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Dobiega końca rozpoczęta kilka mie-
sięcy temu budowa Brzeskiego Parku 
Logistyki w Jasieniu organizowanego 
przez firmę Zasada Trans Spedition.

Można założyć, że KGW  „Tradycja” z Ja-
downik w obecnym kształcie obchodzi w tym 
roku 20-lecie istnienia, choć jego początki 
sięgają lat 70. XX wieku.

Wojciech Wojdak, najwybitniejszy brze-
ski sportowiec, dwukrotny medalista MŚ 
i olimpijczyk, powrócił do swojego macie-
rzystego klubu, BOSiR Brzesko. 

s. 22s. 20s. 8

Styczeń-marzec 2021

Gazeta bezpłatna

Na początku marca w odstępie 
zaledwie kilku dni w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Brzesku 
Przewodniczący Zarządu Związ-
ku Międzygminnego do spraw 
Wodociągów i Kanalizacji w Brze-
sku Grzegorz Brach oraz Czło-
nek Zarządu Bogusław Sambor 
podpisali dwie umowy dotyczące 
dwóch inwestycji związanych 
z budową kanalizacji – w Jadow-
nikach i Jasieniu.

Budową odcinka kanalizacji 
sanitarnej w Jadownikach zaj-
mie się Zakład Robót Inżynieryj-
no-Budowlanych Michał Anioł 
ze Starego Wiśnicza. Zakres 
prac obejmuje wykonanie prze-
pompowni wraz z odcinkiem sie-
ci, do której podłączony będzie 
między innymi miejscowy Dom 

Ludowy. Główny odcinek kanali-
zacji powstanie na ulicy Sporto-
wej. Koszt robót wyniesie ponad 
700 tysięcy złotych, a ostateczny 
termin ich zakończenia wyzna-
czono na 31 sierpnia br.

W Jasieniu, od zachodniej 
strony ulicy Warszawskiej zosta-
nie wybudowany kolejny ważny 
odcinek sieci kanalizacyjnej. Za-
danie wykona bocheńska Firma 
Usługowo-Handlowa MONTER 
Artura Kasprzyka. Koszt inwe-
stycji oszacowany został w wyso-
kości blisko 330 tysięcy złotych. 
Zakończenie prac nastąpić ma 
najpóźniej 30 lipca br. 

Oba zadania będą realizowane 
przy 50-procentowym dofinan-
sowaniu pozyskanym z naboru 
wniosków o przyznanie pomocy 
dla operacji typu „Gospodar-
ka wodno-ściekowa” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwe-
stycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej in-
frastruktury, w tym w energię 
odnawialną i oszczędzanie ener-
gii”, objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020.  GB

Rozbudowa kanalizacji

Oba zadania zostaną 
zrealizowane w tym 
roku, a ich łączny 

koszt wyniesie ponad 
1,3 miliona złotych.
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Według planu prace powinny rozpocząć się wiosną tego roku, jednak 
wyłoniony w drodze przetargu wykonawca zapowiada, że przystąpi 
do budowy, gdy tylko pozwolą na to warunki pogodowe. 

Wspomniana inwestycja będzie realizowana przy wykorzystaniu 
dofinansowania uzyskanego ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia-
łania „Kwartet na Przedgórzu”. Jest to ostatni już etap rozbudowy 
infrastruktury Ogródka Jordanowskiego, największego w centrum 
Brzeska parku rekreacyjnego, który w zeszłym roku został wzboga-
cony o szereg nowych urządzeń i tzw. manipulacyjnych zabawek dla 
dzieci. Cały obszar Ogródka został też objęty systemem nowoczesne-
go monitoringu wizyjnego. 

Nowa alejka zostanie wybudowana na zieleńcu znajdującym się 
pomiędzy RCK-B, a alejką biegnącą równolegle do ulicy Uczestników 
Ruchu Oporu. Towarzyszące jej zamgławiacze (zwane potocznie kur-
tynami wodnymi) będą służyć w lecie jako źródło chłodzącej mgieł-
ki wodnej dla przechadzających się tędy spacerowiczów. Przy alejce 
zostaną też usadowione dwie nowoczesne ławki – jedna wyposażona 
w gniazda USB do ładowania mobilnych urządzeń, druga z integral-
nym stojakiem na rowery. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie 
150 tysięcy złotych – gmina wyłoży na to zadanie 100 tysięcy, a resztę 
stanowi pozyskane przez Urząd Miejski dofinansowanie, przyznane 
w maksymalnej wysokości, jaką przewidywał regulamin obowiązujący 
przy naborze wniosków dotyczących podobnych przedsięwzięć.

– Warto zaznaczyć, że jednym z istotnych warunków otrzymania do-
tacji było posiadane doświadczenie w realizacji projektów z udziałem 
unijnych funduszy – mówi burmistrz Tomasz Latocha.  IK

Kurtyny wodne Na początku lutego burmistrz Brzeska Tomasz Latocha 
podpisał umowę z firmą Jawor, reprezentowaną przez 
jej właściciela Bartosza Jawora, na wykonanie alejki 
z kostki brukowej z systemem pięciu zamgławiaczy, 
która przebiegać będzie w pobliżu budynku Regional-
nego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego. 

Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską 
z udziałem środków EFRROW w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, poddziałanie 
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwo-
ju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Pod koniec lutego wyłoniony został wykonawca 
zaplanowanych na ten rok prac. Do przetargu 
przystąpiło pięć firm – za najkorzystniejszą zo-
stała uznana oferta złożona przez tarnowskie 
Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Handlo-
we MATEO, którego właścicielem jest Józef Fir-
muga. Przypomnijmy, że w zeszłym roku wyko-
nane zostały już fundamenty, izolacje i wszelkie 
prace ziemne za około pół miliona złotych. Koszt 
tegorocznych prac wyniesie ponad 3,2 miliona 
złotych. 

Projekt budowanej w Mokrzyskach hali uwzględ-
nia wszelkie standardy pozwalające na prowadzenie 
zajęć  wychowania fizycznego i organizację zawodów 
sportowych na wysokim poziomie. W budynku po-
wstanie przykryte łukowym dachem pełnowymiaro-
we boisko (19 × 36 metrów), któremu towarzyszyć 
będzie dwukondygnacyjne zaplecze sportowe. 

Na ten obiekt z utęsknieniem czekają wszyscy 
mieszkańcy Mokrzysk. Tutejsza szkoła podstawo-
wa to pod względem liczby uczniów trzecia tego 
typu placówka w gminie.  MK

Hala w Mokrzyskach – II etap
Już wkrótce zostanie rozpoczęty drugi etap budowy hali sportowej wraz z prze-
wiązką i infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w Mokrzyskach. 
W tym roku budynek zostanie doprowadzony do stanu surowego. Zakończenie 
całej inwestycji nastąpić ma w 2022 roku.
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Koszt obu tych inwestycji wyniesie 693 272 zło-
tych, a realizowane będą przy 60-procentowym 
dofinansowaniu z funduszu Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. Na termomodernizację budynku 
brzeski samorząd wyda 587 tysięcy złotych, a na 
drugie z tych zadań – nieco ponad 106 tysięcy. 
Zgodnie z zawartymi umowami prace mają zostać 
wykonane do grudnia tego roku, jednak obaj wyko-
nawcy deklarują, że wykonają je przed ustalonym 
terminem.

W ramach zaplanowanych prac przewidziano 
izolację ścian fundamentowych, ocieplenie styropia-
nem ścian i stropodachu oraz wymianę okien (wraz 
z parapetami) i drzwi zewnętrznych. Ponadto zosta-
nie zmodernizowana instalacja centralnego ogrze-
wania (zainstalowane będą 54 grzejniki płytowe), 

a dodatkowo zamontowana będzie instalacja foto-
woltaiczna (64 tzw. moduły fotowoltaiczne).

Tymczasem trwają przygotowania do ogłosze-
nia przetargu na wykonanie termomodernizacji 
budynku brzeskiego przedszkola nr 4. Projekt jest 
już gotowy, a przetarg po wypełnieniu wszystkich 
niezbędnych procedur zostanie ogłoszony na po-
czątku II kwartału tego roku.

Termomodernizacja każdego budynku ma za-
wsze znaczący wpływ na obniżenie kosztów oraz 
na poprawę jakości otaczającego nas powietrza. 
W energetycznym audycie dotyczącym przedszko-
la nr 10 wykazano, że termomodernizacja tego 
obiektu spowoduje 60-procentowy wzrost energe-
tycznej efektywności, redukcję emisji dwutlenku 
węgla o 60 procent, a także zbliżone procentowo 
obniżenie emisji szkodliwych substancji.  ZW

Termomodernizacja „dziesiątki”

Rozpoczęła się jedna z dwóch zaplanowanych na ten rok inwestycji związanych 
z funkcjonowaniem przedszkola nr 10 w Brzesku. Na placu budowy już pojawiła 
się kielecka firma remontowo-budowlana SGBUD, która wykona termomoderni-
zację budynku. Po zakończeniu sezonu grzewczego do modernizacji instalacji c.o. 
przystąpi krakowskie przedsiębiorstwo MS Usługi Inżynierskie. 

Brzeski samorząd systematycznie wykorzystuje możliwości po-
zyskiwania unijnych funduszy na zakup komputerów służących 
uczniom do zdalnej nauki w okresie pandemii. W połowie mar-
ca burmistrz Tomasz Latocha odebrał z rąk Marty Malec-Lech, 
członka Zarządu Województwa, promesę potwierdzającą przy-
znanie dofinansowania w wysokości blisko 75 tysięcy złotych na 
zakup laptopów, słuchawek i kamerek internetowych dla 11 szkół 
podstawowych z terenu gminy.

To już trzecia dotacja pozyskana przez Urząd Miejski na ten 
cel w ostatnich 11 miesiącach – tym razem przyznana w ramach 
projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pa-
kiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”.

Za każdym razem komputery są przekazywane do Wydziału 
Edukacji Kultury i Sportu w celu rozdysponowania ich – na zasa-
dzie użyczenia – uczniom wskazanym przez dyrektorów poszcze-
gólnych szkół.  JC

Laptopy do zdalnej nauki

Przypomnijmy, że burmistrz Tomasz Latocha już w listopadzie 
ubiegłego roku podczas specjalnego spotkania w Nowym Targu 
zawarł umowę z przedstawicielami firmy FLEXIPOWER na wyko-
nanie tych inwestycji o łącznej wartości blisko 2 milionów złotych.

Brzesko wchodzi w skład 10 gmin, które przystąpiły do finan-
sowanego przez Wojewódzki Urząd Marszałkowski programu 
obejmującego montaż instalacji OZE. W gminie Brzesko w 63 go-
spodarstwach zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne, w 20 
kolektory słoneczne, a w 16 pompy ciepła służące do podgrzewa-
nia wody. Chętnych było więcej, jednak listę beneficjentów ogra-
niczał ustalony przez koordynatora projektu limit.

Zasady skorzystania z projektu są proste. Właściciel gospodar-
stwa zakwalifikowanego do programu ponosi 40 procent kosztów in-
westycji, pozostałe 60 procent pokrywa gmina Brzesko, która na ten 
cel pozyskała dofinansowanie w wysokości 1,7 miliona złotych.  KN

Odnawialne źródła energii
W najbliższym czasie rozpocznie się montaż paneli 
fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp 
ciepła w gospodarstwach, których właściciele przy-
stąpili do programu dającego możliwość wykorzy-
stania odnawialnych źródeł energii.
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Obecnie przewodniczącym stowa-
rzyszenia jest ksiądz Józef Dra-
bik. Funkcję jego zastępcy pełni 
Maria Kucia, skarbnikiem jest 
Rozalia Święch, a sekretarzem 
Danuta Wrona. W każdy wtorek 
od 16.00 do 17.30 w domu para-
fialnym pełniony jest dyżur. Raz 
w miesiącu wolontariusze Caritas 
wydają żywność – średnio dla 50 
osób. W przypadku podopiecznych 
znajdujących się w najkrytyczniej-
szej sytuacji pokrywane są koszty 
zakupu leków, opłacane są ra-
chunki za prąd, wodę, gaz i czynsz. 
W ubiegłym roku z różnych form 
pomocy skorzystało 716 rodzin.

Caritas Polska prowadzi ogól-
nokrajowe akcje znane jako Wi-
gilijne i Wielkanocne Dzieło Po-
mocy. W zeszłym roku nie było 
to łatwe, bo pandemia wymusiła 
mnóstwo komplikujących życie 
utrudnień. W parafii NMP Mat-
ki Kościoła i św. Jakuba efekty 
tych akcji przeszły najśmielsze 
oczekiwania.

– Nie mogliśmy w zeszłym 
roku bezpośrednio rozprowadzać 
tradycyjnych wielkanocnych ba-
ranków, dlatego wystawiliśmy je 
w koszach, a obok nich umieści-
liśmy skarbonki na dobrowolne 
ofiary – wspomina zeszłoroczną 
Wielkanoc ksiądz Józef Drabik. 
Świąteczne paczki żywnościowe 
trafiły wówczas do 120 rodzin. 

Przed Bożym Narodzeniem 
wojewoda małopolski ogłosił kon-
kurs w ramach programu wspie-
rającego organizatorów wigilii 

dla ubogich. Caritas pozyskała 
z tego źródła 14 tysięcy złotych, 
które wraz z datkami od sponso-
rów i pieniędzmi ze skarbonek 
pozwoliły przygotować świątecz-
ne paczki dla 150 rodzin. Stowa-
rzyszenie prowadzi też środowi-
skową świetlicę mieszczącą się 
w Domu Parafialnym. W zeszłym 
roku brzeska organizacja przy 
parafii NMP Matki Kościoła i św. 
Jakuba Apostoła na działalność 
charytatywną wydała blisko 120 
tysięcy złotych, brzeski samo-
rząd dołożył do tego 150 tysię-
cy, a to już daje pokaźną kwotę, 
chociaż potrzeb z roku na rok 
przybywa. Skąd jeszcze Caritas 
czerpie fundusze przekuwane 
na pomoc dla potrzebujących? 
Ze skarbony świętego Antoniego, 
ze składek zbieranych podczas 
dwóch mszy w każdy pierwszy 
piątek miesiąca, a także w śro-
dę popielcową, z nawiązek sądo-
wych i od indywidualnych sym-
patyków.  WALP

Caritas – warto pomagać
Kiedy po transformacji ustrojowej reaktywowano w Polsce Caritas, jed-
nym z pierwszych jej oddziałów, który wznowił działalność, był ten funk-
cjonujący przy parafii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła. Było 
to dokładnie 19 lutego 1990 roku wkrótce po objęciu probostwa przez księ-
dza Zygmunta Bochenka. Organizacja zrzesza ludzi, którzy z wielkim zaan-
gażowaniem niosą pomoc wszystkim jej potrzebującym.

W zeszłym roku 
Caritas przy parafii  
św. Jakuba Apostoła 

wydała na działalność 
charytatywną 270 tys. 

zł przy dofinansowaniu 
ze strony Gminy Brzesko 

w wysokości 150 tys.zł

Jadłodajnia dla ubogich powstała 
w 2001 roku jako wspólna ini-
cjatywa księdza proboszcza Zyg-
munta Bochenka i ówczesnego 
burmistrza Jana Musiała. Do jej 
uruchomienia przyłączyła się dy-
rektor MOPS Krystyna Put oraz 
zrzeszeni w Cechu rzemieślnicy 
z Kazimierzem Kuralem na czele. 

Stołówka mieści się w budyn-
ku MOPS-u przy ulicy Mickiewi-
cza. Odkąd wprowadzono pierw-
sze wymuszone przez pandemię 
obostrzenia, posiłki wydawane 

są tylko na wynos. W kwietniu, 
podczas najbardziej rygorystycz-
nego lockdownu akcję dożywia-
nia wstrzymano na miesiąc.

Posiłki wydawane są od ponie-
działku do soboty. Każdego dnia 
wydawanych jest 40–50 porcji, 
czasami 60. Na posiłek składa-
ją się pożywna zupa z wkładką 
i chleb. Z jadłodajni korzysta-
ją wszyscy, którzy znajdują się 
w trudnej sytuacji życiowej. Ubo-
dzy, bezdomni z noclegowni i ci, 
którzy z różnych powodów po 

prostu koczują. Jest 
też pięć wielodziet-
nych rodzin. Są i tacy, 
którzy nie są w stanie 
sami przygotować so-
bie posiłków. Czasem 
ktoś z losowych przy-
czyn nie może osobi-
ście odebrać posił-
ku. Wtedy z pomocą 
przychodzą sąsiedzi, 
którzy dostarczają 
im żywność do do-
mów, część rozpro-
wadzają do swoich 

podopiecznych 
pracownicy  

MOPS-u. 

Do brzeskiej jadłodajni zagląda 
też kilka osób spoza gminy. 

Obsługa jadłodajni odbywa się  
na zasadzie wolontariatu. Jed-
nodaniowe, ale bardzo pożywne 
obiady od 20 lat przygotowuje 
restauracja państwa Kuralów. 
Najczęściej dowozi je osobiście 
sam Kazimierz Kural, czasem 
zastępuje go ktoś z pracowników. 
Ile na tym zarabia? Tę kwestię 
w zdecydowany sposób wyjaśnia 
ksiądz Józef Drabik, przewodni-
czący jakubowej Caritas: – Trud-
no byłoby znaleźć szaleńca, który 
podjąłby się świadczyć taką usłu-
gę na granicy opłacalności, a na-
wet poniżej, a w przypadku pana 
Kazimierza tak właśnie jest. 
Takich sympatyków mamy jesz-
cze kilku. Jednak naszym naj-
większym sprzymierzeńcem jest 
Urząd Miejski, który w znacz-
nym stopniu wspiera działalność 
jadłodajni. Uważam, że nasza 
współpraca z brzeskim samorzą-
dem śmiało może posłużyć jako 
wzorzec dla innych.  W gronie 
sponsorów jest także brzeska 
PSS Społem, która każdego dnia 
przekazuje w formie darowizny 
pięć bochenków chleba, co daje 
liczbę 1340 sztuk rocznie. 

W ubiegłym roku 
koszt utrzymania 
jadłodajni wyniósł 

68 058 złotych. 
W tym czasie wy-
dano 21 815 litrów 
zupy i 3 400 bo-
chenków chleba.s 
 PRUD

Gmina wspiera jadłodajnię
50 tysięcy złotych przeznaczył w tym roku Urząd Miejski na obsługę brze-
skiej jadłodajni wydającej posiłki dla osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej. Zadanie to realizują wolontariusze skupieni wokół 
oddziału Caritas przy parafii św. Jakuba. 

Gmina Brzesko jako jedyna w po-
wiecie brzeskim prowadzi noc-
legownię dla bezdomnych męż-
czyzn. W zeszłym roku obiekt 
przeszedł gruntowną moderniza-
cję. Remont został przeprowadzo-
ny w samą porę, bo już wkrótce 
okazało się, że wszechobecny 
COVID-19 postawił wszystkim, 
także obsługującym placówkę 
pracownikom MOPS, surowe wa-
runki. Przede wszystkim, w celu 
zminimalizowania ryzyka zara-
żenia wirusem zarówno persone-
lu jak i samych pensjonariuszy, 
została podjęta decyzja o cało-
dobowym funkcjonowaniu obiek-
tu. Większość czasu bezdomni 
spędzają na miejscu, wychodzą 
jedynie do jadłodajni w porze 
wydawania posiłków, czasem na 
drobne zakupy. 

