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65 uczniów z czterech szkół, których or-
ganem prowadzącym jest gmina Brze-
sko, otrzymało stypendia burmistrza 
Brzeska za szczególne osiągnięcia.

Grudzień to pora na podsumowanie 
najważniejszych inwestycji dokonanych 
w gminie Brzesko w mijającym roku. 
Przedstawiamy je na czterech stronach.

W 40. rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego przypominamy w skróconej 
wersji wspomnienia Marii Surowieckiej 
spisane przez Iwonę Dojkę w 2007 roku.   

s. 31s. 17–20s. 12–13

Grudzień 2021
Gazeta bezpłatna

Tłumy ludzi uczestniczyły w uroczystym otwarciu lodowiska na placu 
Kazimierza Wielkiego w Brzesku. Wszyscy zgodnie przyznają, że naj-
nowsza wspólna propozycja burmistrza Brzeska Tomasza Latochy 
oraz dyrektora BOSiR Marka Dadeja to w dziedzinie sportu i rekre-
acji jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń w gminie Brze-
sko w XXI wieku. Lodowisko czynne jest codziennie od godziny 10.00 
do 21.00 z przerwami technicznymi przeznaczonymi na regenerację 
lodu, ustalanymi w zależności od stopnia jego zużycia. Wejście na lo-
dowisko o pełnych godzinach (więcej na str. 5).  

Lodowisko 
otwarte!

Organizatorzy II Brzeskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 
składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, sym-
patykom i przyjaciołom za pomoc w sprawnym przygotowaniu 
tego wydarzenia (szczegóły: str. 9)  
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– Ostatnie miesiące, oprócz dużych trudno-
ści i zagrożeń, były też okazją do cennych 
spostrzeżeń i refleksji. Główną myślą tego 
okresu pozostaną zapewne starania o na-
sze zdrowie, bezpieczeństwo, solidarność 
i odpowiedzialne działania również w dzie-
dzinie gospodarczej. W roku 2021, roku 
25-lecia funkcjonowania Zasada Trans-
-Spedition w Brzesku, nasza firma posta-
nowiła zrealizować, prócz codziennej sta-

tutowej działalności,  projekt w wymiarze 
społecznym, związany z bezpieczeństwem 
na polskich drogach – mówi Janusz Szot, 
prezes zarządu Zasada Trans-Spedition. 

Pierwszym działaniem w ramach ak-
cji „Bezpieczna droga – zależy od Ciebie” 
było umieszczenie na 30 ciężarowych 
naczepach grafik promujących odpowie-
dzialne zachowania i kulturę korzystania 
z dróg. Przewodnie hasło projektu pojawi-

ło się też na muralu zdobiącym frontową 
ścianę jednego z budynków Brzeskiego 
Parku Logistyki. Jest to prawdopodob-
nie najdłuższe malowidło ścienne w Pol-
sce. Zważywszy, że samochody Zasady 
przemierzają nasz kraj wszerz i wzdłuż, 
zasięg kampanii jest bardzo szeroki, a jej 
organizatorzy są przekonani, że pozytyw-
ne skutki tego przedsięwzięcia odczują 
wszyscy użytkownicy dróg. 

Prelekcja i pokazy
Ostatnim elementem projektu była kon-
ferencja, podczas której prelegenci poru-
szali zagadnienia dotyczące zasad bez-
pieczeństwa w ruchu kołowym, a całość 
została zwieńczona praktycznym szko-
leniem udzielania pierwszej pomocy 
w różnorodnych zdarzeniach na drodze. 
Już w najbliższym czasie w mediach i na 
portalach społecznościowych pojawi się 
profesjonalny film szkoleniowy, będący 
klamrą spinającą przedsięwzięcie zaini-
cjowane przez Zasada Trans-Spedition.

Wśród prelegentów znaleźli się mię-
dzy innymi przedstawiciele Służby Cel-
no-Skarbowej, Inspektoratu Transpor-
tu Drogowego, KP PSP Brzesko, KPP 
Brzesko oraz SP ZOZ Brzesko. Wykłady 
skierowane były głównie do kierowców 
ciężarówek i spedytorów. Należy jedynie 
żałować, iż z uwagi na obowiązujące ry-
gory sanitarne w konferencji mogło wziąć 
udział nieco ponad 50 osób.

Gośćmi honorowymi konferencji byli 
Zastępca Małopolskiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w Krakowie Piotr 
Słowiak, dyrektor Małopolskiego Od-
działu GDDKiA w Krakowie Tomasz Pa-
łasiński, przedstawiciele Zarządu Grupy 
Zasada na czele z prezes Danutą Piskorz, 
a także burmistrz Brzeska Tomasz La-
tocha. Oczywiście obecny był również 
założyciel i właściciel firmy Sobiesław 
Zasada, przed którym ustawiła się długa 
kolejka fanów chcących zdobyć autograf 
na jednej z trzech książek autorstwa le-
gendy polskich sportów samochodowych. 

Zamiast bankietu 
Przebieg całej kampanii i samej konferen-
cji prezes Janusz Szot podsumowuje taki-
mi słowami: – Intencją naszej firmy jest 
to, aby z okazji 25-lecia Zasada Trans- 
-Spedition, zamiast wystawnych imprez 
jubileuszowych, pozostał w tym specyficz-
nym czasie, bardzo potrzebny i pożytecz-
ny sygnał i refleksja – „Bezpieczna droga  
–  zależy od Ciebie”, a życzenia „SZERO-
KIEJ DROGI”, były zawsze symbolem na-
szej życzliwości, odpowiedzialności i chęci 
wspierania się w różnych sytuacjach nie 
tylko na drodze. 

Tomasz Latocha podkreśla znacze-
nie Zasada Trans-Spedition dla rozwoju 
miasta i całej gminy Brzesko: – Jest dla 
mnie wielkim zaszczytem uczestnicze-
nie w uroczystości zorganizowanej tak 
oryginalnie, a jednocześnie atrakcyjnie, 
z nieocenionym pożytkiem dla wszyst-
kich. Zasada Trans-Spedition to w dzie-
dzinie gospodarczej  jedna z najważniej-
szych wizytówek naszej gminy. Zakład, 
który poprzez systematyczny rozwój 
stwarza nowe miejsca pracy dla naszych 
mieszkańców, a zarząd spółki włącza się 
w wiele przedsięwzięć dla dobra lokal-
nego społeczeństwa, zasługuje na szcze-
ry szacunek i podziękowania za te 25 
lat funkcjonowania w pełnej asymilacji 
z gminą i jej obywatelami. PRUD 

Konferencja na 25-lecie
W jednym z magazynowych pomieszczeń Brzeskiego Parku Logistyki w Jasieniu odbyła się kon-
ferencja będąca podsumowaniem zainicjowanej przez Zasada Trans-Spedition akcji „Bezpieczna 
droga – zależy od Ciebie”. Jest to projekt stanowiący główny punkt przypadającego w tym roku 
jubileuszu 25-lecia firmy. Kampanii patronują Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Mało-
polski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego oraz GDDKiA w Warszawie.
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Burmistrz Brzeska zaprasza do udziału w konsul-
tacjach społecznych dotyczących wyznaczenia ob-
szaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 
terenie gminy Brzesko. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 
ust. 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r., o re-
witalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Burmistrz 
Miasta i Gminy Brzesko informuje o rozpoczęciu 
konsultacji społecznych projektu uchwały w spra-
wie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obsza-
ru rewitalizacji na terenie gminy Brzesko w dniu 
13.12.2021.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakre-
sem konsultacji mogą składać uwagi w terminie 
13.01.2022 roku:
• w formie pisemnej poprzez formularz zgłoszenio-

wy (do pobrania na stronie internetowej Gmi-
ny), który należy przesłać na adres mailowy: 
fundusze@brzesko.pl lub dostarczyć do siedziby 
Urzędu Miejskiego (ul. B. Głowackiego 51) pok. 
13. W przypadku dostarczenia uwag za pośred-
nictwem poczty decyduje data wpływu korespon-
dencji do Urzędu Miejskiego w Brzesku.

• ustnie lub telefonicznie pod numerem telefonu 
14 68 65 118 do protokołu w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Brzesku (ul. B. Głowackiego 51) 
pok. 12 w godzinach pracy urzędu.

W celu opracowania Gminnego Programu Rewi-
talizacji konieczne jest określenie obszaru zdegra-
dowanego (kryzysowego) na terenie gminy. W tym 
celu przeprowadzona została diagnoza dla gminy, 
która pozwoliła określić zróżnicowanie wewnętrzne 
gminy i wykazać obszary, które, ze względu na wy-
sokie nagromadzenie negatywnych zjawisk społecz-
nych, gospodarczych czy przestrzennych, powinny 
zostać objęte wsparciem w ramach GPR. Z obszaru 
zdegradowanego wyznacza się obszar rewitalizacji, 
który nie może stanowić więcej niż 20% powierzch-
ni gminy i obejmować więcej niż 30% mieszkańców 
gminy. Obszar rewitalizacji jak i obszar zdegrado-
wany może być podzielony na podobszary. 

Z diagnozy opracowanej na podstawie danych sta-
tystycznych wynika, że w gminie Brzesko rewitali-
zacją mogą zostać objęte tereny w sołectwach Bucze, 
Jasień i Okocim oraz na brzeskich osiedlach Okocim-
skie, Słotwina i Stare Miasto. Ze względu na usta-
wowe ograniczenia dotyczące powierzchni i liczby 
ludności na obszarach zrewitalizowanych konieczne 
są społeczne konsultacje, których wynikiem będzie 
ostateczne ustalenie granic obszaru zdegradowane-
go i obszaru rewitalizacji w gminie Brzesko.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, 
który programuje proces rewitalizacji na tych ob-
szarach gminy, na których stwierdzono największe 
nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewita-
lizacyjne zaplanowane na obszarach zdegradowa-
nych, które zostaną wpisane do Gminnego Pro-
gramu Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie 
zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy UE.

Mając na względzie powyższe zachęcamy do wzię-
cia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgła-
szania uwag do przeprowadzonej diagnozy społecz-
no-gospodarczej gminy oraz wyznaczonego obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie 
gminy Brzesko oraz diagnoza służąca wyznaczeniu 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 
terenie Gminy Brzesko dostępne będą na stronie in-
ternetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gmi-
ny Brzesko oraz w Urzędzie Miejskim w Brzesku 
(ul. B. Głowackiego 51) w pokoju nr 13 w godzinach 
pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych kon-
sultacji sporządzona zostanie informacja podsu-
mowująca ich przebieg, zawierająca dane o miej-
scu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich 
przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesie-
niem się do nich. RN 

Gminny Program Rewitalizacji

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu. 
Żeby to zrobić, musisz posiadać profil zaufany, podpis elektronicz-
ny albo e-dowód. Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij 
„złóż deklarację”, wypełnij ją i wyślij. 

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada 
źródło ciepła lub spalania paliw kiedykolwiek uruchomione przed 
1 lipca 2021 roku. Masz na to 12 miesięcy. Jeśli źródło ciepła lub 
spalania paliw zostało uruchomione po 1 lipca, termin złożenia 
deklaracji wynosi 14 dni. 

Jeżeli nie masz dostępu do Internetu albo nie posiadasz profilu 
zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu, deklarację mo-
żesz złożyć osobiście we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie 
Miejskim lub wysyłając listem. 

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kom-
pletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie kreować po-
litykę walki ze smogiem. Celem stworzenia centralnej bazy CEEB 
jest też poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny 
zanieczyszczeń – emisji substancji stanowiących smog. Dla obywa-
teli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy 
stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, na przy-
kład zamówienie przeglądu komieniarskiego czy inwentaryzacji 
budynku. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które 
posiadają źródła ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW. 

Obowiązkowa CEEB

1 lipca rozpoczął się proces składania dekla-
racji do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB), który ma na celu zebra-
nie wszystkich danych dotyczących źródeł 
ciepła i spalania paliw w budynkach miesz-
kalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, 
który posiada źródło ciepła lub spalania do 
1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią 
deklarację.

www.mpec.brzesko.pl

www.mpec.brzesko.pl



Brzeski Magazyn Informacyjny 
Grudzień 2021 WYDARZENIA 5

Sama ceremonia otwarcia tego obiektu trwała 
krótko, ale jej program był niezwykle atrakcyj-
ny. Burmistrz i dyrektor BOSiR powitali tłumnie 
zgromadzonych mieszkańców, którzy mogli po-
dziwiać pełen brawurowych scen spektakl jazdy 
fi gurowej na lodzie w wykonaniu profesjonalnej 
Grupy Pokazowej Walley Ice Story z Krakowa. 
Pokaz okraszony był komentarzem Aleksandry 
Krzyżanowskiej, która po występie zaprosiła 
dzieci do ponadgodzinnego bloku gier i zabaw 
oraz skróconej nauki poruszania się na łyżwach. 
Równolegle na lód mogli wejść wszyscy chętni. 
Przed kasą i wypożyczalnią sprzętu uformowała 
się gigantycznych rozmiarów kolejka, w której 
nikt nie utyskiwał na długi czas oczekiwania. 
Każdy cierpliwie czekał na swój czas. „Zapraco-
wane” były wszystkie pozostające do dyspozycji 
dzieci pingwiny, czyli specjalne chodziki dla po-
czątkujących łyżwiarzy. Zainteresowanie lodowi-
skiem przerosło najśmielsze oczekiwania organi-
zatorów i pomysłodawców. Tylko w pierwszy 
sobotni wieczór i niedzielę przez ten obiekt 
przewinęło się ponad tysiąc osób. 

