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Porębskie Towarzystwo Społeczno-
-Kulturalne i Świetlica Wiejska w Po-
rębie Spytkowskiej działająca przy 
Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku 
były głównymi organizatorami IX Mię-
dzygminnego Przeglądu Rękodzieła 
i Kuchni Regionalnej, który odbył się 
6 października w Domu Ludowym 
w Porębie Spytkowskiej.

Impreza skupia koła gospodyń 
wiejskich, świetlice wiejskie i sto-
warzyszenia z różnych miejscowości 
powiatu i gminy. Wydarzenie jest 
świetnym sposobem na prezentację 
zanikających już technik rękodziel-
niczych takich jak bibułkarstwo, 
koronkarstwo czy wyplatanie ze 
sznurka, a także pokazanie nowych 
jak foamiran, scrapbooking czy deco-
upage. Podczas przeglądu odbyła się 
też degustacja często zapomnianych 
regionalnych dań. 

Od pierwszej edycji przegląd prze-
biega pod hasłem „Moja miejscowość 
– moja miłość”. - Wszystko zaczęło się 
blisko 15 lat temu dzięki pani Helenie 
Możdżeń, która pewnego dnia poka-
zała nam, jak dawniej wykonywano 
kwiaty z bibuły. Z początku nasze pra-
ce były nieporadne, ale później wszyscy 
dochodzili do coraz większej wprawy. 
Z czasem zaczęły powstawać interesu-
jące kompozycje – mówi koordynator 
przeglądu Maria Karaś. 

Głównym celem jest rozwijanie 
i kultywowanie dorobku kulturalnego, 
rękodzieła oraz kuchni regionalnej 
mieszkańców Poręby Spytkowskiej 
i okolic. To forma podkreślenia przy-
należności do środowiska lokalnego 
i poczucia współodpowiedzialności 
za rodzimą kulturę. Ważne jest też 
zachęcenie młodego pokolenia do po-
znawania kultury ludowej, tradycji 
i wartości cenionych w naszych do-
mach od pokoleń. Otwierając imprezę, 
Maria Karaś wspominała, że wartości 
te, podobnie jak naturalne środowisko 
powoli ulegają degradacji lub wręcz 
zanikają – Na naszym pokoleniu spo-
czywa odpowiedzialność, by pokazać 
młodym, jak wyglądają nie tylko 

lokalna kuchnia, kultura i tradycja, 
ale też normalne, ludzkie relacje bez 
komputerów i smartfonów – mówiła.

Co roku zadaniem uczestników 
przeglądu jest przygotowanie stoisk, 
na których prezentują swoje prace 
i regionalne dania. Udział w wyda-
rzeniu wzięło 
11 wystawców. 
Były to świe-
tlice wiejskie 
w  P r z y b o -
rowie, Złotej 
i Uszwi, Sto-
w a r z y s z e -
nie na Rzecz 
Rozwoju Wsi 
Bucze, Stowa-
rzyszenie na 
Rzecz Rozwoju 
Wsi Biesiad-
ki, Stowarzy-
szenie „Wieś 
Naszych Ma-
rzeń” z Zawa-
dy Uszewskiej, 
G a l i c y j s k i e 
Gospodarstwa 
Gościnne „Kra-
ków i Okolice”, 
„Ma łopolska 
Wieś Pachnąca 
Ziołami” - Są-
decka Organi-
zacja Turystyczna, UTW w Brzesku 
oraz koła gospodyń wiejskich z Oko-
cimia i Kobyla. 

Rękodzieło i dania kuchni regio-
nalnej oceniała komisja w składzie: 
burmistrz Tomasz Latocha, wicesta-
rosta Maciej Podobiński, 
dyrektor MOK Beata Ką-
dziołka, radny Bogusław 
Sambor, sołtys Poręby 
Spytkowskiej Adrian Za-
leśny, przewodnicząca 
Powiatowej Rady Mało-
polskiej Izby Rolniczej Kinga 
Mrówka oraz ksiądz Tomasz 
Pyrchla. Uczestnicy Przeglądu 
otrzymali pamiątkowe dyplo-
my oraz upominki ufundowane 

przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Małopolskiego, burmistrza 
Brzeska Tomasza Latochę, Starostwo 
Powiatowe w Brzesku, Miejski Ośro-
dek Kultury w Brzesku, Małopolską 
Izbę Rolniczą w Tarnowie oraz sołtysa 
Poręby Spytkowskiej.

Tradycyjnie przed publicznością 
wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Porę-
bianie”, który został entuzjastycznie 
przyjęty. Po części oficjalnej rozpoczęła 
się trwająca do późna zabawa taneczna 
przy muzyce ludowej.

Przez kilka tygodni poprzedzają-
cych przegląd w świetlicy wiejskiej 
w Porębie Spytkowskiej odbywały się 
Międzypokoleniowe Warsztaty Ręko-
dzielnicze. Ich uczestnicy spotykali 
się, by poznawać nowe i tradycyjne 

techniki rękodzielnicze. 
Wykonane przez nich 
prace podziwiać można 
było na wystawie kon-
kursowej. 

IX Międzygminny 
Przegląd Rękodzie ła 

i Kuchni Regionalnej odbył się 
dzięki wsparciu finansowemu 
Województwa Małopolskiego 
oraz Powiatu Brzeskiego.

red.
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15 września w Brzesku po raz piąty 
odbył się Marsz Pamięci w rocznicę 
likwidacji getta. Jak co roku uro-
czystości rozpoczęły się na placu 
Kazimierza Wielkiego – miejscu, 
skąd brzescy Żydzi byli wywiezieni 
do obozu zagłady Bełżec 13 września 
1942 roku. Chociaż w samym mieście 
mieszkało przed wojną niewiele ponad 
2 000 Żydów (co i tak stanowiło prawie 
60% mieszkańców), do brzeskiej gmi-
ny żydowskiej należało blisko 6 000 
osób – Żydów mieszkających oprócz 
Brzeska w takich miejscowościach jak 
Czchów, Wojnicz, Radłów, Szczurowa, 
Jadowniki, Borzęcin, etc. Ci wszyscy 
Żydzi podczas wojny byli przesiedleni 
do brzeskiego getta, które zostało 
ostatecznie zlikwidowane jesienią 
1942 roku. Około 6000 osób zamordo-
wanych tylko dlatego, że byli Żydami. 
Wierzący i niewierzący. Mężczyźni, 
kobiety i małe dzieci. Często ginęły 
całe rodziny, rodzice i czwórka, szóst-
ka czy ósemka dzieci. Rozstrzelani na 
ulicach. Zakopani żywcem w wielkich 
dołach. Zagazowani w Bełżcu. Nie 
mamy prawa o nich zapomnieć.

Byliśmy razem – mieszkańcy Brze-
ska i potomkowie brzeskich Żydów, 
ksiądz i rabin. Zostały odczytane listy, 
które otrzymaliśmy od Ambasadora 
Izraela w Polsce pana Aleksandra 
Ben Zvi i naczelnego rabina Polski 
Michaela Schudricha. Nad Brzeskiem 
rozbrzmiewał dźwięk szofaru. Dęcie 
w szofar jest przykazaniem Tory 

obowiązującym podczas żydowskiego 
Nowego Roku - świąt Rosz HaSzana. 
Szofar ma obudzić sumienia, przypo-
mnieć o grzechach, ale również o moż-
liwości powrotu do Boga. Brzeskie 
getto było zlikwidowane w drugi dzień 
Rosz HaSzana w 1942 roku, i może 
to było ostatnie przykazanie, które 
jeszcze zdążyli spełnić brzescy Żydzi 
przed deportacją do Bełżca.

Z placu Kazimierza Wielkiego 
przeszliśmy do budynku byłej sy-
nagogi przy ul. Puszkina. Ksiądz 
proboszcz Józef Drabik przeczytał 
jeden z psalmów. Rabin Eliezer Gu-
rary i były mieszkaniec Brzeska, Dov 
Landau (ocalały z Holokaustu, przeżył 
5 obozów koncentracyjnych i marsz 
śmierci), razem modlili się za zamor-
dowanych brzeskich Żydów. Złożono 
kwiaty i zapalono znicze.

Później przeszliśmy na cmentarz 
żydowski przy ul. Czarnowiejskiej, 
gdzie znajdują się między innymi groby 
masowe brzeskich Żydów, zamordowa-
nych podczas wojny. Pani Ewa Platner 
– córka ostatniego brzeskiego Żyda Szy-
mona Platnera – przeczytała niezwykle 
wzruszający wiersz autorstwa swojego 
męża, Pana Jerzego Przybyło.

Razem z nami byli potomkowie 
czterech żydowskich rodzin. Odczy-
tałam nazwiska ich zamordowanych 
krewnych. Każdego z imienia. Wspo-
mnę w tym miejscu tylko o jednej 
rodzinie, która od pokoleń mieszkała 
w Brzesku. Dawid i Perel Teemanowie 

mieli szóstkę dzieci: Szoszanę (1914), 
Andzię (1915), Sabinę (1918), Zeewa 
(1919), Arie (1924) i Menachema 
(1924). Przeżyła tylko jedna córka, Sa-
bina. Na Marszu Pamięci byli z nami 
córka Sabiny - Pnina Doliński z mężem 
Szlomo i córką Efrat. Wszyscy byliśmy 
bardzo poruszeni, kiedy Efrat mówiła 
o tym, że jej pradziadkowie, Dawid 
i Perel, zginęli, mając 45 lat, będąc jej 
rówieśnikami. A bracia bliźniacy jej 
babci, Arie i Menachem, mieli w chwili 
śmierci tyle lat, ile teraz ma jej syn.

Prof. Jonathan Webber odczytał 
imiona 419 Żydów z Brzeska i powiatu 
brzeskiego, którzy zostali zamordo-
wani w obozach zagłady. Najmłodszy, 
Abraham Leibel z Borzęcina, miał 
niecałe 2 lata, najstarszy, brzeski 
kupiec Yitzhak Fogelhut – 87 lat. Ci 
ludzie nie mają grobów. Nie ma gdzie 
przyjść, żeby zapalić znicz i położyć 
kamyk. Zostali zagazowani i spaleni. 
Ale należy im się pamięć.

Te 419 nazwisk jest częścią Księgi 
Pamięci Żydów Brzeska i powiatu 
brzeskiego zamordowanych podczas 
wojny, która jest obecnie prezentowa-
na w Muzeum Regionalnym w Brze-
sku. Księga liczy w tej chwili prawie 
2 900 imion, ale ofiar Holokaustu było 
znacznie więcej. Mam nadzieję, że 
z czasem uda nam się odnaleźć infor-
macje o innych, nieznanych na razie 
zamordowanych brzeskich Żydach.

Rabin Gurary i Dov Landau po-
nownie odprawili modlitwę za za-
mordowanych, a wszyscy obecni 
mogli podejść do pomnika na grobie 
masowym, pomyśleć o tych ludziach, 
położyć kamyk. 

Później pokazałam potom-
kom dwóch rodzin, Teeman 
i Mingelgrin, groby ich przod-
ków na cmentarzu żydowskim. 
Szczególnie wzruszająca jest 
historia Pinkasa Mingelgrina, 
który zmarł w Brzesku 27 maja 
1941 roku. Chociaż w mieście 
w tym czasie już istniało getto, 
Pinkas Mingelgrin miał jeszcze 
tradycyjny żydowski pogrzeb, 
a na jego grobie była postawiona 
macewa. Najprawdopodobniej 
jest to ostatni nagrobek z cza-
sów wojny na tym cmentarzu. 
Pan Piotr Mingelgrin był głębo-
ko poruszony, zapalając znicz na 
grobie swojego dziadka, Pinkas 
Mingelgrin zmarł w wyniku 
zapalenia płuc, mając 67 lat. 
Gdyby nie ta choroba, najpraw-
dopodobniej zostałby zagazo-
wany w Bełżcu razem z innymi 
brzeskimi Żydami rok później.

Brzesko: łączy nas pamięć
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To była ważna, głęboka i smutna 
uroczystość. Ale ci ludzie, którzy od 
kilku wieków współtworzyli Brze-
sko, zasługują na pamięć nie tylko 
w związku z ich tragiczną śmiercią. 
Przecież mieszkali w Brzesku – pra-
cowali, chodzili na zakupy, przygo-
towywali posiłki, zakładali rodziny, 
świętowali…

W tym roku członkowie stowa-
rzyszenia „Pamięć i dialog. Wspólna 
historia” przygotowali coś szczególnego 
– żydowskie potrawy typowe dla kilku 
najważniejszych świąt. Na prezentacji 
w holu RCKB można było nie tylko 
skosztować cymes, charoset, haman-
tasze albo prawdziwą chałkę, lecz rów-

nież dostać prze-
pis na te dania 
i dowiedzieć się 
o tym, jak Żydzi 
świętują Szabat, 
Rosz HaSzana, 
Pesach i Purim. 
Zainteresowa-
nie było spore, 
dlatego będzie-
my kontynu-
ować tę tradycję.

O d b y ł  s ię 
również koncert 
piosenek żydow-
skich w wyko-
naniu młodych 
i niezwykle uta-
l e n t o w a n y c h 
brzeskich wo-
kalistów, a tuż 
po nim premiera 
filmu reżysera 
Mateusza Kudły 
„Dov Landau: 

moje Brzesko”. Wszyscy byliśmy 
bardzo poruszeni, widząc na ekranie 
91-letniego Pana Landau, który, 
chodząc ulicami Brzeska, wspominał 
wydarzenia sprzed 80 lat. Mateusz 
Kudła stworzył niezwykły film, dzięki 
któremu można nie tylko wysłuchać 
świadectwa Pana Landau, lecz również 
dowiedzieć się jak wyglądało życie 
w Brzesku przed i podczas wojny. 
W najbliższym czasie reżyser ma 
zamiar przedstawić film na kilku fe-
stiwalach filmów żydowskich. Później 
będzie on udostępniony na stronie 
Stowarzyszenia „Pamięć i dialog. 
Wspólna historia” (www.brzesko-brie-
gel.pl). Z drugiej strony, w przypadku 

zainteresowania tematem możliwy 
byłby pokaz filmu w szkołach albo 
w Miejskim Ośrodku Kultury.

Na końcu chciałabym bardzo 
serdecznie podziękować wszystkim, 
którzy byli 15 września razem z nami. 
Jesteśmy ludźmi. Pamiętamy.

Szczególne wyrazy wdzięczności 
należą się Urzędowi Miejskiemu 
w Brzesku – burmistrzowi Tomaszowi 
Latosze, zastępcy burmistrza Grzego-
rzowi Brachowi, Pani Iwonie Leś, jak 
również byłemu burmistrzowi Grze-
gorzowi Wawryce, na pomoc którego 
zawsze mogliśmy liczyć przez ostatnie 
cztery lata). Dziękujemy dyrektor 
MOK Beacie Kądziołce oraz byłej 
dyrektor Małgorzacie Cuber, która 
wspierała nas w poprzednich latach). 

Na podziękowania zasłużyli rów-
nież: Dov Landau, Ewa Platner, Piotr 
Mingelgrin, Shlomo Pnina, Efrat Do-
linski, ksiądz Józef Drabik, rabin Elie-
zer Gurary, profesor Jonathan Webber, 
członkowie stowarzyszenia „Pamięc 
i dialog. Wspólna historia” – Grzegorz 
Bach, Damian i Agnieszka Styrnowie, 
Mieszko i Agnieszka Musiałowie, Zu-
zanna Peters-Musiał, Dorota Pstrąg, 
Magdalena Sowa, Bernadeta Styczeń 
i Anna Kudła, oraz Mateusz Kudła 
za zaangażowanie, serce i bezsenne 
noce spędzone na montowaniu filmu, 
Katarzyna Szlachta, Małgorzata 
Nawrot i Krzysztof Musiał za wyjąt-
kowo piękne wykonanie żydowskich 
piosenek i Pan Bogusław Hajduk za 
niezwykłą wystawę zdjęć cmentarza 
żydowskiego. 

Prezes Stowarzyszenia „Pamięć 
i dialog. Wspólna historia”

Anna Brzyska, fot. kolor

fot. UM Brzesko
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W ostatnich tygodniach ukończonych zo-
stało wiele inwestycji mających na celu 
poprawę komfortu życia mieszkańców 
gminy. Wymienić należy choćby montaż 
trzech nowych wiat przystankowych, 
które stanęły przy ulicy Nowy Świat 
w Jasieniu, w Brzesku przy Mickiewicza 
i przy Kasztelana Spytka w Porębie 
Spytkowskiej. Tego typu wiaty charak-
teryzują się solidną konstrukcją. Są 
wykonane z grubego hartowanego szkła 
i ocynkowanej blachy krytej lakierem. 
Łukowy dach wiaty wykonany jest 
z przezroczystego poliwęglanu. Koszt 
inwestycji to blisko 25 tys. zł. 

Wybudowano również kolejny odci-
nek oświetlenia ulicznego w Jasieniu 
przy ulicy Kasztanowej, co kosztowało 
samorząd prawie 23 tys. zł. Ponad 40 
tysięcy kosztować będzie oświetlenie 
ulicy Stolarskiej w Mokrzyskach. Pra-
cę ruszają już niebawem. W tym roku 
wykonane zostaną dwa etapy prac, 
ostatni zaplanowano na przyszły rok.