Warunki po remoncie uległy 
zdecydowanej poprawie. Ak-

tualnie jest 15 miejsc, a łóżka 
rozlokowane są w dwóch po-
mieszczeniach, z zachowaniem 
obowiązującego reżimu sani-
tarnego. Każdy przebywający 
tutaj bezdomny ma do dyspo-
zycji odrębną szafkę na odzież 
i obuwie. Osobno funkcjonuje 
świetlico-jadalnia, są też dwie 
toalety i dwie kabiny pryszni-
cowe oraz pralnia wyposażona 
w pralkę. Zmieniło się wyposa-
żenie placówki. 

Bezdomni mogą sobie przy-
gotować posiłek na miejscu. 
Skromnych zakupów dokonu-
ją z przyznawanych im przez 
MOPS zasiłków okresowych 
i stałych. W styczniu noclegow-
nia została zasilona 500 kilo-
gramami żywności o długoter-
minowej ważności do spożycia. 
To dar od jednego z kieleckich 
oddziałów Caritas.  EMIL 

Noclegownia 
po remoncie

Osoby posiadające wiedzę na temat bezdomnych wyma-
gających schronienia proszone są o kontakt z brzeskim 
MOPS pod numerami telefonu 14 66 315 83, 14 65 229 45.

Bogusława Czyżycka-Paryło:
Bezdomność jest bardzo złożo-
nym i jednym z najtrudniejszych 
do rozwiązania problemów spo-
łecznych. Trudne jest opraco-
wanie jednego, kompleksowego 
i odpowiadającego potrzebom 
wszystkich doświadczających 
bezdomności sposobu rozwiąza-
nia tego problemu. Należy brać 
pod uwagę różnorodność oso-
bistych powodów składających 
się na bezdomność. Staramy się 

więc, aby każda osoba, której dotyczy ten problem, na terenie 
naszej Gminy została potraktowana w sposób indywidual-
ny. Pracownicy Ośrodka wykazują się dużym zaangażowa-
niem, podejmują wiele zadań, które wychodzą poza typową 
działalność wynikającą z przepisów prawa, stale uzupełnia-
ją wiedzę w tym zakresie by móc jak najlepiej organizować 
pomoc i wspierać osoby bezdomne. Naszą misja jest przede 
wszystkim zabezpieczenie podstawowych potrzeb, a także 
stworzenie możliwości i szans na uzyskanie samodzielności 
życiowej z pełnym poszanowaniem godności człowieka. Dą-
żymy do tego, by każdy zaopiekowany uwierzył, że na nowo 
może stać się wartościowym ogniwem społeczności lokalnej. 
Z perspektywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod-
noszenie standardu noclegowni to nie tylko nowoczesny, do-
brze wyposażony budynek, ale przede wszystkim człowiek 
i jego dobro. 
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Pandemia zaskoczyła wszyst-
kich, także branżę piwowarską, 
co wymusiło działania zmierza-
jące do sprawnego wprowadze-
nia zmian w organizacji bizne-
su. – W Carlsberg Polska zawsze 
priorytetem było bezpieczeństwo 
i zdrowie pracowników. Natych-
miast wprowadziliśmy podwyż-
szone reżimy sanitarne i dodat-
kowe procedury zapewniające 
bezpieczne miejsca pracy i utrzy-
manie ciągłości biznesu – zazna-
cza Michał Napieracz, dyrektor 
Browaru Okocim. Firma natych-
miast po wprowadzeniu wynika-
jących z zagrożenia ograniczeń 
podjęła szereg starań ukierun-
kowanych na pomoc lokalnym 
społecznościom w okolicach bro-
warów. Wsparciem objęci zostali 
także klienci, szczególnie zwią-
zani z gastronomią. – W poro-
zumieniu z lokalnymi władzami 
zdecydowaliśmy, że najlepszą 
pomocą będzie ufundowanie 
szpitalom sprzętu potrzebnego 
do walki z pandemią, który przy-
da się też mieszkańcom po jej 
zakończeniu. Na podstawie sto-
sownych uzgodnień między in-
nymi przekazaliśmy brzeskiemu 
szpitalowi 200 tysięcy złotych – 
dodaje Michał Napieracz.

Dwa lockdowny wprowadzo-
ne w ubiegłym roku ograniczyły, 
a w wielu przypadkach uniemoż-
liwiły działanie wielu lokalom. 
W momencie ich zamknięcia  
w wielu miejscach znajdowało 
się piwo, które uległo przeter-
minowaniu. W ramach wsparcia 
dla swoich partnerów Carlsberg 
odbierał i utylizował to piwo na 
własny koszt.

Początek ubiegłego roku 
w branży piwowarskiej nie na-
pawał optymizmem. Pandemia, 
liczne obostrzenia w działalności 
sektorów powiązanych z browar-
nictwem, a także podwyżka ak-
cyzy o 10 procent, zaowocowały 
na polskim rynku 1,6-procento-
wym spadkiem sprzedaży piw, 

zwłaszcza mocniejszych gatun-
ków. Wartościowo rynek urósł 
o 3,1 procent, na co wpływ miał 
wzrost średniej ceny piwa podyk-
towany podwyżką akcyzy, wyż-
szymi kosztami produkcji (w tym 
surowca i energii) oraz wzrostem 
kosztów pracy. Średnia cena 
piwa rośnie od dłuższego czasu, 
przeciętnie o 20 groszy rocznie. 

Równolegle zauważalny jest 
w Polsce wzrost konsumpcji piw 
bezprocentowych, szczególnie 
smakowych – wartość ich sprze-
daży przekroczyła w zeszłym 
roku symboliczny próg miliarda 
złotych.

Pomimo pandemii, konieczno-
ści dostosowania pracy do obowią-
zujących ograniczeń Carlsberg 
Polska wprowadził w zeszłym 
roku na rynek wszystkie zapla-
nowane nowości. Duża w tym 
zasługa zaangażowania pracow-
ników wszystkich szczebli. Wśród 
nowych propozycji znalazło się 6 
wariantów alkoholowych i 5 bez 
procentów. 

Michał Napieracz zapewnia, 
że piwowarzy wciąż dostrze-
gają potencjał do zwiększenia 
swojego wkładu w odbudo-
wę narodowej gospodarki po 
pandemii. – Pomimo spadku 
rynku, polskie browary zasad-
niczo utrzymały swój łańcuch 
wartości i mogą stanowić im-
puls do pobudzenia gospodarki 
i powrotu na ścieżkę wzrostu. 
W tym celu będziemy oczekiwa-
li przede wszystkim stabilności 
regulacyjnej i podatkowej – za-
powiada. 

Browar w czasie pandemii
Miniony rok w Browarze Okocim upłynął pod znakiem organizacji pracy 
w warunkach pandemii, co jednak nie zatrzymało i nie spowolniło dzia-
łań rozwijających firmę. Wielkim krokiem naprzód, pozwalającym całej 
grupie Carlsberg Polska odpowiedzieć na stale rosnące zainteresowanie 
piwami bezalkoholowymi jest inwestycja w instalację de-alkoholizującą, 
która zacznie działać w kwietniu br. Kolejną ważna inwestycją jest insta-
lacja biogazowa dla oczyszczalni ścieków w Brzesku, dzięki której browar 
zmniejszy swój ślad węglowy i wpłynie na poprawę jakości powietrza.

Beata Ptaszyńska-Jedynak, dyrektor 
ds. komunikacji, Carlsberg Polska
Branża piwna, a tym samym Carlsberg Polska i Browar Okocim, stoją 
przed wieloma wyzwaniami. Na początku 2020 roku nastąpiła 10-procen-
towa podwyżka akcyzy, zamiast obiecywanej przez rząd przez wiele mie-
sięcy 3-procentowego wzrostu. Od początku tego roku segment smakowych 
piw bezalkoholowych został dotknięty tzw. podatkiem cukrowym. Dodat-
kowo obecne prognozy gospodarcze są obarczone dużym ryzykiem błędu. 
Z pewnością kontynuowany będzie wzrost kosztów prowadzenia działalno-
ści – surowców, energii elektrycznej i samej pracy. Trudno też przewidzieć 
dalszy rozwój pandemii i skalę jej oddziaływania na gospodarkę, kolejnych 
obostrzeń i ich znoszenia, ani tempa szczepień. Planowaniu nie sprzyja 
także niepewna sytuacja regulacyjna. Każda nowo wprowadzona zmiana 
pociąga za sobą koszty liczone w miliardach złotych, a także konieczność, 
często nagłego, dostosowywania biznesu do nowych przepisów.

Michał Napieracz, dyrektor Browaru Okocim
W 2020 roku poświęciliśmy dużo uwagi i wysiłków, aby mimo pandemii 
i utrudnień wynikających z dodatkowych obostrzeń, utrzymać ciągłość 
działania i rozwijać się. Dużym sukcesem jest dla naszego zespołu spraw-
ne uruchomienie instalacji de-alkoholizującej oraz stworzenie instalacji na 
biogaz w naszej oczyszczalni ścieków. Chciałbym serdecznie podziękować 
zespołowi Browaru Okocim za wspaniałą postawę. W tym trudnym cza-
sie nie tylko dostosowaliśmy się szybko do wyśrubowanych zasad sani-
tarnych, zmienionych zasad pracy, aby chronić siebie nawzajem i swoich 
najbliższych, ale również wspólnie, z ogromnym zaangażowaniem, energią 
i dużą skutecznością utrzymać ciągłość produkcji.

Od lat spada 
sprzedaż mocnych 

piw – ubiegłoroczny 
wynik w porównaniu 
z 2019 roku to minus 

4,7 procent.
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Organizacje i instytucje z powiatu brzeskiego mogą ubiegać się o 5 
grantów, o łącznej wartości 50 tys. zł: 2 granty z kategorii „projekty 
na rzecz społeczności lokalnych” i 3 granty „na rzecz poprawy świa-
domości ekologicznej”. Zgłaszane inicjatywy muszą być skierowane 
do osób pełnoletnich.

W tym roku komisja przyznająca granty  w Programie InicJaTy-
Wy rozpatrywać będzie  projekty w dwóch kategoriach:
– na rzecz społeczności lokalnych (2 granty do zdobycia), czyli 
działania obejmujące np. rewitalizację terenów zielonych, tworzenie 
miejsc wypoczynku i rekreacji, akcje pomocowe dla potrzebujących, 
czy wydarzenia kulturalne. 
– na rzecz poprawy świadomości ekologicznej (3 granty do 
zdobycia), w tym działania edukacyjno-informacyjne w zakresie 
segregacji zużytych opakowań, recyklingu i zastosowania opakowań 
zwrotnych, czy wpływu opakowań na środowisko i życie ludzi.

Projekty zgłoszone w pierwszej kategorii mogą dotyczyć na przy-
kład doposażenia lub remontów infrastruktury miejsc wypoczynku,  
stworzenie nowych obiektów rekreacyjnych (rowerowe lub piesze 
szlaki turystyczne, plenerowe siłownie itp.), ale też wspierania lo-
kalnych ośrodków pomocy, organizacji zajęć aktywizujących różne 
grupy społeczne, wspomagania schronisk dla zwierząt; działania na 
rzecz seniorów.

W drugiej kategorii można zgłaszać wnioski dotyczące między in-
nymi akcji oznaczania w obrazowy sposób pojemników do segregacji 
śmieci, czy organizacji akcji edukacyjnych na temat ponownego wy-
korzystania zużytych opakowań.

Z głoszone do Programu projekty weryfikować będzie jury, w skład 
którego wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta Brzesko, Carlsberg 
Polska oraz firmy INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań 
S.A. Komisja wybierze grupę wniosków projektów spełniających wy-
magania regulaminowe. O ostatecznym wyborze zwycięzców zade-
cydują internauci. Na stronie internetowej Programu każdy będzie 
mógł oddać głos na jeden z zakwalifikowanych projektów.  BP

InicJaTyWy po raz ósmy
Ruszyła 8. edycja organizowanego przez Carlsberg Polska 
Programu Grantowego InicJaTyWy, w którym organizacje 
pozarządowe i instytucje użyteczności publicznej z powiatu 
brzeskiego mogą, otrzymać granty o łącznej wartości 
50 tys. zł. Wnioski można składać do 23 kwietnia br. przez 
formularz na stronie internetowej www.inicjatywy.com.pl.

Program Grantowy InicJaTyWy powstał w 2014 roku. W czasie siedmiu dotychczasowych 
edycji zrealizowano 64 projekty, na łączną kwotę 550 tys. złotych. W ub. latach w okoli-
cy Browaru Okocim z granów Carlsberg Polska m.in. wykonano nową podłogę oraz wy-
mieniono pokrycie dachowe w amfiteatrze w Łoniowej, zrewitalizowano zieleń miejską na 
Brzeskim Rynku (patrz: zdjęcie), a także budynek i teren przy siedzibie Stowarzyszenia 
Miłośników Browaru Okocim w Brzesku oraz stworzono salę spotkań dla mieszkańców 
przy remizie OSP w Buczu.

W zeszłym roku dzięki Programowi zrewitalizowano zieleń na brzeskim Rynku
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Rozpoczęte jesienią ubiegłego roku prace przebiegają 
w zawrotnym tempie. Kierowcy poruszający się drogą 
krajową 94 zwracają uwagę nie tylko na zmieniający się 
w jej sąsiedztwie krajobraz, ale zauważają też zmiany 
w ruchu drogowym. Obecnie trwa dobudowa dodatko-
wego pasa, który umożliwi bezkolizyjny skręt i zjazd 
w kierunku logistycznego centrum. 

Powstanie tego obiektu wiąże się z utworzeniem no-
wych miejsc pracy. Rekrutacja załogi już się zakończyła 
– kadra liczyć będzie 30 osób, a zdecydowaną większość 
z nich – zgodnie z wcześniejszą deklaracją inwestora 
i pracodawcy – stanowią mieszkańcy gminy Brzesko. 

Warto zaznaczyć, że zajmujący powierzchnię 16 tysię-
cy metrów kwadratowych park będzie wykorzystywał od-

nawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne), a w jego 
otoczeniu zachowano istniejące zbiorniki wodne, w któ-
rych będzie magazynowana tzw. deszczówka. W nowym 
obiekcie zastosowano rozwiązania architektoniczne, któ-
re sprawią, że nie będzie on uciążliwy dla okolicznych 
mieszkańców. 

Firma Zasada Trans Spedition przywiązuje szczegól-
ną wagę do działań proekologicznych, czego dowodem 
są zastosowane w Parku rozwiązania technologiczne 
przyjazne środowisku, a pracownicy mają do dyspozycji 
całą flotę elektrycznych samochodów. Tabor pojazdów 
ciężarowych poddawany jest systematycznej i bieżącej 
modernizacji, co zapewnia im najwyższe standardy eko-
logiczne i normy emisyjne. 

Uruchomienie Brzeskiego Parku Logistyki zbiega się 
w czasie z 25-leciem firmy należącej do jednych z naj-
większych grup kapitałowych Zasada S.A. założonej 
przez słynnego kierowcę rajdowego i prekursora pry-
watnego biznesu w Polsce – Sobiesława Zasadę.  AZ

Od kilku miesięcy trwa budowa Brzeskiego Parku Logistyki w Jasieniu organizo-
wanego przez firmę Zasada Trans Spedition. To w gminie Brzesko  jedna z najwięk-
szych inwestycji ostatnich lat realizowana przez prywatne przedsiębiorstwo.

Firma Zasada Trans Spedtion została założona w 1996 
roku w Brzesku, zajmuje się usługami spedycyjnymi, 
transportowymi, serwisem wózków widłowych, dia-
gnostyką i naprawą pojazdów. Swoim klientom zapew-
nia kompleksową obsługę w zakresie szeroko pojętych 
usług logistycznych m.in. udostępnia posiadane po-
wierzchnie magazynowe, dokonuje przeładunku i kon-
fekcjonowania towarów. Dodatkowo prowadzi sprze-
daż paliw, samochodów, pojazdów mechanicznych 
i części zamiennych.

Brzeski Park Logistyki
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Technikum to szkoła, która 
w największym stopniu kształtu-
je młodego człowieka. Jeśli jest 
dobra – uczy praktycznych umie-
jętności, otwiera umysł, zapew-
nia udany start w dorosłe życie. 

W roku szkolnym 2021/22 pro-
ponujemy kształcenie w techni-
kum i branżowej szkole I oraz II 
stopnia. Kierunki kształcenia we 
wszystkich typach szkół są zbież-
ne, co daje możliwość zmiany typu 
szkoły (przeniesienie z technikum 
do branżowej szkoły) w razie niepo-
wodzeń lub sytuacji losowych, bez 
konieczności powtarzania roku. 

Zajęcia praktyczne odbywa-
ją się w pracowniach szkolnych 
oraz w zakładach pracy. W szko-
le funkcjonują oddziały wielo-
zawodowe. W tym przypadku 
uczeń zawiera z wybranym pra-
codawcą umowę o pracę i staje 

się młodocianym pracownikiem 
kształcąc się w wybranym przez 
siebie zawodzie rzemieślniczym. 

Szkoła realizuje szereg pro-
gramów unijnych i podejmuje 
działania własne w zakresie or-
ganizacji dodatkowych kursów 
kwalifikacyjnych i doskonalą-
cych. Uczniowie mają możliwość 
jeszcze w trakcie edukacji zdo-
bywać dodatkowe uprawnienia, 
nabywać nowe umiejętności i do-
świadczenie zawodowe potrzeb-
ne na rynku pracy. 

Naszym absolwentom umożli-
wiamy kontynuację nauki w Szko-
le Branżowej II stopnia. Ofertę 
budujemy w taki sposób, aby ab-
solwenci branżowej szkoły I stop-
nia mogli kontynuować edukację 
w wybranym wcześniej zawodzie. 
Nauka w szkole trwa 2 lata i jest 
bezpłatna.  Jerzy Soska

Ośmioklasisto wybierz Zielonkę
Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku otrzymał tytuł Złotej Szkoły w rankingu Perspektywy 
2021, zajmując 85 miejsce w kraju. Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych i uczniów klas trzecich 
zasadniczych szkół zawodowych do zapoznania się z bogatą ofertą tej placówki.

Pod koniec lutego w Technikum 
im. Józefa Piłsudskiego w Brze-
sku zostało oficjalnie otwarte 
i przekazane do użytku nowo-
czesne studio fotograficzne – 
nowa pracownia zawodowa dla 
uczniów klas o specjalności Tech-
nika Fotografii i Multimediów 
oraz Technika Reklamy. 

Zamiana sali lekcyjnej na profe-
sjonalne studio fotograficzne trwa-
ła dwa miesiące. Koncepcja i pro-
jekt pracowni zostały szczegółowo 
zaplanowane przez nauczycieli 
fotografii – Adriana Dzierwę oraz 
Patrycjusza Gąsiorka. Wszystkie 
prace zostały zrealizowane we 

współpracy z kierownikiem praktycznej nauki zawodu Magdaleną Urbaś, szkolnym informatykiem Tadeuszem 
Baką oraz nauczycielem reklamy Anetą Palej. 