– Miło popatrzeć jak wielu mieszkańców na-
szej gminy spędza wolny czas jeżdżąc na łyżwach. 
To utwierdza mnie w przekonaniu, że uprawianie 
sportów zimowych nie jest im obce. To na pewno dla 
wszystkich jest wielkie udogodnienie, że aby oddać 
się swojej pasji nie muszą wyjeżdżać poza Brzesko, 
bo mają taką możliwość na miejscu. Lodowisko 
to nie tylko sposób na atrakcyjne spędzanie wolne-
go czasu. To także nowe wyzwanie dla nauczycieli 
wychowania fi zycznego, którzy mogą do programu 
nauczania wprowadzić nowe elementy. Jestem 

przekonany, że tej zimy spotkamy się jeszcze w tym 
miejscu, by wziąć udział w zorganizowanej impre-
zie pełnej gier i zabaw dla każdego bez względu na 
wiek. To, czego doświadczyłem w pierwszy week-
end grudnia, motywuje mnie do kolejnych inicja-
tyw na rzecz rozwoju fi zycznego naszych mieszkań-
ców. Wszystkim życzę satysfakcji i dobrej zabawy 
podczas korzystania z naszego lodowiska – mówi 
Tomasz Latocha. Burmistrz podkreśla zaanga-
żowanie ze strony CANPACK, który wniósł 
spory wkład w przygotowanie świątecznej 
dekoracji i nastrojowej oprawy placu Kazi-
mierza Wielkiego. To dzięki współpracy z tą 
fi rmą i jej wsparciu zamontowana został spe-
cjalna bożonarodzeniowa ramka, w której 
każdy może się sfotografować (indywidual-
nie lub grupowo), zachować na pamiątkę lub 
przesłać swoim bliskim i przyjaciołom jako 
świąteczno-noworoczną kartkę z życzeniami.

– To jedna z wielu wspólnych inicjatyw 
podejmowanych przez Urząd Miejski przy 
wsparciu fi rmy CANPACK, która przyłącza 
się do organizacji wielu naszych przedsię-
wzięć lub sama je inicjuje. Nie tylko ja jestem 
bardzo wdzięczny fi rmie za tę wieloletnią 
wzorową współpracę. Podziękowania prze-
kazuję także od mieszkańców naszej gminy, 
z których pozytywnymi reakcjami bardzo czę-
sto się spotykam – podsumowuje burmistrz.

Lodowisko w Brzesku czynne jest codziennie 
od godziny 10.00 do 21.00 z przerwami techniczny-
mi przeznaczonymi na regenerację lodu, ustalany-
mi w zależności od stopnia jego zużycia. Wejście na 
lodowisko o pełnych godzinach. WP 

Lodowisko otwarte!

Tłumy ludzi uczestniczyły w uroczystym otwarciu lodowiska na placu 
Kazimierza Wielkiego w Brzesku. Wszyscy zgodnie przyznają, że najnowsza 
wspólna propozycja burmistrza Brzeska Tomasza Latochy oraz dyrektora 
BOSiR Marka Dadeja to w dziedzinie sportu i rekreacji jedno z najbardziej 
spektakularnych wydarzeń w gminie Brzesko w XXI wieku. 
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W Publicznym Przedszkolu nr 4 przeprowadzono termomoderniza-
cję budynku, natomiast w Przedszkolu nr 10 w tym roku rozpoczęto 
dwie inwestycje.

Przedszkole nr 4
Prace związane z termomodernizacją budynku Publicznego Przed-
szkola nr 4  w Brzesku zostały już defi nitywnie zakończone. Koszt 
całej inwestycji wyniósł blisko 230 tysięcy złotych i został w całości 
pokryty ze środków własnych gminy. Wykonawca zadania,  Zakład 
Remontowo-Budowlany BUDO-TERM ze Stopnicy bardzo dobrze się 
z niego wywiązał. Wszystkie ujęte w umowie prace zostały zakończo-
ne na miesiąc przed planowanym terminem. 

Zakres prac będących przedmiotem umowy obejmował demontaż 
i ponowny montaż elementów znajdujących się na elewacji, usunię-
cie pęknięć murów, ocieplenie ścian piwnic, termomodernizację, wy-
konanie tynków i ocieplenie kominów. Ponadto została wykonana 
blacharska obróbka, wymieniono zewnętrzne parapety i odnowiono 
okienne kraty, zamontowano nowe rynny, wymieniono skrzynkę ga-
zową i elektryczną, a cały obiekt został wymalowany.  

Zmieniło się też otoczenie przedszkolnego budynku, który okala 
teraz tzw. opaska z kostki brukowej oraz nowa nawierzchnia wyko-
nana z tego samego materiału. W ramach robót instalacyjnych zosta-
ła przerobiona sieć przewodów odgromowych, zamontowano również 
energooszczędne oświetlenie ledowe.

Przedszkole nr 4 to jedna z najstarszych placówek oświatowych tego 
typu w gminie. Praktycznie od początku istnienia nie przechodziła żad-
nych gruntownych remontów. Zakończona właśnie  termomodernizacja 
ma dwa bardzo istotne cele. Diametralnie poprawił się wizerunek bu-
dynku i otoczenia, ale najważniejszy jest aspekt ekonomiczny. Ta in-
westycja wyraźnie wpłynie na oszczędności wynikające z dużo niższego 
poboru energii, która jest potrzebna do ogrzania budynku.

Przedszkole nr 10
W popularnie zwanej „dziesiątce” w tym roku rozpoczęto dwie nie-
zwykle ważne inwestycje – termomodernizację budynku oraz moder-
nizację instalacji centralnego ogrzewania. Koszt obu tych zadań to 
wydatek rzędu 700 tysięcy złotych, przy 60-procentowym dofi nanso-
waniu z funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W pierwszej kolejności została zakończona modernizacja instala-
cji c.o., a koszt tej inwestycji wyniósł nieco ponad 106 tysięcy złotych. 
Prace związane z termomodernizacją budynku wyceniono na 587 ty-
sięcy złotych. 

Zakres prac obejmujący obie te inwestycje był  bardzo szeroki. Za-
warto w nim między innymi izolację ścian fundamentowych, ocieple-
nie styropianem ścian i stropodachu oraz wymianę okien (wraz z pa-
rapetami) i drzwi zewnętrznych. Ponadto została zmodernizowana 
instalacja centralnego ogrzewania (54 grzejniki płytowe), a dodatko-
wo zamontowano instalację fotowoltaiczną (64 tzw. moduły fotowol-
taiczne). MB 

Dwa przedszkola, trzy inwestycje
W tym roku dwa brzeskie przedszkola poddano gruntownym remontom, których efektem będzie podniesienie standardu tych 
placówek, poprawa ich wizerunku, a przede wszystkim znaczne oszczędności wynikające ze zmniejszenia zużycia energii ciepl-
nej i elektrycznej.
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Inwestycja została zrealizowana przy dofinansowaniu 
z programu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyj-
no-Sportowa MIRS” w wysokości 44 tysięcy złotych. 
Większa część kosztów (ponad 200 tysięcy złotych) 
została pokryta ze środków własnych gminy Brzesko.

Asfaltowa płyta boiska o wymiarach 40 × 20 me-
trów została pokryta nawierzchnią ze sztucznej 
trawy, zasypanej piaskiem kwarcowym oraz sub-
stancjami, które skutecznie zapobiegają jej ściera-
niu. Nowa nawierzchnia wykonana jest z surow-
ców, które gwarantują wieloletnią odporność na 
działanie czynników atmosferycznych, co znacznie 
wydłuży okres jej trwałości, a to ma ważne znacz-
nie z ekonomicznego punktu widzenia.

Na zmodernizowanym boisku zamontowano 
nowe bramki i zabudowano tuleje do montażu 
słupków do gry w siatkówkę na boisku wytyczo-
nym odznaczającymi się żółtymi liniami. Kosze 
do koszykówki zyskały nowe obręcze wraz z siat-
kami łańcuchowymi. Wzdłuż linii bocznych posta-
wiono nowe ławki oraz zamontowano pojemniki 
do segregacji odpadów. Jeszcze w tym roku usta-
wione zostaną tzw. piłkochwyty. 

Przypomnijmy, że kilka tygodni wcześniej za-
kończono prace związane z rewitalizacją zieleni 
na terenie bezpośrednio sąsiadującym z boiskiem.  
Zasadzone zostały nowe drzewa i krzewy (klony, 
buki, śliwy, brzozy, graby, bzy, wiązy), a także co-
raz bardziej popularne byliny i rośliny miododaj-
ne. Wcześniej usunięto stare, schorowane drzewa, 
których stan zagrażał bezpieczeństwu przebywa-
jących na tym terenie uczniów. Koszt rewitaliza-
cji terenów zielonych przy Szkole Podstawowej 
nr 1 wyniósł 41 241,90 złotych, z czego 34 396 zł 
to środki własne gminy Brzesko, a 6 845 zł to dofi-
nansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.  

Boisko przy brzeskiej „jedynce” jest czwartym 
przyszkolnym obiektem sportowym tego typu 
przebudowanym w gminie na przestrzeni ostat-
nich kilkunastu miesięcy. W zeszłym roku asfalto-
wa nawierzchnia została zastąpiona sztuczną tra-
wą w Jadownikach, w kwietniu tego roku podobną 
operację przeprowadzono w Okocimiu. Rok temu 
nową murawę zyskało również boisko w Sterkow-
cu. MB 

Zakończyła się budowa kolejnego przejścia aktywnego na ulicy 
Uczestników Ruchu Oporu (URO) połączona z modernizacją dro-
gowej nawierzchni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Fryderyka 
Chopina do placu Żwirki i Wigury. Aktualnie trwają jeszcze prace 
nad poprawą nawierzchni obejmującej fragment ulicy Legionów 
Piłsudskiego na wysokości sklepu Alti. 

Jeszcze do niedawna na Uczestników Ruchu Oporu w niewiel-
kiej odległości od siebie funkcjonowały dwa tradycyjne przejścia 
– jedno w pobliżu Domu Parafialnego, drugie przy zbiegu z uli-
cą Zieloną. Oba zostały już zlikwidowane, a zastąpiło je przej-
ście aktywne. Jego lokalizacja została wcześniej skonsultowa-
na z przedstawicielami Zespołu Inżynierii Ruchu Drogowego, 
którzy jednomyślnie zaakceptowali projekt. Koszt budowy tego 
przejścia sięga około 180 tysięcy złotych, z czego blisko 100 ty-
sięcy pochodzi z budżetu gminy Brzesko, a 71 797 złotych to do-
finansowanie pozyskane przez Urząd Miejski z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg. 

Niezależnie od tej inwestycji przeprowadzona została moder-
nizacja asfaltowej nawierzchni na odcinku, o którym mowa we 
wstępie. Ostatnim etapem prac realizowanych w tym rejonie było 
wykonanie oznakowania poziomego. Koszt wszystkich prac doty-
czących remontu samej drogi został w całości pokryty z własnych 
środków gminy. 

Drogowcy na zlecenie Urzędu Miejskiego prowadzą aktualnie 
prace remontowe na odcinku ulicy Legionów Piłsudskiego będącej 
niejako przedłużeniem URO. Szczególnie w pobliżu sklepu Alti ten 
fragment jest często zakorkowany, co przy dużym natężeniu ru-
chu prowadzi do tworzenia się kolein utrudniających poruszanie 
zarówno zmotoryzowanym jak i pieszym. Właściwie większość 
prac została już zrealizowana. Odcinek objęty remontem został 
już wyfrezowany, następnie położono na nim nowy asfalt.  Znaj-
dujące się przy wejściu do Ogródka Jordanowskiego przejście dla 
pieszych zyskało tzw. dedykowane oświetlenie, a już niedługo 
będzie na nowo wymalowane. Od kilku miesięcy jest to przejście 
bardzo często uczęszczane, bo sporo ludzi przechodzi tędy kierując 
się z przystanków usytuowanych na placu Żwirki i Wigury oraz 
przy URO w kierunku Galerii Odyseja. 

Przebudowane boisko

BRZESKO. Zakończyła się przebudowa boiska sportowego przy Szkole Pod-
stawowej nr 1. Stara asfaltowa płyta została zastąpiona w pełni bezpieczną 
nawierzchnią ze sztucznej trawy. Całkowity koszt zadania wyniósł około 
250 tysięcy złotych.
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Przejście na URO 
już działa

19 listopada w remizie 
OSP Jadowniki odbył się 
Zjazd Oddziału Gminne-
go ZOSP RP w Brzesku, 
podczas którego podsu-
mowana zostało działal-
ność strażaków w ostat-
nim pięcioleciu. Wybrany 
też został skład Zarządu 
OG ZOSP na najbliższą 
kadencję. 

