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Z okazji Świąt Bożego narodzenia

wielu głębokich i radosnych przeżyć,

wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości

oraz błogosławieństwa Bożego

w każdym dniu nadchodzącego 2012 roku

życzą

Burmistrz 

Grzegorz Wawryka 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Ojczyk

Z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia 

wielu głębokich i radosnych 

przeżyć, wewnętrznego spokoju, 

wytrwałości i radości 

oraz błogosławieństwa 

Bożego w każdym dniu 

nadchodzącego Nowego Roku 

życzy 

Miejski Zakład 
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Mieszkaniowej  
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Na Święta Bożego Narodzenia oraz na nadchodzący Nowy Rok Na Święta Bożego Narodzenia oraz na nadchodzący Nowy Rok 
dużo radości, dobroci od ludzi i błogosławieństwa Bożej Dziecinydużo radości, dobroci od ludzi i błogosławieństwa Bożej Dzieciny

życzą Anna i Kazimierz Kuralowie życzą Anna i Kazimierz Kuralowie 
wraz z pracownikamiwraz z pracownikami
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Rynek otwarty

Wszystkiego najlepszego z okazji Wszystkiego najlepszego z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia. Świąt Bożego Narodzenia. 

Dużo uśmiechu, siły i wytrwałościDużo uśmiechu, siły i wytrwałości
 w dążeniu do celu, sukcesów w pracy,  w dążeniu do celu, sukcesów w pracy, 

oraz szczęśliwego Nowego Roku oraz szczęśliwego Nowego Roku 
życzy redakcjażyczy redakcja

To było wyjątkowe przedsięwzięcie, jakiego w naszym mieście jeszcze nie 
widziano. Przy zrewitalizowanym rynku stanęła żywa szopka, wokół placu 
ustawiono kramy, przy których można było poczęstować się pysznościami przy-
rządzonymi przez koła gospodyń wiejskich, a także podziwiać przygotowane przez 
panie wyroby artystyczne. Okazja do zorganizowania imprezy była podwójna 
– zbliżające się święta Bożego Narodzenia, a także oficjalne oddanie do użytku, 
po prawie półtorarocznym okresie, zrewitalizowanego rynku. Do Brzeska przy-
byli znakomici goście, między innymi poseł Edward Czesak i członek Zarządu 
Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys. Nowooddany rynek poświęcili 
księża: Władysław Pasiut, Józef Drabik i Wojciech Werner.  

Więcej na str. 16
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Koniec roku jest z reguły cza-
sem podsumowań, proszę zatem 
o to, aby powiedział Pan, czy rok 
2011 był dla gminy pomyślny?

Mijający rok to jeden z najbardziej 
pomyślnych dla gminnych inwestycji. 
Zakończyliśmy kilka ważnych zadań, 
które wydatnie przyczyniły się do 
poprawy jakości życia mieszkańców, 
a także do poprawy estetyki miasta 
i innych miejscowości w gminie. 
Ostatnie lata to przede wszystkim 
ogromne pieniądze, jakie napłynęły 
do budżetu z różnych funduszy i pro-
gramów unijnych. Przez ostatnie trzy 
lata udało się pozyskać z tego tytułu 
kilkadziesiąt milionów złotych, które 
w całości przeznaczone zostały na in-
westycje. Najważniejsza, najdroższa 
i najbardziej imponująca inwestycja, 
czyli Regionalne Centrum Kuluralno-
Biblioteczne do użytku została oddana 
już w połowie roku. 

Centrum działa już od kilku 
miesięcy i widać doskonale, jak 
bardzo było ono w mieście po-
trzebne.

Po pierwsze jest to siedziba su-
pernowoczesnej biblioteki, w której 
czytelnicy i wypożyczający, a także 
pracownicy mają świetne warunki. 
Po drugie zaś, w centrum odbywa się 
wiele imprez organizowanych przez 
Miejski Ośrodek Kultury, Powiato-
wą i Miejską Bibliotekę Publiczną, 
Urząd Miejski, przez miejskie spółki 
oraz działające w gminie instytucje 
i zakłady pracy. Jak widać centrum 
doskonale wpisało się w krajobraz kul-
turalny gminy, ale także edukacyjny, 
rozrywkowy i biznesowy. Regionalne 
Centrum Kulturalno-Biblioteczne to 
jedna z najkosztowniejszych inwesty-
cji, jaka zrealizowana została w gminie 
w ciągu ostatnich lat, jej koszt wyniósł 
prawie 15 milionów złotych, z czego 
10 milionów stanowiła dotacja z Ma-
łopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego.

Wszystko wskazuje na to, że 
drużyna piłkarska Okocimskiego 
Klubu Sportowego dostanie awans 
do I ligi, czy w związku z tym mia-
sto zwiększy dotację dla klubu?

W ciągu ostatnich trzech lat na 
działalność OKS przeznaczyliśmy 
ponad 1,7 miliona złotych, myślę 
więc, że jest to w budżecie klubu 
znacząca pozycja. Oprócz tego w tym 
roku wykonaliśmy remont trybun dla 
kibiców gości i przygotowaliśmy sieć 
do montażu monitoringu, który, jak 
zaplanowaliśmy, gotowy będzie przed 
rozpoczęciem rundy rewanżowej. Koszt 
tego przedsięwzięcia wyniesie około 
150 tysięcy złotych. Monitoring speł-
niał będzie wszelkie wymogi związane 
z organizacją imprez, w tym meczów 
podwyższonego ryzyka. 

W tym roku, podobnie jak w la-
tach ubiegłych, bardzo wysoki pro-
cent budżetu gminy przeznaczany 
jest na oświatę. Czy w roku 2012 
wydatki te będą równie duże?

Przyszłoroczne wydatki na oświatę 
wyniosą ponad 45 milionów złotych. 
Tyle kosztować  będzie  utrzymanie 
przedszkoli, szkół i gimnazjów oraz 
wynagrodzenia dla nauczycieli i pra-
cowników administracyjnych. Fakt, 
są to ogromne pieniądze, jednak są to 
wydatki na edukację i rozwój naszych 
dzieci, więc nie możemy na ten cel ża-
łować. Niedawno wręczałem stypendia 
wychowankom szkół podstawowych 
i gimnazjów, którzy mają wybitne 
osiągnięcia w nauce i sporcie. Mamy 

w naszych szkołach bardzo zdolną 
młodzież, której musimy zapewnić 
odpowiednie warunki do pracy i wy-
poczynku. 

Niezwykle ważną, realizowaną 
w Porębie Spytkowskiej inwesty-
cją jest budowa wodociągu. Miesz-
kańcy wsi czekają na jej ukończenie, 
bowiem niedostatki wody dają im się 
we znaki już od wielu lat. I etap inwe-
stycji ukończony został już w ubiegłym 
roku, potem, w związku z inwestycją 
wystąpiły pewne zawirowania, bowiem 
wykonawca wycofał się z budowy. Na 
szczęście udało się zachować dotację 
unijną, którą otrzymaliśmy na jej wy-
konanie. Na początku listopada podpi-
saliśmy umowę z Przedsiębiorstwem 
Robót Wodno – Kanalizacyjnych 
„Rokan” z Rzeszowa na wykonanie II 
i III etapu budowy wodociągu. Zgodnie 
z umową ma on zostać oddany do użyt-
ku pod koniec przyszłego roku i koszto-
wać będzie 3,5 miliona złotych. Jeżeli 
chodzi o zaopatrzenie mieszkańców 
w wodę, to warto przy okazji dodać, że 
ukończona została budowa magistrali 
Brzesko-Bochnia, inwestycja koszto-
wała prawie 3 miliony złotych. 

Oddany do użytku został zre-
witalizowany Rynek. Teraz jest 
to atrakcyjne miejsce, któremu 
nadano kształt z czasów sprzed 
II wojny światowej. I na tę inwe-
stycję miasto otrzymało dotację 
z Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego. 

Rok pełen inwestycji
 – z burmistrzem Brzeska Grzegorzem Wawryką rozmawiała Zofia Sitarz
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Całość prac kosztowała ponad 5 

milionów złotych, przy czym dotacja 
z MRPO wyniosła 3,6 miliona. Łatwo 
zatem obliczyć, że gmina wydała na 
ten cel zaledwie półtora miliona. Mó-
wię zaledwie, bowiem za taką kwotę 
moglibyśmy wykonać tylko cześć prac, 
a inwestycja musiałaby trwać latami. 
Przy okazji prac rewitalizacyjnych wy-
konano przebudowę uzbrojenia terenu 
– wymieniono sieć gazową, wodocią-
gową, energetyczną, sanitarną, tele-
techniczną. Wykonana także została 
elewacja na kościele świętego Jakuba 
oraz renowacja muru stanowiącego 
ogrodzenie kościoła. Dwie kamienicz-
ki – przy Rynek 16 i Rynek 24 także 
zyskały nowe elewacje. Mam nadzieję, 
że już w przyszłym roku rynek będzie 
miejscem organizacji imprez kultural-
nych, kiermaszów.

Rok temu rozpoczęły się pra-
ce przy remoncie dworca PKP, 
nie jest to co prawda inwestycja 
prowadzona przez gminę, jednak 
samorząd ma w niej swój znaczny 
udział. Kiedy dworzec oddany 
zostanie do użytku?

Modernizacja dworca obejmuje 
cały budynek wraz z terenem przyle-
głym. Zakres robót jest bardzo szeroki 

i obejmuje, między innymi wykonanie 
instalacji solarnej, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, dostosowanie 
budynku do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, budowę parkingu. Zarówno 
parking jak i budynek zostaną objęte 
monitoringiem. Dzięki inwestycji bu-
dynek będzie nie tylko nowoczesny, ale 
i przyjazny środowisku. Po wykonaniu 
remontu, PKP udostępni gminie dwa  
pomieszczenia w budynku. Koszt 

remontu zamknie się kwotą około 4 
milionów złotych, prace zakończą się 
w połowie przyszłego roku. Niecałe 
trzy lata temu Polskie Linie Kolejowe 
wykonały na dworcu PKP kładkę dla 
pieszych. 

W ciągu ostatnich lat ogromne 
pieniądze gmina przeznaczyła na 
budowę chodników, które budo-
wane są we wszystkich sołectwach 
w gminie. 

Na budowę chodników przezna-
czyliśmy w ostatnich latach kilka mi-
lionów złotych. Wygodne i bezpieczne 
szlaki dla pieszych powstały między 
innymi w Mokrzyskach, Szczepanowie, 
Jadownikach, Okocimiu, Porębie Spyt-
kowskiej, wiele kilometrów chodników 
wybudowano także w samym Brzesku. 
Przy drogach powiatowych inwestorem 
jest starostwo, a gmina partycypuje 
w kosztach budowy, podobnie rzecz się 
ma w przypadku dróg wojewódzkich. 

Jakie inwestycje realizowane 
będą w przyszłym roku?

Najważniejszym zadaniem, jakie 
realizowane będzie w 2012 roku, jest 
budowa kanalizacji. Rejonowe Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
realizuje projekt  „Ochrona wód w do-
rzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy przez 
uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej na terenie działalności 
Związku Międzygminnego w Brzesku”. 
Wybudowanych zostanie prawie 29 
kilometrów sieci kanalizacyjnej, do 
której podłączonych zostanie blisko 4 
tysiące nowych użytkowników. Prace 
kosztować będą 32 miliony złotych i za-
kończyć się mają w połowie 2013 roku. 
Przygotowujemy się do remontu Domu 
Ludowego w Jadownikach, a także do 
budowy i remontów kolejnych odcin-
ków dróg i chodników. Przez cały 2012 
rok trwać będzie budowa wodociągu 
w Porębie Spytkowskiej. 
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Media co jakiś czas donoszą 
o brutalnych zachowaniach rodziców 
wobec dzieci, małżonka, partnera 
wobec swojej żony, partnerki. Opi-
sują przypadki maltretowania, któ-
rego konsekwencją jest pobyt ofiary 
w szpitalu lub nawet jego śmierć. 
Takie ujawnione sytuacje krzywdze-
nia w rodzinie to wierzchołek góry 
lodowej, bo większość dramatów 
rodzinnych rozgrywa się w czterech 
ścianach mieszkań i informacje o nich 
nie trafiają na pierwsze strony gazet.
 „Dzieci muszą mieć ojca…”, „Dla 
dobra dzieci musisz to znosić, dla 
nich musisz być silna”, „Dzieci są 
małe więc i tak nie rozumieją, co się 
dzieje..”, „Dzieci szybko zapominają 
, przecież są małe..”  - takie i wiele 
innych komunikatów słyszą kobiety 
– ofiary przemocy w rodzinie, które 
próbują poskarżyć się na to, co ich 
spotyka, co one i ich dzieci doświad-
czają od swoich partnerów. Komuni-
katy te odzwierciedlają przekonanie, 
że rodzina jest nierozerwalną „insty-
tucją”, która powinna trwać, nawet 
jeżeli życie w niej przynosi szereg 
dramatycznych skutków. 

Warto nadmienić, że większość 
z nas postrzega przemoc jedynie jako 
ból fizyczny, znęcanie się fizyczne, nie 

myślimy o znęcaniu się psychicznym, 
ekonomicznym czy też zaniedbaniu, 
które niosą za sobą takie same kon-
sekwencje.

