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W NUMERZE
Trwa regularna modernizacja dróg na 
terenie gminy Brzesko. Wykonywane 
aktualnie prace realizowane są zgodnie 
z ustalonym wcześniej harmonogramem.

W ostatni weekend czerwca na wzgórzu Bo-
cheniec odbył się zorganizowany przez Klub 
Honorowych Dawców Krwi MOTOJADOW-
NIKI tradycyjny Piknik Charytatywny.

Odpust ku czci św. Jakuba był ostatnim ak-
centem tegorocznych Brzeskich Dni Jakubo-
wych. Finałowy koncert uświetnił koncert Ma-
łej Armii Janosika. 

s. 28s. 11s. 4

Czerwiec–sierpień 2021

Gazeta bezpłatna

Skład	orzekający	Kolegium	RIO	podkreślił,	że	przy	realizacji	budże-
tu	za	2020	zostały	 spełnione	wszelkie	wymogi	ustawy	o	fi	nansach	
publicznych.	Uzyskane	przez	gminę	dochody	wyniosły	nieco	ponad	
100	procent	w	stosunku	do	kwoty	zaplanowanej,	natomiast	wydatki	
stanowiły	96	procent	założonego	projektu.	Racjonalne	gospodarowa-
nie	gminnymi	funduszami	pozwoliło	wypracować	nadwyżkę	w	wyso-
kości	ponad	3	milionów	złotych,	chociaż	przyjęty	na	2020	rok	budżet	
zakładał	 4-milionowy	defi	cyt.	Wcześniej	 pozytywna	opinię	 sformu-
łowała	 komisja	 rewizyjna	 wnioskująca	 o	 udzielnie	 absolutorium,	
o	czym	poinformował	przewodniczący	tej	komisji	Piotr	Duda.	

– Dziękuję wszystkim za dotychczasową współpracę. Pracownicy 
Urzędu Miejskiego w tym trudnym dla nas czasie wykonali szereg 
zadań, które – wydawałoby się – były czasami nieco przeszarżowane. 
Jest to również absolutorium dla całej Rady Miejskiej. Uczestniczy-
li państwo we wszystkich zmianach budżetowych, akceptując wiele 
moich propozycji. Jest to najlepsze potwierdzenie tego, że potrafi my 
współpracować i realizować inicjatywy, na których zależy nam i na-
szym mieszkańcom, których reprezentujemy najlepiej, jak możemy. 
Liczę na dalszą owocną współpracę – podsumował	wyniki	głosowania	
burmistrz	Tomasz	Latocha.	 PRUD

 Absolutorium 
dla burmistrza
Podczas czerwcowej sesji radni miejscy jednogło-
śnie udzielili burmistrzowi Brzeska Tomaszowi 
Latosze absolutorium za wykonanie gminnego 
budżetu w 2020 roku. Głosowanie poprzedzone 
było odczytaniem pozytywnych opinii Regional-
nej Izby Obrachunkowej oceniającej sprawozda-
nie podsumowujące realizację tego budżetu oraz 
wniosek Komisji Rewizyjnej akceptującej ubie-
głoroczne dokonania w tym zakresie.

Z	uwagi	na	doniosły	charakter	tego	wydarzenia	
w	spotkaniu	założycielskim,	podczas	którego	
w	obecności	notariusza	została	podpisana	umo-
wa,	 obok	 przedstawicieli	 wszystkich	 zaintere-
sowanych	 gmin,	 uczestniczyli	 Jarosław	Gowin	
–	wicepremier,	minister	rozwoju,	pracy	i	techno-

logii	oraz	Anna	Kornecka	i	Andrzej	Gut-Mostowy	
z	MRPiT,	 poseł	 Stanisław	Bukowiec	 oraz	wice-
prezes	Krajowego	Zasobu	Nieruchomości	Michał	
Sroka.	Gminę	Brzesko	reprezentowali	burmistrz	
Tomasz	Latocha	 oraz	 jego	 zastępca	Grzegorz	
Brach.	(więcej	na	str.	6)	 (red.) 

SIM Małopolska!!!
W poniedziałek, 2 sierpnia w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego została pod-
pisana w formie aktu notarialnego 
umowa powołująca do życia Spółkę 
SIM Małopolska, której zadaniem 
jest budowa tanich mieszkań komu-
nalnych. Siedzibą Spółki, do której 
przystąpiło 16 gmin z województwa 
małopolskiego, jest Brzesko. 

Odpust	 ku	 czci	 św.	 Jakuba	 był	 ostatnim	 akcentem	 tegorocznych	
Brzeskich	Dni	Jakubowych,	które	trwały	od	5	do	25	lipca.	Współor-
ganizatorami	wielu	wydarzeń	składających	się	na	ich	program	byli	
parafi	a	pw.	św.	Jakuba	w	Brzesku,	burmistrz	Brzeska	Tomasz	La-
tocha,	Urząd	Miejski	oraz	Miejski	Ośrodek	Kultury.	Całość	zreali-
zowano	przy	wsparciu	fi	nansowym	Województwa	Małopolskiego,	a	
patronat	 honorowy	 sprawowała	wicemarszałek	Marta	Malec-Lech	
(więcej	na	str.	27).	

Brzeskie Dni Jakubowe
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1.	 Przedmiotowa	nieruchomość	położona	jest	przy	ul.	Leśnej	w	obrębie	ewidencyj	nym	
Brzesko,	gmina	Brzesko,	powiat	brzeski,	województwo	małopolskie.	Stanowi	teren	
niezabudowany,	nieogrodzony	i	niezagospodarowany,	położony	poniżej	poziomu	ulic	
Leśnej	i	Kościuszki.	Porośnięta	jest	roślinnością	trawiastą	oraz	nielicznymi	krze-
wami	ozdobnymi	i	dziko	rosnącymi	drzewami	owocowymi.	W	otoczeniu	znajduje	się	
zabudowa	jednorodzinna	oraz	usługowa.	Nieruchomość	posiada	bezpośredni	dostęp	
do	drogi	publicznej	z	ul.	Leśnej	–	drogi	powiatowej	nr	1435	K	poprzez	istniejący	na	
działce	nr	1039/4	zjazd	indywidualny.	„W	przypadku	zmiany	przeznaczenia	działki	
poprzez	zlokalizowanie	na	niej	obiektu	handlowego,	zjazd	z	uwagi	na	jego	publicz-
ny	charakter	należy	maksymalnie	odsunąć	od	skrzyżowania	 (ronda)	w	kierunku	
działki	nr	1038/2”	(pismo	ZDP.430.38.2020.GB	z	dn.	17.03.2020	r.).	Przez	nierucho-
mość	 od	 strony	północnej	przebiegają	dwie	nitki	 gazociągu	wysokoprężnego	 oraz	
sieć	elektroenergetyczna,	 teleinformatyczna,	gazowa,	a	wodociąg	 i	kanalizacja	są	
w	pobliżu.	Według	ewidencji	gruntów	i	budynków	działka	nr	1039/4	stanowi	S-RI-
Va,	Ł-ŁIV,	natomiast	działka	nr	1040/1	stanowi	R-RIVa,	S-RIVa.

2.	 Nieruchomość	nie	jest	objęta	miejscowym	planem	zagospodarowania	przestrzen-
nego,	natomiast	według	studium	uwarunkowań	 i	kierunków	zagospodarowania	
przestrzennego	 Gminy	 Brzesko	 uchwalonym	 przez	 Radę	 Miejską	 Uchwałą	 nr	
XL/2a86/98	z	dnia	15	czerwca	1998	r.	znajduje	się	w	strefie	wielkoprzestrzennej	
centralnej	 urbanizacji	 typu	miejskiego	 i	 podmiejskiego.	Dodatkowo,	 zgodnie	 ze	
studium	działki	nr	1039/4	i	1040/1	znajdują	się	w	obszarze	projektowanego	ukła-
du	 drogowego.	Dla	 nieruchomości	wydana	 została	 decyzja	Burmistrza	Brzeska	
z	dnia	07.09.2020	r.,	znak:	IK.6730.89.2020.AK	ustalająca	warunki	zabudowy	tej	
nieruchomości	 budynkiem	 handlowo-usługowym.	 Nieruchomość	 nie	 jest	 objęta	
uproszczonym	planem	urządzenia	lasu	lub	decyzją	o	której	mowa	w	art.	19	ust.	3	
ustawy	z	dnia	28	września	1991	r.	o	lasach.

3.	 Nieruchomość	 nie	 jest	 obciążona	 ograniczonymi	 prawami	 rzeczowymi	 i	 nie	ma	
prawnych	przeszkód	do	rozporządzania	nią.	Nie	stanowi	też	przedmiotu	zobowią-
zań.	W	dziale	III	księgi	wieczystej	nr	TR1B/00043971/9	ujawnione	są	wpisy	nie-
związane	z	przedmiotową	nieruchomością.	Dział	IV	wolny	od	wpisów.

4.	 Granice	 zbywanej	nieruchomości	przyjmuje	 się	według	ewidencji	 gruntów	 i	nie	
będą	one	wznawiane	geodezyjnie.	Sprzedający	nie	odpowiada	za	wady	ukryte	zby-
wanej	nieruchomości,	w	tym	także	za	nieujawnione	w	Powiatowym	Ośrodku	Do-
kumentacji	Geodezyjnej	i	Kartograficznej	Starostwa	Powiatowego	w	Brzesku.	Dla	
nieruchomości	nie	wykonywano	badań	geotechnicznych	gruntu.

5.	 Nieruchomość	została	przeznaczona	do	zbycia	zarządzeniem	Burmistrza	Brzeska	
nr	51/2021	z	dnia	2	marca	2021	r.	Termin	do	złożenia	wniosku	przez	osoby,	któ-
rym	przysługuje	 pierwszeństwo	w	nabyciu	nieruchomości	na	podstawie	 art.	 34	
ust.	1	pkt.	1	i	pkt.	2	ustawy	o	gospodarce	nieruchomościami	upłynął	z	dniem	16	
kwietnia	2021	r.

6.	 Jeżeli	nabywcą	zostanie	osoba,	która	nabywa	nieruchomość	nie	na	powiększenie	
gospodarstwa	rodzinnego	 (do	powierzchni	nie	większej	niż	300	ha,	a	nabywana	
nieruchomość	 rolna	położona	 jest	w	gminie,	w	której	ma	miejsce	 zamieszkania	
nabywca,	lub	w	gminie	graniczącej	z	tą	gminą)-	Krajowemu	Ośrodkowi	Wsparcia	
Rolnictwa	(KOWR)	przysługuje	prawo	pierwokupu	nieruchomości,	dlatego	zawar-
cie	umowy	przeniesienia	własności	nieruchomości	w	formie	aktu	notarialnego	na-
stąpi	po	nieskorzystaniu	przez	KOWR	z	przysługującego	mu	prawa	pierwokupu.

7.	 Przystępujący	do	przetargu	powinni	zapoznać	się	we	własnym	zakresie	i	na	wła-
sną	odpowiedzialność	 ze	 stanem	prawnym	 i	 faktycznym	przedmiotu	przetargu,	
w	tym	z	jego	parametrami,	aktualnym	oraz	możliwym	przyszłym	sposobem	zago-
spodarowania.

	 Rozpoznanie	wszelkich	warunków	faktycznych	i	prawnych	niezbędnych	do	reali-
zacji	planowanej	inwestycji,	leży	w	całości	po	stronie	przystępującego	do	przetar-
gu	i	stanowi	obszar	jego	ryzyka.

8.	 Kwestię	 usunięcia	 drzew	 i	 krzewów	 z	 terenu	 nieruchomości	 regulują	 przepisy	
ustawy	z	dnia	16	kwietnia	2004	r.	o	ochronie	przyrody	(Dz.U.	z	2018	r.	poz.	142	
z	późn.	zm.).

9.	 Kopia	mapy	zasadniczej	jest	do	nabycia	w	Starostwie	Powiatowym	w	Brzesku,	ul.	
Głowackiego	51,	32-800	Brzesko.

10.	 Cena	wywoławcza	800.000,00	zł	netto.	Do	ceny	osiągniętej	w	przetargu	zostanie	
doliczony	podatek	od	towarów	i	usług	(VAT)	według	stawki	obowiązującej	w	dacie	
sprzedaży.	Aktualnie	stawka	podatku	VAT	wynosi	23%.

11.	 Wadium	wniesione	w	pieniądzu	wynosi	100.000,00	zł.
12.	 W	przetargu	mogą	brać	udział	oferenci	którzy	wpłacą	wymagane	wadium	w	takim	

terminie,	aby	w	dniu	6	sierpnia	2021	r.,	cała	kwota	znajdowała	się	na	rachunku	
bankowym	Urzędu	Miejskiego	w	Brzesku;	nr	18	8591	0007	0100	0902	1786	0006	
prowadzonym	przez	Krakowski	Bank	Spółdzielczy	Oddział	 Szczurowa	 (za	 datę	
wniesienia	wadium	uważa	się	wpływ	wymaganej	kwoty	na	ww.	rachunek)	oraz	
podpiszą	oświadczenie	stanowiące	załącznik	do	 regulaminu	przetargu,	 że	zapo-
znali	się	z	warunkami	przetargu	i	znane	są	im	uwarunkowania	fizyczne	i	prawne	
związane	z	tą	nieruchomością.	Przy	wpłacie	wadium	koniecznie	należy	podać	nu-
mery	działek:	1039/4,	1040/1,	których	przetarg	dotyczy.	Brak	tej	informacji	będzie	
skutkować	niedopuszczeniem	oferenta	do	przetargu.

13.	 Przetarg	odbędzie	się	w	dniu	13	sierpnia	2021	r.	o	godzinie	1000	w	siedzibie	Urzę-
du	Miejskiego	w	Brzesku	przy	ulicy	Głowackiego	51,	powiat	Brzesko,	woj.	mało-
polskie	–	Sala	Obrad.

14.	 Osoby	reprezentujące	w	przetargu	inne	osoby	fizyczne,	osoby	prawne	i	jednostki	
organizacyjne,	którym	ustawa	przyznaje	zdolność	prawną	(art.	331	kodeksu	cywil-
nego)	powinny	posiadać	stosowne	pełnomocnictwo.

15.	 Jeżeli	osoba	ustalona	jako	nabywca	nieruchomości	nie	przystąpi	bez	usprawiedli-
wienia	do	zawarcia	umowy	w	miejscu	i	w	terminie	podanych	w	zawiadomieniu,	
organizator	przetargu	może	odstąpić	od	zawarcia	tej	umowy,	a	wpłacone	wadium	
nie	podlega	zwrotowi.

16.	 Wadium	zwraca	się	niezwłocznie	 (jednak	nie	później	niż	przed	upływem	3	dni)	
po	zamknięciu,	odwołaniu,	unieważnieniu	lub	zakończeniu	przetargu	wynikiem	
negatywnym.	Wadium	wniesione	przez	uczestnika	przetargu,	który	przetarg	wy-
grał,	zalicza	się	na	poczet	ceny	nabycia	nieruchomości.

17.	 Niniejsze	 ogłoszenie	 jest	wywieszone	 na	 tablicy	 ogłoszeń	w	Urzędzie	Miejskim	
w	Brzesku	przy	ulicy	Głowackiego	nr	51.	Ponadto	treść	tego	ogłoszenia,	regula-
minu	przetargu	i	oświadczenie	są	dostępne	na	stronie	internetowej	pod	adresem	
www.brzesko.pl	w	zakładce:	Ogłoszenia	Nieruchomości	oraz	w	Biuletynie	Infor-
macji	Publicznej	Gminy	Brzesko	w	zakładce:	Ogłoszenia	różne.

18.	 Burmistrz	Brzeska	może	odwołać	ogłoszony	przetarg	jedynie	z	ważnych	powodów	
z	podaniem	przyczyny	jego	odwołania,	jak	również	zastrzega	sobie	prawo	do	zmia-
ny	miejsca	przeprowadzenia	przedmiotowego	przetargu.

Szczegółowe	informacje	na	temat	przetargu	i	regulaminu	przetargu	można	uzyskać	
w	 godzinach	 pracy	 Urzędu	 (730–1530)	 w	Wydziale	 Geodezji	 i	 Zarządzania	Mieniem	
Urzędu	Miejskiego	w	Brzesku,	ul.	Głowackiego	51,	tel.	(14)	68-65-170	(pokój	117).	

Przetarg ustny 

na sprzedaż działek
Burmistrz Brzeska ogłasza  pierwszy publiczny nieograniczony 
przetarg ustny na sprzedaż położonej w obrębie Brzesko, sta-
nowiącej własność Gminy Brzesko, niezabudowanej nierucho-
mości składającej się z działek ewidencyjnych nr nr: 1039/4 
o powierzchni 0,4029 ha, 1040/1 o powierzchni 0,2635 ha, czyli 
o łącznej powierzchni 0,6664 ha objętej księgą wieczystą nr 
TR1B/00043971/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku.
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Przetarg 
na zbycie lokali przy ulicy 
Mickiewicza 68a

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia 
o organizowanym:
– trzecim publicznym nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie lokalu 

mieszkalnego nr 5 o pow. 66,12 m2,
– trzecim publicznym nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie lokalu 

mieszkalnego nr 1 o pow. 92,95 m2,
– trzecim publicznym nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie lokalu 

mieszkalnego nr 4 o pow. 156,27 m2,
położonych w Brzesku, przy ul. Mickiewicza 68a, wraz z określonymi udzia-
łami w częściach wspólnych budynku oraz działek nr nr: 2337/4, 2337/7 
o łącznej powierzchni 0,2126 ha, obr. Brzesko-miasto, obj. księgą wieczystą 
nr TR1B/00061979/7.

Cena	 wywoławcza	 lokalu	 nr	 5	
wraz	 z	 udziałem	 wynoszącym	
6612/34065	części	we	wspólnych	
częściach	budynku	i	ww.	działek	
wynosi	160	300,00	zł.	
Wadium	16	000,00	zł.

Cena	 wywoławcza	 lokalu	 nr	 1	
wraz	 z	 udziałem	 wynoszącym	
9295/34065	części	we	wspólnych	
częściach	budynku	i	ww.	działek	
wynosi	215	000,00	zł.	
Wadium	21	000,00	zł.

Cena	 wywoławcza	 lokalu	 nr	 4	
wraz	 z	 udziałem	 wynoszącym	
15627/34065	 części	 we	 wspól-
nych	 częściach	 budynku	 i	 ww.	
działek	wynosi	212	500,00	zł.	
Wadium	21	000,00	zł.

Wadium	 w	 wysokościach	 po-
danych	 przy	 wyszczególnio-
nych	 lokalach	należy	wpłacić	
w	 takim	 terminie,	 aby	 w	 dniu	
13.08.2021	 r.	 cała	 kwota	 znaj-

dowała	się	na	rachunku	banko-
wym	Urzędu	Miejskiego	w	Brze-
sku,	 ul.	 Głowackiego	 51,	 nr	 18	
8591	0007	0100	0902	1786	0006	
prowadzonym	 przez	 Krakow-
ski	 Bank	 Spółdzielczy	 Oddział	
Szczurowa.	 Przy	 wpłacie	 wa-
dium	należy	podać	numer	lokalu	
na	który	wpłacane	jest	wadium.	
Brak	tej	informacji	będzie	skut-
kować	niedopuszczeniem	oferen-
ta	do	przetargu.

Sprzedaż	 nieruchomości	 bę-
dzie	 podlegała	 zwolnieniu	 z	 po-
datku	VAT	na	podstawie	art.	43	
ust.	1	pkt	10a	w	związku	z	art.	
29a	 ust.	 8	 ustawy	 o	 podatku	
od	towarów	i	usług.

Osiągnięta	w	wyniku	przetar-
gu	cena	zostanie	obniżona	o	50%	
z	tytułu	wpisu	do	rejestru	zabyt-
ków,	na	podstawie	art.	68	ust.	3	
ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997	
r.	o	gospodarce	nieruchomościa-
mi.	 Obniżenie	 ceny	 sprzedaży	
nieruchomości	wpisanej	do	reje-

stru	zabytków	stanowi	pomoc	de	
minimis.

	 Przetarg	 odbędzie	 się	 dnia	
20.08.2021	 r.	 o	 godzinie	 10:00	
w	 siedzibie	 Urzędu	 Miejskiego,	
w	Brzesku	 przy	 ul.	 Głowackiego	
51	–	 sala	 obrad,	 gmina	Brzesko,	
powiat	Brzesko,	woj.	małopolskie.

Szczegółowe	 informacje	 na	
temat	przetargu	i	regulaminu	
przetargu	 można	 uzyskać	 tele-
fonicznie	 w	 Wydziale	 Geodezji	
i	 Zarządzania	Mieniem	Urzędu	
Miejskiego	 w	 Brzesku	 ul.	 Gło-
wackiego	 51	 woj.	 małopolskie	
w	 godz.	 7:30	 do	 15:30,	 tel.	 (14)	
68-65-170.	 Ponadto	 pełna	 treść	
ogłoszenia,	 oświadczenia	 i	 re-
gulaminu	przetargu	są	udostęp-
nione	 na	 stronie	 internetowej	
pod	 adresem	 www.brzesko.pl,	
a	 także	 w	 Biuletynie	 Informa-
cji	 Publicznej	 Gminy	 Brzesko,	
oraz	na	tablicy	ogłoszeń	Urzędu	
Miejskiego	 w	 Brzesku	 przy	 ul.	
Głowackiego	51.	

Zgodnie	z	rozporządzeniem	ogłoszonym	przez	Ministerstwo	Zdro-
wia	 i	Główny	 Inspektorat	Sanitarny	Urząd	Miejski	w	Brzesku	
zgłosił	chęć	szczepienia	swoich	pracowników	wraz	z	pracownika-
mi	jednostek	podległych	i	spółek	gminnych.	Z	tej	możliwości	mo-
gli	też	skorzystać	członkowie	rodzin	pracowników	tych	instytucji.	
Do	 inicjatywy	burmistrza	przyłączyły	się	także	władze	powiatu	
brzeskiego.	W	sumie	chęć	udziału	w	szczepieniach	zgłosiło	oko-
ło	320	osób.	Akcja	została	przeprowadzona	w	brzeskim	Centrum	
Medycznym	PLUS	MEDICA.	

11	lipca	z	możliwości	szczepień	„poza	kolejnością”	mogli	sko-
rzystać	uczestnicy	Brzeskiej	Strefy	Kultury	–	pikniku	zorganizo-
wanego	przez	burmistrza	Brzeska	oraz	Miejski	Ośrodek	Kultury.	

–	 Wspólnie z organizatorami tego wydarzenia stwarzamy 
możliwość zaszczepienia się przeciw wirusowi COVID-19. W ten 
sposób ułatwiamy mieszkańcom dostępność do uodpornienia or-
ganizmu, co jest szczególnie ważne teraz, kiedy zaczynają do nas 
docierać niepokojące informacje o zbliżającej się czwartej fali epi-
demii. Jest to w tej chwili jedyny sposób na skuteczną walkę z roz-
przestrzenianiem się tego groźnego wirusa. Myślę, że moja inicja-
tywa spotka się z szerokim oddźwiękiem i nie zabraknie chętnych, 
którzy chcą się uodpornić na wypadek zagrożenia. Świadectwo 
szczepienia uzyskane na początku wakacji może dla wielu osób 
oznaczać przepustkę do bezproblemowego spędzenia okresu urlo-
powego – zachęcał	burmistrz	na	kilka	dni	przed	piknikiem.	Akcja	
spotkała	 się	 z	 pozytywnym	przyjęciem	 ze	 strony	mieszkańców.	
Mimo	 bardzo	 niesprzyjającej	 pogody,	 przed	 gwałtowną	 ulewą,	
która	pokrzyżowała	plany	organizatorów,	z	możliwości	szczepie-
nia	zdążyło	skorzystać	ponad	70	osób.	 	MG

Bezpieczna Gmina Brzesko
Od 1 czerwca, po wielomiesięcznej kwarantan-
nie Urząd Miejski znowu jest ogólnie dostępny 
dla mieszkańców gminy. Oczywiście, nadal 
obowiązują wytyczne związane z zachowaniem 
bezpieczeństwa. Każda osoba przy wejściu 
do budynku mierzy temperaturę ciała, zobo-
wiązana jest do dezynfekcji rąk i poruszania 
się w maseczce zasłaniającej usta i nos. Dodat-
kowo, w trosce o bezpieczeństwo klientów 
i pracowników burmistrz Tomasz Latocha 
podjął decyzję o przystąpieniu do programu 
szczepień w zakładach pracy.
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Dobiegła	końca	przebudowa	ulicy	Wiśniowej	w	Jasieniu	na	odcinku	biegnącym	niecką	
wzdłuż	znajdującego	się	tutaj	wąwozu.	Prace	rozpoczęły	się	w	kwietniu	br.	 i	prowa-
dzone	były	dwuetapowo.	W	początkowej	fazie	przeprowadzono	tzw.	korektę	niwelety,	
czyli	wyrównywanie	terenu	i	uzupełnianie	podbudowy	drogi.	Równolegle,	do	poziomu	
nowej	niwelety	zostały	dostosowane	betonowe	ścieki	odwadniające	drogę,	wzmocniono	
również	skarpy	wąwozu.	Po	wykonaniu	podbudowy	położono	nową	nawierzchnię	asfal-
tową.	Koszt	całości	prac	wyniósł	około	120	tysięcy	złotych.	Całość	kosztów	inwestycji	
została	pokryta	z	budżetu	gminy,	w	tym	43	tysiące	z	funduszu	sołeckiego.	Przebudowa	
Wiśniowej	była	kontynuacją	prac	 rozpoczętych	na	 tej	drodze	w	zeszłym	roku,	kiedy	
to	Urząd	Miejski	przeznaczył	20	tysięcy	złotych	na	wyasfaltowanie	części	drogi	biegną-
cej	w	ciągu	tej	ulicy.

Tylko	 w	 ostatnich	 dniach	 nowymi	 nawierzchniami	 zostały	 pokryte	 dwa	 odcinki	
gminnych	szlaków.	Za	łączną	kwotę	około	500	tysięcy	złotych	wyasfaltowano	1740	me-
trów	bieżących	dróg	biegnących	przez	Porębę	Spytkowską,	Jasień	i	Okocim.	Jednocze-
śnie	poszerzono	i	utwardzono	towarzyszące	im	pobocza.	

Zaledwie	dwa	dni	zajęły	drogowcom	wycenione	na	200	tysięcy	złotych	prace	związa-
ne	z	modernizacją	ulicy	Leszczynowej	w	Okocimiu.	Wyasfaltowany	został	blisko	kilo-
metrowy,	najbardziej	zniszczony	odcinek	tej	drogi	położony	pomiędzy	ulicami	Goetzów	
Okocimskich	a	Kasztanową.	Zważywszy	na	pełną	utrudnień	konfigurację	terenu	tempo	
wykonanych	w	tym	miejscu	robót	należy	uznać	za	imponujące.	Kierowcy	przemieszcza-
jący	się	tym	szlakiem	na	pewno	odczują	poprawę	jakości	poruszania	się	w	tym	obsza-
rze.	Gruntowny	remont	przeszła	też	ulica	Czerwona	Droga	w	Okocimiu.	Na	400-me-
trowym	 odcinku	 (od	 strony	 lasu)	 nakładką	 asfaltową	 zostały	 wypełnione	wszystkie	
głębokie	koleiny.	

Ten	sam	komfort	zauważalny	jest	na	drodze	o	długości	840	metrów	biegnącej	w	cią-
gu	ulic	Skalnej	i	Nad	Uszwicą	w	Porębie	Spytkowskiej	oraz	ulicy	Sądeckiej	w	Jasie-
niu.	Jest	to	odcinek,	który	wymagał	pilnej	modernizacji.	Kosztem	300	tysięcy	złotych	
położono	tutaj	nową	nawierzchnię	asfaltową,	a	biegnące	wzdłuż	drogi	pobocze	zosta-
ło	poszerzone	i	utwardzone.	W	ten	sposób	znacznie	poprawiło	się	też	bezpieczeństwo	
w	ruchu	drogowym	zarówno	zmotoryzowanych	jak	i	pieszych.	Obie	inwestycje	zostały	
zrealizowane	ze	środków	własnych	gminy.	

Bursztynowa i Gródek Boczna 
W	Porębie	Spytkowskiej	po	modernizacji	ulic	Skalnej	i	Nad	Uszwicą	przyszła	pora	na	
Bursztynową	oraz	Gródek	Boczną.	Nowe	nawierzchnie	zostały	położone	na	odcinkach	
o	łącznej	długości	ponad	650	metrów.	

Koszt	prac	wykonanych	na	ulicy	Bursztynowej	wyniósł	około	70	tysięcy	złotych.	Wyre-
montowany	został	odcinek	o	długości	420	metrów,	z	czego	240	metrów	wyłożonych	zosta-
ło	nową	nawierzchnią	asfaltową,	a	na	odcinku	180	metrów	ciągnącym	się	do	ostatniego	
zabudowania	 znajdującego	 się	 przy	 tej	 ulicy	 zastosowano	 solidny	 destrukt	 asfaltowy.	
W	najbliższych	dniach	prowadzone	będą	tutaj	prace	polegające	na	utwardzeniu	poboczy.

Nowy	asfalt	zyskała	również	ulica	Gródek	Boczna.	Koszt	wykonanych	na	tym	szla-
ku	prac	wyniósł	60	tysięcy	złotych.	Modernizacja	drogi	wykonana	została	we	współpra-
cy	z	gminą	Nowy	Wiśnicz,	która	dołożyła	do	tego	przedsięwzięcia	15	tysięcy	złotych.	

Remont na Mieszka I 
Intensywne	prace	modernizacyjne	prowadzone	były	też	na	ulicy	Mieszka	I	w	Brzesku.	
Koszt	wykonanych	w	tym	miejscu	prac	wyniósł	ponad	90	tysięcy	złotych.	Zakres	robót	
objął	wykonanie	nowej	nawierzchni	asfaltowej	oraz	dobudowanie	krawężników	wzdłuż	
chodnika,	który	 został	wyrównany	 i	ponownie	pokryty	 istniejącymi	 już	płytami.	Przy	
okazji	 przebudowy	została	 też	przeprowadzona	 regulacja	 studzienek	kanalizacyjnych.	
Remont	spowodował	krótkotrwałe	utrudnienia	dla	mieszkańców	i	innych	użytkowników	
tej	drogi,	jednak	zamierzony	efekt	tych	prac	na	pewno	wynagrodził	wszystkim	te	chwilo-
we	niedogodności,	podwyższył	standard	i	poprawił	jakość	poruszania	się	tą	ulicą.	

Wakacyjne plany
Pracownicy	firm	zajmujących	się	budownictwem	drogowym	na	pewno	teraz	wakacji	mieć	
nie	będą.	Okres	letni	to	dla	nich	czas	wytężonej	pracy	–	także	na	drogach	administro-
wanych	przez	gminę	Brzesko.	W	najbliższym	czasie	nowe	nawierzchnie	asfaltowe	zosta-
ną	położone	na	ulicach	Okulickiej	w	Buczu,	Grzybowej	i	Wielgoszówce	w	Mokrzyskach,	
na	osiedlu	Widok	w	Szczepanowie,	a	także	na	Kasprowicza	–	bocznej	oraz	na	parkingu	
za	remizą	OSP	w	Jasieniu.	Nawierzchnia	z	wysokiej	jakości	destruktu	zostanie	położona	
na	ulicach	Piłkarskiej	i	Rudzkiej	w	Buczu,	na	Kamionce	w	Jasieniu,	na	drodze	za	stadio-
nem	w	Sterkowcu,	a	także	na	osiedlu	Sadowym	i	na	drodze	„za	stodołami”	w	Wokowicach.

W	 Brzesku	 kolejnymi	 ulicami	 poddanymi	 planowanej	 wcześniej	 modernizacji	 są	
Czarnowiejska	oraz	Uczestników	Ruchu	Oporu.	Na	Czarnowiejskiej	nowa	nakładka	
asfaltowa	zostanie	położona	na	odcinku	od	sygnalizacji	świetlnej	przy	cmentarzu	ży-
dowskim	do	Brzezowieckiej,	a	na	Uczestników	Ruchu	Oporu	od	Fryderyka	Chopina	
do	narożnika	placu	Żwirki	 i	Wigury.	Dodatkowo	 czynione	 są	 starania	 o	 pozyskanie	
dofinansowania	na	uruchomienie	na	 tym	odcinku	aktywnego	przejścia	dla	pieszych.	
Niezależnie	od	tego	prowadzone	są	przygotowania	do	doświetlenia	dziewięciu	przejść	
dla	pieszych	w	innych	miejscach	gminy	Brzesko.	 	HP

Modernizacja gminnych dróg

Trwa regularna modernizacja dróg na terenie gminy Brzesko. 
Wykonywane aktualnie prace realizowane są zgodnie z ustalo-
nym wcześniej harmonogramem, po uwzględnieniu poprawek 
wynikających z oceny aktualnego stanu infrastruktury dro-
gowej. Nie tak dawno zakończono podzieloną na kilka etapów 
przebudowę ulicy Wiśniowej w Jasieniu, by wkrótce potem 
przystąpić do modernizacji ulicy Leszczynowej w Okocimiu 
oraz kolejnej drogi, która przebiega przez dwie miejscowości. 
Nowe nawierzchnie zyskały też ulica Mieszka I w Brzesku 
oraz Bursztynowa i Gródek Boczna w Porębie Spytkowskiej.

Jesień, ul. Sądecka Jesień, ul. Wiśniowa

Okocim, ul. Leszczynowa
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Jeszcze	 do	 niedawna	 pogrążona	 każdej	 nocy	
w	ciemnościach	ulica	Siostry	Katarzyny	Przybyt-
niak	w	Mokrzyskach	zyskała	wreszcie	długo	ocze-
kiwane	 oświetlenie.	Teraz	 po	 zapadnięciu	 zmro-
ku	aż	do	nastania	świtu	ulicę	rozświetlają	lampy	
ledowe,	które	zostały	zamontowane	na	dziewięciu	
słupach	–	na	sześciu	 już	istniejących	i	na	trzech	
nowych.	Koszt	inwestycji	wyniósł	48	658	złotych	

i	został	w	całości	pokryty	z	bu-
dżetu	gminy	Brzesko.	W	Mo-
krzyskach	 uruchomiono	 też	
dwie	 nowe	 lampy	 w	 dwóch	
miejscach	 do	 tej	 pory	 niewy-
starczająco	oświetlonych	–	na	
ulicy	 Gminnej	 i	 na	 Trakcie	
Królewskim.	

Gmina	 Brzesko	 zainwe-
stowała	 też	w	montaż	 trzech	
lamp	 na	 ulicy	 Promiennej	
w	Sterkowcu,	której	miesz-
kańcy	 i	 jej	 użytkownicy	 też	
wcześniej	 pozbawieni	 byli	
oświetlenia.	Koszt	tego	przed-
sięwzięcia	wyniósł	12	 tysięcy	
złotych,	a	środki	wydane	na	
ten	 cel	 zostały	ujęte	w	 fun-
duszu	sołeckim.	Wykonanie	
wszystkich	 tych	 wymienio-
nych	wyżej	zadań	w	znacznym	

stopniu	wpłynęło	na	poprawę	bezpieczeństwo	pie-
szych	i	zmotoryzowanych	poruszających	się	tymi	
drogami.	 Na	 tym	 nie	 koniec	 zaplanowanych	 na	
ten	 rok	 prac	 związanych	 z	 rozbudową	ulicznego	
oświetlenia.	Jeszcze	w	tym	roku	podobne	inwesty-
cje	zostaną	zrealizowane	na	ulicy	Siostry	Fausty-
ny	w	Mokrzyskach	i	na	ulicy	Granicznej	w	Porębie	
Spytkowskiej.	 	OH

Nowe punkty oświetleniowe

Trwają	 remonty	 i	 wymiana	 przystankowych	 wiat	 na	 terenie	 gminy	
Brzesko.	Urząd	Miejski	zakupił	dziewięć	zupełnie	nowych	wiat	dzięki	
uruchomieniu	finansowych	środków	zabezpieczonych	w	budżecie	gmi-
ny.	Trzy	z	nich	zostały	zamontowane	w	Sterkowcu	(ulica	Tarnowska	
i	Sosnowa)	oraz	w	Mokrzyskach	(ulica	Wiślana,	na	wysokości	budyn-
ku	GOSiR),	w	ramach	zadań	przewidzianych	w	finansowych	planach	
Funduszu	Sołeckiego.	Trzy	kolejne	pojawiły	się	przy	ulicy	Uczestników	
Ruchu	 Oporu	 w	 Brzesku,	 w	 pobliżu	 Ogródka	 Jordanowskiego.	 Już	
w	sierpniu	pojawią	się	w	gminie	następne	trzy	takie	konstrukcje.	Dwie	
w	Brzesku	–	przy	zatoczce	na	placu	Żwirki	i	Wigury	oraz	przy	ulicy	Gło-
wackiego,	tuż	przy	wjeździe	na	ten	plac	–	oraz	jedna	w	Szczepanowie.

W	pierwszej	kolejności	wymieniane	są	wiaty	najbardziej	dotknię-
te	 upływem	 czasu	 i	 warunków	 atmosferycznych.	 Te,	 których	 stan	
pozwoli	 na	 ich	 dalsze	 użytkowanie	 po	 lekkich	 remontach,	 zostaną	
przeniesione	na	przystanki,	na	których	do	tej	pory	nie	było	zadaszeń	
dla	oczekujących	na	autobus	pasażerów.

Najwięcej	prac	wykonywanych	jest	w	samym	Brzesku,	w	którym	
znajdują	 się	 aktualnie	 22	wiaty	 przystankowe.	Na	 każdym	 z	 tych	
przystanków	 zamontowane	 będą	 zakupione	 przez	 Urząd	 Miejski	
nowe	 tablice	 z	 rozkładami	 jazdy.	Pojawią	 się	 też	wyróżnione	 czer-
wonym	 kolorem	 komunikaty	 zakazujące	 umieszczania	 na	wiatach	
i	w	ich	obrębie	jakichkolwiek	reklam	i	ogłoszeń.

Brzeski	samorząd	planuje	kolejne	działania	związane	z	renowacją	
i	montażem	wiat	przystankowych.	Szczegółowy	zakres	tych	prac	zo-
stanie	nakreślony	po	analizie	kosztów	zakupu,	montażu	i	remontów	
wcześniej	już	przeprowadzonych.	 	OH

Wymiana wiat 
przystankowych

Samo	zasadzenie	drzew	i	krzewów	oraz	wykonanie	większości	prac	
trwało	zaledwie	dwa	dni,	a	zlecone	przez	Urząd	Miejski	zadania	wy-
konali	pracownicy	Brzeskich	Zakładów	Komunalnych	we	współpracy	
z	firmą	Wolanka	z	Woli	Dębińskiej.	Pozostaje	jeszcze	czekać	na	za-
mówione	ławki,	które	zostały	pieczołowicie	dobrane	do	otaczającej	je	
scenerii.	To	oczekiwanie	to	jeszcze	jeden	negatywny	efekt	epidemii,	
po	której	firma	realizująca	zamówienie	potrzebowała	czasu,	by	po-
wrócić	do	przedpandemicznego	rytmu	pracy.	Warto	 jednak	uzbroić	
się	w	cierpliwość	–	ławki	zostaną	zamontowane	w	sierpniu	i	wtedy	
będzie	można	powiedzieć	o	definitywnym	zakończeniu	prac.	

W	 niektórych	 fragmentach	 placu	 i	 jego	 najbliższym	 otoczeniu	
w	ruch	poszła	koparka	i	inny	sprzęt	ciężki.	Na	przykład	w	niezago-
spodarowanym	przez	pewien	czas	miejscu,	w	którym	pozostał	tylko	
pniak	po	starym,	zagrażającym	bezpieczeństwu	dębie,	została	poło-
żona	kostka	brukowa,	a	odzyskana	w	ten	sposób	powierzchnia	użyt-
kowa	będzie	wykorzystana	pod	dwa	stanowiska	handlowe.	Uporząd-
kowano	pobocze	biegnące	wzdłuż	parkingu	usytuowanego	od	strony	
północnej.	Po	wyplantowaniu	i	wyrównaniu	terenu	została	wyłożo-
na	geowłóknina	stanowiąca	podłoże	pokryte	ozdobnym	kamieniem.	
Cały	 plac	 nabierze	 nowego,	 atrakcyjnego	 kolorytu	 dzięki	 zakupio-
nym	przez	Urząd	Miejski	roślinom	ozdobnym,	które	dobrano	z	dużą	
starannością.	W	miejscu,	gdzie	kiedyś	rosła	stara	brzoza	został	za-
sadzony	 samoformowalny	 klon,	 średniej	wielkości	 drzewo,	 które	 –	
zdaniem	fachowców	–	„na pierwszy rzut oka nie rzuca się w oczy, ale 
przy bliższym kontakcie potrafi zadziwić”. Na	pewno	zachwyt	budzić	
będą	wczesne	wiśnie	karłowe	kojou-no-mai	–	miniaturowe	drzewka	
o	jajowatej	lub	kulistej	koronie.	Ich	dzwonkowate,	białe	kwiaty,	osią-
gające	średnicę	do	2	centymetrów,	wydzielają	bardzo	przyjemną,	ko-
jącą	woń.	Niewielkie	jasnozielone	liście	przed	jesiennym	opadaniem	
przybiorą	barwy	pomarańczowe	i	czerwone,	wywołując	niezapomnia-
ne	wrażenia	wzrokowe.	Zaletą	tych	roślin	 jest	 ich	niezniszczalność	
i	odporność	wobec	zmiennych	warunków	atmosferycznych.	W	asor-
tymencie	roślin	zakupionych	z	myślą	o	poprawie	estetyki	placu	tar-
gowego	znajdują	się	także	tuje	kuliste	i	berberysy,	których	specjalnie	
rekomendować	nie	trzeba.	 	OH

Odmieniony plac targowy
Wiśnie kojou-no-mai, klon samoformowalny, tuje kuliste, berberysy – to tylko niektóre z ozdobnych roślin, które zostały zasa-
dzone w obrębie aktualnie funkcjonującego placu targowego w Brzesku. Wykonano też drobne prace budowlane poprawiające 
wygląd i funkcjonalność tego miejsca. Całość uzupełniają nowe ławki dla osób pragnących odpocząć na krótko przed powrotem 
do domu po wyczerpujących, ale udanych zakupach. To kolejny element kosmetycznych zabiegów prowadzonych w ostatnich 
miesiącach w celu poprawy estetyki miasta.
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Grupy wspólników
16	gmin,	które	przystąpiły	do	spółki	SIM	Małopolska,	zostało	
podzielonych	na	sześć	grup	wspólników.	Przy	podziale	kiero-
wano	się	kryteriami	geograficznymi,	porównywalnym	kapita-
łem	i	planowaną	ilością	mających	powstać	mieszkań.
Grupa I: Brzesko,	Ciężkowice,	Gorlice.	
Grupa II: Gnojnik,	Ryglice,	Trzciana.
Grupa III:	Borzęcin,	Dąbrowa	Tarnowska,	Wierzchosławice.	
Grupa IV: Korzenna,	Rabka,	Stary	Sącz.	
Grupa V:	Miechów,	Wieliczka.
Grupa VI:	Tuchów,	Zakliczyn.

Zgodnie	 z	 przyjętym	 przez	
ministerstwo	 systemem	 fi-
nansowania	 35	 procent	 pla-
nowanej	 inwestycji	stanowić	
ma	 bezzwrotny	 grant	 Euro-

pejskiego	Banku	Inwestycyjnego.	Kolejne	10	procent	to	grant	na	
budowę	infrastruktury.	40	procent	kosztów	przedsięwzięcia	SIM	
pokrywa	z	kredytu	zaciągniętego	w	Banku	Gospodarki	Krajowej.	
Kosztorys	przewiduje	też	partycypację	ze	strony	lokatorów,	wy-
noszącą	na	ogół	około	15	procent.	

Kandydaci	 na	mieszkańców	 nowobudowanych	 domów	muszą	
wiedzieć,	że	to	gmina	wspólnie	ze	Społeczną	Inicjatywą	Mieszka-
niową	określa	kryteria,	które	muszą	spełniać	potencjalni	 lokato-
rzy.	Według	ustawy,	na	podstawie	której	realizowany	jest	projekt,	
dopuszczalny	jest	długoterminowy	najem	z	dojściem	do	własności	
lub	bez.	To	gminy	i	SIM	decydują	o	wyborze	którejś	z	tych	form.	
Dojście	do	własności	może	nastąpić	po	upływie	15-20	lat,	czyli	po	
spłaceniu	przez	SIM	kredytów	zaciągniętych	wcześniej	w	związku	
z	inwestycją.	Zainteresowani	wejściem	w	posiadanie	takich	lokali	
na	własność	powinni	zdawać	sobie	sprawę,	że	wiąże	się	to	z	wyż-
szym	czynszem.	Fakt	dojścia	do	własności	zastrzeżony	jest	w	akcie	
notarialnym	podpisywanym	przed	objęciem	mieszkania.	 	BD

Współpraca z KZN
Współpraca z Krajowym Zasobem Nierucho-
mości rozpoczyna się od zawarcia porozumie-
nia w kwestii powołania SIM. Następne etapy 
to przygotowanie inwestycji, nabór mieszkań-
ców zainteresowanych uczestnictwem w pro-
gramie, wreszcie sama budowa.

Z	uwagi	na	doniosły	charakter	tego	wydarzenia	w	spo-
tkaniu	założycielskim,	podczas	którego	w	obecności	no-
tariusza	została	podpisana	umowa,	obok	przedstawi-

cieli	 wszystkich	 zainteresowanych	 gmin,	 uczestniczyli	
Jarosław	Gowin	–	wicepremier,	minister	rozwoju,	pracy	
i	technologii	oraz	Anna	Kornecka	i	Andrzej	Gut-Mosto-

wy	z	MRPiT,	poseł	Stanisław	Bukowiec	oraz	wiceprezes	
Krajowego	Zasobu	Nieruchomości	Michał	Sroka.	Gminę	
Brzesko	reprezentowali	burmistrz	Tomasz	Latocha	oraz	
jego	zastępca	Grzegorz	Brach.	

SIM	to	jeden	z	najnowszych	programów,	dlatego	wart	
podkreślenia	 jest	 fakt,	 że	wszystkie	wydarzenia	poprze-
dzające	powstanie	spółki	potoczyły	się	w	błyskawicznym	
tempie.	 Radni	 brzescy	 już	 w	 maju	 br.	 podjęli	 uchwałę	
w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	utworzenie	SIM	Małopol-
ska,	jednocześnie	zatwierdzili	wniosek	burmistrza	do	Mi-
nistra	Rozwoju,	Pracy	i	Technologii	o	trzymilionową	do-
tację	stanowiącą	aport	do	mającej	powstać	spółki,	której	
skład	stanowi	16	gmin	podzielonych	na	sześć	tak	zwanych	
grup	wspólników.	Kolejnym	krokiem	była	zorganizowana	
w	lipcu	wspólna	narada	dotycząca	treści	umowy,	która	zo-
stała	ostatecznie	podpisana	2	sierpnia	br.	

