uświadomić, że sami odpowiedzialni 
są za stan swojego zdrowia – mówi 
dyrektor PSP w Porębie Spytkowskiej, 
Piotr Tota.

ZS

Zgubiono
legitymację studencką

na nazwisko

Kamil Milotta

zam. 43-100 Tychy,
ul. Harcerska 12/43
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Jestem lokalną patriotką i miejsce 
gdzie się urodziłam, spędziłam 
dzieciństwo, przeżyłam pierwszą 

miłość, a obecnie wychowuję syna, 
mieszkam i pracuję uważam za najpięk-
niejsze na świecie.

Pamiętam doskonale czasy gdy 
samochody ulicami Brzeska jeździły 
z niewielką częstotliwością, a natomiast 
furmanki zaprzężone w konie stanowiły 
nierzadki widok. Obecnie te drugie są 
niemal kuriozum, tych pierwszych jest 
niestety za dużo. Na moich oczach rosły 
domy na Zielonce czy w okolicach ulicy 
Wyzwolenia i Garbarskiej. Wszyscy ob-
serwujemy rozwój przedsiębiorczości na 
Pomianowskim Stoku. Przybywa placów 
zabaw i hal sportowych. Niewątpliwą 
atrakcją jest basen i nowe boisko,, Orlik”.

Brzesko zmienia swoje oblicze na 
coraz lepsze, przybywa eleganckich do-
mów, niektóre sklepy wyglądają jak te 
w centrach europejskich miast. Powoli 
stare zdezelowane chodniki zastępuje 
kostka brukowa. W niedalekiej przy-
szłości nastąpi rewitalizacja Rynku 
i Placu Żwirki i Wigury. Bardzo podoba 
mi się koncepcja zastąpienia Plant płytą 
rynku, co oznacza powrót do pierwotnej 
funkcji tego miejsca będącego poniekąd 
sercem miasta. Zdaję sobie sprawę, iż 
ta zmiana ma swoich przeciwników, 
niemniej uważam ją za przyczynek do 
ożywienia centrum naszego miasta. 
Gdy odwiedzamy jako turyści inne 
miejsca swe kroki zwykle kierujemy 
właśnie do rynku czy na elegancki 
deptak stanowiący swoiste centrum 
każdej miejscowości czy metropolii.

Niestety, u nas takich miejsc na ra-
zie brak. Moim zdaniem nasze centrum 
zyska gdy pojawi się w nim odnowiona 
płyta rynku z kawiarnianym ogród-
kiem, fontanną i eleganckimi ławecz-
kami czy sklepikiem z pamiątkami, 
którego na razie nigdzie uświadczyć, 
niestety nie można.

Miasto i gmina są bardzo atrakcyjne, 
wbrew pozorom. Nie brak zabytków 
i urokliwych miejsc.W Jadownikach jest 
wzgórze nazwane Bocheniec, ze względu 
na kształt, którym przypomina bochen 
wiejskiego chleba. W słoneczny dzień 
można stamtąd obserwować, przy dobrej 
widoczności Tatry, a każdego dnia pano-
ramę Brzeska i okolic. Wybudowany na 
szczycie kościółek sprzyja romantycz-
nym ślubom. Położone poniżej źródło pod 
figurą świętej Anny ma cudowną moc.

MOJE MAŁE MIASTECZKO...
MOJA DUŻA OJCZYZNA...

Okocim to pięknie położona wieś 
z zabytkową szkołą i pięknym kościo-
łem. Każdy, kto tam zawita będzie 
zauroczony pięknym ukształtowaniem 
terenu i cudownymi widokami na 
wszystkie cztery strony świata. Warto 
również zwiedzić cmentarz gdzie pod 
omszałymi ze starości płytami znaleźli 
miejsce swego wiecznego odpoczynku 
pierwsi pracownicy Browaru Okocim.

Stary, co prawda zrujnowany okocim-
ski dwór, zachowany praktycznie w czy-
stej formie jest jednym z cenniejszych za-
bytków naszego regionu. Mam nadzieję, 
że niebawem odzyska dawną świetność.

Do długich spacerów zachęca szcze-
panowski las, a sama Bazylika Mniej-
sza – jako miejsce gdzie urodził się 
Św.Stanisław – jest celem wielu piel-
grzymów z całej Polski i zagranicy. 

Mogłabym wymienić jeszcze wiele 
uroczych miejsc w naszych okolicach, 
do których warto skierować swe kroki. 
Piszę może o oczywistych rzeczach, ale 
czy na co dzień macie Państwo świado-
mość, w jak pięknym miejscu na ziemi 
przyszło Wam wieść życie??? 

Pewnie powiecie, że nie ma jeszcze 
wszędzie kanalizacji i dobrych dróg 
i bezpiecznych chodników, a tu i tam 
leżą śmieci. Niektórzy dodadzą, że nic się 
ciekawego nie dzieje a centrum zamiera 
o 17.00. Jest w tym wszystkim sporo 
racji. Na przykład śmieci z powietrza się 
nie biorą, tylko ktoś je zostawia w nie-
odpowiednich miejscach. Kanalizacja, 
drogi i chodniki też sukcesywnie się 
pojawią tam gdzie jest taka potrzeba. 
A to, że niektórym się nudzi, to już ich 
prywatny wybór. Jednak sporo się dzieje, 
kwestia tylko czy zechcemy we wszelkich 
inicjatywach brać udział i czy sami się 
odważymy takowe zainicjować.

Byłam w wielu miejscach  w Polsce 
i na świecie. Z każdego z nich mam sporo 
pięknych wspomnień, ale zawsze z rado-
ścią powracam tu, gdzie mój rodzinny 
dom. Dla mnie tutaj, nadal wiele pozo-
stało do poznania. Często spacerując po 
dalszej i bliższej okolicy  odkrywam inte-
resujące miejsca, jedne zupełnie na nowo, 
inne ponownie ale z innej perspektywy.