Studio zostało wyposażone w system sufitowego zawieszenia oświetlenia, elektryczny system zawieszenia 
tła, lampy fotograficzne, statywy do aparatów, filtry IR, skaner do negatywów, zestawy komputerowe do ob-
róbki zdjęć, interaktywny monitor oraz telewizor do prezentacji wykonanych przez uczniów prac.  DOR 

Nowe studio fotograficzne
Pod koniec stycznia odbył się II etap Międzyszkolnego Konkursu 
Historyczno-Plastycznego pod hasłem „1 Batalion Czołgów w Żura-
wicy – spadkobiercy pancerniackiej tradycji”. Jest to już druga edy-
cja konkursu, w którym uczestniczą uczniowie klas 1–4 i 5–8 szkół 
podstawowych w Mokrzyskach i Żurawicy. Jego organizatorami są 
dyrektorzy obu placówek oraz dowództwo batalionu. W Mokrzy-
skach przebieg i organizację konkursu koordynują Beata Gicala 
oraz Dorota Węgrzyn. Uroczystego otwarcia konkursu dokonali 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach Marek Kossoń oraz 
dowódca 1 Batalionu w Żurawicy ppłk Rafał Kluz.  MK

Pancerniacka tradycja
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Szanowni Państwo! Pierwsze tegoroczne 
wydanie BIM-u ukazało się dopiero teraz, 
z różnych, niezależnych od nas przyczyn. 
Złożyły się na to między innymi sytuacja 
epidemiologiczna, zmiany organizacyjne 
i prace nad nową formułą. W tym czasie 
miało miejsce tak wiele wydarzeń, że nie 
sposób informacje o wszystkich wydarze-
niach pomieścić w jednym 24-stronicowym 
numerze. Dlatego część z nich, szczególnie 
tych styczniowych i lutowych, przybliżamy 
Państwu w skrótowej, kronikarskiej formie. 
Zachęcam do lektury. Z poważaniem

3 stycznia w brzeskiej parafii świętego Jakuba Apostoła zainaugurowany został Ju-
bileuszowy Rok Compostelański. Mszy świętej, którą poprzedziło otwarcie Drzwi Ja-
kubowych, przewodniczył biskup Wiesław Lechowicz. 

Burmistrz Brzeska złożył biskupowi podziękowania za wsparcie ze strony hierar-
chów Diecezji Tarnowskiej w staraniach o nadanie brzeskiej parafii szczególnej roli 
w Jubileuszowym Roku Jakubowym. Przypomnieć należy, że w 2010 roku na mocy 
dekretu Stolicy Apostolskiej został miastu nadany patronat świętego Jakuba. W paź-
dzierniku 2018 roku brzeski kościół został dekretem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja 
Jeża podniesiony do rangi Sanktuarium Świętego Jakuba Starszego przy drodze „Via 
Regia”, stając się wówczas szóstym w Polsce sanktuarium pod wezwaniem pierwsze-
go męczennika wśród Apostołów. We wrześniu ubiegłego roku w Brzesku obradował 
VII Parlament Jakubowy, podczas którego omawiane były między innymi szczegóły 
dotyczące obchodów Jubileuszowego Roku Compostelańskiego. To właśnie wtedy ko-
ściół w Brzesku został wytypowany do grona 53 polskich świątyń św. Jakuba jako 
kościołów stacyjnych, co zostało oficjalnie potwierdzone dekretem Penitencjarii Apo-
stolskiej. 

13 stycznia w siedzibie Urzędu Miejskiego miało miejsce przekazanie sprzętu ratow-
niczo-gaśniczego dla jednostek OSP z Bucza, Okocimia i Wokowic. 

Odebrali je przedstawiciele zainteresowanych jednostek: druhowie Krzysztof Lis 
i Albert Minor z OSP Bucze, naczelnik Krystian Kotra i druh Patryk Biesiada z OSP 
Okocim oraz naczelnik Wojciech Drąg i druh Daniel Oćwieja z OSP Wokowice. Go-
spodarzami spotkania byli członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marta Ma-
lec-Lech oraz burmistrz Tomasz Latocha.

Wartość zakupionego sprzętu wynosi 30 645 złotych, przy znacznym dofinansowa-
niu udzielonym przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Niezależnie od ostatnich 
wydarzeń burmistrz Brzeska wspierany przez radnych przeznaczył w tegorocznym 
budżecie gminnym 400 tysięcy złotych jako środki własne na dalsze zakupy mające 
na celu poprawę stanu gotowości bojowej. Jest to osobna pula obok tej, która przezna-
czona jest na bieżącą działalność jednostek OSP, a jej wysokość w tym roku wynosi 
231 tysięcy złotych. Doświadczenie wskazuje jednak, że jest to kwota w ciągu roku 
weryfikowana i dostosowywana do realnych potrzeb. 

Brzesko po raz drugi z rzędu zostało Świetlną Stolicą Małopolski w konkursie „Świeć 
się z Energą” organizowanym przez spółkę Energa Grupa Polska. Wyniki głosowa-
nia po raz kolejny dowiodły, że mieszkańcy gminy Brzesko potrafią się zmobilizo-
wać i zintegrować w działaniach wspierających pożyteczne inicjatywy. Zwycięstwo 
w pierwszym etapie konkursu niesie za sobą wymierne korzyści – nagrodą jest 10 
tysięcy złotych na zakup sprzętu AGD, który trafi do rodzin znajdujących się w trud-
nej sytuacji materialnej. 

„Bardzo dziękuję wszystkim, którzy oddali głosy w konkursie. Dzięki wam w ra-
mach nagrody najbardziej potrzebujący otrzymają sprzęt AGD wartości 10 000 zł. 
Cieszę się, że doceniacie działania, którymi staraliśmy się w ponurym okresie pan-
demii podkreślić wyjątkową atmosferę Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku” 
– komentował na bieżąco zwycięstwo w tym konkursie burmistrz Tomasz Latocha. 
Brzesko w pokonanym polu zostawiło między innymi sąsiednią Bochnię, ale i takie 
miasta jak Kraków, Nowy Sącz, Tarnów i Zakopane.  Podobnie było w zeszłym roku, 
kiedy nasze miasto po raz pierwszy ogłoszono Świetlną Stolicą Małopolski. 

25 stycznia rozpoczęły się szczepienia populacyjne dla seniorów przeciw COVID-19. 
Na terenie gminy Brzesko przeprowadzane są w czterech wyznaczonych placówkach 
medycznych. Są to: Centrum Medyczne Multimed na osiedlu Jagiełły 15, SP 
ZOZ Brzesko przy ulicy Kościuszki 68, ZOZ Pulsmed przy ulicy Legionów 
Piłsudskiego 27A oraz Plus-Medica przy ulicy Św. Alberta 6. Urząd Miejski 
w Brzesku zorganizował bezpłatny transport do punktów szczepień dla osób upraw-
nionych, czyli:
– posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o ko-
dzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/wym. schorzeniami;
– mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze pozbawione 
możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień). 
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Ponad 105 tysięcy złotych zebrał brzeski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy mający swoją siedzibę w Miejskim Ośrodku Kultury. Finansowy wynik ulicznej 
kwesty, w której uczestniczyło 99 wolontariuszy, wyniósł  66 175,22 zł. Organizowane 
przez MOK licytacje przyniosły w tym roku 35 581,49 zł. Po raz pierwszy uruchomio-
no e-skarbonkę oraz terminal płatniczy, które wspólnie dały 3 820 zł. 

Przedmioty do prowadzonej przez MOK na allegro.pl licytacji przekazali: Anna 
Kucharska, Kinga Maklas, Katarzyna Pacewicz-Pyrek, Rebeka Sowa, Seweryn Ko-
zub, Piotr Skórnóg i Mariusz Zawistowicz, a także biuro podróży Wakacje.pl. firma 
Jawor oraz pracownicy Carlsberg Polska. Przy liczeniu pieniędzy zebranych przez 
wolontariuszy pomagali pracownicy brzeskiego oddziału Krakowskiego Banku Spół-
dzielczego – Justyna Batko, Małgorzata Zachara, Bartłomiej Mucek i Mariusz Potok. 
Sponsorami brzeskiego finału WOŚP były” Pizzeria Soprano, GoDan Strefa Uśmie-
chu, Zdrowo i Kolorowo oraz restauracja Rzym. 

Laureatką Grand Prix XVI Brzeskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek została Wikto-
ria Roczniak ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli 
Dębińskiej. Do konkursu zgłosiła pastorałkę „Kołysanka dla Jezusa”, a przygotowy-
wała się pod kierunkiem Elżbiety Regi Organizatorem konkursu była tradycyjnie 
parafia NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła przy wsparciu Urzędu Miejskie-
go i licznych sponsorów. W roli dyrektora konkursu zadebiutował ksiądz Marcin 
Gazda i wywiązał się z tej roli znakomicie, co podkreślił otwierający koncert ksiądz 
proboszcz Józef Drabik.

Koncert laureatów odbył się po raz pierwszy w parafialnym kościele, po raz pierw-
szy też był bezpośrednio transmitowany, dzięki czemu mogło go obejrzeć i wysłuchać 
zdecydowanie więcej odbiorców niż zazwyczaj. 

1 lutego Pani Stani-
sława Barbara Żurek 
skończyła 104 lata. 
Urodzinowe życzenia 
w imieniu własnym, 
brzeskich samorzą-
dowców i wszystkich 
mieszkańców gminy 
Brzesko złożył bur-
mistrz Tomasz Lato-
cha, a okolicznościo-
wy bukiet kwiatów 
wręczyła Jej kierow-
nik Urzędu Stanu Cy-
wilnego Aleksandra 
Fijałkowska. 

Po raz jedenasty w całym kraju obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci „Żołnie-
rzy Wyklętych”. 1 marca w kościele pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła 
odprawiona została msza święta w intencji Żołnierzy Poległych w obronie naszej Oj-
czyzny od Burmistrza, Przewodniczącej i Radnych Rady Miejskiej w Brzesku. Po na-
bożeństwie delegacja brzeskich samorządowców oddając hołd bohaterom zbrojnego 
podziemia antykomunistycznego złożyła wiązankę kwiatów przed Pomnikiem Nie-
znanego Żołnierza. W uroczystościach uczestniczyli także przedstawiciele brzeskiego 
koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, młodzież reprezentująca klub 
historyczny im. Armii Krajowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 oraz 
harcerze ze Szczepu Czarnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jadownikach. 

6-letnia Lenka Urbaś z Publicznego Przedszkola w Szczepanowie została lau-
reatką Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Portret babci i dziadka” zorganizowa-
nego przez Publiczne Przedszkole w Łoniowej oraz Dębińskie Centrum Kultury. Spo-
śród 90 zgłoszonych do konkursu prac wykonany przez nią portret zyskał najwyższe 
uznanie w oczach jurorów. Zwycięstwo w tym konkursie nie było wcale łatwą sprawą. 
Regulamin zakładał, że każde przedszkole może zgłosić do oceny tylko jedną pracę. 
W Szczepanowie przeprowadzono wewnętrzne eliminacje, nad przebiegiem których 
czuwała Katarzyna Kocoł. Decyzję o wytypowaniu portretu autorstwa Lenki z Grupy 
Żabek podjęto kolektywnie i jak się okazało, było to trafione posunięcie. – Lenka wy-
konała swoją pracę zupełnie samodzielnie, bez żadnej ingerencji z naszej strony – tak 
słuszność składania tych gratulacji potwierdza opiekująca się Żabkami pani Kasia. 

Działaczka społeczna Anna Brzyska 
została laureatką Nagrody im. Ks. Sta-
nisława Musiała ufundowanej przez 
rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
prezydenta Miasta Krakowa oraz Gmi-
nę Wyznaniową Żydowską w Krako-
wie. Ustanowiona w 2008 roku przez 
Klub „Przymierze” nagroda przyzna-
wana jest osobom zasłużonym dla dia-
logu chrześcijańsko- i polsko-żydow-
skiego. Anna Brzyska otrzymała ją za 
podejmowanie inicjatyw społecznych 
na rzecz pojednania, a przede wszyst-
kim za zaangażowanie w przywracanie 
pamięci o przedwojennej żydowskiej 
społeczności Brzeska. 

Obok Anny Brzyskiej nagrodę otrzy-
mał także ceniony dziennikarz i histo-
ryk Marian Turski. 
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… Elżbieta Loranty podjęła próby reak-
tywacji koła. Inauguracyjne spotkanie 
odbyło się jednak dopiero w styczniu 2009 
roku, ale nie wypadło zbyt okazale i nie 
napawało optymizmem, bo: – W tym pierw-
szym spotkaniu uczestniczyły oprócz mnie 
jeszcze tylko pani Anna Kandela z dwiema 
córkami – wspomina jego organizatorka – 
Wydawało się, że trudno będzie rozwinąć 
działalność, ale każde kolejne spotkanie 
przyciągało coraz więcej kobiet. 

Bardzo szybko okazało się, że wśród 
gospodyń z Jadownik drzemało wiele 
skrywanych dotąd talentów. Podczas re-
gularnych spotkań, a także w domowym 
zaciszu zaczęły powstawać szydełkowe 
serwety, obrazy tworzone krzyżykowym 
haftem i patchworkowe narzuty. Foto-
grafie artystycznych prac Joanny Ciężak, 
Marii Hachaj i Barbary Kity, utrwalone 
w kronice koła, robią wrażenie.

Działalność koła szybko nabrała roz-
pędu. Panie z Jadownik nawiązały współ-
pracę z gospodyniami z Mokrzysk i Ster-
kowca, z którymi podczas wspólnych 
spotkań wymieniały się doświadczenia-
mi. Wachlarz zainteresowań rozwijał się 
coraz szerzej. Obok kursów gastronomicz-
nych i rękodzielniczych organizowane 
były też zajęcia fitness, wycieczki do kin 
teatrów i na basen. Zabawa podczas Tłu-
stych Czwartków, z okazji Andrzejek, czy 
Dnia Matki stała się normą. Panie syste-
matycznie dokształcały się, wprowadza-
jąc do programu swoich spotkań kursy 
komputerowe, języka angielskiego i spo-
tkania poświęcone literaturze. Również 
same dzieliły się swoimi umiejętnościa-
mi. Uczyć było kogo, bo do koła zaczęły 
się garnąć coraz młodsze panie, a nauka 
szydełkowania, czy wykonywania ozdób 
do wielkanocnych koszyków, bożona-

rodzeniowych stroików, przyrządzania 
świątecznych wiktuałów potrafi sprawić 
frajdę, czasem też sprowokować do zadu-
my i wzruszenia. – Utkwiło mi w pamięci 
jedno ze spotkań wigilijnych, kiedy to Kry-
sia Świerad przeczytała nam wiersz Ma-
rii Wojciuk „Wigilia i … pięć ziemniaków” 
nawiązujący do czasu wojny. Niejednej 
z nas łza zakręciła się w oku – wspomina 
Elżbieta Loranty. 

Ten pierwszy raz
W tych wspomnieniach nie sposób pomi-
nąć pierwszą spektakularną prezentację 
prac autorstwa gospodyń z Jadownik, 
która miała miejsce podczas tradycyjne-
go Święta Chleba w 2010 roku. Albo wy-
konane w mozole dwie 5-metrowe palmy 
wielkanocne. Sama praca nad ich stwo-
rzeniem trudna nie była, problem pojawił 
się przy próbach ustawienia ich w pionie 
– ostatecznie zakończonych sukcesem. 
Współpraca trzech zaprzyjaźnionych kół 
rozwijała się w najlepsze, także w dziedzi-
nie turystycznej. Pierwszą wspólną wy-
cieczką krajoznawczą był wyjazd do Ba-
ranowa Sandomierskiego i Sandomierza. 
Żeby rozszerzyć działalność, panie zaczę-
ły sięgać po fundusze zewnętrzne, czego 
pierwszym efektem były zorganizowane 
w miejscowym Domu Ludowym Warsz-
taty Wyplatania Wieńca Dożynkowego 
finansowane przez Stowarzyszenie LGD 
„Kwartet na Przedgórzu”. Zachęcone tym 
sukcesem zaczęły pozyskiwać środki na 
działalność także z innych źródeł. Najczę-
ściej z Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, której pracownicy chęt-
nie wspomagają tego typu organizacje.

Tych „pierwszych razów” było znacz-
nie więcej. Wystarczy choćby wspomnieć 
Dzień Matki z 2009 roku, kiedy to do recy-
tującej wiersze Teresy Duc dołączył Sta-
nisław Kita (znany raczej z biegania), 
a Maria Rojkowicz wystąpiła jako woka-
listka. Być może wcześniej tego publicznie 
nie czynili. Do takich wesołych i pełnych 
humorów wydarzeń zaliczyć też wypada 
pierwszą „wartę weselną” przygotowaną 
na wesele syna Józi Mrożek, a tych wart 
było później co niemiara. Wielu na pewno 
pamięta też premierę satyrycznego pro-
gramu w wykonaniu działającego przy 
KGW kabaretu „Nowy wiek kultury”. 
Z paniami z „Tradycji” chętnie nawiązali 
kontakty miejscowi harleyowcy zrzeszeni 
w klubie MotoJadowniki, a nawet jeźdź-
cy i … myśliwi. Musiał więc nastąpić ich 
pierwszy raz na tradycyjnym zlocie moto-
cyklistów na Bocheńcu (i tak już zostało) 
oraz udział w I Pikniku Konnym „Pogoń 
za lisem”.

Wycieczka do … Jadownik 
Turystyczne wojaże wpisały się na stałe 
do kalendarza wydarzeń organizowa-
nych przez „Tradycjonalistki”. Oczywi-
ście wspólnie z zaprzyjaźnionymi kołami, 
czasem tylko we własnym gronie rozsze-
rzonym o członków Zespołu Pieśni i Tań-
ca Jadowniczanie, z którym koło ściśle 
współpracuje. Zwiedziły więc panie mię-
dzy innymi Krynicę, Zamość, Wadowice, 
Inwałd, Ostrów, Ojców. Koszty wyciecz-
ki do Ludźmierza i Zakopanego częścio-
wo pokryły z nagrody, którą otrzymały 
w konkursie wieńca na wojewódzkich 
dożynkach w Porąbce Uszewskiej w 2012 

„Tradycja” zobowiązuje

Można założyć, że Koło Gospodyń Wiejskich 
„Tradycja” z Jadownik w obecnym kształcie 
obchodzi w tym roku 20-lecie istnienia, chociaż 
początki istnienia aktywistek spod znaku KGW 
przypadły na lata 70. i 80. ubiegłego wieku, kiedy 
to głównymi organizatorkami wielu inicjatyw 
były Helena Bernacka, Alicja Grodny, Stanisława 
Kowalska, Anna Greczek i Anna Grzebieniarz. 
Późniejsze lata przyniosły zastój, a nawet całko-
wite przerwanie działalności. Nastał jednak luty 
2001 roku, kiedy to ...
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roku. Dotarły wreszcie do niemieckiego 
Gifhorn, by nauczyć tubylców śpiewać 
polskie kolędy. Któregoś dnia zorganizo-
wały wycieczkę do … Jadownik. Pomysł 
tylko na pozór wydaje się niedorzeczny. 
Wyborną atrakcją może być krajoznawczy 
spacer po rodzinnej miejscowości, kiedy 
w rękach pojawią się kijki do nord wal-
king, a przechadzkę prowadzi niezrówna-
na pani Helenka, która do każdej eska-
pady przygotowuje się jak profesjonalny 
przewodnik turystyczny. 