W	dalszej	kolejności	mają	być	powołani	pełnomocnicy	
ds.	inwestycji	oraz	kandydaci	na	członków	Rady	Nadzor-
czej	–	po	jednej	osobie	z	każdej	grupy	wspólników.	Każdy	
wspólnik	wniesie	do	spółki	aport	w	wysokości	3	milionów	
złotych	(pozyskanych	wcześniej	w	formie	dotacji	z	Krajo-
wego	Zasobu	Nieruchomości).	W	ten	sposób	zostanie	utwo-
rzony	kapitał	zakładowy.	Następnym	działaniem	będzie	
wniesienie	do	SIM	Małopolska	kolejnego	aportu,	tym	ra-
zem	w	formie	nieruchomości,	którą	każda	gmina	wskaże	
jako	lokalizację	przyszłej	 inwestycji.	Gmina	Brzesko	ma	
co	najmniej	dwa	takie	miejsca,	jednak	ostateczna	decyzja	
w	 tej	 sprawie	 jeszcze	nie	zapadła.	Warunkiem	 jest,	aby	
grunt	znajdował	się	w	granicach	gminy,	a	jego	wybór	nie	
może	kolidować	z	wcześniejszymi	planami	inwestycyjny-
mi.	Dla	mieszkańców	ważny	będzie	efekt	działania	spółki,	
czyli	budynki	mieszkalne	z	całą	infrastrukturą	towarzy-
szącą	–	parkingami,	 terenami	 zielonymi,	 placem	zabaw	
dla	dzieci.	Najważniejsza	wiadomość	jest	taka:	głównym	
założeniem	SIM	Małopolska	jest	budowa	tanich	mieszkań	
komunalnych,	na	które	powinno	stać	każdego.	 	WALP

SIM Małopolska stała się faktem
W poniedziałek, 2 sierpnia w siedzibie Urzędu Miejskiego została podpisana w formie 
aktu notarialnego umowa powołująca do życia Spółkę SIM Małopolska, której zada-
niem jest budowa tanich mieszkań komunalnych. Siedzibą Spółki, do której przystą-
piło 16 gmin z województwa małopolskiego, jest Brzesko.

Jarosław Gowin, wicepre-
mier, minister rozwoju, pra-
cy i technologii: Dla	 takich	
chwil	warto	żyć	i	uprawiać	poli-
tykę.	Dzisiaj	wydarzy	się	coś,	co	
w	realny	sposób	wpłynie	na	życie	
setek,	a	w	przyszłości	tysięcy	ro-
dzin	w	Małopolsce.	Polska	pilnie	
potrzebuje	mieszkań	o	wysokim	
standardzie,	ale	i	o	umiarkowa-
nym	 czynszu.	 Takie	 oczekiwa-
nia	 spełnia	 program	 Społeczne	
Inicjatywy	 Społeczne,	 który	
z	 inicjatywy	 Anny	 Korneckiej	
(podsekretarz	 stanu	 w	 MRPiT	
–	 przyp.	 WP)	 uruchomiliśmy	
w	 marcu.	 Od	 tej	 pory	 w	 kraju	
powstało	 już	 11	 tego	 typu	 ini-
cjatyw.	 Ta	 dzisiejsza	 jest	 dwu-
nasta.	 Istotą	 sukcesu	 tego	 pro-

gramu	jest	duże	dofinansowanie	
ze	 strony	 państwa,	 ale	 przede	
wszystkim	 bardzo	 dobra	współ-
praca	ministerstwa	z	Krajowym	
Zasobem	 Nieruchomości,	 admi-
nistracją	 rządową	 i	 lokalnymi	
samorządami.	Cztery	miesiące	
temu	 spotkaliśmy	 się	w	Bochni	
i	 byliśmy	 pełni	 optymizmu,	
że	wszystko	wydarzy	się	w	ciągu	
kilku	 tygodni.	 Trochę	 nam	 się	
sytuacja	skomplikowała,	bo	oka-
zuje	się,	że	politykierstwo	i	in-
teresy	 partyjne	 biorą	 górę	 nad	
dobrem	mieszkańców.	 Boch-
nia	 zrezygnowała,	 na	 szczęście	
inne	 gminy	 podtrzymały	 chęć	
zawiązania	spółki.	Dołączyły	za	
to	Wieliczka	i	Brzesko,	w	którym	
będzie	siedziba	SIM	Małopolska.	

Wierzę,	 że	 mieszkańcy	 docenią	
profesjonalizm	 samorządów,	
KZN-u	 i	 dobre	 koncepcje,	 które	
wyszły	 z	 ministerstwa.	 Temu	
właśnie	 powinna	 służyć	 polity-
ka.	Nie	ciągłej	walce,	nie	ciągłym	
konfliktom	 międzypartyjnym,	
tylko	 szukaniem	 tego,	 co	 łączy.	
Myślę,	 że	 jeszcze	wiele	 dobrego	
wspólnie	 osiągniemy.	Aktual-
nie,	 na	 przykład,	 dyskutujemy	
nad	 opracowaniem	 nowych	 za-
sad	 finansowania	 samorządów.	
Szukamy	sposobu,	który	pozwoli	
zrekompensować	 im	 uszczerbki	
w	 gminnych	 budżetach	 spowo-
dowane	 ostatnimi	 zmianami	
w	systemie	podatkowym.	

Tomasz Latocha,  bur-
mistrz Brzeska:	 Dzięki	 przy-
stąpieniu	 do	 SIM	 Małopolska	
będziemy	 w	 stanie	 wybudować	
40	 mieszkań	 z	 tzw.	 częściami	
wspólnymi.	 Liczę	 na	 to,	 że	 uda	
nam	 się	 zrealizować	 tę	 inwe-
stycję	 jeszcze	 w	 przed	 końcem	
kadencji.	Cieszę	 się,	 że	mogę	
osobiście	 uczestniczyć	 w	 podej-
mowaniu	dobrych	decyzji	mają-
cych	 znaczący	wpływ	na	popra-
wę	życia	mieszkańców.	

Andrzej Gut-Mostowicz, 
sekretarz stanu w MRPiT:	
Potrzeby	mieszkaniowe	w	ostat-
nich	 latach	 dynamicznie	 rosną.	
Jest	to	fundamentalna	potrzeba	
na	 najbliższe	 lata	 i	 pokolenia.	
Dziwi	mnie,	że	są	samorządy,	
które	 tego	nie	dostrzegają,	 albo	
przedkładają	 inne	 racje	 nad	 to,	
aby	 spełnić	 żywotne	 oczekiwa-
nia	mieszkańców.	 	WALP

Z konferencji prasowej
Podpisanie sierpniowej umowy dotyczącej powołania do życia SIM Mało-
polska poprzedziła konferencja prasowa. Prezentujemy najistotniejsze 
fragmenty wypowiedzi niektórych z uczestników tej konferencji. 
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Wojewoda	 Łukasz	 Kmita	 zawarł	 rów-
nież	 z	 przedstawicielami	władz	 powiatu	
brzeskiego,	 ze	 starostą	 Andrzejem	 Po-
tępą	 na	 czele,	 umowę	 o	 dofi	nansowaniu	
z	tego	samego	funduszu	dwóch	inwestycji	
drogowych.	Jedna	z	nich	 to	przebudowa	
chodnika	 i	 położenie	 nowej	 nawierzchni	
asfaltowej	 w	 ciągu	 drogi	 powiatowej	 łą-
czącej	Brzesko	z	Borzęcinem.	Inwestycja	
prowadzona	 jest	 na	 ulicy	 Małopolskiej	
w	 Jadownikach	 oraz	 częściowo	 na	 ulicy	
Galicyjskiej	w	Sterkowcu.	Druga	dotyczy	
przebudowy	ulicy	Witosa	w	Jadownikach.	

–	Cieszy	mnie	fakt,	że	już	w	tym	roku	
rozpoczęła	 się	 realizacja	 obu	 tych	 za-
dań,	które	zostaną	przeprowadzone	przy	
50-procentowym	 udziale	 własnych	 środ-
ków	 fi	nansowych	 z	 gminnego	 budżetu.	
Jest	to	wprawdzie	zadanie	dotyczące	dróg	
powiatowych,	 ale	 przebiegających	 przez	
teren	 gminy	 Brzesko,	 dlatego	 wspólnie	
z	radnymi	podjęliśmy	jednogłośnie	decy-
zję	 o	 wielomilionowym	 partycypowaniu	
w	kosztach	przedsięwzięć,	które	w	znacz-
nym	stopniu	wpłyną	na	poprawę	bezpie-
czeństwa	 naszych	mieszkańców	 –	 mówi	
burmistrz	Tomasz	Latocha.

Harmonogram	 zaplanowanych	 w	 tym	
zakresie	prac	przewiduje	ich	dokończenie	
na	przyszły	rok,	jednak	większość	zostanie	
zrealizowana	 jeszcze	w	tym	roku.	Szcze-
gólnie	 czasochłonna	 i	 wymagająca	 spo-
rych	nakładów	fi	nansowych	jest	pierwsza	
z	tych	inwestycji.	Konieczne	jest	wykona-
nie	wielu	prac	przygotowawczych,	co	wią-
że	 się	 z	 wprowadzeniem	 sporych	 zmian	
w	 ukształtowaniu	 terenu	 (przepusty,	
zjazdy	do	prywatnych	posesji,	kanalizacja	
itp.).Podobnie	rzecz	ma	się	z	zaplanowaną	
przebudową	ulicy	Witosa	w	Jadownikach.	
W	tym	roku	brzeski	samorząd	będzie	po-
nadto	 partycypować	 w	 kosztach	 budowy	
chodników	 przy	 dwóch	 innych	 drogach	
powiatowych	 –	 przy	 ulicy	 Kopernika	
w	Brzesku	i	przy	Sosnowej	w	Sterkowcu.	
Koszt	obu	tych	inwestycji	wyniesie	prawie	
pół	miliona	złotych,	przy	dofi	nansowaniu	
z	gminnego	budżetu	w	wysokości	200	ty-
sięcy	złotych.	

W piątek, 23 lipca, w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odbyło się spotkanie, pod-
czas którego burmistrz Brzeska Tomasz Latocha w obecności skarbnik Gminy Brzesko Celiny 
Łanochy oraz Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita podpisali umowę dotyczącą dofi nansowa-
nia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudowy półtorakilometrowego odcinka drogi 
w ciągu ulicy Trakt Szczepanowski w Buczu. Ta jedna z najważniejszych drogowych inwestycji 
w gminie Brzesko w ciągu ostatnich dwóch lat rozpocznie się już w sierpniu br.

Brzeski Rynek 

W	połowie	lipca	zakończył	się	
gruntowny	 remont	 płyty	 brze-
skiego	 Rynku	 i	 towarzyszącej	
mu	 tzw.	 małej	 architektury.	
Większość	prac	wykonało,	w	ra-
mach	 umowy,	 przedsiębiorstwo	
Wolanka	 z	 Woli	 Dębińskiej.	
Swoją	cegiełkę	dołożył	 też	Piotr	
Śledź,	 właściciel	 fi	rmy	 AP	 Sto-
ne,	 który	 bezinteresownie	 zajął	
się	 montażem	 granitowej	 płyty	
pokrywającej	bunkier,	w	którym	
w	latach	PRL-u	mieściła	się	tele-
foniczna	łącznica.	

Szkodliwy	 wpływ	 warunków	
atmosferycznych	 i	 upływ	 czasu	
spowodowały	w	wielu	miejscach	
zapadnięcie	 elementów	 pokry-
wającej	 płytę	 Rynku	 brukowej	
kostki.	 Dlatego	 główne	 prace	
remontowe	polegały	na	rozebra-
niu	 tych	 fragmentów	 i	 ponow-
nym	 ich	 ułożeniu	 na	 betonowej	
zaprawie.	 Gruntownej	 odnowie	
(czyszczeniu	 i	 malowaniu)	 zo-
stało	 poddanych	 45	 ławek	 i	 8	
stołów.	 Uzupełniono	 też	 ubytki	
w	cokolikach	z	granitowych	pły-
tek	 okalających	 rosnące	 tutaj	
drzewa.	 Łączna	 wartość	 tych	
prac	 wyniosła	 około	 55	 tysięcy	
złotych.	

Rozwiązany	 został	 defi	nityw-
nie	 problem	 z	 wodą	 zalewającą	
znajdujący	 się	 w	 obrębie	 Ryn-
ku	 bunkier,	 mieszczący	 przed	
laty	 telefoniczną	 łącznicę.	 Właz	
do	bunkra	został	przykryty	solid-
ną	 klapą	 z	 nierdzewnej	 blachy.	
Żeby	 skutecznie	 zapobiec	 po-
nownym	 podtopieniom,	 należało	
podnieść	 teren	 na	 powierzchni	
znajdującej	się	bezpośrednio	nad	
bunkrem.	Tego	właśnie	 zadania	
podjął	się	Piotr	Śledź,	który	prze-

kazał	 materiał	 i	 sam	 wykonał	
usytuowane	 nad	 kapsułą	 grani-
towe	 podwyższenie	 dostosowane	
do	poziomu	pokrywy.	

W	sierpniu	na	Rynku	pojawi	
się	nowy,	okazały	element	–	we	
wnęce	tarasu	przy	siedzibie	PSS	
Społem	 (pierzeja	 południowa)	
zostanie	 posadowiona	 wysoka	
na	70	centymetrów	donica	z	pia-
skowca	 o	 wymiarach	 150x120	
cm,	 a	wykona	 ja	 i	 zamontuje	
brzeska	 fi	rma	 Granit.	W	 sierp-
niu	 zostanie	 też	 przeprowadzo-
na	 renowacja	 pomnika	 św.	Flo-
riana.	 Prace	 prowadzone	 będą	
pod	 ścisłym	 nadzorem	 konser-
watora.	Po	oczyszczeniu	i	zabez-
pieczeniu	zabytkowej	substancji	
fi	gura	 zostanie	nasączona	 środ-
kiem	 do	 zwalczania	 mikrofl	o-
ry,	 a	następnym	etapem	będzie	
uzupełnienie	 ubytków	 i	 zaim-
pregnowanie	całości.	Konserwa-
torzy	 z	 dokładnością	 odtworzą	
wszystkie	 historyczne	 napisy,	
które	uległy	uszkodzeniu.	

Efektem	remontu	jest	nie	tyl-
ko	 poprawa	wizerunku	 central-
nego	placu	miejskiego.	Odnowio-
na	 nawierzchnia	 nie	 kryje	 już	
w	 sobie	 żadnych	 zagrożeń	 dla	
spacerowiczów.	A	 lato	 to	 pora	

na	 spacery	wymarzona.	 Rynek	
to	 także	miejsce,	w	którym	or-
ganizowane	są	interesujące	wy-
darzenia	 artystyczne,	 na	 przy-
kład	wakacyjny	cykl	pod	nazwą	
Muzealny	Muzyczny	Balkon.	

Plac Kazimierza Wielkiego
Zakończyły	się	prace	remontowe	
na	 placu	 Kazimierza	 Wielkiego	
w	Brzesku.	Odnowiona	została	
płyta	 placu	 i	 betonowe	 ławki,	
a	 stary	 mur	 oporowy	 został	 za-
stąpiony	estetyczną	palisadą	wy-
konaną	 z	 trwałych	 materiałów.	
Wykonawcą	 zadania	 była	 fir-
ma	Wolanka	z	Woli	Dębińskiej,	
a	koszt	remontu	wyniósł	61	635	
złotych.	

Najpilniejszym	zadaniem	było	
wyburzenie	 starego	 ogrodzenia	
usytuowanego	 za	 sceną.	 Mur	
już	 od	 dłuższego	 czasu	 pozosta-

wał	w	 stanie	 zagrażającym	bez-
pieczeństwu,	 nie	 przydawał	 też	
zbytniego	 blasku	 miejscu,	 gdzie	
każdego	 roku	 organizowane	 są	
masowe	 wydarzenia	 kulturalne.	
Po	 remoncie	 zastąpiła	 go	 pali-
sada	składająca	się	z	pięciu	seg-
mentów	o	różnych	wysokościach	
–	począwszy	od	40	 centymetrów	
do	 jednego	 metra.	 W	 północnej	
części	 (od	 strony	 ulicy	 Czarno-
wiejskiej)	 rozkuty	 został	 frag-
ment	 betonowej	 płyty,	 po	 czym	
położono	w	tym	miejscu	płytki	do-
stosowane	 kolorystycznie	 do	 ca-
łości	nawierzchni.	W	położonych	
na	obrzeżach	placu	dziesięciu	be-
tonowych	ławkach	zamontowano	
nowe	 drewniane	 siedziska.	 Już	
wcześniej	 wszystkie	 znajdujące	
się	na	tym	obszarze	donice	zosta-
ły	 obsadzone	 barwną	 roślinno-
ścią.	 BP

Zmiany w centrum miasta
Zakończyły się kosmetyczne prace w dwóch centralnych miejscach – na brzeskim Rynku i na 
placu Kazimierza Wielkiego. W odróżnieniu od lat ubiegłych tym razem zakres wykonanych 
czynności był znacznie szerszy. Wyraźnie zmienił się wizerunek obu tych placów, oba zostały 
wzbogacone o nowe elementy. Już niebawem rozpocznie się renowacja pomnika św. Floriana. 

 Umowa podpisana
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– Statystyki nie kłamią, co czwarty wypa-
dek drogowy w tym kraju spowodowany 
jest przez korzystanie z telefonu komór-
kowego. Ten problem dotyczy nie tylko 
kierowców, ale w coraz większym stopniu 
także pieszych, którzy przez nieroztropne 
zachowanie stwarzają zagrożenie, sami 
stając się ofiarami komunikacyjnych in-
cydentów. Wpatrzeni w ekran telefonu 
przechodnie narażają się czterokrotnie 
częściej na udział w wypadkach – ostrze-
ga	burmistrz	Brzeska	Tomasz	Latocha	–	
W Brzesku na szczęście rzadko zdarzają 
się takie incydenty, jednak podjąłem decy-
zję o przeprowadzeniu akcji umieszczania 

ostrzegawczych napisów, wychodząc z za-
łożenia, że lepiej zapobiegać niepotrzeb-
nym nikomu zdarzeniom, zanim do nich 
dojdzie. 

Wszystkie	 napisy	 wykonane	 zosta-
ną	 przy	 użyciu	 specjalnych	 szablonów	
i	 odblaskowej	 farby.	 Pojawią	 się	 jeszcze	
przed	 rozpoczęciem	 nowego	 roku	 szkol-
nego,	 kiedy	 znacznie	wzrośnie	 ruch	 pie-
szych,	 a	przecież	najliczniejszą	grupą	
osób	 uzależnionych	 od	 mobilnych	 urzą-
dzeń	są	dzieci	i	młodzież.	Warto	nadmie-
nić,	 że	w	planach	brzeskiego	samorządu	
uwzględnione	są	także	miejsca,	w	których	
w	 niedalekiej	 przyszłości	 rozlokowane	

będą	 kolejne	 aktywne	 przejścia	 dla	 pie-
szych,	spora	część	zostanie	też	specjalnie	
oznakowana	i	oświetlona.	

Aktualnie	prowadzone	są	prace	związa-
ne	z	odnową	tzw.	oznakowania	poziomego	

gminnych	 dróg,	 po	 raz	 pierwszy	 na	 tak	
dużą	skalę.	Dzięki	tym	zabiegom	zdecydo-
wanie	poprawia	się	przejrzystość	i	widocz-
ność,	co	ma	bezpośredni	wpływ	na	komfort	
poruszania	się	pojazdami.	 	JS

Odłóż telefon i żyj
Już w najbliższym czasie ruszy w Brzesku akcja specjalnego 
znakowania przejść dla pieszych w najbardziej newralgicz-
nych punktach miasta. Dużej wielkości napisy o treści „Odłóż 
telefon i żyj” opatrzone czytelnym znakiem zakazu pojawią się 
w jedenastu takich punktach. Pierwszy taki napis został pilo-
tażowo umieszczony na przejściu przez ulicę Wiejską. 

Aktualnie	na	tym	odcinku	funkcjonują	dwa	„tradycyjne”	przejścia	–	
jedno	na	wysokości	Domu	Parafialnego,	drugie	przy	zbiegu	z	ulicą	
Zieloną.	Już	niedługo	oba	zostaną	zlikwidowane,	a	zastąpi	je	jedno	
bezpieczne	przejście	aktywne.	Jego	lokalizacja	(wskazana	na	wizu-
alizacji)	została	skonsultowana	z	przedstawicielami	Zespołu	Inżynie-
rii	Ruchu	Drogowego,	którzy	jednomyślnie	zaakceptowali	projekt.	

Po	wykonaniu	przejścia	do	pracy	przystąpią	drogowcy,	którzy	na	
wspomnianym	wyżej	odcinku	położą	nową	nakładkę	asfaltową.	Koszt	
tej	części	prac	zostanie	pokryty	w	całości	z	budżetu	gminy.	 	AB

Nowe przejście aktywne
71 797 złotych pozyskał Urząd Miejski z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę kolejnego aktywnego przejścia dla pie-
szych, które zostanie zlokalizowane w Brzesku na ulicy Uczestników Ruchu Oporu. Budowa tego przejścia będzie pierwszym 
etapem remontu drogi, którym zostanie objęty odcinek od skrzyżowania z ulicą Fryderyka Chopina do placu Żwirki i Wigury. 

Zakończyła	się	kompleksowa	modernizacja	ulicy	Zacisze	w	Brzesku.	Koszt	inwestycji	
wyniósł	około	850	tysięcy	złotych.	Brzeski	samorząd	przeznaczył	na	to	zadanie	prawie	
450	tysięcy	złotych,	417	652	zł	to	dotacja	z	Rządowego	Funduszu	Rozwoju	Dróg.	Za	te	
pieniądze	została	wykonana	między	innymi	nowa	nawierzchnia	drogowa	na	blisko	pół-
kilometrowym	odcinku,	położono	też	chodnik	z	kostki	brukowej	o	długości	70	metrów.	
Z	tego	samego	materiału	powstaną	też	wszystkie	zjazdy	do	posesji.	Wybudowano	też	
kanalizację	deszczową	na	odcinku	o	długości	360	metrów.	Aktualnie	trwają	już	tylko	
drobne	prace	kosmetyczne.	Ulica	Zacisze	po	przebudowie	zyskała	aktywne	przejście	
dla	pieszych,	radar	z	tablicą	informującą	o	bieżącej	prędkości	ruchu	pojazdów	oraz	tzw.	
wyniesione	skrzyżowanie.

– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to realne narzędzie pozwalające poprawić bez-
pieczeństwo i jakość gminnych dróg. Satysfakcjonujące jest to, że potrafimy skutecznie 
pozyskiwać z tego źródła środki na realizację ważnych dla naszych mieszkańców inwe-
stycji – mówi	burmistrz	Brzeska	Tomasz	Latocha.

Realizacja	całej	inwestycji	zajęła	jej	wykonawcom	zaledwie	trzy	miesiące	–	rozpo-
częła	się	w	maju,	a	zakończyła	w	lipcu.	Burmistrz	przeprasza	za	utrudnienia	związane	
z	prowadzonymi	w	tym	czasie	pracami.	Już	teraz	jednak	słychać	opinie,	że	warto	było	
cierpliwie	przeczekać	te	uciążliwości,	bo	efektem	wszystkich	działań	jest	funkcjonalna	
i	w	pełni	bezpieczna	droga.	 	MT

Przebudowana ulica Zacisze
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Głównym	celem	konkursu	jest	zachęcenie	lokalnych	społeczności	
do	aktywnego	działania	na	rzecz	podniesienia	atrakcyjności	ma-
łopolskiej	wsi	 i	 poprawy	 jakości	 życia	 jej	mieszkańców	poprzez	
bardzo	różnorodne	formy	działalności.	Jak	mówi	wicemarszałek	
Łukasz	Smółka,	sołectwo	to	nie	tylko	jednostka	administracyjna,	
to	przede	wszystkim	pole	wszechstronnej	aktywności.

– Ważna jest estetyka danej miejscowości, działania na rzecz 
ochrony dziedzictwa kulturowego oraz utrzymanie jej ładu prze-
strzennego i architektonicznego – wylicza	Łukasz	Smółka.	Kry-
teria	oceny	zgłoszonych	do	konkursu	sołectw	zostały	sprecyzo-
wane	w	 regulaminie.	Nie	 były	 łatwe,	 tym	większe	 należy	 się	
uznanie	dla	mieszkańców	Bucza	za	to,	że	ich	dotychczasowe	za-
angażowanie	w	rozwój	rodzinnej	miejscowości	zostały	docenio-
ne	przez	konkursową	komisję.	Ocenie	poddane	zostały	lokalne	
inicjatywy	zrealizowane	od	2016	roku.	Konkurs	przeprowadzo-
ny	był	w	trzech	kategoriach	–	Najpiękniejsza	Małopolska	Wieś,	
Nowatorska	Małopolska	Wieś	 oraz	Małopolska	Wieś	 w	 Sieci.	
Bucze	 zostało	 zgłoszone	 do	 drugiej	 z	 tych	 kategorii.	 Komisja	
konkursowa	 z	 dokonaniami	 ostatnich	 lat	 każdej	 zgłoszonej	
do	konkursu	wsi	zapoznawała	się	podczas	specjalnych	prezen-
tacji.	Sołtys	Daniel	Szczupał	do	swojego	występu	przygotował	
się	 bardzo	 starannie.	 Wykorzystując	 najnowsze	 urządzenia	
audiowizualne	 przedstawił	między	 innymi	 prace	 przy	 budyn-
ku	remizy	wykonane	w	ostatnich	latach	oraz	nowatorskie	roz-
wiązania	w	swoim	sołectwie,	dzięki	którym	–	 jak	podkreśla	–	
współpraca	i	kontakt	z	mieszkańcami	stoją	na	bardzo	wysokim	
poziomie.	Efektem	było	przyznanie	dofinansowania	w	wysoko-
ści	10	tysięcy	złotych.	

Z	 reporterskiego	 obowiązku	 dodajmy,	 że	 pierwsze	 nagrody	
w	 poszczególnych	 kategoriach	 otrzymały:	 Powroźnik	 z	 gminy	
Muszyna	 (Najpiękniejsza	Małopolska	Wieś),	 Pękowice	 z	 gminy	
Zielonki	 (Nowatorska	 Małopolska	 Wieś)	 oraz	 Zubrzyca	 Dolna	
z	gminy	Jabłonka	(Małopolska	Wieś	w	Sieci).

Sołtys	Bucza	z	satysfakcją	przyjął	werdykt	komisji	konkurso-
wej.	–	Dziękuję	Urzędowi	Miejskiemu	za	wsparcie	w	tym	konkur-
sie	i	możliwość	zaprezentowania	Bucza	w	Urzędzie	Marszałkow-
skim.	Dziękuję	pani	Barbarze	Kuczek	oraz	pracownikom	Urzędu	
Miejskiego	z	Kingą	Szapel-Zacharą	na	czele	za	pomoc	w	komple-
towaniu	 dokumentacji	 i	 podczas	 samej	 prezentacji.	 Przyznana	
przez	Zarząd	Województwa	Małopolskiego	dotacja	zostanie	prze-
znaczona	na	dalszy	remont	Domu	Ludowego	w	Buczu	–	deklaruje	
Daniel	Szczupał.	 	WP

Małopolska Wieś

W drugiej połowie czerwca został rozstrzy-
gnięty konkurs „Małopolska Wieś” zorgani-
zowany przez Zarząd Województwa Małopol-
skiego. Jednym z laureatów piątej już edycji 
tego konkursu jest Bucze, które zostało uhono-
rowane nagrodą w wysokości 10 tysięcy zło-
tych. Sołectwo planuje przeznaczyć dofinanso-
wanie na dokończenie remontu miejscowego 
Domu Ludowego.

Burmistrz	Brzeska	Tomasz	La-
tocha	postanowił	wynagrodzić	
Jubilatom	ten	czas	oczekiwania	
w	 szczególny	 sposób,	 dlatego	
zaprosił	 ich	do	pałacu	Goetzów,	
gdzie	 w	 niepowtarzalnej	 scene-
rii	odbyły	się	spotkania,	podczas	
których	 wręczył	 im	 przyznane	
przez	Prezydenta	RP	Medale	za	
Długoletnie	Pożycie.	Ci,	którzy	
z	 przyczyn	 zdrowotnych	 i	 loso-
wych	 nie	 mogli	 wziąć	 udziału	
w	 tych	 uroczystościach,	 zostali	
odwiedzeni	w	swoim	miejscu	za-
mieszkania	 przez	 pracowników	
Urzędu	Miejskiego.

– 50-lecie ślubu to wspaniała 
rocznica. Małżeństwo to nie tylko 
piękne, podniosłe i radosne chwi-
le, ale też dzielenie z drugą osobą 
trosk i smutków. W przysiędze 
małżeńskiej ślubowaliście, że bę-
dziecie ze sobą na dobre i na złe – 
z tej próby wyszliście zwycięsko. 
Nagrodą jest szczęście dzieci, 
uśmiech wnuków i prawnuków 
oraz radość, którą możecie dziś 
dzielić z przyjaciółmi. Wszyst-
kiego najlepszego dla dostojnych 
Jubilatów oraz Waszych Rodzin 
– mówił	 burmistrz,	 składając	
gratulacje	 głównym	 bohaterom	
jubileuszowych	 uroczystości.	
Towarzyszyła	 mu	 Aleksandra	
Fijałkowska,	 kierownik	 Urzę-
du	 Stanu	 Cywilnego,	 którego	
pracownicy	współorganizowali	
to	wydarzenie.	

Jubilaci	 i	 ich	 goście,	 którzy	
uczestniczyli	w	pałacowych	uro-
czystościach,	 zostali	 przyjęci	
wykwintnym	 poczęstunkiem,	
otrzymali	też	skromne	upominki	
ufundowane	 przez	 Urząd	 Miej-
ski.	 O	 strawę	 duchową	 zadba-
li	 artyści	 związani	 z	 Miejskim	
Ośrodkiem	Kultury	w	Brzesku	–	

Małgorzata	 Nawrot	 i	 Krzysztof	
Musiał.	

Z	uwagi	na	obowiązujące	ak-
tualnie	 przepisy	 sanitarne	 każ-
dej	parze	Jubilatów	mogły	towa-
rzyszyć	 dwie	 zaproszone	 przez	
nich	osoby.	Ze	względu	na	stan	
zdrowia	 lub	 z	 innych	 przyczyn	
losowych	nie	wszystkie	pary	mo-
gły	 wziąć	 udział	 w	 pałacowych	
ceremoniach.	 Te	 pary	 zastępcy	
kierownika	 Urzędu	 Stanu	 Cy-
wilnego	Jarosław	Pasierb	 i	 Jan	
Waresiak	odwiedzili	ich	w	miej-
scu	 zamieszkania,	 by	 osobiście	
złożyć	 im	 gratulacje	 i	 wręczyć	
medale	prezydenta	RP.	

Decyzja	 o	 uhonorowaniu	 Ju-
bilatów	 medalami	 została	 pod-
jęta	 7	 grudnia	 ubiegłego	 roku.	
Niestety,	 los	 sprawił,	 że	 nie	
wszyscy	 z	 odznaczonych	 docze-
kali	 dnia,	 w	 którym	 wręczenie	
tych	 odznaczeń	 było	 możliwe.	
W	 ostatnim	 półroczu	 pogrążeni	
w	 głębokim	 żalu	 pożegnaliśmy	
Teresę	Piwowarską	z	Bucza	oraz	
Bogumiła	 Kulkę,	 Jana	 Szysz-
kę	 i	 Józefa	 Śledzia	 z	 Brzeska.	
We	wspomnieniach	 swoich	 naj-
bliższych,	 sąsiadów	 i	 przyjaciół	
pozostaną	na	 zawsze	 jako	wzór	
małżeńskiej	miłości	i	najwyższej	
troski	o	swoje	rodziny.	PRUD	

Pary Jubilatów obchodzące 
w zeszłym roku Złote Gody
Brzesko: Maria	i	Wojciech	Bie-
lowie, Halina	 i	Adam	Chudoba,	
Teresa	 i	 Stefan	 Drużkowscy,	
Teresa	 i	 Stanisław	 Dudkowie,	
Bogumiła	 i	 Ryszard	 Dudowie,	
Janina	i	Antoni	Góralowie,	Hali-
na	i	Zdzisław	Grzesikowie,	Ewa	
i	 Jan	 Gusto,	 Zofia	 i	 Kazimierz	
Ignacokowie,	 Bożena	 i	 Kazi-
mierz	Jemiołowie,	Elżbieta	i	Jan	

Klimkowie,	Barbara	i	Kazimierz	
Kokoszkowie,	 Irena	 i	 Bogumił	
Kulkowie,	Bogumiła	i	Stanisław	
Kumorowie,	Anna	i	Witold	Lato,	
Barbara	 i	 Adam	 Legutkowie,	
Maria	 i	Marian	Maciaszowie,	
Helena	 i	Marian	Martykowie,	
Urszula	i	Zbigniew	Martykowie,	
Kazimiera	 i	 Władysław	 Miko-
łajkowie,	 Stanisława	 i	 Szymon	
Nowakowie,	 Urszula	 i	 Julian	
Olchawowie,	Barbara	i	Edward	
Pabianowie,	 Czesława	 i	 Stani-
sław	 Paryło,	 Janina	 i	 Wojciech	
Płachcińscy,	 Wiesława	 i	 Karol	
Przywara,	Elżbieta	i	Mieczysław	
Szewczykowie,	Elżbieta	 i	 Sta-
nisław	Szydłowscy,	Czesława	
i	Jan	Szyszkowie.

Bucze:	Anna	i	Ludwik	Borow-
cowie,	 Maria	 i	 Stanisław	 Góro-
wie,	Teresa	i	Karol	Piwowarscy.

Jadowniki:	 Janina	 i	 Ry-
szard	Batko,	Anna	i	Stanisław	
Hojnowscy,	Krystyna	i	Stanisław	
Legutkowie,	 Maria	 i	 Stanisław	
Lesiowie,	Maria	 i	 Andrzej	Miś-
kowiczowie,	Maria	 i	Kazimierz	
Mrożkowie,	 Maria	 i	 Józef	 Ser-
watkowie,	Maria	i	Józef	Śledzio-
wie,	Józefa	i	Tadeusz	Tykowie.

Jasień:	Jadwiga	i	Józef	Banaś-
kiewiczowie,	 Janina	 i	 Stanisław	
Kleśny,	Maria	i	Władysław	Królo-
wie. Wiesława	i	Stanisław	Rydzo-
wie,	Maria	i	Zdzisław	Siemkowie.

Mokrzyska:	 Maria	 i	 Józef	
Falkowscy,	Maria	 i	 Stanisław	
Książkowie,	Halina	i	Stanisław	
Pasulowie.	

Okocim:	Danuta	i	Adam	No-
wakowie,	Stanisława	i	Stanisław	
Tota.

Poręba Spytkowska:	Kry-
styna	i	Józef	Bednarscy,	Danuta	
i	 Zdzisław	 Cichoniowie,	 Halina	
i	 Władysław	 Dańcowie,	 Hele-
na	 i	 Adam	 Falarzowie,	 Helena	
i	Józef	Fasugowie,	Stanisława	
i	Stanisław	Kazkowie,	Krystyna	
i	Włodzimierz	Klimkowie,	Alek-
sandra	i	Zbigniew	Tota.	

Sterkowiec:	Alicja	 i	 Stani-
sław	Dąbrowa,	Alicja	i	Kazimierz	
Urbańscy,	Barbara	 i	 Jan	Wójci-
kowie.

Wokowice:	Helena	i	Ryszard	
Dubielowie.	

Złote Gody

63 pary małżeńskie z gminy Brzesko obchodziły 
w zeszłym roku Złote Gody. Uroczystości zwią-
zane z tymi ważnymi w ich życiu jubileuszami, 
z uwagi na pandemię, mogły się jednak odbyć 
dopiero w czerwcu. I chociaż od tego ważnego 
w życiu dnia minęły już prawie dwa miesiące, 
pominięcie tego wydarzenia na łamach BIM-u 
byłoby niewybaczalnym nietaktem.

13 czerwca	 w	 kościele	 pw.	NMP	Matki	 Kościoła	 i	 św.	 Jakuba	
Apostoła	w	Brzesku	odbyły	 się	uroczystości	 z	 okazji	 30-lecia	po-
wołania	Parafialnej	Caritas	i	20.	rocznicy	rozpoczęcia	działalności	
jadłodajni	dla	ubogich	prowadzonej	przez	tę	organizację.	Punktem	
kulminacyjnym	obchodów	obu	jubileuszy	była	msza	święta,	której	
przewodniczył	dyrektor	Caritas	Diecezji	Tarnowskiej	ksiądz	pra-
łat	Zbigniew	Pietruszka.	W	 imieniu	 samorządowych	władz	 gmi-
ny	Brzesko	burmistrz	Brzeska	Tomasz	Latocha	przekazał	na	ręce	
księdza	Józefa	Drabika	list	gratulacyjny.	 	DW

30-lecie Caritas
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Helena	Mach,	z	domu	Ciciora,	urodziła	się	
28	lipca	1921	roku	w	Osobnicy	(powiat	ja-
sielski).	Tutaj	ukończyła	7-klasową	szkołę	
podstawową,	by	później	nauczyć	się	zawo-
du	w	Szkole	Krawieckiej.	Umiejętność	 tę	
wykorzystywała	w	późniejszych	latach,	by	
już	–	 jako	dorosła	osoba	–	 reperować	do-
mowy	budżet.	–	„Babcia” była zawsze oso-
bą uczciwą, zaradną i pracowitą – wspo-
minają	 członkowie	 licznej	 rodziny	 pani	
Heleny.	 Te	 zalety	 z	 pewnością	 odziedzi-
czyła	po	rodzicach.	Jej	mama,	Anna,	jesz-
cze	w	młodości	wyemigrowała	do	USA	za	
chlebem.	Po	powrocie	do	kraju	poświęciła	
się	ciężkiej	pracy	na	roli.	Ojciec,	Józef,	był	
wziętym	 stolarzem-cieślą,	 produkującym	
meble.	Spod	 jego	ręki	w	Osobnicy	 i	przy-
ległych	miejscowościach	wyszedł	niejeden	
solidny	dom.	

Anna	 i	 Józef	 dochowali	 się	 ósemki	
dzieci,	dwóch	synów	–	Jana	i	Stanisława	
oraz	 sześciu córek – Janiny,	 Ludwiki,	
Władysławy,	Katarzyny,	Marii	 i	Heleny,	
trzeciego	w	kolejności	dziecka	Anny	i	Jó-
zefa.	Do	dziś	żyją	tylko	ona	i	Janina,	któ-
ra	nadal	mieszka	w	rodzinnej	Osobnicy.	

Dobrowolny przymus
– Helena to osoba bardzo wierząca. Zawsze 
modliła się i nadal modli za swoją rodzinę, 
za Polskę, i za to, żeby nie było już nigdy 
więcej wojen. Wojna była dla niej ogrom-
nym przeżyciem. Historie wojenne „babcia” 
opowiadała nam podczas każdego spotka-
nia –	mówi	rodzina	jubilatki.	Z	przytoczo-
nych	 przez	 niego	 wspomnień	 Jubilatki	
wynika,	 że	 czas	wojny	 był	 dla	 niej	 okre-
sem	wielu	traumatycznych	przeżyć,	mimo	

których	 przetrwała	 w	 dobrym	 zdrowiu.	
To	cud,	że	zdołała	przeżyć	niejeden	nalot	
samolotów	i	krwawe	bombardowania.	

W	historii	wsi	Osobnica	umieszczonej	
na	oficjalnej	stronie	gminy	Jasło	zapisa-
no:	„W latach II wojny światowej i okupa-
cji niemieckiej spora grupa mieszkańców 
została aresztowana i trafiła na roboty 
przymusowe na teren III Rzeszy i do obo-
zów koncentracyjnych, gdzie większość 
zginęła”. Na	 przymusowe	 roboty	 została	
wywieziona	także	Helena,	a	okoliczności	
jej	 wyjazdu	 chwytają	 za	 serce.	 Był	 rok	
1940.	Ustanowione	przez	okupantów	pra-
wo	było	 bezwzględne	 –	 z	 każdej	 rodziny	
do	Reichu	musiała	wyjechać	jedna	osoba.	
Helena	zgłosiła	się	dobrowolnie,	a	uczyni-
ła	 to,	by	ratować	rodziców	 i	 rodzeństwo.	
To	 był	 taki	 „dobrowolny	 przymus”	 –	 po-
święciła	swój	los	dla	rodziny,	która	do	tej	
pory	jest	dla	niej	dobrem	nadrzędnym.	

5 lat w Bawarii
W	ten	sposób	trafiła	do	jednego	z	licznych	
gospodarstw	 rolnych	 w	 Bawarii.	 Jej	 no-
wych	gospodarzy	wojenna	 zawierucha	 też	
nie	 oszczędziła.	 Na	 frontach	 zginęli	 ich	
wszyscy	synowie.	Całą	rodzicielską	miłość	
przelali	na	Helenę	–	młodą,	pracowitą	Po-
lkę,	 którą	 pokochali	 jak	 rodzoną	 córkę.	
Do	tego	stopnia,	że	po	zakończeniu	wojny	
zaproponowali	jej,	by	została	już	z	nimi	na	
zawsze.	Helena	miała	już	jednak	inne,	ja-
sno	sprecyzowane	plany.	Przede	wszystkim	
ziściła	się	 jej	ufność,	że	kiedyś	będzie	mo-
gła	cała	i	zdrowa	wrócić	do	kraju.	Poza	tym	
jeszcze	 podczas	 pobytu	 w	 Niemczech	 po-
znała	 swojego	 przyszłego	męża,	Tadeusza	

Macha	z	Jadownik,	który	podobnie	jak	ona	
przebywał	na	przymusowych	robotach.	Ta-
deusz	po	wkroczeniu	Amerykanów	do	Ba-
warii	 wstąpił	 do	 amerykańskiej	 armii,	 co	
w	późniejszym	czasie	zamknęło	mu	drogę	
do	wstąpienia	w	szeregi	Wojska	Polskiego.	

Helena	 i	 Tadeusz	 ślub	 wzięli	 na	 ob-
czyźnie,	 toteż	 do	 Polski	 wrócili	 już	 jako	
małżeństwo,	 a	 zamieszkali	 w	 Jadowni-
kach	 –	 na	 terenach,	 które	 teraz	 należą	
do	Brzeska.	Ona	zajmował	się	wyuczonym	
w	dzieciństwie	krawiectwem,	on	pracował	
na	kolei.	Oprócz	tego	utrzymywali	się	z	go-
spodarstwa.	 Odkładali	 każdy	 ciężko	 za-
robiony	grosz,	dzięki	czemu	w	1960	roku	
mogli	się	cieszyć	swoim	własnym	domem,	
którego	 budowę	 wtedy	 zakończyli.	 Mąż	
zmarł	w	1988	roku,	pani	Helena	w	wybu-
dowanym	wspólnie	domu	mieszka	do	dziś.

Wielopokoleniowa rodzina 
W	domu	Heleny	 i	Tadeusza	Machów	na	
świat	przyszło	czworo	dzieci	–	Zbigniew,	
Edward,	Maria	 i	 Stanisław.	Do	 tej	 pory	
żyją	Maria	i	Stanisław.	Pani	Helena	może	
pochwalić	 się	 liczną	gromadką	wnucząt.	
Jest	 ich	 dziewięcioro	 –	 Agnieszka,	 Edy-
ta,	Rafał,	Tobiasz,	Grzegorz,	Katarzyna,	
Aneta,	Marta	i	Mariusz.	Na	tym	nie	ko-
niec.	Jest	jeszcze	dziesięcioro	prawnucząt	
–	Daniel,	Anna,	Eliasz,	Łukasz,	Adrian,	
Mateusz,	Anna,	Julia,	Laura	i	Robert.	
Całość	uzupełnia	szóstka	praprawnuków.	
Wszyscy	 oni	 darzą	 dostojną	 Jubilatkę	
wielką,	szczerą	miłością.	A	przecież	są	
jeszcze	 współmałżonkowie	 potomków	
pani	 Heleny,	 z	 kilku	 już	 pokoleń.	 Cała	
rodzina	 złożyła	podziękowania	 za	udział	

w	 urodzinowej	 uroczystości	 władzom	
brzeskiego	samorządu:	

Szanowni Państwo, Panie Burmi-
strzu, Pani Dyrektor USC, Serdecznie 
dziękujemy za Waszą obecność w tej 
uroczystości, za przekazanie listów 
gratulacyjnych od Pana Burmistrza, 
Wojewody oraz Premiera. Dziękujemy 
za wszystkie upominki i fotografie. 
Rodzina Jubilatki Heleny Mach

– Odważna, zawsze ciepła, pracowita, 
z ogromnym sercem, uśmiechnięta i ko-
chana	–	tak	zgodnym	chórem	wypowiada-
ją	 się	na	 temat	Jubilatki	wszyscy	 człon-
kowie	 rodziny.	Niestety,	w	dniu	urodzin	
pani	Helena	swoich	gości	przyjęła	w	pozy-
cji	leżącej.	Zły	los	sprawił,	że	w	styczniu	
tego	 roku	w	niewinnej	 z	pozoru	 sytuacji	
potknęła	się	we	własnym	domu	i	złamała	
nogę.	Przeszła	operację	i	od	tej	pory	każ-
dy	dzień	spędza	w	łóżku.	Teraz	z	cierpli-
wością	poddaje	się	zabiegom	i	ćwiczeniom	
rehabilitacyjnym,	 otoczona	 troskliwą	
opieką	 najbliższych,	 którzy	 równie	 cier-
pliwie	 czekają	 na	 dzień,	 w	 którym	 pani	
Helena	wstanie	 z	 łóżka	 i	 o	własnych	 si-
łach	 przespaceruje	 się	 po	 swoim	małym	
pokoiku.	 – Życzymy	 jej	 radości	 w	 sercu	
i	cieszymy	się,	że	z	nami	jest.	Nasza	ko-
chana	 Mama,	 Babcia,	 Prababcia,	 Pra-
prababcia,	Żona,	Ciocia	dożyła	100	Lat!!!	
Piękna	to	dla	nas	wszystkich	historyczna	
chwila!!! – to	 tylko	 fragment	 życzeń,	 ja-
kie	przyjęła	od	uczestników	uroczystości.	
Do	 tych	 życzeń	 przyłączają	 się	 również	
brzescy	samorządowcy	z	burmistrzem	To-
maszem	Latochą	 na	 czele.	 	Waldemar 
Pączek

Wspaniałe życie
Heleny Mach
28 lipca br. Helena Mach, mieszkanka Brzeska, obchodziła 
jubileusz 100-lecia urodzin. W tym szczególnym dniu Jubilatkę 
odwiedzili burmistrz Brzeska Tomasz Latocha oraz kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Aleksandra Fijałkowska. W oto-
czeniu najbliższej rodziny pani Helena przyjęła z rąk przed-
stawicieli brzeskiego samorządu okazały bukiet kwiatów, 
urodzinowe upominki oraz listy gratulacyjne od Burmistrza 
Brzeska, Wojewody Małopolskiego oraz Premiera RP. Życiorys 
pani Heleny Mach jest pełen wielu tak interesujących prze-
żyć, że śmiało nadają się na kanwę pasjonującej powieści lub 
filmowego scenariusza.

Przegląd Piosenki Harcerskiej

Sponsorzy XX Przeglądu Piosenki Harcerskiej
Urząd	Miejski	w	Brzesku,	Komenda	Hufca	im.	Mikołaja	Kopernika	w	Brzesku,	Rada	
Rodziców	 przy	 Szkole	 Podstawowej	 w	 Mokrzyskach,	 sklep	 Delikatesy	 Centrum	
w	Mokrzyskach,	sklep	Biedronka	w	Mokrzyskach,	piekarnia	Janina	w	Woli	Dębiń-
skiej,	rodzice	i	harcerze	4	Drużyny	Harcerskiej	„Leśna	Dziatwa”.	Serdeczne	podzię-
kowania	za	udostępnienie	terenu	przy	leśniczówce	w	Jodłówce	kierujemy	do	Nad-
leśnictwa	w	Brzesku	na	ręce	leśniczego,	pana	Stanisława	Rosy.