Zapraszam i Was Drodzy Czytelnicy 
do dogłębnego poznania miejsca w, któ-
rym przyszło Wam żyć. Zapewniam, że 
nie będziecie rozczarowani i zrozumiecie 
w pełni sens przysłowia:,, Cudze chwa-
licie, swego nie znacie”. 

Katarzyna PACEWICZ-PYREK

UCZCZILI SIOSTRĘ 
KATARZYNĘ

DECYZJĄ Rady Miejskiej jedna 
z ulic w Mokrzyskach nosić będzie 
imię siostry Katarzyny Przybytniak, 
która przez 27 lat mieszkała i praco-
wała we wsi. 

– Zastanawialiśmy się, jak uczcić 
pamięć tej niezwykłej osoby. Miesz-
kańcy postanowili, że jej imieniem na-
zwą jedną z ulic. Złożyliśmy wniosek 
do przewodniczącego Rady Miejskiej 
– mówi radny Marek Adamczyk.

Siostra Katarzyna Przybytniak 
urodziła się w 1899 roku w Gniejewie, 
w województwie warszawskim. Do 
Mokrzysk przybyła w 1960 roku. Od 
razu dała się poznać, jako dobra i za-
radna gospodyni. Wraz z pozostałymi 
siostrami ze zgromadzenia prowadziła 
gospodarstwo rolne, powstały wówczas 
nowe budynki gospodarcze. Wrażliwa 
na biedę dzieliła się chlebem z po-
trzebującymi, odwiedzała chorych, 
wychowywała dzieci, które garnęły się 
do niej jak do matki. 

W roku 1963 pożar strawił budyn-
ki gospodarcze. Działając w porozu-
mieniu z władzami kościelnymi i za-
konnymi, pod pretekstem odbudowy 
zniszczeń siostra Katarzyna wraz ze 
Społecznym Komitetem przystępuje 
do budowy kaplicy. Od tego czasu 
zaczął się dla niej ciężki okres szykan, 
wezwań na milicję, wielogodzinnych 
przesłuchań. Wypytywana o nazwi-
ska budowniczych i dostarczających 
materiały oraz wspierających budo-
wę, nie wydała nikogo. Jej modlitwa, 
praca i cierpienie przyniosły w końcu 
upragnioną zgodę władz PRL-u na 
budowę kościoła. 

– Była człowiekiem wielkiej poko-
ry, prostoty o bardzo gorącym sercu 
otwartym na cierpienia i potrzeby 
bliźniego. Dewizą jej życia były mo-
dlitwa i praca. Siostra Katarzyna 
była ujmującą zawsze uśmiechniętą, 
trafiającą do każdego serca osobą. 
Nazywaliśmy ją „siostrą Katarzyn-
ką”. Dzieliła się ostatnim kawałkiem 
chleba z potrzebującymi i jak tylko 
mogła, tak pomagała niejednej rodzi-
nie. Wiedziała o wszystkich chorych, 
odwiedzała ich i modliła się za nich 
– pisał we wniosku skierowanym 
do Rady Miejskiej proboszcz parafii 
w Mokrzyskach.

Po 27 latach pracy w Morzyskach, 
zmarła w listopadzie 1996 roku, 
w wieku 98 lat. Jej ciało spoczywa 
na miejscowym cmentarzu.        ZS
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Postawa naszych uczniów przeczy 
stereotypom na temat postaw 
młodzieży – mówi z dumą dy-

rektor ZSP nr 2, Bogdan Hajduga. 
-Koncerty odbyły się z inicjatywy mło-

Zagrali dla pięcioraczków

Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z Brzeska przygotowała i wystawiła spektakl 
muzyczno-kabaretowy. I nie byłoby w tym nic niezwykłego gdyby nie fakt, że całkowity dochód 
z koncertu prezentowanego w Auli Chrystusa Króla kościoła pod wezwaniem świętego Jakuba 
przekazany został na konto brzeskich pięcioraczków. Łącznie z dwóch występów zebrano 6751 zło-
tych i 55 groszy. Pierwszy z nich odbył się w godzinach przedpołudniowych a na widowni zasiedli 
uczniowie gimnazjów z kilku gmin z terenu powiatu brzeskiego. Wieczorny występ oglądali widzo-
wie dorośli. I jedni i drudzy zachwyceni byli profesjonalizmem aktorów i wokalistów z ZSP nr 2.

dzieży, dzięki ich ciężkiej pracy odniosły 
sukces. Młodzież podzieliła się swoim 
talentem i chęcią niesienia pomocy.

W organizowaniu koncertów cha-
rytatywnych uczniowie z ZSP nr 2 ma 

STRAŻACY Z OSP z Jadownik wzbogacili się o funkcjonalny samochód gaśniczy 
marki mercedes. Jest to co prawda pojazd używany, jednak jego stan techniczny 
nie budzi najmniejszych zastrzeżeń. Na taki samochód strażacy z Jadownik 
czekali od dawna. Do dyspozycji mieli jedynie wysłużonego jelcza, który nie 
sprawdzał się już w czasie poważnych akcji. 