Aktualnie skład Za-
rządu Oddziału Gminne-
go ZOSP tworzą: Marian 
Czarnik – prezes, Leszek 
Klimek – wiceprezes, To-
masz Latocha – wicepre-
zes, Michał Loranty – se-
kretarz, Daniel Szczupał 
– skarbnik, Krzysztof Ra-
chwał – komendant gmin-
ny. Ponadto w skład za-
rządu wchodzą Krzysztof 
Pacura, Janusz Piekar-
czyk, Zdzisław Reczek, 
Marek Śmietana, Dariusz 
Seidler. (red.) 

Zjazd Oddziału Gminnego OSP
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Tuż przed końcem listopada br. 
zakończyły się prace polegają-
ce na doświetleniu dziewięciu 
przejść dla pieszych w gminie 
Brzesko. Inwestycja mająca na 
celu poprawę bezpieczeństwa 
w ruchu kołowym i pieszym zo-
stała zlecona przez Generalną 
Dyrekcje Dróg Krajowych i Au-
tostrad, a jej realizację nadzoro-
wał Urząd Miejski. Dodatkowe 
oświetlenie zostało zamontowa-
ne na pięciu przejściach w Brze-
sku i czterech w Jadownikach, 

w ciągu dróg administrowanych 
przez GDDKiA. 

Na mocy porozumienia zawar-
tego z GDDKiA wykonawcę tego 
zadania wyłonił Urząd Miejski. 
Była nim tarnowska firma ProSo-
ft Piotra Kościółka. Koszt całej in-
westycji wyniósł około 240 tys. zł.

Już z pierwszych sygnałów, 
które dotarły do Urzędu Miej-
skiego zaraz po zakończeniu prac, 
można wywnioskować, że jest 
to inwestycja, która w znacznym 
stopniu wpłynęła na poprawę bez-

pieczeństwa. Wybór przejść, które 
zostały poddane doświetleniu, nie 
był przypadkowy. Z policyjnych 
statystyk wynika, że w przeszłości 
we wskazanych przez GDDKiA 
miejscach, dochodziło do mniej 
lub bardziej groźnych wypad-
ków, z których przynajmniej dwa 
z nich były śmiertelne. Wyraźną 
poprawę dostrzegają użytkowni-
cy dróg, zarówno zmotoryzowani 
jak i piesi. Wszyscy kierowcy pod-
kreślają, że dzięki doświetleniu 
przejścia są doskonale widoczne 
już z dużej odległości, co ma spory 
wpływ na komfort jazdy. Również 
piesi zwracają uwagę na to, iż po 
zakończonych pracach czują się 
bardziej bezpieczni.

Niezależnie od tej inwestycji 
brzeski samorząd podejmuje sze-
reg własnych inicjatyw związa-
nych z poprawą bezpieczeństwa 
na drogach poprzez rozbudowę 
ulicznego oświetlenia. Jeszcze 
w tym roku nowe oświetlenie po-
jawi się przy ulicy Siostry Fau-
styny w Mokrzyskach oraz przy 
ulicy Granicznej w Porębie Spyt-
kowskiej. OH 

Doświetlenie przejść dla pieszych

Doświetlenie przejść zostało wykonane w następujących lokalizacjach:
Brzesko, ul. Mickiewicza – przy wjeździe do parku Goetzów
Brzesko, ulica Kościuszki – przy wjeździe do szpitala
Brzesko, ulica Leśna – dwa przejścia przy zjeździe na autostradę 
Brzesko, ulica Głowackiego – tuż przed granicą z Jadownikami (na wysokości firmy Proster) 
Jadowniki, skrzyżowanie Krakowskiej z Zachodnią – dwa przejścia 
Jadowniki, skrzyżowanie Krakowskiej z Radosną – dwa przejścia Inwestycja, na którą z utęsknieniem czekają wszyscy mieszkań-

cy Mokrzysk, a szczególnie szkolna młodzież, realizowana jest 
etapowo. Już w zeszłym roku, w ramach I etapu w całości wy-
konano prace ziemne, fundamentowe i izolacyjne, a ich koszt 
wyniósł około pół miliona złotych. Niebawem zakończony będzie 
II etap prac, których koszt wyniesie około 2,5 miliona złotych 
przy dofinansowaniu z Funduszu Inwestycji Samorządowych po-
zyskanego przez gminę Brzesko w kwietniu ubiegłego roku. Na 
następny rok zaplanowane są wewnętrzne prace wykończeniowe. 

Hala w Mokrzyskach spełniać będzie wszelkie standardy po-
zwalające na prowadzenie zajęć wychowania fizycznego i organi-
zację zawodów sportowych na wysokim poziomie. Wewnętrzne 
wymiary budowanej hali wyniosą 24,70 × 43.73 m, a mieścić się 
w niej będzie pełnowymiarowe boisko o wymiarach 20 × 40 me-
trów, któremu towarzyszyć będzie dwukondygnacyjne zaplecze 
sportowe.

Ten obiekt to jedna z najbardziej oczekiwanych w Mokrzyskach 
inwestycji. W miejscowej szkole podstawowej zajęcia wychowa-
nia fizycznego prowadzone są w kameralnej salce gimnastycznej, 
której wymiary wykluczają uprawianie jakiejkolwiek zespołowej 
dyscypliny sportowej. Nieco więcej miejsca jest w znajdującym 
się po sąsiedzku GOSiR-ze, ale i tutaj ciasnota mocno ogranicza 
pełną realizację programu obowiązującego wuefistów. Wszystko 
zmieni się już w przyszłym roku. Hala służyć będzie nie tylko 
młodzieży szkolnej, ale też stowarzyszeniom sportowym i zorga-
nizowanym grupom, w miarę wolnego czasu.

Na tym nie koniec 
Podczas, gdy powstaje hala w Mokrzyskach, brzeskie władze 

samorządowe już rozpoczęły przygotowania do kolejnych inwe-
stycji związanych z dalszą rozbudową przyszkolnej infrastruktu-
ry sportowej. W czerwcu br. brzeskie władze samorządowe zleci-
ły wykonanie projektów dotyczących budowy trzech podobnych 
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 dofinansowanie tych inwestycji i uruchomienie dalszych pro-
cedur. Będzie to kolejny ważny etap w procesie wyrównywania 
szans. Chcemy stworzyć uczniom wszystkich podległych nam pla-
cówek oświatowych jednakowe możliwości równomiernego rozwo-
ju sportowego. Z doświadczenia wiem, że funkcjonowanie takich 
obiektów to również poprawa warunków treningowych dla stowa-
rzyszeń prowadzonych zorganizowane zajęcia sportowe dla dzieci 
i młodzieży – mówi burmistrz Tomasz Latocha.

Według założeń programowych wykonawca projektów ma 
przygotować dokumentację dla trzech obiektów o namiotowej 
konstrukcji z łukowatym dachem. Każdy z nich ma pomieścić 
salę sportową o maksymalnych wymiarach 30 × 16 metrów i mi-
nimalnych rozmiarach boiska wynoszących 24 × 12 metrów. Sale 
będą połączone z budynkami szkolnymi za pomocą przewiązek, 
których parametry będą dostosowane do konfiguracji terenu. Na 
płytach głównych każdej hali wytyczone będą boiska (o niestan-
dardowych wymiarach) do piłki ręcznej, halowej piłki nożnej, 
siatkówki, koszykówki i badmintona. ZW 

W przyszłym roku 
hala sportowa
Dobiega końca II etap rozpoczętej rok temu 
budowy hali sportowej wraz z przewiązką 
i infrastrukturą techniczną przy Szkole Pod-
stawowej w Mokrzyskach. Oddanie obiektu, 
który już niedługo zostanie doprowadzony 
do stanu surowego, nastąpi w przyszłym roku. 

Wartość prac wykonanych w ramach tego pierwszego etapu zamknęła się kwotą około 642 tysięcy zło-
tych. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości około 
55 procent całkowitych kosztów. 

Zakres prac ujętych w szczegółowym harmonogramie tej inwestycji jest bardzo szeroki. Do tej pory 
wykonano remonty przepustów pod drogą, zlikwidowano tzw. przełomy, nawierzchnia została wzmoc-
niona specjalnymi siatkami i pokryta nowym asfaltem na 90 procentach powierzchni zakwalifikowanej 
do przebudowy. 

Na przyszły rok zaplanowano odwodnienie przydrożnych rowów, a także wykonanie dojazdów do po-
sesji. W celu tzw. uspokojenia ruchu w newralgicznym punkcie drogi uruchomione zostanie tzw. skrzyżo-
wanie wyniesione, które wymusza na kierowcach zmniejszenie prędkości jazdy i wyostrzenie uwagi. Bez-
pieczeństwo poprawią też oznakowane przejścia dla pieszych, w tym jedno tzw. aktywne oraz fotoradar. 

Gruntowna przebudowa znacząco wpłynie na poprawę komfortu jazdy, a także stanu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego zarówno zmotoryzowanych jak i pieszych. Ulica znajduje się na obszarze o bardzo du-
żym poziomie ryzyka występowania wypadków drogowych. W jej pobliżu mieszczą się między innymi 
remiza OSP, szkoła podstawowa, kościół, klub sportowy i wiele prywatnych przedsiębiorstw. Droga sta-
nowi też często uczęszczane połączenie z drogą wojewódzką 768.

Fundusz Dróg Samorządowych to źródło finansowania, z którego Urząd Miejski często pozyskuje 
dotacje, dzięki skutecznie opracowywanym wnioskom. W ciągu ostatnich dwóch lat brzeski samorząd 
pozyskał z tego źródła 3 786 668 tysięcy na realizację sześciu ważnych inwestycji drogowych. Na tej 
liście, poza Traktem Szczepanowskim, znajdują się: Pomianowski Stok (I etap – 671 131 zł, drugi etap 
– 1 080 289 zł), ulica Odrodzenia (799 961 zł), ulica Wakacyjna (233 579 zł) i ulica Zacisze (417 652 zł). 
Założywszy, że dotacja z FDS stanowi średnio około 50 procent całkowitych kosztów, tylko tych sześć 
zadań ma wartość ponad 7,5 miliona złotych. AB 

Trakt Szczepanowski – I etap zakończony
Przebudowa półtorakilometrowego odcinka drogi w ciągu ulicy Trakt 
Szczepanowski w Buczu to jedna z większych inwestycji drogowych reali-
zowanych w tym roku. W tym roku został zrealizowany pierwszy etap 
prac. Koszt całego zadania, które będzie kontynuowane w przyszłym roku,  
wynieść ma 986 465 złotych. 
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Jarmark wystartował w sobotę, 18 grudnia, w samo po-
łudnie, kiedy to otworzyli swoje stoiska lokalni restaura-
torzy oraz wystawcy oferujący świąteczne potrawy bożo-
narodzeniowe dekoracje, a także przedstawicielki Kół 
Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Brzesko. Kulminacja 
miała miejsce tuż po zapadnięciu mroku. Spod Urzędu 
Miejskiego wyruszył barwny świąteczny korowód, któ-
remu przewodził prawdziwy święty Mikołaj, a przemar-
szowi towarzyszyła Miejska Orkiestra Dęta pod dyrekcją 
Wiesława Porwisza. Na Rynku wszystkich gości powitali 
burmistrz Tomasz Latocha, ksiądz proboszcz Józef Drabik 
oraz poseł RP Stanisław Bukowiec, a także przewodniczą-
ca Rady Miejskiej Maria Kądziołka. Z entuzjazmem przy-
jęte zostało wspólne odpalenie olbrzymiej choinki, która 
będzie rozświetlać miasto do końca sezonu noworoczno-
-świątecznego. Poświęcona została też nowa szopka, która 
w niedzielę, 19 grudnia, zapełniła się żywymi zwierzętami, 
a wśród nich największy podziw wzbudzał wielbłąd koja-
rzący się z bliskim nadejściem do Brzeska Trzech Króli. 
W uroczystości otwierającej jarmark wzięli udział także 
harcerze, w których imieniu komendant brzeskiego Hufca 
ZHP przekazał tradycyjne Światełko Betlejemskie. Każdy 
mieszkaniec otrzymał też świąteczną kartkę z życzeniami, 
do której dołączone były opłatek i wigilijne sianko.

– Uroczysta inauguracja II Brzeskiego Jarmarku Bo-
żonarodzeniowego stała się wspaniałą chwilą integracji 
całej społeczności gminy Brzesko. To kolejny moment, 
kiedy potwierdza się prawda, że żyjemy w krainie pełnej 
serdecznych i życzliwych ludzi, dla których warto organi-
zować takie wydarzenia – komentuje burmistrz. 

