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Tegoroczne Dni Brzeska odby-
wały się w dniach 22-24 czerwca. 
Jak co roku na święcie miasta 
wystąpiły zarówno gwiazdy ogól-
nopolskie, jak i te lokalne. Nie za-
brakło też konkursów, zawodów 
sportowych i licznych wydarzeń 
kulturalnych.

Piątek
Imprezy otwierające tegoroczne 

Dni Brzeska odbyły się w dwóch miej-
scach. Na terenie boiska sportowego 
przy krytej pływalni rozegrany został  
Turniej Piłki Siatkowej Plażowej. Go-
dzinę później w Regionalnym Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznym otwarto 
wystawę fotograficzną Jana Musiała. 
Wydarzeniu towarzyszył koncert „Po-
wróćmy jak za dawnych lat”.   

Sobota
Tradycyjnie już do południa, wy-

bieramy najsympatyczniejszego psa. 
W tym roku tytuł najsympatyczniej-
szego psa rasy mniejszej oraz Puchar 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla 
Stare Miasto powędrowały do Vadera 
(przedstawiciela rasy mieszanej) Liwii 
Jakubowskiej. Najsympatyczniejszym 
psem rasy większej, jak i zdobywcą 
Pucharu została Miss Daisy (Berneń-
ski Pies Pasterski) Agnieszki Klebert. 
Największym psem okazała się Fan-
tazja ( Nowofundland ) Przemysława 
Brzyka, zaś najmniejszym Tina (York) 
Amelii Słaby. Nagrody specjalne 
otrzymały pieski: „Zumba” (Owczarek 
Szetlandzki) i „Nana”(Chihuahua) 
-Amelii Słaby, „Borys” ( Border Collie) 

Dni Brzeska 2018 
Piotra Matury, „Timuś” (Mieszaniec) 
Pauliny Kareckiej i „Bayra” (Bulte-
rier) Jakuba Wrony. Jak co roku, jury 
pod przewodnictwem radnego miej-
skiego Adama Kwaśniaka przyznało 
tytuł „Przyjaciela zwierząt” osobom, 
które bezinteresownie angażują się 
w opiekę nad bezdomnymi zwierzę-
tami. W tym roku tytuł powędrował 
do pań: Jolanty Orlińskiej - Marecik 
oraz Anny Kmiecik. 

Publiczność zgromadzona na placu 
Kazimierza miała okazję podziwiać 
występy dzieci i młodzieży. Były to 
formacje taneczne z brzeskich szkół 
tańca: Thomas Dance Doroty Thomas 
i Akademii Ruchu Libra Katarzyny 
Pytki. Brzeszczanom zaprezento-
wała się też młodzieżowa orkiestra 
Crushed Sounds BigBand z Porąbki 
Uszewskiej. Wystąpiła również mło-
dzieżowa grupa taneczno – wokalna 
działająca przy brzeskim MOK – 
u pod okiem instruktorki Eweliny 
Stępień. Młodzież zaśpiewała znane 
polskie piosenki.

 Jeśli mowa o tańcu, nie zabrakło 
również muzyki tanecznej – publika 
bawiła się przy muzyce disco polo 
w wykonaniu znanego i lubianego 
Andre – twórcy hitu „Aleksandra”. 
Znalazło się również coś dla miłośni-
ków mocniejszych brzmień – na scenie 
wystąpił legendarny brzeski zespół 
Futro z Ryby. Gwiazdą wieczoru była 
grupa Raz Dwa Trzy.

Niedziela
Ostatni dzień imprezy rozpoczął 

się występami dzieci i młodzieży. 
W ramach przygotowanego pod patro-
natem LGD „Kwartet na Przedgórzu” 
programu na scenie wystąpili: Zespół 
„Porębianie”, grupa baletowa Edyty 
Korus oraz grupa ze szkoły tanecznej 
Jazz Dance Center Andrzeja Starowi-
cza. Następnie artyści z działającego 
przy brzeskim MOK – u  kabaretu 
„Sprawa Drugorzędna” zaprezento-
wali swój program ekologiczny. Na 
placu Kazimierza wystąpiły również 
zespoły New Chapter i Inflo. Człon-
kiem drugiego zespołu jest instruktor 
z brzeskiego MOK – u Karol Niemiec. 
Grupa Chameli zaprezentowała in-
dyjskie tańce. Gwiazdą wieczoru był 
zespół Lady Pank, który przyciągnął 
na Plac Kazimierza tłumy fanów.

Organizatorzy zapewnili również 
dodatkowe atrakcje m.in.: warsztaty 
rękodzielnicze ,bazar indyjski, malo-
wanie twarzy, wiązanie sari, konkur-
sy dla dzieci. 

Imprezą towarzyszącą Dni Brze-
ska był Turniej szachowy o puchar 
burmistrza, który odbył się   20 czerw-
ca w Porębie Spytkowskiej.

Organizatorami Dni Brzeska byli: 
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawry-
ka wraz z Miejskim Ośrodkiem Kul-
tury, a współorganizatorem: Powiat 
Brzeski

Złotym sponsorem Dni Brzeska 
była firma Can Pack SA, a sponsorem 
strategicznym Browar Okocim.

Inni sponsorzy wydarzenia to: BGŻ 
BNP Paribas, Firma Granit, Firma 
„Enter” J. Kubala, Megamot, Kraw-
czyk Wypożyczalnia Sprzętu Budow-
lanego, isprzet.pl maszyny budowlane, 
Big Pen – Sklep Papierniczy,  Biuro 

BIM BIM BIM
Wydawca: Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku; www.mok.brzesko.pl. Dyżury w redakcji: pn.-pt. w godz. 8.00-15.00.
Redaguje zespół: Małgorzata Cuber – redaktor naczelna, Beata Kądziołka – sekretarz redakcji, 
Jerzy Wyczesany, Konrad Wójcik, współpraca: Bogumiła Put, dr Piotr Duda, Sabina Jakubowska, Grzegorz Heród
Adres: 32-800 Brzesko, Plac Targowy 10, tel. (14) 68 49 660, e-mail: redakcja@mok.brzesko.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skrótów i  zmiany tytułów.
Archiwalne numery do nabycia w redakcji.
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Za treść ogłoszeń redakcja nie bierze odpowiedzialności.
Skład i druk: Brzeska Oficyna Wydawnicza A.R. Dziedzic, ul. Czarnowiejska 1, tel. (14) 686 14 70.

fot. MOK
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Podróży „Gosia Tour”, Bank Spółdziel-
czy w Brzesku, Eurobank, Firma Pro-
ster, Pagen sp. z.o.o, Miejskie Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej, Cech 
Rzemieślników oraz Małych i Średnich 
Przedsiębiorców, Chemiplast 1, Firma 
PBHT „Edmund Leś”,  Stacja Paliw 
„Jaga”, Rejonowe Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji, Euro-Gum, 
ZPHU Betoniarnia Jerzy Mikołajek, 
Hotel „August”, Krakowski Bank 
Spółdzielczy o/Szczurowa, Zasada 
Trans -Spedition, CUK Ubezpieczenia, 

Restauracja Galicyjska, BUD-MIR , 
Mini Market „Pod Dębem” – Bogdan 
Baranek, Meble Brożek, Księgarnia 
Antykwariat Rebus plecaki i artykuły 
szkolne, BUFIX Ubezpieczenia, Stowa-
rzyszenie Przedsiębiorców Brzeskich, 
LGD – Kwartet na Przedgórzu, Adam 
Kwaśniak – radny miejski, Firma 
„Jawor”, Mlekovita, Drukarnia BOWA, 
Studio Masters, Artykuły Zoologiczno 
Wędkarskie Klara Hubert, FHU „Aka-
ra” J. Komarnicki, BZK, ZNP, Zarząd 
Osiedla „Stare Miasto”, Kopalnia Soli 

Bochnia,”, Pan Marek Białka, Artyku-
ły zoologiczne Hubert Klara, Salon Pie-
lęgnacji Zwierząt „Chwila dla pupila”, 
Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Edward Czesak, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Ojczyk, Radny 
Miejski Adam Kwaśniak.

Patronat Medialny nad Dniami 
Brzeska sprawowali: BIM, www.
brzesko.pl, Przegląd Regionalny, 
RDN Małopolska, www.bwi.pl oraz 
Super Galicja. 

red.

22 czerwca w MOKu odbyło się otwar-
cie wystawy fotografii Jana Musiała 
„Zauroczenie – zatrzymać chwilę” 
połączone z koncertem „Powróćmy jak 
za dawnych lat”. Wernisaż zgromadził 
bardzo wiele osób. Obecni byli między 
innymi burmistrz Brzeska Grzegorz 
Wawryka, starosta brzeski Andrzej 
Potępa, dyrektor PiMBR w Brzesku 
Karina Legutek, naczelnik Wydzia-
łu Edukacji, kultury i Sportu Józef 
Cierniak, a także rodzina, przyjaciele 
i znajomi artysty. 

Tradycyjnie już jak co roku, spo-
tkanie było inauguracją Dni Brzeska, 
co w swojej wypowiedzi podkreślił 
burmistrz Grzegorz Wawryka. Po 
nastrojowych piosenkach lat 20-tych 
i 30-tych głos zabrał Jan Musiał, po-
stać wszystkim dobrze znana z wcze-
śniej pełnionych funkcji: burmistrza 
Brzeska, a później posła na Sejm RP. 
Zaznaczył, że fotografia to jego pa-
sja. Podkreślał, że kontakt z naturą, 
reagowanie na jej piękno od dzieciń-
stwa jest jego lekarstwem na chaos, 
potrzebą serca, ukojeniem duszy 
i odreagowaniem na stres. To także 
sposób na życie. Mówił też, że dzięki 
praktycznej fotografii cyfrowej można 

Wystawa fotografii
zatrzymać ulotne chwile i dzielić się 
z innymi radością odkrywania piękna, 
bo „piękno kształtem jest miłości”.

Fotografie J. Musiała z otaczają-
cego nas świata, ze zwykłej szarej co-
dzienności wydobywają piękno, które 
jest blisko nas. Wystawa skłania do 
refleksji i zachęca by przez życie nie 
podróżować zbyt szybko, bo wówczas 
nie zauważymy krajobrazu. Przekonu-

je też, że warto się zatrzymać, rozejrzeć 
i podziwiać najbliższe otoczenie.

Zarówno wystawa jak i śpiewane 
podczas koncertu piosenki łączyły się 
w jedną całość, wprowadzając uczest-
ników spotkania w spokojny, optymi-
styczny nastrój. Wykonawcy piosenek: 
Konrad Majka, Hanna Gorczyca, Patry-
cja Ojczyk, Emilia Kural, Julia Strojny, 
Jakub Kurowski, Daria Nalepa, Emilia 
Gawenda, Aleksandra Kupiec i Izabela 
Sacha to laureaci przeglądu piosenki 
organizowanego przez MOK. 

red.

fot. MOK

fot. B. Kądziołka
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Jednym z punktów realizowanego 
przez Miejski Ośrodek Kultury projek-
tu „Brzeskie drogi do Niepodległości” 
było spotkanie „Razem śpiewamy 
dla Niepodległej”. Uczestnicy tego 
spotkania zgromadzeni na wzgórzu 
Bocheniec w Jadownikach mieli moż-
liwość wspólnego odśpiewania najpo-
pularniejszych pieśni patriotycznych. 
Honorowy patronat nad wydarze-
niem sprawował burmistrz Brzeska 
Grzegorz Wawryka, który również 
ufundował nagrody w towarzyszących 
śpiewaniu konkursach. Impreza miała 
charakter integracyjny i łączący poko-
lenia, bo wzięli w niej udział zarówno 
dorośli jak i młodzież oraz dzieci. 

Wszystkim pieśniom i piosen-
kom towarzyszył akompaniament 
w wykonaniu Katarzyny Dudek, 
nauczycielki muzyki w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Jadownikach. Ze 
wzgórza Bocheniec po całej okolicy 
płynęły dźwięki nie tylko za sprawą 
śpiewów zbiorowych. Nie brakowało 
chętnych do zaprezentowania swoich 

Festiwal Pieśni i Piosenki Patrio-
tycznej organizowany przez Miejski 
Ośrodek Kultury i Urząd Miejski 
w Brzesku to również zadanie z projek-
tu „Brzeskie Drogi do Niepodległości”. 
Impreza odbyła się 26 czerwca w sali 
audytoryjnej RCKB. Swoje umiejęt-
ności wokalne zaprezentowało 61 
uczestników w czterech kategoriach 
wiekowych. Zadaniem występują-

Rozśpiewany Bocheniec

Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej

umiejętności wokalnych w występach 
solowych, a także mniej lub bardziej 
licznych zespołach. Wszystko odby-
wało się przez cały czas w atmosfe-
rze nieskrępowanej zabawy. To był 
wspaniały czerwcowy piknik, podczas 
którego nad ogromnych rozmiarów 
ogniskiem pieczono kiełbaski, a śpie-

cych było wykonanie dwóch utwo-
rów – pieśni patriotycznej wybranej 
z listy obowiązkowej oraz dowolnego 
utworu nawiązującego do tematyki 
konkursu. Organizatorzy podkreśla-
ją, że festiwale tego typu nie tylko 
popularyzują śpiewanie utworów pa-
triotycznych wśród młodych ludzi, ale 
przede wszystkim przyczyniają się do 
kształtowania poczucia świadomości 

wy przerywane były integracyjnymi 
rozmowami. 

Dodatkową atrakcją był konkurs 
tematycznie związany z historią Pol-
ski i Brzeska. Uczestniczyło w nim 
sporo osób dorosłych i dzieci. Konkur-
sowe pytania przygotował kierownik 
Biura Promocji Krzysztof Bigaj, 
który ten konkurs przeprowadził. 
W konkursie można było otrzymać 
atrakcyjne nagrody. 

EMIL   

narodowej i szacunku wobec kultury 
i tradycji polskiej. Jak każda impreza 
tego typu pozwalają też na wymianę 
doświadczeń przez obserwację innych 
uczestników występujących na scenie. 
Podsumowaniem festiwalu jest kon-
cert galowy organizowany 30 czerwca 
na placu Kazimierza Wielkiego. Więcej 
informacji w następnym numerze. 

red.

fot. B. Kądziołka

fot. MOK
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NIEBEZPIECZNA BROWARNA
Na ostatniej sesji poruszony został 
problem bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym na ulicy Browarnej. 
Jak mówią radni, tworzące się 
przed wjazdem do Browaru Oko-
cim korki stwarzają zagrożenie.

Jak wynika z dyskusji, która odby-
ła się na sesji sprawcami zamieszania 
są kierowcy ciężarówek oczekujący 
na ulicy na możliwość wjazdu do Bro-
waru. Kolejka bywa czasem długa, 
a bardziej niecierpliwi kierowcy, omi-
jają korek przejeżdżając zablokowany 
odcinek lewym pasem, narażając się 
na spotkanie z prawidłowo jadącymi 
z przeciwka pojazdami.

Problemowi obiecał się przyjrzeć 
powiatowy komendant policji Bogu-
sław Chmielarz. Burmistrz zapowie-
dział, że porozmawia w tej sprawie 
z zarządem browaru. Rozwiązaniem 
sytuacji będzie pewnie powstanie 
planowanego zjazdu z browaru na 

obwodnicę, ale to kwestia kilku lat. 
Przez ostanie miesiące Browarna 
była szczególnie obciążona, ponieważ 
wielu kierowców przejeżdżało tamtędy 
omijając korki na ulicy Mickiewicza. 
Pozostaje mieć nadzieję, że otwarty 
nowy most na Mickiewicza, spowoduje 
częściową poprawę sytuacji. 

WYRÓŻNIENIA DLA 
SPORTOWCÓW
30 maja, podczas sesji Rady Miej-
skiej, burmistrz wręczył dyplomy 
i upominki wyróżniającym się mło-
dym sportowcom z gminy Brzesko.  

Wśród wyróżnionych znaleźli się 
pływacy BOSiR-u: Amelia Marek, 
Patryk Gibuła, Marcel Kieroński, 
Jan Nowak, Natalia Gicala, Patrycja 
Szczerba, Julia Dadej, Judyta Kusion, 
Patrycja Smoleń. Brzescy pływacy są 
zdobywcami  I miejsca w sztafecie 
4×100 metrów w czasie Zimowych Mi-
strzostw Województwa Małopolskiego, 

I miejsca w sztafecie 4×50 metrów oraz 
I miejsca w sztafecie 4×50 metrów 
w czasie Międzywojewódzkich Druży-
nowych Mistrzostw Młodzików. 

Nagrody otrzymali również kręgla-
rze, którzy mogą pochwalić się dużymi 
sukcesami m.in.: złoty medal i tytuł 
mistrza Polski dla Jakuba Kuryło, 
złoty medal w parach dla Jakuba Ku-
ryło i Łukasza Łazowskiego, czy złoty 
medal w tandemach mieszanych dla 
Jakuba Curyło i Natalii Cebuli. 

 - Jestem niezwykle zadowolony, że 
nasi podopieczni sięgają po najwyższe 
laury na zawodach ogólnopolskich. 
Mamy znakomitych trenerów, dyspo-
nujemy wysokiej klasy obiektami, na 
których utrzymanie łoży gmina, to plus 
ciężka praca składają się na sukcesy, 
których nasi zawodnicy odnoszą coraz 
więcej. – stwierdził Marek Dadej, dyrek-
tor Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w rozmowie z portalem brzesko.pl.

         GH 

Gmina Brzesko pozyskała 1 mln 182 
tys. zł na budowę nowej drogi na 
osiedlu Słotwina. Inwestycja wraz 
z ulicami Brata Alberta, Leopolda 
Okulickiego, Generała Władysława Si-
korskiego oraz Hugo Kołłątaja utworzą 
na osiedlu nowy ciąg komunikacyjny. 
Kilka dni temu burmistrz 
Grzegorz Wawryka z rąk 
wojewody Piotra Ćwika 
odebrał promesę na przeka-
zanie pieniędzy na budowę. 
Droga będzie mieć ponad 
kilometr długości, prace 
rozpoczną się już wkrótce.

Na budowę nowej drogi 
gmina pozyskała dotację 
w wysokości 80 procent 
kosztów z rządowego Pro-
gramu na Rzecz Rozwo-
ju oraz Konkurencyjności 
Regionów przez Wsparcie 
Lokalnej Infrastruktury 
Drogowej. Całkowity koszt 
budowy wyniesie blisko 
półtora miliona zł. Do otrzy-
manej dotacji samorząd 
dołoży prawie 300 tys. zł. 