Ambasadorki
„Tradycjonalistki” podróżują nie tylko 
w celach turystycznych. Wiele ich woja-
ży wiąże się z działalnością artystyczną 
i związanym z tym udziałem w konkur-
sach, także kulinarnych, bo to przecież 
również sztuka – szczególnie wtedy, kie-
dy można zaprezentować potrawy regio-
nalne według przepisów przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie, dzięki czemu 
tradycja nie zamiera.

Wspominają też konkurs „Najlepsze Sma-
ki Przedgórza” z 2013 roku, kiedy to ich 
reprezentantka Józefa Mrożek otrzymała 

wyróżnienie za odchodzące już w zapo-
mnienie „placki na blasze”. Do konkursu 
zgłoszono wtedy 97 potraw, a nagrodzo-
no tylko 12, toteż był to znaczący sukces, 
który laureatka komentowała tak: – Ta 
stara potrawa obecna była często na sto-
łach mieszkańców naszej wsi. Podawano 
ją z masłem i zimnym mlekiem. Takie 
placki piekły moja mama i babcia. Przy-
pominają wszystkim smak dzieciństwa. 
Dzisiaj coraz rzadziej można je spotkać, 
chociażby dlatego, że w niewielu domach 
są jeszcze tradycyjne węglowe kuchnie 
z blachą. 

Wśród trofeów za dokonania artystycz-
ne najcenniejszym jest II nagroda dla 
Grupy Śpiewaczej na prestiżowych Saba-
łowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzań-
skiej. Każdy ich sukces, a było ich w tych 
minionych 12 latach niemało, to ważna 
cegiełka w promowaniu rodzinnej miej-
scowości i całej gminy Brzesko, której są 
– można tak śmiało powiedzieć – jednymi 
ze znaczących ambasadorek. Obecne były 
na Małopolskim Festiwalu Smaków, Mię-
dzynarodowych Targach Sztuki Ludowej, 
Światowych Dniach Młodzieży. Biorą też 
udział w każdym wydarzeniu w gminie – 
o charakterze patriotycznym, religijnym 
… . Włączają się w organizację wielu akcji 
charytatywnych. Jeśli mogą na coś narze-
kać, to tak jak wszyscy teraz, na pande-
mię, która ze względu na wprowadzone 
obostrzenia sanitarne znacznie ogranicza 
pola działalności. Są jednak dobrej myśli 
i wierzą, że wkrótce znowu będą mogły 
powrócić do regularnych zajęć. W końcu 
nazwa koła – „Tradycja” – zobowiązuje.  
Waldemar Pączek

W ramach projektu prowadzone były zajęcia rękodzielnicze, podczas których przy uży-
ciu bibuły i foamiranu wykonano na nowo tradycyjne, bogato zdobione wianki i czapki 
krakowskie, przypinki do strojów rzeszowskich i łowickich oraz ozdobne wianki do de-
koracji wnętrz. Te ostatnie będą wręczane jako upominki przy okazji ewentualnego 
udziału zespołu (jeśli sytuacja pozwoli) w konkursach i festiwalach (także dla spon-
sorów). Została również wydana płyta z krakowskimi przyśpiewkami w wykonaniu 
grupy śpiewaczej i kapeli ZPiT Porębianie. Jej promocja prowadzona będzie podczas 
koncertów. Całość uzupełnia krótki film promocyjny prezentujący działalność całego 
zespołu. Wykonane w trakcie rękodzielniczych warsztatów prace będzie można obej-
rzeć na wystawie przygotowywanej w świetlicy w Porębie Spytkowskiej.

Porębianie będą w tym roku obchodzić 30-lecie istnienia. W związku z tym przy-
gotowywane są jubileuszowe koncerty, którym towarzyszyć będzie prezentacja re-
zultatów projektu – zrekonstruowanych wianków i czapek i dziewczęcych przypi-
nek do włosów. Repertuar koncertów oparty będzie w głównej mierze na materiale 
zarejestrowanym na nagranej wcześniej płycie.

Wszelkie działania realizowane w ramach projektu prowadzono z zachowaniem 
obowiązującego reżimu sanitarnego. Wymagało to niebywałej elastyczności i współ-
działania wszystkich uczestników, którym należą się słowa uznania za zaangażo-
wanie. Całą inicjatywę w dużym stopniu wsparły Urząd Miejski w Brzesku, Rada 
Sołecka wsi Poręba Spytkowska, Miejski Ośrodek Kultury oraz lokalni sponsorzy.

Działalność zespołu w ostatnich czasach była mocno ograniczona, jednak Porębianie 
nie próżnowali, zaznaczając swoją obecność w internetowej przestrzeni. Na facebooko-
wym profilu brzeskiego MOK-u dostępne są nagrania piosenek i tańców w wykonaniu 
zespołu zrealizowanych między innymi z okazji Walentynek, czy Dnia Kobiet.  MK

Porębianie – 
podsumowanie projektu

Realizacja zadania była możliwa przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Brzesku, 
Sołectwa Wsi Poręba Spytkowska, Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku 
oraz lokalnych Sponsorów, którzy nieodpłatnie użyczyli Sali w Domu Ludo-
wym w Porębie Spytkowskiej oraz pokryli koszty wynagrodzeń dla muzyków. 
Tekst: Maria Karaś

W drugiej połowie ubiegłego roku Porębskie Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne przy wsparciu ze strony Fundacji 
im. Hetmana Jana Tarnowskiego zrealizowało szeroko 
zakrojony projekt mieszczący się w założeniach programu 
„Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. 
Subregion Tarnowski”. W tym czasie podjęto szereg pro-
mocyjnych działań z wykorzystaniem potencjału Zespołu 
Pieśni i Tańca Porębianie.

Panie z KGW „Tradycja” proponują 
na wielkanocny stół krokiety z ja-
jecznicą i porami oraz sałatkę wiel-
kanocną.

Krokiety z jajecznicą i porami
Składniki:
• ciasto naleśnikowe (20 dkg mąki pszen-

nej, ¼ litra słodkiego mleka, ¼ litra 
wody, 2 jajka, szczypta soli)

• farsz (10 jajek, 4 pory, 35 dkg sera żół-
tego)

1. Pory przekroić wzdłuż, następnie każdą 
połówkę na cienkie talarki, podsmażyć 
na masełku około 5 minut.

2. 10 jaj skłócić i wlać do uduszonych po-
rów ciągle mieszając, aż powstanie ja-
jecznica, po czym odstawić.

3. Ser zetrzeć na grubych oczkach, do-
dać do lekko wystudzonej jajecznicy, 
wymieszać i doprawić według uznania 
(sól, pieprz). 

4. Upieczone naleśniki posmarować far-
szem i zwijać jak krokiety. 

5. Obtoczyć w jajku i bułce tartej, następ-
nie obsmażyć na żółty kolor. 

Sałatka wielkanocna
Składniki: 
• puszka ananasa
• mały groszek zielony konserwowy
• mała puszka kukurydzy konserwowej
• 6 jajek
• 1/2 słoiczka chrzanu
• 3 łyżki majonezu + jogurt naturalny 

(mały)
• sól, pieprz do smaku. 

Na wielkanocny stół

Gospodynie z Jadownik 
bardzo sobie cenią pierwszą 

nagrodę przyznaną im za pyzy 
z grzybami w sosie grzybowym 
podczas Borzęckiego Święta 

Grzyba dwa lata temu.
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W tym roku do programu „Czyste Powietrze” wprowadzono szereg 
ułatwień, na przykład kalkulator dotacji. Wydłużony też został czas 
realizacji przedsięwzięcia. W Małopolsce działa obecnie 60 ekodorad-
ców, którzy pomagają skompletować potrzebne dokumenty, wysłać 
wniosek i wybrać nowe urządzenie grzewcze.

Każdy mieszkaniec gminy Brzesko zainteresowany dofinansowa-
niem może zarejestrować się na Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), 
z którego należy pobrać wniosek. Ma on formę aktywnego PDF, za-
wierającego szereg podpowiedzi dla osób wypełniających ten wnio-
sek. Może też skorzystać z porad i wskazówek udzielonych przez 
specjalnie przeszkolonych w tym zakresie pracowników Urzędu 
Miejskiego.

Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek należy przesłać 
lub osobiście złożyć do Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie przy 
ulicy Kanoniczej 12. Można go też dostarczyć do Urzędu Miejskiego. 

Najnowocześniejszą drogą złożenia wniosku jest skorzystanie 
z portalu rządowego Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej. Aby z niego 
skorzystać, należy założyć Profil Zaufany i korzystać z podpisu za-
ufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, potwierdza-
jącego tożsamość wnioskodawcy. Od 15 maja br. uruchomiony będzie 
również Generator Wniosków na stronie internetowej Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującym Programem Ochro-
ny Powietrza w Małopolsce, w naszym regionie nie ma dofinansowań 
dla kotłów na paliwa stałe, opalanych węglem lub ekogroszkiem. 
Warto zapoznać się ze stroną internetową „Małopolska w zdrowej at-
mosferze”, na której zamieszczona jest przykładowa lista urządzeń, 
na które można uzyskać dotację.  MM

Wymieniasz piec? – Przeczytaj

Jak informuje Urząd Marszałkowski w Krako-
wie, w maju 2021 roku na stronie Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej zostanie uruchomiony nowy, dodat-
kowy generator wniosków dotyczących likwi-
dacji starych kotłów grzewczych i zastąpienia 
ich nowymi, ekologicznymi źródłami energii 
cieplnej. Będzie to drugi, równolegle działający 
generator dla osób zainteresowanych komplek-
sową termomodernizacją i wymianą źródeł cie-
pła, chcących otrzymać dofinansowanie z pro-
gramu „Czyste Powietrze”. Aktualnie cały czas 
aktywny jest Portal Beneficjenta. Jest się o co 
starać, bo maksymalna wartość dofinansowania 
wynosi 37 tysięcy złotych.

Gmina Brzesko już w grudniu ubiegłego roku zawarła 
z WFOŚiGW w Krakowie porozumienie w sprawie usta-
lania zasad wspólnej realizacji priorytetowego programu 
„Czyste Powietrze”. W Urzędzie Miejskim uruchomiony 
został doradczy punkt obsługi tego programu, w którym 
można otrzymać wszelkie informacje na ten temat. Punkt 
czynny jest w każdy wtorek i czwartek w godzinach urzę-
dowania (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu 
spotkania – numery tel.: 14 68 65 182 lub 14 68 65 122.

Wydawca: Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku; 
www.mok.brzesko.pl. 
Dyżury w redakcji: pn–pt. w godz. 8.00-15.00.
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Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom części mieszkańców, 
a także w oparciu o diagnozę 
problemów społecznych wy-
stępujących w gminie Brzesko 
burmistrz Tomasz Latocha uru-
chomił punkt bezpłatnych kon-
sultacji i porad dla dzieci i mło-
dzieży w kwestiach związanych 
z używaniem alkoholu, środków 
odurzających i nowych substan-
cji psychoaktywnych. W każ-
dy czwartek w godzinach 
od 14.00 do 15.00 w budynku 
MZGM przy ulicy Okocim-
skiej 5 (I piętro) psychotera-
peuta Paweł Kamiński przyj-
muje młodych ludzi będących 
w trudnej sytuacji życiowej, 
mających trudności w samo-
dzielnym podejmowaniu decy-

zji, oczekujących od osób doro-
słych pomocy w rozwiązywaniu 
problemów spowodowanych 
szeroko rozumianymi uzależ-
nieniami.

Porady udzielane są bezpłat-
nie, a wszystkie koszty związane 
z funkcjonowaniem punktu kon-
sultacyjnego pokrywa Urząd Miej-
ski. Warto nadmienić, że w tym 
samym budynku już od pewnego 
czasu prowadzone są dyżury spe-
cjalistów udzielających bezpłat-
nych porad dla osób dorosłych. 
Konsultantami są między innymi 
prawnik, mediator i psycholog. 
Zwiększenie grona odbiorców nie-
których z tych porad o dzieci i mło-
dzież to zupełna nowość. 

– Problem uzależnienia 
od wszelkiego rodzaju używek 

wśród młodych ludzi to w na-
szej gminie problem występują-
cy, na szczęście, w minimalnym 
stopniu, jednak zgłaszają się 
do Urzędu Miejskiego niektó-
rzy dorośli, którzy zauważają 
u swoich dzieci niepokojące za-
chowania. Lepiej zapobiegać niż 
leczyć, stąd wzięła się inicjaty-
wa uruchomienia stałego punk-
tu zajmującego się problemami 
najmłodszej grupy wiekowej 
naszych mieszkańców. W ten 
sposób realizujemy też  jeden 
z punktów przyjętego w grud-
niu ubiegłego roku Gminnego 
Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoho-
lowych i Przeciwdziałania Nar-
komanii na 2021 rok – wyjaśnia 
Tomasz Latocha. 

Konsultacje dla dzieci i młodzieży

Certyfikowany specjalista psycho-
terapii uzależnień, posiadający 
wieloletnie doświadczenie w tej 

dziedzinie. Na co dzień jest kierow-
nikiem Poradni Leczenia Uzależnień 
i Współuzależnienia oraz Oddziału 

Dziennego Terapii Uzależnień 
w brzeskim szpitalu. Współpracuje 

z ośrodkami i placówkami podobne-
go typu na terenie Krakowa i Bochni. 

PAWEŁ KAMIŃSKI
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Masa ciała ciężarnej
Otyłość matki stanowi czynnik zagrażający optymalnemu przebie-
gowi ciąży, wpływa też na wystąpienie komplikacji w czasie porodu 
i w okresie połogu. Kobietom o prawidłowym przed ciążowym BMI 
(18,5–24,9) zaleca się przybranie masy ciała w trakcie ciąży od 11,5 
do 16 kg. Dla kobiet z nadwagą (BMI 25–29,9) to 10–11,5 kg, a dla 
kobiet otyłych (>=30) to 5–9 kg w trakcie całej ciąży. Założenia te 
zdefiniowano w oparciu o przyjęcie standardowego przyrostu masy 
w pierwszym trymestrze od 0,5 do 2 kg. Zapotrzebowanie energetycz-
ne kobiety ciężarnej powinno wynosić od 2200 do 2500 kcal na dobę. 
Ogólna wartość energetyczna codziennej diety sprzed stanu ciąży 
nie musi ulec zmianie w pierwszym trymestrze, natomiast w drugim 
i trzecim powinna być zwiększona odpowiednio o 360 i 475 kcal/dobę. 
Otyłość to istotny czynnik ryzyka poronienia w pierwszym tryme-
strze, urodzenia martwego dziecka i zgonu noworodka. Porody ma-
tek otyłych są dłuższe, znacznie częściej muszą być indukowane, czę-
ściej też wykonuje się cięcie cesarskie. Przyrost masy ciała w ciąży 
ma wpływ na po ciążową redukcję masy ciała. Im większy był w cią-
ży, tym mniejsza będzie redukcja masy ciała po ciąży. Wykazano, 
że kobiety o prawidłowym BMI mają najwyższy potencjał rozrodczy 
i najmniejszą liczbę powikłań ciąży oraz rozwoju noworodka. 

Witaminy
Kwas foliowy, a także witaminy z grupy B chronią płód przed zaburze-
niami we wczesnym rozwoju mózgu. Zaleca się podawanie ciężarnym 
0,4 mg kwasu foliowego dziennie co najmniej na 6 tygodni przed ciążą 
i kontynuować do końca II trymestru ciąży. Oprócz tabletek, kwas fo-
liowy znajduje się w warzywach liściastych, pomidorach, soczewicy, 
burakach, pomarańczach. Ważną rolę w diecie kobiety ciężarnej od-
grywają kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6. Ich zapotrzebowanie 
w tym okresie życia wzrasta aż o 50%. W trakcie ciąży należy spoży-
wać codziennie ok. 400 g warzyw i 400 g owoców. Wyizolowane bioak-
tywne substancje (witaminy czy biopierwiastki w formie tabletek czy 
płynu), nie posiadają takich właściwości prozdrowotnych jak natural-
na dieta bogata w owoce i warzywa zawierające te związki. Wyjaśnia 
to zjawisko koncepcja synergizmu żywieniowego, definiowanego jako 
addytywny (sumujący) bądź silniejszy niż addytywny, wpływ prozdro-
wotny sumy różnych składników obecnych w żywności. Świeże warzy-
wa i owoce mają największą wartość odżywczą. Najmniej kaloryczne 
owoce to: truskawki i maliny (29 kcal/100 g), porzeczki i poziomki 
(31–33 kcal/100 g), arbuzy, grejpfruty i melony (36 kcal/100 g). 

Ciąża, a odżywianie
Osoby dorosłe, które urodziły się z małą masą urodzeniową, 
częściej chorowały na nadciśnienie tętnicze, hipercholestro-
lemię, dyslipidemię czy otyłość. Pierwsze cztery tygodnie 
ciąży są bardzo ważne dla dalszego rozwoju płodowego. 
W tym okresie charakterystyczny jest szybki podział komó-
rek i wczesne kształtowanie kluczowych organów takich jak 
serce, mózg, rdzeń kręgowy. 

MGR FARM. ANNA K. 
MOSZCZYŃSKA-SERAFIN

PROF. DR HAB. MED. 
PAULIN MOSZCZYŃSKI

Program „Wspieraj Seniora” adresowany do osób 
w wieku 70 lat i więcej, które ze względu na 
bezpieczeństwo w czasie pandemii decydują się 

pozostać w domu. Program zakłada możliwość 
dostarczenia artykułów podstawowej potrzeby, 
w tym artykułów spożywczych, środków higieny 
osobistej do miejsca zamieszkania seniora oraz 
pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędo-
wych i innych czynności dnia codziennego. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
tj. w sytuacji braku możliwości zapewnienia nie-
zbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdro-
wia, sytuacji rodzinnej i społecznej pomocą może 
zostać objęta osoba poniżej 70 roku życia. Pomoc 
w postaci usługi jest nieodpłatna. Senior pokry-
wa tylko rzeczywisty koszt zakupów.

Chęć skorzystania z pomocy należy zgłosić, 
poprzez kontakt telefoniczny dzwoniąc na ogól-
nopolską infolinię: 22 505 11 11 (od poniedział-
ku do niedzieli w godzinach od 08.00 do 22.00) 
lub kontaktując się telefonicznie z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzesku tel.: 
14 66 31 583 lub 14 65 22 945 (od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30). 
Wszystkie zgłoszenia z infolinii dotyczące po-
trzeby uzyskania pomocy przez mieszkańców 
Gminy Brzesko zostaną przekazane do Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku, 
który jako koordynator programu zorganizuje 
niezbędne wsparcie.