Podobnie jak przed dwoma laty, na brzeskim Rynku 
kręciła się wenecka karuzela, a nowym elementem świą-
tecznej dekoracji był specjalny domek, w którym rezydo-
wał święty Mikołaj. To były miejsca przez cały czas od-
wiedzane przez dzieci, ale przede wszystkim ogromnym 
wzięciem cieszyły się stoiska pełne wigilijnych potraw, 
przysmaków i dekoracyjnych motywów. Wprawdzie na-
strój próbowała nieco popsuć niesprzyjająca aura, ale 
wobec tak dużego zainteresowania pozostała w swoich 
staraniach bezradna. W niedzielny wieczór wielu wy-
stawców zgłaszało wyczerpanie zapasów z bogatej prze-
cież oferty przygotowanej na jarmark. Organizatorzy – 
pracownicy Urzędu Miejskiego wspierani przez szereg 
instytucji, służb mundurowych i jednostek OSP – ser-
decznie dziękują wszystkim za udział w tym wydarzeniu 
i już teraz z zapałem przystępują do przygotowań nad 
przyszłorocznymi świątecznymi jarmarkami, licząc na 
to, że czas epidemii odejdzie wreszcie w zapomnienie. 
BK (fotorelacja także na stronie 20.). 

II Brzeski Jarmark Bożonarodzeniowy
Wspaniała przedświąteczna atmosfera 
towarzyszyła II Brzeskiemu Jarmarkowi 
Bożonarodzeniowemu, który tym razem 
odbywał się w znacznie rozbudowa-
nej, dwudniowej formule. Na miejskim 
Rynku stanęło dużo więcej stanowisk 
obsługiwanych przez uczestniczących 
w wydarzeniu wystawców, a centralny 
plac Brzeska odwiedziły tłumy miesz-
kańców gminy i gości z zewnątrz. 

SPONSORZY STRATEGICZNI JARMARKU:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brze-
sku, firma GRANIT, firma PROSTER, Przedsiębior-
stwo Budowlano-Handlowo-Transportowe Edmund 
Leś, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana-
lizacji w Brzesku, firma MARK, Centrum Medyczne 
PLUS MEDICA Brzesko oraz Producent Ozdób Szkla-
nych Szklana Gwiazda.

LISTĘ SPONSORÓW UZUPEŁNIAJĄ:

Bawialnia LILILAND, Zakład Cukierniczy Jan Mu-
larz, Restauracja KARDAMON, Bistro&Bar COR-
NER, CUK UBEZPIECZENIA Katarzyna Góral, Hotel 
i Restauracja AUGUST, Biuro Rachunkowe SAM-
BOR, Szwalnia MARSELL, MAGOOMANIA, Przy-
prawy Maria Chlipała, Producent Reklam Drukarnia 
SOWA REKLAMY, MIODY Alfred Szuba, Sklep Inter-
netowy ARTISTA CARPINTERO, Drukarnia BOWA, 
Biuro PARTNER, Restauracja RZYM, Galeria Wnętrz 
HOMEA FACHOWIEC, KAWOBUS, Ubezpieczenia 
Brzesko KOMPROMIS, firma ENTER, Firma Przewo-
zowa SPEED BRZESKO, Fabryka Uniesień Brzesko, 
FUH Edward Milewski, BUS IMPERO Międzynaro-
dowy Przewóz Osób, Sklep CUKIERECZEK Brzesko.
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W tym roku organizacje i instytucje uży-
teczności publicznej uczestniczące w kon-
kursie mogły zgłosić projekty w dwóch 
 kategoriach – na rzecz lokalnych społecz-
ności (2 granty do zdobycia), a także na 
rzecz poprawy ekologicznej świadomości 
(3 granty do zdobycia). Pięć regionalnych 
organizacji zyskało najwięcej poparcia 
w internetowym głosowaniu, dzięki czemu 
każda z nich otrzymała od Carlsberg Pol-
ska po 10 tysięcy złotych na realizację swo-
jego projektu. Wszystkie zostały już sfi na-
lizowane, pora więc na podsumowanie.

Rewitalizacja zieleni miejskiej na 
brzeskim Rynku – etap końcowy
Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku 
zrealizował projekt rewitalizacji zieleni 
miejskiej w zabytkowej części Starego 
Miasta. Projekt jest ostatnim etapem in-
westycji polegającej na odnowieniu ziele-
ni przyulicznej miasta oraz przywróceniu 
dawnej świetności terenom zielonym. 

Jak być bardziej EKO – Kuchnia 
„Zero Waste”
Koło Gospodyń Wiejskich „Szpilki” w Bu-
czu założyło eko-kuchnię w Domu Ludo-
wym oraz przeprowadziło akcję edukacyjną 

„Jak być bardziej EKO”. Przygotowywany 
jest również fi lm, który pokaże, w jaki spo-
sób każdy z nas może sprawić, aby nasza 
kuchnia była bardziej eko oraz jak postę-
pować z opakowaniowymi odpadami, które 
codziennie wytwarzamy.

EkoSiatkarze sprzątają świat
Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Regio-
nalnego przeprowadziło akcję „EkoSiat-
karze sprzątają świat” polegającą na zbie-
raniu i segregowaniu opakowaniowych 
odpadów na dwóch osiedlach w Brzesku. 
Opracowano także wyjątkową fotorelację 
i fi lmik z wydarzenia oraz plakaty doty-
czące ochrony środowiska. Celem akcji 
było zwiększenie świadomości mieszkań-
ców na temat ochrony środowiska i zmiana 
codziennych nawyków związanych między 
innymi z segregacją opakowań. Uczestni-
cy projektu mieli szansę dostrzec „problem 
opakowań” (rosnącą konsumpcję towarów 
jednorazowych, rosnące wysypiska śmie-
ci w lasach i zakątkach przyrodniczych, 
szkody dla środowiska przyrodniczego, 
itp.). Ekosiatkarze, którzy wzięli udział 
w akcji sprzątania otrzymali ekotorby, a ci 
spośród nich, którzy uzbierali największą 
ilość odpadów, butelki z fi ltrem na wodę. 

Czysto, aż się świeci! – Bucze 
segreguje śmieci
OSP Bucze zrealizowała projekt związa-
ny z segregacją odpadów. Polegał on na 
zakupie i zamontowaniu koszy oraz tablic 
informacyjnych w całej miejscowości Bu-
cze. Pojemniki do segregacji odpadów sta-
nęły na rekreacyjnym placu, przy Orliku, 
w pobliżu klubu sportowego oraz w remizie 
OSP. Dodatkowo zakupiono i zamontowa-
no kosze przy przystankach oraz zgniatar-
ki do butelek PET i puszek w budynkach 
użyteczności publicznej. Pojawiły się też 
tablice i naklejki informujące o zasadach 
segregacji śmieci oraz bycia eko. Zwień-
czeniem projektu była akcja sprzątania 
świata, w której chętni mieszkańcy wraz 

z druhami OSP pozbierali śmieci zalegają-
ce w budynkach, krzewach i rowach.

Słońce nas zasila i motywuje 
do działania

Ochotnicza Straż Pożarna Łoniowa
zamontowała instalację fotowoltaiczną 
w remizie i amfi teatrze letnim. Fotowol-
taika jako odnawialne źródło energii jest 
przyjazna dla środowiska naturalnego, 
jednocześnie ogranicza koszty i zużycie 
energii elektrycznej. Projekt ma zachęcać 
mieszkańców do działań wspierających 
ochronę środowiska naturalnego. Instala-
cja jest współfi nansowana również z za-
sobów Gminy Dębno oraz Zepołu Pieśni 
i Tańca Łoniowiacy. BP 

InicJaTyWy 2021 – podsumowanie
W Carslberg Polska została podsumowana 8. edycja Programu Grantowego InicJaTyWy, którego celem jest poprawa życia 
lokalnych społeczności funkcjonujących w sąsiedztwie Browaru Okocim. Program organizowany jest przez Carlsberg Polska, 
którego partnerami w tym roku są fi rma INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A oraz Urząd Miejski w Brzesku.

Beata Ptaszyńska-Jedynak, dyrektor ds. komuni-
kacji, Carlsberg Polska 
Już po raz ósmy dofi nansowaliśmy inicjatywy wyło-
nione przez internautów w głosowaniu. Cieszymy się, 
że wsparliśmy działania potrzebne lokalnej społecznoś-
ci. Trzy inicjatywy zostały zrealizowane w kategorii 
działań na rzecz poprawy świadomości ekologicznej – 
tematu, który w dzisiejszych czasach jest priorytetem.
Program Grantowy InicJaTyWy powstał w 2014 
roku. W czasie dotychczasowych ośmiu edycji zre-
alizowano 69 projektów, na łączną kwotę 600 ty-
sięcy złotych. 

fot. Roman Kapuściński.
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Nasi eksportowi tancerze re-
prezentujący na co dzień Szkołę 
Tańca Thomas Dance, to aktu-
alni mistrzowie i wicemistrzo-
wie Polski (tytuły wywalczone 
w dwóch osobnych konkuren-
cjach). W trzecią sobotę grudnia 
wystartowali w XLVIII Ogólno-
polskim Turnieju Tańca Towa-
rzyskiego o Puchar profesora 
Mariana Wieczystego. W konku-
rencji tańców standardowych, 
w której rywalizowało 27 par 
zajęli trzecie miejsce. Bardziej 
liczna była stawka uczestników 
w konkurencji tańców latyno-
amerykańskich – aż 34 pary. 
Tym bardziej cenne jest zatem 
wywalczenie przez brzeski duet 
drugiego miejsca. Na tym nie 
koniec dobrych wiadomości. 
Nadia i Stanisław uzyskali przy 

okazji awans do wyższej klasy 
tanecznej (obecnie jest to klasa 
B) w obu kategoriach. 

W pewnym sensie powtó-
rzyła się sytuacja sprzed roku. 
Dwanaście miesięcy temu obo-
je również odbierali stypendia 
z rąk burmistrza Tomasza La-
tochy. Podobnie też jak teraz, 
odwdzięczyli się niemal natych-
miast znakomitą postawą na 
parkiecie. Wywalczyli wówczas 
dwa złote medale Mistrzostw 
Okręgu Małopolskiego PTT 
w tańcach standardowych i la-
tynoamerykańskich. Pozostaje 
tylko rozstrzygnąć, czy to młodzi 
tancerze starają się regularnie 
potwierdzać zasadność przyzna-
wania im stypendiów, czy też 
burmistrz przynosi im szczęście. 
A może jedno i drugie? GW 

Mistrzowie Polski nadal na topie
Para taneczna Nadia Grabka i Stanisław Ojczyk to świeżo upieczeni sty-
pendyści uhonorowani przez burmistrza Brzeska za osiągnięcia sportowe. 
Nadia (ZS-P Brzesko) odebrała stypendium w czwartek 9 grudnia, Stani-
sław cztery dni później, czyli w poniedziałek 13 grudnia. Nie przeszkodziło 
im to, aby w sobotę 11 grudnia, między jedną a drugą uroczystością, wywal-
czyć w Krakowie dwa medale podczas prestiżowego Pucharu Wieczystego. 
W ten sposób potwierdzili swoją przynależność do ścisłej czołówki krajowej 
i po raz drugi z rzędu udowodnili, że na te stypendia w pełni zasługują. 

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.

Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia
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Tych czworo stypendystów zanotowało 
w poprzednim roku szkolnym tyle sukce-
sów, że śmiało można by nimi obdzielić 
14-osobową klasę. Wszystkie te osiągnię-
cia zostały uzyskane w konkursach i festi-
walach rangi przynajmniej ogólnopolskiej. 

Skrzypaczka Emilia Fitrzyk to uczen-
nica IV klasy w cyklu 4-letnim. Naukę 
gry na instrumencie głównym pobiera 
u Barbary Szpakiewicz, ponadto ćwi-
czy w zespole instrumentów smyczkowych 
prowadzonym przez Joannę Dyjak. Tylko 
w jednym roku szkolnym zgromadziła sześć 
cennych trofeów potwierdzających jej nie-
przeciętny talent. A oto lista jej dokonań:
• laureatka V Ogólnopolskiego Festiwalu 

Presto organizowanego przez Impresa-
riat Muzyczny Jan Romanowski;

• laureatka IV Ogólnopolskiego Konkur-
su „W barokowym stylu” organizowa-
nego przez Impresariat Muzyczny Jan 
Romanowski;

• 2. miejsce w IV Ogólnopolskim Konkur-
sie „Talenty Skrzypcowe 2021” organi-
zowanym przez Akademię Muzyczną 
w Poznaniu; 

• 2. miejsce w I Ogólnopolskim Konkur-
sie „Co młodym w duszy gra?” organizo-

wanym przez Zespół Szkół Muzycznych 
w Rudzie Śląskiej; 

• 3. miejsce w VII Konkursie Młodych 
Talentów organizowanym przez Niepu-
bliczną Szkołę Muzyczną w Czerwionce; 

• udział w X Włocławskich Spotkaniach 
Skrzypcowych „Na polską nutę” organi-
zowanych przez Zespół Szkół Muzycz-
nych we Włocławku. 
Oboistka Milena Halik to uczennica IV 

klasy w cyklu 4-letnim. Gry na oboju uczy 
się pod okiem Zofii Trystuły-Hovhanni-
syan, ponadto uczestniczy w zajęciach ze-
społu instrumentów dętych prowadzonych 
przez Pawła Dyjaka. Najważniejsze jej 
osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021 to: 
• 1. miejsce w III Ogólnopolskim Konkur-

sie Instrumentów Dętych w Lublinie;
• 2. miejsce w IV Ogólnopolskim Konkur-

sie Klas Instrumentów Dętych organi-
zowanym przez Państwową Szkołę Mu-
zyczną w Wadowicach;

• 3. miejsce w Międzynarodowym Konkursie 
Muzycznym OPUS 2021 organizowanym 
przez Fundację Life&Art w Krakowie;

• wyróżnienie I stopnia w IV Festiwalu 
„Miniatura muzyczna na instrumenty 
dęte drewniane i blaszane 2021” orga-

nizowanym przez Zespół Szkół Muzycz-
nych nr 4 w Warszawie. 
Klarnecistka Zuzanna Nizioł jest 

uczennicą V klasy w cyklu 6- letnim. Jej 
nauczycielem  jest Oleh Malovichko. 
Zuzanna doskonali grę także w zespole 
instrumentów dętych u Pawła Dyjaka.
• 2. miejsce w Międzynarodowym Kon-

kursie Muzycznym OPUS 2021;
• 2. miejsce w Międzynarodowym Konkur-

sie Muzycznym „Lviv Fanfares 2021”  
organizowanym przez Dziecięcą Szkołę 
Artystyczną nr 5 we Lwowie przy wspar-
ciu Wydziału Kultury oraz Wydziału 
Rozwoju Lwowskiej Rady Miejskiej.