Zastępca burmistrza Grzegorz 
Brach podpisał niedawno umowę 
z przedstawicielami firmy Hamster, 
która przy placu targowym zamontu-

je kontenerowe sanitariaty. Zgodnie 
z ustaleniami będą one oddane do 
użytkowania mieszkańców pod koniec 
listopada. Pieniądze na wszystkie 
wymienione inwestycje pochodzą z bu-
dżetu gminy. 

red

Gminne inwestycje

W niedzielę 29 września w Ja-
sieniu odbyły się uroczystości 
związane z przekazaniem tam-
tejszej jednostce OSP lekkiego 
samochodu pożarniczego marki 
Nissan. Uroczystości rozpoczęły się 
mszą, po której zaproszeni goście – 
przybyłe z terenu gminy jednostki 
OSP oraz mieszkańcy Jasienia na 
czele z Miejską Orkiestrą Dętą udali 
się na miejsce przekazania wozu. 
Dowódcą uroczystości był dh Marian 
Czarnik, który złożył burmistrzowi 
meldunek o gotowości pododdziałów 
do uroczystości. Flagę państwową 
na maszt przy dźwiękach Mazurka 
Dąbrowskiego wciągnęli druhowie 
Grzegorz Gurgul, Mariusz Rąpała 
i Jakub Drabik. Poświęcenia samo-
chodu bojowego dokonał proboszcz ks. 
Bogusław Seremet. Burmistrz Tomasz 
Latocha wręczył kluczyki i dowód re-
jestracyjny naczelnikowi OSP Jasień 
dh. Tomaszowi Multarzyńskiemu, 
a kierowca dh Ryszard Olszówka na 
znak gotowości wozu do akcji urucho-
mił silnik i syrenę.

Burmistrz Tomasz Latocha w swo-
im wystąpieniu podkreślił znaczenie 
dla mieszkańców działalności straża-
ków ochotników, gratulował zbiórki 
funduszy na zakup samochodu oraz 
wręczył listy gratulacyjne trzem 

strażakom jasieńskiej OSP – druhom 
Mariuszowi Klimkowi, Tomaszowi 
Multarzyńskiemu oraz Grzegorzowi 
Gurgulowi zaangażowanym w po-
zyskanie funduszy na zakup auta. 
Krótkie przemówienia wygłosili tak-
że zaproszeni goście – wicestarosta 
Maciej Podobiński, poseł Władysław 
Kosiniak-Kamysz, europoseł Adam 
Jarubas i prof. Marian Stolarczyk. 
Podkreślali oni znaczenie działań jed-
nostek ochotniczych straży pożarnych 
ratujących życie i dobytek.

W niedzielnych uroczystościach, 
obok jasieńskiej OSP, brały także pocz-

ty sztandarowe i strażacy z Mokrzysk, 
Wokowic, Poręby Spytkowskiej, Oko-
cimia, Szczepanowa, Bucza, Brzeska 
oraz Jadownik. 

Dzięki staraniom druhów 
z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Jadownikach i wsparciu bur-
mistrza, gmina nieodpłatnie otrzy-
mała również samochód specjalny 
marki Ford od Wojewódzkiego 
Inspektoratu Transportu Drogo-
wego. Samochód jest w dobrym stanie 
technicznym i służyć będzie druhom 
z Jadownik. Korzystać z niego będą 
także mali strażacy z Dziecięcej Dru-
żyny Pożarniczej w czasie wyjazdów 
na ćwiczenia i pokazy. 

www.brzesko.pl, fot. kolor

Nowe wozy dla OSP

fot. UM Brzesko

fot. UM Brzesko
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27 września na zamku w Dębnie 
odbyło się uroczyste wręczenie pro-
mes samorządom, które otrzymały 
dofinansowanie ze środków Funduszu 
Dróg Samorządowych. Na spotkaniu 
obecni byli samorządowcy z terenu po-
wiatu brzeskiego. Burmistrz Brzeska 
Tomasz Latocha odebrał symboliczny 
czek opiewający na blisko 1,7 miliona 
złotych. Wnioski na dofinansowanie 
drogowych inwestycji przygotowali 
pracownicy Wydziału Strategii i Roz-

7 września już po raz trzeci Brzesko 
gościło w RCKB pszczelarzy zain-
teresowanych poszerzeniem swojej 
wiedzy. Konferencję rozpoczął wykład 
właściciela „Pasieki Adamek” o hodowli 
pszczoły kraińskiej (tzw. Krainki). 
Pszczelarz przedstawił swoje doświad-
czenie w pracy z pszczołami oraz zachę-
cał do umiaru w corocznej wymianie 
matek, mimo że sam jest ich hodowcą

Kolejnym wykładowcą był znany 
nie tylko w Małopolsce pszczelarz 
z Niepołomic – Igor Pawłyk – osoba 
niezwykle ciekawa i mająca różno-
rodne zainteresowania, z racji wy-
kształcenia starająca się ułatwić życie 
sobie i pszczołom. „Hodowla matek 
pszczelich na własne potrzeby” to 
temat, który zainteresował nie tylko 
początkujących, ale także doświadczo-

nych pszczelarzy.
Jak zapewnić pszczołom stały 

dopływ pożytku oraz jak ukwie-
c ić  w łasny ogród przedstawi ł 
w swojej prezentacji organizator konfe-
rencji - Janusz Filip. Pszczelarz i ogrod-
nik z wykształcenia, zachęcał słuchaczy 
do upiększania swoich ogrodów i dzia-

woju Urzędu Miejskiego w Brzesku. 
Za przyznane pieniądze wybudowany 
zostanie kolejny odcinek drogi na 
Pomianowskim Stoku, zrealizowany 
zostanie także następny etap budowy 
ulicy Odrodzenia na osiedlu Słotwina.

Budowa kolejnego odcinka drogi na 
osiedlu Pomianowski Stok zwiększy 
dostępność do leżących tam działek bu-
dowalnych. Zadanie zostało wycenione 
na 1,33 mln zł, natomiast wartość dofi-
nansowania wyniosła ponad 799 tys. zł.

łek oraz obsiewania i obsadzania rośli-
nami kwitnącymi w różnych terminach, 
aby owady zapylające miały z nich 
pożytek, a my przez cały rok piękny 
ogród - Ogród z samymi iglakami to 
martwy ogród - dodał na koniec.

Nosemozę oraz sposoby jej rozpo-
znawania i zwalczania przedstawił 
w kolejnym wykładzie Radosław Pio-
trowski – lekarz weterynarii z firmy 
Biowet z Puław. Dodatkowo omówił 
również oferowane przez te firmę 
środki przeciwko warrozie.

Ostatnim prelegentem był Jan 
Ślósarz, doświadczony pszczelarz 
z Myślenic i emerytowany pracownik 
Małopolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Karniowicach. Czy 
zwalczać warrozę można w sposób 
ekologiczny? Czy kwasy to ekologia? 

Czy zioła są pomocne 
i w jakiej dawce? Na 
te i inne pytania sta-
rał się odpowiedzieć 
specjalista. Katego-
rycznie odrzucił on 
stosowanie środków 
chemicznych, pod-
kreślając, że jest to 

Dzięki realizacji kolejnego etapu 
budowy ulicy Odrodzenia mieszkańcy 
osiedla Kołłątaja uzyskają bezpośredni 
dostęp do nowych dróg na osiedlu Sło-
twina i szybszy dojazd do ul. Solskiego. 
Droga wyposażona będzie w chodnik 
i ścieżkę rowerową. Budowa kosztować 
będzie 1,45 mln zł, gmina uzyskała 
dofinansowanie w wysokości ponad 873 
tys. zł. Zakończenie obydwu budów pla-
nowane jest na wiosnę przyszłego roku. 

www.brzesko.pl

trucizna nie tylko dla pszczół, ale i dla 
ludzi. Wykładowca apelował o zdrowy 
rozsądek i przestrzeganie zasad stoso-
wania chemii w pasiece.

W trakcie konferencji przedstawi-
ciele Zarządu Pogórskiego Związku 
Pszczelarzy w Tarnowie w osobie Te-
resy Turlej i Janusza Filipa wręczyli 
medal ks. Jana Dzierżona zasłużo-
nemu pszczelarzowi Panu Karolowi 
Piwowarskiemu.

Po każdym z wykładów odbywała 
się krótka dyskusja a uczestnicy mogli 
skorzystać z baru kawowego oraz cie-
płego posiłku. Pogoda dopisała, a pro-
dukty oferowane przez wystawców 
przed budynkiem RCKB wzbudziły 
duże zainteresowanie. Rozdano rów-
nież 150 sadzonek lipy. Organizatorzy 
mają nadzieję, że powiększą one coraz 
bardziej ubożejącą bazę pożytkową 
pszczół i innych owadów zapylających. 

Zadanie publiczne pn. „Podnie-
sienie świadomości pszczelarzy oraz 
społeczeństwa w zakresie ochrony 
pszczół z uwzględnieniem lokalnych 
linii pszczoły miodnej” jest współfinan-
sowane przez Powiat Brzeski. 

Janusz Filip

Dofinansowanie inwestycji drogowych

III Konferencja Pszczelarska w Brzesku

fot. J. Filip
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W niedzielę 29 września członkowie 
Klubu Honorowych Dawców Krwi 
„MotoJadowniki” zakończyli kolejny 
sezon motocyklowy. Zapewne dzię-
ki wyjątkowo słonecznej aurze na 
wzgórzu Bocheniec pojawiło się blisko 
osiemset motocyklistek i motocy-
klistów ze 132 miejscowości. Celem 
spotkania było zgromadzenie fun-
duszy na pomoc Weronice. Gościem 
honorowym był burmistrz Brzeska 
Tomasz Latocha.

Zakończenie sezonu rozpoczęło się 
od mszy, po której ksiądz Wojciech 
Mróz błogosławił przybyłych moto-
cyklistów i automobilistów oraz 
święcił ich pojazdy. Po mszy uli-
cami Brzeska i gminy przejechała 
parada kilkuset motocykli.

Na Bocheńcu motocyklistki 
z HDK Motojadowniki częstowały 
wybornym ciastem i żurkiem, 
a panowie pod wodzą Wojtka 
przygotowali steki i kiełbaski dla 
wszystkich przybyłych, ogrom-
nym powodzeniem cieszyła się 
przygotowana z rozmachem lo-
teria fantowa. W trakcie trwania 
imprezy prezes HDK Motoja-
downiki Wacław Japa i Wojciech 
Podleś poprowadzili licytację 
przekazanych upominków. Dzię-
ki loterii fantowej i licytacji 
zebrano sporą sumę na pomoc 
Weronice. Główna wygrana w lo-
terii, czyli skuter powędrował 
do mieszkańca Maszkienic. Nie-

dzielne zakończenie sezonu i jego cha-
rytatywny charakter wsparli muzycy 
z zespołów „Musik Soft” oraz „Gravity 
Of The Moon”, którzy dali znakomite 
koncerty.

Sponsorami zakończenia sezonu 
motocyklowego byli burmistrz Brzeska 
Tomasz Latocha, firmy: G2 Transport 
z Rzezawy, Opona-Felga sp. z o.o., 
wypożyczalnia sprzętu budowlanego 
i ogrodniczego „Leś”, „Etna” Elżbieta 
Waligóra, Auto- Kosmetyka Maciej 
Waligóra, „Elmi” stacja kontroli po-
jazdów Michał Waligóra, „Euro Auto” 
Monika i Jacek Dadejowie, „Autopro-

dukt” Andrzej Świgost, „Eskimos” 
S.A. Mikołaj Urbaniak, betoniarnia 
„Trans-Lis-Bet”, Centrum Szkoleń 
Bhp i Ppoż. z Tarnowa, Stowarzyszenie 
Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra 
Skargi oraz Mateusz Chorążyczewski, 
Agnieszka i Wieńczysław Kamińscy, 
Teresa i Edmund Lesiowie, Krystyna 
Mach oraz wypożyczająca nagłośnienie 
i scenę firma Kołek Light&Sound.

Organizatorzy dziękują druhom 
z OSP Jadowniki oraz funkcjona-
riuszom brzeskiej policji za pomoc 
w przygotowaniu imprezy. 

www.brzesko.pl, fot. kolor

Zakończenie sezonu motocyklowego

9 września mieliśmy przyjemność 
uczestniczyć w uroczystej gali fina-
łowej wojewódzkiego etapu Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycznego 
„Sztuka Osób Niepełnosprawnych”, 
która odbyła się w Kopalni Soli w Wie-
liczce. Temat tegorocznej XVII edycji 
to „Podróże moich marzeń”. Prace zo-
stały nagrodzone w pięciu kategoriach: 
malarstwo i witraż, rysunek i grafika, 
rzeźba kameralna i płaskorzeźba, tka-
nina i aplikacja oraz fotografia.

W kategorii rzeźba kameralna 
i płaskorzeźba laureatem pierwszej 
nagrody został uczestnik naszego 
warsztatu z pracowni ceramicznej Mi-
chał Żydek. Michał został nagrodzony 
za pracę „Kosmiczna podróż”. Laureaci 
otrzymali gratulacje i nagrody z rąk 

Bożeny Borys-Szopy z Ministerstwa 
Pracy i Polityki społecznej, poseł na 
Sejm Urszuli Ruseckiej, Wojewody Ma-
łopolskiego Piotra Ćwika oraz dyrek-
tor Małopolskiego Oddziału PFRON 
Marty Mordarskiej. Uroczystość roz-
poczęła Msza święta w Kaplicy św. 
Kingi, a wręczeniu nagród towarzy-
szyły wystąpienia zaproszonych gości 
oraz występ wokalno-instrumentalny 
uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia 
przy SOSW dla Dzieci Niewidomych 
i Słabowidzących w Krakowie. 

- Nagrodzona praca wyróżnia się 
oryginalnością i swobodą interpretacji 
tematu „Podróże moich marzeń” oraz 
zachęca do poznania wewnętrznego 
świata artysty. Gratuluję niezwykłej 
wyobraźni i wrażliwości, życzę dal-

szych sukcesów w twórczości artystycz-
nej, spełnienia marzeń, wielu radości 
i powodzenia w życiu osobistym – pi-
sała prezes PFRON w liście gratulacyj-
nym dołączonym do dyplomu. 

WTZ Brzesko

Sukces uczestnika WTZ

fot. UM Brzesko

fot. arch. WZT
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19 września w Publicznym Przed-
szkolu nr 10 w Brzesku odbył się 
piknik rodzinny pod hasłem „Święto 
przedszkola – pieczenie ziemniaka” 
połączony z oddaniem do użytku 
sensorycznego placu zabaw. Na spo-
tkanie licznie przybyli rodzice przed-
szkolaków. Otwarcia placu zabaw 
w towarzystwie dyrektor placówki, 
Bożeny Martyny dokonał burmistrz 
Tomasz Latocha.

W środę 18 września maluchy z Pu-
blicznego Przedszkola im. św. Siostry 
Faustyny w Brzesku odwiedziły bur-
mistrza, Tomasza Latochę. Oglądały 
gabinet i zadawały mnóstwo pytań 

Dla dzieci przygotowano mnóstwo 
atrakcji, m.in. przejażdżki na kucyku, 
gry, konkursy i zabawy. Był również 
nietypowy pokaz mody, w którym 
stroje wykonane zostały z worków 
po ziemniakach. Maluchy mogły za-
jadać się pysznymi potrawami przy-
gotowanymi na bazie tego warzywa. 
W przygotowanie pikniku włączyło się 
całe grono pedagogiczne przedszkola, 
rodzice i sponsorzy, jego koordynator-

dotyczących pracy w samorządzie. 
Jedna z dziewczynek pytała nawet, 
kiedy w Brzesku powstanie… foka-
rium! Przedszkolaki z wielką cie-
kawością siadały w fotelu włodarza 

kami były Natalia Biel, Barbara Bacik 
i Barbara Szydłowska.

Nowy sensoryczny plac zabaw 
zbudowany jest głównie z myślą 
o dzieciach niepełnosprawnych. To 
niezwykłe miejsce, w którym maluchy 
mogą dotykać i badać różnego rodzaju 
struktury.

Dyrekcja przedszkola, nauczyciele 
i rodzice składają serdeczne podzięko-
wania sponsorom, którymi byli Funda-
cja Can-Pack, CP-Food and Industrial, 
DDD – Dobre Dla Domu i Centrum 
Rozrywkowo-Konferencyjne Planeta. 

www.brzesko.pl

gminy. W sali obrad dzieci zajęły 
miejsca radnych, a Tomasz Latocha 
wyjaśniał, na czym polega ich praca 
i działalność. Na zakończenie wizyty 
maluchy otrzymały słodycze i razem 
z burmistrzem pozowały do wspólnej 
fotografii. 

www.brzesko.pl

W PRZEDSZKOLACH

Święto Dziesiątki

Przedszkolaki w urzędzie

fot. UM Brzesko

fot. UM Brzesko
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To już 10 edycja konkursu „Odblaskowa 
Szkoła”, którego celem jest zwiększenie 
aktywności dyrektorów szkół podstawo-
wych, lokalnych władz samorządowych 
i rodziców w zakresie wyposażenia 
uczniów w elementy odblaskowe. Ak-
cja daje możliwość wykazania, że ich 
szkoła nie tylko uczy, ale również dba 
o bezpieczeństwo swoich podopiecznych 
zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Szko-
ły podstawowe w Mokrzyskach i Jasie-
niu wraz z przedszkolakami tegoroczne 
działania rozpoczęły od akcji „Słodko-
-kwaśny”, która była prowadzona na 

ul. Pomianowskiej w Jasieniu i ul. 
Wiślanej w Mokrzyskach. W obydwu 
przypadkach najmłodsi sprawdzali czy 
kierujący pojazdami poruszają się po 
drodze zgodnie z przepisami. Odblasko-
we patrole nagradzały cukierkami tych 
kierowców, którzy czynili to w sposób 
prawidłowy, natomiast przy drobnych 
wykroczeniach kierowcy zamiast 
mandatu otrzymywali cytrynę, którą 
musieli skonsumować. Wszyscy uczest-
nicy akcji wzorowo ubrani w odblaski 
z plakatami i znakami drogowymi 
promowali bardzo ważną rzecz, jaką 

jest bezpieczeństwo pieszego w ruchu 
drogowym. Warto zaznaczyć, że wspól-
ne działania zostały przeprowadzone 
w ramach projektu EDWARD 2019 
(Europejskiego Dnia Bez Ofiar Śmier-
telnych na Drogach). Koordynatorzy 
akcji, uczniowie i przedszkolaki kierują 
serdeczne podziękowania do policjan-
tów z Wydziału Ruchu Drogowego brze-
skiej jednostki na czele z naczelnikiem 
podkomisarzem Tomaszem Nosalem 
za olbrzymie zaangażowanie i pomoc 
w realizacji zadania. 