Wykonano prace remontowe na 
schodach łączących ulice Wyzwolenia 
i 11 Listopada. Wymienione zostało 

Nowa droga na Słotwinie

Schody wyremontowane

Projekt gminy Brzesko przygotowany 
przez pracowników Biura Funduszy 
Europejskich oraz Wydziału Infra-
struktury Technicznej i Komunalnej 
został sklasyfikowany na pierwszym 
miejscu listy przyznanych grantów.

Jestem bardzo zadowolony z pozy-

betonowe podłoże oraz listwy za-
bezpieczające przejazd dla rowerów 
i wózków inwalidzkich. – Prace te 

skanych pieniędzy, gdyż dzięki temu 
zostanie wybudowana ulica ważna dla 
tej części miasta. Ułatwi ona miesz-
kańcom osiedla dojazd i dojście do 
szkół, przedszkoli, kościoła i dworca 
PKP. Droga będzie gotowa już w paź-
dzierniku tego roku. Zrealizowanie 
inwestycji poprawi jakość życia miesz-
kańców osiedla Słotwina – mówi bur-
mistrz Brzeska, Grzegorz Wawryka. 

BP

były niezbędne dla poprawy bezpie-
czeństwa osób korzystających z tego 
ciągu komunikacyjnego - mówi kie-
rownik referatu ochrony środowiska, 
Henryk Piela.

BP

fot. M. Kotfis
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Podróżnych, którzy rozpoczynają 
lub kończą swoją podróż pociągiem 
w Sterkowcu, na pewno ucieszy wia-
domość, że w najbliższej przyszłości 
powstanie tutaj nowy wielofunk-
cyjny budynek dworcowy. Będzie 
to jeden z 29 takich obiektów, jakie 
Polskie Koleje Państwowe zapla-
nowały wybudować w całej Polsce. 
Ujęcie w planach PKP dworca 
w Sterkowcu to niewątpliwy sukces 
brzeskiego samorządu i samych 
mieszkańców, bo pierwotna koncep-
cja tak zlokalizowanej inwestycji 
nie przewidywała. 
Kiedy PKP planowały budowę nowych 
obiektów dworcowych za łączną kwotę 
70 milionów złotych, Sterkowca w tych 
projektach nie było. Wręcz odwrotnie, 
dotychczasowy obiekt miał zostać cał-
kowicie wyburzony. Na wieść o tym 
brzeskie władze samorządowe stanow-
czo zaprotestowały, bo z powierzchni 
ziemi miał zniknąć budynek kiedyś 
wybudowany staraniem mieszkańców. 
Z Brzeska została wysłana do PKP pro-
pozycja, aby w ramach przeprowadzanej 
przebudowy kolejowej infrastruktury do-
konać remontu istniejącego dworca lub 
wybudować nowy. Równocześnie gmina 
Brzesko podpisała porozumienie z są-

siednimi gminami, których mieszkańcy 
korzystają z tego budynku, o bieżącym 
jego utrzymaniu. Jednocześnie organi-
zowane były spotkania, podczas których 
sami podróżni mogli wypowiedzieć się na 
temat przyszłości dworca i oczekiwań 
dotyczących jego funkcji. Te wspólne 
starania przekonały ostatecznie zarząd 
PKP do zmiany decyzji i uwzględnienia 
Sterkowca w swoich planach. W rezul-
tacie powstanie tutaj wielofunkcyjny 
budynek z częścią techniczną, w której 
znajdzie się ogrzewana poczekalnia 
z toaletą oraz częścią komercyjną z moż-
liwością sprzedaży biletów. 
Przypomnijmy zatem, że już od wielu 
lat brzeski samorząd zabiegał nie tylko 
o budowę nowego dworca w Sterkowcu, 
ale także o rewitalizację podobnych 
obiektów w Brzesku i Jasieniu. Wszyst-
kie te starania zakończyły się sukcesem. 
Pomogły tutaj umiejętnie prowadzone 
przez burmistrza Grzegorza Wawrykę 
rozmowy z władzami PKP oraz monity 
kierowane do parlamentarzystów. 
W pierwszej kolejności przebudowie pod-
dany został dworzec w Brzesku. Była to 
inwestycja z punktu widzenia lokalnego 
samorządu o tyle pilna, że w budynku 
mieści się przychodnia lekarska, z której 
korzysta wielu pacjentów. Dzięki dobrej 

współpracy z PKP doprowadzono do 
remontu, w którego efekcie budynek wy-
korzystywany jest w bardziej optymalny 
sposób, a zupełną nowością jest platfor-
ma dla niepełnosprawnych. Wszystko 
gotowe było jeszcze przed Światowymi 
Dniami Młodzieży. 
Kolejnym krokiem było podjęcie sku-
tecznych starań o pozyskanie gruntu 
pod rozbudowę parkingu przy brzeskim 
dworcu. Po przejęciu gruntu zlecone zo-
stało wykonanie projektowej dokumen-
tacji, a równocześnie brzeskie władze 
wystąpiły z wnioskami o wydanie wszel-
kich decyzji niezbędnych do rozpoczęcia 
inwestycji. Wszystkie procedury zostały 
zamknięte w marcu br. 
Budowa parkingu została wyceniona na 
blisko 1,2 miliona złotych. Urząd Miejski 
już kilka miesięcy temu złożył wniosek 
o pozyskanie dofinansowania z unijnych 
funduszy. Parking, który ma powstać, 
będzie liczył 158 miejsc postojowych, 
w tym 7 dla osób niepełnosprawnych. 
Nawierzchnię stanowić będzie asfaltowy 
beton. Obiekt ma być monitorowany, 
oświetlony i wyposażony w urządzenie 
automatycznie liczące zaparkowane 
samochody. 
Przypomnieć wypada też, że równole-
gle prowadzone były starania, również 
zwieńczone sukcesem, o remont dwor-
cowej poczekalni w Jasieniu. Teraz kolej 
na Sterkowiec. 

EMIL          

Nowy dworzec w Sterkowcu

Czerwiec upłynął w gminie Brzesko 
pod znakiem pikników integracyjnych 
zorganizowanych przez parafie, zarządy 
osiedli, rady sołeckie, szkoły i lokalną 
społeczność. 
W Jadownikach odbył się piknik 
rodziny organizowany przez tamtejszą 
parafię i parafialny oddział Caritas. Dla 
uczestników przygotowano wiele atrak-
cji – występów, konkursów i pokazów. 
Wszyscy mieli okazję podziwiać małych 
strażaków z Dziecięcej Drużyny Po-
żarniczej, którzy zaprezentowali pokaz 
musztry, akcję gaszenia i reanimację 
poszkodowanego miśka. 
Na osiedlu Słotwina odbył się piknik 
rodzinny, który zgromadził mieszkańców 
całego miasta i gminy. Organizatorami 
tegorocznego pikniku były Rada Parafial-
na, Caritas, Akcja Katolicka, Stowarzy-
szenie Przyjaciół Ziemi Słotwińskiej oraz 
zarząd osiedla. Na uczestników czekało 
wiele atrakcji – można było skorzystać 
z dmuchanych zjeżdżali, spróbować 
swoich sił, jeżdżąc konno oraz rozegrać 

Pod znakiem pikników
mini turniej piłki nożnej. Dużym zainte-
resowaniem cieszyła się loteria fantowa, 
w której do wygrania było wiele cennych 
nagród np. rower ufundowany przez 
Urząd Miejski, który zwycięzcy wręczył 
burmistrz Grzegorz Wawryka. 
Uczestnicy pikniku mogli podziwiać 
umiejętności wokalistek i wokalistów 
w czasie konkursu „Mam talent”. Dobrej 
zabawie w miłej rodzinnej atmosferze 
towarzyszył zespół Krakowiacy Ziemi 
Brzeskiej, grupa Ewenement z parafii 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Nie-
domic oraz góralska kapela Pogwizdani 
z Łącka. Wieczorem do tańca przygrywał 
zespół Melody. 
W Jasieniu odbył się piknik, którego or-
ganizatorami byli druhowie z tamtejszej 
jednostki OSP. Dla dzieci i dla dorosłych 
przygotowano wiele atrakcji. Były stra-
żackie pokazy, wyścigi strongmenów, 
biegi z jajkiem, kwiz wiedzy „Jeden 
z dziesięciu” i konkursy, m.in. dotyczące 
wiedzy pożarniczej czy przeciwdziałaniu 
nałogom. Ogromną popularnością cieszył 

się spektakl „Jaś i Małgosia”, w którym 
w role aktorów wcielili się rodzice dzieci 
z Ochronki Sióstr Służebniczek. Gościem 
pikniku był burmistrz Grzegorz Wawry-
ka, który był jednym z jego sponsorów. 
Z okazji 30-lecia kapłaństwa księdza 
Bogusława Seremeta, organizatorzy 
pikniku wręczyli proboszczowi okolicz-
nościowy medal. 
Do Sterkowca na piknik rodzinny 
„Bądźmy razem” zaprosili wszystkich 
chętnych dyrektor, nauczyciele i Rada 
Rodziców z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. św. Stanisława Szczepa-
nowskiego BM oraz rada sołecka. Spo-
tkanie w tym roku nabrało charakteru 
patriotycznego ze względu na doniosłą 
okoliczność 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Organizatorzy 
przygotowali wiele atrakcji – występy 
dzieci i młodzieży, zabawę fantową, za-
bawę dla dzieci i rodziców z wodzirejem, 
grillowanie, degustację potraw, konne 
przejażdżki oraz dmuchaną zjeżdżalnię. 
Był też pokaz obsługi radiowozu policyj-
nego i wozu strażackiego. Na scenie po-
jawili się uczniowie szkoły z występami 
wokalnymi, teatralnymi i tanecznymi. 

red. fot. kolor.
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Z roku na rok produkujemy coraz 
więcej śmieci – tak wynika z ana-
lizy opracowanej przez Biuro Go-
spodarki Odpadami Urzędu Miej-
skiego w Brzesku. Statystyczny 
mieszkaniec gminy w zeszłym roku 
oddał ponad 187 kilogramów odpa-
dów zmieszanych. Więcej śmieci 
produkują mieszkańcy miasta, 
zdecydowanie mniej w sołectwach. 
W ciągu ostatnich czterech lat 
gwałtownie wzrosły koszty odbio-
ru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych – aż o 58 procent. 
Takie są wnioski wynikające z lek-
tury dokumentu sporządzonego 
przez pracowników BGO. 

Autorzy analizy wskazują, że 
w zeszłym roku wyprodukowaliśmy 
o ponad dwa tysiące ton śmieci więcej 
niż w roku go poprzedzającym. W mie-
ście tych opadów jest znacznie więcej. 
Mieszkaniec Brzeska w 2017 roku 
przekazał Brzeskim Zakładom Ko-
munalnym 271 kilogramów odpadów, 
podczas gdy przeciętny mieszkaniec 
sołectw wyprodukował ich w ilości 
tylko 114 kilogramów. 

Aż 94 procent mieszkańców gminy 
deklaruje selektywną zbiórkę odpadów 
komunalnych. Według tych deklaracji 
w gminie mieszkało w ubiegłym roku 
30 001 osób, o 6 148 osób mniej, niż 
wskazuje to ewidencja meldunkowa. 
Oznacza to, że aż tyle osób przebywało 
poza miejscem swojego zamieszkania. 

Z roku na rok wzrastają koszty 
odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych, zmieszanych i selek-
tywnych. W 2014 roku wynosiły 1 975 
000 złotych, natomiast w tym roku 
zamkną się kwotą 3 372 000 złotych. 

Pracownicy Biura Gospodarki Od-
padami Urzędu Miejskiego zachęcają 
do selektywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych. Doradzają przy tym, że ten 
proces należy rozpocząć we własnych 
gospodarstwach. BGO prowadzi szeroko 
zakrojoną edukację, wykorzystując do 
tego między innymi ulotki i informacyjne 
tablice umieszczane w śmietnikowych 
altankach. Prawidłowo prowadzona se-
gregacja może doprowadzić do znacznego 
obniżenia ilości odpadów zmieszanych. 
Warto zapamiętać kilka oczywistych 
prawd związanych z segregacją. 

Makulatura 
Każda tona zebranego papieru pozwa-
la na uratowanie nawet siedemnastu 
drzew. To także oszczędność innych 
surowców – ropy naftowej, wody, 
również energii potrzebnej do wytwo-
rzenia papieru oraz obsługi miejsca do 
składowania papierowych odpadów. 
Makulaturę gromadzimy w pojemni-
kach i workach koloru niebieskiego. 

Plastik 
Warto wiedzieć, że zużyte opa-
kowania typu PET wykorzystuje 
się do produkcji włókna i przędzy, 
a także folii, olejów opałowych, 
polarów, a nawet mebli. Recy-
kling sztucznych tworzyw to 
szansa na zaoszczędzenie węgla 
i ropy naftowej. Plastik zbieramy 

do pojemników 
i worków koloru 
żółtego. 
Metal
Do żółtych pojem-
ników i worków 
zbieramy również 
złom. Zbiórka zu-
żytego metalu po-
zwala na ponowne 

wykorzystanie tego samego surowca. 
Metalowy odpad to odnawialne źró-
dło zasobów naturalnych, a więc ich 
ochrona. 
Szkło
Szkło jest surowcem wtórnym, który 
może być bez strat przetworzony na 
takie samo opakowanie, jakim był 
poprzednio. Wykorzystanie szklanej 
stłuczki niweluje poziom emisji dwu-
tlenku węgla i innych trujących związ-
ków towarzyszących produkcji szkła. 
Odzyskane szkło z jednej tylko butelki 
oznacza zaoszczędzenie energii, jaką 
zużyłaby jedna stuwatowa żarówka 
w ciągu czterech godzin. Odpady 
szklane składujemy w pojemnikach 
i workach koloru zielonego. 

Bioodpady
Liście, skoszona trawa, zwiędłe kwia-
ty, obierki z warzyw to tzw. odpady 
zielone, które należy gromadzić w po-
jemnikach i workach koloru brązo-
wego. Odbiór tych odpadów otwiera 
możliwość wykorzystania ich jako 
pełnowartościowy nawóz organiczny 
lub jako biopaliwo. 
BZK zapraszają
Na terenie bazy BZK przy ulicy 
Przemysłowej 11 w Brzesku mieści 
się Gminny Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych. 
Można tam dostarczyć takie odpady 
jak metal, papier, tworzywa sztuczne, 
szkło, opakowania wielomateriało-
we, odpady ulegające biodegradacji, 
przeterminowane leki i rtęciowe ter-
mometry, chemikalia, zużyte baterie 
i akumulatory, sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe. Punkt przyjmuje 
też zużyte opony (cztery sztuki z jed-
nego gospodarstwa rocznie), tekstylia, 
odpady zielone i budowlany gruz (nie 
więcej niż 500 kilogramów z jednego 
gospodarstwa rocznie). 

WALP 

Coraz więcej śmieci

Ilość odbieranych przez BZK 
odpadów selektywnych (w tonach)

Rok Tworzywa 
sztuczne

Metal Szkło Makulatura Bioodpady

2014 489,6 4,4 522,2 77,2 99,5
2015 435,9 1,9 399,1 46,4 67,3
2016 460,3 7,4 385 30,7 176,4
2017 507,3 0 359,8 85,5 209,5

Odpady komunalne zmieszane 
odbierane przez BZK (w tonach)
Rok Miasto Sołectwa Ogółem 
2014 3135,2 1588,6 4723,8
2015 2006,4 1463,8 3470,2
2016 2061,8 1504,1 3565,9
2017 3760,7 1845,3 5606



9 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYczerwiec 2018 WOKÓŁ NAS

Blisko 5,5 mln dotacji z Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 otrzyma brze-
ski szpital. Fundusze zostaną 
przeznaczone na remont bloku 
operacyjnego oraz pododdziału 
chirurgii urazowo-ortopedycznej. 
Umowę gwarantującą przyznanie 
dofinansowania na ręce dyrektora 
placówki Adama Smołuchy prze-
kazał wicemarszałek Stanisław 
Sorys. W spotkaniu wziął udział 

W dniu 8.06.2018r. uczniowie brzeskich szkół ponadgim-
nazjalnych nr 1 i nr 2 po raz 56. honorowo oddali krew 
dla potrzebujących. 35 młodych, odważnych i wrażliwych 
ludzi oddało prawie 16 litrów krwi. Akcja ta ma wielo-
letnią tradycję, bowiem zaczęła się w 1999 roku. 

Już po raz trzeci młodzi ludzie oddali drogocenny 
dar życia w Schronisku Młodzieżowym w Brzesku. 
Wcześniej, aby oddać krew jeździli do Prokocimia. 

Organizatorzy akcji Anna Gibes i Dorota Woda 
(ZSP nr 1) oraz Wiesław Gibes (ZSP nr 2) dziękują 
niezawodnemu Kazimierzowi Kuralowi, właścicielowi 
restauracji „Galicyjska” za pyszne kanapki i ciasto dla 
krwiodawców.

Następna akcja planowana jest na 18 października 
2018 r.               WG

Olśnienie
28-letni mieszkaniec naszego powiatu 
wszedł pewnego dnia na jedną z pose-
sji w gminie Dębno i zabrał stamtąd 
skuter. Właściciel szybko zauważył 
brak pojazdu i zawiadomił policję. 
Mundurowi wyruszyli w miasto na 
poszukiwania. W tym momencie 28-la-
tek doznał prawdziwego olśnienia: 
na widok nadjeżdżającego radiowozu 
przypomniał sobie, że skuter nie nale-
ży do niego i odstawił go na pobocze. 
Policjanci jednak zamiast pogratulo-
wać zapominalskiemu, skierowali go 
na leczenie – na polepszenie pamięci 
proponują mu pięć lat w murach 
więzienia. Morał? Widok radiowozu 
poprawia pamięć.
Zabawa w chowanego
W pewien majowy czwartek w Jasieniu 
rozegrały się wydarzenia niczym z fil-

Środki dla szpitala

Kolejna taka akcja 

m.in. starosta Andrzej Potępa. 
W ramach inwestycji, która ruszy 

w drugiej połowie roku, przewidziano 
też powiększenie bloku operacyjnego. 
W efekcie powstaną trzy sale operacyj-
ne z zapleczem techniczno-socjalnym, 
w planach jest także powstanie sali 
wybudzeniowej. 