Perkusista Nikodem Wolsza, uczeń 
IV klasy w cyklu 6-letnim lekcje gry na 
instrumencie głównym pobiera u Wik-
torii Chrobak-Mielec. W poprzednim 
roku szkolnym zdobył nagrodę I stop-
nia w XXI Ogólnopolskim Sokołowskim 
Konkursie Kultury Muzycznej organizo-
wanym przez Fundację Wspierania Edu-
kacji Artystycznej. To wielki sukces, bo 
w konkursie rywalizowało aż 165 ucze-
stników. Nikodem do listy osiągnięć do-
łożył jeszcze II Nagrodę w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Perkusji organizowanej 
przez Zarząd Stowarzyszenia Pedagogów 
Perkusistów. WP 

Stypendia dla muzyków
Skrzypaczka, oboistka, klarnecistka i perkusista – to tego-
roczni stypendyści ze Szkoły Muzycznej I stopnia uhonoro-
wani przez burmistrza Brzeska Tomasza Latochę za szcze-
gólne osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021. W poniedziałek, 
13 grudnia, całą czwórkę ugościł w swoim gabinecie bur-
mistrz, by osobiście wręczyć im przyznane stypendia. 

Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha odwiedził 9 grudnia 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku, by osobiście 
wręczyć przyznane przez niego stypendia wyróżniają-
cym się uczniom tej placówki, którzy zanotowali szcze-
gólne osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021. 

Na podstawie opinii wydanej przez komisję roz-
patrującą wnioski w sprawie stypendiów, burmistrz 
uhonorował 48 uczniów brzeskiej „dwójki”, przyznając 
cztery stypendia naukowe, jedno artystyczne oraz 43 
sportowe. 

Stypendium artystyczne
Stypendium w tej dziedzinie otrzymała Kinga Gica-
la, która w poprzednim roku szkolnym zajęła trzecie 
miejsce w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-

-Poetyckim „Święta Karolino świeć nam przykładem” 
organizowanym przez Wydział Katechetyczny Kurii Die-
cezjalnej w Tarnowie oraz ZS-P w Woli Radłowskiej, pod 
patronatem Kuratorium Oświaty. 

Stypendia naukowe
Cztery uczennice ZS-P Brzesko w roku szkolnym 
2020/2021 osiągnęły znaczące wyniki w tzw. przedmio-
towych konkursach. Są to Natalia Węgrzyn (finalist-
ka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej orga-
nizowanej przez Uniwersytet Jagielloński), Olga Filip 
(finalistka małopolskiego konkursu języka polskiego), 
Nina Hajdo (finalistka małopolskiego konkursu biolo-
gicznego) oraz Anita Sumara (finalistka małopolskiego 
konkursu języka angielskiego). 

Stypendia sportowe
Brzeski Zespół Szkolno-Przedszkolny to niekwestiono-
wany lider gminy w dziedzinie sportu dzieci i młodzie-
ży. Zarządzana przez Urszulę Białkę placówka mieści 
się również w ścisłej czołówce klasyfikacji generalnej 
Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej organi-
zowanych przez Małopolski Szkolny Związek Sportowy. 
Szkoła dominuje zwłaszcza w konkurencjach drużyno-
wych (biegi przełajowe, czwórbój lekkoatletyczny, liga 
lekkoatletyczna, czy piłka nożna), ale jej przedstawiciele 
odnoszą też znaczące sukcesy w zawodach indywidual-
nych, na przykład w karate, pływaniu, czy tańcach towa-
rzyskich zaliczanych do dyscyplin sportowych. 

Poniżej przedstawiamy komplet stypendystów 
docenionych przez burmistrza Brzeska za osiągnię-
cia uzyskane w roku szkolnym 2020/2021 (w nawia-
sie nazwy dyscyplin, w których poszczególni spor-
towcy święcili sukcesy):

Kaja Baran (lekkoatletyka), Martyna Bednarz 
(lekkoatletyka), Wiktoria Bochenek (biegi przełajo-
we, lekkoatletyka, piłka nożna), Martyna Chudyba 
(piłka nożna), Wiktoria Cichońska (lekkoatletyka), 
Natalia Gicala (biegi przełajowe, pływanie), Nadia 
Grabka (taniec), Maria Koczwara (biegi przełajowe, 
lekkoatletyka), Magdalena Kołodziej (piłka nożna), 
Berenika Kramer-Badzioch (biegi przełajowe), Mi-
lena Kurtyka (biegi przełajowe, piłka nożna), Maja 
Leśniak (biegi przełajowe, lekkoatletyka), Maja Li-
bera (biegi przełajowe, lekkoatletyka), Maja Łanocha 
(lekkoatletyka), Lena Łukowicz (biegi przełajowe, 
lekkoatletyka), Martyna Mendel (biegi przełajowe, 
lekkoatletyka, taniec), Olivia Mietła (biegi przełajo-
we, lekkoatletyka), Amelia Miterka (biegi przełajowe, 
lekkoatletyka, piłka nożna), Emila Nosal (biegi prze-
łajowe), Laura Mikos (biegi przełajowe), Oktawia 
Mikos (biegi przełajowe), Kamila Nycz (lekkoatlety-
ka), Klara Plichta (biegi przełajowe), Rozalia Plich-
ta (biegi przełajowe, lekkoatletyka), Emilia Płachta 
(piłka nożna), Wiktoria Rudek (biegi przełajowe), Ga-
briela Ryba (biegi przełajowe, lekkoatletyka), Klau-
dia Salamon (piłka nożna), Weronika Stachera (bie-
gi przełajowe, piłka nożna), Patrycja Szczupak-Biel 
(lekkoatletyka), Wiktoria Szczupak-Biel (lekkoatle-
tyka), Julia Warkocz (lekkoatletyka), Kinga Witek 
(biegi przełajowe, lekkoatletyka), Barbara Zoremba 
(lekkoatletyka), Szymon Karwasiński (tenis stoło-
wy), Filip Malik (karate tradycyjne), Franciszek 
Oleszczuk (biegi przełajowe), Leon Pukal (biegi prze-
łajowe), Szymon Put (biegi przełajowe), Karol Sala 
(biegi przełajowe), Maciej Sambor (biegi przełajowe), 
Szymon Szewczyk (biegi przełajowe), Szymon Waw-
ryka (biegi przełajowe). JC 

Stypendyści z ZS-P Brzesko
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W gronie 65 tegorocznych stypendystów 
wyróżnionych przez burmistrza Brzeska 
za szczególne osiągnięcia w roku szkol-
nym 2020/2021 znalazła się jedyna przed-
stawicielka Szkoły Podstawowej w Szcze-
panowie. To Julia Misina – finalistka 
małopolskiego konkursu języka polskiego, 
która aktualnie jest już uczennicą I klasy 
Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja 
Kopernika w Brzesku. 

Nauczyciele ze Szczepanowa wspomi-
nają swoją świeżo upieczoną absolwent-
kę jako dziewczynę pilną i pracowitą, 
o czym najlepiej świadczy jej średnia ocen 
w ósmej klasie macierzystej podstawówki. 

5,22 to najlepsze podsumowanie ośmiu 
lat nauki, której efekty na pewno zaowo-
cują w szkole średniej i w późniejszym do-
rosłym życiu. MB 

Stypendystka ze Szczepanowa

– Wybór „obowiązkowego” autora nie jest dziełem 
przypadku, bowiem Jan Brzechwa jest patronem 
naszej placówki. Była to już druga edycja konkur-
su, który pierwszy raz został zorganizowany dwa 
lata temu z okazji 50-lecia istnienia przedszkola. 
Przed rokiem na przeszkodzie stanęła nam pande-
mia, dlatego wszyscy cieszymy się, że tym razem 
mogliśmy znowu zaprosić maluchów do tej poży-
tecznej rywalizacji. Mam nadzieję, że będzie to już 
stały punkt w kalendarzu wydarzeń organizowa-
nych w „czwórce” – mówi Anna Mika, dyrektor 
przedszkola nr 4, jedna z jurorek w tym konkur-
sie. Poza nią skład jury uzupełniały Anna Cieślik 
(przewodnicząca – nauczycielka języka polskiego 
w brzeskim Zespole Szkolno-Przedszkolnym) oraz 
Bernadetta Klimek (kierownik Oddziału Dla Dzie-
ci PiMBP w Brzesku). 

Ustalenie werdyktu nie było sprawą łatwą, bo 
wprawdzie do konkursu zgłosiło się tylko ośmioro 

dzieci, ale każde z nich prezentowało bardzo wy-
soki kunszt recytatorski. Ostatecznie zwyciężyła 
Oliwia Pawlik, która przygotowała wiersz „Na 
straganie” Drugie miejsce zajęła Milena Piekarz 
(Publiczne Przedszkole nr 1 w Brzesku) za wiersz 
„Żuk”, a trzecie Julia Frey (Publiczne Przedszko-
le nr 4 w Brzesku). Julka postawiła na wiersz 
„Brudas”, do którego przygotowała specjalną cha-
rakteryzację. Jej interpretacja na tyle przypadła 
do gustu słuchaczom z najstarszej przedszkolnej 
grupy Kubusiów, że otrzymała także nagrodę pu-
bliczności.

– Składam serdeczne gratulacje wszystkim 
uczestnikom konkursu. Recytatorom, ich rodzi-
com i opiekunkom. Mamy nadzieję, że za rok znów 
na naszej scenie będziemy gościć przedstawicieli 
wszystkich przedszkoli z naszej gminy, którzy zmie-
rzą się z twórczością naszego patrona – podsumo-
wuje Anna Mika. MB 

Brzechwa w brzeskiej „czwórce”

W Publicznym Przedszkolu nr 4 w Brzesku odbył się Międzyprzedszkolny 
Konkurs Recytatorski poświęcony twórczości Jana Brzechwy. Uczest-
niczyło w nim ośmioro dzieci, wśród których najwyżej oceniona została 
Oliwia Pawlik z Poręby Spytkowskiej.

12 uczennic i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku 
otrzymało przyznane przez burmistrza Brzeska stypendia za 
szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021. Uroczystość 
wręczenia stypendiów odbyła się w poniedziałek, 13 grudnia br. 
Przyznano 2 stypendia artystyczne, 6 naukowych i 4 sportowe. 

Stypendia artystyczne 
Dwie uczennice brzeskiej „trójki” – Katarzyna Franczyk oraz 
Gabriela Kornaś – z powodzeniem wystartowały w XVII Ogól-
nopolskim Konkursie Plastyczno-Poetyckim „Błogosławiona Ka-
rolino świeć nam przykładem” organizowanym przez Wydział 
Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ZS-P w Woli Ra-
dłowskiej, pod patronatem Kuratorium Oświaty. Katarzyna zo-
stała laureatką tego konkursu, a Gabriela dotarła do finału.

Stypendia naukowe
Zofia Bujak w roku szkolnym 2020/2021 została finalistką Wo-
jewódzkiego Konkursu Ortograficznego Kaktus 2021 organizowa-
nego przez Szkołę Podstawową im. Piotra Michałowskiego TSSP 
pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

Emilia Karaś, Aleksandra Mruczek oraz Jakub Olchawa 
to finaliści Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego. Emilia do-
tarła też do finału Małopolskiego Konkursu Języka Angielskie-
go. Jakub z kolei ma w swoim ubiegłorocznym dorobku udział 
w okręgowym etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicz-
nej, a także udział w rejonowym etapie Małopolskiego Konkursu 
Języka Angielskiego. Te osiągnięcia sprawiły, że został również 
stypendystą Regionalnego Programu Stypendialnego Wojewódz-
twa Małopolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Szymon Gaczoł oraz Michał Sacha to finaliści Małopolskie-
go Konkursu Historii. Szymon jest również laureatem Ogólno-
polskiego Konkursu historycznego „Przywróć głos Niezłomnym, 
Nieobecnym na lekcjach historii” pod patronatem Prezydenta 
RP, Ministerstwa Obrony Narodowej, Małopolskiego Kuratorium 
Oświaty oraz IPN.