Jednostka OSP w Jadownikach należy do Krajowego Systemu Ratowniczo 
– Gaśniczego i bierze udział w kilkudziesięciu akcjach ratowniczych rocznie. 
Konieczność zachowania stałej gotowości bojowej oraz trudny teren, po którym 
poruszają się strażacy wymagają, by jednostka dysponowała pojazdem uniwer-
salnym, z napędem na cztery koła. Te kryteria spełnia nowo zakupiony samo-
chód. Ponadto posiada on zbiornik wody na 2,5 tys. litrów, autopompę, wygodne 
skrytki na sprzęt. Pojazd będzie służył przede wszystkim do działań ratowniczo 
– gaśniczych oraz do zabezpieczania zdarzeń drogowych. Samochód kosztował 
90 tysięcy złotych, jego zakup w całości sfinansowany został z budżetu gminy. 
Jelcz wycofany z jednostki w Jadownikach został przekazany ochotnikom 
z Poręby Spytkowskiej. Tamtejsza straż nie posiadała dotychczas wozu ze 
zbiornikiem wodnym. Dodatkowo w sołectwie nie ma wodociągu, co powodowa-
ło, że działania gaśnicze nie mogły być prowadzone skutecznie. A jelcz, mimo, 
że nie pierwszej młodości, wyposażony jest w zbiornik wodny o pojemności 
5 tysięcy litrów, autopompę oraz działko wodne. Przed rozpoczęciem użytko-
wania pojazdu druhowie muszą go jeszcze wyposażyć w niezbędną armaturę.
– Poczynione w tym roku inwestycje przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców i skuteczności prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych na 
terenie gminy. Chcemy, aby wszystkie jednostki OSP pracujące w naszej gminie 
dysponowały odpowiednim sprzętem – mówi burmistrz, Grzegorz Wawryka. 

SAMOCHÓD DLA OSP JADOWNIKI

już sporą wprawę. Była to już trzecia 
tego typu impreza przygotowana przez 
nich w tym roku. Pomagali już pięcio-
raczkom i swojej ciężko chorej koleżan-
ce. To wówczas zrodził się pomysł, aby 
maluchom pomóc po raz kolejny, w cza-
sie poprzedzającym Boże Narodzenie. 

– W przygotowaniu występu wzięła 
udział spora grupa młodzieży z kilku 
klas, wszyscy poszczycić się mogą tym, 
że mają duże zdolności aktorskie i wo-
kalne. Najbardziej cieszy nas jednak to, 
że ci młodzi ludzie doskonale zdają sobie 
sprawę z tego, że pięcioraczkom poma-
gać trzeba stale – mówi jedna z orga-
nizatorek koncertu, Dorota Wawryka.

Główni bohaterowie koncertu to: 
Sylwia Plewa, Paulina Mizera, Patry-
cja Pawełek, Tomasz Spyrka, Michał 
Adamek, Radosław Czesak, Mateusz 
Jarzmik, Radosław Chamielec, Zbi-
gniew Mrożek, Damian Gruchała, 
Marcin Krasowski, Sławomir Graczak, 
Daniel Małajowicz. Techniczną stronę 
występu zabezpieczali: Paweł Górski, 
Paweł Gawenda i Andrzej Włudyka. 
Całość prowadzili Justyna Trzcionka 
i Paweł Góra. Nad przygotowaniem 
muzycznym wspólnie z młodzieżą 
pracowali nauczyciele: Anna Rudnik 
i Krzysztof Osyba, część kabaretową 
uczniom pomogli opracować: Małgorza-
ta Bielawska-Wołek i Marzena Mazgaj. 
Nad koncertem czuwali także Dorota 
Wawryka i ks. Stanisław Tokarski.

– Młodzież pokazała wielkie serce, 
próby odbywały się po lekcjach, najczę-
ściej do późnych godzin wieczornych. 
To był naprawdę duży wysiłek orga-
nizacyjny, w przygotowanie koncertu 
włączyła się cała grupa ludzi, wszyst-
kim serdecznie dziękujemy – dodaje 
Dorota Wawryka.

–  Koncert dla pięcioraczków na 
stałe został już wpisany do stałego 
harmonogramu pracy szkoły – mówi 
ks. Stanisław Tokarski.   ZS
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dzic, w Biedronce można było spotkać 
uczniów z Gimnazjum nr 1 w Brzesku 
oraz koordynatora na ten sklep rad-
ną-Martę Wojciechowską. Ekipę do 
Carrefoura zapewniło Katolickie Li-
ceum i Gimnazjum w Brzesku a także 
wolontariusze z Duszpasterstwa Osób 
Niepełnosprawnych – mówi opiekunka 
Młodzieżowej Rady Gminy, Agnieszka 
Szewczyk.

Zorganizowana wzorowo akcja, któ-
ra w tym roku przebiegała pod hasłem: 
„Kup coś dla niesiebie” przyniosła 
nadspodziewanie dobry efekt. Klienci 
wymienionych sklepów robili większe 
niż zwykle zakupy i chętnie wkładali 
do wystawionych koszy produkty.

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY

5, 6 I 7 GRUDNIA w marketach 
Alti, Carrefour i Biedronka trwała 
zbiórka żywności, którą zorganizowała 
Młodzieżowa Rada Gminy. Akcja pro-
wadzona była pod patronatem Banku 
Żywności z Krakowa. Oprócz młodych 
radnych wzięli w niej także udział 
uczniowie z kilku szkół. 

– Pomagała nam młodzież z Gim-
nazjum nr 1 z Brzeska, Gimnazjum 
imienia Jana Pawła II z Jadownik 
oraz uczniowie z Katolickiego Gim-
nazjum i Liceum. Do każdego ze 
sklepów zostali przydzieleni oprócz 
koordynatorów z MRG także ucznio-
wie z poszczególnych szkół. I tak: 
Sklepem Alti opiekowali sie uczniowie 
z Gimnazjum w Jadownikach oraz 
przewodniczący MRG Michał Dzie-

W zbiórce żywności brali udział:

Szkoła Katolicka:
Katarzyna Łękawa, Ilona Niemczak, Sylwia Wąs, Dominik Grzybek, Angelika Baka, Kinga Bratko, Wiktoria Sapiecha

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach:
Rafał Piękosz, Daniel Duda, Krystian Radecki, Kamil Kołodziej, Bartłomiej Pabian, Dawid Pasula, Anna Dumara, Klaudia  Łagowska,
Paulina Adamczyk, Piotr Zemanek, Łukasz Wielgosz, Ola Podolańska, Paulina Pacura, Maria Pabian, Dorota Iwaniec, Anna Górska

Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych:
Helena Nadolska, Wiktoria Sapiecha, Adriana Francuz

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Brzesku:
Klaudyna Wawryka, Beata Irytowska,Marta Kokoszka, Ola Gurgul,Magda Czernecka, Natalia Robak,Paulina Kozub,Katarzyna 
Barnaś, Paulina Podłęcka,Agnieszka Świątkowska, Patrycja Czernecka, Michał Zachara, Marcin Borowiecki, Nicol Konze,Filip Kania,
Gabrysia Woźniak, Karolina Nowicka, Natalia Gaweł, Klaudyna Kubiczek, Monika Szuba,Maciak Duda, Marcelina Pasierb, Magdalena
Wołek, Karolina Leś, Anna Kowalówka, Ewa Kleibur, Kamil Grochalski,Marta Święta, Dominik Put,Agnieszka Grzeszczyk, Aleksandra
Kofra, Anna Nowak, Aleksandra Wołek, Zuzanna Stawiarska, Natalia Rzenno, Aleksandra Janas.

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

– Klientom wchodzącym do skle-
pów wręczaliśmy ulotki informujące 
jaki akcja ma cel i jakie produkty są 
najbardziej potrzebne. Ludzie życzli-
wie reagowali na zbiórkę, kupowali 
słodycze, mąkę, cukier, makaron, ryż. 
Udało nam się zebrać prawie 700 
kilogramów żywności. Wszystkie te 
produkty przewieźliśmy do Miejskie-
go Ośrodka Kultury, gdzie zrobiliśmy 
z nich paczki świąteczne. Rozdamy je 
najbardziej potrzebującym, pomagać 
nam w tym będą kuratorzy sądowi. 
Jedna duża paczka powędruje także 
do naszych pięcioraczków – mówi 
przewodniczący Młodzieżowej Rady 
Gminy, Michał Dziedzic.  

Młodzi radni w akcji brali  już po 
raz trzeci, już obmyślają plany na 
kolejną, która odbędzie się z okazji 
Dnia Dziecka.
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W ostatnich czasach Ratusz 
został wewnątrz gruntownie 
odnowiony, w dalszym ciągu 

trwają tam inne remonty. Aktualnie 
najbardziej zaawansowane prace 
prowadzone są w Brzeskiej Piwnicy. 
W poszczególnych pomieszczeniach 
w miejsce niezbyt pasujących do tego 
miejsca tynków odsłonięto cegły, co na 
pewno sprawi, że Piwnica znów będzie 
mieć właściwy sobie klimat. Ci, którzy 
odwiedzali to miejsce (niezależnie, 
w jakim czasie) na pewno pamiętają 
charakterystyczny zapaszek świad-
czący o panującej tu wilgoci. To już na 
szczęście historia. W tym roku teren 
wokół piwnic został odwodniony, a wil-
goć usunięta została na zawsze. Te pra-
ce wykonane zostały własnym sump-
tem, a ich całkowity koszt zamknął 
się kwotą blisko 168 tysięcy złotych. 

Dyrektor MOK-u Małgorzata Cu-
ber zakłada, że wszystkie prace zwią-
zane z remontem Piwnicy powinny być 
ukończone na wiosnę przyszłego roku. 

– Chcemy, żeby Piwnica jak naj-
częściej służyła mieszkańcom. Kiedy 
już wszystko będzie gotowe, planuje-
my cykl kameralnych imprez, które 
odbywać się będą przynajmniej dwa 
razy w miesiącu. Ich charakter na 
pewno będzie zróżnicowany tak, aby 
trafić we wszystkie gusty naszych od-
biorców – zapowiada dyrektor Cuber. 
(O historii Brzeskiej Piwnicy piszemy 
w innym miejscu).  

Systematyczne remonty związane 
z odnowieniem Ratusza zaczęły się 
w 2003 roku. Na początek wymienio-
no cztery okna. Rok później odnowie 
zostały poddane sala wystawowa 
i dwa sanitariaty, wymieniono też 

W OSTATNIĄ niedzielę listopada 
Miejski Ośrodek Kultury zorganizował 
wieczór poezji Jerzego Cygi połączony 
z wernisażem otwierającym wystawę 
jego prac malarskich. Jak się oka-
zuje, poruszający się od kilku lat na 
wózku inwalidzkim Jurek Cyga ma 
bardzo liczne grono przyjaciół, bo sala 
wystawowa brzeskiego MOK-u wypeł-
niona była po brzegi. W przygotowaniu 
wieczoru pomogły Jurkowi jego trzy 

Budynek, w którym mieści się siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury to – o czym wie chyba 
każdy bez względu na wiek, stary Ratusz – miejsce urzędowania dawnych władz Brzeska. 
Jest to zabytek nie tylko ze względu na swój podeszły wiek, ale i na historyczne znaczenie, 
jakie spełniał. Czas nieubłaganie czyni swoje, toteż budowla jest systematycznie odnawiana.

Remonty w ratuszu

kolejne cztery okna. W 2005 roku 
wyremontowane zostały hall na I pię-
trze i sala dydaktyczna na parterze, 
znalazły się też środki na wymianę 
następnych dziesięciu okien.2006 rok 
minął pod znakiem dalszej wymiany 
stolarki okiennej. Rok później wyre-
montowano instalację c.o., odrestau-
rowane zostały też witraże. Koszt 
wszystkich dotychczasowych prac 
wynosi blisko 440 tysięcy złotych.

KiBi

WIECZÓR JERZEGO CYGI

młode przyjaciółki, które recytowały 
wiersze jego autorstwa. Były to Mag-
dalena Duda, Dominika Paczkowska 
i Karina Synowiec. Ozdobą wieczoru 
była Weronika Rypel, młoda zdolna 
saksofonistka ze Sterkowca, która 
wystąpiła w towarzystwie swojego 
kuzyna Łukasza Rypela (fortepian). 

Rozmowę z Weroniką prezentujemy 
w tym numerze BIM-u. 