Marek Bochenek

Słodko-kwaśne kontrole drogowe

W PSP nr 3 start w akcji „Odblaskowa 
szkoła” rozpoczęliśmy we wrześniu od 
zaopatrzenia w kamizelki i elementy 
odblaskowe 650 uczniów naszej szko-
ły, aby zwiększyć ich bezpieczeństwo 
w drodze do i ze szkoły oraz podczas 
wycieczek szkolnych. Przystępując 
do konkursu, zaplanowaliśmy różne 
inicjatywy i działania promujące 
bezpieczeństwo oraz noszenie od-
blasków i ograniczające zagrożenia 
w ruchu drogowym. Dotyczy to 
środowiska lokalnego, a w szczegól-
ności seniorów. 

16 i 18 września na zebraniach 
z rodzicami został odczytany przez 
wychowawców klas „Apel do Rodzi-
ców – wszyscy dbamy o bezpieczeń-
stwo dzieci i uczymy bezpiecznych 
zachowań”, w którym mowa jest 
m.in. o tym, że: „Zapewnienie bez-
pieczeństwa dzieciom i młodzieży 
jest jednym z priorytetowych zadań, 
przed którym staje nie tylko Policja 
i szkoła, ale również inne instytucje, 
którym dobro młodego pokolenia 
nie jest obojętne. Dbanie o bezpie-

Odblaskowa Szkoła

fot. PSP 3

czeństwo dziecka to również zadanie 
rodziców. To my rodzice powinniśmy 
uświadomić sobie zagrożenia, na jakie 
narażone jest nasze dziecko. To od nas 
zależy czy nasze dziecko będzie bez-

piecznie poruszało się po drodze, czy 
też będzie narażone na niebezpieczne 
sytuacje, które stwarzają bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia i życia”.

Rozpoczęliśmy wiele konkursów 
i inicjatyw, które są w trakcie reali-
zacji. Przed nami odblaskowy paź-
dziernik. 

PSP nr 3 Brzesko

fot. M. Bochenek
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9 października w Miejskim Ośrodku 
Kultury odbyły się powiatowe eli-
minacje do kolejnej edycji Turnieju 
Sztuki Recytatorskiej „Poszukiwa-
nia”. W eliminacjach wzięło udział 
kilkudziesięciu uczestników ze szkół 
powiatu brzeskiego. Eliminacje prze-
prowadzono w dwóch kategoriach: 
recytacja i poezja śpiewana.

W kategorii recytacji jury w skła-
dzie: Małgorzata Cuber, Bogumiła 
Put, Bożena Kalinowska zdecydowało 
o przyznaniu następujących miejsc 
i wyróżnień:

W klasach IV-VI: pierwsze miejsce 
zajęła Maria Jurek z PSP w Sterkow-
cu, drugie miejsce Zofia Miśkowicz 
z PSP nr 2 w Jadownikach, zaś trzecie 
miejsce przypadło w udziale Leonar-
dowi Popieli z PSP nr 3 w Brzesku. 
Wyróżnieni zostali: Gabriela Szcze-
panek z PSP w Okocimiu i Kacper 
Maciejowski PSP nr 3 w Brzesku. 
W kategorii klas VII-VIII pierwsze 
miejsce jury przyznało Adrianowi Ber-
nerowi z PSP w Strzelcach Wielkich, 
drugie miejsce zdobyła Julia Kuta 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Brzesku, a trzecie ex aequo Rozalia 

Miejska Orkiestra Dęta otrzymała 
blisko 10 tysięcy zł dotacji z budże-
tu województwa małopolskiego. 1 
października burmistrz Tomasz 
Latocha odebrał w Krakowie pro-
mesę na wykonanie zadania.

Dotacja została przyznana w ra-
mach konkursu „Małopolskie Orkie-
stry Dęte 2019 – Na start!” zorgani-
zowaną przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa 
Małopolskiego. Projekt 
złożony przez brzeską or-
kiestrę przeszedł pomyśl-
nie procedurę konkurso-
wą. Orkiestra otrzymała 
dotację w wysokości 9300 
zł na zakup instrumentów 
i akcesoriów. 

 Kapelmistrz orkiestry 
Wiesław Porwisz nie ukry-
wa, że dodatkowe środki 
bardzo się przydadzą: - 
Dzięki dotacji zakupimy 
m.in. podręczne teczki na 
nuty. Są one bardzo po-
trzebne, zwłaszcza gdy 
gramy w marszu. Bez nich 

Zelek z PSP nr 3 w Brzesku i Nadia 
Kita z Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Brzesku. Komisja zdecydowała 
się także wyróżnić Amelię Koczwarę 
z PSP nr 2 w Jadownikach i Julię 
Chrabąszcz z PSP nr 3 w Brzesku. Spo-
śród uczniów klas licealnych pierwsze 
miejsce zajęła Marta Kłusek z ZSTiB 
w Brzesku.

W kategorii poezji śpiewanej wystę-
pujących oceniali jurorzy: Małgorzata 
Nawrot, Krzysztof Musiał i Krzysz-
to f  Kania . 
P i e r w s z e 
m i e j s c e 
w kategorii 
klas VII-VIII 
o t r z y m a -
ła Kornelia 
Woda z PSP 
nr 3 w Brze-
sku, drugie 
miejsce Na-
talia Kusiak 
z PSP w Oko-
cimiu, trze-
cie miejsce 
Julia Kuta 
z  Z e s p o łu 

trzeba upychać książki gdzieś po kie-
szeniach, przez co się niszczą, zresztą 
nie wygląda to estetycznie. Jedna taka 
torba kosztuje 130 złotych, ale będą one 
służyć lata – mówi kapelmistrz 

Orkiestra istnieje od 1914 roku. 
Została założona przez mieszkańców 
Okocimia. Od 1929 roku działała 
przy Browarze Okocim, a od lat 90-

Szkolno-Przedszkolnego w Brzesku. 
W kategorii klas licealnych pierwsze 
miejsce zajęła Hanna Gorczyca z ZSP 
nr 1 w Brzesku, drugie i trzecie miej-
sce zajęli odpowiednio: Aleksandra 
Kupiec i Jakub Kurowski, oboje re-
prezentujący Miejski Ośrodek Kultury 
w Brzesku. 

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc 
w każdej z kategorii będą reprezento-
wać powiat brzeski w międzypowiato-
wym finale turnieju, który odbędzie 
się w Centrum Kultury w Żabnie 25 
listopada. 

red.

Poszukiwania 2019

Dotacja dla orkiestry

fot. G. Heród

fot. UM Brzesko

tych przy Miejskim Ośrodku Kultury 
w Brzesku. W swoim repertuarze ma 
zarówno utwory klasyczne, jak i współ-
czesne. Muzycy orkiestry uświetniają 
swoimi występami wiele uroczystości 
na terenie miasta i gminy. Obecnie 
w orkiestrze gra ponad trzydziestu 
muzyków. 

                             red.
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Pochodzący z Brzeska aktor Ka-
mil Wodka, znany między innymi 
z produkcji TVP „Na sygnale”, za-
grał jedną z ról w historycznej su-
perprodukcji „Legiony”. Film jest 
wyświetlany w brzeskim kinie. 

„Legiony” to film z budżetem 27 
milionów złotych. Ostatnią polska 
produkcją historyczna z tak dużym bu-
dżetem był wyprodukowany osiem lat 
wcześniej film „1920.Bitwa warszaw-
ska” (choć krytycy są raczej zgodni, 
że w przypadku „Legionów” pieniądze 
zostały wydane o wiele lepiej.) 

- Jest to niewątpliwie unikatowe 

SUKCESY

Daria Reczek, młoda wokalistka 
ze Szczepanowa wzięła udział 
w eliminacjach show TVP „The 
Voice of Poland” i… oczarowała 
jurorów. Dwudziestolatka będzie 
występować w drużynie Tomsona 
i Barona. 

Młoda szczepano-
wianka wystąpiła w od-
cinku wyemitowanym 
siódmego września. Za-
śpiewała utwór „A tho-
usand years” Christiny 
Perri. Wykonanie spodo-
bało się na tyle, że została 
poproszona o jeszcze jeden 
utwór, a wszyscy jurorzy 
chcieli mieć ją w swojej 
drużynie. Dziewczyna wy-
brała muzyków z zespołu 
Afromental. - Od samego 
początku wiedziałam, że 
chcę dostać się do dru-
żyny Tomsona i Barona. 
Oprócz tego, że są sym-

patyczni, mam nadzieję, że będę mogła 
się od nich wiele nauczyć – powiedziała 
w rozmowie z „Gazetą Krakowską”.

Daria Reczek śpiewu i gry na 
skrzypcach uczy się od ósmego roku 
życia. Jest laureatką nagród i wy-
różnień w koncertach wokalnych 

m.in. brzeskiego konkursu „O muszlę 
świętego Jakuba”, konkursu piosenki 
religijnej „Chrześcijaninem być” czy 
Małopolskiego Festiwalu form Muzycz-
nych i Tanecznych. Śpiewa również 
w szczepanowskim chórze. 

red.

Sukces szczepanowskiej wokalistki

Brzeszczanin zagrał w superprodukcji
doświadczenie. Ten rozmach widać nie 
tylko na ekranie, ale również na planie. 
Robi to wszystko wrażenie i dzięki temu, 
że jest to tak duża produkcja rzeczywi-
stość może tam być oddana właściwie 
jeden do jednego – mówi Kamil Wodka. 
Aktor wciela się w filmie w postać Wic-
ka. - Wicek jest jednym z chłopaków, 
którzy w tym czasie chcieli się zacią-
gnąć do polskiego wojska. Nie pochodzi 
z zamożnej rodziny i nie jest dobrze 
wykształcony, ale jest gotów oddać życie 
za kraj, o którym mówili mu rodzice.

„Legiony” to film opowiadający 
o powstawaniu Legionów Piłsud-

skiego. Głównym 
bohaterem jest 
Józek (w tej roli 
Sebastian Fabi-
jański) dezerter 
z carskiego woj-
ska, który tra-
fia do Legionów 
Polskich przy-
p a d k i e m .  N a 
początku chodzi 
mu tylko o to, 
aby przetrwać 
z czasem jednak 
przechodzi prze-
mianę i staje się 

gorącym patriotą. Poza wątkiem hi-
storyczno-wojennym w filmie mamy 
również intrygę miłosną, w którą poza 
Józkiem zamieszani są: agentka wy-
wiadu Ola (Wiktoria Wolańska) i ułan 
Tadek (Bartosz Gelner). Film otrzymał 
nominację do Złotego Lwa. 

GH

fot. arch. pryw.

fot. arch. pryw.
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Nowe pracownie multimedialne

fot. UM Brzesko

Urszula Białka – dyrektorka Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego z Brzeska 
oraz dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Buczu Michał Fu-
dala odebrali vouchery na mobilne 
pracownie multimedialne o warto-
ści 60 tysięcy zło-
tych, które jesz-
cze w tym roku 
szkolnym znajdą 
się w placówkach. 
Było to możliwe 
dzięki udziałowi 
i wygranej w kon-
kursie OSEWyzwa-
nie. W konkursie 
wzięło udział po-
nad 1600 szkó ł 
z  c a łe j  Po l sk i , 
wśród nagrodzo-
nych znalazło się 
68 szkół z Mało-
polski.

- Małopolscy na-
uczyciele kształcą 
wybitnych specja-
listów w dziedzinie 
informatyki, ma-
tematyki czy inży-
nierii. Na naszym 
rynku jest mnóstwo, 
wysoce wyspecjali-
zowanych fachow-
ców.  Zab i ega ją 
o nich pracodawcy 
z całego kraju. Dziękuję Państwu za 
trud, poświęcenie i pracę, która służy 
przyszłości Małopolan – mówił w cza-
sie wręczania nagród wicemarszałek 
województwa Łukasz Smółka.

To wyjątkowy konkurs, w którym 
każda ze szkół mogła zyskać nowocze-

sną, mobilną pracownię multimedialną. 
Dzięki temu uczniowie będą mogli 
korzystać z internetowych zasobów cy-
frowych, uczestnicząc w lekcjach, które 
odbywają się przy użyciu nowoczesnych 
rozwiązań informatycznych. Do udziału 

w konkursie mogły zgłosić się szkoły 
z miejscowości liczących do 50 tysięcy 
mieszkańców. Kolejne warunki, które 
należało spełnić to zgłoszenie się do 
projektu OSE i programu mLegityma-
cja szkolna. Dodatkowo szkoła mogła 
przysłać przygotowaną specjalnie pracę 

plastyczną pt. „Smart szkoła”.
Komisja konkursowa zdecydowała 

o przyznaniu 764 nagród, a podstawą 
do ich przyznania była liczba punktów, 
które zdobyła szkoła zgłaszająca się 
do konkursu. Konkurs OSEWyzwanie 

był realizowany przez Ministerstwo 
Cyfryzacji w ramach programu Ogól-
nopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). 
To program dający szkołom dostęp do 
szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego 
Internetu. 

www.brzesko.pl

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA
18 października, RCKB, godz. 16:00 – Występ Zespołu Pieśni i Tańca Porębianie „Raz na ludowo” w ramach projektu „Razem 
z MOK-iem krok za krokiem”. Wstęp wolny
20 października, RCKB, godz. 17:00  –  Występ kabaretu Łowcy.B  – „Łowcy.B: Jaka to melodia”. Bilety w cenie 40 zł do nabycia 
na stronie: www.kupbilecik.pl
24 października, RCKB, godz. 19:00 – Komedia teatralna „Rubinowe gody”. Bilety w cenie 65 zł do nabycia w kasie MOK oraz 
na www.kupbilecik.pl
7 listopada, RCKB, godz. 18:00 – Spotkanie z dziennikarzem muzycznym Jerzy Skarżyńskim. Wyświetlony zostanie koncert 
Wisbone Ash „Access all area”.  
23 listopada, RCKB, godz. 18:00 – Komedia „Cudowna terapia”. Bilety w cenie 75 zł do nabycia w kasie MOK i na www.kupbilecik.pl 
30 listopada, RCKB, godz. 18:00 – Royal Lviv Ballet:  „Dziadek do Orzechów”. Bilety w cenie 85 zł do nabycia w kasie MOK i na 
www.kupbilecik.pl
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Dwa krańce Polski, dwa różne 
wydarzenia, wspólny wysiłek 
fizyczny i jeden cel – czynienie 
dobra. A także jeden z bohaterów. 
Tegoroczna edycja Domers Brze-
sko Street Game w niezwykły spo-
sób łączy się z wyczynem pewnego 
szalonego globtrotera, który prze-
szedł pieszo sześćset kilometrów 
wzdłuż wybrzeża Bałtyku. 

Stopem nad morze
Wszystko zaczęło się od pomysłu 
na urozmaicenie wakacji. Pomysłu 
Michała Migdy, byłego przewodni-
czącego Młodzieżowej Rady Gminy 
Brzesko, a obecnie studenta i członka 
stowarzyszenia „W stronę słońca”. Ale 
na pomysł wpadł całkiem prywatnie. 
I robił to tylko dla siebie. Przynajmniej 
tak myślał.

- Zawsze chciałem pojechać gdzieś 
autostopem i zawsze chciałem być na 
Mazurach. Postanowiłem połączyć 
te dwa marzenia w jedno i pojechać 
stopem nad morze przez Mazury. 
Ponad pięćsetkilometrową trasę do 
Augustowa pokonałem w jeden dzień. 
W Skarżysku – Kamiennej chciałem 
złapać stopa do Warszawy, a natra-
fiłem na samochód trzech Litwinek, 
które zawiozły mnie do Augustowa. 

– opowiada Michał. 
Zwiedził Augustów, Ełk, Giżycko 

i Mrągowo. Spał na polach namioto-
wych i w domach pielgrzyma. 

- W Giżycku przez cztery godziny 
próbowałem coś złapać i byłem bliski 
załamania. Zwłaszcza, że zbliżała się 
ulewa. Chciałem dostać się do Olsz-
tyna. W końcu zatrzymała się jakaś 
młoda para. Pytają, gdzie jadę. Mówię, 
że finalnie chciałbym się dostać do 
Gdańska. Znów okazało się, że właśnie 
tam jadą. 
Na rozstaju dróg
W Gdańsku zatrzymał się na krótki 
posiłek w barze, a później ruszył 
przed siebie l icząc, że dojdzie na pla-
żę. W pewnym momencie dotarł do 
rozstaju dróg.

- Wybrałem jedną z nich, ale coś 
kazało mi zawrócić i iść tą drugą 
drogą. Zawróciłem. Nagle widzę, że 
z przeciwka idzie ciekawy gość. Tak 
jak ja miał duży plecak podróżniczy, 
a oprócz tego zielone włosy, a w nich 
wygolony napis: „ratownik”. Pytam go: 
„Przepraszam, wie pan, jak dojść na 
plażę?” Na co on: „Nie wiem, ale też 
tam idę. Możemy iść razem.”

Tajemniczym podróżnikiem okazał 
się Michał Guzik, ratownik wodny 
i organizator akcji „Bieg po życie Zuzi”. 