Stypendia sportowe
Kinga Kolbusz oraz Oliwia Łoboda uprawiają kręgle klasycz-
ne. Obie zdobyły medale na Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
młodziczek w Tomaszowie Mazowieckim – Kinga srebrny, a Oli-
wia srebrny i brązowy. Kinga może pochwalić się osiągnięciem 
w dziedzinie artystycznej – zajęła 1. miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym z elementami astronomii i kosmologii 
organizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku, 
CREDO, Visegrad Fund 

Wśród uczniów, którzy otrzymali stypendia za wybitne osią-
gnięcia sportowe, znalazło się dwóch tancerzy. Jednym z nich 
jest Stanisław Ojczyk specjalizujący się w tańcach towarzy-
skich. W tym roku wraz ze swoją partnerką, Nadią Grabką 
z ZS-P Brzesko (również stypendystką), wywalczył tytuł Mi-
strza Polski, a także zajął 6. miejsce w Mistrzostwach Świata. 
Zarówno Stanisław jak i Maksymilian Klimek reprezentują 
na co dzień Szkołę Tańca Thomas Dance. Maksymilian z part-
nerką, Martyną Mendel (też ZS-P Brzesko, też stypendystka) 
wywalczyli 2. miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca CeA 
Challenge Cup w Wieliczce.  

Wyróżnienia
W Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku prężnie działa Grupa 
Teatralna MISZMASZ prowadzona przez Magdalenę Głowacką-
-Zastawnik oraz Agatę Kawalerczyk. Zespół ma na swoim koncie 
wiele znaczących sukcesów, które jednak z powodów regulami-
nowych nie upoważniają do ubiegania się o stypendium. Bur-
mistrz Tomasz Latocha dostrzega jednak wkład młodych arty-
stek i artystów w promocję szkoły i całej gminy, dlatego przyznał 
im wyróżnienia oraz ufundował specjalne upominki. Otrzymali 
je: Ivana Chmura, Maja Gorzelak, Emilia Górka, Amelia 
Kozioł, Natalia Legutko, Antonina Maciasz, Julia Maciaś, 
Jagoda Mila, Emilia Sacha, Julia Wójcik, Julia Zelek, Wik-
toria Żak, Kacper Maciejowski, Franciszek Osyba, Maciej 
Żurek. MB 

Wręczenie stypendiów 
w SP 3 Brzesko
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„Fraszka, rymowanka lub wiersz z okazji jubileuszu 75-lecia bi-
blioteki” – pod takim hasłem Oddział dla Dzieci zorganizował powiato-
wy konkurs literacki dla uczniów szkół podstawowych. Nagrody głów-
ne otrzymali: I kategoria (uczniowie klas IV-VI) – Zuzanna Wojtas, 
PSP im. ks. Jana Twardowskiego w Lewniowej, II kategoria 
(uczniowie klas VII-VIII) – Leonard Popiela, PSP nr 3 im. Miko-
łaja Kopernika w  Brzesku; jury przyznało również wyróżnienie 
dla Amelii Konicz z klasy VI, PSP im. ks. Jana Twardowskiego 
w Lewniowej. Nagrody i podziękowania powędrowały także 
do pozostałych uczestników konkursu: Amelii Ożóg (PSP 
w Kątach), Anny Ryguły (PSP w Kątach) Katarzyny Put 
(PSP nr 3 w Brzesku), Nikoli Chruściel (PSP nr 3 w Brze-
sku), Julii Klich (PSP nr 3 w Brzesku), Natalii Stachowicz 
(PSP nr 3 w Brzesku), Hanny Witek (PSP w Łoniowej), Ad-
riana Ciemięgi (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie), 
Aleksandry Mierzwy (PSP w Czchowie), Julii Wach (PSP 
w Lewniowej), Julii Dudek (PSP w Czchowie), Karoliny 
Czyżyckiej (PSP w Szczepanowie), Kamila Bryły (PSP 
w Szczepanowie), Kai Chuchrowskiej (PSP w Mokrzy-
skach). MP 

Patrycja Toht, ilustracje Jarvis „Czas na choinkę”, 
Wydawnictwo Mamania
„Czas na choinkę” to literatura z ciekawą niespodzianką. Na przed-
ostatniej rozkładówce pojawia się piękna choinka w stylu pop-up’u, 
czyli z efektem przestrzennym. Opowiastka jest bardzo prosta, a ry-
mowany tekst zachęca do częstego sięgania po nią. Bożonarodzenio-
we drzewko stanowi nieodzowny element świąt, nie tylko dlatego, 
że to pod nim znajdują się wyczekiwane prezenty, ale także, a chy-
ba przede wszystkim, ponieważ dodaje domowi wyjątkowego uroku 
i otula magicznym zapachem świąt. Nikt z nas nie wyobraża sobie 
przecież Bożego Narodzenia bez choinki. JS 

Biblioteczne rekomendacje

Czy jest bardziej kojarzące się ze świętami dzieło li-
terackie niż „Opowieść wigilijna” Charlesa Dick-
ensa? Chyba każdy zna historię skąpca Ebenezera 
Scrooge’a, jego spotkań z duchami świąt i przemiany 
w wigilijną noc. 

Opowiadanie Dickensa odniosło niebywały wręcz 
sukces. Pierwszy nakład książki, która ukazała się 
19 grudnia 1843 roku z ilustracjami Johna Leecha, 
wyprzedał się w zaledwie kilka dni. Jej wznowień 
i tłumaczeń było później bardzo wiele. Oryginalny 
tytuł opowiadania o Scrooge’u brzmi „A Christmas 
Carol”, co w języku polskim tłumaczone bywa jako 
„Opowieść wigilijna” (tę wersję kojarzą chyba wszy-
scy) lub zgodnie z oryginałem jako „Kolęda prozą”.

Nie wszyscy być może jednak wiedzą, że to nie 
jedyna opowieść wigilijna, która wyszła spod pióra 
Dickensa. Tak naprawdę było ich aż pięć! Według 
kolejności wydawania prezentują się one następują-
co: „Kolęda prozą, czyli opowieść wigilijna o duchu” 
(1843), „Dzwony, które dzwonią, gdy odchodzi stary 
rok i nadchodzi nowy” (1844), „Świerszcz za komi-
nem” (1845), „Bitwa o życie” (1846)) oraz „Nawie-
dzony i jego układ z duchem” (1848).

Na nadchodzący świąteczny, nieco wolniejszy 
czas polecamy sięgnąć znów po tę niestarzejącą się 
klasykę. Jest w niej zawartych wiele uniwersal-
nych prawd, jak ta, że nie warto podążać jedynie 
za rzeczami materialnymi czy zrażać do siebie ludzi 
i spędzać życia samotnie. Takie nastawienie warto 
w sobie pielęgnować niezależnie od tego, czy obcho-
dzimy święta. MS 

Kto oglądał bijący rekordy popularności serial 
„Gambit królowej” od Netfl ixa? A kto przeczytał 
także książkowy pierwowzór autorstwa Waltera 
Tevisa? Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, polecamy!

„Gambit królowej” jest opowieścią o młodej 
Beth Harmon, która pod koniec lat 50. ubiegłe-
go wieku trafi a do sierocińca w stanie Kentucky. 
Tam ujawnia się jej niezwykły talent do gry w sza-
chy, lecz także skłonność do ulegania wewnętrz-
nym demonom i obsesjom. Gdy zamieszkuje wraz 
z rodziną adopcyjną w domku na przedmieściach, 
zapisuje się na swój pierwszy turniej szachowy, 
wchodząc tym samym do zdominowanego przez 
mężczyzn świata szachów. Beth jeszcze jako 
dziecko uzależnia się od podawanych w sierocińcu 
środków uspokajających, z czasem dochodzą tak-
że kłopoty z alkoholem oraz obsesyjna chęć wy-
granej. Za jej kolejnymi sukcesami w turniejach 
– najpierw tych lokalnych, później także stano-
wych, a na koniec międzynarodowych – stoją jej 
szachowy geniusz, wewnętrzny upór i bezgranicz-
ne oddanie grze.

„Gambit królowej” to powieść nie tylko spo-
łeczno-obyczajowa, ale także psychologiczna czy 
inicjacyjna. To także doskonały szkic swojej epoki 
– Ameryki lat 50. i 60., nastrojów Zimnej Wojny, 
obyczajowości i realiów społecznych, pozycji kobiet 
w postrzeganym jako typowo męski świecie sza-
chów. Tę opowieść o walce z wewnętrznymi demo-
nami, słabościami i presją sukcesu naprawdę war-
to poznać. MS 

Konkurs na 75-lecie

Charles Dickens „Opowieści wigilijne. Kolęda 
prozą”, Wydawnictwo Zysk i S-ka

Walter Tevis „Gambit królowej”, 
Wydawnictwo Czarne
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Można śmiało stwierdzić, że dyrekcja i pracownicy 
PiMBP poszli za ciosem, bo to drugi raz z rzędu, kiedy 
brzeska placówka została wyróżniona za organizacją 
Nocy Bibliotek. W zeszłym roku przewodnie hasło tej 
pożytecznej akcji brzmiało „Klimat na czytanie”. Tym 
razem postawiono na „Czytanie wzmacnia”. Brzeskie 
bibliotekarki udowodniły, że w naszej gminie moc czyta-
nia jest olbrzymia. Program wydarzeń tegorocznej Nocy 
Bibliotek, mimo tego, że w większości odbywających się 
w godzinach popołudniowych i wieczornych, był niezwy-
kle bogaty. Po raz pierwszy do akcji zostały włączone bi-
blioteczne filie. Efekt, jak widać, jest imponujący, czego 
najlepszym dowodem jest otrzymana nagroda. – Dzięku-
jemy organizatorom za docenienie naszej pracy, a przede 
wszystkim czytelnikom za to, że zechcieli tego październi-
kowego dnia być razem z nami – mówi dyrektor PiMBP 
Karina Legutek. 

Mieszkamy w książce
Dla najmłodszych dzieci przygotowane zostało lalkowe 
przedstawienie, a w role animatorów wcieliły się same 
bibliotekarki, które wykazały wysoki kunszt aktorski, 
nagrodzony zasłużonymi brawami. Specjalnie na Noc 
Bibliotek został zrealizowany spektakl oparty na fabule 
książki Mo Willemsa „Mieszkamy w książce”. Po przed-
stawieniu odbyły się warsztaty plastyczne zainspiro-
wane bohaterami tej mini powieści – świnką Malinką 
i słoniem Leonem. Dodatkową atrakcją po zakończeniu 
zajęć była możliwość zwiedzenia biblioteki przez dzieci, 
zobaczenie miejsc zwykle niedostępnych na co dzień dla 
czytelników.

Pierwszy lapbook i film
Osobna propozycja była skierowana do dzieci w wieku 7-12 
lat, które mogły nauczyć się tworzenia lapbooków. W krót-

kim czasie, niespełna w ciągu dwóch godzin, powstały inte-
raktywne książki, pełne kieszonek, zakładek z ukrytą wie-
dzą. Tematyka każdego lapbooka była inna – życie lasu, 
zwierzęta świata, sport, baśnie i Polska. W twórczej pracy 
dzieci wspierane były przez wolontariuszki.

Tego samego dnia w sali widowiskowej RCK-B odbyła 
się projekcja filmu „Operacja człowiek w czerni”. Ta ada-
ptacja detektywistycznej książki Jorna Liera Horsta tyl-
ko pozornie zaliczana jest do twórczości adresowanej dla 
dzieci. Film z przyjemnością obejrzeli także dorośli. 

Planszówki i puzzle
W godzinach od 15.00 do 16.00 PiMBP stała się strefą re-
laksu. Miłośnikom gier zostały udostępnione wszystkie 
posiadane przez bibliotekę zasoby planszówek i puzzli. 
W rozgrywkach mógł wziąć udział każdy bez względu 
na wiek, mile widziane były całe rodziny. Największym 
zainteresowaniem cieszyła się gra „Monopoly”, która 
uczy przedsiębiorczości i strategicznego myślenia, a tak-
że rozwija umiejętności negocjacyjne –  angażuje też spo-
ro graczy. Część osób układała wzory z koralików pyssla. 
Przez wspólną zabawę wzmacniane były międzypokole-
niowe i rodzinne więzi. Był to na pewno atrakcyjnie spę-
dzony czas.