Po	rocznej	przerwie	spowodowanej	pandemią	odbył	się	w	czerwcu	br,	w	Jodłówce,	XX	
Przegląd	Piosenki	Harcerskiej,	którego	organizatorem	jest	4	Drużyna	Harcerska	„Le-
śna	Dziatwa”	z	drużynowym	Markiem	Bochenkiem	na	czele	działająca	w	Szkole	Pod-
stawowej	w	Mokrzyskach.	W	wydarzeniu	wzięło	 udział	 ponad	 70	 zuchów,	 harcerzy	

i	 instruktorów	brzeskiego	hufca	z	gromad	 i	drużyn	reprezentujących	szkołę	Podsta-
wową	nr	3	w	Brzesku,	Zespól	Szkolno-Przedszkolny	w	Brzesku	(Szczep	im.	Bohaterów	
Września),	Szkoły	Podstawowej	w	Mokrzyskach	i	Szkoły	Podstawowej	w	Tworkowej.	
Patronat	nad	przeglądem	sprawowali	burmistrz	Brzeska	Tomasz	Latocha,	Komendant	
Hufca,	phm.	Bartłomiej	Turlej	oraz	Marek	Kossoń,	dyrektor	szkoły	w	Mokrzyskach.	
Uczestników	konkursu	oceniało	 jury	w	składzie:	Maria	Góra	i	Iwona	Tomasik.	Każ-
dy	z	uczestników	otrzymał	ufundowany	przez	organizatorów	poczęstunek	–	kiełbaski	
i	słodkie	desery	przygotowały	Matylda	Chruściel	i	Ewa	Surowiecka.

Dekoracji	wręczenia	nagród	dokonali	druhna	phm.	Renata	Rożkowicz	–	przedstawi-
ciel	Komendy	ZHP	Hufca	w	Brzesku,	Marek	Kossoń	oraz	Barbara	Kuczek	–	dyrektor	
Wydziału	Strategii	i	Rozwoju	Urzędu	Miejskiego	w	Brzesku.

LAUREACI PRZEGLĄDU
Soliści z gromad zuchowych: Julia	Tobiasz	(9	Gromada	Zuchowa	„Gwiezdni	Poszu-
kiwacze”,	SP	3	Brzesko).

Soliści z drużyn harcerskich: Joanna	Górska	(Drużyna	Harcerska	im.	Starzyń-
skiego,	ZSP	Brzesko)	oraz	Krystian	Włudyka	(4	Drużyna	Harcerska	„Leśna	Dziatwa”,	
SP	Mokrzyska).

Gromady zuchowe: Przyjaciele	Puchatka	(ZSP	w	Brzesku).
Drużyny harcerskie:	Iskierki	(SP	w	Tworkowa).	 	BT
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Głównymi	 punktami	 programu	 pikni-
ku	były	 zbiórka	pieniędzy	na	pomoc	dla	
nienarodzonej	 jeszcze	Łucji	 oraz	 zbiórka	
krwi	w	ramach	akcji	„Dar	Serca”.	Wszyst-
ko	 rozpoczęło	 się	 tradycyjnie	 od	 mszy	
świętej	odprawionej	przez	księży	Mariu-
sza	Florka	i	Wojciecha	Mroza	w	zabytko-
wym	kościółku	pw.	św.	Anny.	Po	pobłogo-
sławieniu	kierowców	i	ich	pojazdów	spora	
część	uczestników	wzięła	udział	w	moto-
cyklowej	paradzie.	Sam	piknik	otworzyli	
burmistrz Brzeska Tomasz Latocha 
oraz	 prezes Klubu HDK MOTOJA-
DOWNIKI Wacław Japa. Od	początku	
imprezy	do	dyspozycji	motocyklistów	był	
obficie	 zaopatrzony	 bufet	 z	 darmowym	
żurkiem,	domowymi	ciastami	 i	potrawa-
mi	z	grilla.	Cały	czas	funkcjonowało	mini	
Wesołe	 Miasteczko	 dla	 najmłodszych.	
To	 była	 odpowiednia	 otoczka	 dla	 wielu	
atrakcji,	które	organizatorzy	przygotowa-
li	na	ten	jubileuszowy	piknik.	

Motocrossowy freestyle
Największą	 atrakcją	 pikniku	 były	 ekwi-
librystyczne	pokazy	motocyklowe	i	rowe-
rowe	w	wykonaniu	grupy	Animals	FMX.	
Na	Bocheńcu	zaprezentowały	się	gwiazdy	
światowego	 formatu.	 Wśród	 nich	 mię-
dzy	 innymi	 Szymon „Szaman” Go-
dziek	–	polski	rowerzysta	specjalizujący	
się	 w	 dyscyplinie	 MTB	 freestyle,	 znany	
między	 innymi	 z	 tego,	 że	 jako	 pierwszy	
wykonał	 ekstremalny	 trick	 o	 nazwie	
„tsunami	flip”	który	zapewnił	mu	wygra-
ną	 w	 zawodach	 Red	 Bull	 District	 Ride	
2014	 w	 kategorii	 Best	 Trick.	 Zapierają-
cy	 dech	 w	 piersiach	 pokaz	 zafundował	
widzom	Freddy Peters – reprezentant 
Niemiec,	 zdobywca	 siódmego	 miejsca	
w	 Mistrzostwach	 Świata	 FMX	 w	 roku	
2009.	 Wystąpili	 też	 Damian Chyła 
z	 Gdańska	 oraz	 legendarny	 Kajetan 
Jastrząb z	 Kielc.	 Członkowie	 „między-
narodowego	gangu	motocyklowego”	–	jak	
sami	o	sobie	mówią	–	spod	znaku	Animals	
FMX	zagościli	w	Jadownikach	dzięki	An-

drzejowi Gurgulowi z	 Jastwi,	 wielo-
krotnemu	 reprezentantowi	 Polski,	 który	
również	wziął	udział	w	tym	niepowtarzal-
nym	pokazie	na	wzgórzu	Bocheniec.	

Artyści motocyklistom 
Stałym	 punktem	 programów	 każdego	
pikniku	organizowanego	przez	motocykli-
stów	z	Jadownik	są	występy	artystyczne.	
Nie	 inaczej	 było	 i	 tym	 razem.	Rozpoczę-
ło	się	od	etiudy	teatralnej	zatytułowanej	
„Życie	 jest	 piękne”,	 przygotowanej	 przez	
Agatę Podłęcką,	 instruktorkę	 grupy	
scenicznej	Stonoga.	 Owacyjnie	 przyjęty	
został	 koncert	Miejskiej	Orkiestry	Dętej	
pod	 batutą	Wiesława Porwisza.	Melo-
mani	z	uwagą	wysłuchali	utworów	zaser-
wowanych	 publiczności	 podczas	 recitalu	
bocheńskiego	duetu Melanhowlin,	czyli	
Adama i	Jakuba Struzików.	Zwieńcze-
niem	muzycznej	odsłony	pikniku	był	kon-
cert	zespołu	rockowego	Ruch Taki Jak 
Zwykle.	 Skład	 zespołu	 tworzą	 Łukasz	
Pipczyński (perkusja),	 Marcin Paw-

lik (gitara	basowa),	Wojciech Latocha 
(gitara	prowadząca,	wokal)	oraz	Szymon 
Latocha (gitara	solowa).

Licytacje i loteria
Każdemu	 wydarzeniu	 organizowanemu	
przez	 Klub	 HDK	 MOTOJADOWNIKI	
towarzyszą	 akcje	 charytatywne,	 których	
beneficjentami	są	borykające	się	ze	zdro-
wiem	dzieci.	Tak	jest	niezmienne	od	dzie-
sięciu	lat.	Tym	razem	zbierano	pieniądze	
przeznaczone	 na	 pomoc	 dla	 nienarodzo-
nej	 jeszcze	 Łucji,	 u	 której	 lekarze	 już	
wykryli	 wymagającą	 leczenia	 wadę	 ser-
ca.	 Na	 licytacje	 będącą	 motywem	 prze-
wodnim	czerwcowego	pikniku	darczyńcy	
przekazali	mnóstwo	atrakcyjnych	przed-
miotów.	 Wśród	 nich	 znalazły	 się	 mię-
dzy	 innymi	 koszulka	 Artura Prokopa 

kapitana	drużyny	Górnik	Zabrze	z	sezo-
nu	 2006/2007,	 koszulka	 Kuby Błasz-
czykowskiego z	 podpisami	 jedenastu	
piłkarzy	 Wisły	 Kraków	 występujących	
w	 sezonie	 „Białej	 Gwiazdy”	 w	 sezonie	
2019/2020,	 koszulka	Bartosza Kapust-
ki,	 aktualnie	 zawodnika	 Legii	 Warsza-
wa,	kolekcja	numizmatów	z	wizerunkiem	
Jana	 Pawła	 II,	 vouchery	 na	 godzinny	
przejazd	samochodami	marki	lamborghi-
ni	Huracan,	lamborghini	Aventador	SVJ	
oraz	mercedes	AMG	GT.	Były	też	pyszny	
tort	 okolicznościowy	 oraz	 szereg	 drobia-
zgów	ufundowanych	przez	klubowiczów.	

Wszyscy	do	samego	końca	z	wypiekami	
na	 twarzach	 czekali	 na	 losowanie	 głów-
nych	nagród	w	Wielkiej	Loterii	Charyta-
tywnej.	 Nagrody	 były	 niezwykle	 atrak-
cyjne.	 Przede	 wszystkim	 ufundowany	
przez	brzeską	galerię	handlową	Odyseja	
skuter,	a	ponadto	elektryczna	hulajnoga,	
elektryczna	deskorolka	i	sprzęt	AGD.

Wszyscy	 uczestnicy	 pikniku	 zgodnie	
twierdzą,	że	było	to	wydarzenie	ze	wszech	
miar	 bardzo	 udane.	 Samych	 motocykli-
stów	zjawiło	się	na	Bocheńcu	blisko	półto-
ra	tysiąca,	a	towarzyszyli	im	liczni	przy-
jaciele.	 Nie	 tylko	 frekwencja	 dopisała.	
Wspaniałe	 widowisko,	 przepyszne	 jadło,	
fantastyczna	 atmosfera	 –	 to	 najczęściej	
wygłaszane	opinie.	Wymierne	wyniki	też	
robią	kolosalne	wrażenie.	Pozyskano	bli-
sko	trzynaście	litrów	krwi,	a	na	leczenie	
serduszka	nienarodzonej	jeszcze	Łucji	ze-
brano	29	190	złotych.	 	WP

Motocyklowy Piknik Charytatywny
W ostatni weekend czerwca na wzgórzu Bocheniec odbył się zorganizowany przez Klub Hono-
rowych Dawców Krwi MOTOJADOWNIKI tradycyjny Piknik Charytatywny otwierający sezon 
motocyklowy. W tym roku, z uwagi na epidemię, nieco później niż zwykle, ale charakter tego-
rocznej inauguracji był szczególny, bo było to wydarzenie, które doczekało się już dziesiątej 
edycji. Obchody jubileuszu miały niepowtarzalną oprawę.

Sponsorzy Pikniku 
Charytatywnego 
w Jadownikach
Urząd	Miejski	w	Brzesku, Starostwo	
Powiatowe	w	Brzesku,	Miejski	Ośro-
dek	Kultury,	Wypożyczalnia	Sprzętu	
Budowalnego	 i	 Ogrodniczego	 Pa-
weł	 Leś,	 Galeria	 Odyseja	 Brzesko,	
Piekarnia	 Gałęziowscy	 i	 Ania	 Gałę-
ziowska	 Helena,	 CANPACK,	 Hotel	
„AUGUST”,	Marcin	Popiela	–	NIKO,	
Gospodarstwo	Specjalistyczne	Ferma	
Drobiu	–	Seweryn	Kural,	Małgorzata	
Laska	Augustyn,	i	Beata	Imioło,	Pań-
stwo	Monika	i	Jacek	Dadej.

Wacław Japa, prezes 
HDK MOTOJADOWNIKI:
„Czerwcowy	piknik	charytatywny	po-
kazał	wasze	ogromne	zaangażowanie	
jak	 również	 bardzo	 dużo	 pracy	 wło-
żonej	w	jego	organizację.	Mocno	pod-
kreślił	z	najlepszej	strony	sens	naszej	
działalności.	 Wszystko	 było	 super.	
Możemy	być	dumni,	że	to	właśnie	my	
jako	 HDK	 organizujemy	 tak	 wspa-
niałe	 spotkania	 motocyklowe,	 które	
dają	 nadzieję,	 jak	 również	 wsparcie	
finansowe	 potrzebującym	 dzieciom.	
Dziękuję	 za	 ogrom	 pracy,	 za	 wasz	
prywatny	czas	włożony	w	te	działania	
w	imieniu	rodziców	Łucji,	w	imieniu	
własnym	 i	 zarządu.	Wszystkich	 ser-
decznie	pozdrawiam.	Życzę	zdrówka”.	
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Przymusowa	kwarantanna	i	izolacja	dała	
się	 we	 znaki	 wielu	 ludziom	 i	 instytu-
cjom.	 Konieczność	 wprowadzenia	 syste-
mu	 zdalnej	 nauki	 w	 szkołach	 stanowiła	
nie	 lada	 wyzwanie.	 Dla	 wychowanków	
Domów	Dziecka	był	 to	 okres	 szczególnie	
trudny,	 z	bardzo	prozaicznego	powodu	–	
przeciążona	sieć	co	 jakiś	czas	upominała	
się	 o	 swoje,	 a	 i	 sprzęt	 komputerowy	 był	
w	tym	czasie	nadmiernie	eksploatowany.	
Aby	wyrównać	szanse,	zarząd	CANPACK	
FPN	postanowił	wspomóc	placówki	w	Ja-
sieniu	i	Bochni.	Wybór	tych	ośrodków	nie	
był	 przypadkowy.	 Wychowankowie	 ja-
sieńskiego	 Domu	 Dziecka	 pobierają	 na-
ukę	 w	 brzeskich	 szkołach,	 a	 Bochnia	
w	centrum	uwagi	znalazła	się	za	sprawą	
Tomasza,	 jednego	 z	 pracowników	 firmy,	
który	wolny	czas	spędza	najczęściej	 jako	
wolontariusz,	 a	 w	 bocheńskiej	 placówce	
bywa	często.	Przy	każdych	odwiedzinach	
już	 w	 drzwiach	 bezinteresownie	 zatrud-
nia	się	jako	konserwator	sprzętu	IT.

– Śledząc	 na	 bieżąco	 sytuację	 doszli-
śmy	do	wniosku,	 że	 najlepszą	 formą	po-
mocy	w	okresie	pandemii	będzie	doposa-
żenie	obu	placówek	pod	kątem	zakupu	
niezbędnego	 sprzętu	 komputerowego	
i	 oprogramowania.	 Oczywiście	 plan	
zakupów	 sporządziliśmy	 na	 podsta-
wie	konsultacji	z	dyrekcjami	obu	Domów	
Dziecka.	 Głównym	 wyznacznikiem	 były	
dla	nas	ich	aktualne	potrzeby	–	wyjaśnia	
Magdalena	Kluz	z	CANPACK	w	Brzesku	
reprezentująca	 firmę	w	 działaniach	 pro-
wadzonych	w	ramach	społecznej	odpowie-
dzialności	biznesu.	

W	 wyniku	 uzgodnień	 Dom	 Dziecka	
w	Jasieniu	otrzymał	sprzęt	komputerowy	
oraz	 podzespoły	 służące	 do	 modyfikacji	
urządzeń	otrzymanych	wcześniej	 od	 róż-
nych	 instytucji,	 co	 znacznie	 poprawiło	
ich	 funkcjonalność.	 Dla	 Domu	 Dziecka	
w	Bochni	zostały	zakupione	routery	oraz	
wzmacniacze	 do	 budowy	nowoczesnej,	
w	 pełni	 zapewniającej	 sprawną	 prze-
pustowość	sieci	WiFi.	Przekazano	też	
urządzenie	do	sieciowego	magazynowania	
danych.	Dodatkowo	dla	obydwu	placówek	
zostały	zakupione	wydajne,	 tanie	w	eks-
ploatacji	drukarki	sieciowe	ze	skanerami	
wraz	z	zapasem	materiałów	eksploatacyj-
nych,	co	umożliwi	im	obsługę	dużej	ilości	
wydruków	po	możliwie	niskich	kosztach.	
Dyrektorzy,	 wychowawcy	 i	 sami	 pod-
opieczni	 z	 nieskrywaną	 wdzięcznością	

przyjęli	 te	 wartościowe	 prezenty.	 Prze-
kazany	 sprzęt	 służyć	 im	 będzie	 przecież	
przez	długi	czas,	także	wtedy,	kiedy	prze-
staną	już	obowiązywać	jakiekolwiek	ogra-
niczenia	wynikające	z	epidemii.	

Od	 pewnego	 czasu	 w	 planach	 firmy	
CANPACK	 ujęta	 była	 organizacja	 wy-
cieczki	 dla	 wychowanków	 jasieńskiego	
Domu	Dziecka.	Projekt	był	gotowy,	czeka-
no	jedynie	na	rządowe	komunikaty	o	po-
luzowaniu	obostrzeń.	Jak	tylko	nadeszły,	
grupa	 dzieci	 z	 Jasienia	 wraz	 ze	 swoimi	
opiekunami	wyruszyła	do	ośrodka	Lubo-
goszcz	położonego	na	górze	o	tej	samej	na-
zwie	w	Kasinie	Wielkiej.	Justyny	Kowal-
czyk	wprawdzie	nie	spotkały,	ale	na	brak	
atrakcji	 na	 pewno	 narzekać	 nie	 mogły.	
Już	samo	podejście	na	szczyt	w	leśnej	sce-
nerii	 było	 sporym	przeżyciem.	Ten	mały	
survival	dostarczył	uczestnikom	wyciecz-
ki	 wielu	 wrażeń.	 Zachowali	 jednak	 na	
tyle	sił,	aby	zmierzyć	się	ze	wspinaczkową	
ścianą,	wziąć	udział	w	grach	terenowych	
i	zabawach,	a	przed	powrotem	do	Jasienia	
ochłonąć	przy	ognisku.	

– To był aktywnie spędzony czas. Sta-
raliśmy się tak opracować plan wycieczki, 
aby dać jej uczestnikom jak najwięcej nie-
skrępowanej swobody, żeby w pełni zre-
laksowały się po trudach zdalnej nauki. 
Znaleźliśmy także czas, aby uświadomić 
dzieciom, że produkowane przez nas opa-
kowania są w pełni ekologiczne, podlegają 
w całości recyklingowi. Myślę, że każdy 
zapamiętał, iż EVERY CAN COUNTS, 
czyli każda puszka ma wartość. Zapew-
niam jednak, że ten wyjazd był zdecydo-
wanie zdominowany przez zabawę – mówi	
Magdalena	Kluz.	 	EMIL

CANPACK wspiera 
Domy Dziecka

CANPACK Fabryka Puszek Napojowych to jedno z największych przed-
siębiorstw w Brzesku. Mieszkańcom gminy kojarzy się także z działaniami 
wspierającymi szereg inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Fir-
ma często sama inicjuje autorskie projekty pomocowe, podkreślając tym sa-
mym więź z regionem, na terenie którego funkcjonuje. Ostatnio wsparła dwa 
Domy Dziecka – w Jasieniu i Bochni.

Szkoła	Muzyczna	I	stopnia	w	Brzesku	
działa	 na	 terenie	 miasta	 już	 od	 9	 lat.	
Kształci	 dziesiątki	 dzieci	w	 grze	na	 in-
strumentach,	 poszerza	 wiedzę	 o	 muzy-
ce,	pozwala	rozwijać	 talenty	 i	zdolności	
muzyczne,	daje	radość	wspólnego	muzy-
kowania,	umożliwia	publiczne	występy.	
Spośród	grona	absolwentów	kilkunastu	
kontynuuje	 naukę	 w	 szkołach	 muzycz-
nych	 II	 stopnia,	 a	 kilku	 już	 studiuje	
na	 akademiach	 muzycznych.	 Wszyscy	
oni	 są	 naszą	 dumą	 i	 potwierdzeniem,	
że	 działalność	 naszej	 szkoły	 na	 terenie	
miasta	 i	 okolic	 Brzeska	ma	 sens	 i	 jest	
bardzo	potrzebna.	

Staramy	 się	 zapewniać	 naszym	
uczniom	kształcenie	na	możliwie	wyso-
kim	 poziomie	 –	 dbamy	 o	 wyposażenie	
szkoły,	 instrumenty,	 sprzęt	 audiowi-
zualny.	 Chcemy,	 by	 dzieci	 korzystały	
z	 instrumentów	 akustycznych	 i	 sprzę-
tu	 multimedialnego	 odtwarzającego	
dźwięk	 możliwie	 najlepiej.	 Sytuacja	
pandemiczna	 jednak	 pokazała	 nam,	
że	 nasze	 zasoby	 sprzętowe	 nie	 są	 wy-
starczające,	ani	odpowiednio	dobrej	 ja-
kości.	Przez	cały	okres	nauki	w	systemie	
on-line	 nasi	 podopieczni	 prezentowali	
efekty	 swojej	 pracy	 w	 formie	 nagrań.	
Świętowanie	 wielu	 wydarzeń	 oparte	
było	na	występach	naszych	uczniów	–	na	
przykład	 Święto	 Niepodległości,	 Miko-
łajki,	 święta	Bożego	Narodzenia,	Dzień	
Matki.	Ponadto	nauczyciele	 i	uczniowie	
przygotowali	 całą	 serię	 filmów	 promu-
jących	 i	 prezentujących	 naszą	 szkołę	

wśród	 społeczności	 lokalnej.	 Działania	
były	 mocno	 utrudnione	 z	 powodu	 nie-
doborów	 sprzętowych.	 Konieczny	 był	
zakup	 nowego	 komputera,	 programu	
do	 montażu	 filmów,	 kamery	 wysokiej	
jakości,	 oświetlenia.	 Dlatego	 dyrekcja	
i	nauczyciele	podjęli	decyzję	o	zwróceniu	
się	 z	 wnioskiem	 o	 wsparcie	 finansowe	
do	 firmy	 CANPACK,	 która	 pozytywnie	
odpowiedziała	na	naszą	prośbę.

Firma	CANPACK	od	wielu	lat	zwią-
zana	jest	z	Brzeskiem,	dając	zatrudnie-
nie	wielu	mieszkańcom	miasta	i	okolic.	
Wsparcie	finansowe	otrzymane	od	firmy	
CANPACK	 Szkoła	Muzyczna	 przezna-
czyła	 między	 innymi	 na	 zakup	 kame-
ry,	 komputera,	 programu	 do	 montażu	
materiału	 audio-video,	 co	 umożliwia	
nagrywanie	dźwięku	i	obrazu	na	bardzo	
wysokim	 poziomie.	 Sprzęt	 ten	 będzie	
wykorzystywany	 nie	 tylko	 w	 systemie	
on-line,	 ale	 również	 i	 w	 warunkach	
pracy	 stacjonarnej.	W	 naszej	 placówce	
organizowane	 są	 regularnie	 koncerty	
i	 audycje,	 które	 powinny	 być	 utrwa-
lane,	 archiwizowane	 i	 rozpowszech-
niane.	 Nowy	 sprzęt	 zakupiony	 dzięki	
firmie	CANPACK	daje	nam	takie	moż-
liwości	 w	 nieograniczonym	 zakresie.	
W	ostatnich	dniach	został	on	wykorzy-
stany	 do	 przeprowadzenia	 transmisji	
z	koncertu	absolwentów	kończących	rok	
szkolny	 2020/2021.	 Cała	 społeczność	
szkoły	 jest	 ogromnie	 wdzięczna	 firmie	
CANPACK	i	z	całego	serca	dziękuje	za	
wsparcie.	 	Ilona Latocha-Dylewska

Szkoła Muzyczna dziękuje
Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku składają 
ogromne podziękowania firmie CANPACK FPN za zaangażowanie się 
w działania wpływające na nasz rozwój. Firma CANPACK pozytywnie 
odpowiedziała na prośbę o wsparcie naszej placówki w działalności dy-
daktyczno-promocyjnej.
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Ceremonia	 wręczenia	 nagród	
odbyła	 się	w	siedzibie	brzeskie-
go	Magistratu.	Wręczali	 je	dy-
rektor	Browaru	Okocim	Michał 
Napieracz	i	burmistrz	Brzeska	
Tomasz Latocha.	W	spotkaniu	
uczestniczyli	 przedstawiciele	
wszystkich	 pięciu	 organizacji	
i	 stowarzyszeń	 z	 powiatu	 brze-
skiego,	 które	 otrzymały	najwię-
cej	 głosów	 w	 finałowym	 etapie	
konkursu.	

Miejski Ośrodek Kultu-
ry w Brzesku	 (czek	 odebrała	
pełniąca	 obowiązki	 dyrektora	
tej	 placówki	 Ewelina Stę-
pień)	 zgłosił	 do	 konkursu	
projekt	 rewitalizacji	 zieleni	
miejskiej	 w	 zabytkowej	 części	
Starego	Miasta,	ze	szczególnym	
uwzględnieniem	 brzeskiego	
Runku	 będącego	 miejscem	 or-
ganizacji	 wielu	 wydarzeń	 kul-
turalnych,	a	także	przestrzenią	
do	relaksu	i	spotkań	mieszkań-
ców.	Będzie	to	już	trzeci,	ostatni	
etap	 inwestycji	 polegającej	 na	
odnowieniu	przyulicznej	zieleni	

miasta	 i	przywróceniu	 jej	daw-
nej	świetności.	

Koło Gospodyń Wiejskich 
„Szpilki” w Buczu dzięki	
otrzymanemu	 grantowi	 będzie	
mogło	zrealizować	akcję	polega-
jącą	na	wyposażeniu	EKO	kuch-
ni	 w	 miejscowym	 Domu	 Ludo-
wym.	 Przeprowadzony	 zostanie	
też	projekt	edukacyjny	„Jak	być	
bardziej	 EKO”.	Dofinansowanie	
zostanie	przeznaczone	na	zakup	
i	montaż	 kuchennych	 urządzeń	
oszczędzających	 wodę,	 energię	
i	środowisko.	Zwieńczeniem	pro-
jektu	będą	warsztaty	kulinarne	
ZERO	 WASTE	 pokazujące,	 jak	
optymalizować	 ilość	 odpadów	
(głównie	 opakowań)	 w	 życiu	
codziennym.	Czek	od	organiza-
torów	 konkursu	 odebrały	 prze-
wodnicząca	 koła	 Natalia Ozi-
mek oraz	 wiceprzewodnicząca	
Katarzyna Szczupał.

W	gronie	 laureatów	 jest	 rów-
nież	Ochotnicza Straż Pożar-
na w Buczu,	 która	 opracowała	
projekt	 „Czysto,	 aż	 się	 świeci!	 –	

Bucze	 segreguje	 śmieci”.	Nagro-
dzony	program	przewiduje	zakup	
i	montaż	koszy	 i	 tablic	 informa-
cyjnych	w	całej	miejscowości.	Ko-
sze	pojawią	się	na	placu	zabaw,	
przy	 Orliku,	 klubie	 sportowym,	
remizie	 OSP	 i	 na	 przystankach	
autobusowych.	 Dodatkowo	 za-
kupione	zostaną	zgniatarki	opa-
kowań	 typu	PET,	 które	 zostaną	
ustawione	 w	 obiektach	 użytecz-
ności	 publicznej.	 Finałową	 czę-
ścią	 szeroko	 zakrojonej	 akcji	
będzie	wielka	 akcja	 sprzątania	
świata,	 w	 której	 wezmą	 udział	
wszyscy	 chętni	 mieszkańcy	 na	
czele	z	miejscowymi	harcerzami.	
Jednostkę	OSP	w	Buczu	podczas	
uroczystości	 wręczenia	 nagród	
reprezentował	 prezes	 Daniel 
Szczupał.

Instytut Rozwoju Regio-
nalnego – Stowarzyszenie 
z Poręby Spytkowskiej przy-
znany	 w	 konkursie	 grant	 prze-
znaczy	 na	 realizację	 projektu	
„Ekosiatkarze	 sprzątają	 świat”.	
Jest	to	edukacyjny	projekt,	któ-

rego	 głównym	 punktem	 będzie	
sprzątanie	odpadów	i	segregacja	
śmieci	 na	 jednym	 z	 brzeskich	
osiedli.	Autorzy	projektu	 zakła-
dają,	 że	 weźmie	 w	 nim	 udział	
około	 200	 mieszkańców	 Brze-
ska.	Akcja	promować	będzie	ideę	
oszczędzania	 energii	 i	 wody,	
zbiórki	elektroodpadów	i	używa-
nie	 wielorazowych	 opakowań.	
Czek	będący	nagrodą	w	konkur-
sie	odebrała	wiceprzewodnicząca	
zarządu	stowarzyszenia,	Wiesła-
wa Put.	

Strażacy	 z	OSP Łoniowa 
dzięki	 głosom	wspierających	 ich	

pomysł	mieszkańców	będą	mogli	
zamontować	instalację	fotowolta-
iczną	 na	 bocznych	 ścianach	 ele-
wacji	 budynku	 remizy.	Nagrodę	
w	 imieniu	 autorów	 projektu	 od-
bierał	prezes	Paweł Kraj.

W	tegorocznej	edycji	konkur-
su	 zgłoszono	 30	 projektów.	 12	
z	 nich	 zakwalifikowano	 do	 II	
etapu.	O	 końcowych	wynikach	
zadecydowało	głosowanie.	Zgod-
nie	z	regulaminem	granty	przy-
znano	dwóm	projektom	na	rzecz	
lokalnych	 społeczności	 i	 trzem	
na	 rzecz	 poprawy	 świadomości	
ekologicznej.	 	BPJ

InicJaTyWy po raz ósmy
Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, Koło Gospodyń Wiejskich „Szpilki” 
w Buczu, Ochotnicza Straż Pożarna w Buczu, Instytut Rozwoju Regio-
nalnego – Stowarzyszenie z Poręby Spytkowskiej oraz Ochotnicza Straż 
Pożarna w Łoniowej otrzymały po 10 tysięcy złotych dofinansowania na 
realizację projektów zgłoszonych do 8. edycji konkursu grantowego InicJa-
TyWy organizowanego przez Carlsberg Polska S.A. we współpracy z firmą 
Interseroh oraz Urzędem Miejskim.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury nagrodzony w konkursie projekt już wykonali

Pierwsze	rozruchy	instalacji	w	Browarze	Okocim	odby-
ły	się	na	początku	2021	roku.	Proces	usuwania	alkoholu	
następuje	 łagodnie	w	próżni,	 pod	 ciśnieniem	100	mba-
rów	i	obejmuje	kilka	etapów,	m.in.	odgazowywanie	oraz	
wstępną	i	właściwą	de-alkoholizację.	Obróbka	piwa	od-
bywa	się	w	niskiej	temperaturze,	aby	utrzymać	wysoką	
stabilność	i	zapewnić	najwyższą	jakość	piwa.	

–	Pracujemy na urządzeniu o wysokim stopniu wydajno-
ści, dzięki któremu z każdych 100 hl lagera uzyskujemy 92hl 
piwa 0.0% oraz 8 hl alkoholu o stężeniu 78% –	mówi	Paweł	
Zych,	manager	ds.	produkcji	w	Browarze	Okocim	w	Brze-
sku – To nowe, zaawansowane technologicznie rozwiązanie 
pozwoli nam jeszcze pełniej odpowiadać na rosnące zainte-
resowanie konsumentów piwami bezalkoholowymi, zarów-
no klasycznymi, jak też w wariantach smakowych. 

Piwa	bezalkoholowe	to	w	ostatnich	latach	najszybciej	
rosnący	segment	rynku.	W	2020	r.,	mimo	pandemii,	za-
notowały	one	wysoki	wzrost	popularności	i	przekroczyły	
wartość	 1	miliarda	 złotych.	Na	 koniec	 ub.	 roku	 udział	
wartościowy	 piw	 0,0%	w	 kategorii	 piwa	wyniósł	 5,7%,	
w	porównaniu	do	4,7%	w	2019	r.	Największe	wzrosty	wo-
lumenowe	 odnotowały	 bezalkoholowe	 smakowe	 lagery	
(+34%)	i	bezalkoholowe	lagery	(+13%).

Na	 tegoroczny	sezon	Carlsberg	Polska	przygotowała	
nowości	m.in.:	 Carlsberg	 Pilsner	 0,0%,	Okocim	Radler	
0,0%	Mango	 z	marakują	 oraz	Somersby	Strawberry	&	
Lime	0,0%,	dostępne	w	sklepach	w	specjalnie	przygoto-
wanych	lodówkach	Strefy	Orzeźwienia.	Łącznie	w	ofer-
cie	piw	bezalkoholowych	znajduje	się	13	produktów	za-
spokajających	różne	gusta	konsumentów.	 	BPJ

Instalacja de-alkoholizująca
Nowa inwestycja Carlsberg Polska – instalacja de-alkoholizująca – jest ważnym kro-
kiem, pozwalającym Carlsberg Polska jeszcze lepiej odpowiadać na rosnące zainte-
resowanie konsumentów piwami 0,0%. Wartość tej inwestycji to 10 mln zł.

Nasze przekazy kierujemy głównie do osób 
w wieku 25-50 lat. Przedstawiamy pozy-
tywne wzorce zachowań w kontekście spo-
żywania alkoholu, przypominając o tym, 
że podejmowane przez nas decyzje mają 
wpływ również na nasze otoczenie. Trzeź-
we myślenie to odmowa spożywania al-
koholu przez kobiety w ciąży, opiekunów 
małoletnich, kierowców i rowerzystów – 
akcentuje	Małgorzata	Janikowska,	koor-
dynator	 programu	 z	 ramienia	Carlsberg	
Polska	 –	Dojrzałe podejście do picia al-
koholu pozwala czerpać z życia jeszcze 
więcej. Warto wiedzieć jak to robić oraz 
w jakich sytuacjach zachować absolutną 
abstynencję. 

W	tym	roku	do	udziału	w	programie	
przyłączyła	się	Marta	Frej,	która	za	pomo-
cą	 specjalnych	 rysunków	 swojego	 autor-
stwa	 w	 humorystyczny	 sposób	 przedsta-
wia	 najważniejsze	 zasady	 towarzyszące	
rozsądnej	 konsumpcji	 alkoholu.	 Rysunki	
publikowane	 są	 na	 FB	 profilu	 Carlsberg	
Polska.	Druga	 ambasadorka	 programu	–	
Agnieszka	Jędrzejek	–	w	oparciu	o	swoją	

praktykę	 udziela	 wskazówek,	 jak	 bez-
piecznie	 poruszać	 się	 rowerem	 i	 unikać	
niebezpiecznych	sytuacji	na	drogach	i	ro-
werowych	szlakach.	Na	FB	można	śledzić	
na	 bieżąco	 wszystkie	 działania	 podejmo-
wane	w	ramach	programu,	a	także	wziąć	
udział	w	konkursach	z	nagrodami.

Trzeźwość na rowerze
Raporty	Komendy	Głównej	 Policji	 są	 za-
trważające	–	w	2020	roku	doszło	do	blisko	
czterech	tysięcy	wypadków	z	udziałem	cy-
klistów.	Z	przeprowadzonych	w	maju	ba-
dań	wynika,	że	co	czwartej	osobie	zdarzyło	
się	w	ubiegłym	roku	miesięcy	jechać	rowe-
rem	 pod	 wpływem	 alkoholu.	 Szczególnie	
niepokojący	 jest	 fakt,	 że	 uczestnicy	 an-
kiety	 przyznają,	 iż	mają	 świadomość	 du-
żego	zagrożenia	płynącego	ze	spożywania	
alkoholu	w	czasie	aktywności	na	rowerze,	
a	mimo	to	nie	rezygnują	konsumpcji	napo-
jów	zwierających	procenty.

Dołączając do grona ambasadorów 
programu „Trzeźwo myślę” chciałabym 
opowiedzieć, czym jest trzeźwe myślenie 

w kontekście wypraw rowerowych. Or-
ganizując wyjazdy rowerowe, wiem jak 
istotne jest przygotowanie się do wyciecz-
ki, ale też zachowanie refleksu i zasad 
bezpieczeństwa w trakcie podróży. Wierzę, 
że dzięki temu, będziemy bezpieczniejsi na 
drogach i szlakach rowerowych – mówi	
Agnieszka	Jędrzejek. 	BPJ

Carlsberg Polska już po raz 
piąty wystartował z progra-
mem „Trzeźwo myślę” pro-
mującym odpowiedzialną 
konsumpcję alkoholu. Amba-
sadorami tegorocznej edycji 
są rysowniczka Marta Frej 
oraz Agnieszka Jędrzejek, 
organizatorka rowero-
wych wypraw pod marką 
RoweLove.
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Zabiorę	Cię	mój	młody	przyjacielu	w	po-
dróż	 do	 gwiazd,	 dalekich	 planet	 oddalo-
nych	od	Ziemi	o	miliardy	lat,	gdzie	znaj-
duje	 się	 planeta	 drzew,	 Trekson.	 Chodź	
już	 czym	 prędzej!	 Pokażę	 Ci	 pradawne	
drzewa	 o	 koronach	 sięgających	 nieba,	
o	 pniach	 tak	wielkich,	 że	 ani	 ty,	 ani	 ja,	
ani	nawet	setka	ludzi	nie	jest	ich	w	stanie	
objąć.	Ludzie	tam	są	bardzo	wysocy,	mają	
długie	ręce	i	nogi,	które	pozwalają	się	im	
wspinać	szybko	i	zręcznie	po	pniach	wiel-
kich	drzew.	W	koronach	drzew	znajdują	
się	 domy	 ukryte	 pomiędzy	 grubymi	 ga-
łęziami.	 Drzewa	 karmią	 ludzi	 owocami	
słodkimi	i	pysznymi	jak	miód.	

Zdradzę	Ci	teraz	pewną	tajemnicę.	Ci	
ludzie	znają	język	drzew.	Znajduje	się	tam	
niezwykła	 szkoła	 drzew,	 ukryta	 w	 głębi	
lasu,	na	której	 straży	stoją	dwa	potężne	
Dęby.	 Gdybyś	 słyszał	 śmiechy	 i	 radość	
dzieci	 huśtających	 się	 na	 ich	 gałęziach.	
Wyobraź	 sobie	 jak	 leżysz	 na	 miękkim	
mchu	a	 lekki	wietrzyk	 i	 gałęzie	nauczy-
ciela	 niczym	 palce	 muskają	 twą	 twarz,	
a	 drzewo	 szepcze	 i	 szumi	 ci	 do	 ucha.	
Na	 początku	 nie	 rozumiesz	 jego	 mowy	
ale	 z	 czasem	 to	 staje	 się	 naturalne.	 Pa-
nem	tej	pięknej	i	nieznanej	krainy	utka-
nej	z	szumu	i	szmeru	pradawnych	drzew	
jest	król	Ent.	Potężny	władca	wszystkich	
drzew,	 leśnych	 stworzeń	 na	 tej	 planecie	
oraz	ludzi.	Jest	tak	stary	i	pomarszczony,	
że	już	nikt	nie	wie	i	nie	pamięta	ile	może	
mieć	lat.	Po	prostu	istnieje	od	zawsze	jak	
ta	planeta.	

Pod	osłoną	nocy	w	niesłychanej	ciszy,	
wśród	 prastarych	 drzew	 oraz	 leśnych	
zwierząt	 unosi	 się	 szept	 niesiony	 przez	
wiatr.	To	potężny	król	Ent	i	jego	poddani:

–	Moi	drodzy	przyjaciele	musimy	wy-
brać	 jedno	 dziecko,	 który	 zostanie	 ludz-
kim	 królem	 drzew	 a	 tym	 samym	 moim	
następcą	–	przemówił	stanowczym	i	suro-
wym	tonem.

Wśród	 zgromadzonych	 wezbrał	 szept	
i	 na	 dobre	 rozpoczęła	 się	 głośna	 kłótnia	
pomiędzy	drzewami	i	zwierzętami.

–	Moi	mili	 od	 tego	kogo	wspólnie	wy-
bierzemy,	zależy	nasze	dalsze	 istnienie–	
westchnął	zamyślony.	–	Wiecie,	 że	mam	
wgląd	 w	 ludzkie	 dusze	 –	 kontynuował.	
–	Widzę	ich	przeznaczenie	ale	nie	umiem	
wpływać	na	ich	decyzje.	Sami	muszą	zde-
cydować	w	 odwiecznej	walce	między	 do-
brem	i	złem,	wybaczeniem	i	nienawiścią	
–	ciągnął	stary	król	Ent.

–	 A	 zatem	 wybieram	 chłopca	 o	 imie-
niu	Lectus	–	oznajmił	twardo.	Jego	serce	
i	dusza	są	czyste	i	miłosierne	–	pomyślał	
ale	zachował	tę	myśl	dla	siebie.

A	wtedy	zarówno	zwierzęta	jak	i	drze-
wa	oddały	mu	pokłon.	A	cichy	szept	roz-
nosił	się	po	całej	krainie	docierając	rów-
nież	do	ludzi	i	ich	drzewnych	domostw.

Tymczasem	 w	 domku	 na	 drzewie	
osłoniętym	 gęstym	 listowiem	 o	 różnych	
kształtach	 i	 kolorach	na	posłaniu	 z	 pta-
sich	 piór	 zasypiał	 niczego	 nieświadomy	
chłopiec	imieniem	Lectus.	A	obok	na	łóż-
ku	 spała	matka.	Szept	niesionej	nowiny	

zbudził	ją.	Wstała	więc	cichutko	i	usiadła	
przy	śpiącym	synu.	Pogłaskała	jego	jasne	
włosy	w	kolorze	miodu	 i	 gładki	 policzek	
cicho	łkając	rzekła:	

–	Mój	ukochany	synku,	zostaniesz	sam	
na	tym	świecie,	beze	mnie,	ale	czeka	cię	
ważne	 zdanie,	 od	 tego	 zależą	 losy	 ludzi	
i	drzew	na	tej	planecie–	to	mówiąc	złożyła	
mu	pocałunek	na	czole	i	szepnęła	do	ucha	
jak	bardzo	go	kocha.

Promienie	słońca	przedzierały	się	przez	
liście,	 oświetlając	 jasną	 twarz	 chłopca.	
Wstał	 szybko,	 przeciągając	 smukłe	 cia-
ło.	Jak	zwykle	zjadł	śniadanie	złożone	ze	
świeżych	 owoców,	 soczystych	 i	 słodkich.	
Złożył	pocałunek	na	ustach	matki	i	ruszył	
w	drogę	do	szkoły.	Gdyby	tylko	wiedział,	
że	to	ich	ostatnie	spotkanie…

Dzień	 w	 szkole	 w	 otoczeniu	 innych	
dzieci	 i	 drzewnych	 nauczycieli	 minął	
mu	 tak	 szybko,	 że	 nawet	 nie	 dostrzegł,	
że	 zbliża	 się	 już	 wieczór.	 Ruszył	 więc	
w	drogę	powrotną.	

Gdy	 znajdował	 się	 już	 blisko	 domu,	
usłyszał	głośne	krzyki	i	płacz	wielu	osób.	
Ruszył	 więc	 szybszym	 krokiem,	 z	 tru-
dem	przedzierając	się	przez	zgromadzony	
tłum.	Gdy	 zobaczył	 leżące	na	 ziemi	bez-
władne	ciało	mamy,	upadł	na	kolana,	gło-
śno	krzycząc:

–	Mamo,	mamusiu	wstań!!!	–	łkał.	–	Co	
się	stało???	Nie	to	nie…	nie,	nie	rozumiem	
…Mamo!…	–	krzyczał	a	jego	łzy	skapywa-
ły	na	twarz	martwej	rodzicielki.

Ktoś	chwycił	go	za	rękę,	ktoś	postawił	
na	 nogi	 i	 próbował	 odciągnąć	 od	 ciała,	
ale	Lectus	szarpał	się,	krzyczał	 i	płakał.	
Chciał	uciec,	zostać	sam	ze	zmarłą	mat-
ką	ale	ktoś	zaprowadził	go	siłą	do	domu	
na	 drzewie,	 podał	 wodę	 i	 okrył	 kocem	
z	mięciutkich	 ptasich	 piór.	 Gdy	 siedział	
wpatrzony	pustym	wzrokiem,	ktoś	usiadł	
obok	niego	na	posłaniu	i	chwycił	jego	zim-
ną	dłoń:

–	Mój	drogi	chłopcze	–	mówił	delikatny	
głos,	 głaskając	 go	 po	 plecach.	 Teraz	 już	
poznał,	kto	jest	jego	właścicielem.	To	są-
siadka	z	sąsiedniego	drzewa.	Dobra	i	po-
czciwa	Ajda.

–	Co	się	stało?–	patrzył	pustym	wzro-
kiem	przed	siebie.	–	Dlaczego	ani	król	En-
tów,	ani	jej	własne	drzewo	jej	nie	ostrze-
gło?	Jak	to	możliwe?	

–	 Synku…	 to	 były	 niebieskie	 i	 jado-
wite	węże	z	zakazanej	krainy.	Nie	wiem	
jak	mogły	się	 tu	przedostać?–	westchnę-
ła,	 sama	 zadając	 sobie	pytanie.	 –	Nasze	
zwierzęta	nas	nie	atakują–stwierdziła.

–	Co?	–	krzyknął,	wstał	strącając	dłoń.	
To	nie	możliwe,	nie	mogły	się	tu	dostać,	
niezauważone	 przez	 naszego	 władcę.	
–	Chyba,	 że	…–	nie	dokończył.	–	…	nas	
zdradził–	krzyknął	w	głębi	duszy.

–	Proszę	spróbuj	się	przespać,	odpocz-
nij	a	ja	się	tobą	zaopiekuję	–	rzekła	Ajda.

Lectus	 padł	 bezwładnie	 na	 posłanie	
i	zaczął	planować	zemstę.	Niestety	zmo-
rzył	 go	 sen,	 w	 którym	 niebieskie	 węże	
kąsają	 go	 boleśnie	 w	 serce.	 Złowieszcze	
syczenie	rozbrzmiewało	mu	w	głowie:

–	 Panie,	 pomożemy	 ci	 w	 ss…sse-
mście	na	królu	Entów	–	syknął.	–	Dołącz	
do	 nasss..,	 a	 zostaniesz	 królem	 naszej	
krainy	 i	 zabijemy	 wsss..zystkie	 drzewa	
i	 ich	 władcę.	 Zemsta,	 odwet	 chłopcze	 –	
rzekł	jadowitym	tonem.	Sss….sss..	–	śpij	
mój	panie.

Obudził	się	cały	zlany	potem	i	już	wie-
dział	co	musi	zrobić.	Spakował	potrzebne	
rzeczy	 oraz	 ostrą	 siekierę,	 którą	 ukrył	
głęboko	 pod	 ubraniem.	 Gdy	 zimna	 stal	
dotknęła	 jego	 skóry,	 przeszył	 go	 zimny	
dreszcz	ale	wiedział,	że	musi	to	zrobić	dla	
swej	ukochanej	matki.	Ruszył	przed	sie-
bie,	unikając	bliskich	mu	ludzi.	

Wędrował	nocami,	ukrywając	się	w	zim-
nych	 jaskiniach	 lub	 pod	 ziemią,	 bowiem	
tam	nie	sięgał	wzrok	króla	Enta.	A	co	noc	
śniły	 się	 mu	 niebieskie	 węże	 podobne	
do	stali,	którą	nosił	pod	ubraniem.	Syczały	
mu	do	ucha,	zatruwając	jego	umysł	pusty-
mi	słowami	i	obietnicami.	Nigdy	nie	śniła	
się	mu	jego	matka,	pomyślał	więc,	że	na-
wet	ona	go	opuściła.	Odkąd	uciekł	ze	szko-
ły	 stracił	 zdolność	 słyszenia	 i	porozumie-
wania	 się	 z	 drzewami.	Wszystko	 co	 znał	
i	kochał	utracił.	Samotny,	pokonany,	oraz	
zdradzony.	Bolało	go	serce	i	dusza.

Którejś	 nocy,	 dotarł	 do	 serca	 lasu,	
gdzie	znajdowała	się	siedziba	króla	Enta.	
Postanowił	 poczekać	 na	 odpowiedni	mo-
ment	 i	 wezwać	 niebieskie	 węże,	 które	
pomogą	 mu	 ściąć	 pradawne	 drzewo.	
Umierając	ze	strachu,	zaczaił	się	w	pustej	
norze	 i	 czekał	 na	 przybycie	 magicznych	
węży.	Już	tracił	nadzieję,	że	przypełzną,	
gdy	nagle	za	niewielkiego	krzaka	ukazały	
się	ich	wielkie	syczące	cielska:

–	Jesss...teśmy	panie	do	twych	rozka-
zów.