Szczegółowych informacji na temat Progra-
mu „Wspieraj Seniora” udzielają telefonicznie 
pracownicy MOPS w Brzesku: 14 66 31 583 lub 
14 65 22 945 w godzinach pracy ośrodka.  BCP

Gmina Brzesko wspiera seniorów
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku w trosce o dobro i bez-
pieczeństwo osób starszych zamieszkujących Gminę Brzesko przypo-
mina o możliwości i zaprasza do skorzystania z Programu Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

W obliczu pandemii chcemy chronić osoby najbardziej narażone na skutki zakażenia koronawiur-
sem – Seniorów. Pora roku i panujące złe warunki pogodowe również nie sprzyjają bezpiecznym 
wyjściom poza dom. Dlatego zachęcamy Seniorów aby zostali w domu, a pracownicy Ośrodka po-
mogą w załatwianiu spraw dnia codziennego – dodaje Dyrektor MOPS w Brzesku Bogusława Czy-
życka – Paryło.
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Uczennica klasy VIII Szkoły 
Podstawowej w Sterkowcu, Ka-
rolina Polek, zajęła pierwsze 
miejsce w organizowanym przez 
Małopolskie Kuratorium Oświa-
ty literackim konkursie „Młody 
felietonista – piórem i kamerą”. 
Zgodnie z sugestią organizatorów, 
tematyka utworów miała nawią-

zywać do takich pojęć jak wojna, 
pokój i ojczyzna. Laureatka ze 
Sterkowca oparła się na auten-
tycznych wydarzeniach z 4 wrze-
śnia 1939 roku, kiedy to Niemcy 
zbombardowali pasażerski pociąg 
przejeżdżający przez jej rodzinną 
miejscowość. Na tej podstawie 
powstało opowiadanie zatytuło-

wane „Stokrotka”, którego pierw-
szą część publikujemy poniżej. 
Autorka nagrodzonej pracy 
wykonała ją samodzielnie, pod 
nadzorem nauczycielki języka 
polskiego, Pauliny Pyrek. Obie, 
wraz z mamą Karoliny, panią 
Magdaleną, zwracają uwagę, 
że główna nagroda w konkursie 
trafiła w ręce uczennicy, która 
od najmłodszych lat wykazuje 
zainteresowania literackie, czę-
sto wykorzystując swoje zdolności 
w zajęciach pozalekcyjnych. 

Karolina nagrodę odebrała 
w tarnowskiej Delegaturze Ku-
ratorium Oświaty, a wręczyła ją 
osobiście Barbara Nowak, Ma-
łopolski Kurator Oświaty, która 
z uznaniem wypowiada się na 
temat laureatów i wszystkich 
uczestników konkursu: – Bardzo 
mnie cieszy, że młodzież potrafi 
i chce tak pięknie mówić o wolno-
ści, domu i rodzinie. Największą 
jednak radością dla mnie była 
możliwość osobistego spotkania 
z młodymi ludźmi.  PRUD

Karolina i „STOkrotka”

Słońce zaczęło powoli zachodzić. Niebo stało się różo-
wofioletowe niczym najśliczniejsze hiacynty posiane na 
niebieskopomarańczowym polu. W powietrzu unosił się 
słodki zapach kwiatów z ogródka przy domu. Nie ma co 
się dziwić skoro róże, pelargonie, płomyki i wrzosy, które 
posadziła Lidia, tak pięknie kwitły. I chociaż wiadomym 
było, że zaczyna się wojna, ludzie żyli na razie jak daw-
niej… Może nie wszyscy, ale nadal większość. 

To był wieczór 3 września 1939 roku. Lidia przygo-
towywała kolację dla trojga swoich dzieci i ukochanego 
męża. Pomagała jej w tym najstarsza córka – Zofia. Pio-
truś bawił się w ogrodzie z psem. Pupil najwidoczniej lu-
bił, kiedy się go przytula jak pluszowego misia. Nazywał 
się Łatek ze względu na plamkę na brzuszku. Anna nato-
miast, niska i szczuplutka dziewczynka, chodziła po łące, 
na której stał dom Olczyków. W ręce trzymała różaniec 
od ojca i jeden po drugim przesuwała na nim paciorki. 
Taty nie było, jeszcze nie wrócił. 

Jan pracował jako nastawniczy w zachodniej części 
nastawni na stacji we wsi Sterkowiec. Zwykle wracał 
do domu koło 19.00. Wraz z nadejściem września poja-
wiał się na kolacji, gdy już było ciemno. Droga wiodąca 
na jego działkę była oddalona od stacji zaledwie 10 minut 
spacerem przez ścieżkę między drzewami lasu. 

Tego jednak wieczoru ojciec spóźnił się na wieczerzę. Zje-
dzono ją bez niego, a kiedy Lidia ukołysała do snu Piotrusia 
i utuliła Zosię, zauważyła Annę u progu drzwi wejściowych 
do domu. Wzięła więc jakiś stary koc i podeszła do niej.

 – Przeziębisz się, Aniu – powiedziała, owijając dziew-
czynkę kocem. 

– Dlaczego się spóźnia? 

– Widocznie ma powody. Ale nie martw się, wróci. 
– Zaczyna się wojna, prawda mamo? 
– Tak córeczko. Ale trzeba ufać Panu Bogu, że nas ocali. 
– Słyszałam cały dzisiejszy dzień te niemieckie samo-

loty… Myślisz, że nam coś grozi? – spytała Anna patrząc 
na ma matkę szklanymi oczami. 

– Nie mam pojęcia. Jeden Bóg tylko wie... – odpowie-
działa Lidia tuląc do siebie córkę. 

W tej samej chwili Anna krzyknęła: 
– Patrz!
To był Jan. Szedł zmęczony po całym dniu w pracy. 

Dziewczynka gdy tylko go ujrzała, pobiegła rzucić mu się 
na szyję. 

– Ania! A buty? – zawołała do niej mama. 
– Nie trzeba! – usłyszała w odpowiedzi. 
Jan wziął córkę na ręce i przytulił ją do siebie. 
– Wiedziałam, że do mnie wrócisz. 
– Przepraszam za spóźnienie. Przedłużyło mi się trosz-

kę w pracy. Czy kolacja mnie ominęła? 
– Tak tatusiu, ominęła. Ale zrobię ci lepszą, chociaż 

nie wiem, czy się uda! I zjem z tobą, żeby ci towarzystwa 
dotrzymać. 

– Będzie mi bardzo miło. Ale.. gdzie ty masz buty? 
I dlaczego moja Anusia biegnie do mnie po zimnej trawie 
w samej piżamie? 

– Jakoś tak wyszło, wybacz tato, zaraz się ubiorę. 
– Nie, idziemy do domu. 
Po kolacji Jan zaniósł Anię do małego łóżeczka, w którym 

spała razem z Piotrusiem. Usiadł obok niej i utulił do snu.
– Widziałaś, co ci zostawiłem rano? 
– Tak, tato. Modliłam się dziś na nim za ciebie. Podoba 

mi się bardzo ta uśmiechnięta Matka Boża. A tobie? 
– Mnie też. Jutro mój kolega pomoże mi na naszym 

polu kończyć orki siewne i przyniesie mi dla ciebie pewną 
książeczkę. 

– Tatusiu, dziękuję! – wrzasnęła z radością Ania i po-
całowała ojca w czoło. 

– Ciszej Aniu, bo twoje rodzeństwo już śpi. Pomożesz 
mi jutro, prawda? 

– Oczywiście. 
– Pacierz odmówiony? 
– Tak jest! Za ciebie, mamusię, Zosię i Piotrusia. 
Jan uśmiechnął się, położył rękę na głowie Ani i poca-

łował jej złote, kręcone włosy. Dziewczynka obróciła gło-
wę w stronę ściany, na której wisiał obraz Jezusa Chry-
stusa. I zamykając swoje jasnoniebieskie oczy zasnęła 
od razu. Ojciec natomiast klęczał przy jej łóżku i modlił 
się na różańcu. 

Lidia przyszła do niego w środku nocy. 
– Co robisz?
– Modlę się. 
– Jest już tak późno, a ty miałeś ciężki dzień. Połóż się, 

a ja cię zmienię. 
– Nie Lidio, idź spać. Ja muszę czuwać, bo czuję, 

że muszę. Wróg się zbliża.
Kobieta uklękła obok niego. Spojrzała na obraz Jezusa. 
– Tylko On wie, co będzie dalej – powiedziała po chwili. 
– To prawda. Tylko On… 
– A co, jeśli będziemy musieli patrzeć, jak wojna po-

żera nasze dzieci…? – spytała powoli Lidia, tak cicho, 
że prawie nie dosłyszał. 

– Nie wiem tego. Ale zaufajmy Mu i bądźmy dobrej myśli. 
– Słyszałeś te niemieckie samoloty przelatujące dzisiaj 

nad nami? 
– Słyszałem.. Uważam, że nie zapowiadają one niczego 

dobrego. 
Tutaj rozmowa się urwała, gdyż Lidia rozpłakała się 

i wtuliła się w męża. On objął ją i również zapłakał. Oboje 
zadawali sobie pytanie „Co czeka nas dnia następnego?”. 
Nikt tego nie wiedział. (cdn.)

STOkrotka
Karolina Polek

Część I

Piątkowa akcja zainaugurowała 23 rok działalności klub HDK działa-
jącego przy Zespole Szkół Technicznych i Branżowych. W pierwszych 
latach uczestniczyli w niej tylko uczniowie „Zielonki”, do których 
kilka lat temu dołączyli ich rówieśnicy z Zespołu Szkół Ponadpod-
stawowych nr 1. Organizacją wydarzenia tradycyjnie zajął się Wie-
sław Gibes, a pomagali mu Anna Gibes i Przemysław Brzyk z ZSTiB 
oraz Dorota Woda z ZPS nr 1, a także dyrektor PCE Tomasz Gurgul. 
Sponsorem, co też jest już na stałe wpisane w scenariusz tych akcji, 
był właściciel restauracji Galicyjska Kazimierz Kural, który przygo-
tował dla młodych krwiodawców regenerujące kanapki i ciasto. Na-
stępna wspólna akcja zaplanowana jest na początek czerwca. 

Oddali 10 litrów krwi
Na początku marca w siedzibie Powiatowego 
Centrum Edukacji w Brzesku została przeprowa-
dzona kolejna akcja honorowego krwiodawstwa, 
w której uczestniczyli uczniowie brzeskich szkół 
średnich. Tym razem 22 uczestników oddało 
10 litrów krwi. 
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prac wpłynęło na konkurs literacki „LEM 2021” 
zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury, Po-
wiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Gmi-
nę Brzesko, które były również fundatorami nagród 
dla laureatów. Promocją konkursu zajął się między 

innymi serwis ROKLEMA.PL, dzięki czemu lokalne w zamyśle 
wydarzenie przybrało rozmiary ogólnopolskie. Uczestniczyli w nim 
autorzy z całego kraju. Na uwagę zasługuje udział aż 4 uczniów 
szkoły podstawowej z niewielkiego Zalesia Górnego w wojewódz-
twie mazowieckim. Prace oceniało jury w składzie: Karina Legutek 
(przewodnicząca), Małgorzata Cuber i Jadwiga Podolańska. Przy-
znano trzy nagrody główne, które w poszczególnych kategoriach 
otrzymali: Tomasz Konatkowski (Nadarzyn – dorośli), Kamila 
Pałac (Kraków – szkoły ponadpodstawowe) oraz Leonard Popie-
la (Brzesko – szkoły podstawowe). Ponadto nagrodzeni zostali:

Dorośli: Maciej Neumann (Toruń), 2. Aleksander Kusz (Tar-
nowskie Góry), 3. Barbara Joanna Mackiewicz (Białystok) i Ja-
nusz Nitkiewicz (Warszawa).

Szkoły podstawowe: Daria Praszek (Jasień), 2. Grzegorz Si-
korski (Fabianki), 3. Julia Klich (Brzesko) i Aleksander Cholewa 
Kabała (Zalesie Górne).  KM

Decyzją jury główną nagrodę 
w konkursie literackim „LEM 
2021” w kategorii szkół podsta-
wowych otrzymał Leonard Po-
piela. Laureat to 11-letni uczeń 
klasy 6a Szkoły Podstawowej nr 
3 w Brzesku. Sztukę czytania 
i pisania opanował jeszcze w wie-
ku przedszkolnym. Nagrodzony 
„Cybermiecz króla Arcyproceso-
ra” to nie jest jego pierwsza pró-
ba literacka. W swojej szufladzie 
przechowuje wykonane już wcze-
śniej własnoręcznie komiksy. Jak 
na pisarza przystało, interesuje 
się literaturą, a wachlarz jego 
zainteresowań wykracza dale-
ko poza tematykę fantastyczno-
-naukową. Chętnie uczestniczy 
w konkursach z różnych dziedzin 
kultury i nauki, czego efektem 
jest już całkiem pokaźna kolekcja 
nagród i wyróżnień. Zgodnie z za-
pisem konkursowego regulaminu 
publikujemy w całości nagrodzo-
ną pracę.  KM 

Leonard Popiela
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W królestwie Cybergorii, rządził król Arcyprocesor, 
mieszkał w pięknym pałacu, którego lud nazywał „Mo-
nokryształem Krzemu1”. Władca był szanowany przez 
wszystkich poddanych, oprócz maga Black Hata2. Ten 
chciał zasiąść na tronie i podporządkować sobie pań-
stwo. Nikt nie wiedział skąd się wziął, lecz niemal każ-
dy go unikał, ze względu na jego żądze władzy. Black 
Hat bezustannie spiskował przeciw Arcyprocesorowi, aż 
w końcu wpadł na sprytny pomysł. Wymyślił, jak wywo-
łać bunt przeciw obecnemu władcy. Potrzebował syna, 
silniejszego niż on, wiernego, umiejącego się mnożyć 
i namawiać poddanych do przeciwstawienia się Arcypro-
cesorowi. Gdy go stworzył i nazwał Malware, wpoił mu 
swoje mroczne idee. Potem wysłał, aby wywołał bunt. 
Kilka dni po tych zdarzeniach dobiegły króla pogłoski 
o tym, że wkrótce ma dojść do buntu. Króla to zaniepoko-
iło, więc zwołał naradę i ogłosił: 

– Doradcy! Jestem zdruzgotany, czy nie pracowałem 
dla Waszego dobra? Przecież nie robię niczego złego! Jaki 
jest powód tych spisków? – Na co oni odpowiedzieli: 

– Przypuszczamy, że rewoltę wywołuje syn Black 
Hata, Malware3, jest potężniejszy nawet od swego ojca, 
wprowadził pana poddanych w trans, który miesza im 
w głowach i pozwala na ich kontrolowanie.

– Na wszystkie oprogramowania świata! Cóż ja mam 
począć? 

– Wydaje nam się, że jedynym wyjściem, jest stworzenie 
Cybermiecza z tylu zer i jedynek4, ile mamy w skarbcu. 

– Ale ten majątek był zbierany na czarną godzinę! 
– Ona właśnie nadeszła – odparł stanowczo doradca. 
– Tylko jak my go zrobimy? – zapytał król. 
– Proszę się nie martwić! Znamy doskonałego konstruk-

tora, zowie się Klapaucjusz5, mieszka na złączu SATA6. 
Po tej rozmowie król odbył wraz z doradcami i straż-

nikami podróż, której celem był dom wynalazcy. Szli dłu-
go, minęli wiele terabajtów i byli wykończeni. Po drodze 
napotkali liczne trolle7, które sprawiły, że niepotrzebnie 
zbaczali z trasy. Po drodze napadły ich też lagi88, jeden 
z nich, najprawdopodobniej przywódca, tak spowolnił 
pewnego strażnika, że do dziś błąka się po dysku w zwol-
nionym tempie. Kiedy wreszcie dotarli do złącza, okazało 
się, że to wszystko trwało tylko jeden dzień. Gdy zapuka-
li do drzwi Klapaucjusza usłyszeli głos: 

– Kto tam? 

1 Materiał, z którego ze względu na właściwości elektryczne wytwarzane są podzespoły elektroniczne, np. do komputerów 
lub innej elektroniki użytkowej.

2 Hacker lub złośliwa metoda manipulowania treściami internetowymi. 
3 Złośliwe oprogramowanie komputerowe mogące przejąć kontrolę nad komputerem lub/oraz zniszczyć jego dane. 
4 Zera i jedynki tworzą dwójkowy/binarny system liczbowy stosowany w sterowaniu/programowaniu, m.in. w elektronice cyfrowej.
5 Klapaucjusz – wielki konstruktor i twórca wielu maszyn. Jeden z bohaterów „Bajek robotów” Stanisława Lema. 
6 Jest to magistrala łącząca układy obliczeniowe komputera z nośnikami pamięci masowej. 
7 Trolle internetowi zalewają sieć masą fałszywych i informacji, żeby zdezorientować użytkowników. 
8 Lag czyli opóźnienie, które może wynikać z błędów lub fałszywych obliczeń oprogramowania komputerowego.
9 Łączą kartę graficzną komputera z monitorem lub projektorem
10 Słowo „koniec” zapisane językiem binarnym. 

– Król Arcyprocesor wraz z służbą! 
– Proszę nie żartować, odejść i nigdy nie wracać! 
– Z rozkazu wielkiego króla Arcyprocesora żą-

dam, aby nas wpuścić – powiedział jeden ze strażników.
Kiedy konstruktor otworzył drzwi bardzo się zdziwił, 

gdy zobaczył prawdziwego króla. Prędko klęknął i spytał: 
– Czegoż król szuka w mych skromnych progach? 
– Ciebie, Klapaucjuszu. Mam zlecenie, jeżeli je wyko-

nasz, to cię sowicie wynagrodzę! 
– To będzie dla mnie zaszczyt służyć panu! Więc jakie 

jest to zlecenie? 
– Masz skonstruować dla mnie Cybermiecz, z tych oto 

cyfr – powiedział poważnie władca, wręczając mu duży 
wór z zerami i jedynkami. 

– Dobrze, ile mam czasu? 
– Najlepiej do jutra! – odrzekł i zanim Klapaucjusz 

zdążył się odezwać wyszedł z jego domu, wsiadł na ko-
nia i popędził do pałacu. Okazało się, że droga powrotna 
trwała o wiele krócej, ponieważ król wiedział już, gdzie 
czają się lagi i znał najkrótsze ścieżki. Następnego dnia, 
kiedy konstruktor polerował gotową broń, do jego domu 
wszedł król i zapytał: 

– Masz już dla mnie miecz? – na co Klapaucjusz od-
parł: 

– Tak o panie! Mam nadzieję, że będzie dla ciebie od-
powiedni i nie zawiedzie! – po czym przekazał go władcy. 
Był piękny, lśniący i zielony, jakby był zrobiony z tysięcy 
małych szmaragdów. 

– Jak mówiłem, dostaniesz nagrodę! Od teraz bę-
dziesz zarządzał wszystkimi złączami w naszym króle-
stwie, oczywiście, jeżeli miecz będzie dobrze pełnił swą 
funkcję, wybuduję ci pałac!

– Dziękuję panie! Jeszcze nie powiedziałem paru rze-
czy o Cybermieczu, ponieważ jest on zaklęty, to znaczy 
specjalnie zaprogramowany. Za każdym dziesiątym ude-
rzeniem, miecz odda taką energię, że może ona przeciąć 
wszystko! 

– Coś jeszcze? 
– Tak. Kolejny dodatek, jest taki, że kształt miecza 

dopasuje się do każdej sytuacji i że tylko w pańskiej ręce 
działa. 

– Dziękuję. To, coś mi powiedział spełnia me oczeki-
wania! – król udał się w kierunku drzwi, obrócił się i do-
dał – Miło się z panem robiło interesy! 