Noc w filiach
W tym roku Noc Bibliotek po raz pierwszy organizo-
wały również filie PiMBP. W Porębie Spytkowskiej 
postawiono na wzmacnianie wiedzy i zdrowia swo-
ich czytelników, a wszystko pod hasłem „Poczuj miętę 
do Biblioteki”. Noc Bibliotek została „podporządkowa-
na” zielarstwu. Przyjemność obcowania z książkami 
wzmocniona tutaj była naparami z popularnych roślin 
leczniczych. Każdy z czytelników odwiedzających w tym 
dniu bibliotekę, mógł skosztować ziół wspomagających 
odporność. Dla osób zabieganych, przewidziano wersję 
ziołowego napoju „na wynos”. W prezencie można było 
otrzymać przepisy na ziołowe napary wzmacniające or-
ganizm, według receptur opracowanych przez znanych 
polskich fitoterapeutów. Dla dzieci przygotowano „eco 
warsztaty”, podczas  których do zabaw zostały włączone 
elementy edukacyjne z zakresu rozwijania świadomości 
ekologicznej. Zajęcia dla maluchów i ich rodziców zakoń-
czono wspólną degustacją naparów z dodatkiem miodu 
z mniszka lekarskiego. 

Filia w Mokrzyskach zaproponowała blok zajęć posze-
rzających wiedzę, a przy okazji dających relaks połączo-
ny z dobrą zabawą. Przez cały dzień dzieci miały możli-
wość fotografowania się z bajkowymi postaciami i same 
mogły przymierzyć bajkowe przebrania. W ten sposób 
powstały całe sesje zdjęciowe „z gwiazdami” – Królem 
Julianem, Gargamelem, Smerfetką i Marlenką. Podczas 
warsztatów eksperymentalnych maluchy przeprowadza-
ły doświadczenia z bańkami mydlanymi i „wulkanem”. 
Na zakończenie dzieci wspólnie z rodzicami przygotowa-
ły gofry z bitą śmietaną. Nic tak nie wzmacnia i nie jed-
noczy jak wspólne gotowanie!

Każdy odwiedzający bibliotekę w Brzesku i jej filie 
mógł skorzystać z „książki na receptę”. Wśród pozycji po-
lecanych przez naszych bibliotekarzy znalazły się teksty 
na dobry nastrój, zawierające życiowe mądrości, o uczu-
ciach, ekologii i inne. JS 

Nagroda za Noc Bibliotek

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku znalazła się w elitarnym 
gronie 10 tego typu placówek w kraju docenionych za organizację najciekawszych 
wydarzeń w ramach odbywającej się w październiku br. ogólnopolskiej Nocy Biblio-
tek. Nagrodą jest czytnik e-booków. 

W Miejskim Ośrodku Kultury trwają działania związa-
ne z 30. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
który odbędzie się w ostatnią sobotę stycznia. Tegoroczny 
cel zbiórki to profesjonalna diagnostyka i leczenie wzroku 
u dzieci. 

Rejestracja wolontariuszy zakończy się tuż przed święta-
mi. Lada chwila ruszają aukcje allegro. Przedmioty do licy-
tacji należy dostarczać do siedziby MOK. Procedura przeka-
zania jest bardzo prosta i wiąże się jedynie z podpisaniem 
krótkiego oświadczenia. Tradycyjnie na chętnych czekać 
będą również gadżety przekazane przez fundację oraz dzie-
sięć złotych serduszek, które z roku na rok osiągają coraz 
wyższe ceny (rok temu padła rekordowa kwota 8 599 zł).

Na portierni RCKB od połowy grudnia dostępna jest szta-
bowa puszka stacjonarna a dla osób preferujących trans-
akcje bezgotówkowe, w dniu finału uruchomiony zostanie 
terminal płatniczy. Utworzona została też e-skarbonka, 

do której linki można znaleźć na stronie MOK-u, Urzędu Miejskiego oraz w mediach społecznościowych.
Najprawdopodobniej nie odbędą się koncerty i licytacje na żywo. Wzorem ostatniego finału, artyści 

związani z Miejskim Ośrodkiem Kultury planują opublikować w sieci kilka energetycznych niespodzia-
nek muzycznych. W przypadku poluzowania obostrzeń sanitarnych, organizatorzy biorą pod uwagę wy-
stępy z publicznością, ale z uwagi na niepewną sytuację, ewentualna informacja na ten temat pojawi się 
w późniejszym terminie. Przypomnijmy, że pomimo trudnej sytuacji związanej z obostrzeniami, brzeski 
sztab zebrał rok temu imponująca kwotę ponad 100 tysięcy złotych.

Organizatorów wspierają: Zdrowo i Kolorowo, Agencja Ochrony VIP Patrol, GoDan Strefa Uśmiechu 
Brzesko, Pizzeria Soprano oraz sklep jubilerski Andrzeja Mellera. KW 

Jubileuszowy finał WOŚP
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– Dziękujemy wszystkim organizatorom spotkań 
z Anną Gaudnik w regionie brzeskim za współ-
pracę, zaangażowanie oraz profesjonalne zreali-
zowanie wydarzeń. Dziękujemy Magdalenie Wołek 
(BP w Bielczy), Agnieszce Witek (GBP w Porąbce 
Uszewskiej), Marlenie Śledź (BP w Szczepano-
wie), Iwonie Tomasik (BP w Mokrzyskach), Elż-
biecie Kwaśniewskiej (GBP w Borzęcinie), Monice 
Taflińskiej (BP w Okocimiu), Marcie Gołąb (BP 
w Jadownikach) oraz Bożenie Wach (BP w Porębie 
Spytkowskiej). Dzięki Wam każde spotkanie wyróż-
niało się niepowtarzalną, klimatyczną atmosferą, 
dostarczając wzruszeń i wyjątkowych przeżyć – 
podsumowuje dyrektor PiMBP, Karina Legutek. 

Jak mówi pani dyrektor, należy podkreślić za-
sługi samej poetki, która nieposkromioną ener-
gią, niespotykanym ciepłem i otwartością na po-
jawiające się okoliczności była w tym projekcie 
niezastąpionym partnerem. Z wielkim pietyzmem 
przygotowywała się do każdego spotkania, dając 

uczestnikom możliwość poznania jej z wielu stron. 
Dla każdej publiczności miała przygotowany indy-
widualny scenariusz swojej wypowiedzi. Każdemu 
uczestnikowi z osobna poświęciła czas na rozmo-
wę, podchodząc do tego miłego „obowiązku” z pełną 
uwagą. 

Debiutancki tomik Anny Gaudnik został wyda-
ny przez PiMBP dzięki wsparciu sponsorów,w gro-
nie których znaleźli się:  Gmina Brzesko, Okręgowa 
Izba Aptekarska w Krakowie, Towarzystwo Gim-
nastyczne Sokół w Brzesku, Drukarnia BOWA, 
Restauracja Hotel August, Firma Handlowa PAN 
– Józef Witkowski, Wylęgarnia Indyków – Marek 
Górski, Przedsiębiorstwo Budowlane i Usług Tech-
nicznych GRANIT Sp. z o.o., Bank Spółdzielczy 
w Brzesku, PROSTER Sp. z o.o., JAWOR Usługi 
Remontowo-Budowlane oraz zaprzyjaźnieni dar-
czyńcy. Wydawnictwo swoim mecenatem ob-
jął także Tomasz Latocha – burmistrz Miasta 
Brzeska. LR 

„Innej Anny” spotkania 
z czytelnikami
Przez trzy ostatnie miesiące trwała promocja debiutanckiego tomiku poezji 
Anny Gaudnik zatytułowanego „Inna Anna”, który został wydany w tym 
roku przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Brzesku. Łącznie 
odbyło się 9 spotkań, które zgromadziły około 290 osób. Rozdano 500 bez-
płatnych egzemplarzy tomiku. 

– Idea przedsięwzięcia doskonale wpisała się w regionalistyczne 
działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku, 
która od wielu lat dokumentuje i rozpowszechnia wiedzę o kultu-
rze i historii oraz zasłużonych mieszkańcach Brzeska i regionu 
brzeskiego – mówi dyrektor PiMBP Karina Legutek.

Do udziału w konferencji, która była pierwszym tego rodzaju 
przedsięwzięciem organizowanym przez obie biblioteki, zaproszo-
no historyków, bibliotekarzy oraz wszystkie redakcje czasopism 
regionalnych (naukowych, samorządowych, parafialnych). Każda 
z nich  miała okazję prezentować swoje czasopisma na specjalnie 
przygotowanych stoiskach. Referaty wygłoszone podczas konfe-
rencji oscylowały wokół trzech głównych tematów: czasopiśmien-
nictwa regionalnego, sylwetek zasłużonych bibliotekarzy oraz 
zagadnień historii oświaty w regionie brzeskim. 

Tematy
Konferencja została podzielona na dwa panele. W pierwszej czę-
ści referaty wygłosili: Ewa Godlewska-Jeneralska (30 lat minęło 
– „Czas Czchowa” wczoraj i dziś), Mieczysław Czosnyka „Rocznik 
Tarnowski” 1990–2020 i jego zawartość jako przejaw kultury re-
gionalnej, Waldemar Pączek („BIM” – ewolucja i wyzwania w kon-
tekście rozwoju komunikacji medialnej) oraz Joanna Grzeszczuk 
i Iwona Górny (Czasopisma regionalne i regionalistyczne w woje-
wództwie małopolskim). W drugiej części wystąpili: Karina Legutek 
(Bibliotekę tworzą ludzie – sylwetki dyrektorów PiMBP w Brzesku), 
Alicja Koźmińska (Adela Ściebor – człowiek wielu pasji), Bernade-
ta Klimek (Zofia Serafin – osoba zasłużona dla ziemi iwkowskiej), 
Lucjan Kołodziejski (Życie kulturalne w Borzęcinie 1898–1939), 
Michał Loranty (Oświata i kultura społeczności żydowskiej w po-
wiecie brzeskim w latach 1867-1939) oraz dr Piotr Duda [Projekty 
reformy szkolnictwa powszechnego i średniego w świetle publikacji 
Kazimierza Missony (1874–1943)].

– Wszystkie referaty zostaną wydane jako publikacja pokonferen-
cyjna. Dziękujemy prelegentom, którzy zachcieli podzielić się swoją 
wiedzą i prowadzonymi badaniami, a także słuchaczom konferen-
cji. W planach organizatorów jest kontynuowanie przedsięwzięcia 
w kolejnych latach oraz wzbogacanie następnych edycji o wystąpie-
nia naukowych autorytetów – zapowiada Karina Legutek. 

Wydarzenie było w całości transmitowane online, aby dotrzeć 
do jak najszerszego grona odbiorców, szczególnie młodzieży szkol-
nej. Realizacją transmisji oraz obsługą techniczną  konferencji za-
jęli się pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku. MS 

Konferencja 
w PiMBP

Powoli dobiega końca rok pełen wydarzeń 
zorganizowanych przez Powiatową i Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Brzesku. Kulminacją 
była konferencja popularnonaukowa „Kultura 
i historia regionu brzeskiego. Działania kul-
turotwórcze osób, społeczności i instytucji”, 
która odbyła się w budynku Regionalnego 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego, w którym 
PiMBP ma od 10 lat swoją siedzibę. Współor-
ganizatorem tej konferencji była brzeska filia 
Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie.

Organizatorów konferencji wsparli sponsorzy: Browar Oko-
cim, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, Starostwo Powiatowe 
w Brzesku, Urząd Miejski w Brzesku, Gmina Czchów i redak-
cja „Czasu Czchowa”, Gość Niedzielny. Oddział Tarnów, Piotr 
Śledź – AP Stone Kamieniarstwo, Przedsiębiorstwo Budowlano-
-Handlowo-Transportowe – Edmund Leś, Grzegorz Bach – Biu-
ro Partner, a także Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrzyskach. 
Patronatem honorowym wydarzenie objęli burmistrz Brzeska  
Tomasz Latocha oraz starosta brzeski Andrzej Potępa.
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INWESTYCJE 2021
Grudzień to pora na podsumowanie najważniejszych inwestycji dokonanych w gmi-
nie Brzesko w mijającym roku. To już drugi z rzędu rok zdominowany przez epide-
mię wirusa COVID-19. Mimo obiektywnych utrudnień plan inwestycji został zreali-
zowany praktycznie bez zakłóceń. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze – zdaniem 
redakcji – zadania wykonane 2021 roku. 

INFRASTRUKTURA DROGOWA
W mijającym roku w ramach remontów i moder-
nizacji położono nowe nawierzchnie asfaltowe na 
kilkudziesięciu odcinkach dróg za łączną kwotę 
2 514 393,85 zł. Niektóre prace zostały dofinanso-
wane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządo-
wych. Inwestycji związanych z rozbudową infra-
struktury drogowej było znacznie więcej. Oto naj-
ważniejsze z nich (w chronologicznym porządku).