–	 Odwróćcie	 jego	 uwagę	 a	 ja	 wtedy	
ugodzę	go	siekierą	–	odparł.

Węże	przypełzły	pod	króla	Enta	skła-
dając	 mu	 pokłony.	 Miłym,	 słodkim	 acz	
fałszywym	głosem	rzekły:

–	 Witaj	 sss…wielki	 władco,	 przyby-
wamy	w	…	–	 już	nie	zdążyły	dokończyć,	
bo	wtem	za	ściany	lasu	wybiegł	chłopiec.	
Zamachnął	 się	 z	 całej	 siły,	 a	 zimna	 stal	
błysnęła	złowieszczo	rażąc	odbitym	świa-
tłem	 króla	 Enta.	 Wtem	 przed	 oczami	
Lectusa	 pojawiła	 się	 twarz	 jego	 zmarłej	
matki:

–	 Synku…	 nie	 –	 krzyknęła.	 I	 równie	
szybko	jak	się	pojawiła,	tak	zniknęła.

Lectus	zamarł	lecz	otrząsnął	się	szyb-
ko.

–	Nie	bądź	tchórzem	chłopcze	–	syczały	
złowieszczo,	wyciągając	długie	języki.

–Dlaczego	zdradziłeś	mnie	i	moją	mat-
kę	królu?	–	wciąż	 trzymając	w	ręku	sie-
kierę–	upadł	na	kolana,	a	łzy	wielkie	jak	
groch	skapywały	na	ziemię.

–	Nie	mogę	tego	zrobić	–	rzekł	zdziwiony	
sam	do	siebie.	Zerwał	się	na	nogi	i	uciekł	
z	powrotem	w	las.	Usłyszał	jeszcze	za	sobą	
syk	węży	i	wołanie	króla	Enta.	A	jego	łzy	
wniknęły	głęboko	w	korę	i	gałęzie	władcy,	
potwierdzając	to	co	już	wiedział.

Biegł	tak	długo,	aż	opadł	z	sił,	chłosta-
ny	 zimnym	 wiatrem	 i	 gałęziami	 drzew.	
Wyczerpany,	 załamany	 i	 pokonany	 nie	
zauważył,	że	krzaki	stały	się	mniej	gęste	
a	z	oddali	słychać	szum	wody.	Zrobił	krok	
i	wtem	nagle	 druga	 noga	 zawisła	w	 po-
wietrzu.	Krzyknął	i	zaczął	spadać	z	urwi-

ska	 skalnego.	 Nie	 zdążył	 nawet	 krzyk-
nąć	 z	 przerażenia,	 gdy	wtem	wylądował	
na	czymś	miękkim.

–	Witaj	chłopcze	–	rzekł	wielki	orzeł.
–	Pan	Nieba	–	 odetchnął	 z	ulgą	 chło-

piec.
–	Ułóż	się	na	mych	skrzydłach	i	czekaj	

jak	znajdziemy	się	nad	lasem.
Potężny	ptak	wzniósł	się	w	górę,	w	stro-

nę	 jaśniejącego	 słońca.	Trwało	 to	 chwilę	
nim	 znaleźli	 się	 nad	 koronami	 wielkich	
drzew.	 Chłopiec	 kolejny	 raz	 spadał	 gło-
wą	w	dół	tym	razem	lądując	na	materacu	
z	gęstych	liści.	Z	gałęzi	na	gałęzie	przeno-
szony	delikatnie,	aż	wylądował	na	ziemi	
u	stóp	króla	Enta.

–	Witaj	mój	chłopcze	–	rzekł	serdecznie	
władca.	Gdy	się	widzieliśmy	ostatni	raz,	
nie	dałeś	mi	nic	powiedzieć,	chciałeś	mnie	
zabić.

–	Tak	–	rzekł	pokornie	chłopiec,	chyląc	
głowę.

–	 Mimo	 ogromnego	 bólu,	 zwyciężyło	
dobro	 w	 twoim	 sercu	 Chciałeś	 zemsty,	
ale	z	niej	zrezygnowałeś.	Wygrała	miłość,	
która	wszystko	 zwycięży,	nawet	 zło	 cza-
jące	się	od	wieków	w	zakazanej	krainie.

–	Panie,	ale	dlaczego	jej	nie	ostrzegłeś?	
–	chciał	wiedzieć.

–	Chłopcze,	ani	ja,	ani	moi	poddani	nie	
mamy	wpływu	na	zło,	które	czai	się	w	za-
kazanej	krainie.	Próbujemy	was	chronić,	
ale	ono	umie	pokonać	nasze	granice	bez	
ostrzeżenia.

–	Czy	potrafisz	mi	wybaczyć?	–	schylił	
się	król	Ent,	a	jego	gałęzie	dotknęły	ziemi.

–	 Ty	…Panie	 prosisz	 mnie	 człowieka	
o	wybaczenie–zapytał	zdziwiony.

–	 Tak	 właśnie	 tak,	 bo	 bez	 względu	
na	to	kim	jesteśmy,	powinniśmy	wybaczać	
i	umieć	prosić	o	wybaczenie.	A	serce	czy-
ste	 i	miłosierne,	 takie	 jak	 twoje	 pomaga	
to	zrozumieć.	Mianuję	cię	zatem	ludzkim	
królem	 drzew.	 Jesteś	 wybranym	 Lectu-
sie.	Naucz	innych	naszego	języka.	Kochaj	
i	bądź	kochany.	Wybaczaj	 i	proś	o	wyba-
czenie.	Bądź	wierny	sobie.	A	drzewa	będą	
się	 tobą	 i	 innymi	 opiekowały.	 Dopóki	 ty	
tu	rządzisz	zło	z	zakazanej	krainy	nie	bę-
dzie	miało	wstępu.	 Żegnaj	 chłopcze,	mój,	
drzew	i	leśnych	zwierząt	przyjacielu..	

Chłopiec króla Entów
Wiktoria Cebula

Wiktoria	Cebula	 z	 klasy	VIa	 Szkoły	 Podsta-
wowej	nr	3	w	Brzesku	została	laureatką	Ogól-
nopolskiego	Konkursu	na	opowiadanie	 inspi-
rowane	ilustracjami	z	popularnej	narracyjnej	
gry	 karcianej	DIXIT	 „W	 krainie	wyobraźni”.	
Organizatorami	 konkursu	 byli	 Wydawnic-
two	Rebel	oraz	nauczyciele	z	Zespołu	Szkół	
Ogólnokształcących	 w	 Rumi.	 Opowiadanie	
Wiktorii	zatytułowane	„Chłopiec	króla	Entów”	
znalazło	 się	 w	 grupie	 20	 nagrodzonych	 prac	
(wszystkie	 zostaną	opublikowane	w	specjalnym	wydawnictwie)	 spo-
śród	479	nadesłanych	przez	młodych	autorów	z	całego	kraju.	Laureat-
kę	z	„trójki”	przygotowywała	do	konkursu	Monika	Sułek,	nauczycielka	
języka	polskiego.	Poniżej	przedstawiamy	jej	nagrodzony	utwór.	

Wiktoria znaczy zwycięstwo
Wydział	Edukacji	Kultury	i	Spor-
tu	 opracował	 plan	 pracy	 pięciu	
przedszkoli	 publicznych,	 które	
od	1	 lipca	do	31	 sierpnia	będą	
pełnić	 przemiennie	 wakacyj-
ne	 dyżury	 –	 cztery	 w	 Brzesku	
i	 jedno	w	 Jadownikach.	 Zgodnie	
z	wcześniej	ustalonym	harmono-
gramem	są	to	przedszkola	nr	2,	4	
i	9	w	Brzesku	oraz	„dwójka”	w	Ja-
downikach.	 Ze	względu	 na	 duże	
zapotrzebowanie	 podjęto	 decyzję	
o	 dołączeniu	 do	 tej	 grupy	 także	
brzeskiego	przedszkola	nr	1.

Wakacyjne dyżury
Nazwa placówki Terminy dyżuru

Publiczne	Przedszkole	nr 4	w Brzesku
ul.	Ogrodowa	10,	tel.	14	68	49	441 1.07–16.07

Publiczne	Przedszkole	nr 1	w Brzesku
ul.	Ogrodowa	13A,	tel.	14	68	49	440 19.07–30.07

Publiczne	Przedszkole	nr 9	w Brzesku
ul.	Browarna	9,	tel.	14	68	49	446 19.07–30.07

Publiczne	Przedszkole	nr 2	w Jadownikach
ul.	Szkolna	5,	tel.	14	66	33	009 2.08–13.08

Publiczne	Przedszkole	nr 2	w Brzesku
ul.	Królowej	Jadwigi	18,	tel.	14	68	63	520	 16.08–31.08

WYKAZ	DYŻURÓW
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Po	usunięciu	asfaltu	i	przygotowaniu	podbudowy	płyta	boiska	o	wy-
miarach	40	x	20	metrów	(powiększona	o	2-metrowe	„marginesy”)	zo-
stanie	pokryta	nawierzchnią	ze	sztucznej	trawy,	posypanej	substan-
cjami,	które	skutecznie	zapobiegają	jej	ścieraniu.	Zamontowane	będą	
nowe	bramki	i	tuleje	do	montażu	słupów	z	siatką	do	gry	w	siatkówkę	
na	 boisku	 wytyczonym	 odznaczającymi	 się	 żółtymi	 liniami.	 Kosze	
do	koszykówki	pozostaną	na	swoim	miejscu,	jednak	zostaną	poddane	
gruntownej	modernizacji.	Wzdłuż	 linii	 bocznych	 usytuowane	 będą	
nowe	ławki	dla	widowni.	

Brzeski	samorząd	planuje	też	rewitalizację	zieleni	na	terenie	znaj-
dującym	się	w	bezpośrednim	sąsiedztwie	boiska.	Według	wstępnych	
szacunków	koszt	tej	rewitalizacji	wynieść	ma	24	tysiące	złotych.	Już	
teraz	 opracowywany	 jest	 wniosek	 o	 dofinansowanie	 tej	 inwestycji	
przez	Wojewódzki	Fundusz	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wod-
nej.	Zakres	przewidywanych	prac	obejmuje	pokrycie	terenu	urodzaj-
ną	ziemią,	na	której	zasadzone	będą	sadzonki	drzew	i	krzewów	(klo-
ny,	 buki,	 śliwy,	 brzozy,	 graby,	 bzy,	wiązy),	 a	 także	 coraz	 bardziej	
popularne	 byliny	 i	 rośliny	miododajne.	Wszystkie	 prace	mają	 być	
zakończone	w	listopadzie	br.	

Boisko	 przy	 brzeskiej	 „jedynce”	 będzie	 czwartym	 przyszkolnym	
obiektem	sportowym	tego	 typu	przebudowanym	w	gminie	Brzesko	
na	przestrzeni	 ostatnich	kilkunastu	miesięcy.	W	zeszłym	 roku	as-
faltowa	nawierzchnia	została	zastąpiona	sztuczną	trawą	w	Jadow-
nikach,	 w	 kwietniu	 tego	 roku	 podobną	 operację	 przeprowadzono	
w	Okocimiu.	Rok	temu	nową	murawę	zyskało	również	przyszkolne	
boisko	w	Sterkowcu,	gdzie	wcześniej	nawierzchnia	była	 trawiasta,	
ale	pełna	nierówności	zagrażających	bezpieczeństwu	osób	korzysta-
jących	z	tego	obiektu.	

Ta	szeroko	zakrojona	akcja	modernizacji	szkolnych	boisk	ma	na	
celu	 nie	 tylko	 poprawę	 stanu	 bezpieczeństwa.	Nowe	 nawierzchnie	
zachęcają	 do	 czynnego	 uprawiania	 sportu	 znacznie	większą	 liczbę	
mieszkańców,	 niż	 stary,	 wypierany	 z	 gminnego	 krajobrazu	 asfalt.	
Ważny	 jest	 również	 aspekt	 ekonomiczny.	 Stosowana	 aktualnie	
sztuczna	trawa	wykonywana	jest	z	surowców	gwarantujących	wielo-
letnią	odporność	na	działanie	czynników	atmosferycznych,	co	prak-
tycznie	na	długi	czas	wyklucza	potrzebę	dokonywania	jakichkolwiek	
remontów	czy	napraw.	 	SH

Nowe boisko szkolne
Jeszcze w tym roku zostanie przebudowane boisko przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Brzesku. Stara, kontuzjogenna nawierzchnia asfaltowa 
zostanie zastąpiona bezpieczną sztuczną trawą. Diametralnie zmieni się 
również otoczenie samego boiska. Koszt zaplanowanej inwestycji wynieść 
ma 137 tysięcy złotych, z czego 92 600 złotych pochodzić będzie ze środków 
własnych gminy, a 44 400 zł stanowi dofinansowanie z programu „Małopol-
ska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa MIRS”, przyznane decyzją rad-
nych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

Podczas,	 gdy	powstaje	hala	 sportowa	przy	Szkole	Podstawowej	
w	Mokrzyskach,	brzeskie	władze	samorządowe	już	rozpoczęły	przy-
gotowania	do	kolejnych	 inwestycji	związanych	z	dalszą	rozbudową	
przyszkolnej	infrastruktury	sportowej.	Projekty,	których	wykonanie	
zostało	właśnie	zlecone,	dotyczą	wybudowania	w	przyszłości	podob-
nych	obiektów	przy	szkołach	w	Buczu,	Porębie	Spytkowskiej	i	Szcze-
panowie.	

–	 Planujemy	 wykonanie	 trzech	 hal	 sportowych	 o	 identycznych	
parametrach.	Projekty	otworzą	nam	drogę	do	podjęcia	starań	o	do-
finansowanie	tych	inwestycji	i	uruchomienie	dalszych	procedur.	Bę-
dzie	to	kolejny	ważny	etap	w	procesie	wyrównywania	szans.	Chcemy	
stworzyć	uczniom	wszystkich	podległych	nam	placówek	oświatowych	
jednakowe	 możliwości	 równomiernego	 rozwoju	 sportowego.	 Z	 do-
świadczenia	 wiem,	 że	 funkcjonowanie	 takich	 obiektów	 to	 również	
poprawa	warunków	 treningowych	dla	 stowarzyszeń	prowadzonych	
zorganizowane	zajęcia	sportowe	dla	dzieci	i	młodzieży	–	mówi	bur-
mistrz	Tomasz	Latocha.	

Według	 założeń	 programowych	 wykonawca	 projektów	 ma	 przy-
gotować	 dokumentację	 dla	 trzech	 obiektów	 o	 namiotowej	 konstruk-
cji	 z	 łukowatym	dachem.	Każdy	z	nich	ma	pomieścić	 salę	 sportową	
o	maksymalnych	wymiarach	30	×	16	metrów	i	minimalnych	rozmia-
rach	boiska	wynoszących	24	×	12	metrów.	Sale	będą	połączone	z	bu-
dynkami	szkolnymi	za	pomocą	przewiązek,	których	parametry	będą	
dostosowane	do	konfiguracji	terenu.	Na	płytach	głównych	każdej	hali	
wytyczone	będą	boiska	(o	niestandardowych	wymiarach)	do	piłki	ręcz-
nej,	halowej	piłki	nożnej,	siatkówki,	koszykówki	i	badmintona.	 	SH

Trzy hale sportowe

W pierwszej połowie czerwca w siedzibie Urzędu 
Miejskiego została zawarta umowa na wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczą-
cej budowy hal sportowych przy trzech szkołach 
podstawowych w gminie Brzesko. Dokument 
podpisali zastępca burmistrza Brzeska Grze-
gorz Brach oraz Sebastian Brygider, wiceprezes 
zarządu krakowskiej firmy Galicja Sport sp. z o.o.

„Bezpiecznie	 na	 wsi	 mamy	 –	
od	 30	 lat	 z	 KRUS	 wypadkom	
zapobiegamy”	 –	 tak	 brzmi	 ha-
sło	tegorocznej	edycji	konkur-
su,	 w	 którym	 uczestniczyło	 55	
uczniów	szkół	podstawowych	
z	terenu	gminy	Brzesko.	Z	tego	
grona	najwyższe	miejsce	zajęła	
Zuzanna	 Niedzielska,	 uczenni-
ca	6	klasy	Szkoły	Podstawowej	
w	Buczu.	Zdobyła	II	nagrodę	na	
szczeblu	regionalnym,	a	dodat-
kowo	wyróżnienie	w	etapie	wo-
jewódzkim.	Pięć	równorzędnych	
wyróżnień	na	poziomie	powiatu	
uzyskali:	 Magdalena	 Paprocka	
(2	 klasa	 –	 SP	 Sterkowiec),	 Ja-
kub	Bujak	 (2	klasa	–	SP	1	Ja-
downiki),	Patryk	Gałek	(6	klasa	

–	SP	Szczepanów),	Jan	Paciak	(3	klasa	–	SP	Poręba	Spytkowska)	oraz	Wojciech	Żabiński	(2	klasa	
–	SP	2	Jadowniki).	Cała	szóstka	otrzymała	nagrody	ufundowane	przez	burmistrza	Brzeska	Toma-
sza	Latochę,	który	przekazał	również	upominki	wszystkim	uczestnikom	konkursu	z	terenu	naszej	
gminy.	Warto	podkreślić,	że	najliczniej	reprezentowana	była	Szkoła	Podstawowa	w	Porębie	Spyt-
kowskiej,	która	zgłosiła	do	konkursu	prace	autorstwa	24	uczniów	tej	placówki.	

W	 tym	 roku	konkursowe	 zadanie	polegało	na	wykonaniu	dwuwymiarowej	pracy	plastycznej	
w	dowolnej	 technice,	 obrazującej	 sposoby	 zapobiegania	wypadkom	przy	pracy	w	gospodarstwie	
rolnym,	a	także	podczas	zabawy.	Promowanie	prawidłowych	zachowań	ważne	jest	szczególnie	te-
raz,	kiedy	rozpoczynają	się	wakacje	–	czas	wypoczynku	dla	dzieci,	ale	i	okres	intensywnych	prac	
polowych	oraz	wakacje.	Pracownicy	KRUS	odpowiedzialni	za	przebieg	konkursu	szczególny	nacisk	
kładą	na	wykaz	tych	czynności,	których	nie	wolno	powierzać	dzieci	poniżej	16	roku	życia.	IL

Zuzanna Niedzielska 
Wśród	swoich	zainteresowań	wymienia	sport	i	plastykę.	O	ile	jednak	tą	pierwszą	dziedziną	zajmu-
je	się	bardziej	z	pozycji	obserwatora,	to	w	sztukach	plastycznych	może	pochwalić	się	znaczącymi	
osiągnięciami.	W	marcu	tego	roku	otrzymała	wyróżnienie	w	konkursie	„Bezpieczeństwo	w	sieci”	
organizowanym	przez	Komendę	Powiatową	Policji	w	Brzesku,	Urząd	Miejski,	Stowarzyszenie	Be	
Active	oraz	Miejski	Ośrodek	Kultury.	W	zeszłym	roku	była	laureatką	konkursu	„Portret	Mamy”	
zorganizowanym	przez	 światowej	 sławy	portrecistkę	Barbarę	Kaczmarowską-Hamilton,	burmi-
strza	Brzeska	 oraz	MOK.	Laureatka	 z	Bucza	podkreśla,	 że	w	 osiąganiu	 tych	 sukcesów	bardzo	
pomocne	są	dla	niej	wskazówki	udzielane	przez	Małgorzatę	Pikulską-Babraj,	nauczycielkę	plasty-
ki	i	techniki.	Zuzannie	podczas	gali	konkursu	KRUS	towarzyszyła	jej	mama	Sylwia	Niedzielska,	
która	miała	podwójny	powód	do	satysfakcji.	Pani	Sylwia	na	co	dzień	jest	nauczycielką	edukacji	
wczesnoszkolnej	w	Niedzieliskach.	Jedno	z	wyróżnień	w	etapie	powiatowym	konkursu	otrzymał	
również	jeden	z	jej	wychowanków.	 	WP

Laureaci konkursu KRUS
Rozstrzygnięty został regionalny etap XI Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego organizowanego przez terenową placówkę Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego w Brzesku. Uroczysta gala pod-
sumowująca wyniki konkursu odbyła się w sali obrad brzeskiego 
Urzędu Miejskiego. 
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Akcja	odbyła	się	na	placu	przed	budynkiem	remizy	OSP	w	Porębie	Spytkowskiej.	Przedszkolaki	z	brze-
skiej	„czwórki”	w	piknikowej	atmosferze	pod	czujnym	okiem	miejscowych	druhów	opanowywały	od	prak-
tycznej	strony,	krok	po	kroku,	czynności	wykonywane	w	sytuacjach	wymagających	ratowania	zdrowia	
i	życia	ludzkiego.	Zajęcia	prowadzone	były	przy	użyciu	profesjonalnego	fantomu	pozyskanego	z	dotacji	
w	celach	edukacyjnych.	Resuscytacji	uczyli	dzieci	prezes	miejscowej	OSP	Krzysztof	Rachwał	oraz	druho-
wie	Rafał	Cichoń	i	Łukasz	Rzenno.	Uczestników	wycieczki	odwiedził	inicjator	całej	akcji,	burmistrz	To-
masz	Latocha,	który	w	przystępny	sposób	przedstawił	znaczenie	strażaków-ochotników	w	utrzymywaniu	
stanu	bezpieczeństwa	publicznego	na	wysokim	poziomie.	

Strażacy	zapoznali	też	swoich	gości	z	zasadami	bezpiecznego	zachowania	w	trakcie	spędzania	czasu	
wolnego.	Edukacji	towarzyszyły	zabawy	dla	dzieci,	które	przy	okazji,	z	charakterystycznym	dla	ich	wieku	
zainteresowaniem	podziwiały	strażackie	wyposażenie,	sprzęt	i	elementy	umundurowania.	Organizato-
rzy	zadbali	też	o	skromny	poczęstunek	dla	uczestników	tego	edukacyjnego	pikniku.

Termin	wycieczki	 został	 wybrany	 nieprzypadkowo.	 Już	 za	 tydzień	 rozpoczną	 się	 wakacje,	 dlatego	
brzeski	samorząd	podjął	inicjatywę,	aby	w	przystępny	sposób	wskazać	najmłodszym	mieszkańcom	na-
szej	gminy	właściwe	wzorce	postępowania	w	czasie	 letniego	wypoczynku.	Całe	wydarzenie	to	element	
szeroko	zakrojonej	akcji	profilaktycznej	nadzorowanej	przez	Urząd	Miejski.	Gmina	Brzesko	już	wcześniej	
sfinansowała	kursy	kwalifikowanej	pierwszej	pomocy	dla	strażaków	z	jednostek	OSP,	podczas	których	
omawiana	była	również	metodyka	prowadzenia	zajęć	takich,	jak	te	przeprowadzone	w	Porębie	Spytkow-
skiej.	 	MB

Edukacyjna wycieczka
Na tydzień przed wakacjami dzieci z Publicznego Przedszkola nr 4 w Brze-
sku wzięły udział w niecodziennej wycieczce, podczas której oprócz bez-
troskiej zabawy uczyły się zasad udzielania pierwszej pomocy. Wycieczkę 
zorganizował Urząd Miejski we współpracy ze strażakami z jednostki OSP 
w Porębie Spytkowskiej.

„Przedszkolne	krzesła	robią	się	zbyt	małe	–	
to	znak,	że	woła	nas	szkoła”	–	takie	motto	
przyświecało	Plastusiom,	które	na	uroczy-
stość	wieńczącą	ich	pobyt	w	„czwórce”	przy-
gotowały	 specjalny	 program	 artystyczny.	
Były	 więc	 wiersze,	 piosenki,	 a	 na	 zakoń-
czenie	brawurowo	zatańczona	zorba.	Mali	
artyści	oprócz	zasłużonych	rzęsistych	braw	
otrzymali	dyplomy	ukończenia	przedszko-
la,	pamiątkowe	zdjęcia	oraz	upominki,	któ-
re	będą	przydatne	w	szkole.	Rodzice	do	pre-
zentów	dodali	książeczki.	Oni	sami	również	
dostali	 dyplomy.	 Wręczyła	 je	 dyrektor	
Anna	Mika,	która	złożyła	 im	podziękowa-
nia	za	zaangażowanie,	wspólnie	spędzony	
czas	i	systematyczne	wspieranie	placówki.	

Specjalnym	punktem	uroczystości	była	
ceremonia	 wręczenia	 medali	 „Przyjaciel	

Przedszkola”,	które	przyznawane	są	tym	
instytucjom	 i	 osobom	 prywatnym,	 które	
w	 znaczącym	 stopniu	 wspomagali	 pla-
cówkę	w	 realizacji	ważnych	dla	 funkcjo-
nowania	placówki	przedsięwzięć.	W	tym	
roku	 medale	 otrzymało	 sześcioro	 rodzi-
ców,	 a	 także	 GoDan	 Strefa	 Uśmiechu	
Brzesko,	firma	ATECH,	Zbigniew	Kunys,	
Tomasz	Pasierb	 oraz	burmistrz	Brzeska	
Tomasz	Latocha.	

–	 Skrupulatnie	 gromadzę	 wszystkie	
dyplomy,	 wyróżnienia	 i	 nagrody,	 które	
otrzymuję	 w	 różnych	 okolicznościach.	
Ten	medal	zajmie	w	mojej	kolekcji	szcze-
gólne	 miejsce	 –	 mówi	 burmistrz	 –	 Cie-
szę	 się,	 że	 dołączyłem	 do	 tak	 zacnego	
grona.	Wyjaśnię	 tylko,	 że	 każdego	 dnia	
staram	 się	 być	 przyjacielem	wszystkich	

placówek	oświatowych	na	terenie	naszej	
gminy.	Utrzymuję	 ścisły	kontakt	 z	pra-
cownikami	 Wydziału	 Edukacji	 Kultury	
i	 Sportu,	 którzy	 merytorycznie	 odpo-
wiadają	 za	 prawidłowe	 funkcjonowanie	
szkół	 i	przedszkoli.	Wspólnie	opracowu-
jemy	 strategię	 rozwoju,	 dzięki	 czemu	
systematycznie	 podnoszony	 jest	 system	
edukacji,	 wzrastają	 tez	 kwalifikacje	
kadry	 pedagogicznej.	 Zagadnieniami	
związanymi	 z	 rozwojem	oświaty	 zajmu-
ją	się	na	co	dzień	praktycznie	wszystkie	
wydziały	 Urzędu	 Miejskiego.	 Efektem	
tych	 prac	 są	 na	 przykład	 realizowane	
wspólnie	projekty	związane	z	ekologicz-
ną	edukacją,	konkursy	sportowe,	nauko-
we	 i	 artystyczne.	 Rozbudowywana	 jest	
infrastruktura	oświatowa,	dzięki	czemu	

stale	poprawiają	 się	warunki	nauki	dla	
uczniów	i	pracy	nauczycieli.	

Burmistrz	 udekorowany	 medalem	
„Przyjaciel	 Przedszkola”	 nie	 krył	 zasko-
czenia,	 ale	 i	 on	 sam	przygotował	na	 ten	
dzień	specjalną	niespodziankę	dla	wszyst-
kich	 związanych	 z	 brzeską	 „czwórką”.	
Z	 satysfakcją	 poinformował	 wszystkich	
uczestników,	że	już	niebawem	rozpocznie	
się	długo	oczekiwana	termomodernizacja	
budynku	 Publicznego	 Przedszkola	 nr	 4	
w	Brzesku	 (więcej	 danych	na	 ten	 temat	
w	informacji	powyżej).	Będzie	to	kolejna	
tego	typu	inwestycja	realizowana	w	gmi-
nie	 w	 ciągu	 ostatnich	 dwóch	 lat.	 Aktu-
alnie	 trwają	prace	związane	z	 termomo-
dernizacją	 i	 modernizacją	 instalacji	 c.o.	
w	przedszkolu	nr	10.	 	BK

Przyjaciele przedszkola
Kadra pedagogiczna Publicznego Przedszkola nr 4 wraz z wychowankami 
i ich rodzicami w szczególny sposób zakończyli rok szkolny 2020/2021. Uro-
czystość, z uwagi na obowiązujące przepisy związane z epidemią, podzielona 
była na kilka części. 24 czerwca powitanie wakacji świętowały – oddziel-
nie – dwie grupy starszaków (Plastusie i Kubusie), którzy już od września 
rozpoczną naukę szkolną. W pożegnaniu Plastusiów uczestniczył burmistrz 
Brzeska Tomasz Latocha, na którego czekała specjalna niespodzianka. Bur-
mistrz dołączył do prestiżowego grona Przyjaciół Przedszkola.

Zakres	prac	będących	przedmiotem	umowy	obejmuje:	demon-
taż	i	ponowny	montaż	elementów	znajdujących	się	na	elewacji,	
usunięcie	pęknięć	murów,	ocieplenie	 ścian	piwnic,	 termomo-
dernizację,	wykonanie	tynków	i	ocieplenie	kominów.	Wykonaw-
ca	zobowiązany	jest	ponadto	do	wykonania	blacharskiej	obrób-
ki,	wymiany	zewnętrznych	parapetów	 i	 renowacji	okiennych	
krat.	W	harmonogramie	zaplanowanych	prac	ujęto	także	mon-
taż	nowych	rynien,	wymianę	skrzynki	gazowej	i	elektrycznej	
oraz	malowanie	obiektu.	

W	 otoczeniu	 przedszkola	 pojawią	 się	 okalająca	 budynek	
tzw.	opaska	z	kostki	brukowej	oraz	nowa	nawierzchnia	wyko-
nana	z	tego	samego	materiału.	W	ramach	robót	instalacyjnych	
przerobiona	zostanie	sieć	przewodów	odgromowych,	zostanie	
też	zamontowane	energooszczędne	oświetlenie	ledowe.	

Termomodernizacja	„czwórki”	to	druga	w	tym	roku	inwesty-
cja	tego	typu	realizowana	w	gminie	Brzesko.	Cały	czas	trwają	
podobne	prace	przy	Publicznym	Przedszkolu	nr	10	poszerzone	
o	modernizację	instalacji	centralnego	ogrzewania.	 	JH

Termomodernizacja 
„czwórki”

Na początku lipca br. rozpoczęła się termomo-
dernizacja budynku Publicznego Przedszkola 
nr 4 Brzesku. Burmistrz Brzeska Tomasz Lato-
cha podpisał w tej sprawie umowę z Jarosławem 
Wawrzyńcem, właścicielem Zakładu Remon-
towo-Budowlanego BUDO-TERM ze Stopnicy, 
wykonawcą inwestycji, której koszt został osza-
cowany w wysokości 210 tysięcy złotych brutto. 
Zadanie zostanie zrealizowane w całości za 
środki własne gminy, a termin zakończenia prac 
planowany jest na listopad br.
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Podczas	galowego	koncertu	wystąpili	laureaci	głównych	nagród	w	ka-
tegorii	muzycznej	oraz	Nikodem	Dytko,	zdobywca	trzeciego	miejsca	
w	 kategorii	 poetyckiej.	 Zaprezentowane	 zostały	 też	 nagrodzone	
krótkometrażowe	filmy.	W	tej	kategorii	pierwszą	nagrodę	otrzymali	
uczniowie	klasy	VII	Szkoły	Podstawowej	w	Wojakowej,	którzy	przy-
gotowali	reportaż	o	pomocy	udzielonej	mieszkance	tej	miejscowości,	
poszkodowanej	 w	 pożarze	 domu.	 Drugą	 nagrodę	 przyznano	 trzem	
uczennicom	ze	Szkoły	Podstawowej	nr	3	w	Brzesku	za	film	ukazują-
cy	zabytki	naszego	miasta,	między	innymi	kościół	św.	Jakuba	i	pałac	
Goetzów.	Pracom	plastycznym	i	 fotograficznym	poświęcona	została	
odrębna	ekspozycja	towarzysząca	całej	gali.	

Festiwal	 był	 adresowany	 do	 dzieci	 i	młodzieży	 szkół	 podstawo-
wych	powiatu	brzeskiego	i	 jest	autorskim	projektem	opracowanym	
w	Szkole	Podstawowej	w	Jasieniu	przez	Agatę Jakubowską, która	
zarazem	pełniła	 funkcję	koordynatora	konkursu.	Główne	 cele	 tego	
projektu,	 to:	 stworzenie	 uczniom	 możliwości	 twórczego	 działania;	
rozwijanie	wrażliwości	estetycznej	dzieci	i	młodzieży;	popularyzacja	
działalności	 artystycznej	 oraz	 jej	 walorów	wychowawczych;	współ-
praca	między	szkołami	powiatu	brzeskiego	oraz	promowanie	sztuki	
filmowej	wśród	 uczniów	 i	 inspirowanie	młodzieży	 do	 kreatywnego	
wykorzystania	szeroko	dostępnej	technologii	audio-video.	 	JC

Szkoła Podstawowa w Jasieniu była organiza-
torem współfinansowanego przez Urząd Miej-
ski I Festiwalu Szkół Powiatu Brzeskiego pod 
hasłem „Prawdziwa radość jest zwycięstwem…” 
Finałowa gala festiwalu połączona z ogłoszeniem 
wyników odbyła się pod koniec maja w siedzibie 
głównego organizatora. W uroczystości uczest-
niczył burmistrz Tomasz Latocha, który objął 
patronatem to wydarzenie.

Radość to zwycięstwo…

Nagrodzone wiersze
Prezentujemy	 trzy	 wiersze	 na-
grodzone	 w	 I	 Festiwalu	 Szkół	
Powiatu	 Brzeskiego	 „Prawdziwa	
radość	 jest	 zwycięstwem”	 zorga-
nizowanym	przez	Szkołę	Podsta-
wową	w	Jasieniu.	Pierwszą	na-
grodę	 zdobył	Miłosz Kołodziej,	
wszechstronnie	uzdolniony	uczeń	
VI	 klasy	 Szkoły	 Podstawowej	
w	 Buczu,	 laureat	 wielu	 konkur-
sów	 organizowanych	 w	 szkole	
i	 poza	 placówką.	 Drugie	miejsce	
zajął	rówieśnik	Miłosza,	nasz	do-
bry	 znajomy,	Leonard Popiela	
z	 klasy	VIa	Szkoły	Podstawowej	
nr	3	w	Brzesku.	W	styczniowo-
-marcowym	 wydaniu	 BIM-u	 pu-
blikowaliśmy	 jego	 opowiadanie	
„Cybermiecz króla Arcyprocesora” 
uhonorowane	I	nagrodą	w	kon-
kursie	„LEM	2021”.	Jak	widać,	
twórczość	 poetycka	 nie	 jest	 mu	
obca.	 Różnorodność	 zaintereso-
wań	cechuje	także	laureata	trze-
ciej	nagrody,	a	jest	nim	Nikodem 
Dytko	 ze	 Szkoły	 Podstawowej	
w	Jasieniu,	który	świetnie	posłu-
guje	się	nie	tylko	piórem.	W	grud-
niu	 2019	 roku	wchodził	w	 skład	
3-osobowej	 reprezentacji	 szkoły,	
która	 zajęła	 pierwsze	 miejsce	
w	konkursie	plastycznym	„Mło-
dość	wolna	od	nikotyny”	organi-
zowanym	przez	Powiatową	Stację	
Sanitarno-Epidemiologiczną	
w	Brzesku.	

Festiwalowa	 komisja	 ocenia-
ła	 12	 wierszy	 nadesłanych	 na	
konkurs.	Wszystkie	znajdują	się	
w	 naszym	 redakcyjnym	 archi-
wum	i	będą	sukcesywnie	publi-
kowane	na	łamach	BIM-u.	 	ES

Wyniki festiwalu
Kategoria plastyczno-fotograficzna.
Klasy I-IV: 1. Michalina Wąs (SP 2 Jadowniki), 2. Patrycja Młynarczyk (SP Strzelce Wielkie), 3. Aleksandra Świątkowska (SP Wojakowa).
Klasy V-VIII: 1. Łucja Jarzmik (SP Wojakowa), 2. Maria Adamczyk (SP 3 Brzesko), 3. Amelia Michalska (SP Jasień).
Kategoria poetycka: 1. Miłosz Kołodziej (SP Bucze), 2. Leonard Popiela (SP 3 Brzesko), 3. Nikodem Dytko (SP Jasień).
Kategoria muzyczna (piosenka/taniec): 1. Hanna Pajor (SP Wojakowa), 2. zespół taneczny z SP Gosprzydowa, 3. zespół wokalny z SP Mokrzyska.
Film krótkometrażowy: 1. klasa VII z SP Wojakowa, 2. Ivana Chmura, Alicja Pagacz, Julia Zelek (SP 3 Brzesko).

Prawdziwa radość
Radość	to	diament,
który	trzeba	szlifować.
Radość	to	szczęście,
które	trzeba	pielęgnować.
Radość	jest	wszędzie
wśród	nas,	dookoła.
Czy	słyszysz?
Szumem	morza	Cię	woła.
Zatrzymaj	się!	Doceń	przyrodę,
drzewa.	ptaki	i	piękną	pogodę.
Kochaj	ludzi,	przyjaciół	miej	wielu.
Spełniaj	marzenia,	dąż	do	celu.
Niech	Twa	szlachetność	promienieje,
a	każda	napotkana	dusza
do	Ciebie	się	śmieje.
Ciesz	się	drobiazgami,
doceniaj	męstwo.
To	jest	prawdziwa	radość!
To	jest	Twoje	zwycięstwo!
Miłosz Kołodziej

Obraz radości
Jakich	to	środków	użyć	wyrazu,
by	odtworzyć	przesłanie	mojego	obrazu.
Dobieram	powoli	ciepłe	kolory,
by	oddać	same	najlepsze	walory.

Uciechą	są	dla	mnie	wspólne	śniadania,
szczęściem	wspaniała	ocena	z	zadania.
Wesoło	spędzam	czas	z	kolegami,
życie	usłane	jest	wtedy	kwiatami.

Gdy	mama	patrzy	na	mnie,	słucha
i	nie	udaje,	że	jest	głucha,
uwagę	swoją	mi	poświęca,
wtedy	więcej	może	wyobraźnia	dziecięca.

Kiedy	gra	ze	mną	w	grę,
wspólnie	śmiejemy	się.
Gdy	jestem	z	tatą,	czuję	wielką	moc
a	później	razem	owijamy	się	w	koc.

Te	nasze	codzienne,	rodzinne	rozmowy
tworzą	w	całości	obraz	nietypowy
i	jeszcze,	jak	śpiewamy	wszyscy,
mam	wtedy	wzrok	od	śmiechu	szklisty.

Lubię,	jak	na	rowerach	jedziemy,
ciekawe	przygody	przeżyjemy.
Czuję	się	wolny	jak	ptak.
zatrzymałbym	tę	chwilę	na	zawsze,	o	tak!
A	kiedy	leżę	na	ciepłym	piasku,	
nocą	słucham	ciszy	w	księżyca	blasku.
Staję	się	w	wyobraźni	artystą,	
A	podczas	koncertu	jestem	basistą.	
Radością	wielką	jest	rodzina,
od	tego	wszystko	się	zaczyna.
W	takiej	bajkowej	teraźniejszości	
Nawet	nie	myślę	o	przyszłości.	
Leonard Popiela

Prawdziwa radość jest zwycięstwem 
Ha jak	Humor co	mnie	nie	opuszcza,	
Ka jak	Koledzy,	których	mam	w	klasie.	
Lubię	z	humorem	kolegów	witać,	
szczególnie	teraz	w	tym	trudnym	czasie.	

U jak	mój	Uśmiech gdy	na	śniadanie,	
Te jak	mój	Tata –	kucharz	konkretny,	
kanapkę	z	masłem,	serem,	rzodkiewką	
plus	jeszcze	jeden	składnik	sekretny	

Pe jak	Przyrządza – gdy	już	kucharzy,	
w	De jak	mym	Domu,	wyjątkowym	miejscu,	
gdzie	ciepło,	wsparcie	co	dzień	dostaję	
i	obok	osoby	bliskie	memu	sercu.	

Pe jak	mój	Pokój gdzie	się	dużo	dzieje,	
a	Wu –	Wyobraźnia,	co	mi	różne	płata	
figle	i	koziołki,	których	jest	bez	liku,	
że	aż	głowę	czasem	załamuje	tata.	

eM to	też	Marzenia i	tu	jest	dylemat,	
bo	ja	ciągle	marzę	wraz	z	nocy	nadejściem,	
główkuję	i	myślę,	jakby	tutaj	znaleźć,	
dla	ludzi	i	zwierząt,	receptę	na	szczęście.	

Gdy	mam	czas	dla	siostry	i	na	szachy	
z	dziadkiem,	
rodzice	są	dumni,	że	po	prostu	JESTEM,	
dociera	do	mnie	to	co	oczywiste:	
PRAWDZIWA	RADOŚĆ	JEST	MOIM	
ZWYCIĘSTWEM!!
Nikodem Dytko



Brzeski Magazyn Informacyjny 
Czerwiec–sierpień 202118

Bogaty	 program	 pikniku	 był	
niezwykle	atrakcyjny.	Sporym	
zainteresowaniem	 cieszyły	 się	
mobilne	 planetarium	 oraz	 ro-
werowe	miasteczko,	a	także	ob-
legany	przez	cały	czas	dmucha-
ny	 plac	 zabaw	 pełen	 zjeżdżalni	
i	trampolin.	Zwolennicy	bardziej	
ekstremalnych	 przygód	 mogli	
sprawdzić	się,	korzystając	z	euro	
bungee.	Można	było	też	z	bliska	
obejrzeć	 wyposażenie	 i	 sprzęt	
używany	na	co	dzień	przez	funk-
cjonariuszy	służb	mundurowych	
–	w	piknikowym	parku	maszyn	
stanęły	radiowozy,	policyjne	mo-
tocykle	oraz	strażackie	samocho-
dy.	Konkursy	i	zabawy	dla	dzieci	

prowadzili	pracownicy	Miejskie-
go	 Ośrodka	 Kultury.	 Były	 też	
pokazy	 taneczne	 prezentowane	
przez	mające	 już	 swoją	 renomę	
Kramer	 Dance	 Studio,	 Akade-
mię	 Ruchu	 Libra	 oraz	 Szkołę	
Tańca	 Thomas	 Dance	 (z	 aktu-
alnymi	 mistrzami	 Polski,	 Sta-
nisławem	 Ojczykiem	 i	 Nadią	
Grabką).	 Profesjonalnej	 choreo-
grafii	 nie	 zabrakło	 też	 podczas	
pokazu	 dziecięcej	 mody	 w	 wy-
konaniu	wychowanków	Publicz-
nego	Przedszkola	nr	4.	Radośnie	
i	 kolorowo	 było	 przez	 cały	 czas	
trwania	 pikniku.	 Z	 barwnymi	
kostiumami	 tancerzy,	 kilkulet-
nich	modelek	 i	modeli	 efektow-

nie	skomponowała	się	zapierają-
ca	dech	w	piersiach	półgodzinna	
eksplozja	kolorów,	które	pokryły	
niemal	 wszystkich	 uczestników	
imprezy.	HOLI	Święto	Kolorów	
trwało	tego	dnia	przez	cały	czas	
trwania	pikniku.

Mimo	 wakacyjnej	 atmosfe-
ry	znalazł	się	również	czas	na	
naukę,	 za	 sprawą	warsztatów	
języka	 angielskiego	 przygotowa-
nych	przez	specjalistów	ze	szkoły	
Helen	 Doron.	 Piknikowi	 towa-
rzyszyły	 też	 dwie	 bardzo	ważne	
akcje	 –	 nadzorowana	przez	 fun-
dację	 DKMS	 rejestracja	 poten-
cjalnych	 dawców	 szpiku	 oraz	
prowadzona	 przez	 Stowarzysze-

nie	„Nasze	dzieci”	zbiórka	pienię-
dzy	 na	 pomoc	 dla	 chorej	Oliwki	
Dzień.	Miłym	akcentem	była	pre-
zentacja	czwórki	czołowych	spor-
towców	 BOSiR-u.	 Nasz	 ekspor-
towy	 pływak	 Wojciech	 Wojdak	
oraz	 kręglarze	 Izabela	 Cebula,	
Jakub	Kuryło	 i	Gabriel	Zastaw-
nik	odnieśli	w	tegorocznym	sezo-
nie	 wiele	 znaczących	 sukcesów.	
W	uznaniu	tych	osiągnięć	otrzy-
mali	 nagrody	 rzeczowe	 ufundo-

wane	 przez	 burmistrza	 Brzeska	
Tomasza	 Latochę.	 Wręczył	 je	
sam	fundator	w	towarzystwie	dy-
rektora	Ośrodka	Marka	Dadeja.	

Organizatorzy	serdecznie	dzię-
kują	uczestnikom	za	liczny	udział	
w	wydarzeniu	i	wspaniałą,	wspól-
ną	zabawę.	Wyrazy	wdzięczności	
składają	 też	 sponsorom,	 dzięki	
którym	 sprawnie	 i	 z	 rozmachem	
zrealizowane	 zostały	 wszystkie	
punkty	programu	pikniku.	 	WP

Sponsorzy pikniku 
„WITAJCIE WAKACJE 2021”
Firma APstone Kamieniarstwo, BUS Impero, 
Zakład Produkcyjny Balviten Gluten Free, 
Brzeskie Zakłady Komunalne, Producent Mebli 
Cichoński, FHU Cukiereczek, Szkoła Językowa 
Helen Doron English, Holi – Święto Kolorów, 
szwalnia Marsell, Ewa i Mieczysław Sumako-
wie – Publiczne Przedszkole nr 4, Sklep Papier-
niczy Big Pen, Paszczaki Gotują, Klub Tańca 
Towarzyskiego Thomas Dance, Auto-Complex, 
Pierzynka Home, firma MARK, ToMaDom, 
Optyk Pokorny, Auto-Partner Marszałek&Ze-
lek, Akademia Ruchu Libra. 

Powitanie wakacji
W ostatnią niedzielę czerwca, na obiektach okalających krytą pływalnię 
w Brzesku odbył się wielki Piknik Rodzinny „Witajcie Wakacje”, w którym 
uczestniczyły dzieci, młodzież, a także dorośli mieszkańcy gminy Brze-
sko. Organizatorami wydarzenia były Brzeski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji, Gmina Brzesko, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, 
Komenda Powiatowa Policji oraz Miejski Ośrodek Kultury. Wsparło ich 
liczne grono sponsorów i przyjaciół reprezentujących miejscowe firmy, 
instytucje, placówki oświatowe i jednostki OSP. 

„WITAJCIE WAKACJE 2021” – fotorelacja
Podczas	pikniku	było	kolorowo	…

i	…tanecznie.

…odlotowo...

Ale	jazda!!!
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Fot. Paulisna Miś-Wiewióra, Mateusz Kądziołka

◄	 Sporym	zainteresowaniem	cieszyło	się	rowerowe	miasteczko,	w	którym	dzieci	
uczyły	się	podstawowych	zasad	i	przepisów	obowiązujących	w	ruchu	drogowym.

▼	 Wolontariusze	Stowarzyszenia	„Nasze	Dzieci”	prowadzili	zbiórkę	pieniędzy,	z	któ-
rej	dochód	zostanie	przeznaczony	na	pomoc	w	leczeniu	Oliwki	Dzień.	Akcja	spotka-
ła	się	z	pozytywnym	odzewem	ze	strony	uczestników	pikniku.

▲	 Szkoła	Językowa	Helen	Doron	zaprezentowała	atrakcyjne	metody	prowadzenia	za-
jęć	edukacyjnych	dla	dzieci	i	młodzieży.	

WITAJCIE WAKACJE ►

Można	było	z	bliska	obej-
rzeć	wyposażenie	i	sprzęt	
używany	na	co	dzień	
przez	policjantów	...

...albo	sprawdzić	swoją	
umiejętność	posługi-
wania	się	strażacką	
sikawką.

▲	 Czworo	sportowców	BOSiR	zostało	uhonorowanych	nagrodami	za	osiągniecia	
w	sezonie	2020/2021,	ufundowanymi	przez	burmistrza	Brzeska.	Na	zdjęciu	
od	lewej:	dyrektor	BOSiR	Marek	Dadej,	Wojciech	Wojdak,	Jakub	Kuryło,	Izabela	
Cebula,	Tomasz	Latocha	i	Gabriel	Zastawnik.