Dzisiaj na temat przemocy mówi 
się więcej, aczkolwiek wciąż za mało, 
by odpowiednio edukować społeczeń-
stwo, a tym samym przeciwdziałać 
zjawisku. Rożne instytucje na terenie 
gminy podejmują działania mające na 
celu przeciwdziałanie jak i rozwiązy-
wanie problemów przemocy w rodzi-
nie. Doświadczenie wskazuje na to, 
iż tylko działania interdyscyplinarne 
odnoszą pozytywny skutek.

Miejski Ośrodek pomocy Spo-
łecznej w Brzesku jest inicjatorem 
współpracy na tej płaszczyźnie z róż-
nymi instytucjami. Doświadczenia 
pracowników socjalnych wskazują 
na to, że wszelkie działania na rzecz 
pomocy w rodzinie powinny być pla-
nowane i wdrażane przez różnych 
specjalistów, różne  instytucje i or-
ganizacje. Kluczowe znaczenie ma 
tutaj praca zespołowa, koordynacja 
działań i współpraca. 

Interwencja wobec przemocy 
w rodzinie nie może opierać się 
o działania jednej instytucji – żaden 
pojedynczy specjalista ani instytucja 
nie jest w stanie zabezpieczyć podsta-

wowych potrzeb rodziny uwikłanej 
w przemoc.

Mając na celu zarówno szerszą 
edukację środowiska lokalnego jak 
i propagowanie idei współpracy 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
zorganizował I Gminną Konferen-
cję Poświęconą Przeciwdziałaniu 
Przemocy w Rodzinie – RAZEM NA 
RZECZ RODZINY. Na konferencji 
głos zabrali przedstawiciele zapro-
szonych instytucji współpracujących 
z MOPS w Brzesku. 

Jednym z zaproszonych gości była 
Józefa Szczurek – Żelazko, dyrektor 
SP ZOZ w Brzesku, przewodniczą-
ca Komisji Polityki Prorodzinnej 
i Społecznej Sejmiku Województwa 
Małopolskiego, która przedstawiła 
Małopolski Program Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie. Prelekcję 
wygłosił również Jerzy Szczepaniec 
dyr. Tarnowskiego Ośrodka Inter-
wencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar 
Przemocy - zwrócił uwagę na koniecz-
ność podjęcia kompleksowych działań 
na rzecz osób dotkniętych przemocą 
na płaszczyźnie współpracy opartej 
o działania lokalnych zespołów inter-
dyscyplinarnych. Pozostali prelegen-
ci: Ludmiła Kochańska specjalista 
pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka 

RAZEM NA RZECZ RODZINY
Dom, który powinien być azylem, czasem staje się miejscem do którego nie chce się wracać. Staje się źródłem cierpień, strachu i bólu. 
Nie jest synonimem bezpieczeństwa, którym powinien być zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych.
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Pomocy Społecznej w Brzesku, Ewa 
Podłęcka - pełnomocnik ds. pacjenta 
SPZOZ w Brzesku, asp. Bartłomiej 
Dudek Komendy Powiatowej Policji 
w Brzesku, Marcin Wojtoń kurator 
zawodowy dla dorosłych, Zespół Ku-
ratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie 
Rejonowym w Brzesku, Maria Obruś-
nik dyr. Publicznego Przedszkola nr 
4 w Brzesku, Agata Kawalerczyk 
psycholog w Publicznej Szkole Pod-
stawowej Nr 3 w Brzesku, Jolanta 
Ropek pedagog w Publicznym Gimna-
zjum nr 2 w Brzesku, przedstawiali 
działalność reprezentowanych przez 
siebie instytucji na rzecz walki z prze-
mocą w rodzinie, swoje doświadczenia 
zawodowe, możliwości i ograniczeń 
związane z wykonywanym zawodem. 
Poruszali również temat współpracy 
międzyinstytucjonalnej: na jakich 
płaszczyznach i z kim ta współpraca 
się układa, a gdzie jeszcze trzeba 
wypracować czy też poprawić model 
współpracy.

Konferencja rozpoczęła się poru-
szającym przedstawieniem, przygoto-
wanym przez Grupę Teatralną wraz 
z Kołem Teatralnym z Publicznej 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brze-
sku pod kierownictwem pani Agaty 
Podłęckiej. Przedstawienie wywołało 
wielkie owacje publiczności, która 
była pełna uznania dla gry aktor-
skiej młodzieży i kompleksowego 
przedstawienia problemu przemocy 
w rodzinie, mechanizmów i skutków 
dla rodziny.

Podczas konferencji rozstrzygnię-
to konkurs plastyczny pt. „Powstrzy-
mać strach”, liczni laureaci zostali 
uhonorowani dyplomami i nagrodami 
rzeczowymi ufundowanymi w głównej 
mierze przez Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Brzesku oraz przez 
sponsorów. Prace dzieci i młodzieży 
można było podziwiać, oglądając 
zorganizowaną przez pracowników 
MOPS wystawę plastyczną, dostępną 
nie tylko dla uczestników konferen-
cji, ale szerokiej publiczności.

Zainteresowanie konferencją 
było duże, można zatem liczyć, że 
problem przemocy w rodzinie jest dla 

społeczności lokalnej ważny i dzięki 
spotkaniu lepiej rozumiany.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Brzesku składa podziękowania 
dla sponsorów części nagród dla dzieci 
– laureatów konkursu plastycznego-
„ Powstrzymać strach”, byli nimi: 
Bank Spółdzielczy w Brzesku, firma 
PROSTER Sp. z o.o, Brzeski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Intermarche, apte-
ka „Vita” - Danuta i Franciszek Krupa, 
Biuro Promocji i Rozwoju przy Urzę-
dzie Miejskim w Brzesku, Miejska Ko-
misja ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim 
w Brzesku.  red

Niech ten szczególny  czas Świąt Bożego Narodzenia 

  będzie dla Państwa okazją do spędzenia miłych  chwil w gronie 

  najbliższych , w atmosferze pełnej miłości i wzajemnej życzliwości,

  a Nowy Rok stanie się czasem spełnionych marzeń i nadziei.

                                                  Dyrekcja i pracownicy

                                                  Miejskiego Ośrodka

Kultury w Brzesku 
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Pożegnanie sezonu 2011 Bractwo 
Motocyklistów Brzeskich ma już daw-
no za sobą, a jednak mogliśmy oglądać 
ich wyjątkową paradę 4 grudnia. 28 
Mikołajów na 24 „reniferach” stawiło 
się wcześnie rano na parkingu jednej 
ze stacji benzynowych. Do końca nie 
wiedzieli, ilu ich będzie. Informację 
o „lataniu” w strojach mikołajów 
ulicami Brzeska zamieścili na swojej 
stronie internetowej. Od godziny 
9.30 czekali i nie wierzyli własnym 
oczom, widząc kolejne zbliżające się 
motocykle. Przybyli nawet motocy-
kliści z pobliskich powiatów. Akcji od 
początku przyświecał jeden główny cel 
– obdarować słodyczami i uśmiechem 
dzieci z Domu Dziecka w Jasieniu 
oraz te, napotkane przy Rynku 
Brzeska. Zanim wyruszyli z rykiem 
silników, zebrali wolne datki i zapa-
kowali kupione za nie cukierki oraz 
własnoręcznie zrobione rózgi do ku-
frów. Kierowcy i przechodnie mijający 
Mikołajów zbierających się do odlotu 

pozdrawiali ich i fotografowali. Po raz 
pierwszy ulicami Brzeska przejechała 
tak liczna mikołajowa parada na ry-
czących reniferach. W Domu Dziecka 
w Jasieniu Bractwo Motocyklistów 
Brzeskich było dużo mniejszą grupą 
przed czterema laty. W tym roku 
radość dzieci była równie ogromna, 
co wtedy. 

Opiekunowie i wychowankowie 
przyjęli ich bardzo serdecznie. Płynęły 
łzy wzruszenia i wzajemne podzięko-
wania. Dzieci miały okazję sfotografo-
wać się na motocyklach, przymierzyć 
kask, zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem. 
Mikołaje rozdawali słodycze z kasków 
i zostawiali ukradkiem w pokojach 
dzieci. Około godziny 11.15 oczekiwali 
na małych i dużych na brzeskim Ryn-
ku. W pobliżu fontanny i koziołków 
rodzice chętnie fotografowali pociechy 
z Motomikołajami. Znowu była okazja, 

żeby usiąść na motocyklu i zobaczyć 
świat zza szybki kasku. Brzeszczanie 
byli mile zaskoczeni pomysłem mo-
tocyklistów i witali ich z uśmiechem. 
Zarówno młodsi jak i starsi, panie i pa-
nowie zatrzymywali się, aby pochwalić 
pomysł, zaangażowanie i po prostu 
podziękować. Kierowcy ku przestrodze 
;) dostawali rózgi, a pozostali pasaże-
rowie zatrzymujących się samochodów 
byli obdarowywani cukierkami. Ostat-
nim akcentem był przejazd ulicami 
Głowackiego, Uczestników Ruchu 
Oporu, Ogrodową i Królowej Jadwigi 
w stronę parkingu przy ulicy Czarno-
wiejskiej. Robiono pamiątkowe zdjęcia 
i rozmawiano o … motocyklach oczywi-
ście. Wszyscy motocykliści zgadzali się 
co do jednego: warto było przyjechać, 
żal było się rozstawać, a takich rados-
nych, wzruszających chwil mogłoby 
być więcej.

W Komendzie Powiatowej Policji 
w Brzesku od niedawna służy nowy 
policjant. Sądząc po uśmiechach na 
twarzach dzieci i młodzieży będzie to 
najbardziej milusiński funkcjonariusz 
w naszej jednostce. Nie sposób się z ta-
kim „zwierzakiem” nie zaprzyjaźnić. 
Gryf, bo taki był zamysł projektu, bę-
dzie teraz maskotką brzeskiej jednost-
ki. Przyjaciel dzieci będzie teraz często 
gościł w przedszkolach i szkołach na 
terenie naszego powiatu, ucząc dzieci 
bezpiecznego zachowania. Policyjny 
gryf nie próżnuje. Dopiero co zagościł 
w budynku komendy, a już ochoczo 

zabrał się do pracy. Odwiedził małych 
pacjentów przebywających na Oddzia-
le Dziecięcym w brzeskim szpitalu. 

Nieprzypadkowo zawitał do dzieci 
wczoraj. Pomagał św. Mikołajowi w ob-
darowywaniu dzieci. Od wszystkich 
policjantów komendy, Komisariatu 
Policji w Czchowie oraz Posterunku 
Policji w Szczurowej wręczył naj-
młodszym prezenty. Z przyjemnością 
oglądało się roześmiane twarze dzieci, 
które po raz pierwszy widziały naszą 
maskotkę. Od razu nasuwa się myśl, 
że uśmiech dziecka jest bezcenny i tak 

Motocykliści dzieciom

Nowy policjant w szeregach brzeskiej jednostki

niewiele trzeba, aby go wywołać na 
twarzach naszych pociech.

Niestety, nasz gryf nie ma jeszcze 
imienia. Już niedługo! Mamy nadzie-
ję, że pomogą nam w tym uczniowie 
brzeskich szkół. Komenda Powiatowa 
Policji w Brzesku organizuje konkurs 
na imię dla naszej maskotki. Wezmą 
w nim udział uczniowie szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych. Szczegóły 
konkursu będą przesłane do szkół 
w najbliższym czasie. Zachęcamy 
wszystkich do udziału. 

Ewelina Buda
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Realizację projektu podzielono na 
siedem zadań: budowę kanalizacji 
sanitarnej dla osiedla Leśna, osiedla 
Kopaliny oraz ulicy Wiejskiej, budowę 
kanalizacji sanitarnej dla osiedla Szcze-
panowskie, budowę kanalizacji przy 
ulicy Uczestników Ruchu Oporu, budo-
wę kanalizacji sanitarnej w północnej 
części miasta, Budowę kanalizacji 
sanitarnej w Jadownikach przy ulicach 
Staropolskiej, Środkowej i Wschodniej 
oraz przy ulicy Starowiejskiej w Brze-
sku, budowę kanalizacji w Brzesku 
przy ulicy Kościuszki oraz przy ulicach 
Klonowej i Klonowej Bocznej w Jasieniu 
oraz rozbudowę systemu monitoringu 
i sterowania magistrali wodociągowej 
z Łukanowic do Brzeska. 

W ramach projektu zostanie wy-
konanych 28,5 kilometra sieci ka-
nalizacyjnej, do której podłączonych 
zostanie około 3700 osób. Do tej pory 
wybudowano już ponad 11 kilometrów 
kanalizacji, zakończone zostały prace 
przy przebudowie ogrodzenia wokół 
stacji uzdatniania wody w Łukanowi-
cach, obecnie, jak mówi prezes Rejo-
nowego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji, Zbigniew Gładyś, trwają 
przygotowania do budowy monitoringu 
przemysłowego. 

-W związku z przekazaniem do 
użytku odcinków kanalizacji sanitar-

nej przy ulicach Uczestników Ruchu 
Oporu i Spółdzielczej w Brzesku, 
stojące tam budynki już zostały pod-
łączone do sieci. Również mieszkańcy 
ulicy Środkowej w Jadownikach oraz 
w Brzesku na osiedlu Szczepanow-
skie i w miejscu przedłużenia ulicy 
Kossaka pomiędzy ulicami Wiejską 
i Jasną mają możliwość opracowania 
dokumentacji projektowej i wykona-
nia przyłączy kanalizacji sanitarnej 
– wyjaśnia prezes Zbigniew Gładyś. 