Jurek Cyga kilka lat temu uległ 
wypadkowi, w wyniku którego poru-
sza się na wózku inwalidzkim. Cha-
rakterystyczna postać w kapeluszu, 
butach kowbojkach, z nieodłącznym 
uśmiechem na twarzy. Pomimo nie-
szczęścia, jakiego doświadczył pozostał 
pełen pogody ducha. Ten niegdyś nie-
pokorny mężczyzna o dość mrocznym 
życiorysie, odnalazł w sobie nowe 
pokłady energii, którą przelewa na 
płótno i papier. W ciągu ostatnich 
miesięcy większość czasu spędził przy 
sztalugach i z piórem w dłoni. Wysta-
wa w MOK-u to jego druga ekspozycja 
i na pewno nie ostatnia. Pierwszy raz 
wystawiał swoje prace w restauracji 
Młynek. Była to dość skromna impre-
za, na której otwarciu uczestniczyła 
wąska grupa przyjaciół. Od tego czasu 
wiele się zmieniło i już drugi wernisaż 
zgromadził masę odbiorców. 

– Cieszę się, że wystawa spotkała 
się z tak sporym zainteresowaniem. Na 
pewno dodaje mi to skrzydeł i motywu-
je do dalszej pracy – podsumował swój 
ostatni wernisaż Jurek Cyga. KiBi
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Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Oby świąteczny nastrój dodał mocy w zmaganiu się z codzienną rzeczywistością,

a nadchodzący rok spełnił osobiste nadzieje, przyniósł zdrowie i pomyślność.

Składają dyrekcja i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Kultury

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, 
pełnych radości i rodzinnego ciepła, 

oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 
wszystkim mieszkańcom powiatu brzeskiego

życzą

Młodzieżowa Rada Gminy składa wszystkim Mieszkańcom Brzeska
najserdeczniejsze życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne:

Niech w te Święta narodzi sie prawdziwie Chrystus w naszych sercach
a wraz z Nim, niech zamieszka w nas nadzieja na lepsze jutro,

miłość, której potrzebujemy, zrozumienie, którego pragniemy
i siły do przezwyciężania naszych upadków.

Sławomir Pater
Przewodniczący 

Rady Powiatu Brzeskiego

Ryszard Ożóg
Starosta Powiatu Brzeskiego

Stanisław Pacura 
Wicestarosta Powiatu Brzeskiego

ŻYCZENIA
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Zaduszki przygotowaliśmy w tym 
roku już po raz szósty. Tradycyj-
nie wystawiamy je w przeddzień 

święta niepodległości w auli kościoła 
św. Jakuba i w szkole. Z roku na rok 
krąg widzów się poszerza – mówi jedna 
z opiekunek grupy, Maria Rojek.

– Co roku w tym występie biorą 
udział inni uczniowie. Młodzież bardzo 
chętnie bierze udział w przygotowa-
niach i w samym występie. Przychodzą 
do nas nawet absolwenci naszej szkoły 
i proszą o możliwość wzięcia udziału 

PIĘŚCIARZE klubu Magic Boxing Brzesko wzięli udział w kolejnej Sobocie 
Bokserskiej, tradycyjnych zawodach organizowanych przez TS Wisła Kraków. 
W imprezie wystartowali Piotr Franczyk, Mateusz Górka, Kamil Mleczko, 
Filip Ptasiński, Mateusz Ptasiński oraz Radosław Ślęzak. Podopieczni Ed-
munda Kubisiaka zanotowali dwa zwycięstwa. Odnieśli je Filip Ptasiński 
i Radek Ślęzak. 

Coraz lepsze wyniki brzeskich bokserów zaowocowały powołaniem nie-
których z nich do reprezentacji Małopolski na mecz z Niemcami, który odbył 
się w Neustadt. Mecz zakończył się zwycięstwem zawodników zza zachodniej 
granicy, ale dla młodych małopolskich pięściarzy była to okazja do nabycia 
doświadczeń i nabrania obycia na ringach zagranicznych. W najbliższym 
czasie w Krakowie dojdzie do spotkania rewanżowego.

KiBi

Mimo, że dawno minął już czas uroczystości związanych ze Świętem Niepodległości jest powód, 
dla którego warto jeszcze raz tegoroczne obchody przypomnieć. W czasie licznych imprez 
przygotowanych na tę okoliczność brzeszczanie kilkakrotnie podziwiać mogli grupę młodzieży 
z Publicznego Gimnazjum nr 1 z Brzeska, która przygotowała i prezentowała program arty-
styczny „Zaduszki Niepodległościowe”. Zaduszki od lat wystawiane są w Brzesku, na stałe już 
wpisały się w kalendarz imprez szkolnych i środowiskowych. Grupa sięgnęła także po laury 
na IX Międzypowiatowym Przeglądzie Szkolnych Programów Artystycznych „A gdy wolności 
przyszedł czas...”. Program „Zapalmy pochodnie pamięci” zdobył tam pierwsze miejsce. 

Lekcja patriotyzmu
w zaduszkach. Scenariusz imprezy, co 
roku inny, układamy już pod koniec wa-
kacji, ale materiałów, tekstów wierszy 
i pieśni patriotycznych szukamy przez 
cały rok – opowiada Dorota Kwaśniak. 

Opiekunki grupy dodają, że zastana-
wiały się nad tym, jak przygotować pro-
gram, aby był radosny. Bo uważają, że 
obchodom święta niepodległości powin-
na towarzyszyć radość. Ale nie udało się 
tego skonfrontować z formą zaduszek. 

– Dla młodzieży to swoista lekcja 
patriotyzmu, wiele się przy okazji 

uczą, dowiadują się o tamtych wyda-
rzeniach i ludziach, którzy brali w nich 
udział – dodaje Dorota Kwaśniak.