Kiedy Arcyprocesor dotarł 
do pałacu okazało się, że poddani już sto-

ją przed siedzibą władcy i próbują staranować bramę 
„Monokryształu”. Król wiedział, czego się spodziewać. 
Dla dobra państwa musiał pozbyć się sprawcy spisku. 
Wymknął się niespostrzeżenie ze swojej siedziby w prze-
braniu, znalazł Malwara i wyciągnął miecz. Niestety 
wróg się tego spodziewał i w ostatniej chwili zrobił unik. 
Buntownicy przybyli mu na pomoc, ale wróg warknął: 

– Nie wtrącajcie się! Chcę sam to załatwić! 
Wyciągnął miecz i stanął do walki. Zaczęli się gonić, 

krzyczeć i wymachiwać bronią. Malware zadał pierwszy, 
niezbyt celny, ale bolesny cios. Król też uderzył przeciw-
nika, bo Malware za późno zareagował, zdołał powalić 
złoczyńcę, ale bandyta wstał i znów był gotowy do wal-
ki. Ze złością pobiegł w stronę króla, lecz on uskoczył 
i podłożył mu nogę, co go jeszcze bardziej rozwścieczyło. 
Krzyknął więc: 

– Jak śmiesz stawiać mi czoła?
Arcyprocesor w milczeniu uderzył złoczyńcę trzy 

razy, lecz kiedy zamierzył się po raz czwarty, Malware 
pociągnął go za nogę i przewrócił, a następnie przeciął 
mu kable VGA i HDMI9. Król z trudem się podniósł, 
lecz trafił napastnika najpierw w jedną, potem w drugą 
nogę, w prawe ramię, a następnie odciął mu lewą rękę. 
„Zostały jeszcze dwa ciosy!” – pomyślał i uniósł broń ku 
górze. W ostatniej chwili Malware się przesunął, kopnął 
króla i go przytrzymał, wziął mu Cybermiecz i spróbo-
wał uderzyć nim króla, ale nagle miecz się zmniejszył 
do wielkości szpilki, ponieważ działał tylko w ręku swo-
jego właściciela. Zdezorientowany Malware puścił miecz. 
Odzyskawszy go władca, dźgnął nim w brzuch przeciw-
nika i po raz dziesiąty uderzył wroga. Miecz rozpołowił 
zdrajcę, a jego poddani obudzili się z hipnozy.

Król zbudował pałac dla Klapaucjusza i się z nim za-
przyjaźnił. Kiedy poddani zrozumieli, co się stało wygna-
li Black Hata, jak najdalej mogli. Do dziś błąka się po 
kresach królestwa i w rozpaczy szuka domu. A w Cyber-
gorii Arcyprocesor wciąż rządzi szczęśliwym państwem.
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Cybermiecz króla Arcyprocesora Leonard Popiela
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Halina Biernat urodziła się 27 marca 1917 roku w Żywcu. Jej rodzice 
pochodzili jednak z ziemi brzeskiej – tata, Stanisław Stefański z Go-
sprzydowej, a mama Helena (z domu Rybicka) z Brzeska. Oboje byli 
nauczycielami i to zapewne oni wpoili swojej córce zamiłowanie do po-
ezji. Szkołę podstawową i gimnazjum ukończyła w Bielsku-Białej. Po 
zdaniu matury w 1935 roku rozpoczęła studia polonistyczne na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. W 1939 roku cała rodzina przeprowadziła 
się do Brzeska, które 21-letnia wówczas Halina pokochała na zawsze, 
choć początek tej miłości przypadł w czasach dla wszystkich bardzo 
bolesnych. „Tu – przygnała mnie wojna / tak chciało przeznaczenie / 
i tu już pozostałam / i zapuściłam korzenie (…) Ten dom, ogród i mia-
sto / to miła w sercu ostoja / moje małe królestwo / Mała Ojczyzna 
Moja” – wyznała w jednym z wierszy powstałych we wrześniu 1996 
roku. Helena Bereziuk we wstępie do tomiku „Patrząc w gwiazdy” na-
pisała: Ich (wierszy – przyp. WP) tematem są obrazki przyrody i z życia 
własnego oraz najbliższego otoczenia. Piękno świata, radość życia, choć 
czasami przesłonięte smutną codziennością. (…) Praca, małe miastecz-
ko, ukochany dom i ogród, mieszkające w Krakowie dzieci i wnuki – 
to jej świat. Poetka w istocie często wspominała o rodzinie jak choćby 
w utworze „Gdzie twoje serce?”. Zaledwie w dwóch wersach zawarła 
wartość dla niej najważniejszą, pisząc: „Tylu ludzi koło mnie, tylu 
mam do kochania, moje dzieci i wnuki, moja ciało i krew”. W Brze-
sku poznała swojego męża, Jana Biernata, z którym razem pracowali 
w miejscowym browarze – ona w administracji, on jako główny mecha-
nik. Wychowali dwoje dzieci dbając o ich staranne wykształcenie. Cór-
ka Barbara została chemikiem-ceramikiem, syn Stanisław jest dok-
torem habilitowanym nauk prawnych na UJ, odznaczonym Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w latach 2010-2017 pełnił 
funkcję wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Mąż pani Haliny zmarł w 1962 roku. Czy wtedy ze szczególną 
pasją oddała się twórczości, którą umiejętnie dzieliła z obowiązka-
mi zawodowymi? Czy w poezji odnalazła sposób na zaleczenie bólu? 
Odpowiedź na te pytania pozostanie tajemnicą. Tych sekretów za-
pewne skrywała znacznie więcej. Śmierć męża była prawdopodobnie 
jednym z wielu bolesnych doświadczeń, które zgotował jej los. „Mój 
chłopiec zginął w Oświęcimiu” – napisała w wierszu dedykowanym 
Antoniemu J. Czy było to wyznanie osobiste, czy też wypowiadała się 
w czyimś imieniu? I to pytanie musi pozostać bez odpowiedzi. Niedo-
mówień w jej poezji sporo. Skryta do granic, muskając jedynie słowa-
mi dawała znać, że bacznie obserwując otaczającą ją rzeczywistość, 
sama zmaga się z osobistymi problemami, którymi nie za bardzo 
chce zaprzątać naszych głów. Czytając na przykład wiersze z poło-
wy lat 80., odniosłem wrażenie, że mogła doskwierać jej wtedy jakaś 
chwilowa niedyspozycja, na tyle niepokojąca, że przyszedł chwilowy 
czas na podsumowania, jakby ostateczne. „Korną modlitwę do nie-
ba wznoszę zmrożona nocy chłodem, błagam Cię Boże, spraw niech 
mi słońce zaświeci przed zachodem” – pisała we wrześniu 1985 roku  
w wierszu „Wczorajsze słońce”. Ale jednak więcej w jej poezji pogo-
dy ducha, szczególnie dostrzegalnej w sielankach. Zdarzają się w jej 

twórczości wiersze pełne dowcipu i zaskakującej pointy, jak choćby 
„Oczekiwanie”. Pamiętam spotkanie autorskie, podczas którego pani 
Halina sprawiła, że nagle wszyscy uczestnicy zaczęli … śpiewać na 
znaną melodię piosenkę, której tekst stanowił jej wiersz. Pamiętam, 
kiedy wyznawała, że pierwsza, nieudolna i nieco pokraczna jeszcze 
rymowanka wyszła spod jej pióra, kiedy miała 8 lat. Dopiero teraz, 
czytając jej dojrzałe już wiersze, dostrzegam dystans do siebie samej 
i pokorę, z jaką traktowała swoją poezję. „Rozmawiałyśmy długo, 
czytałam jej swe wiersze, trochę byłam speszona, że takie niedzisiej-
sze” - napisała w wierszu „Danusi K”. „I myślę ze wstydem o moich 
rymowankach, takich łatwych, prostych, konkretnych” – wyznała 
w innym miejscu. Nieprawda! Spośród wszystkich osób zajmujących 
się w Brzesku poezją panią Halinę wyróżniała wysoka znajomość li-
terackiego warsztatu, poparta rzadko spotykanym zmysłem obser-
wacji i poetyckiej intuicji. Kompozycja, łatwość w posługiwaniu się 
na przykład rymami bogatymi, głębokimi, czy składanymi. Podejrze-
wam, że tworząc swoje wiersze rzadko się nad tym zastanawiała – po 
prostu posiadała tę rzadko spotykaną umiejętność wrodzoną. Cóż ja 
się jednak będę wysilał, skoro dużo lepiej wypowiedział się na ten te-
mat niekwestionowany autorytet Józef Baran we wstępie do tomiku 
„Kwiat paproci” (2000):  Ktoś powiedział, że nie jest sztuką być poetą 
mając 20 lat. Ba, każdy jest naładowany energią poetycką w mło-
dości, bez względu na to, czy pisze, czy nie pisze wierszy. Ale gdy się 
zachowuje do późnych lat życia dar poetyckiego widzenia świata, tzn. 
że jest się naprawdę nawiedzonym przez Ducha Poezji. Niewątpliwie 
do takich właśnie osób należy pani Halina Biernat, której szczera, 
bezpretensjonalna i pogodna liryka, przypadła mi kiedyś do serca. 
Po latach – w najnowszym tomiku poetki z Brzeska – odnajduję po-
godny ton i nasłonecznione obrazy przyrody, choć nie są one już do-
minujące. (…) Zawsze jednak pulsuje od nich owa serdeczna nuta 
ludzkiego zatroskania o losy najbliższych i świata... 

Halina Biernat zmarła 21 lutego 2021 w wieku 104 lat. Odeszła 
po cichu, z charakterystyczną dla siebie pokorą. Pozostawiła po so-
bie jedenaście tomików poezji, ponad tysiąc pełnych refleksji wierszy 
o tematyce religijnej, patriotycznej i obyczajowej. Sporo w nich miej-
sca zajmują Brzesko i okolice. Nie statystyki są tutaj jednak naj-
ważniejsze. Przede wszystkim pozostawiła nam wszystkim życiowe 
drogowskazy, którymi warto podążać.  Waldemar Pączek

Nawiedzona przez 
Ducha Poezji

Swój pierwszy wiersz napisała, gdy miała 8 lat. 
Od tego czasu jej szuflada zapełniała się poezją 
niemal każdego dnia, a jednak książkowego 
debiutu doczekała się dopiero w wieku… 68 lat, 
chociaż w dorobku miała już szereg publikacji 
na łamach różnych czasopism, przede wszyst-
kim w zapomnianych już „Wieściach”. Zawsze 
pogodna, a jednak zadumana. Obdarzona nie-
przeciętną wrażliwością i tą iskrą bożą daną 
tylko nielicznym, a jednak pełna pokory. Taka 
też odeszła. 

Oczekiwanie 
Skrzypnęła furtka …
ktoś wszedł …
może to on...
O mój wymarzony,
o mój wytęskniony
czy to ty nareszcie? 
Nieśmiała nadzieja 
serca me przenika, 
bo tak długo już czekam
– na hydraulika!

O poezji prozą
Czytam czasem tych Wielkich: Szymborską, Miłosza, 
Brylla, Herberta. Każdy wiersz kilka razy,
by zrozumieć, rozsmakować się, zachwycić. 
I myślę ze wstydem o moich rymowankach,
takich łatwych, prostych, konkretnych. 
Ich podziwia i nagradza świat znawców,
mnie czyta i słucha moja Mała Ojczyzna.
Oni piszą dla wybranych, ja dla zwykłych ludzi, 
mówią wzruszeni, że w moich wierszach odnajduję v siebie
to też coś warte...
Ale jedno na pewno mamy wspólne:
Konieczność pisania, przymus wewnętrzny,
by chwycić długopis i zanotować myśl jakąś upartą. 
grudzień 1998

W 2009 roku Halina Biernat 
została uhonorowana Meda-
lem na Wstędze za Zasługi 
dla Miasta Brzeska. W 2015 
roku cały swój literacki do-
robek przekazała do zbiorów 
Powiatowej i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Brze-
sku. Informacje na temat Jej 
życia i twórczości zawarte 
zostały na pamiątkowej ta-
blicy znajdującej się w dzia-
le dla dorosłych brzeskiej 
książnicy. 

Odeszli w styczniu:
Janina Biernat (87) – Jasień
Adam Borowiec (53) – Jasień
Adam Borowiec (77) – Mokrzyska
Genowefa Bujak (84) – Jadowniki
Kazimierz Chawański (80) – Okocim
Krystyna Cieślik (61) – Jadowniki
Anna Ćwik (90) – Poręba Spytkowska
Leokadia Duda (93) – Brzesko
Wacław Gabory (64) – Brzesko
Tadeusz Gałka (85) – Brzesko
Jan Guzik (86) – Jadowniki
Jerzy Kamysz (71) – Brzesko
Władysław Kania (82) – Bucze
Stanisława Kurek (82) – Brzesko

Julia Martyka (88) – Brzesko
Andrzej Mroczkowski (62) – Bucze
Bronisława Pabian (92) – Brzesko
Teresa Piwowarska (74) – Brzesko
Jerzy Rogoziński (81) – Brzesko
Henryk Ryglowski (84) – Jasień
Kazimierz Sambor (68) – Brzesko
Bogumiła Serwatka (92) – Brzesko
Kazimierz Stós (83) – Okocim
Jan Szyszka (82) – Brzesko
Stanisław Warchał (73) – Jasień
Anna Wincenciak (52) – Brzesko
Mateusz Żak (17) – Brzesko

Odeszli w lutym:
Janina Batko (72) – Brzesko
Halina Biernat (104) – Brzesko
Bolesław Cierniak (90) – Jasień
Józef Cisak (86) – Bucze
Andrzej Dudek (52) – Brzesko
Janina Goryczka (65) – Brzesko
Stanisława Jakubowska (84) – Brzesko
Maria Kubala (91) – Jadowniki
Tadeusz Kubala (84) – Brzesko
Ewa Legutko (61) – Sterkowiec
Henryk Łach (78) – Brzesko
Kewin Michałek (20) – Jadowniki
Wanda Olchawa (81) – Jasień
Renata Pawlik (54) – Brzesko

Janina Pytel (88) – Jadowniki
Maria Pyzik (82) – Brzesko
Mieczysław Rojek (76) – Brzesko
Leszek Sieński (75) – Brzesko
Mieczysław Słowiak (71) – Brzesko
Janina Synowiec (91) – Brzesko
Władysława Szeląg (82) – Mokrzyska
Józefa Szyszka (78) – Jadowniki
Stanisław Witkowski (84) – Jadowniki
Aleksandra Wołek (89)– Brzesko
Ryszard Wszołek (57) – Mokrzyska
Aurelia Żurek (94) – Mokrzyska
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Próbowałem wyliczyć ilu znam Krzysz-
tofów Musiałów. Wyróżniłem pięciu 
– Krzysztof organista, Krzysztof ak-
tor i wokalista, Krzysztof nauczyciel, 
Krzysztof muzyk rozrywkowy oraz 
Krzysztof informatyk stosowany. Ko-
goś pominąłem?

– Chyba nie, choć do tego ostatniego 
trochę mniej się przyznaję.

Którego z nich najbardziej lubisz?
– Chyba organistę. W tym kierunku 

się kształciłem i głównie z tym zajęciem 
wiążę swoją przyszłość. Wydaje mi się 
również, że to robię najlepiej. Krzysztof 
organista jest w stu procentach profesjo-
nalistą, podczas gdy pozostali to poniekąd 
amatorzy.

Potrafisz w takim razie określić 
siebie jednym zdaniem

– To trudne zadanie… Może „człowiek, 
który nie lubi się nudzić”?

Występowałeś w wielu miejscach, 
m.in. we Francji, Holandii, Libanie, 
Niemczech, Rosji i na Litwie…

– Większość tych występów była na-
grodami za wysokie miejsca w różnego 
rodzaju konkursach, niektóre związane 
były z wyjazdami studenckimi. Wiąże się 
z nimi wiele ciekawych historii. W Libanie 
na przykład zamknięto mnie w izolatce 
na lotnisku, ponieważ organizatorzy nie 
przygotowali poprawnie wszystkich do-
kumentów. To było egzotyczne przeżycie. 
Na ulicach żandarmeria, druty kolczaste, 
a ja tłumaczę, że przyjechałam grać kon-
cert na organach. 

Prywatnie też lubisz podróżować?
– Lubię, ale nie mam do tych podróży 

ciągu, który nie pozwala mi stać w miej-
scu. Jestem raczej domatorem.

Pytam, bo często można usłyszeć, 
że ludzie, którzy nie lubią podróży, nie 
są otwarci na świat, na ludzi, na nowo-
ści… A podróże podobno kształcą.

– Agnieszka Osiecka większość swojego 
życia spędziła w podróży, mimo to w jed-
nym z wywiadów stwierdziła, że może jed-
na piąta z nich miała jakikolwiek sens, bo 
te podróże były jedynie ucieczką od proble-
mów. A przecież od nich nie da się uciec. 
Jest więc we mnie chęć zwiedzania, posze-
rzania horyzontów, ale nie ucieczki.

Nawiązując do kształcenia – czego 
koncertujący organista może nauczyć 
się, grając jako aktor w spektaklu?

– Przede wszystkim emocjonalnego 
otwarcia, wyczucia intencji w utworze. 
Również umiejętności opowiedzenia hi-
storii, a nie tylko wygrywania jej. Praca 
nad spektaklem wymaga emocjonalnego 
wyczucia postaci. Z muzyką jest podobnie.

Często mówi się o tym, że np. środo-
wisko operowe jest bardzo brutalne. 
A jaki od kuchni jest świat organistów?

– Jak w życiu – są ludzie, których lubisz 
bardziej i ludzie, których lubisz mniej. 
Generalnie doświadczyłem o wiele więcej 
pozytywnych niż negatywnych emocji. Po-
dobnie jak w innych hermetycznych spo-
łecznościach problemem jest monotema-
tyczność. Często rozmawiając z kimś nie 
mam okazji poznać go jako człowieka, bo 
potrafi mówić jedynie o organach, koncer-

tach… Nie dotyczy to oczywiście wszyst-
kich – mam wielu przyjaciół, którzy nie są 
zafiksowani na jednym punkcie.

Czy organista musi być osobą wie-
rzącą?

– Według zapisów organista kościelny 
powinien być osobą wierzącą i praktykują-
cą. Co do muzyków koncertujących nie ma 
takich wymagań. Owszem, repertuar or-
ganowy jest przesączony treściami religij-
nymi i wiara z pewnością pomaga w jego 
interpretacji, ale pamiętajmy, że muzyka 
jest muzyką a religia religią.

A czego słuchasz na co dzień?
– Chyba wiem do czego zmierzasz, więc 

wyprzedzę kolejne pytanie – w wolnym 
czasie rzadko słucham muzyki organo-
wej i symfonicznej. Wolę obcować z nią 
na koncertach, bo właśnie wtedy najlepiej 
do mnie trafia. Oczywiście cały czas mam 
z nią kontakt, podczas prób, przygotowań 
do występów czy zajęć ze studentami. Na 
co dzień wybieram musical, rocka czy pio-
senkę literacką.

Wielu naszych rówieśników pró-
buje rozpocząć karierę muzyczną, 
nagrywa płyty... Ciebie to nie kusi?

– Jest to nieuchronne, bo wydanie 
płyty czeka mnie w związku z moim dok-
toratem. Bardzo chcę to zrobić i nie pla-
nuję poprzestać na tej jednej. Jest dużo 
utworów bardzo słabo znanych w Polsce 
i chciałbym przedstawić je szerszej pu-
bliczności. Miałem już zresztą epizod 
z nagraniami.

Twoje życie jest nierozerwalnie 
związane z Miejskim Ośrodkiem Kul-
tury w Brzesku. Pamiętasz swoje po-
czątki w tym miejscu?