Wszystkie roboty budowlane 
zakończone zostaną do 30 czerwca 
2013 roku, koszt całej inwestycji wy-
niesie ponad 32 miliony złotych. Na 
realizację projektu RPWiK otrzymał 
dofinansowanie z Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
w wysokości prawie 16 milionów 
złotych. Pozostałe koszty pokrywa 
spółka, przy czym znaczną część 
środków, jako wkład własny, pokrywa 
Urząd Miejski. 

Celem projektu jest wyposażenie 
mieszkańców gminy Brzesko w in-
frastrukturę techniczną umożliwia-
jącą odbiór i oczyszczanie ścieków 
komunalnych oraz zapewnienie im  
odpowiedniej ilości i jakości wody 
do picia. Czynniki te spowodują, że 
chronione będą zbiorniki wód pod-
ziemnych, poprawi się także jakość 

wód powierzchniowych, a gospodarka 
wodą ulegnie racjonalizacji.

-W 2013 roku, kiedy inwestycja 
w całości oddana zostanie do użytku, 
Brzesko będzie już skanalizowana 
w ponad 83 procentach. Do nowobu-
dowanej sieci podłączonych zostanie 
blisko 4 tysiące nowych użytkowni-
ków. Rezultatem realizacji przed-
sięwzięcia w zakresie rozbudowy 
systemu monitoringu i sterowania 
obiektami wodociągowymi będzie 
zwiększenie stopnia zabezpieczenia 
obiektów wodociągowych przed dostę-
pem osób postronnych i zwierząt oraz 
możliwość natychmiastowego wykry-
wania, powiadamiania i reagowania na 
awarie urządzeń sieci – dodaje prezes 
Zbigniew Gładyś.

W ramach promocji projektu została 
utworzona podstrona internetowa do 
strony www.rpwikbrzesko.com.pl, na 
której można znaleźć, między innymi, 
informacje o stanie jego realizacji. Za-
montowano również tablice informacyj-
ne w Brzesku przy ulicy Wiejskiej oraz 
w Jadownikach przy ulicy Środkowej. 
Szczegółowe informacje dotyczące rea-
lizowanego projektu można otrzymać 
w siedzibie RPWiK przy ulicy Solskiego 
13, w pokoju 204 i pod numerem tele-
fonu 14 66 26 534. 

ZS

Kanalizacja w 2013 roku
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku  realizuje projekt pod nazwą „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i 
Uszwicy przez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku”. Umowę na 
dofinansowanie projektu RPWiK podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska już w maju 2010 roku. 
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Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 
3 w Brzesku już po raz dziesiąty zor-
ganizowała międzyszkolny konkurs 
recytatorski, poświęcony twórczości 
poetów z naszego regionu, połączony 
ze spotkaniami autorskimi. Koordyna-
torkami tego przedsięwzięcia od lat są 
nauczycielki języka polskiego: Maria 
Bawół i Dorota Wójcik . W przygotowa-
nie X edycji „Pereł Regionu” włączyła 

się Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Brzesku i odbyła się ona 
w Regionalnym Centrum Kulturalno 
– Bibliotecznym w Brzesku. Zostało to 
docenione przez uczestników, którzy 
podkreślali, że konkurs ze względu na 
nowoczesność i estetykę miejsca zyskał 
na wartości. 

W tegorocznym konkursie recyta-
torskim wzięło udział dziewięć szkół, 31 

recytatorów walczyło o miano najlepszego, 
prezentując wybrane wiersze, oceniane pod 
względem: opanowania pamięciowego, in-
terpretacji, intonacji oraz doboru tekstu. 

Komisja w składzie: Maria Ma-
rek – przewodnicząca, Karina Le-
gutek i Maria Dziwiszewska, pod-
kreślała wysoki poziom uczestni-
ków i zrozumienie dla poruszanej 
w poezji tematyki. Nagrody dla najlep-

Perły po raz 10.
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Policja poszukuje
Dane osoby zaginionej: 
Nazwisko: D U B I E L
Imiona: R O B E R T
Data urodzenia: 17.12.1979 r.
Zamieszkały: Mokrzyska
Rysopis zaginionego: wiek z wyglądu około 
30-35 lat, wzrost ok. 185 cm, szczupłej budo-
wy ciała, waga ok. 80 kg, twarz owalna, wło-
sy krótkie - ciemny blond, oczy niebieskie.
Wymieniony ostatni raz był widziany w dniu 
5 października 2011 r. w godzinach wieczor-
nych na terenie miejscowości Mokrzyska. Mężczyzna do chwili obecnej nie 
powrócił i nie nawiązał kontaktu z rodziną.
Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu 
zaginionego należy kierować do Komendy Powiatowej Policji w Brzesku tel. 
14 66-26-222 lub do najbliższej jednostki Policji - 997 

szych w każdej z kategorii wiekowej 
wręczyli burmistrz Brzeska - Grze-
gorza Wawryki oraz przewodni-
czący Rady Miejskiej – Krzysztof 
Ojczyk. 

Zwycięzcami konkursu recytatorskie-
go zostali:
W kategorii klas czwartych:
I miejsce - Miłosz Bober (PSP nr 3 
w Brzesku), 
II miejsce - Anna Stanuch (PSP 
w Sterkowcu), 
III miejsce - Marta Biernat (PSP nr 
2 w Brzesku)
Wyróżnienie - Anna Zaleśna (PSP nr 
2 w Jadownikach)
W kategorii klas piątych:
I miejsce - Zygmunt Czyżycki  (PSP  
w Okocimiu), 
I miejsce – Franciszek Podłęcki (PSP 
nr 2 w Brzesku)
II miejsce Julia Solarz (PSP w Porębie 
Spytkowskiej), 
III miejsce Grzegorz Buchowicz  (PSP 
w Czchowie)
W kategorii klas szóstych:
I miejsce – Agata Wojkowska  (PSP nr 
w Porębie Spytkowskiej), 

II miejsce – Natalia Różańska (PSP 
w Czchowie), 
III miejsce – Małgorzata Świątek (PSP 
nr 3 w Brzesku)
III miejsce – Kamila Gagatek (PSP nr 
2 w Brzesku)

Wyróżnienie – Gabriela Serafin 
(PSP nr 2 w Brzesku)

Zgodnie z dziesięcioletnia tradycją, 24 
listopada 2011 r., oprócz konkursu recyta-
torskiego odbyło się spotkanie z „Perłami 
Regionu”. Uczestnicy i ich opiekunowie 
wielokrotnie powtarzali, że wracają na 
konkurs, organizowany przez Publiczną 
Szkołę Podstawową nr 3 w Brzesku, co 
roku, ponieważ przyciąga ich niepowta-
rzalna atmosfera tych chwil spędzonych 
z poetami i - można by użyć określenia 
– ich czar. Również w tym roku mieli moż-
liwość wysłuchania wspomnień znanej 
mieszkańcom Brzeska – Haliny Biernat, 
która wydała już jedenaście tomików 
poetyckich, goszczącej w Polsce Antonina 
Radziędy, Tadeusza Puzi pochodzącego 
z Jasienia oraz Dariusza Dzierwy, który 
w zeszłym roku zadebiutował zbiorkiem 
„Słowa mojego Boga”. 

Uczestnicy konkursu wraz z opie-
kunami jako ostatni mieli możliwość 
obejrzenia wystawy związanej z 25- le-
ciem istnienia miesięcznika „Wzrasta-
nie” i zostali po niej oprowadzeni przez 
założyciela pisma – księdza Prałata 
Zygmunta Bochenka.

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

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

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

Radca prawny Arkadiusz Zachara

- kompleksowa obsługę prawną przedsiębiorców
   i organów administracji
- przygotowania i opiniowania projektów 
   umów oraz aktów wewnętrznych
- windykacji należności
- odszkodowań.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia , Kancelaria życzy wszystkim Szanownym Klientom 
zdrowych, radosnych i spokojnych świąt.
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Po raz kolejny Publiczne Gim-
nazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi 
w Brzesku przyjęło zaproszenie do 
udziału w XII Międzypowiatowym 
Przeglądzie Programów Artystycz-
nych „A gdy wolności przyszedł czas” 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Radłowie. W przeglądzie uczest-
niczyły szkolne zespoły artystyczne, 
które przygotowały oryginalne progra-
my o tematyce patriotycznej z okazji 
Święta Niepodległości. 

Główne cele przeglądu to popu-
laryzacja idei wolnościowych, akty-
wizacja i integracja młodzieży szkół 

„A GDY WOLNOŚCI „A GDY WOLNOŚCI 
PRZYSZEDŁ CZAS”PRZYSZEDŁ CZAS”
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Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Brzesku informuje o moż-
liwości korzystania z powiększalnika 
tekstu MagniLink X Reader z 19 
calowym monitorem. Urządzenie to 
przeznaczone jest dla osób z dysfunk-
cją wzroku. Podnosi komfort czytania, 
pozwala na pisanie, oglądanie zdjęć 
i wykonywanie prac ręcznych. Umożli-
wia także powiększanie tekstu i obiek-
tów w różnych kolorach oraz zmianę 
jasności i kontrastu. Wszystkie opcje 
można kontrolować dostosowując je do 
własnych potrzeb.

Serdecznie zapraszamy do korzy-
stania w godzinach pracy czytelni 
Działu Dorosłych. bib

Informujemy o rozpoczęciu kursu na sędziego piłki nożnej 

Szczegółowe informacje na pierwszym spotkaniu tj. 05.01 .2012r. godz: 17.30 w siedzibie Kolegium Sędziów 
w Brzesku ul. Okocimska 5 (I piętro) lub telefonicznie:

Kontakt telefoniczny: 
• 14/ 663-15-64 Kolegium Sędziów
• 14/663- 21-59 Podokręg PN w Brzesku
• 606-341-658 Przewodniczący KS Brzesko

Kontakt e-mail: e-mail: sedziowiebrzesko@op.pl, Strona internetowa : www.sedziowiebrzesko.futbolowo

Dla osób z dysfunkcją wzroku

regionu, krzewienie kultury, wsparcie 
młodzieży uzdolnionej oraz wymiana 
doświadczeń w pracy ze szkolnymi 
zespołami artystycznymi. 

Program „Na barykadzie została 
miłość” zaprezentowało czterdzieścioro 
uczniów klas 1a, 1c, 1d, 1e, 1f, 2a, 2b, 
2c, 2d, 2e, 2f, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e w dniu 
29 listopada 2011r. pod kierunkiem 
nauczycieli Doroty Kwaśniak, Marii 
Rojek, ks. Stanisława Kaczki, Piotra 
Podłęckiego oraz chór i zespół muzycz-
ny pod opieką Iwony Mikołajek.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz 
koncert laureatów odbył się 1 grudnia 
2011r.

Szkoła zdobyła I miejsce w kate-
gorii wiekowej gimnazja. Chór pod 
kierunkiem Iwony Mikołajek otrzymał 
wyróżnienie. Uczennica klasy 2b Alek-
sandra Kaim została wyróżniona za 
recytację i narrację, natomiast Joanna 
Zachara z klasy 1e za wysokie walory 
wokalne. Jesteśmy dumni z osiągnięć 
młodych artystów. 

Dorota Kwaśniak 
Maria Rojek
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7 grudnia w RCKB w Brzesku 
miało miejsce niezwykłe wydarzenie. 
Na zaproszenie brzeskiej biblioteki 
przyjechał do naszego miasta krakow-
ski Teatr Otwarty, aby zaprezentować 
przedstawienie  „Co Ci mogę dać Świę-
ty Mikołaju”. Salę audytoryjną wy-
pełniły po brzegi dzieci przedszkolne 
z Brzeska i Szczepanowa. Najmłodsi 
widzowie bawili się znakomicie. Spek-
takl był dla przedszkolaków wspaniałą 
przygodą, przede wszystkim dlatego, 
że sami mogli aktywnie uczestniczyć 
w „tworzeniu” przedstawienia poprzez 
udział w zabawach, zagadkach i kon-
kursach. Jak przystało na „mikołaj-
kową” tradycję nie mogło zabraknąć 
dla milusińskich także prezentów 
– cukierków, którymi Mikołaj i jego 
pomocnicy częstowali dzieci. Zabawa 
była znakomita, a na zakończenie 
każda grupa przedszkolna miała oka-
zję zrobić sobie pamiątkową fotografię 
razem z Mikołajem. Impreza została 
sfinansowana przez UM w Brzesku ze 
środków profilaktyki przeciwdziałania 
uzależnieniom.

 red.

Co Ci mogę 
dać Święty Mikołaju?
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To było wyjątkowe przedsięwzięcie, 
jakiego w naszym mieście jeszcze nie 
widziano. Przy zrewitalizowanym ryn-
ku stanęła żywa szopka, wokół placu 
ustawiono kramy, przy których można 
było poczęstować się pysznościami 
przyrządzonymi przez koła gospodyń 
wiejskich, a także podziwiać przygoto-
wane przez panie wyroby artystyczne. 
Okazja do zorganizowania imprezy 
była podwójna – zbliżające się święta 
Bożego Narodzenia, a także oficjalne 
oddanie do użytku, po prawie półtora-
rocznym okresie, zrewitalizowanego 
rynku. Do Brzeska przybyli znakomici 
goście, między innymi poseł Edward 
Czesak i członek Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego Stanisław Sorys. 
Nowooddany rynek poświęcili księża: 
Władysław Pasiut, Józef Drabik i Woj-
ciech Werner.  