W tym roku młodzież z Gimna-
zjum nr 1 występowała kilka razy. 
Tradycyjnie już w kościele św. Jakuba 
w Brzesku, w kościele Matki Boskiej 
Częstochowskiej na Słotwinie i w ko-
ściele Trójcy Świętej w Okocimiu. 
Widzowie byli zachwyceni. Przygoto-
wany program uświetniły dekoracje. 
Były to krzyże nagrobne z nazwiskami 
brzeszczan, którzy zginęli w czasie 
obydwu wojen światowych. Scenariusz 
uroczystości opracowany został przez 
Marię Rojek, Dorotę Kwaśniak, Ur-
szulę Biernat, ks. Stanisława Kaczkę 
oraz Piotra Podłęckiego. Oprawę mu-
zyczną przygotował chór prowadzony 
przez Iwonę Mikołajek, zaś prezentację 
multimedialną były dyrektor szkoły 
Franciszek Brzyk. 

Już po święcie niepodległości 
młodzież z „jedynki” prezentowała 
swój program na Międzypowiatowym 
Przeglądzie Szkolnych Programów 
Artystycznych w Radłowie. Jury, już 
po raz drugi przyznało Publicznemu 
Gimnazjum nr 1 z Brzeska I miej-
sce. Oprócz tego dyplomy i nagrody 
otrzymali recytatorzy: Maria Legutko 
z klasy IIa, Paulina Kozub i Katarzyna 
Barnaś – obydwie z klasy IIIb. Wyróż-
nienie otrzymał także chór szkolny.

Uczniowie chlubnie reprezento-
wali szkołę w środowisku lokalnym 
i podczas przeglądu, poświęcając wiele 
czasu na naukę, próbę i występy za 
co należy im się szczególne uznanie. 
Ucząc się tekstów literackich i pieśni 
uwrażliwiali się na patriotyzm a także 
dali wyraz temu, że są godnymi oby-
watelami wolnej ojczyzny. Na pewno 
w pamięci uczniów pozostaną słowa 
wyrwane z kontekstu scenariusza: „tu 
byliśmy, tu jesteśmy, tu będziemy”.

ZS

ZWYCIĘSTWA RADKA I FILIPA

W GIMNAZJUM NR 1
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Od kilku lat w strukturach Brze-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
działa klub sportowy Wiking, 
w którym trenują młodzi miłośni-
cy pływania oraz dwuboju i trójbo-
ju nowoczesnego. Sukcesów mają 
już na swoim koncie co nie miara, 
jednak mało kto zdaje sobie spra-
wę, że te dobre wyniki to nie tylko 
zasługa trenera Marcina Kacera, 
ale i determinacja jego podopiecz-
nych, a także katorżnicza praca 
podczas pływackich zajęć. 

Dla Wojtka Wojdaka, dwukrotnego 
mistrza Polski w pływaniu, dzień roz-
poczyna się o 5 rano. Musi się spieszyć, 
żeby zdążyć na pierwszy poranny tre-
ning, który rozpocznie się za godzinę. 
W pływalni wita się z Krystianem Ba-
łabuchem i specjalizującym się w stylu 
grzbietowym Kamilem Zychem. Wszy-
scy trzej pozdrawiają drobniutką jak 
na pływaczkę, ale znakomicie sobie 
radzącą w wodzie Inez Machowską. 
To najbardziej utytułowana czwórka 
zawodników Wikinga. Dołącza do nich 
Michał Waresiak, który czyni stałe 
postępy i już niedługo powinien poczuć 
smak pierwszych występów. 

Trening jest dość monotonny i wy-
magający samozaparcia. Na początek 
rozpływanie, czyli pokonanie 1 kilome-
tra wszystkimi stylami, na przemian. 
Później Marcin Kacer aplikuje swoim 
podopiecznym ćwiczenia na szybkość 
i wytrzymałość. Do tego dochodzą 
zajęcia wzmacniające ręce i nogi. 
W sumie jedna godzina wyczerpują-
cych ćwiczeń, podczas których każdy 
pokonuje w wodzie cztery kilometry 
(160 długości basenu). Po godzinie 
nadchodzi krótki czas na złapanie 

TKKF Sokół gościł niedawno 
uczestników VIII Turnieju Krę-
glarskiego o Puchar Prezesa Kra-
kowskiej Kongregacji Kupieckiej, 
zorganizowanego przez brzeski 
oddział KKK. W zawodach wystar-
towały reprezentacje Krakowa, 
Limanowej i Brzeska. 

Honorowym patronatem objął impre-
zę burmistrz Grzegorz Wawryka, który 
sam stanął w turniejowe szranki. Spośród 
samorządowców swoich sił spróbowali 
także przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Ojczyk i starosta Ryszard Ożóg. 

W klasyfikacji drużynowej pierw-
sze miejsce zajęła Limanowa, której 
przypadł w nagrodę puchar Wiesława 
Jopka, prezesa Krakowskiej Kongre-
gacji Kupieckiej. Drugi miejsce wy-
walczyło Brzesko, a na trzecim zawody 
ukończył Kraków. 

Najlepszym wynikiem indywidu-
alnym mogła pochwalić się Marta 
Bednarczyk z Limanowej, która zgro-
madziła 85 punktów. 

Gospodarze przygotowali dla swo-
ich gości wyśmienity poczęstunek 
– kapuśniak ugotowany w restauracji 
Klimaty i złocisty napój podarowany 
przez Carlsberg Polska S.A. 

Zawodom towarzyszyła loteria 
fantowa, z której dochód przeznaczony 
zostanie na realizację statutowych za-
dań brzeskiego oddziału KKK. Prezes 
Wiesław Jopek przyczynił się do tego, że 
losy bardzo szybko wyczerpały się. Gość 
z Krakowa (a zarazem fundator pucharu) 
zakupił dla każdego dziecka obecnego na 
zawodach po dwa losy. Oczywiście każdy 
z tych losów honorowany był nagrodą. 