Założył sobie, że pokona linię brzegową 
Bałtyku liczącą sześćset kilometrów 
w piętnaście dni. Aby zrozumieć, jak 
bardzo szalony jest to pomysł, trzeba 
zaznaczyć, że całą drogę szedł z ogrom-
nym plecakiem i to nie bitym traktem, 
ale dokładnie wzdłuż linii brzegowej. 
Jak pisał sam Guzik na swoim blogu: 
Trasa charakteryzuje się trudnymi 
przeprawami przez rzeki, torfowiska, 
lasy, kamienie, drzewa, a nawet stalo-
we konstrukcje wychodzące z morskie-
go piachu. Nieprzewidziane warunki 
atmosferyczne, typu: silnie wiejący 
wiatry w twarz, opady deszczu i burze, 
skrajne temperatury powietrza, wzbu-
rzone morze - często stanowią dodatko-
we utrudnienia. Podróżnik nie dźwigał 
ze sobą namiotu, a jedynie hamak, 
dzięki czemu miał może lżejszy bagaż, 
ale był jeszcze bardziej zdany na pogo-
dę. Akcja służyła promowaniu zbiórki 
na ratowanie życia Zuzi – dziewczynki 
chorej na rzadkie schorzenie – zespół 
Moebiusa. Dziewczynka ma proble-
my z oddychaniem, wiotkość krtani, 
porażone fałdy głosowe. Michał idąc 
wzdłuż wybrzeża, spotykając się z ra-
townikami, rozmawiając z mediami 
i wreszcie opisując swoje przygody 
na Facebooku, promuje prowadzoną 
przez Caritas zbiórkę na jej kosztow-
ną rehabilitację. 
Życiowa nauka
Dwóch Michałów postanowiło pójść 

Piechotą po życie

fot. P. Ruszaj



15 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYpaździernik 2019

razem do Sopotu – szukać noclegu. 
Ostatecznie rozstali się dopiero na 
Półwyspie Helskim.

- Dotrzymałem mu towarzystwa 
przez te kilka dni, starałem się też 
promować to wydarzenie. W zamian 
otrzymałem coś bardzo cennego, czyli 
naukę – mówi Michał Migda

Naukę co najmniej o dwóch rze-
czach. Pierwsza: jak wielką rolę od-
grywają w życiu zbiegi okoliczności. 
Niesamowite, jak wiele musiało się 
wydarzyć, aby dwóch Michałów się 
spotkało. Począwszy od złapania 
bezpośredniego „stopa” na kilkusetki-
lometrowej i niekoniecznie popularnej 
trasie, poprzez dostrzeżenie ciekawej 
knajpki, w której warto się zatrzymać, 
aż po wybór trasy i zrezygnowanie 
z niej. 

Ale Michał nauczył się czegoś 
jeszcze. Czegoś znacznie ważniejszego:

- Zrozumiałem, że można reali-
zować swoje marzenia, jednocześnie 
pomagając innym. A także, że mimo 
przeciwności losu nie wolno się nigdy 
poddawać.

Wsady i zbiórka
Ta nauka zaprocentowała przy pracy 
w Stowarzyszeniu „W stronę słońca”. 
Stowarzyszenie organizuje w Brzesku 
turniej Domers Brzesko Street Game. 
W tym roku na niespotykaną dotąd 
skalę. Zawodnicy z całej Pol-
ski i obcokrajowcy, efektowne 
konkursy wsadów i… jeszcze 
coś. Tegoroczna edycja Stre-
et Game’a połączona była 
z harcerską zbiórką. Druh-
ny z jadownickiego Szczepu 
Czarnego zbierały pieniądze 
na leczenie swojej ciężko 
chorej koleżanki. Po raz ko-
lejny sprawdziła się zasada, 
że realizacja własnych pasji 
może być dobrym pretekstem 
do pomocy drugiej osobie.

Chęć niesienia pomocy 
i osoba Michała jest klamrą 
spinającą uliczny turniej 
koszykówki w Brzesku z nad-
morską wędrówką pozytyw-
nego szaleńca z Warszawy. 
Klamrą, ale na pewno nie 

kłódką zamykającą tę historię. Znając 
zarówno Michała i jego przyjaciół, jak 
i jadownickich harcerzy, można się do-
myślać, że usłyszymy o nich w Brzesku 
jeszcze nie raz. 

Grzegorz Heród 
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7 października 2019 r. została otwarta 
wystawa fotografii Bogusława Haj-
duka i Krzysztofa Wasyłka „Flesza”, 
„Siła przemijania”, poświęcona waż-
nym, bardzo zmienionym, w ostatnich 
latach, miejscom Brzesku. Autorzy 
zdjęć udokumentowali rewitalizację 
brzeskiego rynku oraz zburzenia 
kina „Bałtyk”. Czy te zmiany powin-
ny nastąpić, czy musiały, czy poszły 
w najlepszym z możliwych kierunku? 
Zdjęcia i pamiątki i wspomnienia będą 
przyczynkiem do opracowania historii 
tych miejsc.

Bogusław Hajduk – kolekcjoner, 
fotografik. Absolwent Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja Frycza-Mod-
rzewskiego. Na co dzień silnie zwią-
zany z Brzeskiem, gdzie mieszka 
i pracuje. Dokumentuje fotograficznie 
ważne wydarzenia w życiu miasta: wy-
stawy, koncerty, święta i inne imprezy 
kulturalne. Fotografią zajmuje się od 
początku lat 90. XX wieku. Przed laty 
współpracował z czasopismem BIM, 
obecnie jego fotografie można odna-
leźć na portalu Informator Brzeski, 
z którym współpracuje od ponad 10 
lat. Wielokrotnie brał udział w bo-
cheńskiej edycji „Galerii Bezdomnej”. 
Aktywnie działa w Pracowni Fotogra-
fii „analogON!”. Prowadzi foto bloga 
strzelecbht17.flog.pl W swoim dorobku 

ma wystawy „Mowa kamieni”, „E…
portret” i „Ekslibrisy”.

Krzysztof Wasyłek „FLESZ” 
urodził się w Brzesku w 1965 r. Jak 
sam mówi, jego prawdziwe życie za-
częło się gdy 17 grudnia 2006 roku 
zrobił pierwsze zdjęcie swo-
jemu synowi Krzysztofowi 
Juniorowi. Od tego czasu 
dokumentuje codzienne 
życie rodziny i miejskie uro-
czystości patriotyczne, kul-
turalne, religijne oraz wy-
darzenia sportowe. Szcze-
gólnie istotne jest dla niego 
przyglądanie się zmianom 
w krajobrazie i architek-
turze Brzeska, co możemy 
zobaczyć na wystawie „Siła 
przemijania”. FLESZ od 
lat jest związany z Klubem 
Sportowym „Elita” Jana 
Chrabąszcza, i OSP Jadow-
niki. Obecnie to również 
klubowy fotograf Pagen 
Gnojnik. Współpracuje ze 
Studiem.pl Marka Kołdrasa 
oraz portalami Cappuccino.
eu i „Bochnia-Brzesko z bli-
ska”. Swój talent obserwacji 
i utrwalania rzeczywistości 
wykorzystuje w czasie ar-
tystycznych sesji fotogra-

Siła przemijania w Bibliotece Pedagogicznej
ficznych dla Koła Gospodyń Miejskich 
i osób prywatnych. W 2017 roku został 
nagrodzony w konkursie fotograficz-
nym „Brzeszczanie w życiu codzien-
nym” za fotografię „Zabawa”. 

Alicja Koźmińska

fot. M. Guzik
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Tacy Sami z pierwszą nagrodą

fot. K. Wójcik

Po raz ósmy sala widowiskowa 
Regionalnego Centrum Kultural-
no-Bibliotecznego gościła uczest-
ników Przeglądu Twórczości 
Teatralnej Osób Niepełnospraw-
nych. W tym roku do konkursu 
zgłosiło się sześć ośrodków dzia-
łających na terenie Małopolski. 
Pierwszą nagrodę otrzymała gru-
pa teatralna Tacy Sami reprezen-
tująca Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Łysej Górze. 

Wyróżniony pierwszą nagrodą 
zespół wystawił spektakl „Legenda 
o Łynie” autorstwa Doroty Klus-Stań-
skiej przygotowany pod czujnym 
okiem Anny Zachary. Jest to znana 
do dziś na Warmii historia gorącej 
miłości zniszczonej przez zło. Drugie 
miejsce zajęła grupa Niepokonani 
działająca przy Warsztacie Terapii 
Zajęciowej w Dzierżaninach (gmina 
Zakliczyn), która pod kierunkiem 
Agnieszki Nosek, Kingi Świderskiej, 
Moniki Wolek i Tomasza Pomikło za-
prezentowała przedstawienie zatytu-
łowane „W poszukiwaniu miłości, czy-
li nowa historia Calineczki”. Podczas 
tego spektaklu w ciągu zaledwie dwu-
dziestu minut przez scenę przewinęły 
się niemal wszystkie postaci znane 
z baśni Hansa Christiana Anderse-
na. Baśniowy nastrój towarzyszył 
również wyróżnionemu trzecią nagro-
dą spektaklowi „Piękna i Bestia” na 
motywach Charlesa Perraulta. Zna-
ną wszystkim baśń wystawił zespół 
teatralny ze Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Ujanowicach (gmina 
Laskowa), którym opiekują się Beata 
Garbacz, Barbara Piechnik, Łucja 
Piechnik, Żaneta Zelek i Sylwester 
Liptak. 

Nagrody są oczywiście ważne, jed-
nak ten przegląd za każdym razem 
wywołuje niesamowity nastrój. Tutaj 
liczy się przede wszystkim integra-
cja i dobra zabawa. Dla jego uczest-
ników już sama możliwość występu 
na scenie jest wielkim przeżyciem 
wyzwalającym tylko pozytywne emo-
cje. Im, jak każdemu, towarzyszy tre-
ma, która jednak szybko znika wraz 
z pierwszymi oklaskami żywo reagu-
jącej publiczności. Toteż jeszcze przed 
ogłoszeniem werdyktu dyrektor ŚDS 
Łysa Góra Jolanta Piech podkreśla-
ła, że w tym konkursie wszyscy mają 
prawo czuć się zwycięzcami. Te słowa 
jak mantrę powtarzali wszyscy za-
proszeni goście reprezentujący spon-

sorów, organizatorów i przyjaciół tego 
przeglądu. 

Warto więc wspomnieć o pozosta-
łych trzech zespołach teatralnych, 
które wzięły udział w tych konfron-
tacjach. Zawadiaki z Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej z Zawady Uszewskiej 
(opiekunowie: Magdalena Wiśniew-
ska, Grzegorz Kolbusz) zaprezento-
wały tradycyjnie pantomimę, a ich 
autorskie widowisko nosiło tytuł 
„Widomi”. Grupa Muchomorek z ŚDS 
Muchówka (gmina Nowy Wiśnicz) za-
prezentowała się w przygotowanym 
przez Marię Paprotę „Kopciuszku” 
opartym na utworze Jana Brzechwy. 
Było to przedstawienie pełne humoru 
słownego i sytuacyjnego. To właśnie 
w tym spektaklu wystąpił Mariusz 
Bulira uznany w tym roku za najlep-
szego aktora przeglądu. Z werdyktem 
jurorów zgadzali się przedstawiciele 
wszystkich zespołów. Z reporterskie-
go obowiązku należy dodać, że naj-
lepszy aktor wcielił się w rolę … złej 
macochy. Osobne słowa należą się ze-
społowi Kolonia ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Sułkowicach 
(powiat myślenicki). Na scenie jest 
ich troje, a na co dzień pracuje z nimi 
Ewelina Węgrzyn. Oni również długo 
pamiętać będą udział w tegorocznym 
przeglądzie, głównie z uwagi na fakt, 
że ich krótki, ale porywający występ 
skutkował niewymuszonym bisem, 
podczas którego śpiewali z nimi nie-
mal wszyscy widzowie. Spontanicznie 
i bez kompleksów wykonali utwór 
„Początek” Dawida Podsiadły, czym 
zyskali zasłużoną przychylność pu-

bliczności. Szkoda tylko, że do Brze-
ska przyjechali przygotowani na 
wykonanie tylko tej jednej piosenki, 
bo nie brak było chętnych do wysłu-
chania recitalu w wykonaniu tego 
sympatycznego tercetu, którego skład 
tworzą: Katarzyna Chobrzyńska, Ja-
kub Śliwa i Michał Włodarczyk. 

Na szczelnie wypełnionej przez 
większość trwania przeglądu widowni 
zasiedli nie tylko jego uczestnicy i za-
proszeni specjalni goście. Licznie repre-
zentowane były młodsze klasy Szko-
ły Podstawowej nr 3, a także goście 
z brzeskiego Domu Dziennego Pobytu. 
Wszyscy świetnie się bawili, szczegól-
nie przy prezentowanych baśniach. 
Zarówno pierwszoklasiści jak i senio-
rzy znają przecież doskonale klasycz-
ne, ponadczasowe baśnie i ich autorów, 
toteż było to przedpołudnie stojące pod 
znakiem integracji i łączenia pokoleń.

Świetnym pomysłem okazał się 
wprowadzony po raz pierwszy w tym 
roku wybór członków jury, które-
go skład stanowili przedstawiciele 
wszystkich sześciu uczestniczących 
w przeglądzie ośrodków. Obowiązy-
wała zasada znana między innymi 
z telewizyjnego Konkursu Eurowizji, 
według której każdy juror przyznawał 
grupom teatralnym miejsca od pierw-
szego do piątego, pomijając przy tym 
reprezentowany przez siebie ośrodek. 

Po ogłoszeniu werdyktu jury wszy-
scy aktorzy i ich opiekunowie spotkali 
się na wspólnym obiedzie. Tradycyj-
nie od ośmiu lat organizatorzy pamię-
tają o poczęstunku, tak więc i w tym 
roku wszyscy powracali z Brzeska do 
swoich siedzib ze słusznym przekona-
niem, że znowu otrzymali obfitą stra-
wę dla ducha i dla ciała. 

Waldemar Pączek, fot. kolor
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Brzesko: Łączy nas pamięć

fot. UM Brzesko
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XIII Przegląd Twórczości Teatralnej Osób Niepełnosprawnych

fot. K. Wójcik

Noc Bibliotek

fot. PiMBP
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Zakończenie sezonu motocyklowego

Nowy wóz dla OSP Jasień

fot. UM Brzesko

fot. UM Brzesko
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Letnia Liga Tenisowa

fot. UM Brzesko

fot. Stowarzyszenie VESNA

Turniej Sztuki Recytatorskiej POSZUKIWANIA

fot. G. Heród
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18 września w PiMBP odbył się 
„Wieczór z dokumentem” – przegląd 
filmów zrealizowanych przez wytwór-
nię Studio.pl, których autorem jest 
znany lokalnie dziennikarz, reżyser, 
scenarzysta i miłośnik historii Marek 
Kołdras. Wyświetlone zostały trzy 
filmowe dokumenty: „40 lat Muzeum 
w Dębnie”, „Osobliwości Armenii” 
oraz „Światło i Mrok. Janusz Tobi 
Pacewicz”. Projekcji towarzyszył wy-
stęp artystyczny w wykonaniu twórcy 
muzyki elektronicznej Grzegorza Haj-
duka oraz panel dyskusyjny dotyczący 
wyświetlonych dokumentów.

23 września do PiMBP w Brzesku 
z wizytą studyjną przyjechali bibliote-
karze z powiatu oświęcimskiego. Wi-
zyta była efektem projektu „Kierunek 
Robot(a)„ realizowanego przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu 
„Galeria Książki” w ramach progra-
mu „Partnerstwo dla Książki” przy 
finansowym wsparciu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Goście oprócz zwiedzania brzeskiej 
Biblioteki, poznawania jej struktury, 
zasobów i zakresu działalności, mieli 
okazję by wymieniać się z pracownika-
mi PiMBP w Brzesku doświadczeniami 
i refleksjami, czy też wspólnie zasta-
nowić się nad najskuteczniejszymi 
metodami pracy. Celem poznawania 
praktykowanych w PiMBP działań 
dotyczących promocji czytelnictwa, 
realizowanych programach edukacyj-
nych i organizowanych wydarzeniach 
kulturalnych było poszukiwanie przez 
oświęcimskich bibliotekarzy inspiracji 
do wprowadzenia ulepszeń we wła-
snych miejscach pracy.

28 września w ramach projektu 
„Raz, dwa, trzy - czas książki i gry” 
odbyły się warsztaty z kodowania po-
prowadzone przez programistkę Annę 
Szwiec. Zajęcia zorganizowane w PiM-
BP miały charakter międzypokolenio-
wy, oprócz młodzieży uczestniczyli 
w nich także seniorzy. Osoby biorące 
udział w warsztatach zapoznały się 
z tym, jak działają roboty Wondera 
Dash i Dot. W celu przetestowania ich 
możliwości zorganizowano dyskotekę 
robotów. Najważniejszym elementem 
warsztatów było jednak stworzenie 
gry, w której Dash i Dot działając 
zgodnie z wydawanymi polecenia-
mi, musieli odbyć misję kosmiczną. 
Uczestnicy mieli możliwość poznać 
język programowania scratch, który 
posłużył im do stworzenia interaktyw-
nych opowieści i animacji.

A w Oddziale dla Dzieci…
Nowy rok szkolny w Oddziale dla 
Dzieci rozpoczęliśmy intensywnie od 
cyklicznych zajęć organizowanych 
dla młodszych i nieco starszych czy-
telników. Nasza Biblioteka włączyła 
się w kolejną odsłonę ogólnopolskiej 
kampanii „Mała książka - wielki czło-
wiek”, która po wielkich sukcesach, po-
szerza swoją działalność. Od początku 
września na wszystkie dzieci w wieku 
przedszkolnym (3-6 lat), które odwie-
dzą naszą bibliotekę czeka wyjątkowy 
prezent - wyprawka czytelnicza na 
dobry, czytelniczy start. Zapraszamy.

W spotkaniu ,,Biblioteka, jakiej nie 
znamy” wzięły udział maluszki i star-

szaki z Przedszkola nr 1 w Brzesku 
i przedszkolaki z Niedzielisk. Podczas 
wizyty zwiedziły bibliotekę, zapoznały 
się z księgozbiorem przeznaczonym dla 
dzieci w ich wieku, miały możliwość 
obejrzenia ilustracji w wybranych 
przez siebie książeczkach. Dowiedziały 
się, co należy zrobić, aby zostać czytel-
nikiem biblioteki.