Szpital planuje również zakup 
sporej ilości sprzętu, który pomoże 
ratować życie i zdrowie pacjentów. 
W planach jest m.in. zakup: cyfrowego 
aparatu RTG, densytometru, ultraso-

mu. Zaginął mały chłopiec. Czterolatek 
bawił się w domu i w pewnym momen-
cie zniknął. Jego matka przeszukała 
cały dom, podwórko i stwierdziła, że 
syna nigdzie nie ma. Zdesperowana 
zadzwoniła więc po policję. W tym 
czasie w poszukiwania włączyli się też 
sąsiedzi, znajomi i mieszkańcy wioski. 
I tutaj kończy się filmowość tej opowie-
ści, bo po przyjeździe policji okazało 
się, że brzdąc po prostu smacznie spał 
sobie w domu. Przykrył się aż po uszy, 
przez co domownicy go nie zauważyli. 
Oj, młody będzie miał co opowiadać na 
rodzinnych spotkaniach.
Dożywocie za bezczelność
Oj dobrzy są w naszym powiecie fa-
chowcy. Ostatnio głośno było o jednym 
z tynkarzy. Młody chłopak dopiero 
u progu swej tynkarskiej kariery, 
po zakończeniu dniówki w jednym 

nografu, kardiomonitorów, centralnej 
stacji monitorowania, defibrylatorów, 
pomp infuzyjnych, ssaków elektrycz-
nych, diatermii, stołów operacyjnych 
i aparatu RTG-ramię C (umożliwiają-
cego wykonanie zdjęć podczas operacji 
i w różnych pozycjach) oraz systemu 
ogrzewania pacjenta.

 - Nowy sprzęt rozszerzy możliwo-
ści diagnozowania schorzeń narządu 
ruchu. Szczególnie liczymy na popra-
wę w zakresie diagnostyki i leczenia 
osteoporozy, która nierozpoznana 
i nieleczona prowadzi do złamań 
kości i dalszych złych następstw dla 
pacjentów – mówi dyrektor szpitala 
Adam Smołucha.                red.

z nowo wybudowanych domów, wrócił 
na miejsce pracy i wziął się za kolejną 
robotę – podjął się wyniesienia motore-
duktora, który właściciel domu trzymał 
w jednym z pomieszczeń. Wiedział, 
gdzie chowane są klucze, więc akcja 
przebiegła potajemnie. Sprzęt (wart 
blisko 3 tys. zł) zdemontował i sprzedał 
w skupie złomu za parę groszy. Za kra-
dzież z włamaniem grozi wątpliwemu 
fachowcowi do 10 lat więzienia. Gdyby 
sądzono jeszcze za bezczelność, dostałby 
dożywocie.
Podwójny gangster
Ręka sprawiedliwości dosięga każdego. 
Nie wiedział o tym 34-latek z naszej 
gminy, który chcąc uniknąć kary za 
przestępstwo narkotykowe nie stawił 
się w zakładzie karnym. Zamiast 
poszukać dobrej kryjówki, postanowił 
ukryć się w domu, gdzie z samego 
rana znaleźli go policjanci. Nie tylko 
jego zresztą – natknęli się również na 
220 gramów marihuany. Jednej kary 
jeszcze nie odsiedział, a już szykuje się 
druga…     Zebrał: detektyw

Kronika policyjna

fot. W. Gibes
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23 maja w Regionalnym Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznym już 
po raz 16. odbyła się aukcja prac 
uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Brzesku. Zebrano 
ponad 21 tysięcy złotych, co w po-
równaniu do lat poprzednich (14 
tys. w 2017 r. i 13 tys. w 2016 r.)
jest kwotą rekordową. Gości uroczy-
ście powitał kierownik WTZ Edward 
Pabian. Podkreślił on, że aukcja jest 
bardzo ważna nie tylko ze względu na 
wsparcie finansowe, jakie stanowi dla 
Warsztatu, ale również ze względu na 
integrację społeczeństwa z osobami 
niepełnosprawnymi. Dyrektor mało-
polskiego oddziału PFRON - Marta 
Mordarska przekazała na ręce kierow-
nika kluczyki do nowego busa, którym 
uczestnicy WTZ z okolic Brzeska 
i Bochni będą dowożeni na zajęcia. Uro-
czystego poświęcenia nowego pojazdu 
dokonał ks. Józef Waśko – brzeski 
duszpasterz osób niepełnosprawnych. 
Zgodnie z tradycją ostatnich lat, aukcję 
poprzedził program artystyczny grupy 
„Szał Dzika”, działającej przy WTZ pod 
opieką Andrzeja Gicali. Występ „Nie-
podległa rozśpiewana” przygotowany 
został, by uczcić przypadającą w tym 
roku 100. rocznicę odzyskania przez 

Akcja „Odjazdowy Bibliotekarz” 
w Brzesku ma za sobą pierwszy jubile-
usz. Zorganizowany został po raz piąty, 
przez Bibliotekę Pedagogiczną i Biblio-
tekę Publiczną w Porębie Spytkowskiej. 
Tematem wiodącym były PSZCZOŁY. 
Imprezie towarzyszyła wystawa z Wy-
dawnictwa Dwie Siostry poświęcona 
sekretom z życia pszczół oraz wystawa 
książek o tematyce pszczelarskiej. 

XVI aukcja WTZ

Odjazdowy bibliotekarz

Polskę niepodległości. Składały się na 
niego pieśni i piosenki patriotyczne, 
połączone z pantomimą i starannie 
przygotowaną scenografią. Przedsta-
wienie zostało bardzo ciepło przyjęte 
przez publiczność.

Sama aukcja przebiegła bardzo 
dynamicznie. Poprowadził ją Łukasz 
Kornaś. W tym roku wszystkie z przygo-
towane do licytacji 42 prace znalazły na-
bywców. Najpopularniejszą okazała się 
mozaika „Czarna Madonna” Katarzyny 
Curyło, wylicytowana przez Krzysztofa 
Ojczyka. Kolejnymi wysoko wylicytowa-
nymi pracami były „Archanioł Michał” 
Marii Rubachy, zakupiony przez Ma-
rię Górę oraz dwa 
obrazy na szkle: 
„Lato” Eweliny Ja-
gieły i „Strelicja” 
Piotra Majewskie-
go,  wylicytowane 
przez Mirosławę 
Morawską. Najak-
tywniejsi w licy-
tacjach byli Miro-
sława Morawska, 
Anna Czarnecka 
i Krzysztof Ojczyk. 
Na swojej stronie 
internetowej pra-
cownicy WTZ pi-
szą: „Cieszymy się, 
że nasza aukcja 
cieszy się niesłab-

Gośćmi specjalnymi byli pszczelarze 
Janusz Filip, Łukasz Kaźmierczyk 
i Józef Krawczyk. 60 uczestników 
przejechało rowerami do Jodłówki na 
piknik edukacyjny, gdzie odbyły się 
warsztaty robienia domków dla dzikich 
zapylaczy i świeczek z węzy pszczelej. 
Finałowym punktem był konkurs na 
wiersz poświęcony pszczołom. Wszyscy 
uczestnicy warsztatów i konkursu zo-

nącą popularnością i przyciąga uwagę 
tak wielu osób, a nawet całych rodzin. 
Nie sposób wymienić wszystkie osoby, 
które wsparły nas podczas aukcji, za-
pewniamy jednak wszystkich darczyń-
ców, o naszej wielkiej wdzięczności dla 
Państwa. Wszystkie pozyskane środki 
zostaną przekazane na rehabilitację 
społeczną naszych podopiecznych”. Or-
ganizatorami wydarzenia, prócz WTZ 
było Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy 
„Ostoja”, Miejski Ośrodek Kultury oraz 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publicz-
na w Brzesku. 

            red. fot. kolor

stali nagrodzeni książkami, słoiczkami 
miodu lub drobnymi upominkami 
ufundowanymi przez SIW Znak, Gospo-
darstwo Pasieczne Bartnik, Pogórski 
Związek Pszczelarzy, Urząd Marszał-
kowski w Krakowie oraz Starostwo 
Powiatowe w Brzesku. Imprezę wsparli 
również: Bank Spółdzielczy w Brzesku, 
Powszechna Spółdzielnia Spożywców 
w Brzesku, Firma MAAT Koźmiński, 
Nadleśnictwo w Brzesku oraz wiele 
osób prywatnych. 

Biblioteka Pedagogiczna 
w Brzesku

fot. K. Wójcik

fot. Biblioteka Pedagogiczna
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Po raz trzeci burmistrz Grzegorz 
Wawryka, Brzeski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, Can-Pack Okocimski Klub 
Sportowy, komendy powiatowe policji 
i straży pożarnej oraz Miejski Ośro-
dek Kultury zorganizowały wspólnie 
wielki piknik z okazji Dnia Dziecka, 
który miał miejsce na stadionie Oko-
cimskiego. 

W programie znalazły się konkur-
sy z nagrodami, turniej piłki nożnej 
Brzesko Cup z udziałem 22 drużyn, 
foot darts, fitness dla maluchów 
i dorosłych, przejażdżka kucykiem, 
malowanie twarzy oraz pokazy ra-
townictwa gaśniczego i medycznego. 
Ponadto dzieci mogły wziąć udział 
w warsztatach kulinarnych, malar-
skich, florystycznych i rzeźbiarskich, 
a także zapoznać się z przepisami 
ruchu drogowego. Do dyspozycji było 
też darmowe mini wesołe miastecz-
ko. Wśród występów artystycznych 
największym  zainteresowaniem 
cieszyły się pokazy iluzjonisty oraz 
prezentacje w wykonaniu tancerzy ze 
szkoły tańca Thomas Dance i Akade-
mii Ruchu Libra. 

Głównym punktem programu był 
turniej piłki nożnej, w którym wzięło 
udział ponad 300 dzieci (chłopców 

1 czerwca oddział dziecięcy brze-
skiego szpitala niezwykle ra-
dośnie i wesoło zainaugurował 
obchody Międzynarodowego Dnia 
Dziecka. 
W przypadające w piątek święto 
wszystkich dzieci do szpitala zaj-
rzała radosna, bajkowa drużyna. 
Wśród niej znalazł się niedźwia-
dek, księżniczka, krokodyl oraz 
wesoła małpka. Z każdą z postaci 
najmłodsi mogli przybić sobie 
„piątkę”. Nauczyciele pracujący 
w szpitalu przygotowali wspólnie 
z personelem oddziału wspaniałe 
niespodzianki dla dzieci – koloro-
we baloniki z helem (ufundowane 
przez panią Izabelę Trzaskę), 
możliwość udziału w ciekawej grze 
inspirowanej „Kołem fortuny” z na-
grodami. Najmłodsi i ich rodzice 
mogli zrobić sobie wesołe zdjęcia 
w kolorowych przebraniach i na-
kryciach głowy. Dzieci otrzymały 
także drobne upominki: kredki, 

Dzień Dziecka na stadionie

Niecodzienna wizyta

i dziewczynek), rozegrano 74 mecze, 
w których padło 426 goli. W trakcie 
ceremonii wręczania nagród w szcze-
gólny sposób zostali wyróżnieni przez 
burmistrza Grzegorza Wawwrykę 
młodzi piłkarze z Akademii Piłkarskiej 
Can-Pack Okocimski, którzy w tym 
roku wywalczyli mistrzostwo Małopol-
skiej Ligi Młodzików. 

Partnerzy pikniku: Fundacja Can-
-Pack – Ewa Mazurek, SKOK Jaworz-
no, Salon Plusa Cyfrowego Polsatu 
w Brzesku – Tomasz Górka, Nest 
Bank, Sklep Odzieżowy Delfinek, 
Jarosław Cichoński – producent me-
bli, Can-Pack S.A., BRB – budownic-
two, nierucho-
mości – Rafał 
Banaś, Bazzar 
salon kwiato-
wy – Katarzyna 
Pacewicz-Pyrek, 
Klub Tańca To-
w a r z y s k i e g o 
Thomas Dance, 
Akademia Ru-
chu Libra – Ka-
tarzyna Pytka, 
Stacja Event 
z Krakowa, Bus 
Impero – Rafał 

pisaki, bloki, naklejki. Czas spędzony 
na oddziale umilała wesoła muzyka 
oraz słodko – owocowy poczęstunek. 
Chętne dzieci, które mogły wyjść 
na chwilę na powietrze, próbowa-
ły swoich sił w puszczaniu baniek 

Grabarz, Zarząd Osiedla Zielonka, 
Klub XTreme Fitness, Paszczaki Go-
tują, Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Brzesku, Wojciech Siek – ar-
tysta rzeźbiarz, MTM Budownictwo 
– Michał Zydroń, Sklep Cukiereczek 
– Agnieszka Więcek, Auto Partner – 
Zbyszek Zelek, Brzeskie Zakłady Ko-
munalne, Studio rolet – Robert Sowa, 
Megamot, Szkoła Językowa Helen 
Doron – Ewelina Kopacz, Studia Delta 
– Ryszard Mytnik, Ewa i Mieczysław 
Sumkowie, Ochotnicza Straż Pożarna 
Brzesko, Ochotnicza Straż Pożarna 
Jadowniki, Antoni Baniak, Lililand 
Brzesko, Zarząd Osiedla Brzezowiec-
kie, Piotr Śledź – firma kamieniarska, 
Publiczne Przedszkole nr 7 w Brzesku. 

WALP

mydlanych.Przygotowanie atrakcji 
dla dzieci nie byłoby możliwe bez 
wsparcia całego personelu oddziału 
dziecięcego oraz studentów, którzy 
aktualnie realizują praktyki zawodo-
we w szpitalu.

Dziękujemy pacjentom za udział 
w obchodach Dnia Dziecka i życzymy 
wszystkim dużo zdrowia. 

Katarzyna Knaga

fot. M. Kotfis

fot. K. Knaga
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Miejski Ośrodek Kultury był orga-
nizatorem piątej edycji Przeglądu 
Piosenki Dziecięcej, która odbyła się 
22 maja. Celem konkursu jest nie 
tylko wyłonienie najlepszych młodych 
wokalistów. To przede wszystkim 
popularyzacja śpiewania wśród dzieci 
i promowanie dziecięcej twórczości 
muzycznej. Uczestnicy, obserwując 
występy rówieśników mogą nabyć 
nowe doświadczenia, a ich opieku-
nowie wymienić się cennymi uwa-

Miejski Ośrodek Kultury już po raz 
siódmy zaprosił dzieci i młodzież do 
udziału w konkursie plastycznym 
„Portret Mamy” pod patronatem por-
trecistki Barbary Kaczmarowskiej-
-Hamilton oraz burmistrza Grzegorza 
Wawryki. Organizatorzy podkreślają, 
że konkurs pozwala dzieciom rozwijać 
inwencję twórczą i doskonalić umie-
jętności plastyczne. Jest też świetną 
okazją, by pielęgnować uczucia do 
najbliższych i dodatkowo docenić 

5. Przegląd Piosenki Dziecięcej

Portret mamy

gami. W zmaganiach wzięło udział 
33 uczestników. Jury pod przewod-
nictwem dyrektor brzeskiej szkoły 
muzycznej Ilony Latochy-Dylewskiej 
nagrodziło uczestników w dwóch 
kategoriach: 

Przedszkola: miejsce I – Zuzanna 
Kucharska (przedszkole przy PSP nr 2
w Brzesku), II - Julia Palej („Stacyjko-
wo” w Jasieniu), III - Olaf Pacura (PP 
w Szczepanowie), wyróżnienia: Mak-
sym Zagórski (PP w Szczepanowie), 

rolę mamy w życiu każdego młodego 
człowieka. „Malujcie portrety swoich 
matek – królowych waszych domów” 
– brzmi bowiem motto konkursu,  
na który dostarczono w tym roku 
ponad 300 prac. Nagrody otrzymali: 
kategoria przedszkola i klasy 1-3 
szkoły podstawowej: Karol Pabian, 
Mikołaj Zydroń, Oliwia Smaga, Julia 
Szydłowska, Janina Chabryło, Julia 
Mizera, Wiktoria Korbaś, Małgorzata 
Zubel, Zuzanna Nowak, Marcelina 
Klimek, Filip Kramer, Magdalena 
Milewska, Aleksandra Zdybel, Ma-
ria Wiśniowska, Marta Witkowska, 
Paulina Kądziołka, Milena Chudy-

Dawid Mańka (PP nr 9 w Brzesku), 
Oliwia Martyka (przedszkole przy 
PSP nr 2), Zuzanna Nizioł (przed-
szkole przy PSP nr 1 w Jadownikach). 

Szkoły podstawowe: I – Ju-
lia Kostrzewa (PSP nr 3 w Brze-
sku) ,  II  –  Aleksander Chmie-
l a r z  ( P S P  w  M o k r z y s k a c h ) , 
III – Martyna Mendel (PSP nr 2
w Brzesku), wyróżnienie: Aleksandra 
Ostrek (PSP nr 3 w Brzesku). Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowy dy-
plomy oraz słodycze. Zwycięzcom wrę-
czono nagrody rzeczowe ufundowane 
przez MOK oraz firmę Mlekovita. 

red. fot. kolor

ba i Kamila Kamińska. Klasy 4-6 
szkoły podstawowej: Katarzyna 
Hermaszewska, Lilia Mikulińska, 
Maria Adamczyk, Jakub Pyrek, 
Judyta Wyraz, Aniela Wojnowska, 
Malwina Słota i Julia Rogóż. Klasy 
7 szkoły podstawowej i gimnazja: 
Aleksandra Gagatek, Eliza Jarosz, 
Maria Rubacha, Emilia Kura oraz 
Katarzyna Batko. Oficjalne wręcze-
nie dyplomów i nagród dla autorów 
wyróżnionych prac odbyło się 29 
maja w Miejskim Ośrodku Kultury. 
Nagrody ufundował MOK oraz Urząd 
Miejski w Brzesku. 

red. fot. kolor

fot. J. Niemiec-Basista
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17 wokalistów wzięło udział w kon-
kursie muzycznym „Powróćmy jak za 
dawnych lat ”, który odbył się 29 maja 
w Miejskim Ośrodku Kultury. Impre-
za zorganizowana została w ramach 
projektu „Postaw na rodzinę” reali-
zowanego przez MOK przy wsparciu 
Fundacji Can-Pack. Zadaniem uczest-
ników było zaprezentowanie jednej 
polskiej piosenki z lat 20-tych lub 
30-tych. Do udziału zaproszone zo-
stały również osoby niepełnosprawne. 
Głównym celem projektu „Postaw na 
rodzinę” jest bowiem integracja osób 
niepełnosprawnych z pełnosprawny-
mi. Zwyciężyła Daria Nalepa repre-
zentująca Grupę Teatralną działającą 
przy Parafii Miłosierdzia Bożego 

Z 14-go na 15-go czerwca 2018r. 
już po raz dziesiąty odbyło się 
całodobowe czytanie książek 
w Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 2 w Brzesku. Impreza na dobre 
zrosła się z kalendarzem imprez 
lokalnych i przyciąga licznych 
zwolenników. Już po raz trzeci 
honorowy patronat nad Marato-
nem objęła Małżonka Prezydenta 
RP – Agata Kornhauser-Duda. 
Jego inicjatorką jest animatorka koła 
teatralnego kl. IV-VII, polonistka 
Agata Podłęcka. Cała zaś impreza jest 
promowana i wspierana przez dyrek-
tora szkoły, Urszulę Białkę. Wielkim, 
wciąż jeszcze niedościgłym marzeniem 
organizatorek jest pobicie rekordu 
Guinessa, co w niedługim czasie może 
się wydarzyć. 