Sponsorzy turnieju: burmistrz 
Grzegorz Wawryka, firma Bomas Bogda-
na Baranka, sklep spożywczy państwa 
Kopaczów, browar Okocim, restauracja 
Klimaty i Salon Kwiatowy Bazzar. kpp

 

ŻYCIE WIKINGÓW

oddechu i... znowu pośpiech. Trzeba 
zdążyć na ósmą do szkoły. 

Na basenie spotykają się ponownie 
tego samego dnia popołudniu. Teraz 
każdy z nich realizuje indywidualny 
program ćwiczeń skrupulatnie opra-
cowany przez trenera. Zdarza się, że 
instruktor jest nieobecny. Wtedy każde 
z nich wyciąga kartkę z rozpisaną „par-
tyturą” zajęć. Nikt nie oszukuje i wyko-
nuje dokładnie zalecenia szkoleniowca. 
Marcin Kacer ufa swoim podopiecznym 
i jest pewien, że nawet podczas jego 
nieobecności sumiennie zrealizują plan 
szkoleniowy. Może im wierzyć, bo na 
zawodach otrzymuje często dowody 
na to, że solidnie przepracowali czas 
poprzedzający zmagania sportowe. 

Jedynym dniem wolnym od trenin-
gów jest niedziela, bo i w soboty spo-
tykają się na basenie na dodatkowych 
zajęciach. W sumie więc w tygodniu 
zaliczają jedenaście treningów, pod-
czas których pokonują dystans o łącz-
nej długości ponad 40 kilometrów. 

Cała piątka zgodnie przyznaje, że 
ten ascetyczny styl życia im odpowia-
da. Podkreślają, że dyscyplina i wyma-
gający trening sprawiają im radość. 
Perspektywa stanięcia na podium dla 
zwycięzców jest dla nich wystarczającą 
motywacją. W dodatku zdają sobie 
sprawę, że uprawiają sport, który we 
właściwy sposób kształtuje ich sylwetki 
i pozytywnie wpływa na stan zdrowia. 
Ich sposób poruszania się w wodzie 
jest doprawdy imponujący. A poddanie 
się reżimowi treningowemu przekłada 
się na sukcesy w innych dziedzinach 
życia. Tak pokrótce wygląda codzien-
ność młodych brzeskich Wikingów.

(KiBi, BOSiR)

KRĘGLE PO RAZ ÓSMY

SPORT
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Piłkarze II ligi bardzo wcześnie 
rozpoczęli wiosnę przyszłego 
roku, bo już w.. listopadzie. 

I należy żałować, że rozgrywki nie są 
nadal kontynuowane. Okocimski jest 
na fali wznoszącej, o czym dobitnie 
świadczą wyniki z trzech ostatnich 
kolejek. Dziewięć punktów, dziewięć 
bramek zdobytych i tylko jedna stra-
cona. Nadzieje na bezpieczny II-ligowy 
byt odżyły w Brzesku na nowo. Nale-
ży tylko liczyć na to, że po zimowej 
przerwie „Piwosze” nadal zachowają 
wigor i formę, którą utrzymywali przez 
ostatnie ponad 40 dni jesieni.

Kalendarz ligowych rozgrywek 
został tak skonstruowany, że ostatnie 
trzy mecze przyszło piłkarzom Oko-
cimskiego rozgrywać na wyjeździe. 
Toteż mało kto chyba przypuszczał, że 
podopiecznym Jerzego Wójcika uda się 
wydostać ze strefy spadkowej. Tymcza-
sem Piwosze” dokonali rzeczy niemalże 
niemożliwej. Wygrali wszystkie trzy 
mecze w sposób bardzo przekonujący. 
Aż żal, że runda wiosenna nie była tej 
jesieni dłużej kontynuowana.

Pierwszy zwiastun znacznej po-
prawy formy podopiecznych Jerzego 
Wójcika miał miejsce 8 października, 
kiedy to Okocimski pokonał u siebie 
2:1 faworyzowany Sokół Aleksandrów 
Łódzki. Później z Nowego Sącza po 
meczu z Sandecją przywieźli „Piwosze” 
cenny jeden punkt. Również z potycz-
ce z Przebojem Wolbrom Okocimski 
wywalczył remis. Wszystkie trzy wy-
niki były o tyle cenne, że osiągnięte 
w spotkaniach z drużynami wyżej 
notowanymi i uważanymi za fawory-
tów. Wreszcie nastąpiła ta wspaniała 
seria trzech z rzędu wyjazdowych 
meczów, które wstrząsnęły II-ligową 
tabelą. Najpierw 4:0 z Pelikanem 
Łowicz, a następnie 2:0 z Wigrami 
Suwałki i 2:1 z Kolejarzem Stróże, 
z którym brzeskim piłkarzom zawsze 
grało się ciężko. W efekcie zawodnicy 
Okocimskiego udali się na zimową 
przerwę zajmując 14. miejsce, czyli 
ostatnie w strefie barażowej. Do strefy 
„bezpieczeństwa” brakuje im już tylko 
4 punktów. Warte podkreślenia jest to, 

W hali sportowej przy ZSP nr 1 ro-
zegrany został halowy turniej piłki 
nożnej dla chłopców w wieku 8-10 lat 
zorganizowany przez Radę Rodziców 
działającą przy Okocimskim Klubie 
Sportowym oraz zarząd klubu. 

W zawodach oprócz pełniących rolę 
gospodarzy Orlików Okocimskiego wzięły 
udział ekipy MOSiR Bochnia, Gulona 
Zakliczyn oraz UKS Nike Olszyny. Zwy-
ciężyła drużyna z Bochni. Dla młodych 
piłkarzy motywacją do gry na najwyż-
szych obrotach był fakt, że z trybun ich 
poczynaniom przyglądali się piłkarze 
II-ligowej drużyny Okocimskiego, którzy 
przybyli na ten turniej w komplecie na 
czele z trenerem Jerzym Wójcikiem. 