30 września odwiedziły naszą 
bibliotekę dzieci z Przedszkola Spe-
cjalnego ,,Król Maciuś Pierwszy”. 
Tematem spotkania była jesień. Przed-
szkolaki dowiedziały się między inny-
mi, czym charakteryzuje się ta pora 
roku, odgadywały zagadki, słuchały 
jesiennych wierszyków. Mówiliśmy 

W Bibliotece
W BIBLIOTECE

ZAPOWIEDŹ MIESIĄCA PAPIESKIEGO
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku podobnie jak w latach ubiegłych 
organizuje na przestrzeni października obchody „Miesiąca Papieskiego”. W ramach 
tego wydarzenia przygotowany został cykl różnorodnych imprez kulturalnych 
poświęconych papieżowi Janowi Pawłowi II. Jego przesłanie i świadectwo uczestnicy 
przedsięwzięć zainicjowanych przez brzeską Bibliotekę będą mogli przeżywać podczas 
wystawy, projekcji etiudy filmowej, koncertu muzycznego, spotkania autorskiego czy 
przedstawienia teatralnego.

Program obchodów „Miesiąca Papieskiego” w PiMBP w Brzesku:
8.10, godz. 10:00 „Ufne serca” – wernisaż wystawy zdjęć Arturo Mari
16.10, godz. 9:30 i 10:30 „Tyle nam po Nim zostało” – przedstawienie teatralne 
w wykonaniu Koła Teatralnego Stonoga z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzesku 
pod kierunkiem Agaty Podłęckiej, zrealizowane w ramach spotkań „Rekwizytem 
w wyobraźnię”
17.10, godz. 18:00 Spotkanie z Joanną M. Jurkiewicz, uczestniczką 1. Oazy w Rzymie 
u Jana Pawła II, autorką książki „Zwiastunowi z Gór”
23.10, godz. 11:00 „Hiob” – pokaz etiudy filmowej zrealizowanej przez zespół 
Teatru „Exit”, któremu towarzyszy wystawa fotografii Kamili Kansy „Diaphanes. Córki 
i synowie milczenia” 
25.10, godz. 18:00 „W hołdzie Janowi Pawłowi II” – koncert w ramach XXIX 
Międzynarodowego Festiwalu Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych

fot. PiMBP
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Noc Bibliotek
5 października po raz kolejny Po-
wiatowa i Miejska Biblioteka Publicz-
na w Brzesku włączyła się w organi-
zację Nocy Bibliotek, ogólnopolskiej 
akcji, która od pięciu edycji przyciąga 
do miłośników nocnego zwiedzania. 
Brzeska biblioteka przygotowała dla 
swoich użytkowników moc atrakcji. 
Drzwi były otwarte od godziny 10:00 
do 22:00. Odwiedzający mogli korzy-
stać z zasobów Biblioteki oraz zaglą-
dać na odbywający się w holu kier-
masz książki przeczytanej. 

Atrakcje rozpoczęły się zajęciami 
plastycznymi „Bajkowe kółeczka, czy-
li origami płaskie z koła”. Zagrać moż-
na było również w gry planszowe. O 
14:00 odbył się występ uczniów Szko-
ły Tańca „Debiut”, którzy zaprezento-
wali publiczności swoje umiejętności 
taneczne. Dwukrotnie z najmłodszy-
mi uczestnikami imprezy spotykali 
się także ich bajkowi ulubieńcy – Mi-
sia Marysia i Franklin, by porwać ich 

do wspólnej zabawy. Przeprowadzono 
warsztaty artystyczne „Efekt kamie-
nia” oraz fotograficzne „Noc w obiek-
tywie”. 

Punktem kulminacyjnym wieczo-
ru było spotkanie z gwiazdą polskiej 
estrady Haliną Kunicką. Artystka 
bawiła i wzruszała publiczność opo-

wieściami o swojej karierze, kolejach 
życia i zabawnych czy trudnych mo-
mentach. Wieczór zakończyły rodzin-
ne rozgrywki „Bingo” oraz zabawy w 
stylu „escape room”. W tegorocznej 
brzeskiej edycji Nocy Bibliotek udział 
wzięło blisko 1000 osób. 

PiMBP, fot. kolor

o plonach, jakie mieliśmy w koszu 
i bawiliśmy się przy jesiennych pio-
senkach. Po wakacyjnej przerwie 
spotkaliśmy się z małymi pacjentami 
w Samodzielnym Publicznym Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Brzesku w ra-
mach zajęć z cyklu ,,Z biblioteczną 
wizytą”. W zajęciach z cyklu ,,Poranki 
z książką” uczestniczyły dzieci z PSP 
nr 1 w Brzesku.

2 października w Brzesku i Po-

rębie Spytkowskiej przedszkolaki 
i uczniowie z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 1 i Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Brzesku mieli 
niepowtarzalną okazję spotkać się 
ze znanym pisarzem Michałem Ru-
sinkiem. Nasz gość to krakowianin, 
autor bajek, wierszy i limeryków. Jest 
również tłumaczem tekstów z języka 
angielskiego, ale przede wszystkim 
to literaturoznawca i doktor nauk 

humanistycznych. Przez wiele lat 
pracował z noblistką Wisławą Szym-
borską jako jej sekretarz. Autor został 
z entuzjazmem przyjęty przez młod-
szych słuchaczy, m.in. dzięki zabawie 
w rymy. Dzieci chętnie zabierały głos. 
To nie było zwyczajne, spotkanie au-
torskie, a raczej nietypowa lekcja teorii 
literatury i gramatyki z wyjątkowym 
człowiekiem. 

PIMBP, fot. kolor

fot. PiMBP

Podczas sesji rady miejskiej 25 września 
burmistrz Tomasz Latocha wręczył ko-
lejne stypendia za szczególne osiągnięcia 
sportowe. Wyróżnione zostały brzeskie 
kręglarki – Natalia Cebula i Izabela Ce-
bula. Dziewczęta mają na swoim koncie 
wiele sukcesów sportowych. Obydwie 
wielokrotnie reprezentowały Brzesko 
w zawodach ogólnopolskich, osiągając 
bardzo dobre wyniki. Natalia jest m.in. 
brązową medalistką Mistrzostw Polski 
Juniorów w tandemach mieszanych. 
Otrzymała również tytuł Sportowca 
Małopolski 2018 w kategorii juniorów 
w plebiscycie organizowanym przez Ga-
zetę Krakowską. Izabela zajęła pierwsze 
miejsce na Mistrzostwach Polski we 
Wronkach. Reprezentowała również 
nasz kraj na mistrzostwach świata 
w czeskich Rokycanach.                 red.

Stypendia dla Izabeli i Natalii

fot. UM Brzesko

fot. PiMBP
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Harcerze z Brzeska w małopolskiej czołówce
W dniach 13-15 września 2019 r. 
w Trzebini odbyła się uroczysta inau-
guracja roku harcerskiego 2019/2020 
ZHP Chorągwi Krakowskiej pod 
hasłem „Powrót do gniazda”. Od 
piątku Hufiec Trzebinia gościł 1690 
zuchów, harcerzy i instruktorów 
z całej Małopolski. Na zlocie nie 
mogło zabraknąć również naszych 
harcerzy ze Szczepu Drużyn im. 
Bohaterów Września z Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzesku 
wraz z druhną komendantką phm. 
Renatą Rożkowicz oraz druhem pwd. 
Marcinem Gromadzkim.

Tegoroczna inaugu-
racja zbiegła się z ob-
chodami 80. rocznicy 
śmierci ks. hm. Ma-
riana Luzara, twórcy 
harcerstwa w Trzebini, 
instruktora ZHP, wiel-
kiego przyjaciela mło-
dzieży. Organizatorzy 
spotkania przygotowali 
ciekawy program, do-
stosowany do wieku 
i umiejętności wszyst-
kich skautów. W pią-
tek uczestniczyliśmy 
w zajęciach biletowa-
nych (szachy, fotogra-
fia, łucznictwo, ratow-
nictwo medyczne, de-
coupage, savoir-vivre, 
zumba), a następnie 

wszystkie drużyny udały się na Taniec 
ognia. W sobotę rano na trzebińskim 
Rynku odbył się uroczysty apel. Po 
nim czekała na nas gra terenowa, 
podczas której, rywalizując z innymi 
patrolami, sprawdzaliśmy swoją wie-
dzę harcerską, tężyznę fizyczną oraz 
samodyscyplinę. W niedzielę uczestni-
czyliśmy we mszy świętej oraz apelu, 
na którym podsumowaliśmy weekend 
pełen wrażeń. Wręczono nagrody dla 
najlepszych patroli w poszczególnych 
pionach oraz przekazano podzięko-
wania dla harcerzy i instruktorów 
zaangażowanych w organizację tego 

wydarzenia. Honorowym gościem 
była druhna naczelniczka hm. Anna 
Nowosad. Po raz kolejny harcerze 
z brzeskiej „dwójki” pokazali, że harco-
wanie mają we krwi, zdobywając dru-
gie (drużyna mjr. Hubala) oraz trzecie 
miejsce (patrol „Szyszka szyszce nie 
równa” z drużyny Starzyńskiego). 
W rywalizacji brały udział 33. patrole 
z województwa małopolskiego. 

Rok harcerski 2019/2020 uważamy 
oficjalnie za rozpoczęty! Organizato-
rem przyszłorocznej inauguracji będzie 
Hufiec Brzesko. 

pwd. Marcin Gromadzki

ZHP

fot. arch ZHP
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Bo miasto też ma gospodynie
Od sierpnia działa w naszym mie-
ście Koło Gospodyń Miejskich. 
„Brzeszczanki” działają krótko, 
ale bardzo prężnie i już mają na 
swoim koncie organizacje kilku 
bardzo interesujących akcji i wy-
darzeń – zajęcia z angielskiego, 
czy inspirujące wtorki to tylko 
niektóre z nich. 

Pomysłodawczynią założenie koła 
jest Marta Hejnar, która podzieliła 
się swoim pomysłem z Katarzyną 
Pacewicz- Pyrek. 

- Przyczyn, dla których założyłyśmy 
koło było wiele, ale najważniejsza to by 
kobiety (bo na razie zrzeszamy tylko 
kobiety) miały miejsce i możliwość 
spotkania i porozmawiania o spra-
wach trudnych i prostych, na wesoło 
i z humorem, na serio i pół żartem. 
Wymieniamy tu swoje doświadczenia 
w wielu kwestiach 
po c zyna ją c  na 
przepisach kuli-
narnych, poprzez 
ekologię, nowinki 
techniczne, ale roz-
mawiamy też o de-
presji czy innych 
chorobach - mówi 
Katarzyna Pace-
wicz-Pyrek. 

Oprócz pani 
Katarzyny i Mar-
ty Hejnar wśród 
założycielek koła 
znalazły się panie 
Alicja Koźmińska 
i Iwona Martyka.

Już 25 sierp-
nia, niecały mie-
siąc po powsta-
niu, panie z koła 
stanęły w szranki 
z innymi kołami 
gospodyń podczas 
Małopolskiego Fe-
stiwalu Smaku 
w Brzesku. Debiut 
wypadł znakomi-
cie – „Brzeszczan-
ki”, otrzymały od 
jury wyróżnienie 
za młóciaki, czy-
li ciastka z młóta 
– nierozpuszczal-
nych składników 
zacieru w postaci 
osadu z łusek, kieł-
ków i drobin sło-
du powstających 

w kadzi filtracyjnej podczas produkcji 
piwa. W ogóle potrawy na piwie stano-
wią specjalność koła, ale nic dziwnego 
– w końcu z produkcji tego właśnie 
trunku słynie Brzesko:

– Nazywamy się Brzeszczanki, 
a przecież u nas produkuje się znany 
wszystkim napój. Niekoniecznie musi 
on być alkoholowy. Może on służyć 
do produkcji również spożywczej. 
Można na nim upiec chleb, można 
upiec znakomite czekoladowe ciasto. 
Nasze potrawy mogą być dodatkiem 
do spożywania takich napojów. Mamy 
różnego rodzaju chleby, czarne i z ce-
buli oraz z nutą śliwki – mówiła Ka-
tarzyna Pacewicz-Pyrek w rozmowie 
z radiem RDN.

Ale Koło Gospodyń Miejskich to nie 
tylko kuchnia, choć na swoim profilu 
facebook’owym panie chętnie dzielą 

się przepisami i zachęcają do tego ob-
serwujących. „Brzeszczanki” podejmują 
szereg różnych inicjatyw skierowanych 
do kobiet w mieście. Jedną z nich są „in-
spirujące wtorki”. W każdym miesiącu 
panie spotykają się w jeden z wtorków 
i rozmawiają o różnych inspirujących 
zagadnieniach. Tematem dnia ostatnie-
go spotkania była profilaktyka nowo-
tworów, ale miejskie gospodynie rozma-
wiały też o daniach do przygotowania 
w 10 minut, ekologicznych myjkach 
i planowaniu z telefonem. (Tematy 
inspirujących wtorków brzmią często 
tajemniczo, ale zawsze można przyjść 
na spotkanie i tajemnice rozwikłać.) 
Czas najbliższego spotkania to 22 paź-
dziernika, godzina 18:00, zaś miejsce to 
oczywiście Piwnica Brzeska (bo gdzie 
odbywać inspirujące spotkania jeśli nie 
w kuźni artystów wszelakich.) Temat 
dnia brzmi: Stres nasz codzienny, ale 
„Brzeszczanki” przewidziały również 
m.in.: kurs masażu głowy, rozmowę 
o eko-opakowaniach i oczywiście nową 

porcję kuchennych od-
kryć. 

Również i na tym 
działalność koła się 
nie kończy. Panie 
organizują również 
konwersatoria języka 
angielskiego, mają też 
w planach długofalo-
we projekty:

- Uruchamiamy też 
projekt Domowa Eko-
logika, czyli Ekologia 
i Ekonomia w Gospo-
darstwie domowym. 
W przygotowaniu 
jest ambitny projekt 
Kobiety na Tablety, 
czyli jak radzić sobie 
z technologią, ale też 
jak ją tworzyć – mówi 
Katarzyna Pacewicz- 
Pyrek. Efekty tej pra-
cy są widoczne. Koło 
rozwija się bardzo dy-
namicznie. Obecnie 
zrzesza już 20 pań. 

- Są tez Panie, 
które przychodzą na 
nasze spotkania i nie 
są na oficjalnej liście 
członkiń. Zresztą nie 
ograniczamy tu ani 
liczby ani płci. Jeśli 
jakich Pan zapragnie 
się do nas zapisać to 
zapraszamy - podsu-
mowuje pani Kata-
rzyna.                           

GHfot. K. Wasyłek
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11 października na Placu Ka-
zimierza Wielkiego odbył się 
finał akcji „NIE nowotworom 
u dzieci”. Dzięki wsparciu 
burmistrza Tomasza Latochy 
oraz dyrektora BOSiR Brze-
sko Marka Dadeja zostały 
sfinansowane profilaktyczne 
badania USG dzieci w wieku 9 
miesięcy – 6 lat.

Do Brzeska przyjechał 
ambulans Fundacji Ronalda 
McDonalda z doświadczoną 
załogą lekarzy radiologów, 
którzy przebadali 70 małych 
pacjentów. Pani Agato i Panie 
Grzegorzu, dziękujemy za miłe 
przyjęcie małych pacjentów 
w gabinetach i wykonanie ba-
dań USG. Zainteresowanie ak-
cją było bardzo duże. Wszystkie 
miejsca zostały zarezerwowane 
w trzy godziny w pierwszym 
dniu zapisów. Będziemy czynić 
starania, aby takie akcje, które 
są bardzo potrzebne odbyły się 
w każdym następnym roku.

Równocześnie prowadzi-
liśmy akcję rejestracji poten-
cjalnych dawców szpiku z Fun-
dacją DKMS. Udało nam się 
zapisać 26 świadomych poten-
cjalnych dawców. Bardzo się 
z tego faktu cieszymy i dzięku-
jemy, że swoją decyzją dajecie 
Państwo nadzieję chorym na 
powrót do zdrowia. Pomożesz, 
bo możesz!