Tegoroczny Maraton w PSP nr 2
w Brzesku przebiegał pod hasłem 
„Szalone wakacje”. Zamierzeniem jego 
było wyzwolenie zarówno u dzieci jak 
i dorosłych drzemiących w umysłach 
marzeń jak i wspomnień o pięknych, 
niezapomnianych, czasem zwario-
wanych wakacjach, nowych przyjaź-
niach, doświadczeniach, emocjach, 
przygodach. Maraton miał odmienny 
charakter od poprzednich, ponieważ 
żywo na zaproszenie odpowiedzieli 
rodzice z dziećmi, którzy tłumnie 
przybywali do późnych godzin wie-
czornych, zaś mniejszym zaintereso-
waniem cieszył się ze strony osób, do 
których wysłano imienne zaproszenia. 
Uczniowie bawili się fantastycznie. 

„Powróćmy jak za dawnych lat”

X Maraton Czytania

w Brzesku. Wykonała piosenkę „Ada 
to nie wypada” pochodzącą ze słyn-
nego filmu o tym samym tytule. Na 
drugim miejscu znalazły się ex aequo 
Izabela Sacha (ZSP nr 2 w Brze-
sku) i Kornelia 
Woda (MOK). 
Miejsce trze-
cie zajęli Mar-
cin Chudyka 
z  Warsztatu 
Terapii Zaję-
ciowej oraz Ja-
kub Kurowski 
reprezentujący 
brzeski MOK. 
Jury postano-
wi ło również 

Całą noc niestrudzenie tworzyli długą 
kolejkę w oczekiwaniu na czytanie, 
a w nocnym maratonie uczestniczyło 
ich ponad 100.

Tradycyjnie czytanie rozpoczął 
burmistrz Grzegorz Wawryka, a dobę 
później przy głośnym odliczaniu 
uczniów zakończyła dyrektor Urszula 
Białka. Nie zawiedli przewodniczący 
Rady Miasta Krzysztof Ojczyk, zaprzy-
jaźnione panie z PiMBP w Brzesku, 
emerytowany dyrektor PSP nr 2 Józef 
Kaczmarczyk, brzeski historyk Jerzy 
Wyczesany, przedstawiciele Policji 
i emerytowane nauczycielki. Ogromną 
frajdę, a zarazem niespodziankę spra-
wili członkowie grupy teatralnej „25 
Plus” z Parafii Miłosierdzia Bożego 
oraz grupa z MOK-u „Sprawa Drugo-
rzędna”. Nie zabrakło przedstawicieli 
młodzieżowej Grupy Teatralnej GT 
z parafii Miłosierdzia Bożego, którzy 
w nocy pomagali sprawować nadzór 
nad młodszymi kolegami i koleżan-
kami. Goście bawili się wyśmienicie, 
czytając wcześniej przygotowane 
fragmenty wakacyjnych opowieści 
z podziałem na role.

Uczestnicy czytali, oprócz ponad 
30-tu tytułów związanych z letnimi 
przygodami, także książeczki wyda-
ne na tę okazję przez dzieci, a które 
można było podziwiać wraz z innymi 
ich pracami tematycznie związanymi 
z Maratonem na hallu głównym.

Na Maraton dotarli również naj-
młodsi czytelnicy z przedszkoli nr 1 
i nr 4, przedszkolaki zza szklanych 

przyznać wyróżnienia dla Weroniki 
Pajor (PSP nr 1 Brzesko), Han-
ny Gorczycy (PSP nr 2 Brzesko), 
Patrycji Ojczyk (ZSPiG Biadoliny 
Radłowskie), Aleksandry Kupiec 
(1 LO Bochnia). Uczestnicy otrzymali 
dyplomy i nagrody ufundowane przez 
organizatorów. 

MOK fot. kolor

drzwi szkolnych oraz uczniowie z PSP 
nr1 w Brzesku. Były to niezwykle miłe 
odwiedziny, tym bardziej, ze wśród 
czytających znaleźli się chętni właśnie 
z grona tych najmłodszych. Goście 
podjęci byli słodyczami i pamiątko-
wymi zakładkami wykonanymi przez 
uczniów. 

Gościem honorowym Maratonu 
była pisarka dla dzieci i młodzieży Ja-
dwiga Marzec, która zapoczątkowała 
czytanie swej książki o wakacyjnych 
przygodach Frani. Pisarka gościła nie-
mal cały dzień, udzielała wywiadów, 
podpisywała autografy, stworzyła 
możliwość nabycia jej książek z miłym 
selfi i świetnie się czuła wśród dzieci.

Wszystkiemu towarzyszyły barw-
ne dekoracje i sceneria już typowo 
wakacyjna. 

Organizatorzy pragną podzięko-
wać wszystkim, którzy nieustannie 
wspierają tę trudną i trochę niszową 
inicjatywę, bowiem czytanie nie jest 
porywającym i pasjonującym zajęciem 
dla współczesnych dzieci. Szybko się 
nudzą i dekoncentrują. Trzeba więc 
ogromnego wysiłku, by cieszyły się 
sięganiem po książki i doceniły ich 
wartość. Dziękujemy PiMBP w Brze-
sku za zgromadzenie i udostępnienie 
tematycznych książek, rodzicom za 
wsparcie od strony kuchni i wystroju, 
Prywatnej Szkole St. Maksylewicza 
i pani Magdalenie Gnyli za wsparcie 
materialne, zaś pani Renacie Pappa-
lardo z pizzerii „Al Vulcano” za wy-
konanie pamiątkowych emblematów.

Mamy nadzieję, że idea 24-godzin-
nych Maratonów Czytania przetrwa 
jeszcze długie lata.

A.P. fot. kolor

fot. J. Niemiec-Basista
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20 maja do Brzeska przyjechała grupa 
studentów z dwóch amerykańskich 
uniwersytetów – dużego państwowe-
go Uniwersytetu Północnej Karoliny 
w Charlotte (liczba studentów wynosi 
ok. 30 000) i niewielkiego prywatnego 
Uniwersytetu Queens w Charlotte (ok. 
2 500 studentów). Opiekunami grupy 

byli prof. Aaron Shapiro z UNC Char-
lotte (prof. Shapiro odpowiada za wy-
dział historii stosowanej na tej uczelni) 
i Talli Aizenman Dippold, która jest 
wicedyrektorem Centrum na rzecz 
Pokoju i Sprawiedliwości Społecznej 
na Uniwersytecie Queens. Studenci 
przyjechali do Polski w ramach kursu 

historii stosowanej, który był poświę-
cony zachowaniu i przetwarzaniu 
pamięci o różnych wydarzeniach hi-
storycznych we współczesnym świecie, 
m.in. na przykładzie historii społecz-
ności żydowskiej w Polsce. Jednym 
z założeń tego kursu było stworzenie 
dla studentów możliwości nie tylko 
przyswojenia teoretycznej wiedzy, lecz 
również uczestnictwa w konkretnym 
projekcie związanym z upamiętnia-
niem historii. Przygotowując się do 
tego wyjazdu, prof. Shapiro zwrócił 
się do Aleksandra Schwarza z Cen-
tralnej Komisji Rabinicznej do Spraw 

Cmentarzy w Warszawie z prośbą 
o polecenie projektu w Polsce, do któ-
rego mogliby się dołączyć jego studenci 
i w ten sposób udało nam się nawiązać 
współpracę (już drugi rok aktywnie 
współpracujemy z panem Schwarzem 
przy porządkowaniu cmentarza ży-
dowskiego w Brzesku i w związku 
z tym nasza praca jest dobrze znana 
w Warszawie). 

Studenci z USA byli w Brzesku 
tylko przez 4 dni, jednak w tym czasie 

udało nam się dużo zrobić.
Bernadeta Styczeń, nauczyciel 

języka polskiego z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku 
zorganizowała wspólne warsztaty, 
dzięki którym polska i amerykańska 
młodzież mogła lepiej się poznać, zin-
tegrować się, przedyskutować tematy 
związane z wzajemnym zrozumieniem, 
szacunkiem do inności. Brzeska mło-
dzież mówiła m.in. o swoim zaanga-
żowaniu w projekt „Szkoła Dialogu”, 
a studenci z USA przedstawili swoje 
pracy, związane w powstaniem w get-
cie warszawskim i zagładą Romów 

Studenci z USA w Brzesku

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 
w Brzesku Marzena Góra razem z opiekunami 

grupy studentów z USA, prof. Aaronem 
Shapiro i Talli Aizenman Dippold

Podczas wspólnych warsztatów w szkole

Studentkom z USA udało się odnaleźć 
i oczyścić przewrócony nagrobek

Po pracy na cmentarzu razem z uczniami technikum
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podczas II wojny światowej.
W ciągu kolejnych dni dużo pra-

cowaliśmy na cmentarzu żydowskim 
przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku, 
we wtorek 22 maja do grupy ame-
rykańskich studentów dołączyli się 
również uczniowie z Brzeska, niektó-
rzy – po raz pierwszy.

Już od kilku lat próbujemy dbać 
o ten cmentarz i w tym czasie dużo 
się zmieniło. Ale trzeba powiedzieć, 
że w ciągu tych czterech dni inten-
sywnej pracy udało nam się osią-
gnąć imponujący efekt. Zebraliśmy 
kilkanaście worków 
śmieci, wycięliśmy 
drzewka-samosiejki 
na sporym obszarze 
i oczyściliśmy dużo 
nagrobków. 

Szczególne po-
dziękowania należą 
się Urzędowi Miasta 
Brzeska. Coraz więcej 
mieszkańców Brze-
ska, przede wszyst-
kim młodzieży, an-
gażuje się w dbanie 
o cmentarz żydowski. 
Wszyscy robimy to 
wolontaryjnie, w swo-
im wolnym czasie 
i bardzo ważne jest, 
że zawsze możemy 
liczyć na wsparcie 
Urzędu Miasta, który 
raz na kilka miesięcy 
wywozi zebrane przez 
nas śmieci i ścięte 
krzaki.

Niejednokrotnie 
w ciągu tych kilku 
lat pytano mnie, cze-
mu angażujemy się 
w tę pracę, czemu 
Żydzi sami nie dbają 
o swoje cmentarze. 
Ale odpowiedz jest 
bardzo prosta. Absolutna większość 
potomków tych, którzy są pochowani 
na tym cmentarzu, została wymordo-
wana podczas wojny. Ci ludzie zginęli 
tylko dlatego, że byli Żydami. I to też 
jest częścią historii Brzeska, o której 
nie można zapomnieć. Nie ma potom-
ków, którzy na pewno zaopiekowaliby 
się grobami swoich przodków, ale są 
sąsiedzi. Albo potomkowie byłych są-
siadów. Jest historia, która łączy nas 
wszystkich. I jest to na tyle ważne, 
że nawet studenci z USA, którzy nie 
mają nic wspólnego z Brzeskiem i jego 
przedwojenną żydowską wspólnotą, 
przelecieli kilka tysięcy kilometrów, 
żeby zaangażować się w tę pracę. 

Trzeba dodać, że mniej niż połowa tej 
grupy miała żydowskie korzenie.

Oprócz pracy na cmentarzu stu-
denci mieli również okazję zapoznać 
się z historią Brzeska, i tu szczególne 
podziękowania należą się Jerzemu 
Wyczesanemu za zorganizowanie 
wycieczki do Pałacu Goetzów i oprowa-
dzenie po muzeum regionalnym

Bardzo smakowało amerykańskiej 
młodzieży polskie jedzenie. Będąc 
w barze mlecznym przy Jana Sobie-
skiego, skosztowali chyba wszystkiego 
– trzech rodzajów pierogów, bigosu, 

placków ziemniaczanych, schabowego 
i byli zdumieni, że za tak niewielkie 
pieniądze można tak dobrze zjeść.

Cała grupa była bardzo wzruszona 
zaproszeniem burmistrza Brzeska 
Grzegorza Wawryki na wspólną kola-
cję do restauracji hotelu August, gdzie 
czekało na nas nie tylko wyjątkowo 
dobre jedzenie i muzyka, ale również 
możliwość nawiązania bliższych kon-
taktów, dyskusji planów dotyczących 
przyszłej współpracy. I burmistrz 
Grzegorz Wawryka i dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury Małgorzata 
Cuber zadbali o to, żeby nasi goście 
poczuli, że miasto docenia ich przyjazd 
do Brzeska i pracę na rzecz upamięt-

niania brzeskiej historii.
Młodzież z USA była w Brzesku 

tylko przez 4 dni, ale kiedy żegnaliśmy 
się i studenci, i ich opiekunowie nie 
mogli ukryć łez. Wygląda na to, że te 
wspólne doświadczenia naprawdę coś 
zmieniły, i mam nadzieję, że nie tylko 
dla amerykańskich studentów, lecz 
również i dla brzeskiej młodzieży. Kie-
dy angażujemy się w bezinteresowną 
pomoc – obojętnie jakiej dziedziny ona 
dotyczy – to otwieramy się na najważ-
niejsze wartości, uczymy się widzieć 
w innych dobro i tworzyć go.

A Brzesko teraz 
zyskało nowych wier-
nych fanów w USA. 
Już wiem, że kolej-
ne grupy studentów 
z tych dwóch uniwer-
sytetów na pewno 
przyjadą do miasta 
w następnych latach 
i mam nadzieję, że to 
tylko początek długiej 
i owocnej współpracy.

I jeszcze jedno. 
Podczas pobytu stu-
dentów w Brzesku 
dużo opowiadałam 
im o różnych inicja-
tywach, związanych 
z upamiętnianiem 
przedwojennej ży-
dowskiej społeczności 
miasta: corocznych 
Marszach Pamię -
ci, konkursie „Zna-
my wasze imiona” 
dla uczniów szkół 
średnich, wystawie 
w muzeum, regular-
nym porządkowaniu 
cmentarza przy ul. 
Czarnowie j sk i e j , 
etc. Realizacja tych 
wszystkich projek-
tów nie byłaby moż-

liwa bez wsparcia Urzędu Miasta, 
MOK, administracji szkół i miesz-
kańców Brzeska. Wiem na pewno, że 
dla tej grupy to nie były tylko puste 
słowa – studenci i ich opiekunowie 
mogli na własne oczy zobaczyć wyniki 
naszej wspólnej pracy, a przy okazji 
pozbyć się wielu stereotypów. Brzesko 
stało się dla nich otwartym, przyja-
znym miastem, gdzie ludzie dbają nie 
tylko o swoje codzienne sprawy, lecz 
również o wspólne dobro i o historię. 
Myślę, że to jest bardziej skuteczna 
promocja Brzeska i Polski za granicą 
niż niejedna oficjalna inicjatywa dy-
plomatyczna.

Anna Brzyska

Grupa z USA razem z Jerzym Wyczesanym 
przed pałacem Goetzów

Po wspólnej kolacji razem z burmistrzem 
Grzegorzem Wawryką i Małgorzatą Cuber
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9 czerwca nasza Biblioteka po raz 
kolejny wzięła udział w ogólno-
polskiej akcji „Noc Bibliotek”. Dla 
czytelników przygotowaliśmy liczne 
atrakcje. Noc Bibliotek w Powiato-
wej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Brzesku rozpoczęła się o godz. 
10.00 kiermaszem książki przeczy-
tanej, który trwał do godz. 22.00, 
a prowadzili go wolontariusze z PSP 
nr 1 w Brzesku i ich opiekunowie: 
Małgorzata Grabarz i Małgorzata 
Kołodziej-Siciarz oraz pracownicy 
PiMBP. 

Przez cały czas 
trwania Nocy w Od-
dziale dla Dzieci, 
Dzia le  Doros łych 
i Dziale Multime-
dialnym można było 
wypożyczać książki, 
czasopisma oraz au-
diobooki.

O godzinie 13.00 
w kolorowym–baleto-
wym występie zapre-
zentowali swoje umie-
jętności uczniowie ze 
Studia Tańca Debiut.

Miłośnicy artystycznej biżuterii 
w trakcie Nocy Bibliotek mogli wyko-
nać dla siebie drewniane bransoletki 
w technice powertex. Zajęcia prowa-
dziła Iwona Tomasik z Filii PiMBP 
w Mokrzyskach.

W tym czasie najmłodsi, biorąc 
udział w „Czytaniu na dywanie” mogli 
podszkolić swój angielski wspólnie 
z lektorkami ze szkoły Early Stage. 
Dzieci wykazały się niesamowitą wy-
obraźnią uczestnicząc w kreatywnych 
warsztatach plastycznych „Zwierzęta 

ze starej książki”. W trakcie Nocy wraz 
z małymi „Odkrywcami podwodnego 
świata” wyruszyliśmy na edukacyjną 
wyprawę w głębiny mórz i oceanów. 

Przygotowaliśmy również atrakcje 
dla całych rodzin, między innymi gry 
planszowe oraz emocjonujący, interak-
tywny quiz ze znajomości baśni i bajek.  

W tym dniu odbyło się również wrę-
czenie nagród laureatom poetyckiego 
konkursu „Wiersz o mamie” zorgani-
zowanego przez naszą Bibliotekę oraz 
Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku.

Głównym wydarzeniem tegorocz-
nej Nocy Bibliotek w Brzesku był 
spektakl komediowy „Czas na miłość”. 
W rolach głównych wystąpili: Marzan-

na Graff i Aleksander Mi-
kołajczak, aktorzy teatru 
„Mam Teatr”. Komedia 
nie tylko bawiła do łez, 
ale też wzruszała i skła-
niała do refleksji. 

W akcji NOC BIBLIO-
TEK uczestniczyło blisko 
1300 osób. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w orga-
nizację imprezy oraz jej 
uczestnikom. Na kolejną 
Noc Bibliotek zaprasza-
my w czerwcu przyszłego 
roku.