Wychowankowie	Publicznego	Przedszko-
la	nr	4	pozdrawiają	publiczność	obser-
wującą	pokaz	mody	dziecięcej.	
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Pedagodzy	awansowani	do	stopnia	nauczyciela	mianowanego,	to: Aleksandra Jarosz	(nauczyciel	
wychowania	przedszkolnego,	 logopeda)	 i	Kinga Radamska-Tarlaga	 (nauczyciel	wspomagający)	
z	P	nr	10;	Luiza Biel	(edukacja	przedszkolna)	z	SP	nr	1	Brzesko;	Magdalena Armatys	(edukacja	
wczesnoszkolna,	logopeda),	Anna Cieślik	(język	polski,	logopeda),	Joanna Piotrowska-Wróbel
(wychowawca	świetlicy,	zajęcia	rewalidacyjne),	Magdalena Sajdak	(wychowawca	świetlicy)	i	Se-
weryn Kozub	(wychowawca	świetlicy)	z	ZSP	Brzesko;	Katarzyna Nalepa	(edukacja	wczesnoszkolna,	
zajęcia	 rozwijające	 kreatywność),	Katarzyna Partyka	 (biologia)	 i	 Inez Sumara	 (edukacja	 wcze-
snoszkolna,	zajęcia	korekcyjno-kompensacyjne)	z	SP	nr	3	Brzesko;	Anna Kopytko	(edukacja	infor-
matyczna,	technika)	z	SP	Jadowniki;	Ewa Prus	(matematyka,	fi	zyka)	z	SP	Mokrzyska;	Dorota Turlej
(matematyka,	 informatyka)	 z	SP	Okocim	oraz	Anna Tota	 (edukacja	wczesnoszkolna)	 i	Agnieszka 
Semczyszak	(wychowawca	świetlicy,	pedagog)	z	SP	Poręba	Spytkowska.	 EM

 Awansowani nauczyciele

W czerwcu w siedzibie Urzędu Miejskiego burmistrz Brzeska Tomasz Latocha wręczył 
akty nadania awansu zawodowego 16 nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświa-
towych na terenie gminy. 

21	 laptopów	 wraz	 z	 oprogramowaniem	 (Micro-
soft	Offi	ce	2019	Standard	dla	Edukacji)	zakupił	
Urząd	Miejski	dzięki	dofi	nansowaniu	pozyskane-
mu	w	 ramach	 projektu	Małopolska	Tarcza	An-
tykryzysowa	 –	 Pakiet	 Edukacyjny.	 Cyfryzacja	
Szkół	 i	 Placówek	 Oświatowych	 z	 Regionalnego	
Programu	Operacyjnego	Województwa	Małopol-
skiego	2014-2020.	Koszt	zakupu	wyniósł	prawie	
75	tysięcy	złotych.	Pozyskany	tą	drogą	sprzęt	tra-
fi	ł	do	dziesięciu	szkół	podstawowych.	Dodatkowo,	
w	ramach	tego	samego	projektu	Zespół	Szkolno-
-Przedszkolny	 im.	 Jana	 Pawła	 II	 i	 Kardynała	
Stefana	Wyszyńskiego	w	Jadownikach	otrzymał
10	 internetowych	kamerek,	a	Szkoła	Podstawo-
wa	im.	Bohaterów	Westerplatte	w	Szczepanowie	
15	zestawów	słuchawkowych,	natomiast	ucznio-
wie	 i	nauczyciele	Szkoły	Podstawowej	 im.	Księ-
dza	Jana	Twardowskiego	w	Buczu	zyskali	dostęp	
do	internetu.	

– Z satysfakcją mogę poinformować, że jest 
to efekt kolejnych udanych zabiegów pracowni-

ków naszego urzędu odpowiedzialnych za pozy-
skiwanie środków zewnętrznych przeznaczonych 
na doposażenie placówek oświatowych – komen-
tuje	najnowszy	zakup	burmistrz	Tomasz	Latocha	
–	Już w zeszłym roku maksymalnie wykorzysta-
liśmy możliwości zwiększenia bazy sprzętowej 
w tej dziedzinie, dzięki czemu nauka w warun-
kach zdalnych przebiegała u nas w sposób płynny 
i praktycznie bez żadnych zakłóceń. 

Od	kwietnia	ubiegłego	roku	brzeskie	placówki	
oświatowe	wzbogaciły	się	o	sprzęt	komputerowy	
o	 łącznej	wartości	sięgającej	prawie	300	tysięcy	
złotych.	Dokonano	w	sumie	 trzech	zakupów,	za	
każdym	razem	skutecznie	wnioskując	o	pozyska-
nie	na	ten	cel	unijnych	funduszy	–	najpierw	z	Eu-
ropejskiego	 Funduszu	 Rozwoju	 Regionalnego,	
później	 z	 Centrum	 Projektów	 Polska	 Cyfrowa,	
a	teraz	od	Zarządu	Województwa	Małopolskiego	
w	ramach	projektu	grantowego	„Małopolska	Tar-
cza	Antykryzysowa	–	Pakiet	Edukacyjny.	Cyfry-
zacja	szkół	i	placówek	oświatowych”.	 MB

 Cyfryzacja placówek oświatowych

Zgodnie	z	nowymi	zasadami	wnioski	o	świadczenie	można	składać	
do	ZUS	tylko	drogą	elektroniczną,	a	jego	wypłata	będzie	odbywać	się	
bezgotówkowo,	na	wskazane	konto	bankowe.	Wnioski	należy	skła-
dać	do	30	listopada	przez	portal	informacyjno-usługowy	Emp@tia	na	
stronie	https://empatia.mpips.gov.pl/,	przez	bankowość	elektronicz-
ną	lub	portal	PUE	ZUS.	Złożenie	wniosku	w	lipcu	lub	sierpniu	gwa-
rantuje	wypłatę	świadczenia	nie	później	niż	do	końca	września.	Jeśli	
dokona	się	tego	w	kolejnych	miesiącach	(wrzesień,	październik	lub	
listopad),	wsparcie	trafi		do	rodziny	w	ciągu	dwóch	miesięcy	od	zło-
żenia	wniosku.	

Świadczenie	„Dobry	Start”	przysługuje	raz	w	roku	na	dziecko	uczą-
ce	się	w	szkole,	aż	do	ukończenia	przez	nie	20.	roku	życia	(w	przypadku	
dziecka	niepełnosprawnego	–	do	24.	roku	życia).	Program	nie	obejmuje	
przedszkolaków,	dzieci	uczących	się	w	„zerówce”,	a	także	studentów.	
Wniosek	może	złożyć	matka,	ojciec,	opiekun	prawny	lub	faktyczny.	Je-
śli	dziecko	przebywa	w	tzw.	pieczy	zastępczej,	prawo	złożenia	wniosku	
przysługuje	rodzicowi	zastępczemu,	osobie	prowadzącej	rodzinny	dom	
dziecka	 lub	 dyrektorowi	 placówki	 opiekuńczo-wychowawczej.	 Wię-
cej	 informacji	na	ten	temat	można	uzyskać	na	stronie:	https://www.
zus.pl/.	 BC

„300+” krok po kroku

Wypełnij	wniosek	oraz	załączniki	do	wniosku	drogą	elektronicz-
ną,	dołącz	do	wniosku	wymagane	dokumenty	 i	złóż	za	pomocą	
systemu	teleinformatycznego:	
– banków	 krajowych	 lub	 spółdzielczych	 kas	 oszczędnościowo-

-kredytowych	 lub	 Zakładu	 Ubezpieczeń	 Społecznych	 (PUE	
ZUS)	 świadczących	 usługi	 składania	 drogą	 elektroniczną	
wniosków	o	ustalenie	prawa	do	świadczenia	„Dobry	start”,

– utworzonego	przez	ministra	właściwego	do	spraw	rodziny	
dostępnego	na	stronie	https://empatia.mpips.gov.pl	po	ich	
uwierzytelnieniu	poprzez	zapewnione	w	tym	systemie	sposoby	
potwierdzenia	 pochodzenia	 i	 integralności	 weryfi	kowanych	
danych	w	postaci	elektronicznej.

Postępowanie	 w	 sprawie	 przyznania	 świadczenia	 dobry	 start	
kończy	się	wydaniem	informacji,	którą	otrzymasz	na	wskazany	
we	wniosku	adres	poczty	elektronicznej.	W	przypadku	odmowy	
przyznania	świadczenia	„Dobry	start”	zostanie	wydana	decyzja	
administracyjna.

Wymagane dokumenty
1. Wniosek	o	ustalenie	prawa	do	świadczenia	„Dobry	start”.
2. Do	wniosku	o	ustalenie	prawa	do	świadczenia	„Dobry	start”	

należy	dołączyć	odpowiednio:	
a) kopię	karty	pobytu	i	decyzję	−	w	przypadku	cudzoziemca	

przebywającego	 na	 terytorium	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	
na	 podstawie	 zezwolenia	 na	 pobyt	 czasowy	 udzielonego	
w	związku	z	okolicznościami,	o	których	mowa	w	art.	127	
ustawy	z	12	grudnia	2013	r.	o	cudzoziemcach;

b) kopię	 karty	 pobytu	 i	 decyzję	 o	 udzieleniu	 cudzoziemco-
wi	 zezwolenia	 na	 pobyt	 na	 terytorium	 Rzeczypospolitej	
Polskiej	 lub	 inny	 dokument	 uprawniający	 cudzoziemca	
do	pobytu	na	terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej,	który	
uprawnia	do	wykonywania	pracy;

c) kopię	 odpisu	 orzeczenia	 sądu	 wskazującego	 na	 pozosta-
wanie	dziecka	pod	opieką	naprzemienną	obojga	rodziców	
sprawowaną	 w	 porównywalnych	 i	 powtarzających	 się	
okresach;

d) kopię	orzeczenia	sądu	o	ustaleniu	opiekuna	prawnego	
dziecka;

e) oświadczenie	 o	 legitymowaniu	 się	 przez	 dziecko	 orzecze-
niem	o	niepełnosprawności.

3. Inne	dokumenty,	w	tym	oświadczenia,	niezbędne	do	ustalenia	
prawa	do	świadczenia	„Dobry	start”.

Dobry start 300+
1 lipca br. zmieniły się zasady naboru wniosków o przyzna-
nie świadczenia „Dobry Start”, które od roku szkolnego 
2021/2022 będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Świadczenia nadal przysługują wszystkim ro-
dzinom, niezależnie od wysokości dochodu.

www.mapadotacji.gov.pl

Gmina Brzesko realizuje projekt "Małopolska

Tarcza Antykryzysowa-Pakiet Edukacyjny.

Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych"

dofinansowany z Funduszy Europejskich

Celem projektu jest wsparcie zajęć dydaktycznych w szkołach podst.

poprzez zakup sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania

Dofinansowanie projektu z UE: 73 628,62 zł
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Szkoła	w	Buczu	została	zakwali-
fikowana	do	udziału	w	projekcie	
Erasmus+	 na	 podstawie	 pozy-
tywnie	zaopiniowanego	wniosku	
opracowanego	 przez	 Urszulę	
Polowiec	 przy	 merytorycznym	

wsparciu	udzielonemu	przez	dyrektora	Michała	Fudalę.	Efektem	
jest	 przyznane	dofinansowanie	w	wysokości	 24	 tysięcy	 euro	 (około	
108	tysięcy	złotych).

– Twórcy programu Erasmus+ priorytetowo traktują zagadnienia dotyczące 
podnoszenia poziomu kompetencji kadry pedagogicznej. Otwierają się przed 
nami nowe perspektywy. Mamy nadzieję, że właśnie zaczynamy dłuższą przygo-
dę, podczas której zapoznamy się z europejskim podejściem do edukacji. Zaraz 
po wakacjach zamierzamy ubiegać się o tak zwaną „akredytację Erasmus+” 
dającą wiele możliwości pozyskiwania unijnych funduszy. Wiosną przyszłego 
roku wystartujemy w naborze Erasmus+ na lata 2021–2027, co może pozwolić 
nam na uczestniczenie w projektach, których przewodnimi tematami są „Heal-
thy living human” oraz „Muzyka nie zna granic” – zapowiada Michał Fudala. 
Dyrektor podkreśla, że udział w programie to nie tylko korzyści dla kadry na-
uczycielskiej i uczniów, ale również ogromne wyzwanie dla koordynatorów 
projektu. Twierdzi, że w ostatnich latach w gminie Brzesko takie inicjatywy 
nie były podejmowane – Przystępując do programu tworzymy bazę dobrych 
praktyk dla kolejnych projektów. Myślę, że z naszych doświadczeń skorzystają 
także inne szkoły z gminy Brzesko – kwituje. 	WP

Erasmus+ w Buczu
Szkoła Podstawowa w Buczu przystąpiła do pro-
gramu Erasmus+, w ramach którego część nauczy-
cieli z tej placówki weźmie udział w szkoleniach 
podnoszących ich zawodowe kwalifikacje. Jesz-
cze w tym roku troje z nich wyjedzie na Maltę, 
by uczestniczyć w dwutygodniowych kursach 
metodycznych. Będą to nauczyciele języka angiel-
skiego oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkol-
nej. W 2022 roku planowane są kolejne wyjazdy na 
południe Europy, w tym także do Barcelony. Z moż-
liwości uczestnictwa w szkoleniach skorzystają też 
poloniści, pedagog szkolny i kadra zarządzająca.

Stołówka	została	wybudowana	na	przełomie	lat	
2007–2008.	W	 obecnym	 stanie	 praktycznie	 nie	
nadaje	 się	 do	 użytku.	Według	 opinii	 pracowni-
ków	Sanepidu	wymaga	gruntownych	prac	w	celu	
przywrócenia	 jej	 obowiązujących	 standardów	
higienicznych.	 Większość	 kuchennych	 mebli	
i	 urządzeń	 sięgnęło	 takiego	 poziomu	 zużycia,	
że	koszt	ich	ewentualnej	naprawy	byłby	zbliżo-
ny	 do	 ceny	 zakupu	 nowego	 wyposażenia.	 Cała	
kuchnia	musi	być	poddana	gruntownej	przebu-
dowie	–	oprócz	wymiany	sprzętów	konieczne	jest	
malowanie	i	przeróbka	oświetlenia,	bo	to,	które	
funkcjonuje	 do	 tej	 pory,	 nie	 spełnia	 wymogów	
wynikających	z	przepisów	prawa	pracy.

Sporo	zastrzeżeń	budzi	też	sama	jadalnia,	wy-
magająca	pilnej	przebudowy.	Jest	to	w	tej	chwili	
ciasne	 pomieszczenie,	 zajmujące	 powierzchnię	
zaledwie	 10	 metrów	 kwadratowych.	 Jednorazo-
wo	może	w	 niej	 spożywać	 posiłek	maksymalnie	
10-12	 osób.	Tak	mała	powierzchnia	wymusza	
zwiększanie	 częstotliwości	 przerw	 obiadowych,	
co	znacznie	dezorganizuje	system	działania	całej	
placówki.	Te	mankamenty	dostrzegają	nie	tylko	
przedstawiciele	Sanepidu,	 ale	 i	 sami	uczniowie,	

nauczyciele	 i	 rodzice,	 których	 część	 rezygnuje	
z	 korzystania	 ze	 stołówki	 przez	 ich	 dzieci.	 Do-
strzega	 je	 również	 burmistrz	 Tomasz	 Latocha,	
który	już	podczas	pierwszej	wizytacji	szkoły	pod-
jął	decyzję	o	ujęcie	w	inwestycyjnych	planach	na	
najbliższą	 przyszłość	 przebudowy	 tego	 obiektu.	
Dlatego,	gdy	tylko	został	ogłoszony	wieloletni	pro-
gram	rządowy	„Posiłek	w	szkole	i	w	domu”,	zlecił	
merytorycznym	pracownikom	Urzędu	Miejskiego	
przygotowanie	wniosku	do	Małopolskiego	Urzędu	
Wojewódzkiego	o	dofinansowanie	tego	zadania.	

Wniosek został pozytywnie zaopiniowa-
ny, dzięki czemu gmina Brzesko pozyskała 
na ten cel 64 tysiące złotych, co stanowić 
będzie 80 procent kosztów całej inwesty-
cji, które mają wynieść 80 tysięcy złotych. 
Środki własne gminy to 16 tysięcy złotych.	
Remont	stołówki	szkolnej	w	Buczu	już	się	rozpo-
czął.	Wiąże	się	z	tym	doposażenie	i	dostosowanie	
jej	do	obowiązujących	standardów.	

Zakres	prac	budowlanych	jest	bardzo	szeroki.	
Zmieni	się	układ	ścian	działowych	oraz	otworów	
okiennego	i	drzwiowego,	dzięki	czemu	pomiesz-
czenia	staną	się	bardziej	przestronne	i	funkcjo-
nalne.	Wymienione	zostaną	wszystkie	instalacje	
oraz	 stolarka	 drzwiowa	 i	 okienna.	 Kompletnie	
wyposażone	będą	stanowiska:	sporządzania	po-
traw	i	napojów	oraz	ciast,	obróbki	wstępnej,	ob-
róbki	cieplnej,	a	także	sporządzania	potraw	mię-
snych.	Wszystkie	zakupione	do	kuchni	i	stołówki	
meble	oraz	urządzenia	będą	posiadać	określone	
normami	atesty.	 	WP

Przebudowa stołówki szkolnej 
W pierwszych dniach wakacji rozpoczął się długo oczekiwany przez 
nauczycieli, rodziców i uczniów remont stołówki szkolnej w Buczu. 
Koszt przebudowy wyniesie 80 tysięcy złotych, a inwestorem jest Urząd 
Miejski, który pozyskał na ten cel dofinansowanie z Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w ramach wieloletniego programu rządowego 
„Posiłek w szkole i w domu”.

Pod	koniec	czerwca,	dzień	po	zakończeniu	roku	szkolnego	w	Regio-
nalnym	Centrum	Kulturalno	–	Bibliotecznym	w	Brzesku	odbyła	się	
uroczystość	 wręczenia	 stypendiów	 uczniom	 Szkoły	 Podstawowej	
nr	3	w	Brzesku	za	wysokie	wyniki	w	nauce	(średnia	ocen:	powyżej	
5,69)	oraz	za	uzyskanie	szczególnych	osiągnięć	w	konkursach	i	za-
wodach	 sportowych.	 Stypendystom	 towarzyszyli	 ich	 rodzice	 i	 na-
uczyciele,	 a	nagrody	wręczali	 ich	 fundatorzy,	 dyrekcja	 szkoły	 oraz	
Joanna	Fidelus,	prezes	Uczniowskiego	Klubu	Sportowego	Trójeczka,	
a	także	Agnieszka	Mastalska-Sowa,	przewodnicząca	Rady	Rodziców.	
Na	podstawie	decyzji	podjętych	przez	stypendialne	komisje	nagroda-
mi	uhonorowano	73	uczniów.	Ceremonię	uświetnił	spektakl	„Buka”	
w	wykonaniu	artystów	szkolnego	koła	teatralnego	MISZMASZ,	któ-
re	w	zakończonym	niedawno	roku	szkolnym	odniosło	kilka	znaczą-
cych	sukcesów	(więcej	na	ten	temat	w	tekście	„Lustrzane	odbicie”).	
Galeria	 zdjęć	 tegorocznych	 stypendystów,	 a	 przy	 okazji	 film	 pro-
mujący	 działalność	 Szkoły	 Podstawowej	 nr	 3	w	Brzesku	 dostępne	
są	 na	 stronie	 internetowej	 (odpowiednio:	 https://psp3brzesko.edu.
pl/?p=2825	oraz	https://psp3brzesko.edu.pl/?p=2801).	 	WP

Stypendia dla najlepszych

– Nasze koło mimo pandemii, 
locdownów i zdalnego naucza-
nia nie zaprzestało w minionym 
roku szkolnym swojej działal-
ności. Od kwietnia trwały wy-
tężone prace nad spektaklami 
„Buka” oraz „Morze tak głę-
bokie”, które prezentowaliśmy 
na teatralnych festiwalach 
i konkursach. Ze względu na 
obowiązujący reżim sanitarny 
MISZMASZ długo nie mógł wy-
stępować na scenie bezpośrednio 
przed widownią. Dzięki pomocy 
pracowników Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Brzesku mogliśmy 
jednak oba przedstawienia na-
grać i rozpowszechniać w sieci 
– opowiada	 Magdalena	 Gło-
wacka-Zastawnik,	 która	 wraz	
z	 Agatą	 Kawalerczyk	 opiekuje	
się	szkolnym	kołem	teatralnym.

Nagranie	 „Buki”	 zostało	
zgłoszone	do	udziału	w	36.	Fe-

stiwalu	 Teatrów	Dzieci	 i	Mło-
dzieży	Bajdurek	organizowane-
go	przez	Małopolskie	Centrum	
Kultury	 Sokół	 w	 Nowym	 Są-
czu.	 Komisja	 konkursowa	 po	
obejrzeniu	 27	 konkursowych	
propozycji	postanowiła	zakwa-
lifikować	 do	 finału	 15	 przed-
stawień,	w	 tym	 również	 spek-
takl	przygotowany	przez	 teatr	
z	brzeskiej	szkoły.	Dla	młodych	
aktorów	 z	 „trójki”	 było	 to	 nie	
lada	przeżycie,	bo	w	ten	sposób	
po	 raz	 pierwszy	 od	 dłuższego	
czasu	mogli	wystąpić	na	żywo,	
mając	 styczność	 z	 publiczno-
ścią.	MISZMASZ	został	uhono-
rowany	nagrodą	specjalną.	

– Jak zaznaczono w uzasad-
nieniu do werdyktu jury, zo-
staliśmy nagrodzeni za „buko-
wanie” pandemii teatralna 
metaforą – wyjaśnia	Agata	Ka-
walerczyk,	 dodając	 przy	 tym:	
–	 Udział w Bajdurku to dla 
nas nie tylko satysfakcja z na-
grody. Ważne znaczenie mia-
ła też możliwość uczestnictwa 
w improwizacyjno-dramowych 
warsztatach prowadzonych 
przez Krystynę Husak-Przy-
było. Grand	 Prix	 tegorocznej	
edycji	festiwalu	otrzymała	gru-
pa	 teatralna	GALIMATIAS	ze	
Szkoły	 Podstawowej	w	 Żabnie	
za	przedstawienie	 zatytułowa-
ne	„Inne	kaczątko”.	

W	czerwcu	odbył	 się	 jeszcze	
jeden	 teatralny	 festiwal	 orga-
nizowany	 przez	 Małopolskie	
Centrum	 Kultury	 Sokół	 (we	
współpracy	 z	 Miejskim	 Ośrod-
kiem	 Kultury	 w	 Brzesku),	
tym	 razem	w	 całości	 w	 formie	
zdalnej.	 Były	 to	 9.	 Konfronta-
cje	Teatrów	Dzieci	 i	Młodzieży	
„Teatralne	 Lustra”,	 w	 którym	
główną	nagrodę	otrzymał	Teatr	
Tańca	BAJKA	z	Zespołu	Szkół	
Specjalnych	 dla	 Niesłyszących	
i	Słabo	Słyszących	w	Tarnowie.	
MISZMASZ	 zgłosił	 do	 konkur-
su	 oba	 nagrane	 w	 RCK-B	 wi-
dowiska.	Oba	spektakle	zostały	
nagrodzone	 LUSTRZANYMI	
ODBICIAMI	–	„Buka”	za	zwier-
ciadło	czasu,	a	 „Morze	 tak	głę-
bokie”	za	inscenizacyjny	błysk.	

Obsadę	w	obu	przedstawie-
niach	 tworzyli	 Amelia Kozioł 
z	 klasy	 VII	 a,	 Maja Gorze-
lak i Wiktoria Żak z	 klasy	
VII	b	oraz	Julia Wójcik i	Fran-
ciszek Osyba z	 klasy	 VIII	 b.	
W	 „Buce”	 wystąpiła	 też	 Julia 
Zelek z	klasy	VII	a	–	wykonując	
finałową	piosenkę.	Autorką	obu	
prezentowanych	na	konkursach	
sztuk	jest	Agata Kawalerczyk,	
zaś	reżyserem	Magdalena Gło-
wacka-Zastawnik.	 Kostiumy	
i	 scenografię	przygotowały	Mo-
nika Kowal-Osyba	oraz	Doro-
ta Wojtyś.	 	AZ

Teatralne nagrody
Członkowie Koła Teatralnego MISZMASZ działającego przy Szkole 
Podstawowej nr 3 w Brzesku uczestniczyli w czerwcu w dwóch presti-
żowych festiwalach – BAJDUREK i TEATRALNE LUSTRA, w których 
otrzymali trzy nagrody. 
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W	pierwszym	etapie	 został	 zor-
ganizowany	konkurs	plastyczny	
pod	 hasłem	 „Jak	 dbać	 o	 czyste	
powietrze”.	 w	 którym	 uczestni-
czyły	szkoły	podstawowe	z	gmi-
ny	 Brzesko.	 Celem	 konkursu	
było	 pogłębienie	 poczucia	 odpo-
wiedzialności	za	środowisko	na-
turalne	wśród	dzieci	i	młodzieży	
szkolnej,	 kształtowanie	 postaw	
proekologicznych	i	wpajanie	po-
trzeby	 dbania	 o	 otaczające	 nas	
środowisko	 naturalne.	 Każda	
ze	 szkół	 mogła	 zgłosić	 maksy-
malnie	 trzy	 prace	 wykonane	
indywidualnie,	ręcznie	lub	z	wy-
korzystaniem	 technik	 kompu-
terowych.	 Uczestnicy	 konkursu	
podzieleni	zostali	na	trzy	grupy	
wiekowe.	W	kategorii	klas	0–III	
najwyżej	 oceniona	 została	 pra-
ca,	której	autorką	 jest	Zuzanna	
Biel	 z	 klasy	 Id	 Zespołu	 Szkol-
no-Przedszkolnego	 w	 Brzesku.	
W	kategorii	 klas	 IV–VI	 zwycię-
żył	Wiktor	Hajduk	 z	 klasy	 VIb	
Szkoły	Podstawowej	w	Jasieniu.	
W	najstarszej	kategorii	pierwsze	
miejsce	 zajęła	 Joanna	 Stanisz	
z	klasy	VIII	Szkoły	Podstawowej	

w	Mokrzyskach.	Wszyscy	troje	
otrzymali	 w	 nagrodę	 domki	 dla	
owadów,	a	reprezentowane	przez	
nich	 szkoły	wzbogaciły	 się	 o	no-
woczesne,	 efektywne	 oczyszcza-
cze	powietrza	–	główne	nagrody	
konkursu.	Ponadto	każdy	uczest-
nik	 został	 obdarowany	 upomin-
kami	ufundowanymi	przez	orga-
nizatorów.	

Tuż	przed	końcem	roku	szkol-
nego	przeprowadzony	został	drugi	
etap	projektu,	w	ramach	którego	
wszystkie	 publiczne	 przedszko-
la	otrzymały	domki	dla	owadów.	
Do	każdej	z	tych	placówek	prze-
kazano	 również	 sadzonki	 ziół	
oraz	 nasiona	 miododajnych	 ro-
ślin,	które	trafiły	do	mini	szklar-
ni,	 którymi	 przedszkolaki	 wraz	
ze	 swoimi	 wychowawczyniami	
opiekują	się	już	od	roku.	

W	trzecim	etapie	na	kwietnej	
łące	rekreacyjnego	parku	położo-
nego	 pomiędzy	 osiedlami	 Ogro-
dowa	 i	 Jagiełły	 zostały	 usta-
wione	 dwa	 domki	 dla	 owadów	
zakupione	 przez	 Urząd	Miejski	
w	 ramach	 realizowanego	 aktu-
alnie	 projektu	 „Ekozorientowa-

ni	 w	 gminie	 Brzesko”,	 którego	
przebieg	 nadzoruje	 Wydział	
Ochrony	Środowiska.	W	ten	spo-
sób	zamknięty	został	trzeci	etap	
programu,	 którego	 głównymi	
założeniami	 są	 edukacja	 ekolo-
giczna	i	praktyczne	działania	na	
rzecz	poprawy	naszego	natural-
nego	 otoczenia.	 Owadzie	 domki	
ustawili	 pracownicy	 Brzeskich	
Zakładów	 Komunalnych	 odpo-
wiedzialni	za	utrzymanie	zieleni	
na	 terenie	 gminy	Brzesko.	Buj-
nie	rosnąca	trawa	zostanie	sko-
szona	w	lipcu	i	będzie	to	jedyny	
taki	 zabieg	przeprowadzony	 tu-
taj	w	tym	roku	–	zgodnie	ze	sztu-
ką	 i	 „kodeksem”	 obowiązującym	
przy	 pielęgnacji	 kwietnych	 łąk	
(patrz:	WARTO	WIEDZIEĆ).	

Pracownicy	Urzędu	Miejskie-
go	 każdego	 roku	 inicjują	 sze-
reg	 działań,	 których	 celem	 jest	
pogłębienie	 poczucia	 odpowie-
dzialności	 za	 środowisko	 natu-
ralne	 wśród	 dzieci	 i	 młodzieży	
szkolnej,	 kształtowanie	 postaw	
proekologicznych	i	wpajanie	po-
trzeby	 dbania	 o	 otaczające	 nas	
środowisko	naturalne.	 	MM

Ekozorientowani

Urząd Miejski realizuje wieloetapowy projekt 
„Ekozorientowani w Gminie Brzesko – założenie 
hoteli dla owadów, nasadzanie ziół i roślin mio-
dodajnych, edukacja ekologiczna wraz z prze-
prowadzeniem konkursu” współfinansowany 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Koszt całego przedsię-
wzięcia wynosi 19 730 złotych, z czego 13 811 zł 
to środki własne gminy, a 5 919 zł to dotacja przy-
znana przez WFOŚiGW.

Rzadkie	koszenie	kwietnych	łąk	nie	wynika	wcale	z	zaniedbania,	
ale	jest	podyktowane	racjonalną	i	przemyślaną	gospodarką	zwią-
zaną	z	utrzymaniem	zieleni.	W	przypadku,	gdy	 łąki	pokryte	 są	
jednorocznymi	mieszankami,	stosuje	się	 jeno	koszenie,	najlepiej	
pod	koniec	 sezonu	wegetacyjnego,	gdy	 rośliny	przekwitną	 i	wy-
tworzą	nasiona.	Dwa	razy	w	roku	kosi	się	łąki	wieloletnie.	

W	ogóle	sens	częstego	koszenia	traw	jest	coraz	częściej	poddawa-
ny	w	wątpliwość.	Zwolennicy	zmniejszenia	częstotliwości	takich	za-
biegów	na	poparcie	swoich	tez	przedstawiają	szereg	przekonujących	
argumentów.	O	tym,	że	kosiarki	hałasują,	wie	każdy,	ale	już	mało	
kto	zwraca	uwagę	na	fakt,	że	taki	sprzęt	wytwarza	mnóstwo	spalin,	
niejednokrotnie	ponad	10	razy	więcej	niż	samochód.	Pozostawiane	
celowo	w	dzikim	stanie	kwietne	łąki	działają	antysmogowo.	Jeden	
metr	kwadratowy	takiej	łąki	jest	w	stanie	przyjąć	od	5	do	11	gramów	
pyłów	zawieszonych,	które	dzięki	nim	nie	trafią	do	atmosfery.	Zastę-
puje	w	ten	sposób	pięcioletnie	drzewo.	Zmniejszenie	intensywności	
koszenia	traw	sprzyja	też	retencji.	Wyższe	trawy	i	kwiaty	to	dłuż-
sze	korzenie	potrzebujące	przyjęcia	większej	ilości	wody	opadowej,	
a	 to	 zmniejsza	 ryzyko	 lokalnych	 podtopień.	 To	 również	magazyn	
wody	w	okresach	długotrwałej	suszy.	

Wieloletnie	łąki	kwietne	wytwarzają	zdecydowanie	więcej	nek-
taru	i	pyłku	niż	łąki	jednoroczne,	a	to	stanowi	raj	dla	fruwających	
zapylaczy.	Żaden	tradycyjnie	utrzymywany	trawnik	tego	nie	za-
pewni.	Łąki	kwietne	to	także	mniej	szkodników	i	chwastów.	

Jest	 jeszcze	ważny	aspekt	 ekonomiczny.	Statystycy	 obliczyli,	
że	w	Polsce	kosiarki	spalinowe	tankują	około	40	milionów	litrów	
benzyny	rocznie,	co	kosztuje	około	2	miliardów	złotych.	

Podsumowując,	zamiast	patrzeć	na	wypaloną,	zżółkłą	trawę	le-
piej	cieszyć	oczy	barwnymi	kwiatami	porastającymi	kwietne	łąki.	
Koszone	raz,	góra	dwa	razy	rocznie.	Najlepiej	ręczną	kosą.	 	DZ

Warto wiedzieć!
Nagrodzona	praca	Joanny	Stanisz,	kategoria	7–8

Nagrodzona	praca	Zuzanny	Biel,	kategoria	0–3
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– W ramach akcji podjęto szereg działań związa-
nych z ochroną powietrza. Od wielu lat szczegól-
ny nacisk kładziemy na edukację mieszkańców 
w dziedzinie ekologii. W zeszłym roku wydaliśmy 
tysiąc kolorowanek dla przedszkolaków, a tak-
że 9 tysięcy informacyjnych ulotek związanych 
tematycznie z niską emisją oraz obowiązkami 
wynikającymi z uchwały antysmogowej dla wo-

jewództwa małopolskiego	–	mówi	Danuta	Zięba,	
dyrektor	Wydziału	Ochrony	Środowiska.	

Świetnym	 pomysłem	 okazał	 się	 zakup	 mini	
szklarni	 z	miododajnymi	 roślinami,	 które	 trafi-
ły	 do	 brzeskich	 przedszkoli.	 Swoją	 rolę	 spełnił	
też	 uruchomiony	na	 stronie	 internetowej	Urzę-
du	Miejskiego	Ekokalendarz	zawierający	ważne	
informacje	na	przykład	na	temat	ekologicznych	
świąt.	 Dużym	 powodzeniem	 cieszył	 się	 zorga-
nizowany	 we	 wrześniu	 ubiegłego	 roku	 Piknik	
Ekologiczny	 z	 atrakcyjnym	 programem,	 w	 któ-
rym	znalazły	się	między	innymi	rowerowe	kino,	
edukacyjne	 gry	 planszowe	 oraz	 Upcyclingowy	
Triathlon	–	zręcznościowy	konkurs	z	nagrodami.	
Podczas	 pikniku	 dzieci	 za	 sprawą	 niekonwen-
cjonalnych	metod	uczyły	 się	 oszczędzać	energię	
elektryczną	 (same	 zagotowały	 sobie	 wodę	 na	
herbatę,	wytwarzając	potrzebny	do	tego	prąd	…
pedałując	na	rowerze),	a	nawet	wykonywać	eko-
-torby.	 W	 ramach	 projektu	 organizowane	 były	
też	 wystawy	 obrazujące	 w	 sugestywny	 sposób	
problem	zanieczyszczania	 środowiska,	 a	przede	
wszystkim	 powietrza.	 Ponadto	 zakupiono	
i	 zamontowano	 stojaki	 rowerowe,	 a	pracownicy	

Brzesko – Czysta Gmina
Nagrodzony w ogólnopolskim konkursie „Samorząd oddychający peł-
nymi płucami” projekt „Brzesko – Czysta Gmina” to akcja mająca na celu 
rozbudzenie ekologicznej świadomości oraz kształtowanie proekologicz-
nych postaw u wszystkich mieszkańców – dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Realizowany był od marca do października ubiegłego roku.

Celem	konkursu	jest	podnoszenie	świadomości	społeczeństwa	na	
temat	chorób	płuc,	a	także	zwrócenie	uwagi	opinii	publicznej	na	za-
grożenia,	ryzyko	i	konsekwencje,	jakie	niosą	za	sobą	choroby	układu	
oddechowego.	 Wczesne	 rozpoznanie	 tych	 chorób	 stwarza	 warunki	
szybkiego	 rozpoczęcia	 terapii,	poprawy	 jakości	 życia	pacjenta,	 zapo-
biega	również	przedwczesnym	zgonom.	

Laureatami	 zostały	 trzy	 samorządy:	województwo	 pomorskie	 oraz	
gminy	Bychawa	(województwo	lubelskie)	i	Brzesko.	Komisja	konkurso-
wa,	w	skład	której	weszli	prof.	dr	hab.	n.	med.	Adam	Antczak,	dr	n.	med.	
Katarzyna	Lewandowska	oraz	Aleksandra	Rusin-Mieniewska,	z	uzna-
niem	wypowiedziała	się	na	temat	działań	podejmowanych	przez	brzeski	
samorząd.	Nagrodzony	został	projekt	„Brzesko	–	Czysta	Gmina”,	któ-
rego	realizacja,	zdaniem	jurorów,	znacznie	wybiega	poza	zakres	zadań	
własnych	gminy	ujętych	w	ustawie	o	samorządzie	terytorialnym.

Gmina Brzesko Płucami Polski

Gmina Brzesko została laureatem ogólnopol-
skiego konkursu „Samorząd oddychający peł-
nymi płucami” zainicjowanego przez firmę 
Boehringer Ingelheim, organizatora kampanii 
edukacyjnej „Płuca Polski” pod patronatem Pol-
skiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej oraz 
Polskiego Towarzystwa Wspierania Chorych na 
Idiopatyczne Włóknienie Płuc.

Urzędu	Miejskiego	mają	do	dyspozycji	rower	wykorzystywany	przy	
pracy	w	 terenie.	W	 całej	 gminie	 sukcesywnie	 rozbudowywana	 jest	
infrastruktura	sprzyjająca	rowerzystom.	W	Ogródku	Jordanowskim	
powstał	wzorcowy	kompostownik,	w	dwóch	miejscach	miasta	usytu-
owano	punkty	zbiórki	elektroodpadów,	stanął	 też	pierwszy	w	gmi-
nie	 recyklomat.	W	 pobliskich	 lasach,	 i	 innych	 terenach	 zielonych,	
niesfornych	 mieszkańców	 dyscyplinują	 fotopułapki	 skutecznie	 od-
straszające	amatorów	tworzenia	dzikich	wysypisk	śmieci.	W	parku	
rekreacyjnym	pomiędzy	osiedlami	Ogrodowa	i	Jagiełły	została	zało-
żona	kwietna	łąka	o	powierzchni	około	0,6	hektara.	

– Podejmowane przez nas działania powodują wzrost zaintereso-
wania selektywną zbiórką odpadów, a to przekłada się na zmniejsze-
nie ilości spalanych śmieci. Informacje o konsekwencjach spalania 
odpadów i używania paliw złej jakości zaowocują w przyszłości do-
brą jakością powietrza, co znacząco przyczyni się do poprawy zdrowia 
mieszkańców – podsumowuje	Danuta	Zięba.

Wymierne efekty
W	 efekcie	 działań	 prowadzonych	 przez	 brzeski	 samorząd	 wzrosła	
świadomość	 ekologiczna	 mieszkańców	 naszej	 gminy.	 Od	 początku	
roku	złożono	60	wniosków	na	wymianę	kotłów	węglowych	na	ekolo-
giczne	kotły	gazowe	oraz	na	 termomodernizację	budynków.	Miesz-
kańcy	założyli	430	zestawów	paneli	fotowoltaicznych	o	łącznej	mocy	
blisko	 3	 tysięcy	kW.	Wymiana	 źródeł	 ciepła	 oraz	przebudowa	 sys-
temów	 cieplnych	 przyniosą	 wymierny	 efekt	 w	 postaci	 znacznego	
zwiększenia	 efektywności	 energetycznej,	 zmniejszenia	 emisji	 dwu-
tlenku	węgla,	pyłów	zawieszonych	i	benzopirenu.	

Realizatorzy	 nagrodzonego	 projektu	 i	 wszelkich	 innych	 dzia-
łań	 w	 gminie	 Brzesko	 są	 przekonani,	 że	 w	 ich	 wyniku	 zwiększy	
się	komfort	życia	mieszkańców,	którzy	zyskają	większą	możliwość	
przebywania	w	zdrowym	środowisku	i	oddychania	czystym	powie-
trzem.	Już	teraz	znacznie	poprawiła	się	efektywność	wykorzysty-
wania	 energii,	 wyraźnie	 wzrosła	 ilość	 ciepła	 i	 energii	 wytwarza-
nych	przez	źródła	odnawialne.	Wszystko	to	będzie	mieć	wpływ	na	
rozwój	ekonomiczny,	a	nawet	przyciągnięcie	do	gminy	inwestorów	
zewnętrznych.	 	PRUD

Czy	w	gminie	Brzesko	możliwe	 jest	pozyskiwa-
nie	energii	cieplnej	ze	źródeł	geotermalnych?	
Istnieją	 przesłanki	 przemawiające	 na	 korzyść	
tej	 prognozy.	 Według	 dokonanych	 przez	 bie-
głych	analityków	badań,	których	wyniki	zostały	
uwzględnione	przy	opracowywaniu	Programu	
Strategii	Rozwoju	Gminy	Brzesko	na	lata	2016-
2022,	 na	 niektórych	 jej	 obszarach	występują	
strefy	o	korzystnych	parametrach	zbiornikowych	
oraz	 wysokiej	 wydajności	 wód	 z	 temperatura-
mi	w	 granicach	 45-55	 stopni	Celsjusza.	Należą	
do	 nich	 rejon	 Bucze-Dąbrówka,	 a	 także	 tereny	
Brzeska,	Okocimia	i	Poręby	Spytkowskiej.	Do-
datkowo,	 znajdujące	 się	 w	 tych	 miejscach	 pod	
powierzchnią	ziemi	zbiorniki	wypełnione	są	wo-
dami	o	wysokiej	mineralizacji.	Są	to	informacje	
przemawiające	 za	 tym,	 że	 istnieją	 potencjalne	
możliwości	 wykorzystania	 tych	 wód	 na	 skalę	
przemysłową.	

Informacje te znane były brzeskim sa-
morządowcom przynajmniej od 2013 roku, 
kiedy opracowywany był Gminny Program 
Ochrony Środowiska. Do tej pory jednak 
nikt w Urzędzie Miejskim nie próbował tej 
wiedzy wykorzystać praktycznie. Decyzję 

o przeprowadzeniu szczegółowej anali-
zy tego zagadnienia podjął dopiero teraz 
obecny burmistrz Brzeska Tomasz Latocha. 
Gdyby	 zlecone	właśnie	 działania	 jednoznacznie	
potwierdziły	zasadność	wykorzystania	tych	cen-
nych	źródeł,	byłby	to	znaczący	krok	w	kierunku	
rozwoju	produkcji	ciepła	w	mieście.	

Zakres	czynności	ujętych	w	zawartej	umowie	
jest	 bardzo	 szeroki,	 ale	 ich	wykonanie	ma	dać	
precyzyjną	wskazówkę	przy	planowaniu	rozwo-
ju	gospodarczego	gminy	w	najbliższej	przyszło-
ści.	Firma	Pro-Invest	ma	przeprowadzić	analizę	
uwarunkowań	 wykorzystania	 zasobów	 geoter-
malnych,	a	także	określić	ich	prognozowane	pa-
rametry	 (temperaturę,	 jakość	 i	mineralizację).	
Te	dane	pozwolą	na	oszacowanie	udziału	geoter-
mii	w	miejscowym	planie	zaopatrzenia	w	ciepło.	
Istotne	 znaczenie	 będzie	mieć	 ewentualne	wy-
kazanie	 dostępności	 sieci	 ciepłowniczej	 i	 moż-
liwości	 oddania	 do	 niej	 ciepła	 w	 powiązaniu	
z	 lokalizacją	otworu	lub	wykazanie	możliwości	
wykorzystania	pozyskanego	ciepła	do	ogrzewa-
nia	dużych	obiektów	na	zintegrowanym	terenie.	
Krótko	 mówiąc,	 chodzi	 o	 uprawdopodobnienie	
odbioru	pozyskanego	ciepła	z	planowanego	źró-
dła.	Zleceniodawca	ma	pół	roku	na	zrealizowa-
nie	 powierzonego	 mu	 zadania.	 Po	 tym	 czasie	
podjęte	zostaną	dalsze	kroki.	Wykonanie	doku-
mentacji	związanej	z	uruchomieniem	instalacji	
geotermalnej	oraz	projektu	robót	geologicznych	
kosztować	będzie	gminę	Brzesko	67	650	złotych.	
Potencjalna	 budowa	 samej	 instalacji	 i	 jej	 eks-
ploatacja	pochłonie	już	znacznie	wyższe	koszty,	
jednak	 ten	 sektor	 gospodarki	 obsługują	 prefe-
rencyjne	 fundusze	 rządowe	 i	 europejskie,	 po	
które	 brzeski	 samorząd	mógłby	 sięgnąć.	Oczy-
wiście,	w	grę	wchodzi	produkcja	i	przekazywa-
nie	na	dużą	skalę	ciepłej	wody.	Na	ewentualną	
działalność	 związaną	 z	 wytwarzaniem	 energii	
c.o.,	czy	też	działalnością	balneologiczną,	skry-
wane	pod	ziemią	źródła	mogą	okazać	się	niewy-
starczalne.	

Geotermalne źródła w Brzesku?
Pod koniec czerwca br. w siedzibie Urzędu Miejskiego burmistrz Brze-
ska zawarł z Piotrem Długoszem, prezesem firmy Pro-Invest sp. z o.o., 
umowę dotyczącą opracowania dokumentacji związanej z budową 
instalacji geotermalnej obejmującej wykonanie otworu wiertniczego 
i instalację urządzeń. Umowa dotyczy także opracowania projektu robót 
geologicznych, wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej ten projekt. 
To ważny krok w kierunku rozwoju gminnej gospodarki w zakresie uru-
chamiania nowych, alternatywnych źródeł energii. 
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Filmy	 zapisane	 w	 formacie	MP4	 należy	 przesłać	 do	 20	
sierpnia	 br.	 na	adres	mailowy:	 konkursARiMR@arimr.
gov.pl,	zaznaczając	w	tytule	wiadomości:	„Konkurs	filmo-

wy	pt.	„Akcja	Reanimacja	i	Moc	Ratowania”	(z	jednego	Ze-
społu	Ratownictwa	Medycznego	lub	jednostki	Ochotniczej	
Straży	Pożarnej	może	być	wysłany	tylko	jeden	film).	

Filmowi	 powinien	 towarzyszyć	 opis	 zawierający:	 ty-
tuł	 filmu,	 datę	 oraz	miejsce	 jego	wykonania	 oraz	 dane	
personalne	 uczestnika	 konkursu.	 Do	 przesyłki	 należy	
dołączyć	wypełniony	formularz	zgłoszeniowy	oraz	czytel-
nie	 podpisane	 oświadczenia.	W	 formularzu	 zgłoszenio-
wym	należy	podać	dane	uczestnika	konkursu	takie	jak:	
imię	i	nazwisko	oraz	dane	kontaktowe	w	postaci:	adre-
su	 	do	korespondencji,	numeru	telefonu	i	adresu	e-ma-
il.,	 oraz	 wskazać	 Zespół	 Ratownictwa	Medycznego	 lub	
oddział	Ochotniczej	Straży	Pożarnej,	który	reprezentuje	
uczestnik	konkursu.	Formularz	 zgłoszeniowy	 i	 oświad-
czenia	muszą	być	czytelnie	wypełnione	i	podpisane	(ska-
ny	 dokumentów	 własnoręcznie	 podpisanych	 lub	 doku-
menty	opatrzone	podpisem	elektronicznym).