– Pamiętam zajęcia z Panią Teresą 
Szydłowską na pierwszym piętrze dawne-
go ratusza, fortepian w dużej sali, nawet 
nasz pierwszy koncert w kinie Bałtyk. 
Miałem wtedy jakieś siedem lat. Potem 
Bernadka Woźniak, z którą występowa-
łem w zespole przy parafii Miłosierdzia 
Bożego poprosiła mnie o akompaniowanie 
podczas konkursu Talenty Małopolski. 
I tak to się rozkręciło. Pierwszym dużym 
występem był koncert z piosenkami Ka-
baretu Starszych Panów.

Aż do wielkiego wydarzenia, któ-
rym było wystawienie Strasznego 
Dworu Stanisława Moniuszki. To był 
twój pomysł?

– Nie. To pomysł Eweliny Stępień [obec-
nej dyrektor MOK – przyp red.], która ma-
rzyła o tym od lat. Obejrzałem nagranie 
spektaklu z Opery Narodowej i utwier-
dziłem się w przekonaniu, że jeżeli mamy 
zrobić coś dużego, musi to być właśnie 
Straszny Dwór. Próby i warsztaty trwały 
przez rok. Przedsięwzięcie było bez dwóch 
zdań karkołomne, ale szczęśliwie udało się 
doprowadzić wszystko do końca.

Nie umniejszasz swojej roli w tym 
sukcesie? W dniu premiery powie-
działeś: „nie zrobiłem niczego wiel-
kiego, przepisałem tylko nuty po Mo-
niuszce”. 

– Bo to prawda! Przearanżowałem to, 
co Moniuszko napisał na dużą orkiestrę 
tak, aby mogła wykonać to orkiestra ka-

meralna. Trochę się napracowałem, ale 
to Ewelina wykonała główną pracę.

– Jedno wspomnienie związane ze 
Strasznym Dworem…

– Ulga po premierze. Ulga, że się uda-
ło, że nie było wpadek. To było nagłe zej-
ście nieprawdopodobnych emocji, które 
nawarstwiały się przez długi czas. Teraz 
z perspektywy czasu jeszcze bardziej do-
ceniam poświęcenie ludzi, którzy razem 
z nami realizowali to przedsięwzięcie. 
Nasz szalony pomysł to jedno, ale cała 
rzesza ludzi, która nam zaufała to drugie.

Gdzie widzisz siebie za 10 lat?
– Nie wiem.

Za pięć?
– Z jednej strony chciałbym robić da-

lej to co robię, z drugiej strony staram się 
ukierunkować głównie na organy. Nie po-
trafię jeszcze wybrać jednej drogi, jednego 
miejsca…

Co z perspektywy tych dwudziestu 
lat występowania zrobiłbyś inaczej?

– Na pewno jest dużo takich rzeczy, ale 
chyba nie mają one większego wpływu na 
to, gdzie się teraz znajduję. Na pewno nie 
przekreśliłbym żadnego z przedsięwzięć, 
koncertów, konkursów. Wszystko było po-
trzebne. 

Rozmawiał Konrad Wójcik

Moje ulubione alter ego 
– rozmowa z Krzysztofem Musiałem
Doktorant Akademii Muzycznej w Krakowie, na której wcze-
śniej uzyskał tytuł magistra w dziedzinie instrumentalistyka 
– organy. Kształcił się również w Państwowej Szkole Muzycz-
nej II stopnia im. Władysława Żeleńskiego oraz Musikhoch-
schule w niemieckiej Lubece. Jest wykładowcą Akademii 
Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Brze-
skiej publiczności najbardziej znany jest z ról w spektaklach 
wystawianych w Miejskim Ośrodku Kultury oraz z opracowań 
muzycznych większości odbywających się tam wydarzeń.
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Aż 34 prace wpłynęły na ogło-
szony przez Miejski Ośrodek 
Kultury w Brzesku konkurs 
plastyczny „Namaluj arcy-
Dzieło”, a skierowany do dzieci 
i młodzieży spędzających zimo-
we ferie. Aż, bo tematyka kon-
kursu łatwa nie była. Zadanie 
było pozornie proste, bo polegało 
na wykonaniu kopii wybranego 

obrazu polskiego lub zagra-
nicznego autora, wykazując się 
jednak przy tym oryginalnością 
pomysłu połączoną z dbałością 
o wrażenie artystyczne i este-
tykę pracy. Organizatorzy kon-
kursu mieli na celu upowszech-
nienie oraz edukację znajomości 
arcydzieł malarstwa polskiego 
i światowego. 

– Zaskakująca jest nie tyle 
mnogość nadesłanych na kon-
kurs prac, ale przed wszystkim 
ich wysoki poziom, świadczący 
o ponadprzeciętnych umiejęt-
nościach autorów, zaangażo-
waniu i znajomości malarstwa 
– komentuje Piotr Duda, prze-
wodniczący jury.

Uczestnicy konkursu posłużyli 
się różnorodnymi technikami pla-
stycznymi. Najczęściej sięgali po 
malarstwo Vincenta van Gogha 
i jego „Słoneczniki”, „Dziewczynę 
z perłą” Jana Vermeera i „Krzyk” 
Edwarda Muncha. Jednak juro-
rzy najwyżej ocenili kopię „Wiel-
kiej fali w Kanagawie” Hokusaia 
Katsushiki, którą wykonała Ma-
rianna Gałczyńska. II nagrodę 
otrzymała Milena Kuta, któ-
ra skopiowała „Taras kawiarni 
w nocy” van Gogha, na III nagro-
dę zasłużyła w oczach jurorów ko-
pia „Niebieskiego konia I” Franza 
Marca, której autorką jest Julia 
Filipowska. Jury przyznało też 
sześć równorzędnych wyróżnień, 
a otrzymały je Emilia Gubała, 
Magdalena Legutko, Faustyna 
Patyk, Rebeka Sowa, Anna Zię-
ba, Zuzanna Żurek.  PD

Namaluj arcyDzieło

W holu na pierwszym piętrze 
Regionalnego Centrum Kultu-
ralno-Bibliotecznego prezen-
towane są opatrzone opisami 
archiwalne fotografie i doku-
menty obrazujące historię bi-
blioteki, która w tym roku ob-
chodzi właściwie dwie rocznice. 
Jubileusz 75-lecia jej istnienia 
zbiegł się bowiem z 10. rocznicą 
funkcjonowania w nowej siedzi-
bie (poprzednio „stara biblio-
teka” mieściła się w ciasnych 
pomieszczeniach wiekowej ka-
mienicy przy ulicy Puszkina). 
Wystawa umiejscowiona obok 
Działu Dorosłych czynna bę-
dzie do końca tego roku, a do-
stępna jest dla zwiedzających 
w godzinach pracy biblioteki, 

oczywiście przy zastosowaniu 
obowiązujących przepisów sa-
nitarnych. 

8 marca, w kameralnych wa-
runkach odbył się wernisaż wy-
stawy gobelinów autorstwa Lu-
cyny Marii Batko. Ekspozycja 
będzie dostępna dla zwiedza-
jących do 16 kwietnia w godzi-
nach pracy biblioteki w sali 101 
na pierwszym piętrze. Ze wzglę-
du na sanitarne ograniczenia 
możliwe jest jedynie zwiedza-
nie indywidualne z zachowa-
niem ogólnie obowiązujących 
przepisów.

Lucyna Maria Batko to ab-
solwentka Liceum Plastycznego 
w Nowym Wiśniczu, której spe-
cjalnością są artystyczne tkani-

ny dekoracyjne. Swoją wysoką 
pozycję w tej dziedzinie zawdzię-
cza pracowitości i wytrwałości 
popartej wrodzonym talentem 
i doskonałą znajomością przed-
miotu. Na jej bogaty dorobek 
artystyczny składają się między 
innymi prace wykonane według 
projektów Stefana Gałkowskie-
go, najbardziej uznanego pol-
skiego artysty w dziedzinie gobe-
linu II połowy XX wieku. Wiele 
tkanin wykonała we współpracy 
z innymi twórcami. Gobeliny 
jej autorstwa za sprawą Cepelii 
i spółdzielni rękodzieła arty-
stycznego Wanda znajdują się 
w muzealnych zbiorach i pry-
watnych kolekcjach na całym 
świecie.  MS

Historia i gobeliny

W siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej czynne są aktu-
alnie dwie wystawy. Jedna z nich związana jest z przypadającą w tym 
roku 75. rocznicą brzeskiej książnicy, na drugiej ekspozycji prezento-
wane są gobeliny Lucyny Marii Batko. 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna znacznie rozszerzyła ofer-
tę umożliwiającą korzystanie z elektronicznych publikacji. Tuż przed 
końcem starego roku pozyskała dodatkową pulę bezpłatnych kodów 
dostępu do platformy Legimi – jednej z wiodących baz e-booków i au-
diobooków. Stało się tak dzięki dotacji z funduszy Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa będących w dyspozycji Ministerstwa 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

Dystrybucja kodów już trwa i zakończy się w czerwcu br. Otrzy-
mać je mogą aktywni czytelnicy PiMBP, a także filii w Jadownikach, 
Mokrzyskach, Okocimiu, Porębie Spytkowskiej i Szczepanowie. 
Obowiązuje zasada, według której jeden czytelnik otrzymuje jeden 
kod ważny przez 30 dni od aktywacji. Kod należy aktywować przed 
końcem miesiąca, w którym został pobrany – inaczej straci ważność. 
Z tej oferty warto skorzystać, bo Legimi to wirtualna biblioteka dys-
ponująca aktualnie 60 tysiącami tytułów.  KL

Biblioteka z Legimi

Marianna Gałczyńska Wielka fala w Kanagawie, 1 miejsce.
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Zwyciężyła Sparta AGH Kra-
ków, drugie miejsce zajął UMKS 
Kęczanin Kęty, trzeci był MKS 
Andrychów. Młodzi siatkarze 
Gryfu ukończyli zmagania na 
piątym miejscu. Dla podopiecz-
nych Kacpra Chrabąszcza już 
sam awans do strefy finałowej 
był sporym sukcesem, a przy-
pomnieć należy, że wywalczyli 
go rzutem na taśmę, pokonując 
w ostatniej kolejce fazy elimina-
cyjnej LKS Bobowa na boisku 
przeciwnika. Małopolski Zwią-
zek Piłki Siatkowej, w uzna-
niu dotychczasowych osiągnięć 
sportowych i organizacyjnych 
brzeskiego klubu, powierzył jego 
działaczom zaszczytną rolę go-
spodarzy turnieju decydującego 
o podziale medali. Do organizacji 
zawodów włączył się burmistrz 
Brzeska Tomasz Latocha, któ-
ry podjął decyzję o przeznacze-
niu środków na pokrycie sporej 
części kosztów organizacyjnych. 
Podczas ceremonii zakończenia 
tego siatkarskiego święta wrę-
czył jego uczestnikom pakiety 
materiałów promocyjnych doty-
czących gminy Brzesko.

– Działaczom i siatkarzom 
MKS Gryfu należą się słowa 
uznania za skuteczne starania 

o przywrócenie brzeskiej siatków-
ce jej dawnego blasku, szczególnie 
w ostatnich dwóch latach. Swoją 
postawą w najlepszy z możliwych 
sposobów promują nie tylko tę 
piękną dyscyplinę sportu, ale 
również naszą gminę. Cieszę się, 
że brzeski samorząd ma w tych 
działaniach swój znaczny udział, 
przeznaczając środki finansowe 
na dalszy systematyczny rozwój 
klubu – mówi burmistrz.

Urząd Miejski dostrzegając 
postępy sportowe oraz wzoro-
wą pracę z młodzieżą, stara się 
przy podziale gminnych fundu-
szy przeznaczonych na działal-
ność stowarzyszeń sportowych 
przekazać je w wysokości gwa-
rantującej prawidłowe funkcjo-
nowanie klubu. W tym roku bur-
mistrz zwiększył dotację na Gryf 
Brzesko, w porównaniu z ubie-
głym rokiem, o 4 tysiące złotych.

– Jest to decyzja w pełni uza-
sadniona. Jeszcze dwa lata temu 
Gryf reprezentowany był tylko 
przez reaktywowaną drużynę se-
niorów, która należy do czołówki 
małopolskiej siatkówki. W tym 
czasie powołał do życia zespół 
juniorów, uruchomił też zajęcia 
dla dziewcząt – wyjaśnia To-
masz Latocha.  EMIL

W przedostatni weekend lutego Brzesko stało się wojewódzką stolicą siat-
kówki. W hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych rozgrywany 
był finałowy turniej Małopolskiej Ligi Siatkówki juniorów z udziałem sze-
ściu najlepszych drużyn w regionie. Organizatorem i gospodarzem zawo-
dów był MKS Gryf Brzesko, wsparty finansowo przez Urząd Miejski.

Stolica małopolskiej siatkówki

Pod koniec stycznia w Sierakowie (woj. wielkopolskie) 
rozegrany został IV Turniej o Puchar Starosty Między-
chodzkiego w kręglach klasycznych młodszych grup wie-
kowych. Kolejny sukces w swojej karierze odniósł Jakub 
Kuryło, który pewnie sięgnął po zwycięstwo w kategorii 
juniorów młodszych. Gabriel Zastawnik zajął czwar-
te miejsce, piąty był Rafał Hajdo, a pierwszą dziesiąt-
kę zamknął Maciej Hamielec. W rywalizacji juniorek 
uczestniczyła Izabela Cebula, sklasyfikowana na 8. 
miejscu. Podczas tych zawodów aż trzech brzeskich krę-
glarzy ustanowiło rekordy życiowe. Gabriel Zastawnik 
i Rafał Hajdo swoje życiówki poprawiali dwukrotnie. Ga-
bryś w eliminacjach strącił 576 kołków, Rafał – 562. W fi-
nale obaj zanotowali po 586 punktów i aktualnie to są 
ich najlepsze wyniki osiągnięte w oficjalnych zawodach. 
Najwyższy życiowy rezultat zanotował też Maciej Ha-
mielec (555 pkt), któremu zabrakło zaledwie 6 „oczek”, 
by awansować do finałowej rozgrywki.

Podopieczni Ryszarda Słowika wysoką formę potwier-
dzili w kolejnym turnieju. W 35. edycji młodzieżowych 
zawodów o Puchar Wronek zaliczanych do cyklu Grand 
Prix Polski uczestniczyło aż 177 kręglarzy reprezentu-
jących 9 klubów, więc o sukcesy nie było łatwo. Tym-
czasem Jakub Kuryło ponownie udowodnił, że w swojej 
kategorii wiekowej należy do ścisłej elity. Z wynikiem 
1152 punktów pewnie sięgnął po zwycięstwo, wyprze-
dzając  Mateusza Grzywaczewskiego (KK Dziewiątka 
Amica Wronki) i Mateusza Kraczewskiego (KS Polonia 
Leszno). Piąte miejsce zajął Gabriel Zastawnik. Bar-
dzo dobrze spisała się również Izabela Cebula, która 
w eliminacjach wynikiem 565 punktów ustanowiła swój 
nowy rekord życiowy. Rozgrywkę finałową ukończyła na 
wysokim, siódmym miejscu. 

Po styczniowym lockdownie przyszła pora na wzno-
wienie rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów. Brzeszcza-
nie na początek przystąpili do odrabiania zaległości. Naj-
pierw w przełożonym meczu pokonali u siebie 5:1 Wrzos 
Sieraków. Było to ostatnie spotkanie pierwszej rundy, 
po którym kręglarze BOSiR-u Brzesko objęli przodow-
nictwo w ligowej tabeli. Rewanże rozpoczęli od pewnego 
6:0 z Polonią Łaziska, jednak kluczowe znaczenie w wal-
ce o tytuł Drużynowego Mistrza Polski była potyczka 
z najgroźniejszym rywalem do mistrzowskiego tytułu, 
pierwszą drużyną KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne. 
W pierwszej rundzie w pojedynku między tymi zespo-
łami padł remis. Równie wyrównany był rewanż roz-

grywany na wyjeździe. Różnicą zaledwie 13 strąconych 
kręgli zwyciężyli gospodarze i to oni zapewne zdobędą 
mistrzowską koronę. Raczej pewne jest też, że nikt nie 
jest w stanie odebrać brzeskim kręglarzom srebrnych 
medali. Tym bardziej, że w kolejnym meczu pokonali 
u siebie rezerwy Alfy-Vector i nad trzecim w tabeli Wrzo-
sem Sieraków mają już 7 punktów przewagi. 

Z postawy swoich zawodników bardzo zadowolony jest 
trener Ryszard Słowik. – Nasza drużyna w tym sezonie 
debiutuje w rozgrywkach CLJ, dlatego ten start traktu-
jemy głównie jako okazję do zdobycia nowego doświad-
czenia. Jeśli towarzyszą temu debiutowi dobre wyniki, 
to jest to powód do satysfakcji – mówi szkoleniowiec, 
a przy okazji zaprasza wszystkich chętnych do zasile-
nia grona brzeskich kręglarzy – Jako jedno z niewielu 
miast w kraju, a jedyne w Małopolsce, mamy przywilej 
korzystania z klasycznej kręgielni. Pomagajmy naszym 
dzieciom i młodzieży, o ile tylko chcą, w uprawianiu tego 
pięknego, choć wciąż niedocenianego sportu. Zachęcamy 
wszystkich do uczestnictwa w treningach sekcji kręglar-
skiej.  PRUD 

Kręglarze w natarciu
Pracowicie spędzili pierwszy kwartał tego roku młodzi kręglarze BOSiR-u Brzesko 
występujący na co dzień w Centralnej Lidze Juniorów. Wprawdzie przez pierw-
sze trzy tygodnie nowego roku, kiedy PZK zawiesił wszystkie rozgrywki i odwołał 
zaplanowane wcześniej zawody, skupili się wyłącznie na treningach. Efektywnie 
wykorzystali ten czas, o czym świadczą  zanotowane później wyniki.

Ten pierwszy turniej odbył się w hali sportowej przy 
Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzesku. Pod-
opieczni Arkadiusza Śliwy rozpoczęli zmagania od re-
misu 2:2 z SMS Jarosław. Mecz miał emocjonujący 
przebieg, bowiem początkowo brzeska drużyna prze-
grywała 0:2. W drugim pojedynku gospodarze zawo-
dów pokonali 4:2 Stal Mielec, a na koniec zwyciężyli 
po wyrównanej grze 3:2 z Futsal Team Przeworsk.

– Gratuluję mojemu zespołowi awansu. Jest to suk-
ces całego naszego klubu. Ten awans dedykujemy Oli-
wierowi Okasowi, który nie mógł uczestniczyć w tur-
nieju, bo na ostatnim treningu nabawił się kontuzji 
– mówił wówczas trener Arkadiusz Śliwa.

Finałowe zawody rozgrywane były w Białymstoku. 
Brzescy piłkarze rozpoczęli je bardzo dobrze. W inau-
guracyjnym meczu grupowym pokonali Gwiazdę Ruda 
Śląska 2:1, a bramki dla zwycięzców zdobyli Dawid 
Poliszak i Patryk Jawień. W spotkaniu z Red Dragons 
Pniewy po wyrównanej grze musieli uznać wyższość 
rywali, przegrywając 1:3 po honorowym trafieniu Da-
wida Poliszaka. W meczu z Futsal SMS Słupsk zre-
misowali 2:2 (bramki: Marcel Kubala, Oliwier Okas). 
Swój udział w turnieju zakończyli na fazie grupowej, 
jednak godnie reprezentowali nasze miasto. Awansu 
do fazy pucharowej pozbawiła ich nieoczekiwana prze-
grana drużyny z Pniew z Gwiazdą Ruda Śląska.