RzeczpospoCzyta w Brzesku!

Maj, jak co roku, był w bibliote-
ce okresem szczególnie bogatym 
w działania promujące czytelnictwo. 
7 maja rozpoczęły się Brzeskie Dni 
Książki. W ramach tego wydarzenia 
Oddział dla Dzieci przygotował lekcje 
biblioteczne dla dzieci i młodzieży 
szkoły podstawowej – dla uczniów 
klas I-III zajęcia pt. Niezwykła kra-
ina Juliana Tuwima, natomiast 
dla uczniów klas IV-VII: Mądrym 
być, to wielka sztuka, ale dobrym 
jeszcze większa – Kornel Maku-
szyński. W czasie zajęć młodzi czy-
telnicy zapoznali się z życiem i twór-
czością pisarzy, a na koniec mogli 
zmierzyć się z zadaniami i zagadkami 
sprawdzającymi ich uwagę i pamięć 
w czasie zajęć. ,,ABC Biblioteki” to 
cykliczne spotkania dla małych czy-
telników. Podczas nich dzieci mogą 
się zapoznać z Biblioteką, jej zbiorami 
i zasadami korzystania. 

W Tygodniu Bibliotek – 10 
maja – odbyło się spotkanie autorskie 
z Wojciechem Widłakiem, autorem 

książek dla dzieci z serii „Pan Kulecz-
ka”. Nasz gość spotkał się z dziećmi 
z przedszkola nr 9 w Brzesku, a na-
stępnie z czytelnikami Biblioteki 
Publicznej w Porębie Spytkowskiej. 
Tradycyjnie po spotkaniu można było 
zakupić książki i otrzymać autograf 
z dedykacją.

Tego samego dnia miało miejsce 
podsumowanie konkursu plastycznego 
Radosna Kraina Juliana Tuwima. 
Na konkurs wpłynęło 56 prac. W skład 
Komisji oceniającej prace weszli: 
Piotr Duda – plastyk, instruktor 
MOK, Bernadeta Klimek – kierownik 
Oddziału Dla Dzieci, Renata Wiel-
gosz – instruktor PiMBP. Ilustracje 
były oceniane w dwóch kategoriach: 
uczniowie klas 0-I, II-III ze szkół 
podstawowych w Brzesku. Uczestnicy 
nagrodzeni w kategorii I: I miejsce 
– Magdalena Kaczor, II miejsce 
– Michał Śnioszek, III miejsce – Ju-
lia Romańska, III miejsce ex aequo 
– Jakub Dziedzic, wyróżnienia – Oli-
wia Chmura, Laura Mikos, Aleksander 

Smaga, Anna Ropek. W kategorii II 
nagrody zdobyli: I miejsce – Arleta 
Kozioł, II miejsce – Gabriel Przybył-
ko, III miejsce – Igor Lachowicz, III 
miejsce ex aequo – Karolina Chmal, 
wyróżnienie – Zofia Gładka. Laure-
aci konkursu otrzymali dyplomy oraz 
nagrody książkowe.

21 maja przed brzeską biblioteką 
odbył się Czytelniczy Happening. 
Uczestniczyli w nim uczniowie klas 
pierwszych z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 3 oraz dzieci z Przed-
szkola nr 1. Podczas imprezy dzieci 
słuchały baśni i bajek, przygotowali-
śmy również bajkowe zagadki z  na-
grodami. Po tym wydarzeniu dla 
najmłodszych odbył się spektakl pt. 
„Baśniowy ambaras” przygotowany 
przez uczniów i nauczycieli Publicznej 
Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II 
w Gnojniku pod kierunkiem Lucyny 
Szot. Wszystkim, którzy zaangażowa-
li się w organizację imprezy serdecz-
nie dziękujemy. 

PiMBP fot. kolor

Majowe wydarzenia w Oddziale dla Dzieci…

fot. PiMBP
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Postaw na rodzinę

Aukcja WTZ

fot. K. Wójcik

fot. J. Niemiec-Basista

fot. K. Wójcik
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Przegląd Piosenki Dziecięcej

Portret Mamy

fot. J. Niemiec-Basista

fot. MOK
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DNI BRZESKA

Piknik na Słotwinie

fot. M. Kotfis

fot. B. Kądziołka
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WOŚPDNI BRZESKA

fot. MOK
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DNI BRZESKA

fot. MOK
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Koncert gitarowy

Festiwal Pieśni Patriotycznej

Bocheniec

fot. B. Kądziołka

fot. MOK

fot. J. Niemies-Basista
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Dzień Dziecka

fot. J. Niemiec-Basista

fot. M. Kotfis



Maraton czytania

W Bibliotece

fot. PSP2

fot. PiMBP
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1 czerwca o godz. 9:00 odbyła się 
uroczysta Msza Święta celebrowana 
przez ks. proboszcza Ryszarda Plutę 
w intencji szkoły. Połączenie Dnia 
Dziecka oraz 103 rocznicy urodzin 
naszego patrona ks. Jana Twardow-
skiego przyciągnęło do szkoły całe 
rodziny. W takiej formie zostało to 
zorganizowane po raz pierwszy. O 
godz. 10:00 rodzice oraz pracownicy 
szkoły przedstawili dzieciom spektakl 
teatralny pt. „Smerfy”. Reżyserem 
była Maria Patuła - nauczyciel przed-
szkola i logopeda. Dźwięk realizował 
Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku. 
Od godziny 11:00 rozpoczęła się część 
rekreacyjna. Każda grupa wiekowa 
miała do zaliczenia 4-5 konkurencji 
obowiązkowych, aby zdobyć złoty 
medal. Wszystkie atrakcje były do-
stępne bezpłatnie, także dla innych 
dzieci z sołectwa. Niektóre z nich to: 
jazda konna, dmuchana zjeżdżalnia, 
trampoliny, DJ-e: Grzegorz i Olek, 
łuki, paintball, domowe wypieki, grill. 
Odbyła się loteria fantowa, licytacja 
prac plastycznych wykonanych przez 
naszych uczniów. Dorota Zachara ze 
szkolnej Biblioteki zorganizowała 
popularną ostatnio inicjatywę – bo-
okcrossing. Blisko 40 uczniów oraz 
rodziców wymieniało się książkami. 

Naszym gościem specjalnym był 
burmistrz Brzeska Grzegorz Waw-
ryka, który sam próbował swoich 
sił w niejednej konkurencji. Piknik 
odwiedzili także przedstawiciele Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Brzesku, Klubu Sporto-
wego „Olimpia” Bucze, grupa pod-
opiecznych z Warsztatu Terapii Za-

jęciowej w Brzesku oraz 
dzieci z Niepublicznego 
Przedszkola „Tańczące 
Nutki”. Dyrektor szko-
ły Michał Fudala oraz 
Rada Rodziców pragną 
gorąco podziękować pra-
cownikom Biura Promo-
cji Urzędu Miejskiego, 
sołtysowi Stanisławowi 
Milewskiemu oraz lokal-
nym przedsiębiorcom za 
wsparcie tego wydarze-
nia. Dziękujemy firmie 
JM Sport za udostęp-
nienie i obsługę ścianki 
wspinaczkowej, a także 
stanowisk sportowych 
dla najmłodszych. 

Sponsorzy: Rada So-
łecka Bucza, Sklep bu-
dowlany Śnieżka, Hur-
townia Zabawek Miś 
w Bochni ,  Zabawki 
NINO z Bochni, Pierzyn-
ka Brzesko, Restauracja 
August, Kopalnia Soli 
w Bochni, Park Wodny 
w Krakowie, BOSiR 
Brzesko, Climax, Lili-
land, Decathlon Tar-
nów, Xtreme Fitness 
Brzesko, Szkoła Tańca 
Dance Time, Edmund 
Leś, Majster, Jawor, 
Piekarnia Filipek, Bu-
fix, Cukiereczek Brze-
sko, Skład drewna So-
sna, Agencja Reklamo-
wa Acreon. 

PSP w Buczu

Święto szkoły w Buczu

fot. PSP w Buczu
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11 czerwca w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 3 Brzesku odbył się 
VII Festiwal Sztuk i Sportów Walki 
zorganizowany przez sekcję Aikido Ai-
kibudo działającą przy Uczniowskim 
Klubie Sportowym „Trójeczka” z ini-
cjatywy Pawła Sitarza, nauczyciela 
wychowania fizycznego i instruktora 
aikido. Impreza miała na celu przy-
bliżenie specyfiki poszczególnych 
sztuk walki, ich popularyzację wśród 
dzieci i młodzieży, wskazanie ich 
pozytywnego wpływu na osobowość 
oraz sprawność fizyczną ćwiczących.

W tym roku w festiwalu wzięły 
udział trzy zespoły. Na początku 
mogliśmy podziwiać dzieci i młodzież 
z sekcji Aikido Aikikai z Bochni, tre-

Po raz kolejny lekkoatletom z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej nr 2 
w Brzesku udało się wywalczyć 
medale w finałach wojewódzkich 
w drużynowych biegach prze-
łajowych w Nowym Targu. Dwa 
brązowe krążki to zdobycz młodych 
zawodników, którzy w ramach rywa-
lizacji Igrzysk Dzieci (rocznik 2005 
i młodsi) startowali na nowotarskim 
Lotnisku Miejskim na dystansach 800 
m dziewcząt oraz 1000 m chłopców.

Piąty rok z rzędu nie schodzą z po-
dium małopolskich zawodów uczniowie 
z brzeskiej „dwójki”, zdobywając meda-
le w konkurencjach indywidualnych 
bądź też drużynowych. Tym razem, 
występując pod opieką Urszuli Kural 
(zawody wojewódzkie), Renaty Roż-
kowicz (zawody gminne i powiatowe) 
oraz Szczepana Smolenia „brązowe” 
drużyny biegły w składach: Kinga 
Dorosz, Klara Filipowska, Amelia 

nujące pod kierunkiem Kingi Norek, 
stopień mistrzowski drugi Dan. Na-
stępnie na macie pojawili się gospoda-
rze imprezy – sekcja Aikido Aikibudo 
i Goshin Jitsu z Brzeska kierowana 
przez Pawła Sitarza (pierwszy Dan 
Aikijitsu). Mistrzowie i młodzi adepci 
sztuk walki zaprezentowali różnego 
rodzaju ćwiczenia zwinnościowe, 
efektowne uderzenia i kopnięcia, 
techniki samoobrony oraz różne spo-
soby amortyzacji upadku. Na imprezie 
nie mogło również zabraknąć stałego 
gościa festiwalu – shihana Czesława 
Poczykowskiego (ósmy Dan) - lidera 
Stowarzyszenia Systema Sambo 
Nowy Sącz. Wspaniały i zapierający 
dech w piersiach pokaz tej grupy, 

Kural, Aleksandra Pabian i Ewa 
Wawryka (rocznik 2005-2006) oraz 
Piotr Dumieński, Filip Babicz, 
Kajetan Filipowski, Franciszek 
Oleszczuk i Brunon Turlej (rocznik 
2007-2008).

Aby wziąć 
udział w tym 
szkolnym, lek-
koatletycznym 
święcie, ucznio-
wie z PSP 2 
Brzesko naj-
pierw uczest-
niczyli w mi-
s t r z o s twach 
gminy, zdoby-
wając pierwsze 
miejsca zarów-
no w kategorii 
dziewcząt jak 
i chłopców. 

Zawody na 

wzbogacony o elementy akrobatyki, 
wzbudził wiele emocji wśród widzów. 
Na zakończenie dyrektor brzeskiej 
„trójki” – Dorota Wójcik – wręczyła 
uczestnikom pokazu okolicznościowe 
dyplomy i statuetki.

Po raz kolejny festiwal, prze-
biegający pod hasłem „Być silnym, 
znaczy być użytecznym”, udowodnił, 
że sztuki walki nie muszą się koja-
rzyć wyłącznie z przemocą i agresją. 
Opanowanie często skomplikowanych 
techniki walki wymaga wiele wysiłku 
i cierpliwości, a te z kolei kształtują 
charakter, uczą samodyscypliny, 
wpływają na zręczność i sprawność 
fizyczną sportowca.

PSP 3 Brzesko 

szczeblu powiatowym odbyły się 
w Czchowie. Na stadionie miejscowego 
Piasta sportowcy z „dwójki” wywal-
czyli cztery medale. Złote przypadły 
w udziale dla drużyny chłopców z rocz-
nika 2007-2008 oraz ekipie dziewcząt 
z rocznika 2005-2006. Ze srebrnych 
medali cieszyły się dziewczęta z rocz-
nika 2007-2008 i chłopcy z rocznika 
2005-2006.         Marcin Gromadzki

VII Festiwal Sztuk i Sportów Walki

Medale dla biegaczy

fot. PSP2

fot. PSP3
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Każdego roku druga połowa wiosny 
i niemal całe lato to dla brzeskiego 
MPEC-u okres wytężonej pracy i re-
gularnie prowadzonych modyfikacji 
systemu grzewczego. W tym roku 
przewidziano kilka kosztownych 
inwestycji o łącznej kwocie ponad 
pół miliona złotych. Założone prace 
znacznie podniosą wydajność firmy 
i jakość usług. Wszystko odbywa się 
według planu rozwoju opracowanego 
przez pracowników Działu Technicz-
nego, a realizowane jest pod nadzorem 
nowego zarządu spółki. 

Kotłownia Rejonowa przy ulicy Cie-
płej wyposażona jest w dwa kotły typu 
WR-25, które w okresie grzewczym 
pracują rotacyjnie – gdy jeden jest 
eksploatowany, ten drugi poddawany 
jest konserwacji i przeglądowi. Każ-
dego roku, podczas wiosenno-letniej 
przerwy oba są gruntownie remon-
towane. W tym roku jeden z tych 
kotłów poddany został kompleksowej 
rekonstrukcji. Aktualnie wymieniane 
są cały tylny ekran komory paleni-
skowej oraz podgrzewacz wody. Koszt 
inwestycji to ponad 50 tysięcy złotych. 
Ostatni tak szeroko zakrojony remont 
miał miejsce w 1993 roku. Równolegle 
prowadzony jest remont liczącego bli-
sko 100 metrów komina. Uzupełniane 
są betonowe ubytki. Trwa malowanie 
przeszkodowych (ostrzegających) pa-
sów i elementów instalacji odgromo-
wej. Wzmacniana jest też konstrukcja 
drabinki wejściowej z kabłąkami 
i uchwytami mocującymi. Już wcze-
śniej, bo w drugiej połowie ubiegłego 
roku, komin remontowany był też 
od wewnątrz. Wartość tego zadania 
zamyka się kwotą niewiele ponad 100 
tysięcy złotych. 

Bardzo ważnym zadaniem jest 
obecnie realizowany montaż nowej 

instalacji próżniowego odgazowywania 
wody. Zastąpi ona wykorzystywaną 
do tej pory (od 1983 roku) instalację 
odgazowania termicznego, która nie 
spełnia już norm dla obiegów cie-
płowniczych, w których okresy pracy 
w temperaturze 105 stopni Celsjusza 
są zbyt krótkie. Wymianie podlegają 
dwa zbiorniki, rurociągi i armatura. 
Likwidowana instalacja – zwłaszcza 
zbiorniki i kolumna odgazowania – 
umiejscowiona jest na trzecim piętrze, 
nad pomieszczeniami biurowymi i roz-
dzielnią elektryczną. Pozostawienie tej 
samej lokalizacji przy zastosowaniu 
nowej technologii niosłoby za sobą 
ryzyko wystąpienia poważnej awarii. 
Dlatego nowy projekt zakłada umiej-
scowienie zbiorników na parterze 
budynku kotłowni, w którym znajduje 
się hala odżużlania. 

- Umieszczenie nowej instalacji 
w nowym miejscu pozwoli na ra-
cjonalne wykorzystanie rurociągów 
i przestrzeni na zabudowę urządzeń 
odgazowywacza – wyjaśnia zastęp-
ca prezesa zarządu MPEC Jacek 
Wróblewski – Zastosowanie nowej 
technologii jest celowe ze względu na 
założoną zawartość tlenu w wodzie 
sieciowej i uzupełniającej. To równie 
ważna inwestycja, której wartość 
szacowana jest na 300 tysięcy złotych. 
Sporo prac wykonywanych jest siłami 
własnymi spółki. 

Niewykluczone, że zwolnione w ten 
sposób pomieszczenia na trzecim 
piętrze zostaną w późniejszym ter-
minie zaadaptowane pod działalność 
biurową, co stanowić będzie dla firmy 
dodatkowe źródło dochodu. Obecnie 
na terenie MPEC-u działają trzy firmy 
zewnętrzne, które dzierżawią od firmy 
lokale będące ich siedzibami. 

Od kilku lat prowadzona jest syste-
matyczna wymiana przyłączy –trady-
cyjne kanałowe zastępowane są preizo-
lowanymi. W tym roku realizowany jest 

kolejny etap tego zadania, a przezna-
czono na niego 50 tysięcy złotych. Efekt 
tej wymiany widoczny jest przy okazji 
każdej rocznej analizy działalności fir-
my. Z roku na rok minimalizowane są 
straty ciepła, spada też awaryjność na 
długości całej sieci. W miarę możliwości 
MPEC instaluje przyłącza do nowych 
odbiorców indywidualnych. 

W tym roku została też wyremon-
towana winda osobowo-towarowa, 
a zakres prowadzonych prac, obok 
wymiany mechanizmu na odległości 
wszystkich czterech kondygnacji, 
obejmował również odwodnienie, wy-
suszenie, oczyszczenie i uszczelnienia 
tzw. podszybia. Wartość inwestycji 
oszacowana została na wysokości około 
50 tysięcy złotych. 

Niezależnie od tych generalnych 
remontów prowadzone są – jak każdego 
roku – remonty bieżące i przeglądy ca-
łej sieci i wszystkich urządzeń. Między 
innymi drugi kocioł, wszystkie taśmo-
ciągi, system odżużlania i instalacja 
odpylania. 

- Wszystkie zaplanowane na ten 
rok inwestycje wraz z rutynowymi 
pracami konserwatorskimi mają na 
celu systematyczną poprawę jakości 
świadczonych przez nas usług, zmi-
nimalizowanie kosztów, polepszenie 
warunków pracy i zmniejszenie emi-
sji substancji szkodliwych – zapew-
nia Jacek Wróblewski, podkreślając 
przy tym, że już teraz zawartość 
szkodliwych pyłów emitowanych 
przez MPEC do atmosfery jest znacz-
nie niższa od dopuszczalnych norm 
unijnych. 