W ramach przystąpienia do Konkursu Uczest-
nik oświadcza, że:
•	 posiada	 pełnię	 praw	 autorskich	 osobistych	 i	 majątko-

wych	do	zamieszczonego	przez	niego	utworu	filmowego;
•	 zgłoszona	 praca	 konkursowa	 nie	 narusza	 żadnych	

praw	osób	trzecich,	w	szczególności	praw	autorskich	
innych	podmiotów;

•	 posiada	 zgodę	 osób,	 których	 wizerunek	 utrwalono	
w	 pracy	 konkursowej	 do	 wykorzystania	 tego	 wize-
runku	na	potrzeby	konkursu,	jak	i	do	wykorzystania	
tego	wizerunku	przez	organizatora	w	ramach	prowa-
dzonych	 działań	 o	 charakterze	 informacyjno-promo-

cyjnym,	w	szczególności	w	publikacjach	i	publicznych	
prezentacjach	oraz	umieszczaniu	na	stronach	interne-
towych,	bez	ograniczeń	czasowych	i	terytorialnych;

•	 nieodpłatnie	przenosi	na	rzecz	organizatora	autorskie	
prawa	 majątkowe	 do	 nadesłanych	 prac	 konkurso-
wych,	zezwalając	na	korzystanie	oraz	przetwarzanie	
tych	prac	przez	organizatora	w	ramach	prowadzonych	
działań	 informacyjno-promocyjnych,	 w	 tym	 publiko-
wanie	na	stronie	internetowej	organizatora	na	Face-
booku	 i	 YouTube	 oraz	 w	materiałach	 promocyjnych	
i	 informacyjnych	 ARiMR,	 podczas	 publicznych	 pre-
zentacji,	na	 targach,	wystawach	 i	 innych	 imprezach	
o	charakterze	niekomercyjnym	organizowanych	przez	
ARiMR,	 dotyczących	 realizacji	 przez	 ARiMR	 zadań	
określonych	przepisami	prawa,	bez	ograniczeń	czaso-
wych	i	terytorialnych.

Wyniki	konkursu	zostaną	ogłoszone	11	września	br.,	
w	ramach	obchodów	Światowego	Dnia	Pierwszej	pomo-
cy.	Zwycięzcy	otrzymają	nagrody	(od	I	do	III	miejsca	–	
będą	 to	 fantomy	 oraz	 certyfikowane	 torby	 medyczne),	
a	wszyscy	uczestnicy	zostaną	obdarowani	drobnymi	upo-
minkami.	Najlepszy	film	zostanie	opublikowany	na	stro-
nie	i	w	mediach	społecznościowych	ARiMR.	

Szczegółowe	warunki	oraz	zasady	konkursu	są	okre-
ślone	 w	 Regulaminie	 Konkursu	 dostępnym	 na	 stronie	
www.arimr.gov.pl.	 Tam	 też	 zamieszczone	 są	wszystkie	
załączniki	do	wypełnienia,	wymagane	przez	organizato-
rów.	 	IW

Efektem konkursu ma być nagranie 
filmowe z instruktażem udzielania 
pierwszej pomocy, czyli czynności wyko-
nywanych w razie wypadku, urazu bądź 
nagłego ataku choroby, zanim zosta-
nie udzielona specjalistyczna pomoc 
medyczna. 

Celem	stworzenia	centralnej	bazy	 jest	poprawa	 jakości	
powietrza	-	likwidacja	głównej	przyczyny	zanieczyszczeń	
–	 emisji	 substancji	 powodujących	 smog.	 CEEB	 będzie	
ważnym	 narzędziem	 wspierającym	 wymianę	 starych	
kotłów	 grzewczych,	 będzie	 również	miejscem	 gdzie	 do-
stępne	będą	informacje	na	temat	wszystkich	programów	
finansowania	 wymiany	 pieców.	 Dzięki	 CEEB	 zostaną	
uruchomione	 usługi,	 które	 przyczynią	 się	 do	 poprawy	
stanu	 technicznego	 budynków	 w	 zakresie	 bezpieczeń-
stwa,	na	przykład	zamówienie	przeglądu	kominiarskie-

go	czy	inwentaryzacji	obiektu.	W	bazie	znajdą	się	doce-
lowo	 wszystkie	 budynki,	 które	 posiadają	 źródło	 ciepła	
o	mocy	nieprzekraczającej	1	MW.	

Ten	 nowy	 obowiązek	 został	 wprowadzony	 na	 pod-
stawie	 art.	 27a	 ustawy	 z	 dnia	 21	 listopada	 2008	 roku	
o	wspieraniu	termomodernizacji	i	remontów	oraz	o	cen-
tralnej	ewidencji	emisyjności	budynków	oraz	informacji	
zawartej	na	stronie	internetowej	Wydziału	ds.	Central-
nej	Ewidencji	Emisyjności	Budynków	–	Głównego	Urzę-
du	Nadzoru	Budowlanego	w	Warszawie.	 	DZ

Od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia dekla-
racji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła 
i źródeł spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Deklarację 
można złożyć drogą elektroniczną poprzez profil zaufany lub e-dowód, a także w for-
mie papierowej – listownie albo osobiście w Urzędzie Miejskim, składając formularz 
na dziennik podawczy. Na wysłanie deklaracji właściciele budynków już istniejących 
mają 12 miesięcy. W przypadku nowo powstałych obiektów należy deklarację złożyć 
w terminie 14 dni od momentu uruchomienia urządzenia wytwarzającego ciepło.

– Udziałem w Programie zainteresowana jest bardzo 
liczna grupa mieszkańców naszej gminy, co nas bardzo 
cieszy. Bardzo często dochodzi do sytuacji, kiedy mały lo-
kal biurowy nie jest w stanie pomieścić na raz wszystkich 
zainteresowanych. Szczególnie teraz, kiedy nadal obo-
wiązują nas reżimy sanitarne, wskazane jest unikanie 
zbędnego tłoku. Dlatego podjąłem decyzję o przeniesie-
nie Punktu Konsultacyjnego do budynku RCK-B, w któ-
rym znajduje się pomieszczenie znakomicie nadające się 
do obsługi naszych klientów. Sam budynek znajduje się 
w samym centrum miasta, lokal jest przestronny i przy-
stosowany do obsługi również osób niepełnosprawnych – 
wyjaśnia	burmistrz	Tomasz	Latocha.	

Już	wcześniej	został	uruchomiony	nowy	numer	 telefo-
nu	(572 842 876),	pod	którym	dyżuruje	wykwalifikowany	
pracownik	udzielający	wyczerpujących	informacji	na	temat	
możliwości	skorzystania	z	Programu	„Czyste	Powietrze”.

Gmina Brzesko już w grudniu ubiegłego roku 
zawarła z WFIŚiGW w Krakowie porozumienie 
w sprawie ustalania zasad wspólnej realizacji 
priorytetowego programu „Czyste Powietrze”. Kil-
ka miesięcy później w Urzędzie Miejskim urucho-
miony został doradczy punkt obsługi tego progra-

mu. Po przeprowadzce nowa lokalizacja na pewno 
będzie dla mieszkańców sporym udogodnieniem. 
Koszty uruchomienia i wyposażenia nowego lo-
kalu pokryte zostaną ze środków przekazanych 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

Przypominamy
W	 maju	 tego	 roku	 na	 stronie	 Narodowego	 Funduszu	
Ochrony	 Środowiska	 i	 Gospodarki	 Wodnej	 został	 uru-
chomiony	 nowy,	 dodatkowy	 generator	 wniosków	 doty-
czących	likwidacji	starych	kotłów	grzewczych	i	zastąpie-
nia	ich	nowymi,	ekologicznymi	źródłami	energii	cieplnej.	
Jest	 to	drugi,	 równolegle	działający	generator	dla	osób	
zainteresowanych	 kompleksową	 termomodernizacją	
i	wymianą	 źródeł	 ciepła,	 chcących	otrzymać	dofinanso-
wanie	 z	 programu	Czyste Powietrze.	 Aktualnie	 cały	
czas	 aktywny	 jest	Portal Beneficjenta.	Maksymalna	
wartość	dofinansowania,	w	przypadku	osób	osiągających	
najniższe	dochody,	wynosi	37	tysięcy	złotych.

Każdy	 mieszkaniec	 gminy	 Brzesko	 zainteresowany	
dofinansowaniem	 może	 zarejestrować	 się	 na	 Portalu	
Beneficjenta	Wojewódzkiego	Funduszu	Ochrony	Środo-

wiska	i	Gospodarki	Wodnej	(WFOŚiGW),	z	którego	na-
leży	pobrać	wniosek.	Ma	on	formę	aktywnego	PDF,	za-
wierającego	szereg	podpowiedzi	dla	osób	wypełniających	
ten	wniosek.	Może	też	skorzystać	z	porad	i	wskazówek	
udzielonych	przez	specjalnie	przeszkolonych	w	tym	za-
kresie	pracowników	Urzędu	Miejskiego.	

Wypełniony,	wydrukowany	i	podpisany	wniosek	nale-
ży	przesłać	lub	osobiście	złożyć	do	Wojewódzkiego	Fun-
duszu	w	Krakowie	przy	ulicy	Kanoniczej	12.	Można	go	
też	dostarczyć	do	Urzędu	Miejskiego.	

Najnowocześniejszą	drogą	złożenia	wniosku	jest	sko-
rzystanie	 z	 portalu	 rządowego	Serwisu	Rzeczpospolitej	
Polskiej.	 Aby	 z	 niego	 skorzystać,	 należy	 założyć	 Profil	
Zaufany	i	korzystać	z	podpisu	zaufanego	lub	kwalifiko-
wanego	podpisu	 elektronicznego,	 potwierdzającego	 toż-
samość	wnioskodawcy.	

Należy	pamiętać,	że	zgodnie	z	obowiązującym	Progra-
mem	Ochrony	Powietrza	w	Małopolsce,	w	naszym	regio-
nie	nie	ma	dofinansowań	dla	kotłów	na	paliwa	stałe,	opa-
lanych	węglem	lub	ekogroszkiem.	Warto	zapoznać	się	ze	
stroną	internetową	„Małopolska	w	zdrowej	atmosferze”,	
na	której	zamieszczona	jest	przykładowa	lista	urządzeń,	
na	które	można	uzyskać	dotację.	 	MM

BRZESKO. Punkt konsultacyjny w nowym miejscu
W połowie czerwca zmieniła się lokalizacja brzeskiego Punktu Informacyjno-Kon-
sultacyjnego udzielającego porad wszystkim mieszkańcom zainteresowanym pozy-
skaniem dofinansowania wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji budynków 
i montażu odnawialnych źródeł energii w ramach Programu „Czyste Powietrze”. 
Od półtora miesiąca punkt znajduje się w budynku Regionalnego Centrum Kul-
turalno-Bibliotecznego – na parterze budynku, tuż obok recepcji – w pomieszcze-
niu, w którym wcześniej mieściła się kawiarenka. Czynny jest od poniedziałku 
do czwartku w godzinach 7.30-14.30.
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Maria Karaś wspomina
Zbierałyśmy stare przyśpiewki, zasłyszane od bliskich, 
często nigdzie niezapisane oraz utwory, których prawie 
nikt nie znał i nikt wcześniej nie słyszał. Pomysłem po-
dzieliłam się z dyrektorem ośrodka kultury, panem Zbi-
gniewem Buskim. Pamiętam, że musiałam kupić wtedy 
nowy magnetofon żebyśmy mogli nagrać nasze piosenki 
na kasetę i dać ją dyrektorowi. Bardzo go to zaintereso-
wało i w 1991 roku daliśmy pierwszy występ – Kolędę 
Staropolską. Ale przygotowania zaczęliśmy rok wcze-
śniej. Na akordeonie grał Marian Piekarz. Potem zatrud-
niono pierwszego choreografa, pana Cierlika. Opracowa-
liśmy pierwsze widowiska, które do dziś wykorzystujemy 
w naszych koncertach, m.in Plewienie lnu czy Dożynki. 
Dostrzegła nas młodzież i chętnie zapisywała się do ze-
społu. Było bardzo, bardzo dużo młodzieży.

Stroje w większości szyłyśmy same. Pamiętam jak po-
życzałam od pani Janiny Kalicińskiej fartuch i odrysowy-
wałam na kalce wzory, byśmy potem mogły je powielać. 
Później znajoma pomogła nam spotkać się z profesorem 
Szewczykiem z Muzeum Etnografi cznego w Krakowie. 
Bardzo nam pomógł. Zaakceptował niektóre stworzone 
przez nas wzory i własnoręcznie namalował kolejne. 

Spotykaliśmy się w domu ludowym, przedwojennym 
jeszcze budynku, który potrzebował remontu. Wyremon-
towaliśmy go sami w czynie społecznym. Prace jeszcze nie 
były zakończone, gdy wybuchł pożar. Spłonęło wszystko 
– stroje, rekwizyty, pięknie ozdobiona scena, którą nasze 
dziewczyny same malowały, ozdobny pająk ze sznurka 
upleciony nad całą salą… I to wszystko przepadło. Więk-
szość strojów nawet nie należała do nas, bo jeszcze nie 
mieliśmy swoich. Dużo pożyczaliśmy z Rzezawy, część po-
darowano nam po Grupie Okocanie. Potem musieliśmy 
je „odtańczyć”. 

Lokum potrzebne od zaraz
–	Było wielu dobrych ludzi. Ksiądz kanonik Józef Górka 
„przygarnął” nas i pozwolił ćwiczyć w odremontowanej 
plebańskiej stodole	 –	 kończy	 swoje	 wspomnienie	 pani	
Maria.	 Warunki	 lokalowe	 były	 dość	 surowe.	 W	 zimie	
temperatura	spadała	poniżej	zera.	Trzeba	było	z	wyprze-
dzeniem	napalić	w	piecu	kafl	owym	i	tańczyć	w	grubym	
swetrze.	Nie	przeszkadzało	to	w	prowadzeniu	prób	i	or-
ganizowaniu	różnych	wydarzeń.	Miejsce	tętniło	życiem,	
skupiało	pasjonatów,	dla	których	stało	się	nieodłącznym	
elementem	 codzienności	 i	 lokalnego	 krajobrazu.	Warto	
wspomnieć,	 że	 paradoksalnie	 w	 tych	 najtrudniejszych	
warunkach,	zespół	odnosił	największe	sukcesy.	Były	
nagrody	i	zagraniczne	wyjazdy,	m.in.	do	Niemiec,	na	Wę-
gry	(trzykrotnie)	czy	do	Francji	(dwukrotnie).	Z	każdego	
miejsca	 „Porębianie”	przywozili	nie	 tylko	pamiątki,	ale	
przede	wszystkim	nowe	doświadczenia	i	pomysły.	Choć	
kurz	i	zamarzająca	w	wiadrze	woda	schodziły	na	drugi	
plan,	oczywistym	było,	że	potrzebny	jest	nowy	lokal.

Zespół	 był	 głównym	 inicjatorem	 budowy	 obecnego	
Domu	Ludowego	w	Porębie	Spytkowskiej.	W	sali	św.	Jó-
zefa	(bo	tak	nazywano	plebańską	stodołę),	organizowano	
różne	wydarzenia,	imprezy	okolicznościowe,	spartakiady	
i	rozgrywki,	aby	pokazać	jak	bardzo	aktywna	jest	lokalna	
młodzież.	A	młodzież	żeby	się	rozwijać	potrzebuje	prze-
cież	odpowiednich	warunków.	Na	każdą	imprezę	zapra-

szano	 przedstawicieli	 władz	 –	 samorządowców,	 posłów	
i	senatorów,	aby	na	własne	oczy	zobaczyli,	że	niezwłocz-
nie	 trzeba	wybudować	nowy	 budynek.	Mieszkańcy	wsi	
zbierali	podpisy	i	pisali	petycje.	W	końcu,	dzięki	wspar-
ciu	ówczesnego	wojewody	Wiesława	Wody	(późniejszego	
posła	na	sejm)	udało	się	doprowadzić	sprawę	do	szczęśli-
wego	fi	nału.	Od	2003	roku	„Porębianie”	ćwiczyli	i	wystę-
powali	w	nowym	Domu	Ludowym,	który	służy	dziś	całej	
lokalnej	społeczności.

Od	 tego	momentu	 codzienna	działalność	 stała	 się	
o	wiele	łatwiejsza.	Pozostały	problemy	fi	nansowe,	które	
w	przypadku	zespołów	folklorystycznych	w	całym	kraju	
są	codziennością.	Folklor	(na	który	tak	chętnie	powołują	
się	politycy)	wciąż	pozostaje	mocno	niedofi	nansowany.

Po co ci to?
Zapewne	 każdy	 członek	 zespołu	 folklorystycznego	 usły-
szał	 kiedyś	 to	 pytanie.	 Odpowiedź	 wbrew	 pozorom	 jest	
bardzo	złożona.	Folklor	nie	od	dziś	pasjonuje	naukowców.	
Dr.	 Marek	 Banach	 w	 publikacji	 poświęconej	 edukacyj-
nym	aspektom	folkloru	pisze: Amatorski ruch artystycz-
ny – w tym folklorystyczny – jest ważnym ogniwem w pro-
cesie wielostronnego wychowania, w szczególności zaś 
w autokreacji, wychowaniu estetycznym, moralnym czy 
patriotycznym. (…) Tu pojawiają się warunki pozwalające 
człowiekowi być podmiotem działalności folklorystycznej, 
a nie biernym odbiorcą, konsumentem wartości zawartych 
w kulturze ludowej.	To	jednak	tylko	jedno	z	bardzo	wielu	
wytłumaczeń.	 W	 raporcie	 fundacji	 Ważka	 opublikowa-
nym	w	2015	roku	czytamy	z	kolei,	 że	wstąpienie	do	ze-
społu	folklorystycznego	warunkowane	jest	m.in	zwyczaj-
ną	 chęcią	wyjścia	 z	 domu,	 poczucia	 się	 potrzebnym	 czy	
stworzenia	czegoś	wspólnie.	Dla	jednych	jest	to	potrzeba	
udowodnienia	czegoś	znajomym	i	dorównania	sąsiednim	
wsiom,	innych	kuszą	zagraniczne	wyjazdy.	Bez	względu	
na	osobiste	motywacje,	wszystkim	przyświeca	jednak	jed-
na	idea	–	ocalić	dziedzictwo	od	zapomnienia.

Dla	części	młodzieży	folklor	jest	przeżytkiem	i	szczy-
tem	obciachu,	inni	z	kolei	oddają	się	mu	bez	reszty.	Cóż	
takiego	w	nim	 jest,	 że	działa	na	 ludzi	w	 ten	sposób?	–	
Folklor jest przebogatą dziedziną kultury. To taniec, 
śpiew, muzyka, obrzędy, zwyczaje, stroje, gwara, ręko-
dzieło… To przede wszystkim ludzkie emocje, nasza prze-
szłość i tradycja. Zmiany w społeczeństwie zachodzą bar-
dzo szybko i może rzeczywiście realia naszych dziadków 
wydają się niektórym przeżytkiem, ale każdy pochodzi 
z konkretnego miejsca, ma swoich przodków. I być może 
chęć poznania tamtego życia, tamtych czasów tak fascy-
nuje. Wielu urzekają też piękne stroje, skomplikowane 
układy choreografi czne, śpiewanie z całej piersi, granie 
od serca, możliwość występowania na festiwalach i spo-
tkania podobnych sobie ludzi. To jest naprawdę ekscytu-
jące. I tu już nie ma miejsca na poczucie „obciachu”	–	od-
powiada	Aneta	Gurak.

Profesjonalni amatorzy
Dla	wielu	działalność	zespołu	ludowego	to	głównie	festi-
wale	i	nagrody.	A	tych	Porębianie	zgromadzili	na	prze-
strzeni	lat	bardzo	wiele.	Najważniejsze	imprezy,	w	któ-
rych	zespół	z	powodzeniem	brał	udział	 to	Ogólnopolski	
Festiwal	 Zespołów	 Artystycznych	 Wsi	 Polskiej,	 Mię-

dzynarodowy	Festiwal	Dziecięcych	i	Młodzieżowych	Ze-
społów	Folklorystycznych	 „Krakowiak”,	 Przegląd	Grup	
Kolędniczych	 „O	 Lipnicką	Gwiazdę”,	 Festiwal	 Kultury	
Pogórzańskiej	 „O	 złotą	 Podkowę”	 czy	 Tydzień	 Kultu-
ry	Beskidzkiej.	Bardzo	ważne	 dla	 członków	 zespołu	 są	
występy	 w	 Przeglądzie	 Zespołów	 Regionalnych,	 Kapel	
Ludowych	oraz	Grup	Śpiewaczych	„Krakowski	Wianek”	
w	Szczurowej,	w	którym	zawsze	zdobywają	nagrody	lub	
wyróżnienia.	Są	one	wyjątkowo	wartościowe,	bo	potwier-
dzają	zgodność	z	autentycznością	oraz	poprawność	wyko-
nania	tańców	i	przyśpiewek	Krakowiaków	Wschodnich.

Ważnym	 doświadczeniem	 był	 udział	 w	 wydarzeniu	
„Zatańcz	 z	 nami!	 Moniuszko”,	 podczas	 którego	 grupa	
prezentowała	swój	dorobek	na	scenie	hali	Wisły	w	Kra-
kowie	obok	innych	krakowskich	zespołów	folklorystycz-
nych.	– Wykonanie dwóch Polonezów (Moniuszki i Ogiń-
skiego) przez wszystkich wykonawców, czyli kilkadziesiat 
par pokazało ogromne piękno i moc polskiego folkloru. 
To wspaniałe, że ludzie odkrywają swoją przynależ-
ność kulturową, ale jeszcze lepiej, jeśli jest to robione we 
współpracy ze specjalistami, czyli etnografami, instruk-
torami czy muzykologami. Trzeba sięgać do źródeł, żeby 
nie tworzyć swojej własnej wizji czasów przeszłych, nie 
zniekształcać tego, czego przecież i tak dokładnie nie zna-
my. W przeciwnym razie jest się tylko przebierańcem –	
mówi	Aneta	Gurak.

„Porębianie”,	 jako	 jedni	 z	 nielicznych	 wykorzystali	
pandemię,	 by	 złapać	 wiatr	 w	 żagle.	 W	 ubiegłym	 roku	
zespół	widowiskowo	 zaprezentował	 się	w	kolejnej,	 tym	
razem	transmitowanej	online	edycji	 „Zatańcz	z	nami!”.	
W	internecie	można	zobaczyć	zrealizowane	wspólnie	
z	brzeskim	MOK-iem	wideoklipy.	Dużym	powodzeniem	
wśród	internautów	cieszyło	się	m.in.	wykonanie	Polone-
za	przed	Pałacem	Goetzów	Okocimskich	z	okazji	Święta	
Flagi,	występ	w	ramach	WOŚP	czy	utwór	„Dwa	serdusz-
ka”,	który	dzięki	fi	lmowi	Pawła	Pawlikowskiego	„Zimna	
wojna”	przeżywa	ostatnio	drugą	młodość.	W	2020	roku	
zespołowi	udało	się	nagrać	nową	płytę	audio,	fi	lm	promo-
cyjny	oraz	zreperować	wianki	i	czapki	dzięki	inicjatywie	
Porębskiego	Towarzystwa	Społeczno-Kulturalnego.

Jak rodzina
W	ciągu	trzech	dekad	przez	zespół	przewinęło	się	bli-
sko	400	osób,	w	tym	często	małżeństwa	(których	wciąż	
przybywa)	i	całe	pokolenia	rodzin	–	Każdy zostawił tutaj 
część siebie. Panuje wśród nas przyjazna atmosfera, nie 
ma zawiści. Jesteśmy razem nie tylko na scenie, wspólnie 
świętujemy śluby, bardzo przeżywamy pogrzeby... To taka 
mała, niezwykle zżyta społeczność	–	mówi	Maria	Karaś.	
Zespołowi	przyświeca	proste,	ale	jakże	prawdziwe	motto	
„Gdzie	słyszysz	śpiew,	tam	idź,	tam	dobrzy	ludzie	miesz-
kają”	–	Tym trzeba żyć. Kto tego nie doświadczył, nigdy 
nie zrozumie –	kwituje	założycielka	zespołu.	

Konrad Wójcik

Trzy dekady z folklorem
Zespół Pieśni i Tańca „Porębianie” świętuje w tym roku 30-lecie działalności. Obecnie zespół działa w strukturach Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Brzesku. Powstał z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Porębie Spytkowskiej, którego kierowniczką 
od samego początku jest Maria Karaś. Od niedawna obowiązki instruktora i opiekuna zespołu przejęła jego wieloletnia tan-
cerka Aneta Gurak. Jubileusz to zawsze czas podsumowań, retrospekcji i sentymentalnych opowieści. Czas na jedną z nich.

Fot. Paulina Ruszaj

26	 czerwca	 na	 scenie	 Miejskiego	 Ośrodka	 Kultury	
odbył	się	pierwszy	po	poluzowaniu	obostrzeń	koncert	
ZPiT	Porębianie.	Wydarzenie	zainaugurowało	obcho-
dy	30-lecia	istnienia	zespołu.	
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13	marca	 1943	 roku	 do	 notariusza	 Zygmunta	Mrowca	
wpłynęło	pismo	informujące,	że	nieruchomości	testator-
ki	zostaną	przekazane	ochronce,	którą	prowadzić	mają	
Siostry	Franciszkanki	Rodziny	Maryi.	Siostry	zaraz	po	
przybyciu	do	Mokrzysk	urządziły	w	jednym	z	budynków	
kaplicę,	w	której	codziennie	się	modliły.	

W	międzyczasie	okazało	się,	że	dokument	notarialny	
nie	został	poprawnie	przygotowany.	Zgodnie	z	nim	ma-
jątku	nie	przekazano	samym	siostrom,	a	ochronce,	któ-
rą	te	miały	jedynie	zarządzać.	Już	w	1952	roku	władze	
komunistyczne	 wykorzystały	 ten	 fakt,	 wydając	 dekret	
o	zniesieniu	fundacji	i	przejęciu	ochronki	przez	państwo.	
Placówka	 szybko	 została	 przeobrażona	 w	 przedszkole	
publiczne,	które	wkrótce	upadło.	Siostry	planowały	na-
wet	opuścić	Mokrzyska,	 jednak	po	 interwencji	biskupa	
tarnowskiego	Jana	Stepy	odstąpiły	od	tego	zamiaru.	

Już	 niedługo	 miało	 się	 okazać,	 jak	 niebagatelną	 rolę	
w	historii	wsi	odegrały	siostry.	Jak	czytamy	w	monografii	
„Powstanie parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Mokrzyskach”1	 napisanej	 przez	 pierwszego	 proboszcza	
parafii,	księdza	Mariana	Wala	„zakonnice urządzały w ka-
plicy nabożeństwa majowe, różaniec, drogę krzyżową i inne 
modlitwy, na które licznie przychodzili okoliczni mieszkań-
cy. Ludzie nie mogąc się pomieścić w małej kaplicy, stali 
na zewnątrz. Najbardziej jednak pragnęli, aby w kaplicy 
przynajmniej raz w niedzielę odprawiano mszę św. i żeby 
był w niej przechowywany Najświętszy Sakrament”.	

Było ich trzech
Trzej	gospodarze	–	Józef	Gibała,	Stanisław	Gibała	i	Sta-
nisław	 Pagacz	 –	 we	 współpracy	 z	 siostrami	 opracowali	
plan	postawienia	dużej	drewnianej	kaplicy	i	wystąpienia	
do	kurii	o	jej	erygowanie.	Wspólnymi	siłami	udało	się	wy-
remontować	i	znacznie	powiększyć	dotychczasowy	budy-
nek.	28	listopada	1956	roku	biskup	tarnowski	wydał	ofi-
cjalne	pozwolenie	na	odprawianie	w	kaplicy	nabożeństw.

Mimo	tych	zmian	kaplica	była	wciąż	zbyt	mała,	by	po-
mieścić	wszystkich	wiernych.	Podjęto	więc	decyzję	o	jej	
rozbudowaniu.	 Nie	 było	 to	 łatwe	 zadanie,	 głównie	 za	
sprawą	 sprzeciwu	 komunistycznych	 władz.	 Niemożli-
wym	 wręcz	 okazało	 się	 uzyskanie	 odpowiedniego	 po-
zwolenia.	 Aby	 obejść	 prawo,	 siostry	 musiały	 uciec	 się	
do	pewnego	fortelu.	Wniosły	o	pozwolenie	nie	na	budowę	
kaplicy,	ale	na	rozbudowę	budynku	mieszkalnego	swojej	
przełożonej,	 siostry	 Katarzyny	 Przybytniak.	 A	 do	 nie-
udzielenia	takiego	pozwolenia	podstaw	nie	było.	Roboty	
ruszyły	i	już	21	maja	1962	roku	szczepanowski	proboszcz	
Stanisław	Mendrala	poświęcił	fundamenty	przyszłej	ka-
plicy.	 Milicja	 Obywatelska	 kilkukrotnie	 spowalniała	

1	 Towarzyszącą	tekstowi	fotografię	starej	kaplicy	w	Mokrzyskach	wykonano	w	1956	roku	i	zamieszczono	w	cytowanej	monografii	autorstwa	księdza	Mariana	Wala	na	str.	46.

tempo	prac,	przetrzymywała	siostry	oraz	budowniczych	
na	kilkugodzinnych	przesłuchaniach,	a	na	miejsce	budo-
wy	wzywała	różnorakie	komisje	złożone	z	funkcjonariu-
szy	SB,	urzędników	i	milicjantów.	Same	siostry	otrzymy-
wały	pogróżki,	kary	finansowe	i	wezwania	do	zburzenia	
murów.	Pewnego	dnia	z	niewyjaśnionych	przyczyn	spło-
nęły	stodoła	i	budynek	gospodarczy.	

Sygnaturka alarmowa
„Jednak ludność szybko zorientowała się co do grożącego 
jej niebezpieczeństwa	–	pisze	ksiądz	Marian	Wal	–	Miesz-
kańcy wsi mieli umówiony znak – głos sygnaturki (…) był 
sygnałem, że kaplica jest w niebezpieczeństwie i trzeba jej 
bronić. Gdy siostry zauważyły nadjeżdżające samochody, 
zadzwoniły sygnaturką”.	 Starsi	 mieszkańcy	 Mokrzysk	
doskonale	pamiętają	choćby	wydarzenia	z	połowy	kwiet-
nia	1966	roku	gdy	doszło	do	zamieszek,	podczas	których	
wierni	 byli	 siłą	wyciągani	 przez	milicjantów	 z	 kaplicy.	
Wprawdzie	 obyło	 się	 bez	 ofiar,	 ale	 incydent	 zakończył	
się	zabiciem	deskami	okien	i	drzwi	budynku.	Kilka	dni	
później	nad	okolicą	rozpętała	się	potężna	wichura,	którą	
mieszkańcy	wykorzystali,	by	pod	jej	osłoną	zerwać	plom-
by.	 Szybko	 zostało	 to	 zauważone	 przez	 służby.	 „Znów 
rozpoczęto dochodzenia, wezwania na milicję i przesłu-
chania. Ks. Władysławowi Janusowi wymierzono 5000 zł 
grzywny, s. Katarzynie Przybytniak, Marii Ręczak i Ge-
nowefie Bieniek po 1500 zł. Nikt jednak nałożonej kwoty 
nie płacił. Przewodniczącemu powiatowej rady narodo-
wej oświadczono, że kary zostaną zapłacone, jeśli urząd 
zwróci 10 000 zł za zniszczony przez milicję dywan oraz 
za znieważony i zniszczony obraz Matki Boskiej. Inspek-
tor wydziału oświaty w Brzesku tej samej nocy dostał za-
wału serca i po kilku dniach zmarł”	–	czytamy	we	wspo-
mnieniach	proboszcza.	

Później	jeszcze	wielokrotnie	próbowano	zająć	kaplicę,	
urządzając	 w	 niej	między	 innymi	magazyn	 złomu	 (sa-
mochody	ciężarowe	pełne	materiału	stały	już	przed	wej-
ściem),	skup	tytoniu,	czy	makulatury.	Za	każdym	razem	
działania	 te	 uniemożliwiali	 mieszkańcy	 wsi	 wzywani	
głosem	sygnaturki.

Koniec wieńczy dzieło
Oficjalne	 pozwolenie	 na	 dokończenie	 budowy	 kaplicy	
(oraz	 jej	 znaczną	 rozbudowę)	 wydane	 zostało	 dopiero	
w	 maju	 1973	 roku.	 Kościół	 musiał	 wcześniej	 odkupić	
od	 państwa	 grunty	 (pierwotnie	 przekazane	 przecież	
przez	Weronikę	Pałach),	na	których	stoi	świątynia.	Od-
było	się	to	na	zasadzie	wymiany,	gdy	Prezydium	Gmin-
nej	 Rady	 Narodowej	 zwróciło	 się	 do	 księdza	 Mariana	

Rojka,	 ówczesnego	 proboszcza	 szczepanowskiej	 parafii,	
o	sprzedaż	terenu	pod	budowę	ośrodka	zdrowia.	Różnica	
w	wartości	działek	była	duża,	parafia	musiała	więc	do-
płacić	ponad	15	tysięcy	złotych.

Na	 zlecenie	 biskupa	 opiekunem	 budowy	 z	 ramienia	
parafii	 został	 zaledwie	 33-letni	 ksiądz	 Marian	 Wal,	
wówczas	szczepanowski	wikariusz.	Na	budowie	spędzał	
każdą	wolną	chwilę.	Osobiście	załatwiał	również	wszel-
kie	 sprawy	 urzędowe.	 Pracami	 budowlanymi	 kierował	
Ludwik	 Lechowicz	 przy	 wsparciu	 brygadiera	 Alojzego	
Chmielarza.	 Projekt	 kościoła	 opracował	 krakowski	 ar-
chitekt	Roman	Łomnicki.	W	pracach	uczestniczyli	głów-
nie	 parafianie,	 których	 wyznaczano	 podczas	 niedziel-
nych	mszy.	Kobiety	pracowały	na	równi	z	mężczyznami.	
Roboty	przebiegały	wolno	i	były	bardzo	trudne	z	uwagi	
na	brak	jakiegokolwiek	wsparcia	ze	strony	państwa,	czy	
miejskich	jednostek.	Wszystko	wykonywano	więc	gołymi	
rękami.	Doskwierał	ciągły	brak	surowców.

	Wmurowania	 kamienia	węgielnego	 dokonał	 biskup	
Jerzy	Ablewicz	13	września	1973	roku.	Według	kronik	
w	uroczystości	wzięło	udział	ponad	5	tysięcy	wiernych,	
26	kapłanów	i	14	sióstr	zakonnych.	Niecały	rok	później	
na	kościelnej	wieży	zawieszono	270-kilogramowy	dzwon.	
Starsi	parafianie	do	dziś	wspominają	karkołomną	akcję	
zawieszania	go	na	blisko	3,5-	tonowej	konstrukcji	za	po-
mocą	żurawia	z	belki.	Drewniany	ołtarz	(w	późniejszych	
latach	przeniesiony	do	kaplicy	cmentarnej)	przygotował	
Leopold	Stachnik,	stolarz	ze	Sterkowca.	

Pomimo	wielu	przeciwności,	po	upływie	ponad	trzech	
dekad,	wola	Weroniki	Pałach	została	spełniona.	Nadszedł	
w	końcu	wielki	dzień.	Poświęcenie	kościoła	pw.	Najświęt-
szego	Serca	Pana	 Jezusa	w	Mokrzyskach	 odbyło	 się	 12	
października	1975	roku.	Przybyły	tłumy	wiernych.	Uro-
czystości	 przewodniczył	 bp.	 Piotr	 Bednarczyk,	 jednak	
główną	 postacią	 był	 ksiądz	 Marian	 Wal,	 budowniczy	
i	pierwszy	proboszcz	nowej	parafii.	Jak	podkreślał,	 lista	
osób,	którym	należą	się	podziękowania,	jest	bardzo	długa.

	Ksiądz	Wal	kierował	parafią	nieprzerwanie	do	2007	
roku.	 Obecnie	 przebywa	 na	 emeryturze,	 ale	 wciąż	
uczestniczy	w	życiu	parafii.	Zastąpił	go	ksiądz	Jan	Pa-
nek,	którego	obowiązki	przejął	w	ubiegłym	roku	ksiądz	
Stanisław	Tokarski.

Społeczność	Mokrzysk	 do	 dziś	 jest	 wdzięczna	 wszyst-
kim,	którzy	włożyli	wkład	w	budowę	kościoła,	czego	najlep-
szym	przykładem	jest	fakt,	że	po	latach	jedna	z	ulic	otrzy-
mała	imię	Siostry	Katarzyny	Przybytniak.	Siostra	zmarła	
w	1996	roku	w	wieku	98	lat.	Parafianie	postarali	się,	by	jej	
doczesne	szczątki	zostały	sprowadzone	do	Mokrzysk	i	po-
chowane	na	parafialnym	cmentarzu.	 	Konrad Wójcik

Budowa kościoła w Mokrzyskach

Historia pierwszej 
mokrzyskiej parafii roz-
poczyna się w połowie 
XX wieku, gdy miesz-
kanka wsi, Weronika 
Pałach ofiarowuje swój 
rodzinny dom i zabudo-
wania gospodarcze pod 
otwarcie ochronki dla 
dzieci z ubogich rodzin. 
Jej marzeniem była 
również budowa kaplicy, 
by okoliczni mieszkańcy 
nie musieli pokonywać 
pieszo kilkukilometrowej 
drogi na nabożeństwa 
odprawiane w pobliskim 
Szczepanowie. 
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Parafia	 pw.	 Najświętszego	 Ser-
ca	Pana	Jezusa	w	Mokrzyskach	
została	formalnie	erygowana	23	
maja	 1981	 roku,	 jednak	 jej	 po-
czątków	 należy	 upatrywać	 już	
w	 latach	 40.	 ubiegłego	 wieku.	
W	 1943	 roku	 na	 prośbę	 miesz-
kańców	 sprowadziły	 się	 do	 tej	
miejscowości	 Siostry	 Francisz-
kanki	Rodziny	Maryi	wypędzone	
przez	bolszewicki	reżim	z	Ukra-
iny.	 Zamieszkały	 w	 niewielkim	
drewnianym	 domu,	 w	 którym	
–	przy	aprobacie	ówczesnego	bi-
skupa	tarnowskiego	–	urządziły	
kaplicę.	W	każdą	niedzielę	odby-
wały	się	tutaj	msze	święte	odpra-
wiane	przez	księdza	dojeżdżają-
cego	ze	Szczepanowa.	Z	biegiem	
czasu	 przybywało	 wiernych	
uczestniczących	 w	 tych	 nabo-
żeństwach,	toteż	mała	kapliczka	
bardzo	 szybko	 okazała	 się	 zbyt	
mała,	aby	wszystkich	pomieścić.	
Podjęte	po	wojnie	starania	o	ze-
zwolenie	 na	 budowę	 większej,	
murowanej	świątyni,	przez	dłu-
gie	lata	trafiały	na	zdecydowany	
opór	 komunistycznych	 władz,	
które	 ostatecznie,	 na	 początku	
lat	70.	zgodę	wyraziły.	W	przed-
sięwzięcie	 zaangażowali	 się	
wszyscy	 mieszkańcy	 Mokrzysk,	
którzy	 musieli	 się	 jednak	 zma-
gać	 z	 nagminnymi	 brakami	
materiałowymi,	 szykanami	 ze	
strony	 państwowego	 nadzoru	
kontrolnego	i	z	kłopotami	finan-
sowymi.	Wytrwałość	w	 dążeniu	
do	celu	została	jednak	nagrodzo-
na	(szerzej	na	ten	temat	w	osob-
nym	 tekście	 „Budowa	 kościoła	
w	Mokrzyskach”).

Pierwszy proboszcz 
w Mokrzyskach
W	 czerwcu	 jubileusz	 60-lecia	
święceń	 kapłańskich	 obchodził	
ksiądz	 prałat	 Marian	 Wal,	 du-
chowny	wielce	zasłużony	nie	tyl-

ko	dla	parafii,	ale	i	całej	miejsco-
wości.	Wyświęcony	został	w	1961	
roku	 w	 Rzepienniku	 Biskupim.	
20	 lat	 później	 objął	 probostwo	
w	Mokrzyskach.	Okazał	się	ope-
ratywnym	 gospodarzem,	 który	
bardzo	 szybko	 zyskał	 uznanie	
kościelnych	władz	zwierzchnich	
i	 przychylność	 mieszkańców,	
z	 pomocą	 których	 zrealizował	
wiele	 istotnych	 dla	 rozwoju	 wsi	
inwestycji.	 Już	 wcześniej	 jako	
wikariusz	doprowadził	do	zakoń-
czenia	budowy	plebanii,	 a	 zaraz	
po	utworzeniu	parafii	przystąpił	
do	budowy	miejscowego	cmenta-
rza,	 na	 którym	 w	 1984	 stanęła	
kaplica.	 Najbardziej	 spektaku-
larnym	 przedsięwzięciem	 była	
trwająca	dwa	lata	budowa	Domu	
Katechetycznego,	 który	 został	
otwarty	we	wrześniu	1989	roku.	
W	 Mokrzyskach	 do	 tego	 czasu	
lekcje	religii,	wyprowadzonej	nie-
gdyś	ze	szkół	przez	komunistów,	
odbywały	 się	 w	 prywatnych	 do-
mach.	 Przewrotna	 historia	 wy-
konała	 jednak	 ekwilibrystyczną	
woltę,	 w	 wyniku	 której	 nowa	
budowla	 pełniła	 przypisaną	 jej	
pierwotnie	 funkcję	 zaledwie	 kil-
ka	miesięcy,	by	od	1	październi-
ka	 1990	 roku	 stać	 się	 siedzibą	
Publicznego	 Przedszkola	 Para-
fialnego	 im.	 Błogosławionej	 Ka-
roliny	Kózkówny.	

„Decyzja	ks.	Mariana	Wala	
i	 akceptacja	 parafii	 Mokrzyska	
była	 wspaniałym	 rozwiązaniem	
dla	 każdej	 strony.	 Władze	 sa-
morządowe	 nie	 musiały	 szukać	
środków	 i	 ponosić	 ciężaru	 in-
westycyjnego	 nowego	 budynku	
Przedszkola.	 Rodzice	 mieli	 na	
miejscu	 placówkę	 wychowawczą	
i	 nie	 musieli	 dojeżdżać	 do	 mia-
sta	 Brzeska	 i	 okolicznych	 miej-
scowości	 oraz	 zmieniać	 swoich	
planów	 zawodowych.	 Ponadto	 9	
osób	na	miejscu	znalazło	miejsce	

pracy	 i	 był	 to	wtedy	namacalny	
wkład	 Kościoła	 w	 rozwiązywa-
nie	 nabrzmiałych	 problemów	
społecznych	w	naszej	Ojczyźnie.”	
–	 czytamy	 na	 oficjalnej	 stronie	
przedszkola	 w	 tekście	 poświę-
conym	 historii	 placówki,	 która	
w	zeszłym	roku	obchodziła	30-le-
cie	 istnienia	 (szeroki	 materiał	
na	ten	temat	ukazał	się	w	także	
czasopiśmie	BIM	–	sierpień–paź-
dziernik	 2020,	 s.16–17,	 „Jubile-
usz	w	Mokrzyskach”,	a	także	na	
portalu	 brzesko.pl	 –	 informacja	
z	 14	 września	 2020,	 strona	 22	
Aktualności,	 „30	 lat	przedszkola	
w	Mokrzyskach”).

Ksiądz	prałat	Marian	Wal	po	
przejściu	 na	 emeryturę	 ani	 na	
chwilę	 nie	 zapomina	 o	 parafii,	
z	 którą	 związany	 był	 nieprze-
rwanie	 przez	 32	 lata.	Najlep-
szym	tego	dowodem	jest	wydana	
przez	niego	w	marcu	2012	roku	
monografia	 „Powstanie	 Parafii	
pw.	 Najświętszego	 Serca	 Pana	
Jezusa	 w	 Morzyskach”.	 Pa-
miętne	 spotkanie	 prezentujące	
tę	 ważną	 publikację	 odbyło	 się	
oczywiście	 w	 przedszkolu,	 któ-
rego	był	kiedyś	głównym	współ-
twórcą.	 	KT

Dwa jubileusze

10 czerwca mieszkańcy Mokrzysk i zaproszeni goście wspólnie przeżywali 
dwie okrągłe rocznice – 40-lecie erygowania parafii pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa oraz 60-lecie święceń kapłańskich księdza prałata 
Mariana Wala. W uroczystej mszy świętej poświęconej tym dwóm ważnym 
wydarzeniom, której przewodniczył ksiądz biskup Leszek Leszkiewicz, 
uczestniczyła delegacja brzeskiego samorządu na czele z burmistrzem 
Tomaszem Latochą oraz Kamilem Trąbą, radnym miejskim, a zarazem soł-
tysem Mokrzysk.

–	Ten	zakup	znacząco	wpłynie	na	jakość	wszelkiego	rodzaju	wy-
darzeń	organizowanych	nie	tylko	w	szkole,	ale	na	terenie	całego	
sołectwa.	 Sprzęt,	 którym	 do	 tej	 pory	 dysponowaliśmy,	 z	 uwagi	
na	duży	stopień	zużycia	ulegał	częstym	awariom,	a	jego	stan	po-
zostawiał	wiele	do	 życzenia	–	mówi	Marek	Kossoń,	który	wraz	
z	 proboszczem	 i	 sołtysem	wystąpił	 do	 burmistrza	 z	wnioskiem	
o	sfinansowanie	tego	zakupu.	Wszyscy	trzej	zgodnie	podkreślają,	
że	nagłośnienie	będzie	do	dyspozycji	wszystkich	zorganizowanych	
grup	z	terenu	Mokrzysk.	Korzystanie	z	niego	będzie	możliwe	po	
wcześniejszych	uzgodnieniach	z	dyrekcją	szkoły	i	radą	sołecką.	

Z	 zakupionego	 sprzętu	 będzie	 mogło	 na	 przykład	 korzystać	
prężnie	 działające	 Stowarzyszenie	 Społeczno-Kulturalne	 Wsi	
Mokrzyska,	 zestaw	 służyć	ma	 też	 podczas	 imprez	 organizowa-
nych	w	świetlicy	wiejskiej	mieszczącej	się	w	Gminnym	Ośrodku	
Sportu	 i	Rekreacji.	 –	 Jest	 to	kolejna	 inicjatywa	 jednocząca	na-
szych	mieszkańców,	którzy	poprzez	wspólne	działania	są	w	sta-
nie	realnie	wpływać	na	poprawę	jakości	życia	w	sferze	społecznej	
i	kulturalnej	–	komentuje	Kamil	Trąba.	

Swoje	plany	związane	z	wykorzystaniem	nagłośnienia	ma	rów-
nież	ksiądz	Stanisław	Tokarski,	który	jeszcze	w	grudniu	ubiegłego	
roku,	 tuż	po	objęciu	probostwa	w	Mokrzyskach	powołał	do	życia	
grupę	teatralną,	zrzeszającą	dzieci	i	młodzież,	ale	też	osoby	star-
sze.	–	Powstanie	naszej	grupy	teatralnej	w	otoczeniu	kościoła	jest	
szansą	na	utrwalanie	wśród	młodego	pokolenia	postaw	patriotycz-
nych,	 obywatelskich	 i	 prozdrowotnych	 –	 mówi	 nowy	 proboszcz,	
który	liczy	na	to,	że	profesjonalna	oprawa	przygotowanych	spek-
takli	przyczyni	 się	do	wzrostu	zainteresowania	sztuką	 teatralną	
wśród	mieszkańców.	Już	wcześniej	ksiądz	zaprosił	do	współpracy	
osoby	z	pedagogicznym	i	merytorycznym	doświadczeniem,	co	sta-
nowi	gwarancję	osiągnięcia	zamierzonych	celów.	 	KT

Nagłośnienie dla Mokrzysk
Profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy wartości 
około 8,5 tysiąca złotych przekazał burmistrz 
Brzeska Tomasz Latocha dla Mokrzysk pod-
czas spotkania, które odbyło się w plebanii 
przy parafii w Mokrzyskach. Formalnie zestaw 
wzbogacił stan wyposażenia szkoły podstawo-
wej, jednak zgodnie z podjętymi wspólnie usta-
leniami służyć ma wszystkim grupom, organiza-
cjom i stowarzyszeniom działającym na terenie 
sołectwa. W spotkaniu uczestniczyli sołtys 
Kamil Trąba, proboszcz parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa ksiądz Stanisław Tokarski 
oraz dyrektor szkoły Marek Kossoń. 
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Szczególnie	bogaty	w	wydarzenia	był	ostatni	tydzień.	Już	
w	 czwartek,	 22	 lipca	 rozpoczęło	 się	modlitewne	Triduum	
Jakubowe.	Podczas	nabożeństw	ksiądz	Maciej	Biedroń,	wi-
kariusz	i	katecheta	z	parafii	pw.	NMP	Matki	Kościoła	i	św.	
Jakuba	Apostoła,	który	od	2019	roku	studiuje	w	Pampelu-
nie	teologię	duchowości,	poprowadził	cykl	specjalnych	nauk	
pod	wspólnym	 hasłem	 „Z	 pomocą	 św.	 Jakuba	 i	 świętych	
Hiszpanii	na	nowo	poczuć	się	umiłowanymi	dziećmi	Boga”.	