W tym miejscu kierujemy 
podziękowania do wszystkich 
wspaniałych wolontariuszy 
– Łukasza Filipa, Kamila Trą-
by, Klaudii Trąby, Moniki 
Polańskiej, Magdaleny Żurek, 
Agaty Sakowicz i Waldemara 
Pytki, dzięki którym można 
realizować takie programy. 
Podziękowania kierujemy rów-
nież do naszych partnerów, któ-
rymi byli Restauracja – Hotel 
August Dariusza Augustyna 
za gościnę i wyżywienie dla 
lekarzy i wolontariuszy, sklep 
z zabawkami PIPI Grzegorza 
Bacha za wspaniałe pluszaki 
dla dzieci, którymi mogły się 
pobawić w trakcie oczekiwania 
na badanie oraz sklep Papirus 
Marcina Sachy za malowanki 
i kredki dla dzieci. 

www.brzesko.pl

WOKÓŁ NAS

Profilaktycznie i prozdrowotnie w Brzesku

fot. UM Brzesko
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Obecnie na terenie Brzeska znajdują 
się trzy cmentarze wojenne z okresu 
I wojny światowej. Do cmentarza 
nr 277, dawniej na terenie Okocimia, 
można dojść od ulicy Mickiewicza, 
poruszając się w stronę Nowego Sącza. 
Na nekropolię tę, prawdopodobnie 
zaprojektowaną przez Roberta Motkę, 
składa się niewielka mogiła, w której 
pochowano 9 żołnierzy armii austro-
-węgierskiej poległych w potyczce, 
jaka rozegrała się pod Okocimiem 
w listopadzie 1914 roku. Największa 
z w/w nekropolii, oznaczona nume-
rem 276, jest położona przy ulicy 
Czarnowiejskiej. Cmentarz został 
założony w roku 1916. Jest ogrodzony 
murem kamiennym. Posiada jedną 
bramę wejściową. Zbudowany został 
rękami włoskich jeńców wojennych 
z obozu jenieckiego w Brzesku obok 
Targowicy. Budowa odbywała się pod 
kierunkiem komendanta obozu inż. 
Schöllicha w randze kapitana. (…) 
Na cmentarzu tym spoczywają polegli 
żołnierze armii austriackiej różnych 
narodowości, a więc Austriacy, Polacy, 
Czesi i inni, a także żołnierze rosyjscy 
(krzyże na ich grobach są nieco inne, 
mają bowiem drugie ramię). Są też 

liczne krzyże z nazwiskami ukraiń-
skimi żołnierzy austriackich z Galicji 
Wschodniej. – to fragment Kroniki 
Miasta Brzeska 1385-1944 Jana 
Burlikowskiego przypominający hi-
storię powstania tego miejsca pochów-
ku. Trzeci z cmentarzy, nekropolia 
nr 275, leży w sąsiedztwie cmentarza, 
o którym była mowa wyżej. Znajduje 
się przy północnym murze cmentarza 
żydowskiego w wydzielonej dawniej 
jego części, do której prowadziła 
ozdobna brama (od dzisiejszej ulicy 
Okulickiego), zniszczona w latach 
30. ubiegłego stulecia. Jak dwa wy-
mienione wyżej został wybudowany 
przez Oddział Grobów Wojennych CK 
Komendantury Wojskowej w Krako-
wie. Podobnie jak cmentarz nr 276 
także i ten zaprojektował Robert 
Motka. W kwaterze tej pochowano 
21 żołnierzy armii austro-węgier-
skiej wyznania mojżeszowego po-
ległych w 1914 i 1915 roku. Udało 
się zidentyfikować tylko jednego 
spoczywającego tam żołnierza: 
Chaima Weisa Weintrauba. Jeszcze 
nie tak dawno nie było praktycznie 
możliwości dotarcia do tego miejsca 
pochówku, jak i większości cmenta-

rza żydowskiego, bo teren ten został 
całkowicie porośnięty drzewami, 
krzewami i bluszczem. Jednak dzięki 
inicjatywie Anny Brzyskiej i skupio-
nym wokół niej wolontariuszom udało 
się doprowadzić całość nekropolii do 
stanu umożliwiającego bezpieczne 
odwiedzanie.Wiosną rozpoczęto, sfi-
nansowane przez krakowski Oddział 
IPN, prace remontowo-konserwator-
skie na cmentarzu wojennym nr 275, 
które zakończono we wrześniu 2019 
roku. Przy tej okazji warto zwrócić 
uwagę na wymagający właściwie na-
tychmiastowego remontu mur wokół 
cmentarza żydowskiego przy ulicy 
Czarnowiejskiej, którego stan zagraża 
przechodzącym obok niego osobom, 
wśród których dominują dzieci i mło-
dzież z pobliskich szkół. 

Jacek Filip

WOKÓŁ NAS

fot. J. Filip

Renowacja cmentarza wojennego 
nr 275 w Brzesku

Odeszli we wrześniu:
Bogumiła Pawlikowicz (74) – Brzesko
Danuta Brzęk (65) – Brzesko 
Ewa Doda (61) – Brzesko 
Andrzej Bąk (69) – Brzesko 
Kazimierz Kusiak (67) – Brzesko 
Andrzej Sapiecha (68) – Brzesko 
Kazimiera Hołda (89) – Brzesko 
Zofia Król (89) – Brzesko 
Jerzy Kucia (74) – Brzesko
Zofia Zydroń (87) – Brzesko
Władysław Robak (81) – Brzesko 
Stanisław Czarny (63) – Brzesko 
Witolda Cyrnek (97) – Brzesko
Stefania Smoszna (73) – Brzesko
Irena Kostecka (94) – Brzesko 
Jadwiga Ciuba (67) – Brzesko 
Maria Pleszczyńska  (75) – Bucze
Benigna Wójcik (75) – Szczepanów 
Józef Łazowski (89) – Jadowniki 
Władysława Czenkusz (83) – Jadowniki 
Ryszard Czuba (75) – Okocim 
Jan Szczupak (61) – Jasień
Wiesław Kozioł (59) – Jasień 
Rozalia Leczowicz (89) – Jasień 
Stanisław Nalepa (72) – Sterkowiec
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Jednym z istotnych elementów hodowli 
lasu jest dostęp do wartościowego ma-
teriału szkółkarskiego, pozwalającego 
na uzupełnianie obszarów po wyrębach 
czy na terenach wiatrołomów poprzez 
tworzenie tzw. młodników czy też na-
sadzanie nowych sadzonek w miejscach 
drzewostanu wyciętego w ramach cięć 
pielęgnacyjnych. Dbałość o odtworzenie 
drzewostanu staje się obecnie jednym 
z priorytetów gospodarki leśnej między 
innymi z uwagi na pojawiające się 
symptomy klęski ekologicznej na całym 
świecie, w tym i w Polsce. 

Ostatnie symulacje naukowców po-
kazują, że jedną z dróg pozwalających 
powstrzymać proces postępującego 
ocieplania kuli ziemskiej, skutkują-
cego powtarzającymi się, jak na razie 
lokalnymi, klęskami żywiołowymi, 
jest zwiększenie istniejących obszarów 
leśnych o nowe tereny poprzez posa-
dzenie na nich 1,6 mld nowych drzew. 
Powinno to pozwolić na naturalną 
absorbcję znajdującego się w atmosfe-
rze dwutlenku węgla, bezpośredniego 
sprawcy ocieplenia naszej planety. 
Odtworzenie nowych obszarów zalesio-
nych jest procesem długotrwałym, a na 
wyniki musimy poczekać kilkanaście 
lat, gdy „dorosłe” drzewa nabędą już 
maksymalną zdolność do absorbcji CO2 

z atmosfery.
W hodowli roślin możemy wyróżnić 

dwie technologie pozyskiwania nowego 
materiału hodowlanego – generatywną 
i wegetatywną. Pierwsza z nich opiera 
się na wysiewie odpowiednio przygoto-
wanych, wyselekcjonowanych nasion 
i ma zastosowanie głównie w produkcji 
„przemysłowej” sadzonek, stosowanej 
zwłaszcza w szkółkach leśnych. Roz-
mnażanie generatywne nie gwarantuje 
jednak powtórzenia wszystkich cech od-
mianowych u roślin potomnych. Druga 
z nich, daje natomiast mniejszą liczbę 
sadzonek, ale jest zwykle łatwiejsza 
do przeprowadzenia, stwarza większą 
szansę na uzyskanie kwitnienia już 
w następnym roku uprawy i pozwala 
na zachowanie u sadzonek typowych 
cech roślin rodzicielskich. Najprostszą 
i najczęściej wykorzystywaną metodą 
pozyskania młodych roślin jest podział 
dorosłych egzemplarzy matecznych. 
Przeprowadza się go zwykle wiosną 
lub jesienią, w zależności od indywi-
dualnych wymagań gatunku. Często 
są to sadzonki tzw. zrazy pozyskiwane 
z rośliny matecznej, zazwyczaj w okre-

sie późnozimowym (przy obniżonej 
wegetacji), przechowywane do wiosny, 
a następnie sadzone do przygotowanej 
gleby, nierzadko z wykorzystaniem 
dodatkowych środków chemicznych, 
przyspieszających ukorzenianie i „go-
jenie” się pędu w miejscu po cięciu. 
Technika ta stosowana jest w rozmna-
żaniu gatunków rzadkich lub o niskim 
wskaźniku kiełkowania pozyskiwanych 
nasion i jest zazwyczaj spotykana 
w ogrodnictwie i szkółkarstwie roślin 
ozdobnych1.

Zapewne niewielu mieszkańców 
miasta Brzeska zdaje sobie sprawę 
z tego, że na terenie Nadleśnictwa Brze-
sko funkcjonowała i nadal funkcjonuje 
wyłuszczarnia nasion. Wyłuszczarnia 
nasion to jednostka organizacyjna La-
sów Państwowych – zakład pracy, gdzie 
wyłuszcza się – pozyskuje z szyszek na-
siona drzew iglastych: sosny pospolitej, 
sosny czarnej, świerka pospolitego oraz 
modrzewia. W procesie pozyskiwania 
nasion można wydzielić kolejne etapy: 
wstępne przesuszenie szyszek, etap 
podsuszania szyszek, wyłuszczanie 
nasion, oskrzydlanie i oczyszczanie 
nasion.

Funkcjonowanie na terenie Polski 
wyłuszczarni nasion reguluje Zarzą-
dzenie Nr 37 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 15 maja 
2002 r.2. Określa ono między innymi 
zakres i zasięg wszystkich wyłuszczarni 
nasion na terenie kraju. Na mocy tego 
zarządzenia obecna wyłuszczarnia 
nasion w Leśnictwie Jodłówka (Nadle-
śnictwo Brzesko) obejmuje swoim zasię-
giem działania wszystkie nadleśnictwa 
podległe Rejonowej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Krakowie. 

Do podstawowych zadań wyłusz-
czarni2 będącej jednostką organizacyjną 
lasów państwowych należą:

- magazynowanie i przechowywanie 
szyszek;

- wyłuszczanie, odskrzydlanie, 
czyszczenie i pakowanie nasion;

- przechowywanie wieloletnie na-
sion;

- obrót materiałem siewnym zgod-
nie z dyspozycjami właściciela;

- wyrywkowe kontrole pozyskania 
szyszek i nasion oraz warunków ich 
przechowywania w nadleśnictwach 
położonych w zasięgu terytorialnym 
działania wyłuszczarni.

W celu zapewnienia materiału siew-
nego o najwyższej jakości funkcjonuje 

także w strukturach Lasów Państwo-
wych unikalna instytucja jakim jest 
Leśny Bank Genów zlokalizowany 
w Kostrzycy2,3 realizujący w szczególno-
ści przechowywanie reprezentatywnych 
próbek nasion ze szczególnie cennych 
wyłączonych drzewostanów nasiennych 
i drzew doborowych, kontrolę produkcji 
roślinnego materiału rozmnożeniowego 
oraz jego obrotu - przenoszenia, prze-
strzegania zasad regionalizacji dla 
nasion i sadzonek.

Początki powstania na terenie 
Nadleśnictwa Brzesko nowej inwe-
stycji, jaką była budowa wyłuszczarni 
nasion sięgają końca lat 50., gdy na 
terenie posesji zlokalizowanej przy 
ulicy Piastowskiej 8 rozpoczęto prace 
adaptacyjne dawnej fabryki marmolady 
( Fabryka Marmolady i Przetworów 
Owocowych Marcina i Elżbiety hr. 
Badenich Sp. z ogr. odp.) do całkowicie 
nowych funkcji, jakie miała realizować 
zaprojektowana wyłuszczarnia nasion. 
Budynek fabryki marmolady (nieczyn-
nej od roku 1939) wraz z otaczającym 
terenem (ogrodem, sadem, budynkami 
gospodarczymi oraz budynkiem miesz-
kalnym) został sprzedany przez właści-
cieli fabryki w roku 1939 i do 1945 roku 
stanowił majątek właścicieli Browaru 
Okocim. W wyniku nacjonalizacji na 
mocy Dekretu PKWN4 cała posiadłość 
(wyszczególniona pod pozycją: Ogród 
„Nadachówka”) weszła w skład mająt-
ku5 Państwowych Zakładów Przemy-
słowo-Rolnych w Okocimiu. W wyniku 
kolejnych decyzji władz państwowych 
cała nieruchomość znajdująca się przy 
ulicy Piastowskiej 8 - grunty wraz 
z zabudowaniami przemysłowymi oraz 
budynkiem mieszkalnym - przekazana 
została Nadleśnictwu Brzesko. 

Na rys. 1 widoczny jest budynek 
– willa Nadachówka z końca lat 20. 
ubiegłego wieku (wchodzący w skład 
przekazanego majątku) pełniący po-
dwójną funkcję - siedziby nadleśnictwa 
oraz mieszkań służbowych dla Nadle-
śniczego i jego zastępcy – Adiunkta. Na 
drugim planie widoczne są zabudowa-
nia wyłuszczarni nasion.

Projekt techniczny adaptacji zabu-
dowań fabryki został opracowany przy 
współpracy z Instytutem Badawczym 
Leśnictwa w Warszawie, który przygo-
tował założenia i koncepcję linii tech-
nologicznych. Linie technologiczne były 
jednostkowymi instalacjami dostosowa-
nymi do infrastruktury budowlanej. Do 
istniejącego budynku centralnego/głów-
nego nieczynnej fabryki marmolady 
zostały dobudowane magazyny szyszek 
(rys.2) z możliwością bezpośredniego 
rozładunku ciężarowych samochodów 

Marek Łukasz Grabania

Wyłuszczarnia nasion
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transportowych. W magazynach tych 
okresowo były też przechowywane 
nasiona buka.

W piwnicy budynku głównego fa-
bryki marmolady wykonana została 
zmodernizowana kotłownia, która 
poprzez system stalowych rur, tzw. 
płomieniówek wytwarzała gorące po-
wietrze wdmuchiwane poprzez kanały 
wentylacyjne do przestrzeni roboczych 
wyłuszczarni ze zlokalizowanymi 
pojemnikami z szyszkami przygoto-
wanymi do prowadzenia procesów wy-
łuszczania.

Szyszki świerka znajdowały się 
w płaskich skrzyniach o dużej po-
wierzchni zamkniętych od spodu dru-
cianą siatką i oczkach dostosowanych 
do wielkości nasion ze skrzydełkami. 
Pod skrzyniami były drewniane po-
jemniki, tzw. szuflady , które groma-
dziły nasiona wypadające z szyszek 
otwierających się pod wpływem prze-
pływającego gorącego powietrza. Skła-
dowane szyszki świerkowe poddawane 
były okresowemu szuflowaniu w celu 
równomiernego ich ogrzania na całej 
powierzchni.

Uzyskiwanie nasion z szyszek mo-
drzewia miało inny przebieg. W tym 
celu zaprojektowane były metalowe 

z otwieranymi 
bocznymi klapa-
mi walce, do któ-
rych były nasy-
pywane szyszki. 
Boki cylindrów 
wykonano z siat-
ki  o  oczkach 
przepuszczają-
cych nasiona wy-
padające z szy-
szek w trakcie 
ogrzewania do 
zabudowanych 
poniżej szuflad. 
W tym przy-
padku cylindry 

posiadały napęd elektryczny, który 
poprzez przekładnie wprowadzał 
je w ruch obrotowy. Cylindry były 
usytuowane poziomo, miały na ścian-
kach bocznych otwierane klapy do 
zasypywania szyszek, a następnie do 
ich opróżniania. Cylindry po umiesz-
czeniu w nich szyszek również były 
ogrzewane – przedmuchiwane gorącym 
powietrzem o odpowiednio dobranej 
temperaturze i wilgotności.

Bezpośredni nadzór nad inwestycją 
– budową wyłuszczarni i jej wyposaże-
niem technicznym sprawował, a później 
odpowiadał za opracowanie i wdrożenie 
procesów technologicznych nadleśniczy 
– inżynier Józef Grabania, który w roku 
1958 wraz z rodziną przybył z Prze-
myśla do Brzeska . Na stanowisku 
Nadleśniczego Lasów Państwowych 
w Brzesku zatrudniony był od dnia 
1.07.1958 r. do 5.03.1973 r. Należał 
do przedwojennego pokolenia polskich 
leśników. Był absolwentem Państwowej 
Średniej Szkoły Rolniczej - Wydział 
Leśny w Żyrowicach (dyplom technika 
leśnego) oraz Wyższej Szkoły Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie. Dyplom 
inżyniera leśnika uzyskał po II wojnie 
światowej.

Opracowanie technologii pozy-
skiwania nasion 
drzew iglastych 
na bazie  no-
wych linii tech-
no log i c znych 
było w tamtym 
okresie pracą 
pionierską. Do 
dyspozycji były 
skromne narzę-
dzia pomiaro-
we: zegar - do 
pomiaru czasu, 
termometr su-
chy i termometr 
mokry oraz hi-
grometr. Dzie-

siątki stron zapisanych kart z badań 
i setki godzin spędzonych na próbach 
i badaniach oraz kontroli uzyskiwanej 
zdolności kiełkowania nasion z danej 
partii przyniosły po kilku miesiącach 
sukces w postaci powtarzających się 
wyników. Był to bezpośredni sukces 
nadleśniczego i załogi wyłuszczarni. 
Decydującym elementem kontrolnym 
wyprodukowanej partii nasion była 
i jest kontrola zdolności kiełkowania. 
Z każdej partii próbki nasion pobierane 
do badań wysyłane były do Instytutu 
Badawczego Leśnictwa, który wysta-
wiał stosowne certyfikaty. Wyłuszczar-
nia nasion mogła zacząć funkcjonować 
i rozpocząć regularną produkcję nasion 
przynoszącą dochód. Dostawy szyszek 
nadchodziły z różnych rejonów, zwłasz-
cza z nadleśnictw Polski południowej. 

 W Lasach Państwowych jest obo-
wiązek oceny wszystkich partii nasion 
przeznaczonych do przechowywania 
i hodowli materiału szkółkarskiego. Pa-
rametr żywotności nasion jest ważnym 
kryterium wyznaczania ich wartości 
siewnej. Najlepszym sposobem okre-
ślenia żywotności nasion jest metoda 
kiełkowania. Przyjmuje się, że zdolność 
i energia kiełkowania są miarą rzeczy-
wistej żywotności nasion 6.