– Obecność II-ligowców przełoży-
ła się na poziom samych rozgrywek, 
podczas których dało się zauważyć 
spore już umiejętności chłopców dopiero 
przecież rozpoczynających przygodę 
z piłką nożną. A przy okazji można było 
zauważyć, jak wielkim autorytetem 
cieszą się wśród najmłodszych dorośli 
„Piwosze” – powiedziała nam Aneta 
Śnieg, kierownik drużyny Orlików. 

– Wprawdzie wyniki świadczą, że 
najwięcej punktów zgromadzili piłkarze 
z Bochni, jednak uznaliśmy, że wszyst-
kie drużyny zasłużyły na zwycięstwo 
za wielką wolę walki i ambicję. Dlatego 
przygotowaliśmy nagrody i upominki dla 
wszystkich ekip. Ich fundatorami były 
Urząd Miejski oraz występujący w roli 
patrona medialnego Dziennik Polski – 
dodaje Ewa Witkowska z Rady Rodziców. 

Organizatorzy składają gorące podzię-
kowania wszystkim rodzicom za zaangażo-
wanie i pomoc w przygotowaniu imprezy. 

Orliki Okocimskiego wystąpili w tym 
turnieju w składzie: Bartosz Biel, Daniel Bi-
łos, Mateusz Czyżycki, Kamil Francuz, Pa-
tryk Górka, Kacper Jaworski, Jan Kopacz, 
Daniel Kusiak, Dawid Laska, Franciszek 
Martyka, Dawid Policht, Wojciech Słomka, 
Mateusz Stós, Adrian Sumara, Nikodem 
Śnieg, Jakub Tomczyk, Jakub Ważydrąg, 
Filip Ząbkowski, Aleksander Zydroń, Mi-
chał Zydroń. Ich trenerem jest doskonale 
znany brzeskim kibicom Rafał Policht. 

Wyniki: Okocimski Brzesko – UKS 
Nike Olszyny 1:1, Gulon Zakliczyn – MO-
SiR Bochnia 0:3, Okocimski – Gulon 3:0, 
UKS Nike – MOSiR 0:4, Okocimski 
– MOSiR 2:2, UKS Nike – Gulon 0:0.

1. MOSiR Bochnia    3  7  9:2
2. Okocimski Brzesko  3  5  6:3
3. UKS Nike Olszyny  3  2  1:5
4. Gulon Zakliczyn    3  1  0:6

KiBi

Czesław Palik potrzebował siedmiu spotkań, by zdobyć z Okocimskim osiem punktów. 
W ostatnich trzech jesiennych meczach Jerzy Wójcik zgarnął całą pulę. Ostatni raz „Piwosze” 
przegrali 4 października (0: 3 z Concordią Piotrków Trybunalski). Od tej pory rozegrali 
sześć pojedynków, w których nie zaznali goryczy porażki. Działacze klubu i kibice mogą 
mieć pewność, że zmiana na stanowisku trenera okazała się strzałem w dziesiątkę.

Piękna wiosna tej jesieni
że piłkarze Okocimskiego o wiele lepiej 
radzili sobie w meczach z zespołami 
z górnych rejonów tabeli, a to dobrze 
rokuje na przyszłość.

Po tak udanej końcówce sezonu 
pojawiło się pytanie, czy Jerzy Wójcik 
zechce przedłużyć kontrakt i pozostać 
na dłużej przy Okocimskiej. Obawy były 
o tyle uzasadnione, że sam szkolenio-
wiec przyznał w jednym z wywiadów, że 
na brak propozycji nie narzekał. Wyglą-
da jednak na to, że trener rodem z Ra-
domia zapałał sympatią do miasta piwa 
i postanowił przedłużyć swoją przygodę 
z ekipą Okocimskiego. Prezes klubu 
Józef Gawenda przyznał, że nie trzeba 
było zbyt długo namawiać Wójcika do 
przedłużenia kontraktu. Wprawdzie 
tylko do końca sezonu, ale z klauzulą 
o przedłużeniu umowy. Teraz działacze 
i trener stawiają przed piłkarzami 
jasno postawiony cel – za wszelką 
cenę utrzymać się w II lidze, najlepiej 
bez potrzeby rozgrywania baraży.

Czy w zimie dojdzie do jakichś 
wzmocnień? Na pewno tak. W klubie 
mówi się o poszukiwaniach bramkarza 
i pomocnika. Wzmocnienia są nie-
uniknione, bo już prawie przesądzona 
jest sprawa przejścia Marcina Kajcy 
do łódzkiego Widzewa. Najprawdo-
podobniej z drużyną pożegna się też 
Mariusz Gnyla. Nie jest też pewne, 
czy w Brzesku pozostanie wypoży-
czony z Tuchovii Marcin Kucharzyk. 
Jeśli chodzi o zakupy, to oczywiście 
wiele zależeć będzie od możliwości 
finansowych klubu, czyli od hojności 
sponsorów.

KiBi

JESIEŃ 2008 – STRZELCY 

BRAMEK DLA OKOCIMSKIEGO

10 – Łukasz Szczoczarz
  3 – Marcin Kajca, Piotr Kajda, Marcin 
Kucharzyk, Tomasz Ogar
  1 – Mariusz Gnyla, Sergiusz Kostec-
ki, Jarosław Krzak, Sławomir Matras, 
Mateusz Wawryka, Marcin Zontek
1 samobójcza

TURNIEJ PRZYJAŹNI

SPORT
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Zdrowych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia,
suto zastawionych stołów,
udanej zabawy Sylwestrowej
oraz pogodnych spotkań
i miłego odpoczynku
w gronie rodzinnym
życzą swoim Klientom
Zarząd i pracownicy firmy

32-800 Brzesko, ul. A. Mickiewicza 31
tel.  014 686 40 41, www.mark-brzesko.pl
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