W	piątek,	23	 lipca,	w	parafialnym	kościele	odbył	się	
spontanicznie	przyjęty	przez	słuchaczy	koncert	organo-

wy	„Świętemu	Jakubowi	w	darze”	w	wykonaniu	Krzysz-
tofa	Musiała.	

Sobotni	wieczór,	24	lipca,	upłynął	pod	znakiem	uroczy-
stej	Gali	Caminowiczów,	która	miała	miejsce	w	Auli	Chry-
stusa	Króla.	Podczas	gali	ministranci	i	 lektorzy	związani	
z	klubem	sportowym	Jakub	otrzymali	specjalne	certyfikaty	
potwierdzające	ich	udział	w	liczącej	215	kilometrów	rowe-
rowej	pielgrzymce	wiodącej	Pomorską	Drogą	św.	Jakuba.	

Główną	 uroczystością	 poświęconą	 patronowi	 parafii	
i	Brzeska	była	niedzielna	Suma	Odpustowa	odprawiona	

przy	ołtarzu	polowym	na	placu	św.	Jakuba.	Nabożeństwu	
przewodniczył	ksiądz	biskup	Artur	Ważny,	który	dokonał	
poświęcenia	 nowego	 botafumeiro,	 będącego	 darem	 dla	
brzeskiego	 Sanktuarium	 św.	 Jakuba	 od	 rzemieślników	
z	tarnowskiej	diecezji.	Ufundowane	przez	nich	botufame-
iro,	zwane	też	trybularzem	lub	bardziej	potocznie	kadziel-
nicą	kościelną,	zostało	wykonane	w	krakowskiej	pracowni	
brązowniczej	Roberta	Honzy,	zakładu	mającego	już	blisko	
35-letnią	historię.	

Zwieńczeniem	niedzielnych	wydarzeń	był	popołudniowy	
piknik,	którego	areną	był	odnowiony	plac	Kazimierza	Wiel-
kiego.	Rozpoczął	się	od	bloku	tanecznych	i	ruchowych	za-
baw	prowadzonego	przez	animatorów	z	brzeskiej	grupy	Im-
praTeam.	Artyści	związani	z	Miejskim	Ośrodkiem	Kultury	
zaprezentowali	 obszerne	 fragmenty	 musicalu	 „Camino”.	
Największy	entuzjazm	licznie	zgromadzonych	uczestników	
pikniku	wywołał	jednak	finałowy	koncert	w	wykonaniu	li-
czącej	ponad	130	osób	Małej	Armii	Janosika.	 	WP

Brzeskie Dni Jakubowe

Odpust ku czci św. Jakuba był ostatnim akcentem tegorocznych Brzeskich Dni 
Jakubowych, które trwały od 5 do 25 lipca. Współorganizatorami wielu wydarzeń 
składających się na ich program byli parafia pw. św. Jakuba w Brzesku, burmistrz 
Brzeska Tomasz Latocha, Urząd Miejski oraz Miejski Ośrodek Kultury. Całość zre-
alizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, a patronat 
honorowy sprawowała wicemarszałek Marta Malec-Lech.

29-letni	 dziś	Krzysztof	Musiał	 naukę	 gry	 na	 organach	
rozpoczął	 w	 Diecezjalnym	 Studium	 Organistowskim	
w	 Tarnowie,	 po	 czym	 kontynuował	 ją	 w	 Państwowej	
Szkole	Muzycznej	II	stopnia	im.	Władysława	Żeleńskie-
go	oraz	w	Akademii	Muzycznej	w	Krakowie	w	klasach	
prof.	dra	hab.	Andrzeja	Białki.	Studiował	również	w	Mu-
sikhochschule	w	Lubece	(Niemcy)	w	klasie	prof.	Arvida	
Gasta.	Aktualnie	jest	doktorantem	krakowskiej	Akade-
mii	Muzycznej.	Równolegle	pracuje	w	łódzkiej	Akademii	
Muzycznej	im.	Grażyny	i	Kiejstuta	Bacewiczów,	a	także	
w	Miejskim	Ośrodku	Kultury	w	Brzesku.

Jako	 solista	 jest	 laureatem	wielu	międzynarodowych	
i	ogólnopolskich	konkursów	organowych.	W	swojej	kolek-
cji	ma	między	innymi	III	nagrodę	na	X	Międzynarodowym	
Konkursie	im.	Mikaela	Tariverdieva	(Kaliningrad	2017),	
III	nagrodę	na	VI	Międzynarodowym	Konkursie	im.	Fe-
liksa	Nowowiejskiego	 (Poznań	2017)	oraz	II	nagrodę	na	
VI	Ogólnopolskim	Konkursie	Organowym	im.	Bronisława	
Rutkowskiego	(Kraków	2017).	Był	też	kilkakrotnie	nagra-
dzany	za	wykonawstwo	utworów	Jana	Sebastiana	Bacha.

Koncertuje	 też	 w	 duecie	 z	 Jakubem	 Woszczalskim.	
Obaj	są	laureatami	I	nagrody	na	Konkursie	Muzyki	Or-
ganowej	 i	 Organowo-Kameralnej	 „Artem	 Cameralem	
Promovere	(Mielec	2016),	a	także	finalistami	I	Między-
narodowego	Konkursu	Duetów	Organowych	„A	Quattro	
Mani”	(Nowy	Sącz	2018).

Brał	 czynny	 udział	 w	 mistrzowskich	 kursach	 pro-
wadzonych	przez	wybitnych	krajowych	i	zagranicznych	
pedagogów.	W	2018	roku	dokonał	nagrań	wydanych	na	
płycie	 „Młodzi	Organiści	w	Koncertach	u	św.	Marcina”	
wydanych	przez	Polskie	Towarzystwo	Bachowskie.	Wy-
stępował	między	innymi	we	Francji,	Holandii,	Libanie,	
Niemczech,	Rosji	i	na	Litwie.	W	Polsce	podziwiali	go	me-
lomani	w	Kamieniu	Pomorskim,	Poznaniu,	Tyńcu,	Sej-
nach,	czy	Wrocławiu.	Aż	trudno	uwierzyć,	że	jego	pierw-
szy	 koncert	 organowy	w	 rodzinnym	Brzesku	 odbył	 się	
dopiero	23	lipca	2021	roku,	podczas	tegorocznych	Brze-
skich	Dni	Jakubowych.	Tymczasem	już	trzy	dni	później	
koncertował	w	Bazylice	OO.	Bernardynów	w	Leżajsku	
podczas	wieczoru	wieńczącego	XXX	Międzynarodowy	Fe-
stiwal	Muzyki	Organowej	i	Kameralnej.	 	WP

Koncert Krzysztofa Musiała

Jednym z wydarzeń tegorocznych Brzeskich Dni Jakubowych był koncert orga-
nowy Krzysztofa Musiała, który odbył się w kościele pw. św. Jakuba Apostoła. 
Na repertuar tego koncertu zatytułowanego „Świętemu Jakubowi w darze” złożyły 
się utwory Johanna Sebastiana Bacha, Carla Philippa Emanuela Bacha, Felixa Men-
delssohna-Bartholdy i Johanna Ludwiga Krebsa.
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Peter Wohlleben „Sekretne życie drzew”, Wydawnictwo Otwarte

Czy	książka	 o	 drzewach	może	 być	 ciekawa?	Peter	Wohlleben	 doskonale	wie	 o	 tym,	
że	pojęcia	takie	jak	fotosynteza,	fototaksja	czy	ksantofil	mogłyby	odstraszyć	czytelni-
ka.	Dlatego	też	w	książce	nie	używa	naukowych	sformułowań,	posługuje	się	zabiegiem	
personifikacji.	Opowiada	o	drzewach	tak,	jakby	były	ludźmi	i	twierdzi,	że	w	rzeczywi-
stości	niewiele	się	od	nas	różnią.	Autor	jest	leśnikiem	z	zamiłowania,	o	drzewach	mówi	
z	pasją.	Przytacza	wyniki	najnowszych	badań	naukowych	oraz	kieruje	się	swoją	intu-
icją	i	wieloletnim	doświadczeniem,	dzieli	się	swoimi	spostrzeżeniami	z	czytelnikami.	
Czy	rośliny	czują	i	porozumiewają	się?	Czy	drzewo	jest	istotą	społeczną?	Odpowiedzi	
na	te	oraz	wiele	innych	pytań	znajdziemy	w	książce	„Sekretne	życie	drzew”.	 	(LC)

Paweł Ochman „Roślinna kuchnia regionalna”, Wydawnictwo Marginesy

Lato	to	czas	przetworów,	suszenia	ziół	i	kulinarnych	przygód.	Polecamy	zatem	pewną	
wyjątkową	książkę,	prezentującą	tradycyjne	polskie	dania	w	wersji	roślinnej.	Jej	au-
tor	–	weganin,	autor	bloga	weganon.pl,	odkrywca	regionalnej	kuchni	polskiej	i	potraw	
z	dzikich	roślin	–	zabiera	nas	w	kulinarną	podróż	w	różne	regiony	Polski,	podczas	której	
poznajemy	najważniejsze	potrawy	ze	wszystkich	województw	oraz	wiele	ciekawostek	
historycznych.	Ta	pięknie	wydana	publikacja,	bogata	w	grafiki	i	fotografie,	pozwoli	nam	
zgłębić	wiedzę	i	znaleźć	odpowiedzi	na	wiele	pytań.	Wśród	prezentowanych	w	niej	prze-
pisów	znajdziemy	dania	łatwe	do	wykonania,	opierające	się	na	prostych	i	nietrudno	do-
stępnych	składnikach.	Dowiemy	się	też,	jakimi	substytutami	roślinnymi	zastąpić	mleko	
i	jego	przetwory,	jajka	czy	mięso	tak,	aby	przygotować	wegańską	wersję	potrawy.	Każdy	
znajdzie	w	tej	książce	coś	dla	siebie,	także	smaki	z	dzieciństwa.	 	(AO)

Ewa Nowak „Miron w pułapce” Wydawnictwo HarperCollins

Miron	jest	foką	urodzoną	na	bałtyckiej	plaży.	Gdy	jego	mamie	skończył	się	pokarm	i	wró-
ciła	do	morza,	Miron	musiał	się	usamodzielnić.	W	Bałtyku	zaplątał	się	w	starą	sieć.	Czy	
uwolni	 się	 z	pułapki?	Jak	 jemu	 i	 innym	morskim	stworzeniom	może	pomóc	mała	He-
lenka?	Seria	edukacyjno-ekologiczna	„Pomóż	mi	przetrwać”	została	stworzona	dla	dzieci,	
które	chcą	mądrze	wspierać	przyrodę.	Każda	książka	zawiera	opowiadanie	Ewy	Nowak,	
którego	bohaterem	jest	inne	zwierzę,	planszę	edukacyjną	oraz	sprawdzian	wiedzy.	 	(MP)

Biblioteczne rekomendacje

Wydarzenie	miało	na	celu	promocję	zdrowego	stylu	życia,	
bogactwa	naturalnych	zasobów	roślinnych	oraz	książek	
jako	 źródeł	 naszego	 poznania.	 Z	 tej	 okazji	w	 bibliotece	
zostały	wyeksponowane	 nowości	wydawnicze	 na	 temat	
ziół,	zielarstwa	i	ziołolecznictwa.	

Oprócz	wystawy	książek	imprezie	towarzyszy	wysta-
wa	 fotografii	 organicznej	 pana	Bogdana	Kiwaka	 z	No-
wego	 Sącza,	 na	 której	można	 oglądać	 zioła	 uchwycone	
oryginalną	 metodą	 fotografii	 non-camerowej.	 Wystawa	
„Zielnik	 non-camerowy”	 jest	 dowodem	 na	 to,	 że	 zioła	
mają	nie	tylko	wartość	praktyczną,	ale	są	też	inspiracją	
dla	artystów	–	fotografów,	malarzy,	poetów	i	pisarzy.	Eli-
za	Orzeszkowa,	która	w	powieści	„Nad	Niemnem”	zamie-

ściła	fantastyczne	opisy	przyrody,	była	także	botanikiem	
i	znawczynią	ziół.	Zbierała	je,	tworzyła	zielniki	oraz	ro-
biła	dokładne	opisy.	W	programie	imprezy	były	również:	
przejazd	 rowerowy	 do	 Poręby	 Spytkowskiej,	 spotkanie	
z	pasjonatką	ziół	panią	Marią	Karasiową,	 i	zwiedzanie	
jej	ogrodów	ziołowych,	warsztaty	parzenia	ziół	i	kompo-
nowania	bukietów.	Atrakcji	dopełnił	tradycyjny	już	kon-
kurs	poetycki	na	krótki	wierszyk	o	ziołach.	

Wszyscy	 uczestnicy,	 którzy	 aktywnie	 uczestniczyli	
w	wydarzeniu,	 zostali	nagrodzeni	dzięki	wsparciu	Sta-
rostwa	 Powiatowego	 w	 Brzesku,	 Urzędu	 Miejskiego	
w	 Brzesku,	 PSS	 Społem	 w	 Brzesku,	 SIW	 „Znak”	 oraz	
prywatnych	darczyńców.	 	Alicja Koźmińska

Odjazdowy bibliotekarz
W czerwcu br. brzeska filia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie, we współpracy 
z Biblioteką Publiczną w Porębie Spytkowskiej, po raz ósmy zorganizowały imprezę 
edukacyjną „Odjazdowy Bibliotekarz”. Hasłem tegorocznej edycji były ZIOŁA.

Powiatowa	i	Miejska	Biblioteka	Publiczna	w	Brzesku	
zaprasza	 na	 wystawę	 ceramiki	 prezentującą	 prace	
nauczycieli	Państwowego	Liceum	Sztuk	Plastycznych	
w	Nowym	Wiśniczu	–	 Ireny	Dróżdż-Hyży,	Agnieszki	
Kareckiej,	Henryka	Kopańczyka,	Eugeniusza	Molskie-
go	oraz	Wojciecha	Hyżego.	Otwarta	1	lipca	ekspozycja	
będzie	 dostępna	 dla	 zwiedzających	 do	 30	 września	
2021	roku	w	godzinach	pracy	biblioteki.	(w	sali	wysta-
wienniczo-odczytowej	znajdującej	się	na	II	piętrze	Re-
gionalnego	Centrum	Kulturalno-Bibliotecznego).	

– Na wystawie podziwiać można przede wszystkim 
prace ceramiczne, bowiem fascynacja i oddanie wobec 
tej wymagającej dziedziny sztuki jest ogniwem łączą-
cym zaproszonych twórców	–	mówi	Karina	Legutek,	
dyrektor	PiMBP.	Swoistym	uzupełnieniem	ekspozy-
cji	są	prace	malarskie	–	akwarele	autorstwa	Agniesz-
ki	Kareckiej	i	malarstwo	akrylowe	Eugeniusza	Mol-
skiego.	 Wszyscy	 artyści	 są	 obecnymi	 lub	 dawnymi	
nauczycielami	 wiśnickiego	 Państwowego	 Liceum	
Sztuk	Plastycznych	–	szkoły,	która	od	74	lat	kształci	
uczniów	w	kilku	specjalnościach	plastycznych.	 	MS

Wystawa ceramiki

W	czerwcu	w	PiMBP	w	Brzesku	przez	dwa	tygodnie	
można	 było	 podziwiać	wystawę	 rękodzieła	Elżbiety	
Piekarz.	Była	to	pierwsza	biblioteczna	wystawa	dla	
dzieci	otwarta	po	długim	czasie	obowiązywania	obo-
strzeń	pandemicznych.	

Elżbieta	Piekarz	jest	mieszkanką	Poręby	Spytkow-
skiej.	Od	 lat	 tworzy	piękne	szydełkowe	zabawki.	Są	
niezwykle	barwne,	każda	z	nich	powstaje	według	au-
torskiego	projektu	i	jest	wykonana	niesłychanie	pre-
cyzyjnie.	 Szydełkowanie	 jest	 pasją	 artystki	 od	 dzie-
ciństwa.	 To	 hobby,	 „bzik”,	 któremu	 poświęca	 każdą	
wolną	chwilę.	Jej	pierwsze	prace	powstały	z	inspiracji	
mamy.	Przyznaje,	że	na	początku	wcale	nie	było	 ła-
two,	a	dobre	opanowanie	 tej	 sztuki	wymagało	czasu	
i	cierpliwości.	Zaprezentowane	na	wystawie	„cudeńka	
z	włóczki”	to	zaledwie	część	bogatego	zbioru,	który	po-
siada.	Ekspozycję	obejrzały	dzieci	z	brzeskich	przed-
szkoli	 i	 szkół	podstawowych.	Serdecznie	dziękujemy	
pani	Elżbiecie	za	udostępnienie	bibliotece	swoich	zbio-
rów	na	potrzeby	wystawy.	 	(DBP)

Szydełkowy bzik
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Wielka	szkoda,	bo	pod	kątem	organizacyjnym	im-
preza	była	przygotowana	perfekcyjnie,	co	podkre-
ślali	wszyscy	postronni	obserwatorzy	i	potencjal-
ni	uczestnicy	pikniku,	którzy	z	zainteresowaniem	
śledzili	 poszczególne	 etapy	 tych	 przygotowań.	
Atrakcyjnie	zapowiadał	się	też	sam	program	arty-
styczny,	 jednak	 niesprzyjająca	 pogoda	 storpedo-
wała	cały	misternie	opracowany	plan.	

Nie	 tylko	w	Brzesku	 były	 problemy	 z	 nie-
sprzyjającą	aurą.	W	najbliższej	okolicy	z	tego	
samego	 powodu	 skutecznie	 zakłócone	 zostały	
Baszta	Jazz	Festiwal	w	Czchowie	i	turniej	spor-
towy	z	okazji	otwarcia	kompleksu	obiektów	spor-
towych	w	niedalekiej	Górce.	Tym	niemniej	duże	
słowa	uznania	należą	się	dla	wszystkich	osób	za-
angażowanych	w	organizację	Strefy,	szczególnie	
dla	 pracowników	 Miejskiego	 Ośrodka	 Kultury,	
którzy	 już	 od	 soboty	 uwijali	 się	 na	 trawiastym	
placu	 przed	 budynkiem	Regionalnego	Centrum	
Kulturalno-Bibliotecznym,	by	wszystko	było	za-
pięte	na	ostatni	guzik.	

W	sąsiedztwie	głównego	wejścia	do	RCK-B	
stanęła	 profesjonalna	 scena	wyposażona	w	wy-
sokiej	jakości	sprzęt	nagłaśniający	i	oświetlenie.	
Przed	 sceną	 ustawione	 zostały	 wygodne	 leżaki	
dla	widzów,	wypożyczone	przez	sołectwo	Poręba	
Spytkowska.	Uruchomiono	strefę	gastronomicz-
ną,	 funkcjonowały	 też	 stoiska	 prezentujące	 do-
robek	artystów	ludowych,	między	 innymi	prace	

72-letniego	 Antoniego	 Osmędy	 z	 Dołów,	 samo-
uka	 i	pasjonata	zajmującego	się	 rzeźbiarstwem	
już	od	pół	wieku.	Organizatorzy	udzielili	gościny	
przedstawicielom	 Wojewódzkiego	 Urzędu	
Pracy	(Zamiejscowy	Zespół	w	Tarnowie),	którzy	
zaaranżowali	 spotkanie	 z	 doradcą	 zawodowym,	
przygotowali	 też	pełny	pakiet	 informacji	na	 te-
mat	organizowanych	przez	WUP	projektach	do-
finansowań	do	szkoleń	dla	różnych	grup	wieko-
wych.	Dzieci	miały	do	dyspozycji	towarzyszące	
strefie	Mini	Wesołe	Miasteczko,	a	dla	wszystkich	
dostępna	była	Strefa	Gastronomii.	

Mniej	więcej	od	południa	pogoda	była	niepew-
na,	a	mimo	to	sporym	zainteresowaniem	cieszył	
się	 zainicjowany	 przez	 burmistrza	 Tomasza	
Latochę	 mobilny	 punkt	 szczepień	 przeciw	 CO-
VID-19.	 Czynny	 był	 znacznie	 krócej	 niż	 plano-
wano,	a	jednak	z	możliwości	szczepienia	skorzy-
stało	aż	70	osób.	

Padać	 zaczęło	 praktycznie	 w	 momencie	 roz-
poczęcia	 pikniku.	 Najpierw	 niezbyt	 mocno,	 dla-
tego	udało	się	uruchomić	Kino	Letnie,	w	którym	
można	było	obejrzeć	animowane	bajki	z	Reksiem	
oraz	Bolkiem	i	Lolkiem	w	rolach	głównych.	Jesz-
cze	 tylko	zdołano	doprowadzić	do	skutku	pierw-
szą	 część	 prezentacji	 Alicji	 Rapsiewicz,	 znanej	
podróżniczki,	 która	podzieliła	 się	 swoimi	wraże-
niami	 w	 wielomiesięcznego	 pobytu	 w	 Australii.	
Na	tym	niestety	koniec,	bo	ulewny	deszcz	zmusił	
organizatorów	do	odwołania	dalszej	części	progra-
mu.	 Z	 reporterskiego	 obowiązku	 podajemy	więc	
do	informacji,	że	w	planie	był	jeszcze	występ	Woj-
ciecha	Pięty,	czołowej	postaci	polskiego	stand-upu	
oraz	koncert	znanej	z	udziału	w	programie	Must	
Be	 The	 Music	 formacji	 Beauty	 Plate,	 a	 całość	
miał	 zwieńczyć	 efektowny	 pokaz	 w	 wykonaniu	
członków	Teatru	Ognia.	Niestety,	 organizatorzy	
w	pewnym	momencie	zostali	zmuszeni	do	spraw-
nego	 demontażu	 skrupulatnie	 wcześniej	 monto-
wanych	urządzeń,	w	czym	pomogli	 im	druhowie	
z	jednostki	OSP	w	Brzesku	oraz	pracownicy	wy-
najętej	na	potrzeby	pikniku	firmy	ochroniarskiej.	
Pozostaje	jedynie	żałować,	że	tak	misternie	skon-
struowany	 plan	 nie	 został	 zrealizowany,	 bo	 nie	
brak	było	głosów,	że	sceneria	brzeskiego	Ogrodu	
Jordanowskiego	w	ostatnią	niedzielę	budziła	po-
dziw	u	każdego	przechodnia.	 	KW

Deszczowa Strefa Kultury
Długa popołudniowa ulewa, przechodząca momentami w nawałnicę, 
uniemożliwiła przeprowadzenie zgodnie z programem zaplanowanej na 
niedzielę Brzeskiej Strefy Kultury – wydarzenia organizowanego wspól-
nie przez burmistrza Tomasza Latochę, Urząd Miejski w Brzesku oraz 
Miejski Ośrodek Kultury.

Słowa	podziękowania	należą	się	także	spon-
sorom	 Brzeskiej	 Strefy	 Kultury,	 a	 w	 tym	
zacnym	 gronie	 znalazły	 się:	 O&K	 Elektro,	
Browar	Okocim,	firma	Granit,	Biuro	Rachun-
kowe	Sambortax,	firma	Jawor,	Przedsiębior-
stwo	 Budowlano-Handlowo-Transportowe	
Edmund	Leś,	Galeria	Odyseja,	Brzeskie	Za-
kłady	 Komunalne,	 sołtys	 Poręby	 Spytkow-
skiej	Adrian	Zaleśny.

17	lipca	br.	ruszyła	kolejna	już	edycja	corocznego	
cyklu	 koncertów	 organizowanych	 przez	 Miejski	
Ośrodek	Kultury	pod	nazwą	„Muzealny	Muzycz-
ny	Balkon”	W	koncercie	inaugurującym	tegorocz-
ny	 cykl	 wystąpiły	 cztery	 wokalistki	 związane	
z	MOK-iem	–	Maria	Kokoszka,	Małgorzata	Na-
wrot,	Agnieszka	Piekarz	i	Kornelia	Woda,	a	reper-
tuar	składał	się	z	utworów	typowo	wakacyjnych.	
Drugi	 z	 koncertów	 odbył	 się	 31	 lipca,	 a	 balkon	
brzeskiego	Regionalnego	Muzeum	został	oddany	
we	 władanie	 dzieciom.	 Tym	 razem	 zaprezento-
wali	się	uczestnicy	zajęć	wokalnych	dla	najmłod-
szych,	 prowadzonych	 przez	 Małgorzatę	 Nawrot	
i	 Agnieszkę	 Piekarz.	 W	 wakacyjnych	 planach	
Miejskiego	Ośrodka	Kultury	znajduje	się	jeszcze	
jeden	koncert	tego	coraz	bardziej	popularnego	cy-
klu.	Termin	jeszcze	nie	został	ustalony,	na	pewno	
jednak	będzie	to	jedna	z	sierpniowych	sobót.	 	KW

Muzealny Muzyczny Balkon

27	 czerwca	 w	 Szczepanowie	 odbył	 się	 koncert	 dziękczynienia	 „Perły	
Muzyki	Sakralnej	dla	św.	Jana	Pawła	II	z	okazji	101.	rocznicy	Jego	uro-
dzin.	Tym	niecodziennym	wydarzeniem	upamiętniono	również	18-	lecie	
ustanowienia	szczepanowskiego	Sanktuarium	św.	Stanisława	Bazyliką	
Mniejszą.	Organizatorami	koncertu,	który	patronatem	honorowym	ob-
jął	burmistrz	Brzeska	Tomasz	Latocha,	byli	ksiądz	prałat	Władysław	
Pasiut,	Anna	Zalewska-Partyka	oraz	Rodacy	św.	Stanisława.

Koncert	 dziękczynienia	 „Perły	 Muzyki	 Sakralnej”	 dla	 świętego	
Jan	Pawła	II.	

We	wnętrzach	szczepanowskiej	bazyliki	wystąpili	Dominika	Za-
mara	(sopran),	Simone	Francesco	Liconti	(tenor)	oraz	David	Boldrini	
(organy).	W	repertuarze	znalazły	się	między	innymi	utwory	tak	zna-
nych	kompozytorów	jak	Johann	Sebastian	Bach,	Gaetano	Donizetti,	
Wolfgang	Amadeusz	Mozart,	Franz	Schubert	oraz	Antonio	Vivaldi.	
Koncert	 poprowadził	 ksiądz	 profesor	 Bogdan	 Giemza,	 SDS.	 Kul-
minacyjnym	 punktem	niedzielnego	wieczoru	w	 Szczepanowie	 była	
światowa	premiera	utworu	„Agnus	Dei”	Wiesława	Rentowskiego.

Sponsorzy koncertu:	Gmina	Brzesko,	Grupa	PSB,	firma	MAR-
POL,	 Tarnowski	Klaster	 Przemysłowy,	Adika	Collection,	 Tannkli-
nikkiKrakow,	Scandinaviana.	 	AZ

Perły Muzyki Sakralnej

Roztańczeni Mistrzowie Polski
Wspaniały sukces odniosła brzeska para 
taneczna Stanisław Ojczyk i Nadia Grabka. Pod-
czas rozegranych w miniony weekend w Zabrzu 
Polish Open Championships WDC reprezentanci 
Szkoły Tańca Thomas Dance wywalczyli dwa 
medale – złoty i srebrny. 
Młodzi	brzescy	tancerze	po	 latach	wyczerpujących	treningów	zreali-
zowali	swoje	najskrytsze	marzenia	–	w	dwa	dni	zostali	najpierw	wi-
cemistrzami	kraju,	by	swój	start	w	Otwartych	Mistrzostwach	Polski	
ukoronować	medalem	z	najcenniejszego	kruszcu.	Udział	w	zawodach	
rozpoczęli	od	konkurencji	tańców	standardowych,	w	której	otarli	się	
o	medalowe	podium	 zajmując	 czwarte	miejsce.	Wysoką	 formę	 i	mi-
strzowskie	aspiracje	potwierdzili	w	konkurencji	tańców	latynoamery-
kańskich,	którą	ukończyli	na	drugiej	pozycji.	Po	wymarzone	mistrzo-
stwo	kraju	sięgnęli	w	wielce	widowiskowej	kombinacji	10	tańców.	

W	 kategorii	 wiekowej	 12–13	 lat	 Stanisław Ojczyk i Nadia 
Grabka to	aktualnie	najbardziej	uniwersalna	para	taneczna	w	kra-
ju.	Tylko	oni	w	każdej	z	trzech	konkurencji	meldowali	się	w	ścisłej	
czołówce	krajowej.	Przykładowo	mistrzowie	kraju	w	 tańcach	 stan-
dardowych	 (Bartłomiej	 Zgutka,	 Maja	 Dąbrowska	 z	 Warszawy),	
w	sekwencji	latynoamerykańskiej	uplasowali	się	dopiero	na	9.	miej-
scu,	natomiast	najlepsi	„latynosi”	(Adrian	Demianiuk,	Oliwia	Suda	
z	Warszawy)	w	„standardach”	musieli	zadowolić	się	11.	lokatą.	

Nadia	 Grabka	 jest	 uczennicą	 Zespołu	 Szkolno-Przedszkolnego	
w	Brzesku,	a	jej	partner	Stanisław	Ojczyk	uczęszcza	do	brzeskiej	Szko-
ły	Podstawowej	nr	3.	Taniec	jest	ich	życiową	pasją,	której	poświęcają	
każdą	wolną	chwilę.	Skojarzeni	zostali	przez	Dorotę	Thomas,	cenioną	
instruktorkę,	która	od	wielu	lat	z	powodzeniem	prowadzi	w	Brzesku	
zajęcia	w	kierowanej	przez	siebie	szkole	Thomas	Dance.	Ich	tanecz-
ny	talent	eksplodował	mniej	więcej	półtora	roku	temu	–	od	tego	cza-
su	zdołali	już	zapisać	się	na	stałe	w	świadomości	najznamienitszych	
w	 kraju	 specjalistów	w	 tej	 dziedzinie,	 podziwiani	 są	 również	 przez	
swoich	rywali	i	kibiców.	Do	tych	sukcesów	doszli	dzięki	mozolnej	pra-
cy	 i	 towarzyszącym	 jej	wyrzeczeniom.	Do	 codzienności	należy	 obra-
zek,	kiedy	wczesnym	świtem	lub	zaraz	po	lekcjach,	albo	i	świtem	i	po	
lekcjach,	 wyjeżdżają	 do	 Krakowa,	 gdzie	 szlifują	 swoje	 umiejętności	
na	dodatkowych	zajęciach	pod	okiem	doświadczonych	 trenerów.	 Ich	
samozaparcie	zostało	w	pełni	nagrodzone.	Ubiegłoroczny	sezon	ukoń-
czyli	 z	 siedmioma	 medalami	 wytańczonymi	 podczas	 prestiżowych	
turniejów	–	cztery	razy	zajmowali	drugie	miejsca,	trzykrotnie	trzecie.	
W	październiku	zeszłego	roku	odnieśli	największy	do	tej	pory	sukces.	
Na	 rozgrywanych	 w	 Zabrzu	Mistrzostwach	 Polski	 w	 tańcach	 stan-
dardowych	zdobyli	brązowy	medal	i	uzyskali	awans	do	klasy	C.	Nic	
dziwnego,	że	tak	utytułowana	para	została	przez	burmistrza	Tomasza	
Latochę	nagrodzona	stypendiami,	które	odebrała	na	początku	grudnia	
ub.	roku.	Oboje	natychmiast	przystąpili	do	pracy.	Jakby	na	potwier-
dzenie	 słuszności	decyzji	 o	przyznanym	stypendium	tydzień	później	
wywalczyli	dwa	złote	medale	Mistrzostw	Okręgu	Małopolskiego	PTT	
w	 tańcach	 standardowych	 i	 latynoamerykańskich.	 Medale	 zdobyte	
ostatnio	w	Zabrzu	to	ich	największy	sukces	życiowy.	 	PRUD
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STOkrotka
Karolina Polek

Część III
Jan	 obudził	 się	 w	 środku	 nocy.	 Otworzył	 powoli	 oczy	
i	rozglądnął	się	dookoła	nie	podnosząc	przy	tym	głowy.	
W	pomieszczeniu	paliło	się	światło.	Kilka	sanitariuszek	
chodziło	po	sali	od	łóżka	do	łóżka	i	sprawdzało,	czy	ko-
muś	nie	potrzeba	pomocy.	Kobiety	 zmieniały	przesiąk-
nięte	 krwią	 opatrunki	 i	 udzielały	 duchowego	wsparcia	
najbardziej	 potrzebującym.	 Wzrok	 Olczyka	 dostrzegł	
również	ukochaną	córkę.	Spała	z	głową	podpartą	na	rę-
kach	przy	jego	pryczy.	Na	jej	widok	łza	polała	mu	się	po	
policzku.	Chciał	ją	do	siebie	przytulić,	ale	brakowało	mu	
na	to	sił.	Zaczął	bardzo	płakać	i	wtedy	obudził	Annę.	

–	Tato!	Obudziłeś	się!?	–	ucieszyła	się	ogromnie.	
–	Obudziłem..	Ale..	Dziecko	kochane…	Cud,	że	żyjesz!	

–	składał	powoli.	
–	To	cud,	że	ty	także	żyjesz!
–	Jak	się	to	wszystko	stało?	
–	Nie	mów	za	dużo,	bo	cię	to	męczy.	Już	ci	wszystko	

wytłumaczę.	
Dziewczynka	zaczęła	opowiadać	ojcu	o	tym,	jak	do	niego	

szła,	ale	usłyszała	pociąg	i	pobiegła	się	mu	poprzyglądać	
ze	stacji.	Mówiła	też	o	tym,	że	uratował	ją	doktor	Artur,	
który	zabrał	ją	do	schronu,	bo	gdyby	nie	on,	to	by	zapewne	
już	nie	żyła.	Wspomniała,	że	była	na	siebie	zła,	że	mogła	
się	z	nim	więcej	nie	zobaczyć,	że	płakała	o	niego	strasznie,	
że	bała	się	dźwięku	bomb	i	samolotów,	a	potem	biegła	szu-
kać	go	wśród	zmasakrowanych	ciał	i	części	pociągu.	

A	on	słuchał	i	z	każdym	słowem	jego	twarz	robiła	się	
coraz	smutniejsza	i	smutniejsza..	

–	Cud,	że	żyjesz…	–	powtórzył	znowu	Jan.	
–	To	prawda.	
–	Podziękuj	doktorowi	ode	mnie	za	pomoc	i	za	urato-

wanie	 ciebie.	Mama	niech	mu	za	 to	odda	mój	 zegarek,	
a	Pan	Bóg	niech	go	dojrzy.	A	właśnie..	gdzie	mama?	

–	W	domu.	Od	rana	się	z	nią	nie	widziałam.	Ale	przyj-
dzie	do	nas	tutaj	jutro.	A	panu	doktorowi	sam	podzięku-
jesz	–	uśmiechnęła	się	Ania.	

–	Nie	dziecko,	ty	mu	musisz	podziękować,	bo…	–	prze-
rwał	na	 chwilę,	 żeby	 złapać	 oddech	–	 ja	 już	nie	 zdążę.	
Z	mamą	też	się	nie	pożegnam,	ani	z	Zosią,	ani	z	Piotru-
siem…	

Znów	przerwał	i	zapłakał.	
–	Tato,	nie	wygaduj	takich	rzeczy!	Będziesz	żył	i	wró-

cisz	do	domu,	razem	ze	mną.	
–	Nie	Anusiu…	Nie	wrócę	do	domu..	
–	Jak	to?	Dlaczego?	
–	Ja	umieram,	Aniu..	
–	Nieprawda..	Ty	tego	nie	wiesz..	
–	Wiem.	Czuję	to,	Aniu.	Dziecko	nie	powinno	patrzeć	

na	śmierć	rodzica.	
–	Nie,	nie	umrzesz..	–wyszeptała	zrozpaczona	dziew-

czynka	i	także	zaczęła	płakać.	
–	Powiedz	mamie	i	rodzeństwu,	że	ich	bardzo	kocham..	
Ania	położyła	głowę	przy	jego	zabandażowanej	głowie	

i	wtuliła	się	w	niego.	

–	Pożegnam	mamę,	Zosię	i	Piotrusia	od	ciebie.	
Mężczyzna	coraz	bardziej	słabnął.	
–	Kocham	cię	–	powiedział	Jan,	po	czym	brakło	mu	sił	

na	cokolwiek.	
–	Ja	ciebie	też,	tato	–	usłyszał	w	odpowiedzi.	
Ania	przytuliła	się	mocno	do	ojca,	po	czym	oboje	za-

snęli.	

Nastał	 ranek.	Przez	 ogromne	okna	wpadały	na	 salę	
promienie	 słońca.	 Sanitariuszki	 krzątały	 się	 po	 sali.	
Przyjechał	doktor	Artur.	Podszedł	do	Jana	i	śpiącej	obok	
niego	Anny,	aby	zmienić	mu	opatrunki.	Po	jednym	spoj-
rzeniu	na	mężczyznę	wiedział,	że..	

–	 Panie	 Wojciechu!	 Mamy	 następnego..	 –	 zawołał	
doktor.	

Sprawdził	 na	 zegarku	 godzinę,	 po	 czym	 podszedł	
do	dziewczynki	i	zaczął	ją	budzić.	

–	Panienko…	Bardzo	mi	przykro..	–	zaczął	Artur.	
Mała	 spojrzała	 na	 ojca.	 Oczy	 miał	 zamknięte,	 usta	

białe	jak	śnieg,	tak	samo	jak	twarz.	Nie	oddychał.	
–	Tato!	–	krzyknęła	Ania	i	zsunęła	się	na	kolana.	
Zaczęła	po	raz	kolejny	płakać	i	krzyczeć.	Przed	oczami	

przemykał	 jej	obraz	uśmiechniętego	ojca,	który	nosił	 ją	
na	rękach,	tulił	do	snu,	uczył	modlitwy,	śmiał	się	i	pła-
kał,	który	nigdy	na	nikogo	nie	podniósł	ręki,	był	troskli-
wy	i	kochający.	A	teraz	ten	sam	człowiek	leżał	martwy	
obok	 niej.	 Bez	 życia,	 bez	 ducha.	 Ania	 i	 jej	 rodzeństwo	
straciło	 ojca,	 Lidia	męża.	Głowa	 rodziny	 już	 nigdy	 nie	
wróci	 do	 domu	 serdecznym	 uśmiechem.	 Już	 nigdy	 nie	
przytuli	Anny,	nigdy	nie	podniesie	jej,	ani	nie	pocałuje.	

Wszystkie	 oczy	 rannych	 skierowały	 się	 na	 płaczącą	
przy	ojcu	Annę.	A	kiedy	dwaj	mężczyźni	przyszli	zabrać	
go	na	nosze,	dziewczynka	po	raz	ostatni	pocałowała	zim-
ne	czoło	ojca,	po	czym	doktor	Artur	siłą	ją	od	niego	od-
ciągnął.	Wziął	Anię	na	ręce	i	wyszedł	z	nią	na	pole,	gdzie	
ostrożnie	włożono	do	trumny	ciało	Jana.	Mała	wyciągnę-
ła	z	kieszonki	różaniec	i	położyła	przy	rękach	taty.	

–	Idź	do	Pana	Jezusa.	Pewnie	już	się	bawisz	z	Anioł-
kami	w	niebie	i	śmiejesz	się	ze	mnie,	że	płaczę	–	powie-
działa	Ania	płacząc	i	śmiejąc	się	jednocześnie.	

Doktor	Artur	wzruszył	się	po	raz	kolejny	do	głębi.	Za-
płakał	i	bez	namysłu	przytulił	Anię,	a	dziewczynka	po-
czuła,	jakby	tuliła	ojca.	

W	tej	samej	chwili	znalazła	się	przy	nich	Lidia	z	Zofią	
i	Piotrem	na	rękach.	

–	Anna!	–	krzyknęła.	
–	Mama!	–	dziewczynka	podbiegła	do	matki,	pocało-

wała	ją	i	Piotrusia,	a	potem	wtuliła	się	w	Zosię.	
Lidia	 położyła	 Piotrusia	 na	 nóżki,	 po	 czym	 uklękła	

przed	trumną	i	zalała	się	łzami.	
–	Za	młody	był…	–	szepnęła	cicho	i	zaczęła	przeczesy-

wać	ręką	jego	blond	włosy.	
Po	dłuższej	chwili	otarła	ręką	łzy	i	uspokojona	trochę	

podeszła	do	Anny.	
–	Nic	ci	się	nie	stało,	Aniu?	–	spytała.	
–	Nie,	mamo,	mnie	nic.	Pan	doktor	mnie	uratował!	
–	Pan	doktor?	
–	Gdyby	nie	zabrał	mnie	do	schronu	na	stacji	to	 już	

bym	nie	żyła!	

Lidia	odwróciła	się	do	Artura,	który	stał	zaraz	za	nią	
i	przypatrywał	się	całemu	zdarzeniu.

–	Nie	wiem,	jak	mam	Panu	dziękować,	doktorze.	
–	Nie	trzeba	dziękować.	Zrobiłem,	co	należało.	
–	 Jestem	 tak	 bardzo	wdzięczna..	 STOkroć	 dziękuję!	

Za	Anię	i	za	opiekę	nad	mężem.	
–	Tata	kazał	podarować	Panu	jego	zegarek	–	odezwała	

się	Ania.	
–	Żadnych	prezentów!	Wystarczy	wdzięczność	wszyst-

kich	tutaj	zgromadzonych.	
Zostało	spełnione	życzenie,	o	jakie	poprosił.	Artur	po-

czuł	się	w	tamtej	chwili	jak	bohater,	choć	jego	skromność	
mu	tym	nieco	przeszkadzała.	Jednak	duma	z	bycia	leka-
rzem	 i	 udzielania	pomocy	potrzebującym	 rozpierała	 go	
od	środka.	

Jeszcze	 tego	 samego	 dnia	 wieczorem,	 czyli	 5	 wrze-
śnia,	postanowiono	odprawić	pogrzeb	wszystkim,	którzy	
zmarli	 w	 wyniku	 bombardowania	 i	 poniesionych	 ran.	
Nie	chciano	z	 tym	zwlekać,	ponieważ	obawiano	się	po-
wtórzenia	nalotu,	poza	tym	widok	50	zmasakrowanych	
ciał	 pasażerów,	 z	 których	 zidentyfikowano	 zaledwie	 9,	
nie	należał	do	przyjemnych.	

Skromnemu	pogrzebowi	na	cmentarzu	w	Maszkieni-
cach	 przewodniczył	 ówczesny	 proboszcz	 parafii,	 ksiądz	
Andrzej	 Zalasiński.	Na	 uroczystości	 pojawiła	 się	 Lidia	
z	trójką	dzieci.	Wszyscy	ubrani	na	czarno	patrzyli	na	po-
chówek	śp.	Jana	Olczyka.	

Kiedy	 wszystkich	 pochowano	 i	 mieszkańcy	 z	 księ-
dzem	rozeszli	się,	składając	wcześniej	kondolencje	Lidii	
i	jej	rodzinie,	bliscy	śp.	Jana	zostali	jeszcze.	Lidia	stała	
przed	grobem	męża	i	płakała.	Zosia	z	Piotrusiem	na	rę-
kach	podobnie.	Anna	natomiast	kucnęła	przy	tabliczce,	
na	 której	 pisało	 „Kochanemu	 mężowi	 i	 wspaniałemu	
ojcu”	i	patrzyła	na	ten	napis	długo.	W	jej	głowie	powsta-
ło	 pytanie	 „Gdzie	 jesteś	 tato?	 Z	Aniołkami	 czy	 gdzieś	
indziej?,	ale	jednak	widok	nagrobowego	napisu	„wspa-
niałemu	ojcu”	rozwiał	jej	wątpliwości.	Mała	nie	płakała,	
ale	uśmiechała	się.	A	po	chwili	wstała	 i	położyła	przy	
tabliczce	na	grobie	ulubione	kwiaty	ojca	–	STOkrotki	–	
i	powiedziała:	

–	 Idzie	 wojna,	 czuć	 to	 tato.	 A	 wojna	 to	 paskudna	
sprawa.	 Ty	 już	 jesteś	 prawdziwie	 wolny,	 szczęściarzu!	
My	jeszcze	się	tu	zapewne	pomęczymy	długo.	I	jak	Bóg	
da,	to	przeżyjemy.	Sam	już	widzisz,	że	Niemcy	atakują	
znienacka,	a	skutki	 tego	są	 tragiczne..	Kto	wie,	 co	nas	
czeka!	Ale	 jedno	ci	obiecuję.	Nie	pozwolę,	żebyśmy	byli	
zamknięci	 jak	ptaszki	w	klatce.	Bo	 taki	ptaszek,	który	
nie	jest	wolny,	nigdy	w	życiu	nie	zazna	szczęścia!	

A	wszyscy	wokół	słuchali	jej	uważnie.	Słowa	wypowia-
dane	przez	Annę	były	niczym	balsam	i	ukojenie	w	bólu	
dla	bliskich	dziewczynki.	

Ciemno	 już	 było,	 gdy	 rodzina	 Olczyków	 wróciła	
do	domu.	Ania	przed	snem	uklękła	przed	obrazem	Jezu-
sa	i	modliła	się	to	za	tatę,	siebie,	rodzinę,	znów	za	Polskę	
i	o	to,	żeby	wojnę	przeżyli.	A	kiedy	skończyła,	usiadła	na	
łóżku	i	drżącym	sercem	zaczęła	wsłuchiwać	się	w	odgłos	
nadlatujących	kolejnych	samolotów…	

KONIEC

Tę	witrynę	otwieramy	dla	wszystkich	naszych	Czytelników	obdarzonych	literackim	
zacięciem	 i	 czujących	potrzebę	podzielenia	 się	 swoją	 twórczością	 z	 innymi.	Nasza	
propozycja	wynika	z	wnikliwych	obserwacji	kulturalnych	wydarzeń	organizowanych	
w	naszej	gminie	i	poza	jej	granicami.	Z	satysfakcją	zauważamy,	że	w	naszym	naj-
bliższym	otoczeniu	aż	roi	się	od	talentów,	których	dokonania	pragniemy	utrwalać	
na	łamach	naszego	czasopisma.	W	tym	numerze	zamykamy	publikację	opowiadania 
Karoliny Polek. Przypominamy,	 że	 jest	 to	 praca,	 za	 którą	 uczennica	 klasy	VIII	
Szkoły	Podstawowej	w	Sterkowcu	 otrzymała	 I	 nagrodę	w	konkursie	 „Młody	 felie-

tonista	–	piórem	i	kamerą”	zorganizowanym	na	początku	tego	roku	przez	Małopol-
skie	Kuratorium	Oświaty.	Z	przyczyn	technicznych	opowiadanie	Tomasza Konat-
kowskiego	„Sztuczna inteligencja” za	które	otrzymał	I	nagrodę	w	organizowanym	
przez	MOK	 konkursie	 „LEM	 2021”,	 opublikujemy	w	 następnym	wydaniu	 BIM-u.	
W	zamian	za	to	proponujemy	zamieszczone	na	innych	stronach	bieżącego	numeru	
wiersze	młodych	poetów	nagrodzone	w	konkursie	 „Radość	 jest	 zwycięstwem”	oraz	
opowiadanie	 „Chłopiec	 króla	 Entów”	 autorstwa	 Wiktorii Cebuli.	 Zapraszamy	
do	lektury.	 	(red.)