Nowatorskim (jak na tamte czasy 
- lata 60. XX wieku) przedsięwzięciem 
handlowym nadleśnictwa był eksport 
szyszek świerkowych do Republiki 
Federalnej Niemiec, z przeznacze-
niem na bożonarodzeniowe ozdoby 
choinkowe. Po procesie wyłuszczenia 
nasion dokonywana była selekcja 
szyszek – wybierane były szyszki 
dorodne, o odpowiednich rozmiarach, 
odrzucane natomiast były te z uszko-
dzonymi łuskami i zawierające na 
łuskach żywicę. Pakowane następnie 
do papierowych worków wysyłane były 
poprzez centralę handlu zagranicznego 
transportem kolejowym z wykorzysta-
niem bocznicy kolejowej łączącej stację 
Słotwina z Browarem Okocim. Było to 
bardzo nietypowe źródło dodatkowych 
dochodów dewizowych, tak bardzo po-
trzebnych gospodarce krajowej. 

Wyłuszczarnia nasion, będąca jed-
nostką organizacyjną Nadleśnictwa, 
funkcjonowała w Brzesku w oparciu 
o istniejące linie technologiczne od 
roku 1960 (pierwsze uzyskane nasiona) 
do roku 1997, gdy zakończyła swoją 
działalność 7. Jej funkcje przejęła nowo 
zbudowana linia technologiczna wraz 
z zapleczem technicznym do wyłusz-
czania nasion w Leśnictwie Jodłówka. 
Wyłuszczarnia funkcjonuje do dnia 
dzisiejszego w ramach utworzonego 
Gospodarstwa Szkółkarsko – Nasien-

Rys.1. Budynek Nadleśnictwa Brzesko –
 rok 1960 (fot. archiwum autora)

Rys.2. Autor z synem na tle magazynu 
szyszek wyłuszczarni – rok 1971 (fot. archiwum autora)
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nego. Obecne wyposażenie techniczne 
wyłuszczarni to bardzo nowoczesne 
urządzenia z układami automatycznej 
regulacji i sterowania. Na rys. 2 i 3 są 
pokazane wybrane specjalistyczne ma-
szyny służące do pozyskiwania nasion 
w procesie wyłuszczania.

Nadleśnictwo Brzesko prowadząc 
w minionych dziesięcioleciach wie-
lofunkcyjną, trwale zrównoważoną 
gospodarkę leśną opartą na podsta-
wach ekologicznych, przyczyniło się 
do zachowania wielu cennych ekosys-
temów leśnych, z których część została 
objęta ochroną w formie rezerwatów 
przyrody, na niewielkiej powierzchni 
obszarów Natura 2000 i innych. Walory 
przyrodnicze na terenie Nadleśnictwa 
Brzesko są chronione przez: 2 parki 
krajobrazowe (w tym jeden na gruntach 
Nadleśnictwa), 1 projektowany park 
krajobrazowy, 4 obszary chronionego 
krajobrazu, 4 rezerwaty przyrody 
(wszystkie na gruntach Nadleśnictwa), 
8 pomników przyrody (na gruntach 
Nadleśnictwa), 2 użytki ekologiczne, 
3 obszary „Natura 2000” (w tym 2 
obejmujące swym zasięgiem grunty 
Nadleśnictwa)8.

Lasy Państwowe to obecnie ogrom-
ne przedsiębiorstwo oparte o nowocze-
sne formy zarządzania. Lasy w Polsce 
należą do jednych z najbogatszych 
przedsiębiorstw Skarbu Państwa. Rów-
nież sytuacja finansowa nadleśnictwa 
w Brzesku jest dobra, o czym może 
świadczyć oddana do użytkowania 
w lipcu 2019 r. nowa siedziba nadle-
śnictwa (rys.5).

Prowadzona jest certyfikacja lasów 
na podstawie niezależnych audytów 
realizowanych według standardów 
odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Re-
gionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Krakowie, w skład której wchodzi 
Nadleśnictwo Brzesko posiada aktual-
ne certyfikaty: FSC i PEFC.

 FSC - certyfikat o nr SGS - FM/
COC-010065 przyznany w 2013 r., 
potwierdza, że gospodarka leśna jest 
prowadzona racjonalnie, przez wła-
ściwie przygotowanych specjalistów, 
w poszanowaniu praw pracowników 
i interesów lokalnych społeczności. 
Obowiązuje do dnia 19.02.2024r.
 PEFC – ten certyfikat o numerze BVC-
PL/PEFCFM/04 został wydany w 2017 
r. przez Bureau Veritas Certification 
Polska. Oznacza to, że system zarzą-
dzania RDLP w Krakowie w zakresie 
trwałego i zrównoważonego zagospoda-
rowania lasów został oceniony i uznany 
jako zgodny z wymaganiami kryteriów 
PEFC FM. Certyfikat ważny jest do 
dnia 20.11.2020 r.

Gospodars two 
Szkółkarsko - Nasien-
ne w Jodłówce kon-
tynuuje działalność 
założonej w latach 60. 
ubiegłego wieku wiel-
kopowierzchniowej 
szkółki drzew igla-
stych. Tam też prowa-
dzone były, w oparciu 
o ukazujące się w lite-
raturze fachowej wy-
niki badań, pierwsze 
prace doświadczalne 
nad zastosowaniem 
nawozów sztucznych 
w przemysłowej pro-
dukcj i  materia łu 
szkółkarskiego.

W okresie wio-
sennym i jesiennym 
gospodarstwo szkół-
karskie w Leśnictwie 
Jodłówka prowadzi po 
atrakcyjnych cenach 
sprzedaż sadzonek 
drzew iglastych i li-
ściastych (także dla 
odbiorców indywidu-
alnych).

Może zatem warto 
się wybrać do gospodarstwa, a kupując 
sadzonki do swojej posiadłości przyczy-
nić się do tak bardzo potrzebnej walki 
z ocieplaniem klimatu.

Przypisy:
1. Sadzonkowanie sposobem na roz-

mnażanie roślin.www.ogrodprzydomowy.
pl/2019/02/sadzonkowanie-sposobem-na-
-rozmnazanie.html (dostęp -10.09.2019 r.)

2. Zarządzenie Nr 37 Dyrektora Ge-
neralnego Lasów Państwowych z dnia 15 
maja 2002 r. w sprawie organizacji, zakresu 
i zasięgu działania wyłuszczarni nasion 
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym 
Lasy Państwowe. .I.LP.2002.6.37.

3. Leśny Bank Genów Kostrzyca. www.
lbg.lasy.gov.pl/ (dostęp – 10.09.2019 r.)

4. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa 
i Reform Rolnych z dnia 18 stycznia 1945 r.,
w sprawie ogło-
szenia jednolitego 
tekstu dekretu 
Polskiego Komi-
tetu Wyzwole-
nia Narodowego 
z dnia 6 września 
1944 r. o przepro-
wadzeniu reformy 
rolnej. Dz. U. 1945 
nr 3 poz. 13.

5 .  B i l a n s 
otwarcia Państwo-
wych Zakładów 
Przemysłowo-Rol-

nych w Okocimiu na dzień 18 stycznia 1945. 
ANK - O/Bochnia: sygnatura akt 30/234/1 
(kopia - w posiadaniu autora).

6. Banach J., Skrzyszewska K., Soba-
szek D.: Porównanie oceny żywotności na-
sion sosny zwyczajnej metodą rentgenowską 
i metodą kiełkowania. ACTA AGRARIA ET 
SILVESTRIA. Series Silvestris. Vol. LIII, 
2015. PL ISSN 0065-0927.

7. Nadleśnictwo Brzesko. Pismo – znak 
SA.0172.2.2016. Bochnia, dnia 21.01.2016 r.

8. Nadleśnictwo Brzesko. www.brzesko.
krakow.lasy.gov.pl/lasy-nadlesnictwa (do-
stęp: 10.09.2019)

Marek Łukasz Grabania
Gliwice,10.09.2019 r.

Autor dziękuje Nadleśnictwu 
Brzesko za udostępnienie 

zamieszczonych w artykule zdjęć. 

Rys.3. Mokry nawilżacz do wydobywania nasion 
(fot. Nadleśnictwo Brzesko)

Rys.4. Szafkowa łuszczarka szyszek 
(fot. Nadleśnictwo Brzesko)

Rys.5. Nowa siedziba nadleśnictwa 
w Jadownikach przy ul. Brzeskiej.
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Przyczyny infekcji. Przeziębienie 
powodują liczne wirusy (najczęściej 
tzw. rinowirusy). Zidentyfikowano 
ponad 100 serotypów rinowirusów. 
Nazwa pochodzi z greckiego słowa rhin, 
które oznacza „nos”. Optymalną tempe-
raturą dla rozwoju rinowirusów jest 33-
34 °C, czyli temperatura występująca 
w przewodach nosowych człowieka. 
Infekcji towarzyszy szereg objawów 
związanych z zapaleniem błony śluzo-
wej nosa, gardła. Grypa natomiast to 
ostra choroba zakaźna spowodowana 
zakażeniem układu oddechowego przez 
dwa typy A i B wirusa grypy. Grypa 
sezonowa występuje w Polsce corocznie 
od późnej jesieni do wczesnej wiosny. 
Grypa pandemiczna pojawia się co kil-
kanaście lub kilkadziesiąt lat w postaci 
epidemii obejmujących cały świat.

Opryszczka wargowa. Opryszcz-
ka popularnie nazywana „zimnem” 
pojawia się na pograniczu warg i skóry 
w postaci pęcherzyków z surowiczym 
płynem, które następnie przysychają 
w żółtawo-brunatne strupy. Opryszcz-
ka pospolita to schorzenie niegroźne 
ale gdy pęcherzyki są liczne i duże 
lub gdy zajmują większe partie ciała 
staje się chorobą uciążliwą. Opryszczka 
zlokalizowana w obrębie oka stanowi 
poważne niebezpieczeństwo. Wirus 
„Herpes simplex typ 1” odpowiedzialny 
za opryszczkę jest szeroko rozpowszech-
niony w przyrodzie. Osoby, które raz się 
nim zaraziły, a zwykle ma to miejsce 
już w dzieciństwie, stają się nosicielami 
wirusa na całe życie. Z reguły każde 
osłabienie sił obronnych organizmu 
powoduje nawrót opryszczki.

Objawy grypy i przeziębienia. 
Przeziębienie zwykle rozpoczyna się 
trwającym 1–2 dni okresem złego 
samopoczucia. Pierwszym objawem 
choroby jest ból gardła, czasem chryp-
ka. Następnie pojawia się nieżyt nosa, 
który w późniejszym okresie jest domi-
nującym objawem przeziębienia. Może 
występować stan podgorączkowy (tem-
peratura ciała 37—38°C). Ponieważ 
przeziębienie powodują bardzo różne 
wirusy, często zdarza się, że w tym 
samym roku zakażamy się wielokrot-
nie. Obecność ropnej wydzieliny z nosa 
nie świadczy o bakteryjnej etiologii 
przeziębienia i nie jest wskazaniem do 
stosowania antybiotyku.

U chorych na grypę choroba roz-
poczyna się wysoką gorączką (nawet 
do 40°C, szczególnie u dzieci), której 

towarzyszy uczucie rozbicia, dreszcze, 
bóle mięśni głowy oraz kaszel. Nieżyt 
nosa jest słabo nasilony. W przypadku 
grypy przebycie choroby również nie 
zapewnia odporności, ale rzadko zapa-
damy na grypę częściej niż raz w sezo-
nie. Objawy tych chorób utrzymują się 
zwykle około 7 dni, o ile w przypadku 
grypy nie wystąpią powikłania pod 
postacią zapalenia zatok czy płuc.

Sposoby zarażenia. Możemy się 
zarazić drogą kropelkową w czasie 
kontaktu z chorym, który kaszląc lub 
kichając rozpyla drobne kropelki wy-
dzieliny dróg oddechowych, zawierające 
wirusy oraz drogą pokarmową poprzez 
kontakt z zakażonymi przedmiotami 
(niektóre wirusy mogą nawet przez kil-
ka godzin przetrwać na przedmiotach 
codziennego użytku).

Do zakażenia niektórymi szczepa-
mi grypy może także dojść w wyniku 
bliskiego kontaktu z chorymi lub 
martwymi zwierzętami – świniami, 
ptakami domowymi. Grypą ptaków 
można zakazić się w wyniku spoży-
wania surowego lub niedogotowanego 
mięsa lub surowych jaj chorych ptaków.

Zapobieganie infekcjom
Szczepienia. Ponieważ przezię-

bienie jest powodowane przez bardzo 
różne wirusy, nie ma szczepionki 
zabezpieczającej przed zakażeniem. 
W przeciwieństwie do przeziębienia, 
dostępna jest skuteczna szczepionka 
przeciwko grypie. Skoro wirusy grypy 
stale się zmieniają (ulegają mutacjom), 
to co roku przygotowane są nowe szcze-
pionki, obejmujące te wirusy, które 
będą występować w danym sezonie. 
Szczepionki przeciw grypie stosuje się 
u osób dorosłych i dzieci. Po podaniu 
szczepionki układ immunologiczny 
organizmu wytwarza własną obronę 
przeciwko chorobie (przeciwciała). 
Swoista odporność rozwija się w ciągu 
2–3 tygodni po podaniu szczepieniu 
i utrzymuje się przez 6–12 miesięcy. 
Żaden ze składników szczepionki nie 
powoduje zachorowania na grypę. 
U osób z ostrym zakażeniem lub choro-
bą przebiegającą z gorączką szczepienie 
należy przełożyć. Badania kliniczne 
i obserwacje po podaniu setek milio-
nów dawek dowiodły, że są bezpieczne 
dla dzieci, dorosłych, kobiet w ciąży 
czy osób starszych lub z przewlekłymi 
schorzeniami. 

Inne metody zapobiegania 

infekcjom to unikanie zatłoczonych 
miejsc w okresach zwiększonej zapadal-
ności, częste i długie mycie rąk mydłem 
oraz stosowanie środków odkażających 
na bazie alkoholu. Stosować można 
również maseczki na twarz (np. chi-
rurgiczne, dentystyczne lub inne spe-
cjalnego przeznaczenia medycznego). 
Stałe noszenie maseczki w przypadku 
bliskiego kontaktu z chorym na grypę 
w pomieszczeniu (np. w domu, szpitalu 
lub przychodni) zmniejsza ryzyko za-
chorowania. Maseczkę powinien nosić 
także chory na grypę, aby zmniejszyć 
ryzyko zakażenia innych.

Leczenie
Podstawowe leczenie to odpoczy-

nek, leżenie w łóżku, picie odpowiedniej 
ilości płynów (szczególnie, jeżeli prze-
ziębieniu towarzyszy gorączka), np. 
wody mineralnej niegazowanej albo 
herbaty.

Leczenie przyczynowe (leki 
przeciwwirusowe). Stosuje się do-
ustne leki antywirusowe działające na 
wirusa grypy. Opryszczkę wargową 
leczy się preparatami antywiruso-
wymi w postaci maści lub w sztyfcie. 
Antybiotyki są nieskuteczne w grypie 
i przeziębieniach.

Leczenie objawowe. Podajemy 
leki przeciwbólowe i przeciwgorączko-
we. Najbezpieczniejszy jest paraceta-
mol. Nie należy przekraczać dawki 4 g/
dobę, lub - jeżeli stosujemy lek dłużej 
niż 2–3 dni—dawki 2,5 g (5 tabletek).
Paracetamol wchodzi w skład wielu 
leków złożonych.

Polecane są także niesteroidowe 
leki przeciwzapalne – np. ibuprofen 
(200–400 mg, następnie w razie po-
trzeby co 6 godzin). Aspiryna (kwas 
acetylosalicylowy) działa przeciwbó-
lowo i przeciwgorączkowo. Nie wolno 
stosować aspiryny u dzieci. 

Upośledzoną drożność nosa i katar 
zwalczają leki obkurczające naczynia 
błony śluzowej nosa stosowane miejsco-
wo; poprawiają szybko drożność nosa, 
nie wolno ich jednak stosować dłużej niż 
kilka dni. Leki obkurczające naczynia 
błony śluzowej nosa stosuje się także 
doustnie; zawierają one pseudoefedry-
nę (lek spokrewniony z amfetaminą), 
która poprawia drożność nosa i działa 
słabo stymulująco na mózg; leku nie 
powinno się stosować u chorych z cięż-
kim nadciśnieniem tętniczym oraz nie-
stabilną chorobą niedokrwienną serca. 

Prof. dr hab. med. Paulin Moszczyński; mgr farm. Anna K. Moszczyńska-Serafin

Nadchodzą infekcje wirusowe - profilaktyka i leczenie

ZDROWIE
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Pseudoefedryna jest najważniejszym 
składnikiem wielu złożonych prepara-
tów, reklamowanych jako preparaty 
„na grypę i przeziębienie”.

Suchy kaszel można zwalczać 
lekami przeciwkaszlowymi. Jeżeli 
w oskrzelach obecna jest trudna do 
odkrztuszenia wydzielina należy za-
stosować nebulizację dróg oddechowych 
lub doustne preparaty rozrzedzające 

wydzielinę i ułatwiające odkrztuszanie. 
Nie poleca się leków zawierających 
zarówno środek przeciwkaszlowy jak 
i wykrztuśny. 

Nie ma danych naukowych potwier-
dzających skuteczność witaminy C, 
rutozydu oraz leków homeopatycznych 
w leczeniu przeziębienia lub grypy. 

Surowce roślinne. Wiele leków 
roślinnych zaleca medycyna ludowa 
m.in. jeżówkę purpurową (znana jest 

z właściwości immunostymulujących 
i przeciwzapalnych, szczególnie w ła-
godzeniu objawów przeziębienia), 
aloes drzewiasty, bez czarny, czosnek 
pospolity (znany jest od stuleci jako 
naturalny środek pomocny w walce 
z przeziębieniem), lipę drobnolistną 
(posiada działanie napotne, przeciwza-
palne i przeciwgorączkowe), korzeń 
i liść prawoślazu, liść podbiału, kwiat 
dziewanny czy liść babki lancetowatej.