-Rewitalizacja rynku i nadanie mu 
pierwotnego wyglądu sprzed II wojny 
światowej kosztowało ponad 5 milio-
nów złotych, przy czym 3,6 miliona po-
chodziło z Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego – wyjaśnia 
burmistrz Grzegorz Wawryka. –To 
będzie miejsce, gdzie mieszkańcy będą 
przychodzić odpoczywać, ale także 
bawić się i uczestniczyć w imprezach 
kulturalnych i rekreacyjnych. 

Już dzień otwarcia rynku pokazał, 
że takie miejsce jest w mieście potrzeb-
ne. Przybyły tam tłumy mieszkańców, 
aby oglądać występy artystyczne 
i wziąć udział we wspólnym śpiewa-
niu kolęd. Organizatorzy imprezy 
wraz z restauratorami i sponsorami, 
w specjalnie przygotowanych namio-
tach, serwowali świąteczne przysmaki 
– barszczyk czerwony, łazanki z ka-
pustą, kapustę, pierożki z różnymi 
rodzajami nadzienia. a także jedyną 
w swoim rodzaju świąteczną pizzę. 

Na ustawionej na płycie rynku 
scenie Zespół Pieśni i Tańca Jadowni-
czanie, wraz z uczniami jadownickich 
szkół wystawili misterium bożona-
rodzeniowe, które widzowie oglądali 
z wielką uwagą. Na scenie pojawił 
się także chór działający przy Bazy-
lice Mniejszej w Szczepanowie oraz 
zespół After Day, których koncerty 
pozostawały w świątecznym nastroju. 
Po części artystycznej głos zabrał 
burmistrz Grzegorz Wawryka – witał 
mieszkańców przybyłych na rynek, 
przedstawił w skrócie historię jego 
rewitalizacji, a w czasie, gdy wspólnie 

z pracownikami Biura Promocji rozda-
wał sianko na wigilijne stoły, składał 
mieszkańcom życzenia. 

Najwięcej emocji, nie tylko wśród 
najmłodszych, wzbudziła żywa szop-
ka. Aby obejrzeć zgromadzone w niej 
zwierzątka, ludzie stali w długich 
kolejkach. Wieczorem, kiedy impreza 
się skończyła i zwierzątka wróciły do 
swoich gospodarzy, w szopce ustawione 
zostały figury wykonane przez dzieci 
i młodzież ze szkół podstawowych 
i gimnazjów.

-Bardzo się cieszę, że ktoś wpadł 
na pomysł zorganizowania, na pięk-
nie odnowionym rynku, spotkania 
wigilijnego, takiego, jakie odbywają 
się w dużych miastach, na przykład 
w Krakowie. Było pięknie – nastrojowa 
muzyka, wspaniały występ Jadowni-
czan i pyszne jedzenie. Mam nadzieję, 
że takie spotkania odbywać się będą co 
roku – mówiła pani Maria.

Warto oddać honor organizatorom, 
którzy przez wiele dni przygotowywali 
to niezwykłe przedsięwzięcie – szukali 
sponsorów, budowali szopkę. Trud or-
ganizacyjny nie poszedł na marne, im-
preza nadzwyczajnie się udała, rynek 
odwiedziło ponad dwa tysiące osób. 

Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
tego, aby ta wyjątkowa impreza mia-
ła odpowiednią oprawę. Sponsorem 
zakupu materiałów budowlanych oraz 
budowy szopki była firma Andrzeja 
Grzelaka – Podstarszego Cechu. 
Oświetlenie szopki wykonał Euge-
niusz Kopacz, materiały oświetleniowe 
zakupili Leszek Stalmach i Wojciech 

Pagacz. Specjalne podziękowania orga-
nizatorzy kierują do panów Andrzeja 
Biedy i Macieja Płachty. Zwierzęta do 
żywej szopki użyczone zostały dzięki 
życzliwości Wojciecha Rosy, Lecha 
Pikuły, Klemensa Gorala oraz właś-
cicielce mini zoo z Przyborowa Teresy 
Koźmińskiej, o paszę dla zwierząt 
zadbał Maciej Osada.

O stronę kulinarną przedsięwzięcia 
zadbały panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich z Jadownik, PSS Społem, właści-
ciele restauracji Galicyjska, właściciele 
hotelu i restauracji August, właściciele 
centrum rekreacyjnego Planeta, właś-
ciciele restauracji Szyszkarnia, Karols 
Pizza, a także Władysław Biel – firma 
„U Biela” i Getin Noble Bank. 

Organizatorzy serdecznie dziękują 
szkołom, które wykonały figury do 
szopki, która do 6 stycznia stać będzie 
na płycie rynku. Figury wykonali: 
PSP nr 2 Brzesko – Maryja, PSP nr 3 
Brzesko – Józef, PSP nr 1 Jadowniki 
– anioł, PSP nr 2 Jadowniki – anioł, 
PSP Bucze – Melchior, PSP Okocim 
– pasterz, PSP Poręba Spytkowska 
– anioł, PSP Sterkowiec – owieczka, 
PSP Szczepanów – owieczka, PG nr 1 
w Brzesku – osiołek, PG nr 2 Brzesko 
– pasterz, PG Jadowniki – Baltazar, 
KliG Brzesko – Kacper, PSP Mok-
rzyska – gwiazda betlejemska, PSP 
Jasień – żłóbek. 

Za życzliwość organizatorzy dzię-
kują Powiatowemu Inspektorowi We-
terynarii, pani Bożenie Urbaniec. 

ZS

Ciąg dalszy na stronach 17 i 18

Rynek otwarty
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Niech magiczna moc wigilijnego 

wieczoru przyniesie spokój i radość. 

Niech każda chwila Świąt 

Bożego Narodzenia żyje własnym 

pięknem, a Nowy Rok obfituje 

pomyślnością i szczęściem

życzą Dyrekcja i pracownicy 

Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej

 Radośnie kolędę śpiewając, przesyłamy świątecznie życzenia. 

Niech ów magiczny czas Świąt przyniesie chwile rodzinnej radości oraz odpoczynku. 

Aby na suto zastawionym stole niczego nie zabrakło

życzą właściciele hotelu i restauracji August
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-Serdecznie gratuluję rodzicom 
stypendystów, gratuluję także na-
uczycielom, którzy poświęcają wiele 
trudu, aby młodych ludzi przygoto-
wać do uczestnictwa w konkursach 
i olimpiadach. Cieszę się bardzo 
z tych osiągnięć, ponieważ udo-
wadniają one, że poziom nauczania 
w szkołach w naszej gminie stoi na 
wysokim poziomie – mówił w czasie 
rozdania stypendiów burmistrz Grze-
gorz Wawryka.

-Komisja konkursowa miała nie 
lada problem z wyłonieniem najlep-
szych uczniów ze wszystkich szkół 
– twierdzi naczelnik Wydziału Edu-
kacji, Kultury i Sportu, Józef Cier-
niak. -Otrzymaliśmy 53 zgłoszenia, 
ostatecznie wybraliśmy 21 uczniów. 

Poniżej przedstawiamy osiągnię-
cia tegorocznych stypendystów.

Wojciech Wojdak – Publiczne 
Gimnazjum nr 2: I miejsce na 1500 
metrów, II miejsce na 200 metrów oraz 
III miejsce stylem dowolnym w Letnich 
Mistrzostwach Polski w Pływaniu, 
a także trzy II miejsca na dystansach 
200, 400 i 1500 metrów stylem dowol-
nym w Zimowych Mistrzostwach Polski 
w Pływaniu.

Szymon Gaździk – Publiczne 
Gimnazjum nr 1 – finalista Mało-
polskiego Konkursu Historycznego, 
laureat Ogólnopolskiego Konkursu 
Historycznego „Losy żołnierza i dzieje 
oręża polskiego”.

Ewa Smołucha – Publiczne Gim-
nazjum w Jadownikach – laureat-
ka Małopolskiego Konkursu Języka 
Polskiego 2010/2011, uczestniczka 
XIV Mistrzostw Polski Chearleaders, 
zdobywczymi XIII miejsca w Mistrzo-
stwach Europy Chearleaders.

Sara Pytel – Szkoła Podstawowa 
nr 153 Kraków – III miejsce w Mistrzo-
stwach Polski Młodziczek w tenisie 
stołowym, zdobywczyni złotego medalu 
w Małopolskich Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej.

Krystian Bałabuch – Publiczne 
Gimnazjum nr 2 – IV miejsce na 200 
metrów stylem zmiennym na Mistrzo-

stwach Polski w Pływaniu, VIII miejsce 
na Mistrzostwach Polski Juniorów (styl 
motylkowy), VI miejsce na dystansie 
100 metrów stylem zmiennym na Mi-
strzostwach Polski w Gliwicach.

Beata Zych – Publiczne Gimna-
zjum nr 2 – laureatka Tematycznego 
Małopolskiego Konkursu Wiedzy Eko-
nomicznej i Obywatelskiej.

Klaudia Kubic – Publiczne Gim-
nazjum nr 1 – laureatka III miejsca 
Małopolskiego Konkursu Chemicznego 
dla uczniów gimnazjów w roku szkol-
nym 2010/2011, II miejsce w konkursie 
ortograficznym „Corrida ortograficz-
na”.

Jakub Wawryka – Publiczne 
Gimnazjum nr 2 – finalista Małopol-
skiego Konkursu Chemicznego, finali-
sta Małopolskiego Konkursu z Fizyki 
i Astronomii.

Michał Dudek – Publiczne Gim-
nazjum nr 2 – finalista Małopolskiego 
Konkursu Informatycznego, finalista 
Małopolskiego Konkursy Chemicz-
nego.

Michał Owca – Publiczne Gim-
nazjum nr 2 – finalista Małopolskiego 
Konkursu Biologicznego, finalista Ogól-
nopolskiego Konkursu o Stypendiach 
Camp Rising Sun w USA.

Monika Gutowicz – Publiczne 
Gimnazjum nr 2 – II miejsce w Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostwach Mło-
dzików w biegach przełajowych 2011 
rok, III miejsce w Mistrzostwach Wo-
jewództwa Małopolskiego Młodzików 
w biegach przełajowych.

Krystian Baniak – Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach 
– II miejsce w Otwartych Mistrzo-
stwach Małopolski w koreańskich 
sztukach walki.

Jakub Ważydrąg – Publiczne 
Gimnazjum nr 2 – finalista Małopol-
skiego Konkursu Matematycznego, III 
miejsce w konkursie matematycznym 
„Nie tylko dla orłów” organizowanym 
w III LO w Tarnowie.

Patrycja Kępa – finalistka Mało-
polskiego Konkursu z Języka Polskiego, 
I miejsce w konkursie przysłów, idio-
mów i zwrotów niemieckich.

Serafin Aleksandra – Publiczne 
Gimnazjum nr 2 – finalistka Małopol-
skiego Konkursu Interdyscyplinarnego 
„Wiem więcej”, II miejsce w konkursie 
przysłów, idiomów i zwrotów niemie-
ckich.

Jakub Jedynak – Publiczne Gim-
nazjum nr 2 – finalista Małopolskiego 
Konkursu Wiedzy Ekonomicznej i Oby-
watelskiej.

Mateusz Leś – Publiczne Gim-
nazjum w Jadownikach – I miejsce 
w Kolarskich Mistrzostwach Mało-
polski w indywidualnej jeździe na 
czas, II miejsce w wyścigu kolarskim 
Mistrzostw Polski, III miejsce w Prze-
łajowych Mistrzostwach Małopolski 
w kategorii młodzików.

Kinga Chyl – Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Brzesku – II miejsce w Mało-
polskich Eliminacjach do Mistrzostw 
Zrzeszenia LZS w tenisie stołowym, 
III miejsce w Drużynowych Mistrzo-
stwach Małopolski Młodziczek w tenisie 
stołowym.

Michał Wąsik – Publiczne Gim-
nazjum nr 1 – finalista Małopolskiego 
Konkursu Biblijnego dla uczniów gim-
nazjów w roku szkolnym 2010/2011, 
I miejsce w międzypowiatowym kon-
kursie znajomości przysłów, idiomów 
i zwrotów niemieckich.

Dominik Sepioło – Publiczne 
Gimnazjum nr 1 – finalista Małopol-
skiego Konkursu Chemicznego dla 
uczniów gimnazjów w roku szkolnym 
2010/2011, I miejsce w VII Międzypo-
wiatowym konkursie recytatorskim 
poezji niemieckojęzycznej pod hasłem 
„Johan Wolfgang von Goethe”.

Patryk Baniak – Publiczne Gim-
nazjum nr 1 – finalista Wojewódzkiego 
Konkursu Biologicznego, I miejsce 
w międzypowiatowym konkursie „Nie 
bądź bierny, naucz się pomagać”.