Literacka Witryna BIM-u

W	Miejskim	Ośrodku	Kultury	oraz	sklepie	papier-
niczym	Big	Pen	przy	ulicy	Sobieskiego	w	Brzesku	
można	nabyć	pamiątki	promujące	miasto	i	gminę	
Brzesko.	Są	to	między	innymi	drewniane	breloczki	

z	grawerowanym	logo,	płaskie	magnesy	na	lodów-
kę	o	wymiarach	7x10	cm,	widokówki	i	kubki.	Obok	
pamiątek	zawierających	tradycyjne	fotografie	cie-
kawych	 miejsc	 charakterystycznych	 dla	 naszej	
gminy	są	i	takie,	na	których	wykorzystano	ilustra-
cje	 wykonane	 przez	 najmłodszych	 mieszkań-
ców	miasta	w	 ramach	 zajęć	prowadzonych	przez	
MOK.	Za	przystępną	cenę	można	wejść	w	posiada-
nie	atrakcyjnych	pamiątek,	które	ucieszą	każdego	
kolekcjonera.	Dodatkowo	na	stojakach	umieszczo-
ne	są	bezpłatne	wydawnictwa	dotyczące	najśwież-
szych	wydarzeń	w	gminie	Brzesko.	 	KW

Brzeskie suweniry
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W	niedzielę,	11	lipca,	w	całym	
kraju	 obchodzony	 był	 Narodowy	
Dzień	Pamięci	Ofi	ar	Ludobójstwa	
dokonanego	 przez	 ukraińskich	
nacjonalistów	 na	 obywatelach	 II	
Rzeczypospolitej	 Polskiej.	 Miesz-
kańcy	gminy	Brzesko	uczcili	78.	
rocznicę	 tzw.	 krwawej	 niedzieli	
uczestnicząc	 w	 odprawionej	
w	 intencji	 ofi	ar	 zbrodni	wołyń-
skiej	mszy	świętej,	w	kościele	pw.	
NMP	Matki	Kościoła	i	św.	Jakuba	

Apostoła.	W	nabożeństwie	wzięli	
udział	przedstawiciele	brzeskiego	
samorządu	z	burmistrzem	Toma-
szem	Latochą	na	czele.	W	imieniu	
mieszkańców	 oddali	 pomordo-
wanym	 hołd	 składając	 wiązanki	
kwiatów	 przed	 Pomnikiem	 Nie-
znanego	Żołnierza.

11	lipca	1943	roku	miały	miej-
sce	 wydarzenia,	 które	 przeszły	
do	historii	jako	krwawa	niedziela.	
Tego	dnia	nastąpił	kulminacyjny	

punkt	 masowych	 ekstermina-
cji	 polskiej	 ludności	 cywilnej	 na	
Wołyniu	 oraz	 innych	 regionach	
przez	organizacje	OUN	oraz	UPA,	
wspierane	przez	 lokalną	 ludność	
ukraińską.	W	ciągu	dwóch	dni	do-
konano	 bestialskich	 mordów	 na	
Polakach	w	150	miejscowościach.	
W	 sumie,	w	 latach	 1943–1945	
z	 rąk	 ukraińskich	 nacjonalistów	
zginęło	 około	 100	 tysięcy	 Pola-
ków.	 (pam)

 Rocznica krwawej niedzieli

Ś.P.	 Władysław	 Tucznio	 urodził	
się	16	czerwca	1928	roku	w	Iwko-
wej.	Wychowywał	 się	w	rodzinie	
o	 mocno	 zakorzenionych	 trady-
cjach	 ludowych.	 Już	 jako	 młody	
chłopiec	 często	 przebywał	 na	
wiecach	 ludowców	 z	 udziałem	
Wincentego	Witosa.	Towarzyszył	
na	 nich	 swojemu	 ojcu	 Stanisła-
wowi,	 który	 w	 czasie	 okupacji	
związany	 był	 z	 działającym	 na	
terenie	ziemi	brzeskiej	oddziałem	
„Chłostry”,	wojskowej	organizacji	
Batalionów	Chłopskich.	 On	 sam	
włączył	 się	 aktywnie	 do	 konspi-

racyjnej	działalności	na	początku	1944	roku,	po	podpisaniu	przez	
Armię	Krajową	i	Bataliony	Chłopskie	umowy	scaleniowej.	Począt-
kowo	 zaangażowany	 był	 w	 przekazywanie	 tajnej	 korespondencji	
z	rozkazami	i	meldunkami	do	punktów	kontaktowych	w	Brzesku	
i	Dębnie	oraz	do	oddziału	porucznika	Pawła	Chwały,	ps.	„Skory”.	
Pod	 koniec	 1944	 roku	 został	 wcielony	 do	 II	 Batalionu	 „Batuta”	
wchodzącego	w	skład	16	pułku	piechoty	Armii	Krajowej.	Batalion	
składał	się	z	trzech	kompanii	partyzanckich,	których	zadaniem	był	
udział	w	akcji	„Burza	2”	polegający	na	nękaniu	tylnych	oddziałów	
niemieckich	cofających	się	ze	wschodu.	Władysław	Tucznio	uczest-
niczył	 w	 budowie	 ziemianek	 i	 organizacji	 punktu	 medycznego.	
Nadal	 przekazywał	meldunki,	 prowadząc	 równolegle	 działalność	
rozpoznawczą.	 Zasłużył	 się	 między	 innymi	 zebraniem	 ważnych	
informacji,	 które	 pomogły	 zdemaskować	 i	 zlikwidować	 członków	
bandy	napadającej	na	gospodarstwa	w	Grabnie,	Milówce	i	Niedź-
wiedzy.	Był	zaledwie	16-letnim	chłopcem,	ale	Jego	młodość	nie	była	
czasem	 beztroski.	 Spędził	 ją	 walcząc	 o	 wolność	 Ojczyzny,	 będąc	
świadomym	codziennego	zagrożenia	życia,	jakie	niesie	za	sobą	każ-
da	wojna.	Niejednokrotnie	był	 świadkiem	 tragicznych	wydarzeń,	
podczas	których	w	walkach	z	okupantami	ginęli	Jego	towarzysze.	

Pan	porucznik	Władysław	Tucznio,	dopóki	starczało	Mu	sił	i	zdro-
wia,	 aktywnie	 działał	 w	 brzeskim	 oddziale	 Światowego	 Związku	
Żołnierzy	Armii	Krajowej.	Często	uczestniczył	w	spotkaniach	z	mło-
dzieżą	szkolną,	dzieląc	się	z	nią	 traumatycznymi	wspomnieniami	
z	czasów	partyzanckiej	działalności.	Przekazywał	młodym	pokole-
niom	etos	Armii	Krajowej,	który	sam	pielęgnował	z	należnym	mu	
szacunkiem.	Wskazywał	godne	naśladowania	wzorce	patriotycznej	
postawy.	Był	uczestnikiem,	a	często	też	współorganizatorem	wielu	
uroczystości	o	charakterze	patriotycznym	i	kulturalnym.	

Za	działalność	na	rzecz	walki	o	wolność	i	nieskazitelną	posta-
wę	godną	żołnierza	AK	został	odznaczony	między	innymi:
Krzyżem	Armii	Krajowej	–	1994	
Kombatanckim	Krzyżem	Zasługi	–	1994
Krzyżem	Partyzanckim	–	1996
Medalem	za	Zasługi	dla	ŚZŻ	AK	–	2017
Odznaczeniem	„Kolumbowie	Rocznik	20”	–	2020.	

 Pamięci porucznika 
Władysława Tucznio
22 czerwca 2021 roku w wieku 93 lat odszedł 
na wieczną służbę pułkownik Władysław Tucz-
nio ps. Woda, żołnierz Armii Krajowej. 
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

Z	głębokim	smutkiem	przyjęliśmy	wiadomość	o	śmierci	Jana	
Mleczki,	byłego	pracownika	Urzędu	Miejskiego	w	Brzesku.	

ŚP.	Jan	Mleczko	w	latach	1997–2011	był	zatrudniony	w	Wy-
dziale	 Infrastruktury	 Technicznej	 i	 Komunalnej.	 Przez	 współ-
pracowników,	przełożonych	i	klientów	Urzędu	Miejskiego	został	
zapamiętany	jako	człowiek	życzliwy,	sumiennie	wykonujący	po-
wierzone	mu	obowiązki,	a	przede	wszystkim	jako	wysokiej	klasy	
fachowiec,	znający	wszystkie	zagadnienia	związane	z	dziedziną,	
którą	się	zajmował	 i	potrafi	ący	w	przystępny	sposób	dzielić	 się	
z	innymi	swoją	wiedzą	i	doświadczeniem.	W	Urzędzie	zajmował	
się	zadaniami	związanymi	z	 inwestycjami	drogowymi	 i	wszyst-
kimi	procedurami	dotyczącymi	rozwoju	infrastruktury	drogowej.	
W	umiejętny	 sposób	 rozwiązywał	każdą	kwestię	mającą	ważne	
znaczenie	dla	gminy,	ale	i	dla	indywidualnych	mieszkańców.	Za-
wsze	służył	nieocenioną	pomocą	przy	podejmowaniu	kluczowych	
decyzji	 w	 zakresie	 poprawy	 organizacji	 ruchu	 drogowego.	 Ce-
chowała	go	rzadko	spotykana,	nieudawana	pogoda	ducha,	którą	
przenosił	na	każdego,	kto	miał	przyjemność	z	nim	obcować.	Na-
wet	po	przejściu	na	emeryturę	władze	samorządowe	gminy	Brze-
sko	wielokrotnie	zwracały	się	do	Niego	o	pomoc	w	pracy	wydzia-
łu,	z	którym	był	związany	przez	14	lat.	Przez	wielu	pracowników	
Urzędu	Miejskiego	i	wszystkich	brzeskich	samorządowców	wia-
domość	o	jego	śmierci	została	przyjęta	z	wielkim	żalem	i	poczu-
ciem	utraty	Przyjaciela	o	nieprzeciętnych	cechach	charakteru.

Cześć Jego Pamięci 

Pożegnanie  Jana Mleczki

Zdzisław	Baka	(63)	–	Brzesko
Zofi	a	Bibro	(83)	–	Sterkowiec
Ewa	Biernat	(75)	–	Brzesko
Piotr	Cetnarowski	(68)	–	Brzesko
Maria	Chamielec	(84)	–	Bucze
Maria	Charowska	(81)	–	Jasień
Krystyna	Cierniak	(92)	–	Brzesko
Kazimierz	Gacek	(72)	–	Jadowniki
Marian	Gicala	(70)	–	Poręba	Spytkowska
Stanisław	Hojnowski	(85)	–	Jadowniki
Krystyna	Jemioło	(85)	–	Brzesko
Aleksander	Jędryka	(67)	–	Poręba	Spytkowska
Zygmunt	Jurgała	(68)	–	Jasień
Józef	Kądziołka	(63)	–	Mokrzyska
Maria	Kornaus	(91)	–	Sterkowiec
Stanisław	Kozub	(91)	–	Jadowniki
Marek	Kukułka	(70)	–	Brzesko
Bogdan	Lalik	(54)	–	Bucze
Jan	Mrówka	(70)	–	Jadowniki
Joanna	Niemiec-Bernacka	(41)	–	Brzesko
Janina	Nowak	(77)	–	Brzesko
Jerzy	Pawlikowski	(61)	–	Jadowniki
Józef	Radecki	(64)	–	Brzesko
Stanisław	Soboń	(73)	–	Brzesko
Elżbieta	Stempak	(74)	–	Wokowice
Stefania	Szafrańska	(92)	–	Jadowniki
Stanisław	Ślipek	(76)	–	Brzesko
Jan	Świerczek	(87)	–	Brzesko
Władysław	Wąsik	(64)	–	Brzesko
Alina	Wołoszczak	(78)	–	Brzesko
Józef	Żak	(99)	–	Brzesko

Irena	Baran	(91)	–	Szczepanów
Józefa	Boruta	(82)	–	Bucze
Dariusz	Cięciwa	(35)	–	Brzesko
Janina	Czerny	(91)	–	Brzesko
Maria	Gładka	(92)	–	Mokrzyska
Adam	Golec	(85)	–	Sterkowiec
Marianna	Grodny	(71)	–	Brzesko
Jan	Jędryka	(89)	–	Poręba	Spytkowska
Janina	Klimek	(95)	–	Poręba	Spytkowska
Stanisław	Kołodziej	(89)	–	Mokrzyska
Bronisław	Król	(77)	–	Mokrzyska
Franciszek	Krzanowski	(85)	–	Brzesko
Janina	Kwiecień	(84)	–	Brzesko
Anna	Martyna	(81)	–	Brzesko
Jacek	Martyna	(59)	–	Brzesko
Bolesław	Mietła	(81)	–	Jadowniki
Kazimierz	Niemiec	(52)	–	Mokrzyska
Helena	Okas	(91)	–	Brzesko
Maria	Serwatka	(75)	–	Jadowniki
Marek	Smoliński	(58)	–	Brzesko
Mieczysław	Stupak	(64)	–	Jasień
Zofi	a	Szczupał	(90)	–	Brzesko
Adam	Szot	(73)	–	Brzesko
Władysław	Tucznio	(93)	–	Brzesko
Jan	Urbański	(72)	–	Bucze
Piotr	Wierciak	(64)	–	Bucze
Romuald	Wincenciak	(58)	–	Brzesko
Julia	Zawartka	(90)	–	Brzesko

Odeszli w maju: Odeszli w czerwcu
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Już	 sam	udział	w	 turnieju	 jest	wielkim	 sukcesem	 –	 aby	 trafić	 na	
listę	zaproszonych,	należy	przejść	przez	fazę	eliminacyjną	lub	zajmo-
wać	wysoka	pozycję	w	 rankingu	najlepszych	akademii	 piłkarskich	
w	kraju.	Założona	przez	Radosława	Szewczyka	szkółka	spełniła	oba	
te	kryteria.	

Zakopiański	STEEL	CUP	U9	to	jeden	z	najbardziej	rozpoznawal-
nych	w	Europie	turniejów	piłki	nożnej	dla	dzieci.	Od	pierwszej	edycji	
starują	w	nim	szkółki	prowadzone	przez	największe	kluby	piłkarskie	
Starego	Kontynentu.	Wystarczy	wspomnieć,	że	w	2019	roku	zwycięz-
cą	tych	zawodów	został	AC	Milan.	Rok	temu	na	liście	uczestników	
znalazł	się	między	innymi	Bayern	Monachium,	jednak	imprezę	od-
wołano	z	powodu	epidemii.	Z	tej	samej	przyczyny	w	tym	roku	wiele	
uznanych	firm	odwołało	swój	przyjazd	do	Zakopanego	–	w	tym	gronie	
Atletico	Madryt,	FC	Porto,	AC	Milan	i	Benfica	Lizbona.	Mimo	to	tur-
niej	utrzymał	status	imprezy	międzynarodowej,	a	zagraniczny	futbol	
reprezentowały	drużyny	z	Ukrainy,	Bułgarii	i	Hiszpanii	(występują-
ca	w	Segunda	Division	Girona	FC).	Startowały	też	znane	polskie	klu-
by	–	Lech	Poznań,	Legia	Warszawa,	Lechia	Gdańsk,	Śląsk	Wrocław,	
czy	Górnik	Zabrze.

Udział	w	turnieju	ma	swoje	znaczenie	w	kontekście	promocji	gmi-
ny	Brzesko.	Dla	adeptów	piłki	nożnej	 jest	 również	niepowtarzalną	
okazją	do	przeżycia	fantastycznej	przygody	sportowej.	Organizatorzy	
zadbali	o	to,	aby	goście	spędzili	te	trzy	dni	w	atrakcyjny	sposób	–	dla-
tego	uczestników	zawodów	czekają	nie	 tylko	 rozgrywki	piłkarskie,	
ale	też	szereg	wycieczek,	na	przykład	na	Gubałówkę,	czy	wizyta	na	
Termach	Gorący	Potok.	 	PRUD

AP Champions 
w Zakopanem

Od 11 do 13 czerwca w Zakopanem rozgrywany 
był międzynarodowy turniej piłki nożnej STEEL 
CUP U9 – największe w Polsce zawody, w których 
uczestniczą dziewięcioletni piłkarze. Wystar-
towało w nich 36 drużyn, a wśród nich również 
ekipa AP Champions Brzesko. 

Urząd	Miejski	wspiera	UKS	AP	Champions	Brzesko.	Burmistrz	
Tomasz	Latocha	w	ostatnich	dwóch	latach	przyznał	klubowi	dota-
cję	w	łącznej	wysokości	33	tysięcy	złotych	na	realizację	programu	
„Profesjonalne	szkolenie	dzieci	4-14	lat	w	Certyfikowanej	Akade-
mii,	udział	w	rozgrywkach	organizowanych	przez	Polski	Związek	
Piłki	Nożnej”.

W	wojewódzkich	 finałach	 rozegranych	na	 stadionie	
Podhala	Nowy	Targ	wystąpiły	cztery	najlepsze	zespoły,	
wyłonione	 w	 poprzedzających	 je	 turniejach	 półfinało-
wych.	Jeden	z	tych	turniejów	odbył	się	w	Nowym	Sączu,	
gdzie	dziewczęta	z	ZS-P	Brzesko	zajęły	drugie	miejsce,	
premiowane	 awansem	 do	 decydującej	 fazy	 rozgrywek.	
W	Nowym	Targu	przegrały	1–5	z	Suchą	Beskidzką	i	0:2	
z	 Rożnowem.	 Na	 zakończenie	 finałowych	 zmagań	 po-
konały	3:2	Porębę	Wielką,	zajmując	ostatecznie	 trzecie	
miejsce.	 Tytuł	 mistrzowski	 wywalczyły	 rożnowianki,	
z	którymi	brzeskie	piłkarki	jeszcze	w	fazie	półfinałowej	
stoczyły	wyrównany	pojedynek,	 ulegając	 rywalkom	do-

piero	po	serii	rzutów	karnych.	Brązowe	medale	Igrzysk	
Dzieci	sezonu	2020/2021	zdobył	zespół	w	składzie:	Wik-
toria Bochenek, Martyna Chudyba, Michalina Fi-
jałkowska, Magdalena Kołodziej, Milena Kurtyka, 
Amelia Miterka, Emilia Płachta, Klaudia Salamon,	
Weronika Stachera. 

O	sporym	sukcesie	mogą	mówić	też	szkolni	koledzy	brą-
zowych	medalistek.	Drużyna	chłopców	wprawdzie	na	po-
dium	nie	stanęła,	ale	w	rozegranych	w	Limanowej	finałach	
wojewódzkich	 zajęła	 wysokie,	 piąte	miejsce.	 Do	 turnieju	
finałowego	dotarli	wygrywając	wcześniej	półfinałowe	zawo-
dy	w	Tarnowie,	pokonując	kolejno	gospodarzy,	Zakliczyn	

i	Olesno.	W	obu	turniejach	ZS-P	Brzesko	reprezentowali:	
Szymon Wawryka	jako	kapitan	zespołu,	Jakub Dudzik, 
Olivier Goryczko, Dominik Karwasiński, Franciszek 
Kobyłecki, Marcel Koloda, Franciszek Mrzygłód, Da-
wid Myszka, Franciszek Oleszczuk, Maciej Sambor,	
Patryk Szałas, Szymon Wolsza. Trenerami	 brzeskich	
drużyn	 byli:	 Marcin Gromadzki, Konrad Kołodziej, 
Szczepan Smoleń, Mateusz Urban.	 	WP

Brązowe medale piłkarek
Reprezentantki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzesku to aktualne brązowe 
medalistki Małopolskich Igrzysk Dzieci w piłce nożnej. Aby osiągnąć ten wielki suk-
ces, musiały wcześniej przebrnąć przez gęste sito eliminacyjne. 

Największy	 sukces	 zanotowała	dziewczęca	dru-
żyna	 biegaczek	 przełajowych	 (rocznik	 2006-
2007)	startująca	w	Igrzyskach	Młodzieży	Szkol-
nej	w	Nowym	Targu.	Złote	medale	zdobył	zespół	
w	składzie:	Natalia Gicala, Maja Leśniak, Oli-
wia Mietła, Gabriela Migdał, Rozalia Plich-
ta, Gabriela Ryba, Kinga Witek.	Dziewczęta	
do	startu	przygotowała	Renata Rożkowicz.	

Aż	 trzy	 medale	 przywiozły	 z	 Nowego	 Targu	
drużyny	 startujące	w	 Igrzyskach	Dzieci.	Dziew-
częta	 z	 roczników	2008-2009	zajęły	drugie	miej-
sce,	a	na	ten	znakomity	wynik	zapracowała	ekipa	
w	 składzie:	 Wiktoria Bochenek, Maria Ko-
czwara, Maja Libera, Martyna Mendel, Ame-
lia Miterka, Emilia Nosal, Lena Łukowicz.	

Ich	młodsze	 koleżanki	 (rocznik	 2010	 i	młod-
sze)	na	tych	samych	zawodach	wywalczyły	trze-
cie	miejsce.	Brązowe	medale	zdobyły:	Berenika 
Kramer, Milena Kurtyka, Laura Mikos, Ok-
tawia Mikos, Klara Plichta, Wiktoria Ru-
dek, Weronika Stachera.	

Medal	z	tego	samego	kruszcu	wywalczyli	też	
ich	rówieśnicy,	którzy	w	Nowym	Targu	pobiegli	
w	składzie:	Leon Pukal, Szymon Put, Karol 

Sacha, Maciej Sambor, Szymon Szewczyk, 
Szymon Wawryka.	 Opiekunem	 młodszych	
grup	biegaczy	był	Marcin Gromadzki.	

Dorobek	medalowy	 reprezentacji	 ZS-P	 Brze-
sko	 uzupełniają	 dwa	 brązowe	 krążki	 zdobyte	
w	 klasyfikacji	 indywidualnej	 –	 trzecie	 miejsca	
zajęli	 Maja Libera	 oraz	 Franciszek Olesz-
czuk.	O	podium	otarła	się	Gabriela Ryba,	skla-
syfikowana	ostatecznie	na	czwartej	pozycji.	

Na	 tym	 nie	 koniec	 sukcesów	 odniesionych	
w	czerwcu	przez	młodych	sportowców	z	brzeskiej	
„dwójki”.	 Kilka	 dni	 po	 rywalizacji	 w	 biegach	
przełajowych	 na	 obiektach	 krakowskiej	 Akade-
mii	 Wychowania	 Fizycznego	 rozegrane	 zostały	
wojewódzkie	 finały	 Igrzysk	Dzieci	 w	 czwórboju	
lekkoatletycznym,	 podczas	 których	 dziewczę-
ta	 z	 ZS-P	Brzesko	 zajęły	 drugie	miejsce.	 Skład	
„srebrnej”	 drużyny:	Wiktoria Bochenek, Ma-
ria Koczwara, Maja Libera, Lena Łukowicz, 
Martyna Mendel, Amelia Miterka, Wiktoria 
Szczupak-Biel.	Na	tych	samych	zawodach	dru-
żyna	chłopców	zajęła	5.	miejsce.	Kadrę	trenerską	
w	Krakowie	stanowili	Magdalena Mardoń, Re-
nata Rożkowicz	i	Marcin Gromadzki.	 	WP

Lekkoatletyczne 
zdobycze „dwójki”
Siedem medali Mistrzostw Województwa w lekkoatletycznych konku-
rencjach wywalczyli tuż przed wakacjami uczniowie brzeskiego Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego. Na ten imponujący dorobek wychowanków 
„dwójki” złożyły się jeden złoty krążek, dwa srebrne i cztery brązowe – 
zdobyte na zawodach organizowanych przez Małopolski Szkolny Zwią-
zek Sportowy. 
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Udaną	końcówkę	sezonu	miał	Gabriel Zastawnik,	któ-
ry	w	meczu	 z	 sierakowskim	Wrzosem	po	 raz	 pierwszy	
w	karierze	przekroczył	granicę	600	strąconych	kręgli	–	
od	22	maja	jego	nowy	rekord	życiowy	wynosi	602	punk-
ty.	Dla	 popularnie	 zwanego	Gabrysia	 jest	 to	 najlepszy	
sezon,	 mimo	 epidemicznych	 zawirowań.	 Dwa	miesiące	
wcześniej	pierwszy	raz	w	życiu	został	zwycięzcą	turnie-
ju	ogólnopolskiej	rangi.	Stało	się	to	21	marca	w	Tucholi,	
gdzie	 jednego	dnia	sięgnął	aż	po	dwie	główne	nagrody,	
bo	triumfował	w	Pucharze	Borów	Tucholskich,	który	był	
jednocześnie	punktowany	jako	4.	Memoriał	Leszka	Gier-
szewskiego	i	Henryka	Chechły.	

Na	 tym	 nie	 koniec	 osiągnięć	 utalentowanego	 zawod-
nika	BOSiR-u.	Podczas	 rozgrywanych	w	 szczęśliwej	dla	
niego	Tucholi	Mistrzostw	Polski	juniorek	i	juniorów	młod-
szych	(18-20	czerwca)	Gabryś	zdobył	dwa	medale	–	brą-
zowy	w	sprintach	i	złoty	w	rywalizacji	par,	razem	z	Ja-
kubem Kuryło,	który	złoto	wywalczył	 także	w	głównej	
konkurencji	 indywidualnej.	 Dla	 Kuby	 był	 to	 już	 trzeci	
mistrzowski	tytuł	w	karierze	(drugi	w	kategorii	juniorów	
młodszych).	 Na	 tych	 samych	 zawodach	 przynależność	
do	ścisłej	czołówki	krajowej	potwierdziła	Izabela Cebu-
la,	 zdobywczyni	 brązowego	medalu	w	 sprintach.	Nasza	
eksportowa	kręglarka	przez	cały	sezon	wykazywała	wy-
soką	formę,	czego	efektem	jest	zajęcie	4.	miejsca	w	cyklu	
turniejów	rozgrywanych	w	ramach	Młodzieżowego	Grand	
Prix.	W	konkurencji	juniorów	młodszych	Kuba	Kuryło	zo-

stał	zwycięzcą	całego	cyklu,	a	Gabriel	Zastawnik	stanął	na	
najniższym	stopniu	medalowego	podium.	Miało	to	miejsce	
w	Lesznie,	podczas	kończącego	sezon	XXVIII	Memoriału	
S.	Nowackiego	i	B.	Krzymińskiego	w	Lesznie,	w	którym	
Jakub	również	triumfował.	Warto	wspomnieć	też	rozegra-
ny	w	styczniu	IV	Turniej	o	Puchar	Starosty	Sierakowskie-
go,	w	którym	również	zwyciężył	Jakub.	To	były	wspaniałe	
zawody	dla	brzeskich	kręglarzy.	Gabriel	Zastawnik	i	Ra-
fał	Hajdo	uzyskali	 tam	swoje	najlepsze	wówczas	wyniki	
życiowe	–	obaj	strącili	po	586	kołków.	Gabryś	–	jak	wiado-
mo	–	ten	rekord	poprawił	w	maju,	natomiast	Rafał	sukce-
sywnie	zbliża	się	do	przekroczenia	magicznej	granicy	600	
punktów	i	wszyscy	w	klubie	wierzą,	że	stanie	się	 to	 już	
w	następnym	sezonie.	

Podsumowanie
Sezon	 2020/2021,	 z	 uwagi	 na	 epidemiczne	 ogranicze-
nia,	 mocno	 okrojony,	 jednak	 w	 przypadku	 kręglarzy	
BOSiR-u	obfitował	w	medalowe	zdobycze.	Ich	łączny	do-
robek	 to	 jedenaście	 medali	 wywalczonych	 w	 turniejach	
rangi	ogólnopolskiej	–	7 złotych, 1 srebrny i 3 brązowe. 

Część	 podopiecznych	 Ryszarda Słowika pozostaje	
do	 dyspozycji	 selekcjonerów	 szerokiej	 kadry	 narodowej,	
dlatego	dla	nich	ten	sezon	nadal	trwa.	Pod	koniec	sierpnia	
w	Słowenii	rozegrane	zostaną	Mistrzostwa	Świata	U-18	
oraz	U-23.	O	 ostatecznym	 składzie	 reprezentacji	 Polski	
decydować	będą	wyniki	kilku	letnich	zawodów.	Można	się	

spodziewać,	że	kilku	brzeskich	zawodników	koniec	tego-
rocznych	wakacji	spędzi	w	kraju	Petera	Prevca.

Do	osiągnięć	starszych	kolegów	starają	się	nawiązać	
ich	młodsze	koleżanki.	Pod	koniec	maja	w	Tomaszowie	
Mazowieckim	odbywały	się	Międzywojewódzkie	Mistrzo-
stwa	Młodzików.	Oliwia Łoboda i Kinga Kolbusz wy-
walczyły	w	 tym	 turnieju	 srebrny	medal	w	konkurencji	
tandemów.	 Na	 tych	 samych	 zawodach	 w	 konkurencji	
indywidualnej	 Oliwia	 zajęła	 trzecie	 miejsce,	 a	 Kinga	
uplasowała	się	tuż	za	podium.	

Trener	drużyny	Ryszard	Słowik	zaprasza	wszystkich	
chętnych	do	zasilenia	grona	brzeskich	kręglarzy:	-	Jako 
jedno z niewielu miast w kraju, a jedyne w Małopolsce, 
mamy przywilej korzystania z klasycznej kręgielni. Po-
magajmy naszym dzieciom i młodzieży, o ile tylko chcą, 
w uprawianiu tego pięknego, choć wciąż niedocenianego 
sportu. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w trenin-
gach sekcji kręglarskiej. 	PRUD

Multimedaliści z BOSiR-u
Spełniły się przedsezonowe marzenia młodych kręglarzy BOSiR-u Brzesko. 
W swoim debiutanckim występie w Centralnej Lidze Juniorów podopieczni 
Ryszarda Słowika wywalczyli tytuł Drużynowego Wicemistrza Polski. Ten histo-
ryczny srebrny medal wywalczył zespół w składzie: Izabela Cebula, Rafał Hajdo, 
Maciej Hamielec, Bartłomiej Hynek, Jakub Kuryło, Jakub Tomczyk i Gabriel 
Zastawnik. To tylko jeden z wielu spektakularnych sukcesów odniesionych przez 
nich w minionym sezonie.

Sponsorzy sekcji kręglarskiej BOSiR Brzesko 
w sezonie 2020/2021
PSB	–	Edmund	Leś,	INOX	–	Instal,	PLASTBUD	–	
Bochnia,	PROSTER		Sp.	z	o.o.,	PRO	–	FIL	OKNO,	
TRANS	 –	 LIS	 –	 BET,	 Drukarnia	 BOWA,	 Edward	
Milewski	–	Skład	Budowlany,	ENTER	–	Instalacje	
grzewcze	i	sanitarne		J.	Kubala,	BUS-	Impero.

CANPACK	Okocimski	Brzesko	w	drama-
tycznych	 okolicznościach	 zapewniło	 sobie	
prolongatę	 IV-ligowego	 bytu.	 Podopiecz-
ni	Mateusza	 Pawłowicza	 po	 zakończeniu	
sezonu	 2020/2021	 zajmowali	 15.	 miejsce	
i	przed	spadkiem	do	ligi	okręgowej	mogła	
ich	uratować	tylko	Unia	Tarnów.	Warun-
kiem	 było	 zwycięstwo	 „Jaskółek”	 z	 Wi-
ślanami	 Jaśkowice	 w	 barażach	 o	 awans	
do	III	ligi.	Tarnowianie	pierwszy	mecz	na	
wyjeździe	przegrali	1:2,	jednak	w	rewanżu	
u	siebie	rozgromili	rywali	w	stosunku	4:0	
i	w	 ten	sposób	 „Piwosze”	uciekli	 spod	 to-
pora.	Brzeszczanie	po	rundzie	zasadniczej	
znajdowali	się	w	bardzo	trudnej	sytuacji,	
po	dokonaniu	wzmocnień	zaliczyli	jednak	
serię	znakomitych	meczów	w	decydującej	
fazie	 rozgrywek,	 dzięki	 czemu	 wywindo-
wali	 się	 w	 bezpieczne	 –	 jak	 się	 finalnie	
okazało	–	rejony	tabeli.	

Sezon prawdy 
Rozgrywki	 nowego	 sezonu	 rozpoczną	
się	 już	 7	 sierpnia.	 Wystartuje	 w	 nich	
18	 drużyn,	 ale	 tylko	 pierwszych	 siedem	
będzie	 mogło	 mieć	 pewność	 pozostania	
w	IV	lidze	na	następny	sezon.	Wszystko	
za	 sprawa	 zatwierdzonej	 reformy	 roz-
grywek	IV	ligi,	która	od	przyszłego	roku	
zostanie	 zredukowana	 do	 jednej	 grupy	
łączącej	 najlepsze	 zespoły	 z	 dotychczas	
jeszcze	funkcjonujących	grup	wschodniej	
i	zachodniej.	Celem	tej	reorganizacji	jest	
przede	wszystkim	 chęć	 uniknięcia	 bara-
ży.	 Do	 tej	 pory	 każdego	 roku	 zwycięzca	
jednej	z	dwóch	grup	IV	ligi	mimo	odnie-
sionego	 sukcesu	 był	 zmuszony	 pozostać	
na	 tym	 samym	 szczeblu	 rozgrywek,	 bo	
awans	 do	 III	 ligi	 mógł	 wywalczyć	 tylko	
jeden.	Drugi	powód,	być	może	nawet	waż-
niejszy,	to	idea	stworzenia	produktu,	któ-

ry	może	się	stać	małopolską	ekstraklasą,	
a	 to	stwarza	możliwości	 transmitowania	
najciekawszych	meczów	w	specjalnym	ka-
nale	na	YouTube	i	pozyskanie	poważnego	
sponsora	 tytularnego	 takich	 rozgrywek.	
Dlatego	 znalezienie	 się	w	 tak	 elitarnym	
gronie	 staje	 się	 dla	 wszystkich	 klubów	
sporym	wyzwaniem,	 toteż	śmiało	można	
stwierdzić,	że	przed	piłkarzami	i	kibicami	
otwiera	się	właśnie	sezon	prawdy.	

Zrozumiałe	jest,	że	po	reorganizacji	IV	
ligi	w	przyszłym	sezonie	zacznie	funkcjo-
nować	 nowa	V	 liga.	 Będzie	mieć	 teryto-
rialny	kształt	podobny	do	obecnej	IV	ligi	
–	czyli	nadal	będzie	obowiązywać	podział	
na	grupy	wschodnią	i	zachodnią.	

Nowy zarząd
W	wyniku	czerwcowych	wyborów	nowym	
prezesem	zarządu	klub	CANPACK	Oko-
cimski	 Brzesko	 został	 Łukasz	 Baniak.	
W	 skład	 zarządu	 weszli	 także	 Elżbieta	
Kania	 (wiceprezes	 ds.	 organizacyjnych),	
Marcin	Jurkiewicz	(wiceprezes	ds.	sporto-
wych)	oraz	Rafał	Zając	(sekretarz).	Powo-
łana	 została	 również	 komisja	 rewizyjna,	
której	skład	tworzą	Michał	Grabania,	Pa-
weł	Pachota	oraz	Marian	Puchała.	Nowy	
zarząd	 przedłużył	 umowę	 z	 Mateuszem	
Pawłowiczem,	 który	 nadal	 będzie	 pełnić	
funkcję	 trenera	drużyny	seniorów.	Tym-
czasem	 poczynione	 zostały	 wzmocnienia	
personalne	 składu	 pierwszego	 zespołu.	
Między	innymi	do	klubu	po	kilku	latach	
nieobecności	 powrócił	 Konrad	 Kuliszew-
ski,	 który	 ostatnio	 grał	 w	 Wiślanach	
Jaśkowice.	Jest	to	doświadczony	piłkarz,	
mający	za	 sobą	występy	w	 III	 lidze.	Był	
też	reprezentantem	Małopolskiego	OZPN	
podczas	 rozgrywanego	 w	 2017	 roku	 Re-
gions	Cup	UEFA.	 	Waldemar Pączek

Okocimski przed sezonem prawdy
30 czerwca w siedzibie klubu odbyło się sprawozdawczo-wy-
borcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Oko-
cimskiego Klubu Sportowego. Nowy zarząd rozpoczyna swoją 
kadencję u progu przełomowego sezonu IV ligi, która już za 
rok zostanie przeorganizowana. Pozostanie na dłużej na tym 
poziomie rozgrywek będzie niezwykle trudnym zadaniem. 

Konrad Kuliszewski – maj 2017 – fot. Waldemar Pączek
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Szkoleniowcy	 Akademii	 –	 Marek	 Bochenek	 i	 Tomasz	 Rogóż	 –	
przygotowali	 dla	 swoich	 podopiecznych	 osiem	 tzw.	 jednostek	
treningowych.	Wspólnie	z	rodzicami	młodych	koszykarzy	zadbali	
też	o	to,	aby	pobyt	w	Rytrze	obfitował	o	wiele	atrakcyjnych,	poza-
sportowych	wydarzeń.	Uczestnicy	obozu	mieli	do	dyspozycji	bo-
isko	i	salę	sportową.	W	wolnych	od	treningów	chwilach	na	nudę	
narzekać	 nie	mogli.	W	 ciągu	 zaledwie	 jednego	 tygodnia	 wzięli	
udział	w	pieszej	wycieczce	górskiej	na	Cyrlę,	odwiedzili	park	li-
nowy	ABlandia,	 otwarte	 baseny	Kąpieliska	Radwanów	w	Piw-
nicznej,	 podziwiali	 odnowione	 ruiny	 zamku	 w	 Rytrze.	 Jednak	
największa	atrakcją,	w	opinii	obozowiczów,	to	pontonowy	spływ	
doliną	 Popradu.	 Podsumowaniem	 siedmiodniowego	 obozu	 był	
grill,	którego	kulminacją	okazało	się	pasowanie	na	górala.	Teraz,	
jak	twierdzi	Marek	Bochenek,	przyszedł	czas	na	odpoczynek	i	na-
ładowanie	akumulatorów	przed	nowym	sezonem,	a	ten	zapowia-
da	się	bardzo	ciekawie.	

Pora na ligę
Młodzi	 sportowcy	zrzeszeni	w	Akademii	Koszykarskiej	Wisły	
CANPACK	Brzesko/Mokrzyska	 (wszyscy	z	 licencję	KOZKosz)	
do	 tej	 pory	 uczestniczyli	 jedynie	w	 okazjonalnych	 turniejach	
rangi	 towarzyskiej	 lub	mistrzowskiej.	 Jest	 szansa,	 że	 od	 no-
wego	 sezonu	 będą	 występować	 w	 regularnych	 rozgrywkach,	
bo	szkółka	została	zgłoszona	do	Krakowskiej	Amatorskiej	Ligi	
Koszykówki	 zainicjowanej	 przez	Grzegorza	 Radwana,	 byłego	
reprezentanta	Polski.	Dla	 trenerów,	 zawodników	 i	 ich	 rodzi-
ców	 będzie	 to	 nie	 lada	 wyzwanie,	 bo	 udział	 w	 rozgrywkach	
wiązać	się	będzie	z	częstymi	(dwa	razy	w	miesiącu)	wyjazdami	
do	Krakowa.	Jest	to	jednak	znakomita	okazja	do	podnoszenia	
sportowego	poziomu	i	dalszej	promocji	tej	widowiskowej	dyscy-
pliny	sportu	w	naszym	regionie.	Czasy,	kiedy	kadetki	UKS	Ze-
lina	Jurków	występowały	na	 ligowych	parkietach,	należą	 już	
do	przeszłości.	Być	może	za	sprawą	Akademii	Brzesko	stanie	
się	 koszykarską	 stolicą	 brzeskiego	 powiatu,	 którą	 właściwie	
już	–	de	facto	jest.	Chodzi	o	to,	żeby	się	na	tej	pozycji	umocniła,	
z	 pożytkiem	 dla	 sportowego	 rozwoju	 dzieci	 i	 młodzieży.	Ma-
rek	Bochenek,	 główny	 trener	 brzesko-mokrzyskiej	Akademii,	
marzy	 o	 rozszerzeniu	 szkoleniowej	 oferty.	Myśli	na	przykład	
o	rozpropagowaniu	coraz	bardziej	popularnej	koszykówki	3x3.	
Liczy	na	to,	że	do	popularyzacji	tej	odmiany	basketu	przyczy-
ni	 się	postawa	polskiej	 reprezentacji	na	 Igrzyskach	w	Tokio.	
On	sam,	widzi	 te	drużynę	w	gronie	 olimpijskich	medalistów.	
W	niedalekim	Krakowie	i	jego	okolicach	klimat	do	rozwoju	tej	
dyscypliny	 jest	 znakomity	 –	 wspomniany	 już	 tutaj	 Grzegorz	
Radwan	powołuje	właśnie	do	życia	rozgrywki	międzyszkolne,	
w	których	ma	uczestniczyć	3,5	tysiąca	uczniów	podstawówek.	
Niewykluczone,	 że	 przynajmniej	 jeden	 z	 zespołów	 będzie	 re-
prezentować	gminę	Brzesko.	

Od 8 do 50 
Akademia	Wisła	CANPACK	Brzesko/Mokrzyska	oficjalnie	istnie-
je	 od	2019,	kiedy	 to	 założenie	 szkółki	koszykarskiej	na	 terenie	
naszej	gminy	zaproponowała	Dorota	Gburczyk-Sikora,	dyrektor	
krakowskiej	Akademii	Wisły	CANPACK.	Pomysł	miał	swoje	uza-
sadnienie,	bowiem	już	od	dwóch	lat	organizowany	był	Memoriał	
Marka	Chmielarza,	turniej	koszykówki,	którego	inicjatorem	było	
między	innymi	Marek	Bochenek.	

– Wychowałem się na NBA – mówi	Marek	Bochenek	pytany	
o	to,	skąd	wzięło	się	u	niego	zainteresowanie	koszykówką	–	Je-
stem w stanie zarwać każdą noc, kiedy tylko telewizja transmitu-
je jakikolwiek mecz najlepszej ligi świata. Uważam, że w naszej 
gminie są znakomite warunki do promowania tej dyscypliny. 
Mamy świetną bazę sportową i mnóstwo uzdolnionych sportowo 
dzieci.

Jako	nauczyciel	wuefu	od	wielu	 lat	kładzie	nacisk	na	naukę	
koszykarskiego	 rzemiosła.	 Niemal	 natychmiast	 zareagował	 na	
propozycję	 złożoną	 przez	 czołową	 niegdyś	 polską	 koszykarkę.	
Szkółka	zaczynała	bardzo	skromnie,	na	pierwsze	zajęcia	zgłosiło	
się	…	ośmioro	dzieci.	Teraz	do	sztabu	trenerskiego	dołączył	też	
Tomasz	Rogóż,	a	w	treningach	bierze	udział	50	adeptów	koszy-
kówki	–z	Brzeska,	Jasienia	i	Mokrzysk.	Większość	to	dziewczę-
ta.	Na	 razie	 ćwiczą	w	małej	 salce	mokrzyskiego	GOSiR-u.	 Już	
w	przyszłym	roku	szkółka	będzie	się	mogła	przenieść	do	budowa-
nej	aktualnie	hali	sportowej	przy	miejscowej	szkole	podstawowej.	
	Waldemar Pączek

W pierwszej dekadzie lipca 30 zawodniczek 
i zawodników należących do Akademii Koszy-
karskiej Wisły CANPACK Brzesko/Mokrzyska 
uczestniczyło w szkoleniowym obozie sporto-
wym, który został zorganizowany w malow-
niczym Rytrze. Było to zwieńczenie pełnego 
wielu wrażeń, mimo trudności wynikających 
z pandemii, sezonu 2020/2021. 

O	sporą	niespodziankę	postarał	się	zespół	startują-
cy	w	rywalizacji	klas	IV-VII.	W	pierwszym	meczu	
fazy	grupowej	zmierzyli	się	z	faworyzowaną	Wisłą	
Kraków.	Nie	ulękli	się	jednak	utytułowanej	marki	
i	po	pasjonującej	walce	pokonali	„Białą	Gwiazdę”	
46:37.	Wysoki	poziom	utrzymali	w	kolejnym	spo-
tkaniu,	 w	 którym	 zdominowali	 ekipę	 Myślenic,	
zwyciężając	pewnie	41:21.	Te	dwa	zwycięstwa	za-
pewniły	im	pierwsze	miejsce	w	grupie,	oznaczają-
ce	 awans	do	finału,	w	którym	 ich	przeciwnikiem	
była	 reprezentacja	 podkrakowskiego	 Kamienia.	
Podopieczni	 Marka	 Bochenka	 odczuwali	 trudy	
grupowych	pojedynków,	trafili	też	na	świetnie	dys-
ponowanego	rywala,	któremu	ulegli	14:30.	Zajmu-
jąc	drugie	miejsce	w	mocno	obsadzonych	zawodach	
udowodnili	jednak,	że	założona	zaledwie	kilka	lat	
temu	 szkółka	 koszykarska	 czyni	 systematyczne	
postępy	 i	 sukcesywnie	 się	 rozwija.	W	 finałowym	
turnieju	 w	 pokonanym	 polu	 pozostawili	 wspo-
mniane	wcześniej	Wisłę	Kraków	i	Myślenice	oraz	
reprezentacje	dwóch	krakowskich	szkół.	

Ten sukces wywalczyła drużyna w skła-
dzie: Maria	Adamczyk,	Zofia	Baniak,	Wiktoria	Bo-
chenek,	Nikola	Cisak,	Anna	Gargul,	Nadia	Gicala,	
Anna	 Janas,	Magdalena	 Jeziorek,	Maja	Łanocha,	
Anna	Nowak,	 Amelia	 Salamon,	Natalia	 Sarlej,	

Emilia	 Sobol,	 Barbara	 Szczygiełek,	 Nadia	 Szuba,	
Barbara	Zoremba,	Jan	Gniadek,	Bartosz	Podobiń-
ski, Błażej	Rządzik,	Bartosz	Tota,	Tytus	Żółty.

Powody	 do	 satysfakcji	 może	 mieć	 też	 młodsza	
reprezentacja	Brzesko/Mokrzyska,	startująca	w	ry-
walizacji	klas	I-III,	do	której	przystąpiły	także	trzy	
krakowskie	drużyny.	Na	początek	było	zwycięstwo	
26:8	nad	SP	27	Mokrzyska.	W	kolejnych	meczach	
rywale	okazali	się	już	znacznie	mocniejsi.	Przegra-
ne	7:18	z	SP	113	Kraków	oraz	7:22	z	SP	100	Kraków	
ujmy	naszym	młodziutkim	sportowcom	nie	przyno-
szą,	 bo	 ich	 zaangażowanie	na	 parkiecie	 zwiastuje	
szybkie	 wyrównywanie	 dystansu	 dzielącego	 ich	
od	ośrodków,	w	których	koszykarskie	tradycje	mają	
znacznie	 dłuższą	 historię.	 Trzecie	 miejsce	 w	 tak	
mocnej	stawce	to	spory	sukces.	

Reprezentacja klas I-III występowała w skła-
dzie: Aleksandra	Kądziołka,	Oliwia	Kaczmarczyk,	
Klara	Syty,	Nina	Zawistowicz,	Hanna	Zydroń,	Igor	
Bochenek,	Bartosz	Koczwara,	Anatol	Nowakowski.	

Obie	 drużyny	 tak	 wspaniale	 reprezentujące	
gminę	Brzesko	powróciły	z	Krakowa	z	pucharami	
i	 medalami.	 Każdy	 uczestnik	 turnieju	 otrzymał	
także	 od	 organizatorów	 cenny	 upominek	 –	 pro-
fesjonalną	 piłkę	 do	 koszykówki	 uznanej	 marki	
Spalding.	 	MB

Puchary na koniec sezonu

Dwa medale – srebrny i brązowy – wywalczyły drużyny reprezentujące 
Brzesko i Mokrzyska w finałowym turnieju koszykarskiej ligi Akademii 
Wisły CANPACK, rozegranym w krakowskiej Tauron Arenie.

Koszykarska
Akademia
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