Warto przy okazji dodać, że brze-
ska ciepłownia prowadzi także sprze-
daż węgla i drewna opałowego dla 
odbiorców indywidualnych, dysponu-
jąc własnym transportem. Służy też 
doradztwem w zakresie eksploatacji 
kotłów. 

PRUD         

MPEC inwestuje
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8 czerwca w Centrum Paderewskiego 
w Kąśnej Dolnej odbył się IV Wojewódz-
ki Przegląd Pieśni Kresowej. Przegląd 
jest jedną z bardziej prestiżowych im-
prez tego typu w regionie. W jury zasia-
dają m.in. kompozytor i dyrygent Krze-
simir Dębski oraz dyrektor Teatru Sol-
skiego w Tarnowie Rafał Balawejder. 
W konkursie kilkukrotnie już występo-
wali brzescy uczniowie. Zespół wokalny 
z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
zaprezentował w tym roku pieśń „Sem-
per Fidelis” skomponowaną przez Kazi-
mierza Wesołowskiego – kompozytora, 
dyrygenta orkiestry kameralnej wro-
cławskiej filharmonii, blisko związane-
go z Brzeskiem i Szczepanowem. Dwa 
lata wcześniej inny zespół z „Trójki” 
zdobył na tym samym konkursie drugie 
miejsce za wykonanie utworu Kazimie-
rza Wesołowskiego „Bo nie łatwo być ze 
Lwowa”. Opiekunem obydwu zespołów 
jest nauczycielka i dyrygentka chóru 
Iwona Mikołajek.

Wybór repertuaru nie był przy-
padkowy. Utwory Kazimierza We-
sołowskiego zaprezentowała pani 
Iwonie mama – Kazi-
miera Mikołajek, która 
kilkadziesiąt lat wcze-
śniej miała okazję współ-
pracować z Kazimierzem 
Wesołowskim. W latach 
osiemdziesiątych była 
ona członkinią chóru 
działającego przy parafii 
św. Jakuba w Brzesku 
– W parafii św. Jakuba 
ksiądz Witold Rybski pro-
wadził chór parafialny. 
Na dwustulecie diecezji 
Tarnowskiej przygotowy-
wał z chórem program 
muzyczno-poetycki. Ka-
zimierz Wesołowski był 
w tym czasie częstym 
gościem w parafii. Wi-
dząc przygotowania jakie 
czynił chór, postanowił 
zorganizować orkiestrę, 
która podczas uroczystego 
występu będzie towarzy-
szyć chórowi – wspomi-
na pani Kazimiera . Co 
ciekawe większość z or-
kiestrantów była samo-
ukami, członkami kapel 
podwórkowych i wesel-
nych. Wyszkolenie ich 
na profesjonalnych mu-
zyków akompaniujących 

chórowi nie było więc 
łatwym zadaniem, tym 
bardziej, że Wesołowski 
na próby przyjeżdżał 
aż z Wrocławia. Cały 
czas był bowiem dyry-
gentem wrocławskiej 
filharmonii – Program 
był na bardzo wysokim 
poziomie. Obejmował 
postacie świętych i bło-
gosławionych z całego 
regionu. Z programem 
tym byliśmy wielokrotnie zapraszani 
na uroczystości do innych parafii – 
dodaje pani Kazimiera.

Kazimierz Wesołowski zostawił po 
sobie bogaty dorobek. Jako lwowiak 
z urodzenia miał w swoim repertuarze 
głównie pieśni kresowe. Często ubole-
wał, że w wieku 17 lat był zmuszony 
opuścić swe ukochane miasto. Nigdy 
jednak do niego nie powrócił. Był człon-
kiem Towarzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich. 
Publikował artykuły w wydawanym 
przez towarzystwo czasopiśmie „Sem-
per fidelis”. Jako człowiek głęboko 
wierzący pisał muzykę do tekstów 
religijnych. Dużą część jego twórczości 
stanowią utwory maryjne oraz poświę-

cone świętym. Prowa-
dził chóry parafialne we 
Wrocławiu, Tarnowie, 
z którymi występował 
m.in. na Jasnej Górze. 
Bliska była mu również 
ojczyzna, co znalazło 
odzwierciedlenie w pie-
śniach patriotycznych. 
Przez blisko pięć lat 
wraz z Piotrem Pawliną 
prowadził w radiu RDN 
Małopolska (wtedy Ra-

dio Dobra Nowina) audycję poświęconą 
muzyce kresów wschodnich – Przez ten 
czas miałem okazję dobrze poznać star-
szego ode mnie o ponad czterdzieści lat, 
znakomitego człowieka, artystę muzyka, 
kompozytora i aranżera. Słowem praw-
dziwego humanistę o niezwykle bogatej 
osobowości. Człowieka zafascynowa-
nego rodzinnym Lwowem, ale trochę 
obawiającego się konfrontacji swoich 
wspomnień z rzeczywistością, bo cho-
ciaż miał taką możliwość na wyjazd do 
Lwowa nigdy się nie zdecydował – pisał 
Piotr Pawlina we wstępie do wydanej 
w 2011 roku książki z pieśniami kom-
ponowanymi przez K. Wesołowskiego. 
Wydane zostały również dwie książki 
będące zapisami ich radiowych rozmów: 

„Ta joj, ta Lwów – lwow-
skie opowieści Kazimierza 
Wesołowskiego” oraz „Ta 
joj, ta Lwów – opowieści 
ciąg dalszy”.

Kazimierz Wesołow-
ski zmarł w 2009 roku. 
Wraz z małżonką Marią, 
którą nazywał swoim do-
brym duchem, spoczywa 
na cmentarzu w Szcze-
panowie. 

Konrad

Ps. W tym samym 
Przeglądzie Pieśni Kreso-
wej drugą nagrodę w ka-
tegorii „zespoły w wieku 
15-19 lat” otrzymał ze-
spół PSP nr 1 w Brzesku 
w składzie: Alicja Le-
chowicz, Matylda Bujak, 
Anna Szkodny, Anna 
Adamczyk, Maria Kraj, 
Anna Słota i Piotr Broży-
na. Trzecie miejsce w ka-
tegorii „zespoły w wieku 
10-14 lat” zdobył duet: 
Franciszek Osyba i Kac-
per Mikołajek z PSP nr 3. 
Wykonywali oni jednak 
utwory nieskompono-
wane przez Kazimierza 
Wesołowskiego.

Semper fidelis

Brzeski chór parafialny podczas występu 
z Kazimierzem Wesołowskim, fot. arch. K. Mikołajek

Kazimierz Wesołowski

Zespół wokalny z PSP nr 3 w Brzesku 
podczas przeglądu w Kąśnej Dolnej. fot. arch. I. Mikołajek
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W bieżącym roku mija 20. rocznica 
śmierci jednego z najważniejszych 
polskich autorów XX wieku – poety, 
eseisty i dramaturga – Zbigniewa 
Herberta. Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej, głęboko przekonany o wy-
jątkowym znaczeniu jego twórczości, 
ustanowił rok 2018 Rokiem Zbignie-
wa Herberta.

30 maja w brzeskim ZSP nr 2 
zainaugurowano obchody Roku 
Herbertowskiego. Tego dnia ucznio-
wie dwukrotnie zaprezentowali spek-
takl poetycko – muzyczny pod tytułem 
„Herbert – poeta wolności”, w którym 
podkreślono odwagę i niezależność 
oraz umiłowanie wolności autora 
„Pana Cogito”. Nie bez przyczyny 
Zbigniewa Herberta nazwano „poetą 
sumienia z wyostrzoną potrzebą 
wolności”. To właśnie on ukazywał 
w czasach zniewolenia „potęgę sma-
ku” i „postawę wyprostowaną”.

Ponadczasowe teksty mistrza pió-
ra w interpretacji młodych artystów 
„Zielonki” przeplatane były utworami 
muzycznymi o tematyce wolnościowej 
i etycznej. Program był tak pomyśla-
ny, by poezja i muzyka wzajemnie się 
dopełniały, a niekiedy puentowały. 

W dniach 24-25 maja w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku, 
odbyła się kolejna edycja Festiwalu 
Nauki, podczas którego mieliśmy 
zaszczyt gościć nauczycieli i uczniów 
z okolicznych szkół gimnazjalnych. 
Tym razem tematyka spotkań do-
tyczyła zagadnień z poszczególnych 
kierunków zawodowych. Warsztaty 
naukowe, umożliwiły zapoznanie się 
z szeroką ofertą edukacyjną naszej 
szkoły oraz pozwoliły każdej osobie na 
aktywne uczestnictwo w specjalistycz-
nych zajęciach m.in. z: mechatroniki 
– „Spotkanie z Robotem”, informatyki 
– „Skoro myślisz myśl odważnie” oraz 
„Jaśniejsza strona internetu”, elektro-
techniki – „Elektryka prąd nie tyka”, 
geodezji – „Na wesoło z geodezją”, me-
chaniki samochodowej – „Diagnostyka 
dla każdego”. Język angielski – „Keep 
calm and learn english”, gastronomii– 
„Europejskie potrawy na polskim sto-
le”, budownictwa – „Maluj z fantazją”, 
hotelarstwa – „Przyjęcie z fantazją” 

Herbertowskie „Bądź wierny Idź”

Festiwal Nauki

Ważnym momentem spektaklu było 
uwolnienie z klatki białego gołębia – 
symbolu wolności i pokoju.

Szkolnym obchodom Roku Her-
berta towarzyszy specjalna wysta-
wa poświęcona życiu i twórczości 
Księcia Poetów Polskich. Można na 
niej obejrzeć fotografie artysty oraz 
rzadko prezentowane własnoręcznie 
wykonane przez Her-
berta szkice i rysunki 
z podróży. 

W tym dniu ogło-
szono także wyniki 
Konkursu „We mnie 
jest p łomień ,  który 
myśli” na interpreta-
cję plastyczną wiersza 
Zbigniewa Herberta. 
Laureaci konkursu: 
Karolina Rabjasz, Jan 
Zięba i Krzysztof Mali-
nowski otrzymali z rąk 
dyrektora Jerzego Soski 
dyplomy oraz nagrody 
książkowe. Wszystkie 
prace plastyczne można 
zobaczyć na wystawie 
pokonkursowej w hallu 
głównym.

i fizyki – „A może gwiazdkę z nieba”.
Organizacją festiwalu zajęła się 

Komisja Promocji. W przygotowania 
włączyli się nauczyciele poszczegól-
nych przedmiotów zawodowych: Anna 
Witkowska, Sylwia Fikas – Mleczko, 
Karolina Daniec – Talarek, Barbara Ze-
lek, Jolanta Jaworska, Krystyna Kaim, 

Wydarzenia Roku Herberta na 
„Zielonce” przygotowały: Anna Rud-
nik, Iwona Franczyk, Ewa Kłuś 
i Marzena Lechowicz-Liro wraz 
z uczniami.

Zapraszamy do obejrzenia ob-
szernej fotorelacji z tego wydarzenia 
autorstwa Macieja Drabika z kl. 3 TI.

Marzena Lechowicz-Liro

Sylwia Smaga – Olchawa, Małgorzata 
Węgrzynowska, Monika Piskorz - Jo-
niec, Eugeniusz Multan, Andrzej Polek, 
Marcin Maćkowicz, Mirosław Musial-
ski, Łukasz Filip, Wojciech Nowacki, 
Marek Jadczak oraz uczniowie. 

Festiwal Nauki corocznie cieszy się 
dużą popularnością wśród młodzieży 
gimnazjalnej. Ułatwia im to podjęcie 
ważnych życiowych decyzji, dotyczą-
cych wyboru kształcenia.

Marek Jadczak

fot. ZSP2

fot. ZSP2
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Koło teatralne „Miszmasz” dzia-
łające w Publicznej Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Brzesku zostało 
uhonorowane dwiema nagrodami 
i wyróżnieniem w 7. Konfronta-
cjach Teatrów Dzieci i Młodzieży 
„Teatralne Lustra”, które odbyły 
się w dniach 15 - 17 maja 2018 r. 
w Regionalnym Centrum Kultu-
ralno - Bibliotecznym w Brzesku.

Brzeską „trójkę” w 7. Konfron-
tacjach Teatrów Dzieci i Młodzieży 
reprezentowały aż trzy zespoły i każdy 
z nich został doceniony przez jury:

Koło teatralne „Miszmasz” 
zdobyło nagrodę za spektakl „Kaja 
i Gerda”, Grupa młodsza koła te-
atralnego „Miszmasz” otrzymała 
nagrodę za spektakl „Śpiąca kró-
lewna”, Grupa młodzieżowa koła 
teatralnego „Miszmasz” uzyskała 
wyróżnienie 1. stopnia za spektakl 
„Taka sukienka”

7 czerwca 2018r. miał swój finał dłu-
gofalowy projekt „Po drugiej stronie 
lustra”. Koncentrował się on na tema-
tyce związanej z integracją przy okazji 
obchodzonego w maju Dnia Godności 
Osób z Niepełnosprawnością Intelek-
tualną. Działania projektowe wiązały 
się z przeprowadzeniem dwóch kon-
kursów - plastycznego i poetyckiego, 
skierowanych do uczniów Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej w Brzesku. 
Tradycyjnym podsumowaniem stało 
się zaprezentowanie szerszej publicz-
ności spektaklu słowno-muzycznego. 
Uczniowie pod opieką nauczycieli przy-
gotowali montaż teatralny pt. „Inna”, 
w którym wykorzystano zróżnicowane 
formy wyrazu artystycznego jak: gra 
świateł, cień, pantomima. Słowa prze-
platały się z utworami muzycznymi, 
z których dwa zostały przygotowane 
przy udziale grupy z WTZ pod opieką 
Andrzeja Gicali. Śpiew grupy uczniów 
i podopiecznych warsztatu stanowił 
klamrę dla historii głównej bohaterki 
spektaklu, która stara się znaleźć 
swoje miejsce na ziemi.  

Podczas finału, który miał miejsce 
w Regionalnym Centrum Kultural-
no-Bibliotecznym, ogłoszono wyniki 
konkursów. W konkursie plastycznym 
pt. „Patrzeć na świat nie tylko oczami” 

Koło teatralne z brzeskiej „trójki”

Podsumowanie projektu integracyjnego

Autorką scenariuszów do przed-
stawień jest Agata Kawalerczyk. 
O reżyserię, muzykę i scenografię za-
dbały Agata Kawalerczyk i Magdale-
na Głowacka – Zastawnik. Kostiumy 
do spektaklu „Kaja i Gerda” przygo-
towały Julita Chrabąszcz i Dorota 
Wojtyś. Natomiast piosenka finałowa 
do tego przedstawienia powstała pod 

I miejsce zdobył autor pracy Rozmowa 
–Andrzej Dziedzic (WTZ). II miejsce 
zdobyła praca zbiorowa Aleksandry 
Klimek i Marceliny Smagi (klasa 
6b, SP), zaś III miejsce zdobyła Mał-
gorzata Cecot (z Zakładu Aktywno-
ści Zawodowej w Łysej Górze), była 
podopieczna WTZ. W konkursie tym 
przyznano także wyróżnienia Alek-
sandrze Reczek (klasa 7a, SP), Julii 
Żak (klasa 4b, SP) i Annie Cichoń-
skiej (klasa 2e gimnazjum). 

Do konkursu poetyckiego pt. „Anioł 
z (nie)mojego świata” zgłoszono wiele 
prac. Spośród otrzymanych wybrano 
wiersz Agnieszki Dadej (klasa 3e 
gimnazjum), która otrzymała I miejsce 

kierunkiem Barbary Zelek.
W nagrodzonych spektaklach 

wzięło udział 35 młodych aktorów 
z klas III, IV, V, VI i VII. Dla wielu 
z nich udział w przeglądzie był de-
biutem scenicznym, który - jak widać 
po zdobytych nagrodach – okazał się 
bardzo udany. 
Magdalena Głowacka-Zastawnik

(wiersz pt. „Wózek”). II miejsce przy-
znano Szymonowi Dzido za utwór pt 
„Jestem” (klas 4c, SP), zaś III miejsce 
pani Monice Kilian z WTZ za wiersz 
pt. „Sama wśród Aniołów”. Wyróżnie-
nia wręczono Klaudii Pałach, Sylwii 
Klimek oraz Julii Szyc. Dyplomy i na-
grody ufundowane przez Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół” w Brzesku oraz 
Radę Rodziców Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Brzesku wręczała wi-
cedyrektor PSP nr 2 Elżbieta Wójciak.

Organizatorzy projektu: A. Cieślik, 
J. Wolańska-Sitarz, K. Tarczoń, G. 
Habryło, D. Pstrąg, I. Krzysztof, P. 
Sacha-Michałek, K. Knaga. 

PSP2

fot. PSP3

fot. PSP2
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Po wkroczeniu Niemców do Brzeska, 
powoli, jeżeli tak można powiedzieć, 
życie wracało do „normy”. W mieście 
i najbliższej okolicy walk nie było. 
Pierwsze patrole niemieckie dotarły 
do miasta drogą z Nowego Sącza i od 
strony Mokrzysk i Grądów do Jasie-
nia i Słotwiny. Przy tym kierowały 
się one z Grądów Skotnicą (dziś ul. 
Klonowa) do szosy Kraków – Tarnów 
i dalej do Brzeska lub z Mokrzysk 
przez Słotwinę do miasta. Brzesko po 
zakończeniu walk podlegało okupa-
cyjnej, okręgowej władzy wojskowej, 
z władzą polową Wehrmachtu obej-
mującą powiat bocheński i brzeski. 
Z ramienia tych władz starostą 
bocheńsko - brzeskim został dr Has-
se. 26 października 1939 r. władzę 
wojskową zastąpiły urzędy cywilne, 
które wezwały urzędników przedwo-
jennych i innych funkcjonariuszy do 
podjęcia pracy. Powiat brzeski został 
włączony wraz z powiatem Dąbrowa 
Tarnowska, do utworzonego wówczas 
powiatu (okręgu) tarnowskiego. 
W Brzesku utworzono ekspozyturę 
tarnowskiego powiatu (Landkom-
missariat), któremu podlegał Urząd 
Wyżywienia, policja niemiecka 
i polska oraz utworzona w 1940 r. 
Powiatowa Rada Opiekuńcza. 

17 września 1939 r. odbyło się 
pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej, 
która powołała Straż Pożarną (ko-
mendant Stanisław Dudek - członek 
TG „Sokół”) i Straż Obywatelską 
(komendant Józef Kijak - członek 
TG „Sokół”). Organizacja ta na czas 
okupacji zawiesiła swoją działalność, 

istniała bowiem do 5 października 
1939 r. 