ZS

Stypendia dla najzdolniejszych
21 osób – uczniów szkół podstawowych i gimnazjów otrzymało w tym roku z rąk burmistrza stypendia przyznawane za wybitne osiągnięcia 
w nauce i sporcie. Przyznawanie tych szczególnych wyróżnień ma już wieloletnią tradycję i za każdym razem jest dużym wydarzeniem 
w życiu stypendystów, ale także dla ich rodzin i szkół, do których chodzą. 
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W świetle wigilijnych świec 
Już po raz 18. restauracja „Galicyj-

ska” gościła podopiecznych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej i Caritasu 
przy parafii świętego Jakuba na trady-
cyjnym spotkaniu wigilijnym. W tym 
roku przy stolach zasiadło blisko 150 
osób, a opłatkiem z osobami ubogimi 
i samotnymi dzielili się przedstawi-
ciele władz miasta i powiatu, wielu 
instytucji działających na terenie 
miasta i gminy oraz księża. 

Dla osób zaproszonych na to spotka-
nie właściciele restauracji „Galicyjska” 
przygotowują wiele świątecznych sma-
kołyków, a każdy uczestnik dostaje do 
domu paczkę żywnościową. Dzień przed 
wigilią pracownicy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej rozwożą paczki do 
osób starszych i chorych.  red



25 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYgrudzień 2011 KULTURA

Kawaler Orderu Uśmiechu, poeta, 
satyryk i publicysta, autor licznych 
książek dla dorosłych, dzieci i młodzie-
ży był gościem Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Brzesku.

2 grudnia 2011 roku na zaproszenie 
Biblioteki Publicznej w Brzesku mło-
dych czytelników odwiedził Andrzej 
Grabowski. Na spotkanie z pisarzem 
przybyli uczniowie klasy IVC i IVD 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku 
wraz z opiekunami. Dzieci miały 
okazję nie tylko zetknąć się z piękną 

Spotkanie z Andrzejem Grabowskim
prozą i poezją skierowaną specjalnie 
do nich, ale także osobiście poznać 
ich autora. Grupa uczniów z klasy IV 
C pod kierunkiem Magdaleny Gło-
wackiej - Zastawnik udowodniła, że 
twórczość autora niezapomnianych 
„Przygód Skrzata Wiercipiętka” cieszy 
się niesłabnącą popularnością, prezen-
tując krótką inscenizację pod tytułem 
„ Hobby, czyli – kto i jakiego ma fioła” 
na podstawie powieści Grabowskiego 
„Awantura w pawich piórach”. Przed-
stawienie przygotowane przez młodych 

aktorów spotkało się z wielkim uzna-
niem pisarza, twórcy wielu widowisk 
telewizyjnych.

Andrzej Grabowski przybliżył 
uczniom swoją twórczość i przeczytał 
fragmenty napisanych przez siebie 
książek, które doczekały się tłumaczeń 
na wiele języków, np. grecki, niemie-
cki, czy japoński. Był również czas na 
pytania, wspólne zdjęcia i autografy. 

Magdalena Głowacka - 
Zastawnik
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Kibice drużyny piłkarskiej Oko-
cimskiego Klubu Sportowego są prze-
konani, że ostatni mecz w tym sezonie 
rozegrany został z Motorem Lublin. 
Nie jest to jednak prawda, z wielką po-
wagą i zaangażowaniem piłkarze grali 
bowiem jeszcze jedno ważne spotkanie 
z drużyną ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w Brzesku. 

Mali piłkarze mieli zagrać z pierw-
szą drużyną OKS pod wodzą Krzyszto-
fa Łętochy na boisku Orlika, jednak ze 
względu na fatalne warunki pogodowe 
spotkanie przeniesione zostało na salę 
gimnastyczną. Mimo że zostali łaska-
wie potraktowani przez starszych ko-
legów, mecz przegrali, ale bynajmniej 
nie czuli się pokrzywdzeni – zagrali 
bowiem z niepokonaną drużyną, któ-
ra w minionym sezonie nie przegrała 
żadnego meczu. Po spotkaniu sporto-
wym, które dla uczniów z „dwójki” było 
wielkim świętem, piłkarze OKS radzili 
im, jak przygotować się do występów 
w zawodowym klubie. Rady były krót-
kie i rzeczowe: trzeba się dobrze uczyć 
w szkole i dużo trenować. 

Warto dodać, że jeden z piłkarzy 
– Mateusz Wawryka – to absolwent 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzesku, 
na spotkaniu czuł się jak ryba w wo-
dzie, a jego byli nauczyciele przypo-
mnieli sobie, że w czasie, gdy był ucz-
niem szkoły nosił ksywkę „Dixi”. 

Krzysztof Dobrzański – nauczy-
ciel wychowania fizycznego, jeden 

W hali gimnazjum w Jadownikach 
odbyły się zawody sportowe w piłce 
nożnej pomiędzy drużynami ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 i nr 2. W konkuren-
cjach rozgrywanych w dwóch katego-
riach wiekowych łącznie występowało 
siedem sześcioosobowych drużyn 
dopingowanych przez licznie zgro-
madzonych kibiców. Zaangażowanie, 
wola walki, zwycięstwa i zasady fair 
play młodych sportowców potwierdza-
ją sens organizacji takich imprez. 

W kategor i i  k las  starszych 
zwyciężyli: „Real Madryt” przed 
„Okocimskim”, a w kategorii młod-
szych „Koksy” przed „Czerwonymi 
diabłami”.  Zwycięskie drużyny 
otrzymały okolicznościowe pucha-
ry, a wszystkim uczestnikom wrę-
czono nagrody i upominki. Mikołaj 
- ekolog nie zapomniał również do 
czekolady dla każdego małego spor-
towca dołączyć ulotkę o zgubnym 
wpływie palenia śmieci na nasze 

środowisko i zdrowie. Zawody pro-
wadzili sędziowie – Stanisław Kita 
i Piotr Duc. 

Ostatni mecz sezonu

z organizatorów spotkania twierdzi, 
że spotkanie było dla jego wychowan-
ków wielkim przeżyciem, a zarazem 
inspiracją. 

Stoją od prawej w dolnym rzędzie: 
Artur Wardecki, Kamil Sojka, Alex 

Lis, Grzegorz Osiecki, Szymon Kra-
mer, Dawid Palej, Kacper Chrabąszcz, 
Bartosz Biel, Patryk Koczaski, Patryk 
Górka, Maciej Sakowicz, Krystian 
Pałka, Daniel Gargul. 

ZS 

Turniej mikołajowy

Organizator imprezy – sołtys Ja-
downik Jarosław Sorys Serdecznie 
dziękuje za pomoc pracownikom Biura 
Promocji.  red
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Burmistrz Grzegorz Wawryka za-
prosił do Urzędu Miejskiego przedsta-
wicieli Stowarzyszenia Przedsiębior-
ców Brzeskich, Cechu Rzemieślników 
Małych i Średnich Przedsiębiorców 
oraz Krakowskiej Kongregacji Ku-
pieckiej. W spotkaniu wzięła również 
udział radna Halina Mrówka, która 
jest także wiceprezesem SPB.

Gospodarz miasta przedstawił 
gościom inwestycje, jakie wykonane 
zostały w gminie w ostatnim roku, 
przedstawił także plany i zamierzenia 
samorządu na rok przyszły. Przed-
stawiciele brzeskiego biznesu oraz 
samorządu dyskutowali o problemach 
napotykanych w swojej działalności, 
sferach wzajemnej pomocy i współpra-
cy. Prezes SPB Kazimierz Piwowarski, 
Starszy Cechu Kazimierz Kural oraz 
rezes KKK o. Brzesko Bogdan Baranek 
w swoich wystąpieniach bardzo pozy-
tywnie ocenili działania brzeskiego 
samorządu w mijającym roku. red

Mariusz Nowak pracuje w Dun-
stable (30 kilometrów od Londynu), w  
sklepie z polskimi artykułami. 

-Pracując z dala od swojego kraju 
i bliskich, nie zapominam o miejscu, 
skąd pochodzę, czytam gazety podsy-
łane przez rodzinę, słucham polskiego 

radia. Już na początku roku wpadłem 
na pomysł, aby pomóc mieszkającym 
w Brzesku pięcioraczkom. Wystawiłem 
puszkę i moi klienci wrzucali do niej 
datki – opowiada Mariusz.

Po raz pierwszy przywiózł pie-
niądze dla pięcioraczków w sierpniu, 

kiedy był na urlopie. Jak mówi, nie 
mógł nie pomyśleć o zbliżających się 
świętach Bożego Narodzenia. Na 
świąteczne prezenty przesłał tysiąc 
złotych, przy czym większość tej kwoty 
podarowała jedna rodzina mieszkająca 
w Dunstable.  zs

 

Spotkanie z przedsiębiorcami

Z prezentami dla pięcioraczków
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W hali sportowej Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku 
odbył się halowy turniej piłki nożnej 
o puchar Prezesa Zarządu Can-Pack 
S.A, zorganizowany przez Radę Rodzi-
ców Orlików i Młodzików Okocimskie-
go Klubu Sportowego, reprezentowaną 
przez Anettę Śnieg, Ewę Witkowską 
i Barbarę Zelek. Funkcję sędziego 

głównego zawodów pełnił Grzegorz 
Migdał.

Oprócz pucharów i nagród drużyno-
wych organizatorzy przewidzieli także 
nagrody indywidualne. Królami strzel-
ców w poszczególnych kategoriach 
wiekowych zostali: Marcin Kumorek 
(TAP), Sebastian Musiał (Okocimski) 
i Arkadiusz Goryczka (Okocimski). 

O Puchar prezesa zarządu Can-Pack

Najlepsi bramkarze to: Piotr Zagórow-
ski (Okocimski), Maciej Luszowiecki 
(TAP) i Nikodem Śnieg (Okocimski). 
Nagrody fair play otrzymali: Stanisław 
Marcinów (Okocimski), Dawid Burek 
(ABC Futbolu Bochnia) i Piotr Ka-
zek (MOSiR Bochnia). Najmłodszym 
uczestnikiem turnieju był Wojciech 
Bielecki (Tarnowska Akademia Pił-
karska).

Najlepszymi piłkarzami w poszcze-
gólnych kategoriach zostali: rocznik 
2003/2004 – Mateusz Szlahusek (ABC 
Futbolu Bochnia), Szymon Dara (Tar-
nowska Akademia Piłkarska) i Piotr 
Owca (Okocimski); rocznik 2001/2002 
– Filip Kotelon (ABC Futbolu Bochnia), 
Mikołaj Sypek (Tarnowska Akademia 
Piłkarska) i Mateusz Brzyk (Okocim-
ski); rocznik 1999/2000 – Mateusz 
Kulesza (Garbarnia), Daniel Bieżychu-
dek (MOSiR Bochnia) i Kacper Marek 
(Okocimski).

Puchary i nagrody wręczali pre-
zes Can-Pack S.A. Stanisław Waśko, 
starosta brzeski Andrzej Potępa oraz 
prezes Małopolskiej Wytwórni Maszyn 
Marek Puzia.

Sponsorami zawodów były: Can-
Pack S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Brzesku, Urząd 
Miejski w Brzesku, firma Sadley – Je-
rzy Biel, Wacław Jawor, Uzdrowisko 
Kopalnia Soli w Bochni oraz firma 
Select.

Wyniki
Rocznik 2003/2004: ABC Futbolu 
Bochnia – Okocimski Brzesko 1:2, Tar-
nowska Akademia Piłkarska – ABC 
Bochnia 2:1, Okocimski – TAP 1:2
1. TAP 2 6 4:2
2. Okocimski 2 3 3:3
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Odeszli w listopadzie

Kręgielnia BOSiR, która zosta-
ła oficjalnie oddana do użytku po 
gruntownym remoncie, jest coraz 
liczniej odwiedzana przez miesz-
kańców, zarówno gminy jak i całego 
powiatu. Jest nam miło gościć dzieci 
oraz młodzież wraz z opiekunami ze 
szkół podstawowych i gimnazjów, 
którzy zaczęli przeprowadzać lekcje 
wf-u w naszym obiekcie. Zapraszamy 
wszystkich dyrektorów szkół oraz 
nauczycieli wychowania fizycznego 
do organizowania własnych zajęć 
lekcyjnych w budynku kręgielni. 
Informacja oraz rezerwacja pod nr 
tel. 14/68 65 030. 

bosir

Julia Baniak (93) – Sterkowiec
Wiktoria Cierniak (89) – Mokrzyska
Janina Janicka (88) – Poręba
Stanisław Karaś (59) – Poręba
Ryszard Kuźma (61) – Brzesko
Zbigniew Maliszczak (66) – Brzesko
Anna Nowak (96) – Brzesko

Adela Paradowska (91) – Jadowniki
Stanisław Pukal (75) – Poręba
Stanisława Rosa (75) – Mokrzyska
Kazimiera Serwatka (77) – Brzesko
Janina Sroga (82) – Bucze
Krzysztof Stężowski (17) – Brzesko
Emilia Sumara (82) – Brzesko

Lekcje w-f na kręgielni

Włodzimierz Sumara (70) – Sterkowiec
Maria Tyka (76) – Jadowniki
Mieczysław Tyrcha (97) – Mokrzyska
Maria Wesołowska (84) – Mokrzyska
Marcin Wielgosz (29) – Jadowniki
Rozalia Zych (82) - Brzesko

3. ABC 2 0 2:4
Rocznik 2001/2002: TAP – ABC Boch-
nia 1:0, Okocimski – ABC 4:0, TAP 
– Okocimski 0:1
1. Okocimski 2 6 5:0
2. TAP 2 3 1:1
3. ABC 2 0 0:5
Rocznik 1999/2000: Garbarnia Kraków 
– MOSiR Bochnia 0:2, MOSiR – Oko-
cimski 1:2, Garbarnia – Okocimski 
1:3
1. Okocimski 2 6 5:2
2. MOSiR 2 3 3:2
3. Garbarnia 2 0 1:5 

PRUD
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Byłoby dobrze, bo w przypadku 
awansu Okocimskiego (czyż może być 
inaczej?) na próżno szukać by było innej 
drużyny z naszej gminy w rozgrywkach 
powyżej Ligi Okręgowej. Brakuje na-
szych przedstawicieli w III lidze, nie 
ma ich także w IV lidze (powiat brzeski 
reprezentowany jest na tym szczeblu 
rozgrywek przez oscylującą w kierunku 
spadku Rylovię Rylowa).