WOKÓŁ NAS

W ramach zajęć odbywających 
się w DDOM w Brzesku prowadzo-
na jest terapia zajęciowa - Podczas 
niej nasi podopieczni wykonują 
prace plastyczne, biorą udział 
także w grach i zabawach dydak-
tycznych, które między innymi 
poprawiają ich pamięć - mówi 
Karolina Michalska, terapeutka 
DDOM w Brzesku.

DDOM został uruchomiony w mar-
cu tego roku. To placówka, która ma 
pomóc seniorom, którzy przeszli choro-
bę, w przywróceniu sprawności umożli-
wiającej samodzielne funkcjonowanie. 
Warunkiem przyjęcia jest przebyta 
choroba, pobyt w szpitalu, wiek powy-
żej 60 lat i sprawność wg skali Barthel 
pomiędzy 40-65. Zajęcia w DDOM są 
prowadzone od poniedziałku do piąt-
ku. Wymagający tego pacjenci mają 
zapewniony transport. W ramach 
domu opieki medycznej prowadzone są 
zajęcia rehabilitacyjne, kontynuowane 

jest też leczenie chorób przewlekłych. 
W razie konieczności wykonywane są 
również badania diagnostyczne. Są też 
spotkania i prelekcje dotyczące zdrowej 
diety czy odpo-
wiednich zajęć 
ruchowych.

Aby zapisać 
się do DDOM 
potrzebne jest 
skierowanie od 
lekarza ubez-
pieczenia zdro-
wotnego. Druk 
wniosku o przy-
jęcie można ode-
brać bezpośred-
nio w DDOM. 
Informacje na 
temat zapisów 
udzielane są pod 
nr tel. 507 219 
562 od godz. 7 
do 16. Otwarcie 

Dziennego Domu Opieki Medycznej 
było możliwe dzięki wsparciu Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
RPO Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-20. Projekt, na który szpital 
otrzymał blisko 3.4 mln zł, będzie re-
alizowany przez trzy lata.  

DDOM

Terapia zajęciowa w DDOM

fot. SPZOZ

„(…) żegnając kocha się najdłużej 
 i zawsze prawdziwie” 

ks. Jan Twardowski – „Koniec”Podziękowanie

Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili 
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości, uczestniczyli we mszy św., 

pogrzebie i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
 

śp. Jerzego Kucię 
składam serdeczne podziękowanie.

Szczególne podziękowania kieruję do Ks. prałata 
Józefa Drabika proboszcza parafi i pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku 

oraz pozostałych kapłanów biorących udział w koncelebrze Mszy św. 
Dziękuję Siostrom zakonnym, Rodzinie, Znajomym, Przyjaciołom, 

Sąsiadom, Delegacjom z Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego w Brzesku 
na czele z panem burmistrzem Tomaszem Latochą, 

za modlitwę, intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty

Serdeczne „Bóg zapłać” – Maria Kucia z Rodziną
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Europejski Tydzień Sportu (23-27.09) 
to inicjatywa Komisji Europejskiej ma-
jąca na celu promować sport i aktyw-
ność fizyczną w całej Europie. Ta ogól-
noeuropejska kampania realizowana 
pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) 
ma zachęcić do aktywnego trybu życia 
w ciągu obchodów tygodnia oraz przez 
cały rok. Z tej inicjatywy animatorzy 
sportu na Or-
liku Zielonka 
zorganizowali 
wieczorny tur-
niej koszyków-
ki dla dziew-
cząt z klas 6-8. 
Do zawodów 
przystąpiły 4 
drużyny: PSP 
Jasień (opie-
kun Tomasz 
Rogóż), PSP2 
Brzesko (opie-
kun: Magda-
lena Olchaw-
ska ) ,  PSP3 
Brzesko (opie-
kun: Monika 

Na kortach Okocimskiego Klubu Teniso-
wego przy ulicy Świerkowej w Brzesku 
rozegrano ostatnie mecze w sezonie, tym 
samym zakończyła się Letnia Liga Te-
nisowa. W ligowych rozgrywkach brało 
udział 15 pań i 19 panów. Wśród kobiet 
najlepsze były Julia Bodura, Małgorzata 
Sacha i Małgorzata Zelek, wśród panów 
pierwsze miejsce zajął Kamil Gofron, 

Dudek), PSP Mokrzyska (opiekun: 
Marek Bochenek). Mecze rozgrywano 
systemem każdy z każdym. 

Rozegrano mecze: PSP Mokrzyska 
– PSP2 Brzesko (wynik: 14-8), PSP 
Jasień – PSP3 Brzesko (9-3), PSP 
Mokrzyska – PSP Jasień (4-16), PSP2 
Brzesko – PSP3 Brzesko (2-15), PSP2 
Brzesko – PSP Jasień (10-13), PSP3 

drugie Tomasz Kościółek, trzecie zaś 
Marcin Pająk.

Na zakończenie ligi rozegrany 
został turniej mikstowy, wzięło w nim 
udział 16 par. Wygrali go Izabela 
Brzyk i Kamil Gofron, drugie miej-
sce zajęli Aldona Nalepa-Marinkovic 
i Stanisław Ropek, na ostatnim miej-
scu podium stanęli Małgorzata Sacha 

Brzesko – PSP Mokrzyska (9-6).
Klasyfikacja końcowa przedstawia 

się następująco: miejsce I: PSP Jasień 
– 6 pkt, miejsce II: PSP3 Brzesko – 5 
pkt, miejsce III: PSP Mokrzyska – 4 
pkt, miejsce IV: PSP2 Brzesko – 3 pkt 

Patron oraz główny sponsor impre-
zy to Powiat Brzeski, który ufundował 
puchary i nagrody rzeczowe dla za-
wodniczek. Organizatorzy serdecznie 
dziękują opiekunom, którzy w wolnym 
czasie realizują swoją pasję. 

MB

i Zbigniew Kowalczyk.
Puchary i medale ufundował i wrę-

czył zwycięzcom burmistrz Brzeska 
Tomasz Latocha. Organizatorem tur-
nieju był Okocimski Klub Tenisowy 
z prezesem Jarosławem Bielem na 
czele. Sędzią głównym zawodów był 
Michał Kostecki. 

www.brzesko.pl, fot. kolor

Wieczorny turniej koszykówki 

Letnia liga tenisowa zakończona

fot. M. Bochenek

fot. UM Brzesko
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12 października br. rozpoczął 
się sezon 2019/2020 rozgrywek 
o mistrzostwo I Ligi Małopolskiej 
w siatkówce mężczyzn. W gronie 
dziesięciu drużyn walczących 
o ten tytuł znalazła się ekipa MKS 
Gryf Brzesko, która w ubiegłym 
sezonie zajęła drugie miejsce 
w rozgrywkach II ligi, co skutko-
wało awansem na wyższy szczebel 
rywalizacji. 

MKS Gryf Brzesko to aktualnie je-
dyny klub w Brzesku, który skutecznie 
przypomina, że siatków-
ka była kiedyś wiodą-
cą dyscypliną sportową 
w mieście, które mogło 
się kiedyś poszczycić na 
poziomie centralnej I ligi 
(za sprawą zawodników 
Okocimskiego Brzesko – 
była w tym klubie kiedyś 
taka sekcja). Kilka lat 
temu Gryf po kilkulet-
niej przerwie zgłosił do 
małopolskich rozgrywek 
męską drużynę, jednak 
ten come back zakończył 
się po jednym sezonie. 
Przed rokiem ponowio-
no próbę wskrzeszenia 
w Brzesku siatkówki 
w wydaniu seniorskim, i to ze zna-
komitym skutkiem. Na pewno jest 
to zasługa zarządu klubu, na czele 
którego stoi Krzysztof Dobrzański, 
trenera Wiesława Gibesa, ale przede 
wszystkim samych siatkarzy, którym 
trudno odmówić talentu, ciężkiej pracy 
na treningach i determinacji podczas 
ligowych spotkań. 

- Cieszy nas dobra współpraca z lo-
kalnymi samorządami, które potrafią 
docenić nasze zaangażowanie – mówi 
Wiesław Gibes – Bar-
dzo dobrze współpracu-
je się nam z władzami 
powiatu, które admi-
nistrują halą sportową 
przy brzeskiej „jedyn-
ce”. Dzięki przychyl-
ności starosty mamy 
do dyspozycji halę na 
bardzo korzystnych wa-
runkach. Wicestarosta 
Maciej Podobiński jest 
z nami na każdym me-
czu i żywo interesuje się 

naszą sekcją. Ostatnio od starostwa 
otrzymaliśmy komplet nowych strojów, 
w którym będziemy występować będzie-
my w tym sezonie. Dużo pomaga nam 
również burmistrz Tomasz Latocha, 
który jeszcze w poprzednim sezonie dał 
nam sygnał, że brzeski sport jest dla 
niego równie ważny jak inne dziedzi-
ny społecznego życia. Podziękowania 
należą się także właścicielom firmy 
Proster, naszego głównego sponsora. 
My postaramy się odwdzięczyć im za 
to wsparcie postawą na parkiecie. 

Tych sponsorów klub będzie po-
trzebował w tym sezonie znacznie 
więcej. Awans o szczebel wyżej wiąże 
się z większymi kosztami. Na oficjal-

nej stronie Gryfu można zapoznać się 
z propozycjami, jakie klub przygoto-
wał dla potencjalnych sponsorów. Na 
pewno jest to oferta korzystna dla 
obu stron. 

Nowy rozgrywki Gryf rozpocznie 
w niemal niezmienionym składzie 
w porównaniu z poprzednim sezo-
nem. Z zespołu odszedł jedynie Karol 
Gdowski, ale tego można się było 
spodziewać. Przecież jest to siatkarz, 
który ma za sobą występy w Plus-

Lidze i Lidze Mistrzów w barwach 
Jastrzębskiego Węgla, w którym grał 
na pozycji libero. Karol miał „pecha”, 
bo jego konkurentem na tej pozycji był 
Jakub Popiwczak, członek szerokiej 
kadry Polski, grający ostatnio w pierw-
szych meczach reprezentacji podczas 
japońskiego Pucharu Świata. Teraz 
brzeski siatkarz stał się zawodnikiem 
II-ligowego TS Volley Rybnik. 

Seniorzy Gryfu Brzesko w ramach 
przygotowań do nowego sezonu wzięli 
między innymi udział w dwóch turnie-
jach. W Świnnej Porębie wystartowali 
w IX Mistrzostwach Małopolski Za-
chodniej o Puchar Starosty Wadowic-
kiego z udziałem czterech drużyn. Sto-

czyli dwa wyczerpujące 
pojedynki. W półfinale 
pokonali UKS Hutnik 
Kraków po pięcioseto-
wym meczu – wygrali 
3:2 (-21, 20, 14, -17, 12). 
Równie emocjonujący 
był finał, w którym ich 
rywalami byli gospoda-
rze, czyli siatkarze UKS 
Zalew Świnna Poręba. 
Wynik 0:3 nie oddaje 
w pełni dramaturgii tego 
spotkania. Pierwszego 
seta podopieczni Wie-
sława Gibesa przegra-
li wprawdzie różnicą 
dziesięciu punktów, ale 
dwa następne już na 

przewagi. Gryfici zagrali też w XIX 
Memoriale Profesora Alojzego Skrzyp-
ka, w którym w gronie sześciu drużyn 
zajęli trzecie miejsce. 

Członkowie klubu mają na uwadze 
jego przyszłość. Dlatego ogłaszają 
nabór uczniów klas I-IV szkół podsta-
wowych do sekcji siatkówki i … piłki 
nożnej. Mało tego – w tyn sezonie w li-
gowych rozgrywkach występować będą 
także kadeci, czyli siatkarze do 17 lat. 
Wszystkie mecze seniorów w pierwszej 

rundzie rozgrywek roz-
grywane będą w hali 
sportowej przy ulicy 
Okulickiego w Brze-
sku (początek zawsze 
o godzinie 18.00). Jeśli 
chodzi o kadetów, to 
w terminach pokrywa-
jących się z meczami 
seniorów ich spotkania 
rozpoczynać się będą 
o godzinie 15.00. 

Waldemar 
Pączek 

Gryf w I lidze

fot. K. Chrabąszcz

Mecze u siebie seniorów Gryfu Brzesko – I runda sezonu 2019/2020
19 października 2019: MKS Gryf Brzesko – LKS Bobowa
9 listopada 2019: MKS Gryf Brzesko – UMKS Kęczanin Kęty II
30 listopada 2019: MKS Gryf Brzesko – UKS Zalew Świnna Poręba
14 grudnia 2019: MKS Gryf Brzesko – GKPS Gorlice

Mecze u siebie kadetów Gryfu Brzesko – sezon 2019/2020
19 października 2019: MKS Gryf Brzesko – Hutnik Wanda Kraków
9 listopada 2019: MKS Gryf Brzesko – SKPS Dunajec Nowy Sącz
23 listopada 2019: MKS Gryf Brzesko – GKPS Gorlice
30 listopada 2019: MKS Gryf Brzesko – LKS Bobowa
21 grudnia 2019: MKS Gryf Brzesko – Salos RP Kraków
18 stycznia 2020: MKS Gryf Brzesko – Iskierka Tarnów

MKS Gryf Brzesko ogłasza nabór uczniów klas I-IV szkół podstawowych do sekcji siatkówki i piłki nożnej
Kontakt: siatkówka – Krzysztof Dobrzański, tel. 509 656 799, piłka nożna – Seweryn Kozub, tel. 792 061 490
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28 września br. w hali sportowej 
przy Zespole Szkół w Czchowie 
rozegrany został ostatni kwali-
fikacyjny turniej tegorocznego 
Międzynarodowego Grand Prix 
w boksie. W zawodach wystarto-
wało pięciu reprezentantów BKB 
Magic Boxing Brzesko. Najlepiej 
zaprezentował się najmłodszy 
z nich, Aleksander Leszko (waga 
36 kg). 

Olek w olimpijskim pięściar-
stwie stawia dopiero pierwsze kroki. 
W Czchowie otrzymał szansę zapre-
zentować soje umiejętności w kategorii 
kadetów, która do tej pory rzadko była 
uwzględniana w zawodach tej rangi. 
Szansę tę wykorzystał w stu procen-
tach. Wystąpił już w pierwszej walce 
turnieju, jednak nie było po nim widać 
ani śladu tremy. W tym pojedynku 
otwarcia skrzyżował rękawice z Ja-
nem Stulinem z UKS Morsy Dębica. 
Od pierwszego gongu wypracowywał 
sobie systematycznie przewagę nad 
swoim rywalem. Podczas kolejnych 

20 września w Buczu rozegrano ostat-
nią kolejkę piłkarskiej Amatorskiej 
Ligi Wakacyjnej. Rozgrywki rozpoczęte 
w sierpniu dostarczyły uczestnikom 
wielu wrażeń i sportowych emocji. Liga 
miała specjalny charakter, ponieważ 
regulamin rozgrywek ograniczał udział 
zawodników zgłoszonych do mistrzow-
skich rozgrywek PZPN. Grali więc 
sami amatorzy i ta formuła spraw-
dziła się znakomicie. W zawodach 
udział wzięło pięć drużyn, roze-
grano 10 meczy po 40 minut sys-
temem „każdy z każdym”. Zespoły 
spotykały się w każdy piątek od 
początku sierpnia. W ostatecznym 
podsumowaniu miejsce pierwsze 
zajęła drużyna „Dąbrówka”, dru-
gie „Szalone lata 80-te” a trzecie 
„Gwizdki Brzesko”. Poza podium 
znalazły się zespoły „The Naturat” 
i „Wczorajsi”. 

Królem strzelców został Be-
niamin Stolarz („Wczorajsi”), naj-
bardziej wartościowym graczem 
turnieju okrzyknięto Krystiana 
Chrabąszcza („Gwizdki”) , Najlep-
szym bramkarzem został golkiper 
„Dąbrówki”. Dofinansowanie do na-

dwóch starć potwierdzał dominację 
nad przeciwnikiem, by przypieczę-
tować ją w połowie trzeciej rundy. 
Sędzia Michał Nowiński widząc 
miażdżącą przewagę brzeskiego 
fightera przerwał tę nierówną 
walkę i spikerowi zawodów nie 
pozostało nic innego jak ogło-
szenie zwycięstwa Aleksandra 
Leszko przez rsc. 

Bardziej wyrównany cha-
rakter miała walka kolejnego 
adepta spod znaku BKB Ma-
gic Brzesko. Krystian Nalepa 
(waga 39 kg) zmierzył się w rin-
gu z Szymonem Pawłowskim 
(Nowohucki Klub Bokserski). 
Walka została rozegrana na 
pełnym trzyrundowym dystan-
sie. Sędziowski werdykt nie był 
jednogłośny, ale korzystny dla 
brzeszczanina, który zwyciężył 
stosunkiem głosów 2:1. 

W kategorii wiekowej adep-
tów rozegrano łącznie pięć 
walk. Najlepszym adeptem 

gród indywidualnych przekazał partner 
techniczny – Sklep Risum, dystrybutor 
marki JOMA. Puchary i medale wręczał 
burmistrz Brzeska Tomasz Latocha – 
główny sponsor ligi oraz patron honoro-
wy. Pomagali mu organizatorzy – sołtys 
Bucza Daniel Szczupał oraz dyrektor 
szkoły Michał Fudala.

uznany został Aleksander Leszko. 
Olka być może będzie można oglądać 
w ringu 19 października br. w Gnojni-
ku, gdzie rozegrany zostanie finałowy 
turniej tegorocznego Międzynarodowe-
go Grand Prix Małopolski. 

PRUD 

Dziękujemy Kolegium Sędziów 
w Brzesku za współpracę w organizacji 
ligi oraz Agencji Reklamowej Sowa za 
pomoc graficzną. Sponsorem general-
nym była Fundacja Tesco w ramach 
Ogólnopolskiego konkursu „Decydu-
jesz – Pomagamy”. 

PSP Bucze

Olek najlepszym adeptem 

Finał Amatorskiej Ligi Wakacyjnej

fot. PSP Bucze

fot. W. Pączek