Do 29 grudnia 1939 r. burmi-
strzem miasta był Franciszek Soja. 
Po złożeniu przez niego dymisji (brak 
znajomości języka niemieckiego i po-
deszły wiek), niemiecki starosta po-
lecił Stefanowi Lasoniowi kierować 
Radą Miasta, która w sierpniu 1940 r.
została przekształcona w Radę Przy-
boczną. W jej składzie znaleźli się 
m.in. Stanisław Czyż (TG „Sokół ”), 
a po jego aresztowaniu zastąpił go 
Jan Janoszek, a nieco później Fran-
ciszek Rybicki (TG „Sokół ”). 

 Stanisław Czyż w 1941 r. został 
zesłany do obozu koncentracyjnego 
w Oświęcimiu. Szefem Rady Przy-
bocznej został wówczas Marian 
Młynek. Rada Miejska w latach 
1939 – 1940 obradowała w przed-
wojennym składzie, ale bez udziału 
radnych żydowskich i dlatego na 
stanowisko wiceburmistrza wy-
brano Jana Władysław Brzeskiego 
(TG „Sokół”). Pierwszym szefem 
administracji cywilnej w Brzesku 
był kpt. Paul Langer - nowy, kultu-
ralny w obejściu, niemiecki starosta 
pochodzący z Berlina, odnoszący 
się z szacunkiem do Polaków. Jego 
zastępcą został Storz, osobnik mało 
sympatyczny. Przez całą okupację 
tłumaczem był Franciszek Kadziella 
(Kondziela, Kondziołka) – Ślązak, 
były kleryk seminarium duchownego 
we Wrocławiu, powołany do wojska 
w ostatnim roku I wojny światowej. 
Po wojnie pozostał w Małopolsce. 
Ożenił się w Sanoku i uczył łaciny 

w szkołach średnich, nie stronił od 
alkoholu. W latach 1938 -1939 wy-
kładał łacinę w Gimnazjum Micha-
elitów w Pawlikowicach k. Wieliczki. 
Drugim tłumaczem został Stachoń, 
pochodzący najprawdopodobniej 
z Roztoki k. Wojnicza. 

Od marca 1940 r., po odejściu 
Langera landratem był dr Karl Bro-
schek (Broscchegg), wrogo ustosun-
kowany do Polaków, który nie posia-
dał takich pozytywnych cech jak jego 
poprzednik. Później zastąpił go na 
tym stanowisku wspomniany wyżej 
Storz, były urzędnik administracyj-
ny. Urzędem Pocztowym kierował 
Apel i jego następca Stephansburger. 
Apel, podobnie jak ppor. Riedel, nie-
jednokrotnie osobistym poręczeniem 
bronił Polaków przed aresztowaniem 
lub wywiezieniem do obozu zagłady.

Do pracy w Starostwie zgłosili 
się m. in.: adwokat dr Jakub Witek 
członek Wydziału Powiatowego, TG 
„Sokół” i SL, inż. Kazimierz Streer 
- agronom, Kazimierz Baltaziński- 
junior z Jasienia (nie miał obowiązku 
zgłoszenia się do pracy) – kierownik 
Urzędu Wyżywienia. Do policji utwo-
rzonej przez okupanta niemieckiego 
włączyli się m. in.: Jan Sułek, Ta-
deusz Cichocki, Jan Głąb, Józef Ma-
karucha z przedwojennej komendy 
policji i jeszcze kilku innych z róż-
nych posterunków, nie tylko z po-
wiatu brzeskiego. W grudniu 1939 r.
okupant zmienił obsadę posterun-
ku żandarmerii.  W pierwszych 
miesiącach okupacji posterunkiem 
kierował Makarucha, a następnie 

do końca okupacji ppor. 
N. Rieder (pozytywnie 
ustosunkowany do Po-
laków) i jego zastępca 
Besola, a podlegali mu 
volksdeutsche, mówiący 
po polsku: Józef Mi-
kler z Bielska, Erwin 
Kaleta, Lorentz Kohl, 
Kosman, Heczko, Ma-
terna ze Śląska, Artur 
Schilberger z Bydgosz-
czy, Robert John z kie-
leckiego. Uczestniczy-
li oni w zbrodniczych 
działaniach aparatu 
okupacyjnego w mieście 

Marian Stolarczyk

Z dziejów powiatu brzeskiego w latach 
drugiej wojny światowej (1939-1945) cz. 2

„Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi.
Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez. 
I są takie osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień”

Naszemu Koledze 
Konradowi

Składamy wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Teściowej Doroty
Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Kultury

wraz z pracownikami
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Odeszli w maju:
Agnieszka Okas (45) Brzesko
Zbigniew Laska (72) Brzesko
Tadeusz Rudnik (83) Brzesko
Stanisława Biel (72) Brzesko
Franciszek Wójtowicz (71) Brzesko
Hanna Rudnicka (79) Brzesko
Emilia Górska (89) Brzesko
Bogdan Śmiałek (70) Brzesko
Jadwiga Zydroń (69) Brzesko
Edward Piekarczyk (63) Jadowniki
Michalina Grochola (78) Jadowniki
Irena Szczupak (91) Jasień

i powiecie nad Uszwicą. Jednak byli 
wśród nich tacy, którzy wykonując 
policyjną robotę, wchodzili często 
w układy z mieszkańcami miasta. 
Szczególnie niebezpiecznymi żandar-
mami byli Artur Schilberger, współ-
pracujący z Gestapo tarnowskim 
oraz żandarmi, którzy nieco później 
zasilili posterunek brzeski, czyli Jó-
zef Lewonengg (pozytywny stosunek 
do Polaków), Wagner, Otto Lapsch 
i Willy Stosch. Ci dwaj ostatni byli 
zbrodniarzami, którzy w tamtych 
latach zamordowali wielu Żydów 
w Brzesku i powiecie. Konspiracja 
polska już w czasie trwania okupacji 
wydała na nich wyrok śmierci. Sam 
zamiar wykonania wyroku śmierci 
tak przeraził Lapscha, że poprosił 
on swoje władze o przeniesienie aż 
do Chorwacji.

Już 26 października 1939 r. nało-
żono obowiązek pracy na wszystkich 
mieszkańców Polski. 26 listopada 
1939 r. wprowadzono dowody roz-
poznawcze od 15 roku życia, doko-
nując przy okazji pierwszej selekcji 
mieszkańców miasta i powiatu. Żydzi 
i Cyganie (Romowie) otrzymali inne 
dowody rozpoznawcze. 15 grudnia 
1939 r. okupant skonfiskował od-
biorniki radiowe. Następnie zlikwi-
dowano polskie organizacje i stowa-
rzyszenia, z wyjątkiem PCK i OSP. 
A od 31 lipca 1940 r. polecono mel-
dować się oficerom Wojska Polskie-
go tak zawodowym, jak i rezerwy. 
Nałożono pogłówne na wszystkich 
obywateli od 18 roku życia (27.VI. 
1940 r.), wprowadzono nową walutę, 
tzw. młynarki (8.IV.1940).Wreszcie 
wszyscy zatrudnieni musieli złożyć 
przysięgę wierności wobec państwa 
niemieckiego.

Ponurą sławą cieszyło się nie tyl-
ko więzienie tarnowskie (Niemiecki 
Zakład Karny przy ul. Konarskiego 
17 i przy ul. Urszulańskiej – więzie-
nie Gestapo), ale również brzeskie 
więzienie Sądu Grodzkiego przy dzi-
siejszej ul. Kościuszki ( krótkotermi-
nowe kary aresztu) oraz areszt żan-
darmerii. Regułą było przetrzymy-
wanie w jednym pomieszczeniu kil-
kudziesięciu aresztantów – wrogów 
Rzeszy Niemieckiej. Dodać wypada, 
że więźniowie stawiający jakikolwiek 
opór byli natychmiast rozstrzeliwa-
ni. Przebywających w tych aresztach 
wykorzystywano do prac porządko-
wych w mieście, lub w gospodar-
stwach rolnych na terenie miasta 
i okolicy. Wkrótce rozpoczęły się 
wywózki bezrobotnych do przymu-
sowej pracy w Niemczech. W 1940 r.

tylko z Dębna, podobnie jak z in-
nych miejscowości, wywieziono na 
darmowe roboty do Niemiec ok. 70 
osób. Prawie równocześnie nałożono 
ogromne kontyngenty na posiadaczy 
nawet najmniejszych działek ziemi.

Kiedy Niemcy organizowali 
w Brzesku i powiecie swoją admi-
nistrację, bardziej odważni obywa-
tele miasta i powiatu przystąpili 
do tworzenia tajnych organizacji 
niepodległościowych. Wypada dodać, 
że większość mieszkańców Brzeska 
i powiatu wierzyła, że niemieckie 
panowanie w Polsce i Brzesku będzie 
trwało, co najwyżej kilka miesięcy. 
Inicjatywa związana z utworzeniem 
tajnej wojskowej organizacji, nale-
żała do przedwojennego środowiska 
legionistów i „Sokołów”. Wśród nich 
byli: Wojciech Kapustka - komen-
dant powiatowy „Strzelca”, Leopold 
Baj - TG „Sokół”, Stanisław Czap-
kiewicz „Sprężyna” – Obóz Zjedno-
czenia Narodowego, Karol Habryło 
- TG Sokół”, Edward Baj, Kazimierz 
Ziółkowski – SL?, Jakub Witek - TG 
„Sokół” i SL, mgr Stanisław Wrona, 
Kazimierz Kosiński – kierownik 
szkoły podstawowej - TG „Sokół”. To 
oni utworzyli w Brzesku Służbę Zwy-
cięstwu Polski, a inicjatywa w tym 
zakresie należała do Wojciecha 
Kapustki „Rawicza”. Komendantem 
SZP został Kapustka, a jego zastępcą 
Czapkiewicz, który później został 
adiutantem „Rawicza”. Ten ostatni 
organizował struktury organizacyjne 
SZP w południowej części powiatu 
brzeskiego, natomiast Kapustka za-
jął się północną częścią tego powiatu.

Powiat brzeski w strukturach 
organizacyjnych SZP otrzymał 
kryptonim „Salcia”. Obok w/w do 
organizacji tej pozyskano m.in. 
Ignacego Patolskiego , Józefa 
Zabiegałę, Stanisława Paździorę, 
Józefa Jakubowskiego (wszyscy 
TG „Sokół”), sierż. Jana Jarosza 
„Straszewski” i kilku policjantów 
oraz por. Alberta Kryszczuka „Woj-
ciech” i „Skała” - objął stanowisko 
zastępcy komendanta, Wiktorię 
Sobol „Ewa” – łączniczka i kolpor-
terka, a jej mąż Zenon Sobol „Tur” 
prowadził kancelarię i nasłuch 
radiowy oraz był szyfrantem.

Po klęsce wrześniowej, utwo-
rzony 30 września 1939 r. we 
Francji rząd gen. Władysława 
Sikorskiego, już 13 listopada 1939 
r. powołał do życia Związek Walki 
Zbrojnej, który w Brzesku zyskał 
poparcie środowiska legionowego, 
Stronnictwa Ludowego, Polskiej 

Partii Socjalistycznej, Stronnictwa 
Narodowego i Stronnictwa Pracy. 
Struktury brzeskiej i powiatowej 
organizacji SZP weszły w jego skład. 
Od 11 listopada 1939 r. członkowie 
SZP składali uroczystą przysięgę, 
obowiązującą w Brzesku i powiecie 
również w Związku Walki Zbrojnej. 
„W obliczu Boga Wszechmogącego 
i Najświętszej Marii Panny, Kró-
lowej Korony Polskiej, kładę swoje 
ręce na ten święty Krzyż, znak męki 
i zbawienia, przysięgam być wierny 
Ojczyźnie mojej Rzeczypospolitej 
Polskiej, stać nieugięcie na straży 
jej honoru i o wyzwolenie Jej z nie-
woli walczyć ze wszystkich sił, aż 
do ofiary mego życia”. Przyjmujący 
przysięgę kpt. Wojciech Kapustka 
odpowiadał „ Przyjmuję cię w szeregi 
żołnierzy armii polskiej walczącej 
z wrogiem z bronią w ręku. Zwycię-
stwo będzie twoją nagrodą, zdrada 
karana jest śmiercią”. Członkowie 
tej organizacji w 1939 i 1940 r. gro-
madzili broń, organizowali szkolenie 
wojskowe, prowadzili wywiad woj-
skowy i cywilny, nasłuch radiowy, 
wydawali komunikaty oparte na tym 
nasłuchu, zwalczali propagandę nie-
miecką. W tej organizacji (ZWZ) obok 
Kryszczuka i Juliana Grochala, jako 
pierwsi z Dębna, złożyli przysięgę 
plut. Henryk Rusin i kpr. Władysław 
Rusin. W tym samym roku tworzą się 
pierwsze zręby „Straży Chłopskiej” 
w postaci tzw. trójek ludowych (tylko 
trzech członków mogło się znać) oraz 
Narodowej Organizacji Wojskowej 
i Narodowych Sił Zbrojnych.
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W dniu 21 maja grupa 30 uczniów z klas 
czwartych i piątych Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Jasieniu wyruszyła ku 
przygodzie, jaką był pobyt na zielonej 
szkole w ośrodku wypoczynkowym 
„Kudowianka” w Ochotnicy Dolnej.

Pierwszym punktem na naszej 
mapie zielonej szkoły był Wiejski 
Ośrodek Kultury w Ochotnicy Gór-
nej, w którym poznaliśmy historię 
najdłuższej wsi w Polsce, zwiedzi-
liśmy Muzeum Pamięci Narodowej 
i Sztuki Ludowej, a także obej-
rzeliśmy wystawę „Lotnicze ślady 
w Gorcach”. Zdobyliśmy też szczyt 
Magurki (1108 m), po drodze mijając 
miejsce katastrofy amerykańskiego 
bombowca B-24 „Liberator” w grud-
niu 1944. Docierając do szczytu, 
podziwialiśmy z wieży widokowej 
piękną panoramę Tatr. Kolejne gór-
skie wędrówki zakończyliśmy na 

7 czerwca 2018 r. Turniejem Finało-
wym zakończyły się zmagania w Małej 
Bocheńskiej Lidze Piłki Ręcznej 
organizowanej przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Bochni. W tej 
lidze startowali uczniowie klas piątych 
z Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Brzesku.

Podczas turnieju finałowego ro-
zegrane zostały mecze o miejsca, 
które w ostatecznej klasyfikacji za-
jęły poszczególne zespoły w sezonie 
2017/2018. Zawodnicy z PSP 2 Brzesko, 
dzielnie walcząc przez cały rok szkolny, 
uplasowali się na czwartym miejscu, 
dającym w ostatecznym rozrachunku 
prawo gry o 3. pozycję. W ostatnim 
pojedynku młodzi piłkarze ręczni poko-

Zielona szkoła w Ochotnicy Dolnej

Liga Piłki Ręcznej

Lubaniu (1225 m) i Palenicy (722 m).
Były też wycieczki autokarowe do 
Niedzicy i Szczawnicy.

W sobotnie popołudnie 26 maja 
odwiedzili nas rodzice, którzy obejrzeli 
krótki występ z okazji Dnia Matki 
i Światowego Dnia bez Papierosa.

Nie byłoby udanego pobytu bez 
zabawy podczas dyskoteki, w cza-
sie której wy-
bierano najlep-
szych tancerzy. 
Chętne osoby 
prezentowa ły 
swoje umiejęt-
ności wokalne 
podczas kon-
kursu karaoke. 
Poznaliśmy rów-
nież zwycięzców 
w  konkurs i e 
wiedzy, który 

nali rówieśników z SP 
5 Bochnia 6:4, zdoby-
wając brązowy medal 
w Małej Bocheńskiej 
Lidze Piłki Ręcznej. Ce-
remonię uświetnił mecz 
seniorskich drużyn MO-
SiR-u Bochnia z ekipą 
SPR PWSZ Tarnów 
(tarnowianie wywalczy-
li w tym sezonie awans 
do PGNiG Superligi mężczyzn). 

„Brązową” reprezentację PSP 2 
Brzesko tworzyli: Jakub Malaga, 
Maksymilian Pytka, Mikołaj Sarlej 
jako bramkarze oraz Filip Babicz, 
Igor Blecharski, Bartosz Dumań-
ski, Szymon Karwasiński, Jakub 

dotyczył wiadomości poznanych na 
zielonej szkole. W niedzielny poranek 
na apelu podsumowującym wręczyli-
śmy zwycięzcom dyplomy i nagrody 
we wszystkich konkursach. Zmęczeni, 
ale i radośni wróciliśmy do swoich 
codziennych obowiązków. Opiekunami 
byli: Kinga Kuchta, Tomasz Lutyński, 
Marek Bochenek.               MB

Pacura, Wiktor Piwowarski, Mak-
symilian Put, Krzysztof Wasyłek 
i Mateusz Szewczyk, który z 29. 
bramkami na koncie został drugim wi-
cekrólem strzelców w MBLPR. Opieku-
nem zespołu był Marcin Gromadzki.                       

MG

1 czerwca w Tauron Arena odbyła 
się projekcja filmowej adaptacji 
„Pięknej i Bestii” z muzyką na 
żywo. Partie wokalne wykonali Ewa 
Konstancja Bułhak, Sylwia Banasik 
oraz Damian Aleksander. Najwięk-
szą radością dla brzeszczan była 
obecność Huberta Zapióra, który 
zaprezentował najlepszy przykład 
operowej siły swojego głosu w pol-
skiej wersji partii wokalnej tytułowej 

Brzeszczanin w wielkim świecie
bestii „Aż po zmierzch”. To właśnie 
jeden z  powodów, dla których kul-
towość przedstawionej opowieści 
nie jest żadną przeszkodą, a raczej 
dodatkową motywacją do spełniania 
swojego powołania. Wszyscy wokali-
ści byli równie dobrzy, trzeba jednak 
podkreślić, że Hubert był jedynym 
zawodowym barytonem na koncercie.

Miałam okazję być na koncercie 
z rodziną. Na początku kiedy przy-

gasły światła przedstawiony został 
asystent kompozytora Alana Men-
kena. Później na ekranie pojawił 
się sam Alan Menken. Rozpoczął się 
film z orkiestrą, która uświetniła 
całą projekcję. Wszystko współgrało 
i tworzyło jedną całość. To tylko do-
wód, że muzyka filmowa, a zwłaszcza 
na żywo potrafi naprawdę napełnić 
duchem kultury nie tylko dorosłych, 
ale i dzieci. Chcę przypomnieć, że 
akurat ta projekcja odbyła się w ra-
mach Dnia Dziecka. 