Rewelacyjny początek
Zawodnicy z Jadownik rozpoczęli ten 

sezon od mocnego uderzenia. Na inau-
gurację rozgrywek rozgromili 1:0 dru-
żynę Orła Dębno. Miano niepokonanej 
ekipy utrzymali przez osiem pierwszych 
kolejek, w których zanotowali siedem 
zwycięstw i jeden remis, co sprawiło, że 
byli samodzielnym liderem. Niestety, 
w dwóch następnych kolejkach przyszło 
załamanie formy (połączone z problema-
mi kadrowymi), co przyniosło skutek 
w postaci dwóch porażek – 0:2 z MLKS 
Żabno i 0:1 z GKS Drwinia. Szczególnie 
ta druga przegrana może być brze-
mienna w skutki, bo poniesiona została 
z bezpośrednim rywalem w tabeli, i to 
w dodatku na własnym terenie. 

Ostatecznie po piętnastu kolejkach 
Jadowniczanka zajmuje 2. miejsce 
w tabeli z 32 punktami, tracąc do li-
dera, Olimpii Wojnicz, trzy oczka. Nad 
goniącą ją GKS Drwinia ma trzy punkty 
przewagi, a nad Sokołem Borzęcin Gór-
ny cztery. Piłkarze z Jadownik imponują 
skutecznością strzelecką – z 42 bram-
kami (2,8 gola na jeden mecz) są w tej 
materii najlepsi w lidze. 

Kluczowy dla końcowego układu li-
gowej tabeli będzie mieć mecz 23. kolejki 
rozgrywek, w którym Jadowniczanka 
spotka się na wyjeździe z Olimpią Woj-
nicz. Wiosną lepsi byli jadowniczanie, 
którzy wygrali u siebie 3:1. Gdyby w re-
wanżu zremisowali lub przegrali różnicą 
tylko jednej bramki, to może mieć to 
kolosalne znaczenie. Miejmy nadzieję, że 
po spotkaniu z Piastem Czchów (ostat-
nia kolejka) awans do II ligi stanie się 

faktem, o czym należy wspomnieć, skła-
dając zawodnikom z Jadownik życzenia 
świąteczne i noworoczne. 

Pomiędzy
Drużyna Jadowniczanki występo-

wała już kiedyś w IV lidze. W ostatnim 
dziesięcioleciu krążyła nieustannie 
pomiędzy A klasą a Ligą Okręgową. 
W sezonie 2008/09 grała w „okręgówce”, 
w której zajęła 12. miejsce. Oznaczało to 
jednak, że o utrzymanie na tym poziomie 
rozgrywek musiała walczyć w barażach. 
Trafiła na rewelacyjnie wtedy grających 
piłkarzy Piasta Czchów, którzy u siebie 
wygrali 4:2, a w Jadownikach uzyskali 
korzystny remis 1:1. 

Od tej pory rozpoczęła się odbudowa 
zespołu, który już w następnym sezonie 
brylował na A-klasowych boiskach. 
Ponowny awans do Ligi Okręgowej 
wywalczony został w imponującym sty-
lu – Jadowniczanka zajęła 1. miejsce, 
a nad drugim w tabeli Sokołem Borze-
cin Górny uzyskała aż 11-punktową 
przewagę. 

Jadowniczanie bardzo dobrze zapre-
zentowali się także w roli beniaminka. 
W poprzednim sezonie wywalczyli 2. 
miejsce (awans należał się tylko lidero-
wi), ustępując jedynie Rylovii Rylowa. 
To właśnie wyniki meczów z Rylovią 
zadecydowały, że do IV ligi awansowała 
drużyna z gminy Szczurowa, która dwu-
krotnie wygrywała – 2:1 i 3:0. 

Teraz jest to jeszcze mocniejsza dru-
żyna, niż przed rokiem, a klub przygo-
towany jest organizacyjnie, aby podołać 
obowiązkom związanym z występami na 
wyższym poziomie rozgrywek.

Prezesem Jadowniczanki jest Sta-
nisław Kita. Robert Sakowicz pełni 
w klubie funkcję grającego trenera. 
Oprócz niego kadrę w sezonie 2011/2012 
tworzą (w kolejności alfabetycznej): 
Daniel Bujak, Bartłomiej Cebula, Miro-
sław Dzieński, Mateusz Kleśny, Daniel 
Kotarba, Łukasz Kulig, Michał Kulig, 
Maksymilian Legutko, Maciej Nowacki, 
Marcin Nowacki, Sebastian Pagacz, 

Przemysław Pytel, Piotr Rojkowicz, 
Sławomir Rydz, Tomasz Rydz, Jarosław 
Święch, Rufin Wójtowicz.

Pucharowe sukcesy                          
Tymczasem podopieczni Roberta 

Sakowicza znakomicie radzą sobie 
w tegorocznej edycji Pucharu Polski na 
szczeblu Małopolskiego Związku Piłki 
Nożnej (grupa tarnowska). Jadowni-
czanka awansowała do półfinału, który 
zostanie rozegrany wiosną przyszłego 
roku. W I rundzie (mecz był zarazem 
spotkaniem I kolejki rozgrywek Ligi 
Okręgowej) rozgromili na wyjeździe 
Orzeł Dębno, strzelając aż osiem bra-
mek, a tracąc tylko jedną. W kolejnej 
rundzie trafili na rezerwy Dąbrovii 
Dąbrowa Tarnowska, którą odesłali 
z boiska z bagażem trzech goli. 

Prawdziwe święto piłkarskie (może 
nie na miarę tego z 1984 roku, kie-
dy Jadowniczanka dotarła do 1/16 
finału Pucharu Polski na szczeblu 
centralnym, by przegrać z naszpiko-
wanym wówczas gwiazdami Widzewem 
Łódź), miało miejsce w Jadownikach 
5 października, kiedy to zawodnikom 
z okręgówki przyszło zmierzyć się z bę-
dącą w czubie III-ligowej tabeli Unią 
Tarnów. Dodatkowego smaczku temu 
wydarzeniu dodawał fakt, że naprze-
ciw Roberta Sakowicza w roli trenera 
tarnowian zasiadł jego dawny kolega 
klubowy (obaj występowali w II-ligo-
wym Okocimskim) Marcin Manelski. 
Faworyzowana Unia przez większość 
meczu przeważała, ale Jadowniczan-
ce oprócz przysłowiowego szczęścia 
sprzyjała też mądrze dobrana taktyka. 
Euforia zapanowała w 29. minucie, 
kiedy to piłkę do bramki gości skiero-
wał Daniel Kotarba. Dodać należy, że 
Jadowniczanka mogła ten mecz wygrać 
w wyższych rozmiarach, ale Jarosław 
Święch nie wykorzystał stuprocentowej 
okazji do podwyższenia wyniku. Skoń-
czyło się na skromnym, ale z radością 
przyjętym 1:0, co oznaczało awans do 
następnej rundy PP. 

JADOWNICZANKA W NATARCIU

Podczas gdy wszyscy żyją już prawie stuprocentowym awansem Okocimskiego Brzesko do I ligi, niemalże w cieniu 
rozgrywek II ligi toczą się zmagania na szczeblu Ligi Okręgowej, w której rewelacyjnie radzi sobie Jadowniczanka 
Jadowniki. Podopiecznych Roberta Sakowicza czeka jednak trudniejsze zadanie, bo wprawdzie aktualnie zajmują 
premiowane awansem 2. miejsce, ale depczą im po piętach ekipy GKS Drwinia i Sokoła Borzęcin Górny. Kibice mogą 
się jednak powoli szykować do tego, że piłkarska gmina Brzesko wiosną świętować będą podwójny awans. Jadow-
niczanka prezentowała się jesienią bardzo solidnie i powinna ten stan formy utrzymać do końca rozgrywek.
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O złotą rękawicę
W dniach 9-11 grudnia w Krakowie odbył się coroczny turniej o „Złotą Ręka-

wicę Wisły”, w którym uczestniczył pięściarz z Klubu Bokserskiego Magic Boxing 
– Brzesko. Jakub Dal w kategorii 57 kg (kadet) zajął II miejsce, przegrywając 
w finale Maksymilianem Gibadło – RING SANOK.

Podsumowując tegoroczny turniej można stwierdzić, że był on na pewno 
imprezą udaną, a liczba 140 startujących zawodników była naprawdę imponu-
jąca. Dodatkową atrakcję dla widzów stanowiły przybyłe do hali przy Reymonta 
polskie gwiazdy zawodowych ringów - fundator Złotej Rękawicy, Mariusz Wach 
- wychowanek Wisły oraz Andrzej Wawrzyk oraz Paweł Kołodziej.  red

SPORT

Któż mógł się wtedy spodziewać, że 
los spłata obu trenerom figla. Otóż w na-
stępnej rundzie Jadowniczanka trafiła 
na Piast Czchów, doszło więc do swego 
rodzaju rewanżu, w którym ponownie 
do walki przystąpili „Saku” i „Manel”, 
który jest także szkoleniowcem czcho-
wian. Zaczęło się pomyślnie dla gości, 
którzy po strzale Daniela Jaje już w 8. 
minucie objęli prowadzenie. Cieszyli się 
nim zaledwie kilkadziesiąt sekund, bo 
natychmiast wyrównał Mirosław Dzień-
ski. Jeszcze przed przerwą „Dzieniu” 
podwyższył na 2:1 i takim wynikiem 
zakończyła się pierwsza połowa. Kiedy 
Piotr Rojkowicz strzelił trzecią bramkę, 
wydawało się, że jest już po meczu. Nic 
bardziej mylnego, bo wkrótce Bartłomiej 
Pachota (wychowanek Okocimskiego) 
zdobył z karnego kontaktowego gola. 
Trzy minuty później przed szansą wyko-
rzystania „jedenastki” stanął Dzieński 
i okazji nie zmarnował. Wynik meczu 
ustalił Michał Kulig (również z karnego) 
i Jadowniczanka wygrała 5:2. 

Swoją drogą, nie ma w tym roku 
szczęścia do jadowniczan Marcin Ma-
nelski. Jego Piast Czchów przegrał 
z nimi bowiem także w meczu ligowym 
(ostatnia kolejka rundy jesiennej) i to 
aż 0:6. 

W półfinale Jadowniczanka zmierzy 
się z zajmującą 4. miejsce w IV lidze 
Wolanią Wola Rzędzińska. Jeśli wygra, 
to czekać będzie na nią zwycięzca meczu 
Ciężkowianka Ciężkowice-Szreniawa 
Nowy Wiśnicz. Szczególnie atrakcyjnie 
zapowiadałby się pojedynek ze Szrenia-
wą, rewelacyjnym wiceliderem III ligi. 
A później może powtórzy się historia 
sprzed 27 lat? 

Co słychać w niższych ligach? 
W A klasie występują dwie drużyny 

reprezentujące gminę Brzesko, ale żad-
nej awans raczej nie grozi. Wręcz prze-
ciwnie, mający na razie lata świetności 
za sobą Strażak Mokrzyska wiosną bę-
dzie musiał bronić się przed spadkiem, 
chociaż przed ostatnią w tabeli Temidą 
Złota ma 8 punktów przewagi. Olim-
pia Bucze zajmuje bezpieczne miejsce 
w środku tabeli (jest ósma z dorobkiem 
22 punktów). Na prowadzeniu jest 
uznawany od początku rozgrywek za 
ich faworyta Pagen Gnojnik.

W B klasie mamy trzech reprezen-
tantów – LKS Poręba Spytkowska, Iskrę 
Szczepanów i KS Okocim. Najlepiej 
radzi sobie pierwsza z wymienionych 
drużyn. LKS Poręba Spytkowska zaj-
muje 3. Miejsce tracąc do prowadzącej 
drużyny Startu 77 Biadoliny Szlache-
ckie 6 punktów, czyli nadal liczy się 
w walce o awans. 