Awans do finałów MMP to nie jedyny sukces od-
niesiony w ostatnim czasie przez  juniorów młodszych 
Okocimskiego. Niedawno wywalczyli awans do I Ligi 
Małopolskiej. Przypomnijmy też, że w grudniu ubie-
głego roku ich młodsi koledzy uczestniczyli w fina-
łach Mistrzostw Polski U-13 rozegranych w Ustce.  
WALP (fot. Dawid Zachara)

Futsalowe sukcesy 
młodzieży

Spory sukces odnotowali juniorzy młodsi AP 
CANPACK Okocimski Brzesko, którzy dotarli 
do finałów tegorocznych Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski w futsalu. Do grona 16 
najlepszych drużyn w kraju awansowali zwy-
ciężając wcześniej w rozgrywanym w naszym 
mieście turnieju eliminacyjnym.
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25-letni obecnie pływak, najlepszy od lat polski krau-
lista na średnich i długich dystansach to aktualnie po-
siadacz ośmiu rekordów Polski w czterech kategoriach 
wiekowych – spośród których najcenniejszy jest ten se-
niorski, na dystansie 800 metrów (basen długi), ustano-
wiony podczas Mistrzostw Świata w Budapeszcie w 2017 
roku, kiedy to z czasem 7:41,71 poprawił o ponad 4 se-
kundy poprzednie najlepsze osiągniecie, również nale-
żące do niego. Ten wspaniały wyczyn okrasił srebrnym 
medalem. Miał już wtedy w swojej kolekcji brązowy krą-
żek mistrzostw globu na dystansie 1500 metrów (basen 
krótki) wywalczony pół roku wcześniej w kanadyjskim 
Windsorze. Podczas 15-letniej kariery sportowej zgro-
madził w swojej kolekcji tyle medali mistrzostw Polski, 
że nawet on sam ma kłopoty z ich dokładnym zlicze-
niem. Każdy z tych sukcesów osiągał jako reprezentant 
BOSiR-u i z każdym z nich ma związek Marcin Kacer. 
„To właśnie z tym szkoleniowcem osiągał największe 
sukcesy w karierze” – informował Przegląd Sportowy 
w styczniu 2019 roku, kiedy to Wojciech Wojdak zdecy-
dował się przenieść do AZS AWF Warszawa. 

Stołeczny klub mamił go wizją lepszych warunków tre-
ningowych – stałą opieką medyczną i częstszymi kontakta-
mi z fizjoterapeutą. Najistotniejszym powodem decyzji był 
jednak łatwiejszy dostęp do basenu o olimpijskich wymia-
rach, do którego dzieliło go od miejsca zamieszkania zaled-
wie 6 minut. Wcześniej zmuszony był dojeżdżać z Brzeska 
do Dębicy, co na dłuższą metę było zbyt uciążliwe. 

Doświadczenie wskazuje, że za każdym razem, kiedy 
Wojciech Wojdak zmieniał barwy klubowe, a czynił to kil-

ka razy, odbijało się to negatywnie na jego formie sporto-
wej. Trzeba jednak obiektywnie przyznać, że w ostatnich 
12 miesiącach wszystkim sportowcom mocno pokrzyżo-
wał plany COVID-19. Przesunięcie terminów tokijskich 
igrzysk spowodowało, że brzeski pływak stracił sponsora, 
w związku z czym do sfinansowania całego żmudnego cy-
klu treningowego pozostało jedynie stypendium w ramach 
ministerialnego projektu „Team 100”. Starczyło to zaled-
wie na pokrycie kosztów pobytu na Węgrzech, gdzie treno-
wał pod okiem samego Shane Tusupa. „Stracił sponsora 
i trenuje w stawie” – to tytuł wywiadu przeprowadzonego 
z pływakiem przez Kacpra Tomczyka, opublikowanego 
w marcu 2020 na stronie sport.tvp.pl.

Brzeski multimedalista nie traci jednak zapału, na-
dal chce się jak najlepiej przygotować do Igrzysk Olim-
pijskich, a zamierza to uczynić w realiach już wcześniej 
sprawdzonych, czyli w BOSiR-e Brzesko, z pomocą nieoce-
nionego Marcina Kacera. Obaj panowie ustalili już wstęp-
ny plan, według którego skupią się głównie na dystansie 
800 metrów, z ewentualną opcją na dystans o połowę 
krótszy. Na wymagający długiego wytrzymałościowe-
go treningu dystans 1500 metrów nie starczy już czasu. 
Znowu zaczęły się regularne wyjazdy do Dębicy, ale skoro 
wcześniej mimo uciążliwości przynosiło to efekty, to dla-
czego teraz miałoby być inaczej. W przedolimpijskie przy-
gotowania zaangażował się także dyrektor BOSiR, który 
deklaruje pełną pomoc na miarę aktualnych możliwości. 
Żywo zainteresowany „brzeską misją Tokio 2021” jest To-
masz Latocha. – Wojciech Wojdak to nasz ambasador na 
całym świecie. Miło jest słyszeć, kiedy podczas transmisji 

telewizyjnych komentatorzy podkreślają, że jest to chłopak 
z Brzeska. Naszym obowiązkiem jest stworzenie mu jak 
najlepszych warunków do tych przygotowań, aby wypełnił 
wymagane przez Polski Związek Pływacki kryteria – mówi 
burmistrz Brzeska. 

Otwarcie Igrzysk Olimpijskich odbędzie się 23 lipca, 
pływacy przystąpią do walki o medale dzień później. Nie 
można pozwolić, żeby zabrakło na nich Wojciecha Wojdaka. 
W najbliższym czasie czekają go trzy szanse na uzyskanie 
olimpijskiej kwalifikacji – 27–28 marca w Lublinie oraz 
10–11 kwietnia w Warszawie odbędą się kolejne zawody 
cyklu Arena Grand Prix, zaś od 28 kwietnia do 2 maja 
w Lublinie rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski.  WALP

Z Brzeska do Tokio
Wojciech Wojdak, najwybitniejszy brzeski sportowiec, dwukrotny medalista 
Mistrzostw Świata, wielokrotny mistrz i rekordzista Polski powrócił do swojego 
macierzystego klubu, BOSiR-u Brzesko, by trenować pod okiem Marcina Kacera – 
szkoleniowca, za którego sprawą święcił swoje największe sukcesy. Obaj panowie 
mają jeden, wyraźnie nakreślony cel – uzyskać wymagane minimum kwalifikujące 
do udziału w Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2021. Wsparcie tych przygotowań 
deklarują burmistrz Brzeska Tomasz Latocha oraz dyrektor BOSiR-u Marek Dadej.

Brzescy siatkarze zakończyli 
pierwszą fazę zmagań w imponu-
jącym stylu – w ośmiu meczach 
odnieśli siedem zwycięstw notu-
jąc tylko jedną porażkę, z fawo-
ryzowanym Wawelem Kraków. 
W etapie finałowym stawką jest 
prawo gry w barażach o awans 
do rozgrywek II ligi szczebla 
centralnego. Premiowane są 
dwa miejsca, a do faworytów za-
liczani są siatkarze Wawelu i ze-
społu Gród Czop Podegrodzie.

– W obu tych drużynach wy-
stępują siatkarze, którzy już gra-
li na tym wyższym poziomie roz-
grywek. My na pewno postaramy 
się pokrzyżować im plany i zro-
bimy wszystko, żeby osiągnąć jak 
najlepszy wynik – zapowiadał 
Wiesław Gibes przed rozpoczę-
ciem fazy finałowej – To dlatego 
między innymi amatorzy z Brze-
ska świetnie sobie radzą w walce 
z drużynami, w których niektó-
rzy gracze mają niemal zawodo-
we kontrakty.

Działacze i szkoleniowcy Wa-
welu Kraków nie ukrywają, że ich 
celem jest powrót klubu do cen-
tralnych rozgrywek. W składzie 
Grodu Czop Podegrodzie aż roi 
się od nazwisk siatkarzy, którzy 
mają już co najmniej II-ligowe 
doświadczenia, jeszcze jako za-
wodnicy Dunajca Nowy Sącz. 
Jednym z nich jest między inny-
mi Dawid Konieczny, wychowa-
nek brzeskiego Gryfu, siatkarski 
obieżyświat, który w przeszłości 
grał w PGE Skrze Bełchatów, 
Avii Świdnik, a nawet w … CBL 
Polonii Londyn, drużynie 7-krot-
nego mistrza Anglii.

Na tym poziomie rozgrywek 
siatkarze Gryfu do fawory-
tów nie należą. Walczą jednak 
dzielnie o każdy punkt, chociaż 

przez dwa miesiące przyszło im 
grać w osłabieniu, bowiem kon-
tuzja wykluczyła z gry Piotra 
Dobrowolskiego, jednego z fila-
rów drużyny. Mimo to potrafili 
przeciwstawić się Wawelowi, 
przegrywając dopiero po tie-bre-
ak’u, a po meczu byli zasłużenie 
komplementowani przez rywali. 
Po czterech kolejkach zajmowali 
piąte miejsce, zachowując jednak 
szanse na ukończenie rozgrywek 
w czołowej trójce ligowej tabeli. 
Gdyby wywalczyli trzecią pozy-
cję, byłby to sukces nawet nieco 
przewyższający ich aktualną po-
zycję w małopolskim rankingu.

– Tylko dobrą postawą na 
boisku możemy odwdzięczyć się 
naszym sympatykom i sponso-
rom. Atmosfera wokół klubu jest 
bardzo dobra. Cieszy nas spore 
zainteresowanie naszymi po-
stępami ze strony władz gminy, 
które wspierają naszą działal-
ność. Świetne są też relacje z dy-
rektorem Liceum Ogólnokształ-
cącego Ryszardem Ostrowskim, 
dzięki którego życzliwości mecze 
rozgrywamy w hali sportowej 
przy ulicy Okulickiego. Możemy 
też liczyć na pomoc od sponso-
rów. Staramy się nie generować 
kosztów, jednak wiele wydatków 
jest nieuniknionych, związanych 
głównie z organizacją meczów 
u siebie i transportem na spotka-
nia wyjazdowe – mówi trener.

Kadra zespołu (sezon 
2020/2021): Artur Boroń, Kacper 
Chrabąszcz, Piotr Dobrowolski, 
Bartosz Gibes, Sebastian Gibes, 
Jan Kopacz, Dawid Mączka, Pa-
weł Mleczko, Grzegorz Osiecki, 
Paweł Pukal, Jakub Rosa, Fa-
bian Szylar, Dariusz Wnęk, Kac-
per Zduleczny, Karol Zduleczny. 
 PRUD 

Seniorzy w gronie najlepszych

Nie tylko juniorzy Gryfu odnoszą sukcesy w rozgrywkach nadzorowanych 
przez Małopolski Związek Piłki Siatkowej. W ligowych zmaganiach świet-
nie radzą sobie także ich starsi koledzy. Pierwszy etap rozgrywek I Ligi 
Małopolskiej prowadzona przez Wiesława Gibesa drużyna zakończyła na 
3. miejscu premiowanym awansem do fazy finałowej z udziałem 5 najlep-
szych pierwszoligowców i zwycięzcy rozgrywek II ligi.

Mecze juniorów i seniorów MKS Gryf Brzesko odbywają się bez udziału publiczności, 
ale transmitowane są przez  portal zyciebrzeska.pl.
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Najpopularniejszą dyscypliną 
sportową jest oczywiście piłka 
nożna. W gminie Brzesko działa 
aktualnie 5 klubów sportowych 
uczestniczących w regularnych 
rozgrywkach seniorów. Każdy 
z nich prowadzi też systema-
tyczne zajęcia dla młodzieży 
i tę właśnie działalność najbar-
dziej wspiera Urząd Miejski. 
Zainteresowanie futbolem jest 
tak duże, że obok tych klubów 
z powodzeniem działa kilka 
akademii piłkarskich. Najzdol-
niejszym wychowankom tych 
szkółek z coraz większą uwagą 
przyglądają się skauci z klubów 
grających w ligach szczebla cen-
tralnego. Największe osiągnię-
cia w tym zakresie notuje AP 
CANPACK Okocimski.

Po stronie sukcesów należy 
zapisać także wyniki osiągane 
przez juniorów BOSiR Brzesko, 
którzy zaliczani są do ścisłej 
krajowej czołówki w kręglach 
klasycznych. Na podkreślenie 
zasługuje również działalność 
zarządu i trenerów MKS Gryf, 
dzięki którym reaktywowana 

została siatkówka, niegdyś dys-
cyplina dorównująca w Brzesku 
powodzeniem piłce nożnej. Za-
równo seniorzy jak i juniorzy 
tego klubu należą do najlepszych 
drużyn w Małopolsce. Młodzi 
mieszkańcy gminy Brzesko mają 
możliwość uprawiania też takich 
sportów jak boks (BKB Magic 
Boxing), aikido i piłka ręczna 
(UKS Trójeczka), tenis stołowy 
(Vocovia Wokowice), koszykówka 
(UKS Feniks Jasień), tenis ziem-
ny (OKT Brzesko) i biegi (KS Ja-
kub Brzesko). W szerokiej ofercie 
dotyczącej sportu i aktywnego 
wypoczynku znajduje się też ta-
niec, od zumby (Trójeczka) aż 
po turniejowy taniec towarzyski 
(Thomas Dance).

– Dużą wagę przywiązujemy 
do sportowego rozwoju miesz-
kańców naszej gminy, starając 
się równomiernie aktywizować 
wszystkie grupy wiekowe. Wspie-
ramy finansowo działalność klu-
bów tylko w zakresie obejmują-
cym zajęcia z dziećmi, młodzieżą 
i seniorami. Niezależnie od tego 
rozbudowujemy infrastruktu-

rę sportową. Tylko w ubiegłym 
roku na terenie naszej gminy od-
dano do użytku lub zmodernizo-
wano kilka obiektów sportowych. 
W budżecie na ten rok umieści-
łem kolejne inwestycje mające 
na celu dalszą rozbudowę bazy 
sportowej. Jesteśmy świetnie 
przygotowani na czas, kiedy cał-
kowicie zniknie zagrożenie epi-
demiczne i nasze codzienne życie 
wróci do normy. Gorąco wierzę, 
że nastąpi to już wkrótce – mówi 
burmistrz Tomasz Latocha.

Warto nadmienić, że poza 
wspieraniem systematycznej 
działalności klubów sportowych 
i stowarzyszeń według ściśle 
opracowanych harmonogra-
mów gmina Brzesko wspiera 
organizację stałych, cyklicznych 
wydarzeń sportowych ujętych 
w odrębnym kalendarzu, takich 
jak Memoriał im. Stanisława 
Migdała w szachach, Bieg Ja-
kubowy, Bieg Tropem Wilczym, 
Domers Brzesko Street Game, 
turnieje siatkówki plażowej, 
turnieje kręglarskie, tenisowe 
i wiele innych. 

Sportowe dotacje przyznane
370 tysięcy złotych przeznaczył burmistrz Brzeska Tomasz Latocha na 
dofinansowanie działalności 19 stowarzyszeń i klubów sportowych w 2021 
roku. W porównaniu z ubiegłym rokiem pula dotacji wzrosła o 16 tysięcy 
złotych. W większości przypadków kwoty przyznanych dotacji zostały 
utrzymane na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku, w niektórych ich 
wysokość została podwyższona.

Dotacje burmistrza Brzeska na realizację zadań z zakresu 
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w 2021 roku

Nazwa stowarzyszenia (klubu sportowego)
Przyznana kwota 

dotacji (w zł)
Okocimski Klub Sportowy Brzesko 120 000
LKS Olimpia Bucze 28 000
LKS Jadowniczanka Jadowniki 32 000
LKS Poręba Spytkowska 32 000
LKS Strażak Mokrzyska 33 000
BKS Magic Boxing Brzesko 23 000
UKS Trójeczka Brzesko 7 000
UKS Akademia Piłkarska Champions Brzesko 20 000
UKS Feniks Jasień 1 500
UKS Akademia Sportu Elita 13 000
MUKS Aslan Jadowniki 6 500
MKS Gryf Brzesko 26 000
Sekcja Kręglarstwa Klasycznego BOSiR Brzesko 5 000
Stowarzyszenie Miłośników Tańca Thomas Dance 2 500
LKS Vocovia Wokowice 3 000
KS Jakub Brzesko 3 500
Okocimski Klub Tenisowy Brzesko 10 000
Fundacja Bucze Mieszkańcy Razem 2 500
Stowarzyszenie Walking Futbol Polska 1 500
Razem 370 000

Jak podkreślają działacze i trene-
rzy, UKS AP Champions Brzesko 
to jedyny w regionie bocheńsko-
-brzeskim klub posiadający cer-
tyfikat PZPN, co jest gwarancją 
wysokich standardów szkolenio-
wych. Wśród trenerów aż roi się 
od nazwisk byłych znakomitych 
piłkarzy. Tę kadrę trenerską 
tworzą: Rafał Policht i Radosław 
Szewczyk (obaj posiadający licen-
cję UEFA A) oraz Marek Handz-
lik, Sławomir Olchawski, Ro-
bert Sakowicz i Mateusz Urban 
(wszyscy UEFA B).

Cały czas trwają treningi 
w poszczególnych kategoriach 
wiekowych przeplatane udzia-
łem w turniejach. W marcu 

rozgrywane były dwa turnieje Cutline Cup – w Szalowej (rocznik 2011/2012) i Stróżach (2009/2010). 
W kwietniu i maju młodzi piłkarze Champions Brzesko wezmą udział w cyklu pięciu turniejów Api Cup 
w Zakopanem – każdy z nich przeznaczony jest dla innej grupy wiekowej. Ponadto w kwietniu drużynę 
U-10 czeka udział w turnieju eliminacyjnym Sokolik Cup w Starym Sączu.

W klubie cały czas prowadzone są zapisy do Akademii Piłkarskiej – dla dzieci i młodzieży urodzo-
nych w latach 2006-2016. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów można uzyskać telefonicznie (602  
254565), drogą mailową (radoslaw.szewczyk@tuzaczynasiefutbol.pl), na stronie internetowej (http://
championsbrzesko.pl/) oraz na Facebooku (www.facebook/AKPbrzesko). 

Champions Brzesko zaprasza
Z dużym przytupem rozpoczęła ten rok wspierana przez Urząd Miejski Aka-
demia Piłkarska Uczniowskiego Klubu Sportowego Champions Brzesko. 
Drużyny U-11 oraz U-12 uczestniczyły w eliminacjach powiatowych i regio-
nalnych rozgrywek o Puchar Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Szko-
leniowcy klubu terminarz mają bardzo napięty. Do maja treningi przeplatane 
będą wieloma turniejami z udziałem młodych piłkarzy różnych kategorii wie-
kowych, począwszy od 7 roku życia. Chociaż chętnych do uczestnictwa w zaję-
ciach prowadzonych przez klub nie brakuje, zarząd stowarzyszenia zapewnia, 
że trenerzy przyjmą pod swoje skrzydła każdego nowego ucznia.

Gmina Brzesko w ubiegłym roku przekazała klubowi dotację w wysokości 13 tysięcy zło-
tych na realizację programu „Profesjonalne szkolenie dzieci 4-14 lat w Certyfikowanej Aka-
demii, udział w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej”. EMIL
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