Karolina Kluz

fot. M. Bochenek

fot. M. Gromadzki

WOKÓŁ NAS
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W drugi weekend czerwca na kortach 
BOSiR-u Brzesko rozegrany został tra-
dycyjny turniej tenisowy upamiętnia-
jący postać Józefa Wojciechowskiego 
– znanego przed laty działacza sporto-
wego, szczególnie 
oddanego tej jed-
nej dyscyplinie 
sportowej.
 W zawodach 
uczestniczyło 60 
tenisistek i teni-
sistów z całej Ma-
łopolski. Wśród 
zawodników byli 
jego stali bywal-
cy, ale pojawi-
ło się też wiele 
nowych twarzy. 
Głównym koordy-
natorem turnie-
ju był Wojciech 
Wojciechowski, a sponsorami zawodów 
były Urząd Miejski, który ufundował 
puchary i nagrody oraz BOSiR, który 
udostępnił korty tenisowe. 

Najstarszym uczestnikiem tur-
nieju był 78-letni Janusz Mączka, 
który okazał się najlepszy w swo-

XI Memoriał Józefa Wojciechowskiego
jej kategorii wiekowej. Puchar Fair 
Play otrzymała Julia Bodura, zara-
zem najmłodsza zawodniczka. Szcze-
gólne powody do zadowolenia miał 
krakowianin Jarosław Kosek, który 

do tej pory wziął udział we wszyst-
kich 11 edycjach Memoriału i wresz-
cie sięgnął po zwycięstwo w swojej 
kategorii wiekowej. Bardzo dobrze 
zaprezentowali się przedstawiciele 
gospodarzy, którzy zajęli dwa pierw-
sze i trzy drugie miejsca, a finał ka-

tegorii +60 był wewnętrzną sprawą 
brzeskich tenisistów. 

Wyniki
Kobiety: 1. Grażyna Góra, 2. Ju-

lia Bodura, 3. Małgorzata Socha. 
Kat. +45: 1. Marcin Stępak 

(Niepołomice), 2. Tomasz Kałwa, 
3. Jarosław Starzyk (obaj Kraków).

Kat. +55: 1. Jarosław Kosek, 2. 
Tomasz Kwinta (obaj Kraków), 3. 
Andrzej Mikołajczyk (Myślenice). 

Kat. +60: 1. Kazimierz Waw-
rykiewicz, 2. Kazimierz Brzyk 
(obaj Brzesko), 3. Andrzej Kmie-
cik (Kraków).

Kat. +65: 1. Jacek Wojdy-
ło (Kraków), 2. Michał Kostecki 
(Brzesko), 3. Krzysztof Wiśniow-
ski (Tymbark).

Kat. +70: 1. Janusz Mączka 
(Kraków), 2. Zbigniew Kowalczyk 
(Brzesko), 3. Zbysław Muszyński 

(Bochnia).
Kat. open: 1. Tomasz Ptak (Kra-

ków), Grzegorz Matras (Limanowa), 
3. Damian Inglot (Kraków). 

Debel: 1. Tomasz Ptak i Tomasz 
Kałwa, 2. Sebastian Dyla i Jarosław 
Starzyk.            WALP     

W imponującym stylu drużyna seniorów 
Can-Pack Okocimskiego wywalczyła 
upragniony awans do IV ligi. Podopiecz-
ni Rafała Polichta w całym sezonie 
odnieśli 25 zwycięstw, jeden mecz 
zremisowali, nie ponosząc ani jednej 
porażki. Ten jeden remis zanotowali na 
inaugurację sezonu (2:2 z Rylovią Rylo-
wa), później nie pozwolili sobie odebrać 
ani jednego punktu. Rozgrywki zakoń-
czyli z dorobkiem 76 punktów, a nad 
drugą w tabeli Rylovią mieli przewagę 
18 punktów. Na kibicach robi wrażenie 
strzelecki dorobek „Piwoszy”. Zdobyli 
85 bramek, co daje średnią 3,3 gola na 
jeden mecz. Ich najwyższe zwycięstwa 
to 7:0 i 6:0 z drużyną Novi/Rzezawian-
ka Rzezawa, 6:1 i 4:1 z Naprzodem 
Sobolów, 5:0 z Olimpią Bucze oraz 6:0 
z Sokołem Borzęcin. Najlepszym strzel-
cem Can-Pack Okocimskiego Brzesko 
i całej ligi został Tomasz Gałka z 29 
bramkami, który trzykrotnie popisał 
się hat-trickiem, a w jesiennym meczu z 
Rzezawianką strzelił aż 4 gole. Brzescy 
piłkarze najlepiej ze wszystkich drużyn 

IV liga wraca do Brzeska
spisywali się też w obronie, o czym 
świadczy tylko 17 straconych goli (śred-
nio 0,7 na jeden mecz). Determinacja, 
zaangażowanie i rzetelne realizowanie 
założeń technicznych sprawiły, że brze-
scy kibice i sami piłkarze mogli cieszyć 
się z awansu już na cztery kolejki przed 
zakończeniem sezonu. 

Od kiedy w nazwie klubu pojawiła 
się również nazwa głównego sponsora, 
jakim jest Can-Pack, sytuacja na sta-
dionie przy Okocimskiej znacznie się 
poprawiła. Skład zarządu klubu stano-
wią młodzi ludzie, ale twardo stąpający 
po ziemi, pozbawieni niezdrowych wiel-
komocarstwowych ambicji, na który 
klubu po prostu nie stać. Jedyny cel, 
jaki postawili trenerowi i zawodnikom, 
to uświetnienie jubileuszu 85-lecia 
istnienia klubu awansem do IV ligi. 
Awans cieszy podwójnie, bo nie dość, 
że wywalczony w imponującym stylu., 
to prawie w stu procentach za sprawą 
własnych wychowanków. A skoro mowa 
o wychowankach, to budujące wiado-
mości nadchodzą z boisk, na których 

swoje mecze rozgrywają młodzieżowe 
drużyny Can-Pack Okocimskiego. 
Akademia Piłkarska funkcjonująca w 
strukturach klubu świętowała w tym 
sezonie także kilka spektakularnych 
sukcesów, o czym informowaliśmy już 
na łamach BIM-u. 

Czy w obliczu awansu na wyższy 
szczebel szykują się jakieś zmiany 
personalne? Jak się nieoficjalnie do-
wiedzieliśmy, wielkiej rewolucji ka-
drowej w klubie nie będzie. Na pewno 
swoją posadę utrzyma Rafał Policht, 
którego chętnie widzieliby u siebie 
działacze najmożniejszych klubów w 
regionie. Jako nieoficjalną informację 
należy potraktować także doniesienia 
o staraniach, aby do drużyny powrócili 
Karol Baran (ostatnio grający w Rylo-
vii) i Rafał Moneta (Ostatnio Strażak 
Mokrzyska). 

Podobno jubileusz 85-lecia istnienia 
klubu uświetniony zostanie meczem z 
Garbarnią Kraków, która w tym roku 
wywalczyła awans do I ligi. W nowym 
sezonie, już IV-ligowym kibiców czeka 
wiele interesujących spotkań, jak na 
przykład z Unią Tarnów, Barciczanką, 
Limanovią, Glinikiem Gorlice, Bocheń-
skim KS czy Tarnovią. 

EMIL 

fot. M. Kotfis
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We wtorkowe popołudnie 29 maja 
dziewczęta i chłopcy ze szkół podstawo-
wych zakończyli zmagania w II Edycji 
Gminnej Ligi Piłki Nożnej, nad którą 
patronat sprawował burmistrz Brzeska 
Grzegorz Wawryka i starosta brzeski 
Andrzej Potępa. Turnieje rozgrywane 
były na Orliku „Zielonka”, gdzie nad 
wszystkim czuwali animatorzy spor-
tu. Do zmagań w kategorii dziewcząt 
przystąpiły zawodniczki UKS Volley, 
UKS Junior Okocim, PSP Mokrzyska. 

W maju w Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Jasieniu odbył się już po raz 
drugi Memoriał im. Marka Chmie-
larza, naszego wspaniałego kolegi 
i świetnego nauczyciela. 

Marek Chmielarz urodził się 
w Szczepanowie, był absolwentem 
krakowskiej AWF i przez wiele lat pra-
cował jako nauczyciel w Szkole Podsta-
wowej w Jasieniu. Dał się poznać jako 
pogodny człowiek, łatwo nawiązujący 
kontakt z uczniami, którzy pod jego 
kierunkiem odnosili wiele sukcesów 
sportowych. Z pasją or-
ganizował zajęcia po-
zalekcyjne. To między 
innymi dzięki jego za-
angażowaniu udało się 
w 2007 roku dokończyć 
budowę sali sportowej 
w jasieńskiej szkole. 
Jego zalety docenił bur-
mistrz Brzeska, który 
przyznał mu specjalną 
nagrodę. Marek Chmie-
larz był także wielokrot-
nie nagradzany przez 
dyrektora szkoły. Zmarł 
w wieku 45 lat po długiej 
i ciężkiej chorobie. Jego 

W kategorii chłopców o pierwsze miejsce 
walczyli: PSP Jasień, PSP Okocim, PSP 
Mokrzyska. Mecze rozgrywane były sys-
temem każdy z każdym mecz i rewanż. 
Prowadzona była również klasyfikacja 
króla strzelców w kategorii dziewcząt 
i chłopców. Serdeczne podziękowania 
dla opiekunów drużyn, którzy swój wol-
ny czas poświęcili dla swoich uczniów. 

Klasyfikacja dziewcząt: 1. Mokrzy-
ska - 13 pkt, 2. UKS Volley –12 pkt, 
3.UKS Junior – 1 pkt 

pogrzeb odbył się 7 maja 2013 roku na 
cmentarzu w Szczepanowie.

 W turnieju koszykówki dziewcząt 
poświęconym Markowi wzięło udział 6 
zespołów: PSP Jasień, PSP Brzesko2, 
PSP Okocim, PSP Mokrzyska, MTS 
Ikar Niepołomice, PSP Jasień II. 
Awans do półfinałów uzyskały dwie 
pierwsze drużyny z grupy. Sędzią za-
wodów był Bogusław Dymek. 

Wyniki turnieju: 1. MTS Ikar Nie-
połomice, 2. PSP Jasień, 3. PSP Brze-
sko2, 4. PSP Okocim, 5. PSP Jasień II, 

Klasyfikacja chłopców: 1. PSP Oko-
cim – 8 pkt, 2. PSP Mokrzyska – 6 pkt, 
3. PSP Jasień – 1 pkt 

Król strzelców w kategorii dziew-
cząt to Amelia Miterka – UKS Volley 
(6 bramek). Król strzelców w kategorii 
chłopców to Hubert Siciarz – PSP Mo-
krzyska (5 bramek)

Skład PSP Mokrzyska dziew-
cząt: Martyna Sorota, Katarzyna Ożóg, 
Katarzyna Siudut, Anna Siudut, Maja 
Synowiec, Amelia Lewandowska, Na-
talia Cholewa, Zuzanna Tyrkiel, Kinga 
Kapcia, Wiktoria Knap, Julia Marecik, 
Aleksandra Rypczyńska

Skład PSP Mokrzyska chłopcy: 
Hubert Siciarz, Jakub 
Knap, Mateusz Szatkow-
ski, Adrian Tyrkiel, Sła-
womir Bełżek, Bartosz 
Musiał, Wojciech Stanisz, 
Jan Cisak, Igor Ożóg, 
Oskar Faltyn, 

Serdecznie
gratulujemy!
Sponsorami pucha-

rów, dyplomów i na-
gród był Urząd Miejski 
i Starostwo Powiatowe 
w Brzesku.                  MB

6. PSP Mokrzyska.
Wszystkie drużyny otrzymały 

statuetki, dyplomy i nagrody. Trzy 
pierwsze miejsca zostały dodatkowo 
nagrodzone medalami. Uroczystej de-
koracji wszystkich zawodniczek doko-
nała Barbara Chmielarz oraz dyrektor 
PSP w Jasieniu Urszula Brachuc. 

Zadanie publiczne pn. II Me-
moriał im. Marka Chmielarza jest 
współfinansowane przez Powiat 
Brzeski. 

                 MB

Liga Piłki Nożnej

II Memoriał im. Marka Chmielarza

SPORT

fot. M. Bochenek

fot. M. Bochenek
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Po raz czwarty plac Kazimierza 
Wielkiego stał się areną turnieju 
bokserskiego rozgrywanego w ra-
mach cyklu zawodów o Międzyna-
rodowe Grand Prix Małopolski. 
Organizatorami turnieju były 
Małopolski Związek Bokserski, 
Polski Związek Bokserski, Urząd 
Miejski oraz starostwo powiato-
we i województwo małopolskie. 
Kibice obejrzeli łącznie 20 walk 
w kategoriach junior i senior. 

Obsadę sędziowską brzeskiego 
turnieju stanowili supervisor Ryszard 
Grzybek oraz Łukasz Dudziak, Kazi-
mierz Mietła, Maciej Nikiel, Michał 
Nowiński i Michał Pajda. Lekarzem 
zawodów był Janusz Wójcik, a spike-
rem anonsującym poszczególne walki 
– Krzysztof Bigaj. Do Brzeska przy-
było 40 pięściarzy reprezentujących 
13 klubów, w tym BKB Magic Boxing 
Brzesko – klubu założonego przed laty 
przez aktualnego trenera Edmunda 
Kubisiaka, pełniącego równocześnie 
funkcję prezesa Małopolskiego Związ-
ku Bokserskiego. To on sprawił, że 
pięściarskie turnieje już wielokrotnie 

Pod koniec maja br. w Łodzi odbyły 
się Mistrzostwa Polski w pływaniu 
z udziałem dwóch reprezentantów 
BOSiR-u Brzesko – Wojciecha Wojda-
ka i Krystiana Bałabucha. Ich dobra 
postawa w zawodach sprawiła, że brze-
ski klub zajął 17. miejsce w gronie 97 
sklasyfikowanych klubów. Nasz eks-
portowy kraulista przywiózł z Łodzi 
trzy złote medale, zaś specjalizujący 
się w stylu zmiennym Bałabuch wy-
stąpił w dwóch finałach A, w jednym 
z nich ocierając się o podium. 

Wojciech Wojdak tradycyjnie zgar-
nął trzy krążki z najcenniejszego 
kruszcu na dystansach 400, 800 
i 1500 metrów stylem dowolnym. 
Widać jednak, że brzeski pływak po 
kłopotach zdrowotnych nie osiągnął 
jeszcze optymalnej formy, bo na żad-
nym z tych dystansów nie uzyskał 
wyznaczonego przez Polski Związek 
Pływacki kryterium dającego prze-
pustkę do Mistrzostw Europy, które 
w tym roku odbędą się w Glasgow. 
Najbliższy osiągnięcia wymaganego 
minimum kwalifikacyjnego był na 
dystansie 400 metrów, na którym za-

gościły w Brzesku. 
Na ringu gospodarzy reprezento-

wał Piotr Franczyk, który zwyciężył 
swoją walkę w kategorii 75 kg (senior). 
Najlepszym juniorem zawodów wybra-
ny został Jan Stasikiewicz (OKB Odra 
Opole – 60 kg), najlepszym seniorem 
– Dominik Żmuda (Grappling Kraków 
– 81 kg)), a najlepszym zawodnikiem 
Tomasz Czy-
czerski (OKB 
Odra Opole – 81 
kg). Nagrodę dla 
najlepszego sę-
dziego otrzymał 
Kazimierz Mie-
tła – instruktor 
AIBA, który ty-
dzień wcześniej 
sędziował jedną 
w  walk  pod-
czas Gali Bok-
su Zawodowego 
w Rzeszowie 
transmitowanej 
przez TVP. 

Podczas jed-
nej z przerw po-

brakło mu zaledwie 0,31 sekundy, aby 
sprostać związkowym wymaganiom. 
Z reporterskiego obowiązku dodajmy, 
że w finałowym wyścigu Wojciech 
Wojdak z czasem 3:48,95 wyprzedził 
Filipa Zaborowskiego (MKP Szczecin) 
i Bartłomieja Koziejko (MTP Kormo-
ran Olsztyn). Na dystansie dwukrotnie 
dłuższym na podium tuż za nim sta-
nęli Zaborowski i Krzysztof Pielowski 
(KS AZS UWM Olsztyn), a brzeski 
kraulista osiągnął czas 7:56,95 (o 15 
sekund wolniej 
od wymaganego 
minimum. W wy-
ścigu na 1500 me-
trów podopieczny 
Marcina Kacera 
popłynął w czasie 
15:13,67 (do wy-
jazdu na Mistrzo-
stwa Europy za-
brakło 8 sekund), 
co pozwoliło mu 
wyprzedzić Pie-
lowskiego i An-
toniego Kałużyń-
skiego (Mokotow-

między walkami Edmund Kubisiak 
w imieniu Małopolskiego Związku 
Bokserskiego i Polskiego Związ-
ku Bokserskiego wręczył puchary 
w uznaniu zasług dla promocji i roz-
woju boksu olimpijskiego. Pucharami 
wyróżnieni zostali burmistrz Grze-
gorz Wawryka i starosta Andrzej Po-
tępa, w którego imieniu wyróżnienie 
odebrał Andrzej Surówka, dyrektor 
Wydziału Geodezji i Kartografii 
brzeskiego starostwa i … były mistrz 
Polski w boksie.          WALP        

ski UKT Warszawianka). 
Bardzo dobrze zaprezentował się 

w Łodzi Krystian Bałabuch, który wy-
startował w trzech konkurencjach. Na 
400 metrów stylem zmiennym dotarł do 
finału A, w którym uplasował się na 6. 
miejscu (czas 4:34,52). Zwyciężył Dawid 
Szwedzki (WKS Śląsk Wrocław). Na 
dystansie o połowę krótszym w finale 
A zajął 4. lokatę, czyli do brązowego 
medalu zabrakło niewiele. Złotym 
medalistą w tym wyścigu został Jan 
Świtkowski (KU AZS UMCS Lublin). 
Krystian wystartował także w wyścigu 
na 50 metrów stylem motylkowym, 
zajmując 18. miejsce.          PRUD 

Olimpijski boks w Brzesku

Idź złoto do złota

fot. K. Bigaj

fot. www.brzesko.pl
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