Piłkarze z Poręby ostatni raz w A kla-
sie występowali w sezonie 2009/2010, 
czyli stosunkowo niedawno, w roli 
beniaminka. Nie był to jednak udany 
sezon, bo drużyna w 30 meczach zdo-
była tylko 19 punktów i zajęła ostatnie 
miejsce w tabeli. W poprzednim sezonie 
uplasowali się w środku B-klasowej ta-
beli. Początek tego sezonu mieli bardzo 
udany, co ilustruje najlepiej siedem ko-
lejnych zwycięstw, większość odniesiona 
w bardzo przekonujących rozmiarach 
– najwyższa wygrana to 10:1 z Gromem 
Sufczyn. W 8. kolejce przyszła jednak 
zadyszka, która zaowocowała przegraną 
2:4 z aktualnym wiceliderem, Victorią 
Porąbka Uszewska. Bardzo bolesne dla 
podopiecznych Mateusza Bieńka i Rafa-
ła Hebdy było starcie z Andaluzją Rudy 
Rysie (w tej ekipie występuje między 
innymi bardzo dobrze kiedyś zapowia-
dający się wychowanek Okocimskiego 
Bogumił Szafrański) przegrane aż 2:7. 
Piłkarze z Poręby przegrali jeszcze tylko 
jedno spotkanie, z liderem, 0:2. A po-
nieważ nie uznają kompromisów, czyli 
remisy ich nie interesują, w poprzed-
nich 11 meczach zwyciężali. Co ważne, 
u siebie są niepokonani, legitymując się 
wynikiem siedmiu kolejnych zwycięstw. 
Oznacza to, że wszystkie mecze z naj-
groźniejszymi rywalami rozgrywać będą 

w roli gospodarza, a to dobrze rokuje na 
przyszłość. 

Reasumując – awans Okocimskiego, 
Jadowniczanki i LKS Poręba Spytkow-
ska? To może być bardzo udana wiosna 
dla tych drużyn. 

Iskra Szczepanów zajmuje w B kla-
sie 11. miejsce, zgromadziła 12 punktów, 
na co złożyły się cztery zwycięstwa i dzie-
sięć porażek. Przypomnijmy jednak, że 
jest to drużyna na dorobku. W 2004 roku 
po zakończeniu sezonu została wycofana 
z rozgrywek (zajęła wtedy 8. miejsce 
w B klasie, co skutkowało spadkiem do 
C klasy – wtedy jeszcze istniała w brze-
skim podokręgu taka klasa rozgryw-
kowa). Reaktywowana została przed 
rozpoczęciem poprzedniego sezonu. Był 
to powrót w sumie udany, bo sezon Iskra 
zakończyła z 21 punktami, co dało im 12. 
miejsce (startowało 14 drużyn). Wtedy 
jesienią zdobyli 9 punktów, a więc można 
mówić, że w tym roku nastąpił postęp.  

KS Okocim zajmuje w B klasie 13. 
miejsce i zgromadził 9 punktów (4:4 
z Jednością Paleśnica, 3:1 z Jastrzębiem 
Łoniowa, 2:2 z Tymonem Tymowa i 3:1 
z Gromem Sufczyn – pozostałe 9 meczów 
przegrali). Drużyna z Okocimia jeszcze 
nigdy nie występowała w wyższej klasie 
rozgrywkowej.  

PRUD                   
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Msza odprawiona w intencji ofiar 
stanu wojennego była głównym punk-
tem uroczystości zorganizowanych 
przez brzeski oddział NSZZ „Solidar-
ność”. Uroczystości odbyły się w koś-
ciele świętego Jakuba, mszę odprawił 
ksiądz Józef Drabik. Po mszy jej 
uczestnicy pod tablicą „Solidarności” 
złożyli kwiaty. 

Na uroczystości przybyli przed-
stawiciele władz miasta – burmistrz 
Grzegorz Wawryka i radni, a także 
poseł Edward Czesak, przedstawiciele 
wielu instytucji i zakładów pracy oraz 
młodzież. 

red 

W 30. rocznicę wybuchu stanu 
wojennego



33 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYgrudzień 2011

Po raz dwudziesty (a w Brzesku 
po raz czternasty) zagra w tym 
roku Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy prowadzona przez 
niestrudzonego Jurka Owsiaka. 
Wszystko odbędzie się tradycyjnie 
w drugą sobotę stycznia, która 
przypadnie na ósmy dzień 2012 
roku. W Brzesku i jego okolicach 
wolne datki zbierać będzie 190 wo-
lontariuszy. Jak zwykle na Placu 
Kazimierza Wielkiego prowadzone 
będą licytacje, którym towarzy-
szyć będą muzyczne koncerty. 

Zbliżający się finał WOŚP przebie-
gać będzie pod hasłem „Zdrowa mama, 
zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko 
– zbieramy na zakup najnowocześniej-
szych urządzeń dla ratowania życia 
wcześniaków oraz pomp insulinowych 
dla ciężarnych kobiet z cukrzycą”.  

Wolontariuszy będzie w tym roku 
dokładnie tyle samo, co przed rokiem 
– 190. Będą to młodzi ludzie repre-
zentujący Publiczne Gimnazjum nr1w 
Brzesku, Publiczne Gimnazjum nr 
2 w Brzesku, Publiczne Gimnazjum 
w Jadownikach, Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Brzesku, Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące w Brzesku, Zespół 

Szkół w Bielczy oraz Miejski Ośrodek 
Kultury, który tradycyjnie jest koordy-
natorem całej akcji. 

Znamy już szkielet programu 
brzeskiej imprezy, który będzie jeszcze 
dopracowywany. Na pewno wystąpi 
Miejska Orkiestra Dęta. Zagrają także 
zespoły After Day oraz EKG. After Day 
to grupa specjalizująca się w repertu-
arze złożonym z coverów muzyki ro-
ckowej, polskiej i zagranicznej. Zespół 
ma już swoją markę, z powodzeniem 
występował na imprezach muzycznych 
organizowanych nie tylko w Brzesku. 
Działa dopiero od roku, ale skład 
formacji tworzą doświadczeni muzycy 
– bracia Kacper i Łukasz Kornaś, To-
masz Hładun, Krzysztof Szydłowski 

i Piotr Styczeń. Ostatnio usłyszeć ich 
można było podczas uroczystego otwar-
cia brzeskiego Rynku, podczas którego 
wykonywali kolędy. 8 stycznia covery 
usłyszymy także w wykonaniu bocheń-
skiej grupy EKG. Prawdopodobnie pro-
gram brzeskiego finału WOŚP będzie 
jeszcze wzbogacony o inne muzyczne 
propozycje. Na pewno zakończy się 
tradycyjnym „Światełkiem do Nieba” 
czyli pokazem sztucznych ogni. 

Nie to jest jednak najważniej-
sze, bo istotą każdego finału WOŚP 
są otwarte serca jego uczestników. 
Każdemu z nich przyświeca szczytny 
cel – dzięki zebranym w ten sposób 
pieniądzom można każdego roku 
można zakupić sprzęt ratujący ludz-
kie życie. 

Pamiętajmy, że w styczniu tego 
roku mieszkańcy Brzeska ustanowili 
finansowy rekord tej imprezy. Po raz 
pierwszy udało się przekroczyć 60 
tysięcy złotych (do tej pory najlepszy 
był wynik z 2002 roku, kiedy to padła 
bariera 50 tysięcy złotych). 

Wszyscy ci, którzy zamierzają prze-
kazywać przedmioty z przeznaczeniem 
ich na licytację, mogą składać je w sie-
dzibie Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Brzesku przy ulicy Kościuszki 7.

 PRUD    

     

KULTURA

Dwa biegunowo różne wyda-
rzenia muzyczne czekają brze-
skich melomanów w pierwszej 
połowie stycznia przyszłego roku. 
Do Brzeskiej Piwnicy fanów rocka 
z najwyższej półki Miejski Ośro-
dek Kultury zaprasza na kolejne 
spotkanie z Jerzym Skarżyńskim, 
natomiast w Regionalnym Cen-
trum Kulturalno-Bibliotecznym 
wystąpi dobrze znany brzeszcza-
nom, i lubiany, Paweł Orkisz. 

Spotkanie z popularnym dzienni-
karzem Radia Kraków i „Dziennika 
Polskiego” odbędzie się w środę, 11 
stycznia. Tym razem tematem spot-
kania będzie „The Concerto for Group 
and Orchestra” – słynny koncert 
skomponowany w 1969 roku przez 
Jona Lorda, a wykonywany przez le-
gendarną grupę Deep Purple i Royal 

Philharmonic Orchestra pod dyrekcją 
Malcolma Arnolda. Jego prawykonanie 
miało miejsce w the Royal Albert Hall 
w Londynie, a Purple wystąpili w nim 
w swoim najmocniejszym składzie 
z charyzmatycznym wokalistą Ianem 
Gillanem. Zastanawiając e jest to, że 
pierwsze nagranie (LP) materiału po-
chodzącego z koncertu zawierało tylko 
jego fragmenty. Podobnie rzecz ma 
się z krążkiem CD nagranym w 1990 
roku. Kompletny materiał został za-
rejestrowany dopiero w 2003 roku na 
krążku DVD. Z koncertem związanych 
jest szereg tajemniczych wydarzeń, 
o których z charakterystyczną swadą 
opowie Jerzy Skarżyński. Kto bywa na 
prowadzonych przez niego wieczorach, 
wie, o czym mowa. Mało kto potrafi 
tak ciekawie opowiadać o muzyce 
jak pochodzący z Czchowa krakowski 
dziennikarz. 

Również z Krakowem, aczkolwiek 
rodem z Wadowic, związany jest Paweł 
Orkisz, wokalista, który już kilkakrot-
nie gościł w Brzesku. Jest to muzyk 
mający w naszym mieście szerokie 
grono fanów. To muzyczny omnibus, 
w którego repertuarze znajdują się 
utwory tak znanych autorów jak Le-
onard Cohen, Włodzimierz Wysocki 
i Bułat Okudżawa. Nieobce są mu ko-
lędy, piosenka żeglarska i turystyczna, 
a także miłosne ballady. Jego najbliż-
szy koncert odbędzie się w Regional-
nym Centrum Kulturalno-Bibliotecz-
nym w sobotę 14 stycznia (wstępnie 
zaplanowany początek – godz. 19.00). 
Jego tytuł – „Dla Ciebie słońce, złote 
ballady”. Szczegóły o koncercie znajdą 
zainteresowani Czytelnicy na plaka-
tach, informacji zasięgnąć też można 
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Brzesku. PRUD       

POBIJMY REKORD 20. finał WOŚP

STYCZNIOWE PROPOZYCJE KULTURALNE
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W wyremontowanej kręgielni Brze-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji od 6 
tygodni rywalizują kręglarze amatorzy 
uczestniczący w kolejnej edycji ligi 
zakładowej. W tegorocznych rozgryw-
kach udział bierze 11 drużyn z terenu 
miasta. Swoje reprezentacje zgłosiły: 
Browar Okocim, Tauron Polska, 
Oknolux, Urząd Miasta Brzeska (3 
drużyny), BOSiR (3 drużyny), Bakutil 
oraz Carlsberg Polska. 

Zmagania, mimo iż mają charakter 
sportowej walki, przede wszystkim 
skierowane są w stronę przybliżenia 
i popularyzacji kręglarstwa klasyczne-
go, jako dyscypliny rodzinnej i integru-
jącej grupy pracownicze, takiej,  którą 
można uprawiać bez względu na wiek 
i stopień zaawansowania. W naszym 
mieście tradycje kręglarskie sięgają 
bardzo odległych czasów, wychowało 
się tutaj wiele pokoleń świetnych 
zawodników odnoszących sukcesy na 

krajowych i międzynarodowych torach, 
a drużyna TKKF Sokół Brzesko nadal 
z powodzeniem występuje w Superli-
dze, czyli najwyższej obecnie klasie 
rozgrywkowej. 

Po rozegraniu 6 kolejek, czyli po-
łowy z zaplanowanych, pasjonującą 
walkę o zwycięstwo toczą zespoły 
Browaru Okocim (Antoni Bulowski, 
Szczepan Zydroń,Wojciech Szczupak, 
Krzysztof Szuba), Bakutilu (Anton 
Baniak, Jan Guzek, Roman Pawełek, 
Łukasz Baniak) i BOSiR 1 (Bogumił 
Kulka,Waldemar Pytka, Bogusława 
Góra, Marek Dadej). W pozostałej 
stawce drużyn rywalizacja jest nie 
mniej pasjonująca, zawodnicy z każ-
dym turniejem podnoszą w znaczący 
sposób swoje umiejętności kręglarskie 
i już zapowiadają starty w następnych 
sezonach. Pokazuje to jak bardzo „ku-
lanie klasyczne” może zaszczepić chęć 
współzawodnictwa i wolę zwycięstwa 

wśród pracowników brzeskich firm, 
zakładów i instytucji.

Obecnie na czele znajduje się Baku-
til przed Browarem Okocim i BOSiR. 
W klasyfikacji indywidualnej prowadzi 
Józef Japa (Carlsberg Polska) przed 
Antonim Baniakiem (Bakutil), Krzysz-
tofem Szubą (Browar Okocim) i Janem 
Guzkiem (Bakutil).

Szczegółowe wyniki można zna-
leźć na stronie internetowej www.
sportbrzeski.pl w zakładce kręgielnia. 
Ponadto zachęcamy wszystkich lubią-
cych sport i chcących spróbować swoich 
sił w tej dyscyplinie i do odwiedzania 
kręgielni Brzeskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, która znajduje się przy ul. 
Browarnej 13 a, a także do kibicowania 
i oglądania zmagań kręglarzy w Za-
kładowej Lidze Kręglarskiej w każdy 
poniedziałek od godziny 16.30 i środę 
od godz.19.00. 

red

Wystawa malarstwa
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna była organizatorem wystawy malarstwa Małgorzaty Mizi. Artystka, oprócz 

malarstwa, zajmuje się architekturą, jest adiunktem na wydziale architektury Politechniki Krakowskiej. 
Specjalność twórcza Małgorzaty Mizi to malarstwo sztalugowe – obrazy olejne na płótnie, Dominującym tematem jej 

prac jest człowiek, chociaż nie stroni także od architektury i pejzażu. red

Zakładowa Liga Kręglarska na półmetku
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Aleksander Kozioł do drużyny 
seniorów Okocimskiego trafił wiosną 
2008 roku, ale na boisku w tym sezonie 
jeszcze się nie pojawił. W następnym 
sezonie zaliczył 5 meczy w podstawo-
wym składzie, po czym przeniósł się 
do Polonii Nowy Tomyśl, w barwach 
której zaliczył 11 pełnych spotkań. 
W połowie poprzedniego sezonu zasilił 
szeregi Lubuszanina Trzcianki, ale 
w wiosennej rundzie tylko raz stanął 
między słupkami. Po powrocie do 
Okocimskiego zagrał jesienią w pięciu 
meczach – trzech ligowych i dwóch 
pucharowych. Cały czas pozostaje 
w cieniu pierwszych bramkarzy. Po 
zakończeniu tegorocznej rundy je-
siennej przebywał krótko na testach 
w rzeszowskiej Resovii, ale ostatecz-
nie nadal pozostanie do dyspozycji 
Krzysztofa Łętochy. Poza treningami 
z pierwszą drużyną pomaga Rafałowi 
Polichtowi w szkoleniu piłkarskiej 
młodzieży. Kozioł liczy dopiero 19 lat, 
więc można powiedzieć, że wielka 
kariera jeszcze przed nim. Poniekąd 
prawda, jednak Dawid Mieczkowski, 
który aktualnie jest w Okocimskim 
numerem jeden w bramce (wycho-
wanek Pisy Barczewo, przybył do 
Brzeska z Unii Janikowo) jest jego 
rówieśnikiem. 

Jarosław Krzak zaczynał karie-
rę w juniorach Macierzy Lipnica 
Murowana. Kiedy przechodził do 
Okocimskiego, był jeszcze nadal jesz-
cze juniorem, jednak od razu został 
dokooptowany do drużyny seniorów. 
W swoim pierwszym sezonie przy 
Okocimskiej, jeszcze w III lidze, 
szansę od trenera otrzymał trzy razy, 
zawsze jako zmiennik. Przebywał 
na boisku w sumie przez 54 minu-
ty w całym sezonie. Lepiej było już 
w następnym, bo zaliczył aż 26 wy-
stępów, wychodził na boisko 12 razy 
w podstawowym składzie, a 6 razy 
zaliczył pełne 90 minut. Najgorszy 
pod względem liczby występów był 
dla Krzaka ubiegły sezon. Wyszedł na 
boisko tylko raz, na cztery zaledwie 
minuty, ale i tak zdążył w tak krótkim 
czasie wpisać się na listę strzelców. 

Można żywić jednak nadzieję, że Jarek 
zaliczy jeszcze swoje „pięć minut”, bo 
i on jest dopiero 19-latkiem. 

Mateusz Wawryka jest aktualnie 
najstarszym wychowankiem Okocim-
skiego, który w dodatku jest etatowym 
graczem w kadrze Krzysztofa Łętochy. 
Jako senior wychodził do tej pory na 
boisko w 132 meczach ligowych (do 
tego należałoby doliczyć jeszcze mecze 
pucharowe i sparingowe). W zespole 
aktualnie grającym w II lidze ma na 
tyle ugruntowaną pozycję, że jego 
ewentualną absencję można wytłuma-
czyć tylko żółtymi kartkami (tak się tej 
jesieni zdarzyło) lub kontuzjami, które 
na szczęście obrońcę Okocimskiego 
omijają. 

W zeszłym sezonie pod względem 
liczebności „własnych zasobów” było 
nieco lepiej. Wprawdzie nie było 
w składzie „wędrującego” wtedy 
Aleksandra Kozioła, ale byli za to 
Sergiusz Kostecki i Daniel Policht, 
którzy w lecie przeszli do Unii Tar-
nów. Kostecki występował w brzeskim 
klubie (seniorzy) od sezonu 2002/2003, 
Policht zaczynał seniorską karierę 

w 1996 roku, jeszcze w II drużynie 
Okocimskiego (był kiedyś w brzeskim 
klubie „drugi garnitur”), później na 
dwa sezony przeszedł do Orła Dębno, 
ale w Okocimskim pojawiał się jeszcze 
kilkakrotnie (z przerwami na wojaże 
do innych klubów). Grał jeszcze taki 
„naciągany wychowanek”, bo Sławomir 
Jagła zaczynał karierę w juniorach 
Bocheńskiego, ale z Okocimskim 
związany był do czerwca tego roku od 
sezonu 2001/2002. 

W ostatnich latach w pierwszym 
składzie awizowani byli Bartłomiej 
Pachota i Seweryn Kozub, ale ich 
dorobek w Okocimskim jest zerowy. 
Ten pierwszy aktualnie gra w Piaście 
Czchów, natomiast Kozub znany jest 
bardziej z występów w hali, zwią-
zany był z futsalowymi drużynami 
Akropolu, Defibrylatora i zespołów 
tworzonych przez piłkarskich sędziów 
(najpierw Meblux, obecnie May-Mat). 

Nie tak dawno byli jeszcze Bar-
tłomiej Kuraś, który ma za sobą trzy 
sezony w Okocimskim i trzy w Piaście 
Czchów (do jesieni 2010), Marian 
Wawryka (nie dane było mu zagrać 

W OCZEKIWANIU NA WYCHOWANKÓW
 

Jeśli przyjrzeć się aktualnemu składowi Okocimskiego Brzesko, to na palcach jednej ręki można policzyć wychowan-
ków, którzy swoją karierę zaczynali w tym klubie. Właściwie tych palców wystarczy dwa – dla Aleksandra Kozioła i 
Mateusza Wawryki, bo wprawdzie Jarosław Krzak trafił do „Piwoszy” w wieku juniora, ale pierwsze kroki stawiał 
w Macierzy Lipnica Murowana. Ze słów prezesa Czesława Kwaśniak wynika, że w najbliższych latach klub poświęci 
więcej uwagi pracy z piłkarską młodzieżą, a to powinno przynieść efekty w postaci wzmacniania seniorskiej drużyny 
własnym „narybkiem”. 



36

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY grudzień 2011SPORT

w pierwszym składzie), Łukasz Druż-
kowski (obecnie Orzeł Dębno) i Bo-
gumił Szafrański (trzy mecze z ławki 
w sezonie 2007/2008, później między 
innymi Kłos Łysa Góra, obecnie An-
daluzja Rudy Rysie). 

Z tych, którzy już prawdopodobnie 
nie grają, to miedzy innymi Krzysztof 
Szuba i Rafał Okas, a był jeszcze To-
masz Grzyb (po powołaniu do wojska 
zniknął z horyzontu). 

Im dalej w przeszłość, tym bar-
dziej procentowa ilość wychowanków 
grających w pierwszym składzie była 
większa. Jeszcze w sezonie 2002/2003 
piłkarze, którzy zaczynali w Okocim-
skim karierę, stanowili zdecydowaną 
większość pierwszego składu, ale to już 
tylko wspomnienie. Teraz brzeskich 
wychowanków, tych starszych i tych 
stosunkowo młodych, można odnaleźć 
w ościennych klubach, niekoniecznie 
na terenie naszej gminy. 

Prezes Okocimskiego Czesław 
Kwaśniak przyznaje, że w ostatnich 
latach praca z młodzieżą w klubie 
traktowana była nieco po macoszemu. 
Teraz bacznie przygląda się szkole-
niu młodych roczników i zapowiada 
zintensyfikowanie działań w tym 
kierunku. Tym bardziej, że w klubie 
nie brak uzdolnionej młodzieży, o czym 
można było przekonać się podczas nie-
dawnego turnieju rozegranego w hali 
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2 w Brzesku (piszemy o tym 
w innym miejscu). Podkreśla przy tym 
zaangażowanie rodziców najmłodszych 
adeptów sztuki posługiwania się fut-
bolówką, którym przewodzi Anetta 
Śnieg. 

- Nie mówię, że jest źle, ale może być 
w tym zakresie znacznie lepiej – kwitu-
je – Chcielibyśmy doczekać się czasu, 
kiedy będziemy dysponować mocnym 
zapleczem utalentowanych piłkarzy. 
Jeśli chodzi o tych zawodników, któ-

rzy aktualnie występują w drużynie, 
to kierujemy się zasadą, że ściągamy 
do siebie piłkarzy perspektywicznych, 
którzy dają gwarancję związania się 
z klubem na długie lata. Nie ma u nas 
gwiazdorów, których czasy świetności 
już dawno przebrzmiały. 

Pytany o ewentualność urucho-
mienia wzorem lat ubiegłych drugiej 
drużyny, odpowiada, że na razie byłoby 
to ponad finansowe możliwości klubu, 
ale być może w następnych latach 
będzie można do tematu powrócić. 
Drugie drużyny funkcjonują z powo-
dzeniem w Nowym Wiśniczu, Żabnie, 
czy Dąbrowie Tarnowskiej. A prze-
cież tam pierwsze zespoły występują 
w niższych klasach rozgrywkowych 
niż Okocimski. 

Wyjaśnijmy – w Okocimskim praca 
z młodzieżą ma się naprawdę dobrze. 
Prowadzone są zajęcia z juniorami 
starszymi i młodszymi, trampkarzami, 
młodzikami i orlikami. Rzecz w tym, 
że ta młodzież po osiągnięciu wieku se-
niora pozostaje anonimowa lub błąka 
się po zdecydowanie niższych klasach 
rozgrywkowych. Problem też w tym, że 
należy umożliwić trenerom i ich pod-
opiecznym łatwiejszy dostęp do urzą-

dzeń i metod mających niebagatelny 
wpływ na rozwój sportowy (siłownia, 
basen, obozy treningowe, itp.). 

A jak radzą sobie młodzieżowe 
Okocimskiego? Juniorzy starsi i mło-
dzicy występują w rozgrywkach Ligi 
Małopolskiej. Ci pierwsi zajmują 13. 
miejsce (startuje 16 drużyn), młodzi-
cy są na miejscu dziesiątym (na 13 
zespołów). Rewelacyjnie spisują się 
juniorzy młodsi, którzy są liderem 
I ligi prowadzonej przez Tarnowski 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej. 
W siedmiu meczach rundy jesiennej 
zaliczyli sześć zwycięstw i jeden remis. 
Legitymują się imponującym bilansem 
bramkowym – 39:2. W I Lidze prowa-
dzonej przez TOZPN występują także 
trampkarze. Na półmetku rozgrywek 
zajmują 2. miejsce (11 zwycięstw i 2 
przegrane). W 13 meczach strzelili 85 
bramek (6,6 gola na mecz). To lepsza 
skuteczność od tej, którą prezentuje 
liderująca Unia Tarnów. Stracili tylko 
10 goli. Orliki regularnie uczestniczą 
w turniejach, w których systematycz-
nie odnoszą sukcesy.  

Wśród dzieci i ich rodziców z Brze-
ska i okolic jest olbrzymie. Z tego 
powodu w kwietniu nastąpi podział na 
grupy, z uwagi na to, że tak duża jest 
liczba chętnych. Od kwietnia ruszą 
zajęcia grupy złożonej z dzieci 
z roczników 2004, 2005, 2006 i 2007. 
To jest oferta skierowana nie tylko 
do chłopców, ale i do dziewczy-
nek. Zajęcia odbywać się będą na 
boisku Orlik 2012 przy krytej pły-
walni (w okresie zimowym w hali 
sportowej). Składka miesięczna za 
treningi wynosi 50 złotych. Zgło-
szenia przyjmowane są w trakcie 
trwania treningów (w hali sporto-
wej przy ZSP 2 Brzesko – Zielonka, 
w poniedziałki od 16.00 do 18.30) 
lub dzwoniąc na numer telefonu 
792 027 586. 

PRUD                   
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Świąt Bożego Narodzenia pełnych wiary, 

nadziei i miłości oraz Nowego Roku 

obfi tującego w pomyślność zdrowie i radość

życzą swoim klientom Brzeskie Zakłady Komunalne
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Pięknych, spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wytrwałości w spełnianiu 

noworocznych postanowień 

wszystkim  swoim klientom 

życzą pracownicy 

oraz Rada Nadzorcza 

Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacji w Brzesku
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy  

Wszystkim Naszym Klientom serdeczne życzenia. 

Niech Wam święta miłe będą , dźwiękiem śpiewu i kolędą , 

z Wigilią tuż po zmroku i radosnym Nowym Roku.

Życzą

Rada Nadzorcza , Zarząd 

i Pracownicy „Społem” 

PSS Brzesko 

Zapraszamy serdecznie do naszych placówek n

a zakupy świąteczne. Polecamy towary  

w atrakcyjnych cenach. Przyjmujemy 

zamówienia na pieczywo , 

wyroby cukiernicze i wędliniarskie .

Niech spełnią się marzenia 

i nadzieje, a Święta Bożego Naro-

dzenia będą czasem 

rodzinnego spokoju 

i szczęścia. Nowy Rok 

niech przyniesie 

wszelką pomyślność

życzą Prezes i 

Zarząd Rejonowego 

Przedsiębiorstwa 

Wodociągów 

i Kanalizacji w Brzesku
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