Nowe znaki i tablice
KWIECIEŃ. Z nastaniem wiosny została przeprowa-
dzona wiosenna wymiana oznakowania drogowego na 
terenie gminy. Na ulicach Brzeska pojawiło się 27 no-
wych tablic z ich nazwami, co znacznie ułatwia orien-
tację w poruszaniu się po mieście, szczególnie osobom 
przyjezdnym. Zamontowano 48 znaków drogowych oraz 
nowe barierki i rzędy parkingowych słupków blokują-
cych usytuowanych przy ulicy Biznesowej, przy ulicy 
Wyspiańskiego i przed sklepem Alti przy ulicy Legionów 
Piłsudskiego w Brzesku oraz u zbiegu ulic Warszawskiej 
i Mazurkiewicza w Jasieniu.

Modernizacja ulicy Wiśniowej
MAJ. Zakończyły się prowadzone dwuetapowo prace 
związane z przebudową ulicy Wiśniowej w Jasieniu. Za-
montowano betonowe ścieki odwadniające drogę, wzmoc-
niono również skarpy wąwozu. Po wykonaniu podbudo-
wy położono nową nawierzchnię asfaltową. Koszt prac 
wyniósł około 110 tysięcy złotych i został w całości po-
kryty z budżetu gminy.

Strategiczna inwestycja na Pomianowskim Stoku 
CZERWIEC. Zakończył się II etap budowy dróg na Po-
mianowskim Stoku. Wykonany został około kilometrowy 
odcinek (wraz z chodnikiem). Koszt przeprowadzonych 
prac wyniósł około 2,2 miliona złotych, a inwestycja była 
realizowana przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Sa-
morządowych w wysokości blisko 1,1 mln zł (49,99 pro-
cent całości kosztów). Otworzyły się nowe możliwości dla 
dalszego rozwoju inwestycyjnego gminy Brzesko.

Remont Mieszka I
LIPIEC. Na ulicy Mieszka I w Brzesku wykonano prace 
modernizacyjne, których koszt wyniósł ponad 90 tysięcy 
złotych. Zakres robót objął wykonanie nowej nawierzch-
ni asfaltowej na najbardziej zniszczonym odcinku drogi 
oraz dobudowanie krawężników wzdłuż chodnika, który 
został wyrównany i ponownie pokryty istniejącymi już 
płytami. Przy okazji przebudowy została też przeprowa-
dzona regulacja studzienek kanalizacyjnych.

Nowe oświetlenie uliczne
LIPIEC. Ulica Siostry Katarzyny Przybytniak w Mo-
krzyskach oraz ulica Promienna w Sterkowcu zyskały 
długo oczekiwane oświetlenie. W Mokrzyskach na dzie-
więciu słupach zamontowano lampy ledowe. Koszt tej 
inwestycji wyniósł 48 658 złotych. Uruchomiono też dwie 
nowe lampy w dwóch miejscach do tej pory niewystar-
czająco oświetlonych – na ulicy Gminnej i na Trakcie 
Królewskim.

Koszt przedsięwzięcia w Sterkowcu wyniósł 12 tysięcy 
złotych. a środki wydane na ten cel zostały ujęte w fun-
duszu sołeckim.

BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH
Odłóż telefon i żyj

SIERPIEŃ. Wszystkie 
przejścia dla pieszych 
położone w najbar-
dziej newralgicznych 
punktach miasta zo-
stały specjalnie ozna-
kowane. Dużej wiel-
kości napisy o treści 
„Odłóż telefon i żyj” opatrzone czytelnym znakiem zakazu 
pojawiły się w jedenastu takich punktach. Brzesko jako 
jedno z pierwszych miast przystąpiło do akcji mającej na 
celu wyczulenie mieszkańców na zachowanie szczególnej 
ostrożności przy korzystaniu z przejść dla pieszych.

Pozostałe przejścia dla pieszych znajdujące się na 
drogach administrowanych przez gminę Brzesko zosta-
ły odnowione. Malowanie przejść spowodowało, że teraz 
te miejsca są widoczne dla kierowców już z odpowied-
nio dużej odległości, co znacznie wpłynęło na poprawę 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Niezależnie od tego 
przeprowadzono też gwarancyjne przeglądy techniczne 
tak zwanych przejść aktywnych.

Progi zwalniające
PAŹDZIERNIK. Za-
montowano sześć pro-
gów zwalniających 
w Brzesku – trzy na 
osiedlu Jagiełły oraz 
po jednym na ulicach 
Młyńskiej, Partyzan-
tów i Wodnej. „Śpiący 
policjanci” pojawili 
się ponadto na ulicy 
Sądeckiej w Jasieniu 
oraz na ulicy Skalnej w Porębie Spytkowskiej (w dwóch 
miejscach).

Zamontowane w tym roku progi są dużo lepiej oznako-
wane niż stosowane do tej pory. Powodują to punktowe 
elementy odblaskowe, tzw. „Kocie oczy” stanowiące obec-
nie standardowe wyposażenie między innymi przejść dla 
pieszych.

Doświetlenie przejść dla pieszych
LISTOPAD. Zakończy-
ły się prace polegające 
na doświetleniu dziewię-
ciu przejść dla pieszych 
w gminie Brzesko. In-
westycja mająca na celu 
poprawę bezpieczeń-
stwa w ruchu kołowym 
i pieszym została zlecona 
przez Generalną Dyrekcje 
Dróg Krajowych i Auto-
strad, a jej realizację nad-
zorował Urząd Miejski. 
Dodatkowe oświetlenie 
zostało zamontowane na pięciu przejściach w Brzesku 
i czterech w Jadownikach, w ciągu dróg administrowa-
nych przez GDDKiA. Koszt całej inwestycji wyniósł oko-
ło 240 tysięcy złotych. Zakończyła się budowa kolejnych 
przejść: na ulicy Uczestników Ruchu Oporu (URO) po-
łączona z modernizacją nawierzchni drogowej oraz przy 
wejściu do Ogródka Jordanowskiego. Koszt budowy wy-
niósł blisko 180 tysięcy złotych, z czego blisko 100 tysię-
cy pochodzi z budżetu gminy Brzesko, a 71 797 złotych 
to dofinansowanie pozyskane przez gminę z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowana ulica 
Zacisze
SIERPIEŃ. Zakończy-
ła się kompleksowa mo-
dernizacja ulicy Zacisze 
w Brzesku. Koszt inwesty-
cji wyniósł około 850 tysięcy 
złotych. Brzeski samorząd 
przeznaczył na to zadanie 
prawie 450 tysięcy złotych, 
417 652 zł to dotacja z Rzą-
dowego Funduszu Rozwo-
ju Dróg. Za te pieniądze 
została wykonana między 
innymi nowa nawierzchnia drogowa na blisko półkilome-
trowym odcinku, położono też chodnik z kostki brukowej 
o długości 70 metrów. Wybudowano też kanalizację desz-
czową na odcinku o długości 360 metrów, aktywne przej-
ście dla pieszych, radar z tablicą informującą o bieżącej 
prędkości ruchu pojazdów oraz tzw. wyniesione skrzy-
żowanie.

Remont Czarnowiejskiej
SIERPIEŃ. Remont jezdni na ulicy Czarnowiejskiej. 
Całkowity koszt zadania wyniósł około 200 tysięcy zło-
tych. Położono nowe krawężniki, wymieniono również 
kratki ściekowe.

Inwestycje z Polskiego Ładu
PAŹDZIERNIK. Brzeski samorząd skutecznie wnio-
skował o bezzwrotne dofinansowanie z Banku Gospodar-
ki Krajowej na dwie inwestycje drogowe, które zostaną 
zrealizowane w ramach „Polskiego Ładu”. Obie zostały 
zakwalifikowane do tzw. pierwszego obszaru prioryteto-
wego, co oznacza, że przyznane dotacje pokryją 95 pro-
cent ich całkowitych kosztów.

W Porębie Spytkowskiej wyremontowany zostanie bli-
sko dwukilometrowy odcinek ulicy Tęczowej łączącej gminę 
Brzesko z gminą Nowy Wiśnicz. Wartość zadania wynosi 
1 250 000 zł przy dofinansowaniu w wysokości 1 187 500 zł.

Na liście pozytywnie rozpatrzonych aplikacji znalazł 
się też wniosek dotyczący remontu prawie 800-metrowe-
go odcinka ulicy Kołłątaja w Brzesku. Koszt inwestycji 
wyniesie 960 tysięcy złotych przy dofinansowaniu w wy-
sokości 912 tys. zł.

Trakt Szczepanowski – I etap 
PAŹDZIERNIK. Zakończył się pierwszy etap przebu-
dowy półtorakilometrowego odcinka drogi w ciągu ulicy 
Trakt Szczepanowski w Buczu. Koszt całej inwestycji, 
która będzie kontynuowana w przyszłym roku wynieść 
ma 986 465 złotych. Wartość prac wykonanych w ramach 
tego pierwszego etapu zamknęła się kwotą ok. 642 tysię-
cy złotych. Zadanie jest realizowane przy dofinansowa-
niu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ok. 
55 procent całkowitych kosztów. 
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Cyfryzacja placówek oświatowych
CZERWIEC. Urząd Miejski zakupił 21 laptopów wraz 
z oprogramowaniem (Microsoft Office 2019 Standard 
dla Edukacji) dzięki dofinansowaniu pozyskanemu 
w ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzyso-
wa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek 
Oświatowych z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego 2014–2020. Koszt zakupu 
wyniósł prawie 75 tysięcy złotych. W ramach tego same-
go projektu, ZS-P w Jadownikach otrzymał 10 interne-
towych kamerek, Szkoła Podstawowa w Szczepanowie 
15 zestawów słuchawkowych, a Szkoła Podstawowa 
w Buczu łącza internetowe.

Warto wspomnieć 2020 rok, kiedy to gmina otrzymała 
na ten sam cel około 100 tysięcy złotych dofinansowa-
nia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz 115 tysięcy złotych z Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa. W sumie w ciągu 15 miesięcy gmina dokonała 
zakupów sprzętu do zdalnej nauki za blisko 300 tysięcy 
złotych pozyskanych z zewnętrznych funduszy.

Przebudowa stołówki w SP Bucze
WRZESIEŃ. Zakończyła się przebudowa stołówki w Szko-
le Podstawowej w Buczu. Po gruntownym remoncie z jej 
usług korzysta także Szkoła Podstawowa w Sterkowcu. 
Gmina Brzesko pozyskała  na ten cel dofinansowanie z Ma-
łopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach wieloletnie-
go programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Koszt przebudowy wyniósł 80 tysięcy złotych, z czego 
64 tysiące (80 procent całkowitych kosztów) to pozyska-
na dotacja. Wszystkie zakupione do kuchni i stołówki 
meble oraz urządzenia mają określone normami atesty.

Dwa przedszkola, trzy inwestycje
W tym roku przeprowadzono termomodernizację dwóch 
brzeskich przedszkoli – nr 4 oraz nr 10. W tej drugiej 
placówce dodatkowo wyremontowano instalację cen-
tralnego ogrzewania. Koszt obu inwestycji to ponad 
920 tysięcy złotych. Inwestycja dotycząca przedszkola 
nr 4 kosztowała około 230 tysięcy złotych i została w ca-
łości sfinansowana ze środków własnych gminy. Koszty 
dwóch zrealizowanych w tym roku inwestycji związa-
nych z funkcjonowaniem przedszkola nr 10 w Brzesku 
wyniosły blisko 700 tysięcy złotych. Na termomoderni-
zację brzeski samorząd wydał 587 tysięcy złotych, a na 
drugie z tych zadań – nieco ponad 106 tysięcy. Prace zo-
stały zrealizowane przy 60-procentowym dofinansowa-
niu z funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 

OŚWIATA
Kanalizacja w Jadownikach i Jasieniu
LIPIEC-SIERPIEŃ. Zrealizowano dwie inwestycje 
związane z budową kanalizacji sanitarnej przy 50-pro-
centowym dofinansowaniu z programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014–2020.

Koszt budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w Ja-
sieniu wyniósł 328.168,50 zł. W Jadownikach zakoń-
czono I etap budowy kanalizacji, której główny odcinek 
powstał na ulicy Sportowej. Zakres prac obejmował 
także wykonanie przepompowni wraz z odcinkiem sie-
ci, do której podłączony został między innymi miejsco-
wy Dom Ludowy. Koszt robót wyniósł ponad 700 tysię-
cy złotych.

Gmina Brzesko wspiera seniorów

MAJ. Urząd Miejski pozyskał 96 tysięcy złotych dofi-
nansowania z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
jako uzupełnienie kosztów utrzymania i funkcjono-
wania Domu Dziennego „Senior+”. Ogólna kwota tych 
kosztów wyniesie w tym roku 296 tysięcy złotych, 
w tym 200 tysięcy ze środków własnych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponad 15 procent miesz-
kańców 36-tysięcznej gminy Brzesko to osoby powyżej 
65 roku życia. Brzescy samorządowcy podejmują wiele 
działań skierowanych do seniorów, powiększając każ-
dego roku ich zakres.

Czyste powietrze

CZERWIEC. Nowa siedziba Punktu Informacyjno-
-Konsultacyjnego udzielającego porad wszystkim miesz-
kańcom zainteresowanym pozyskaniem dofinansowania 
wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji budynków 
i montażu odnawialnych źródeł energii w ramach Pro-
gramu „Czyste Powietrze” znajduje się w budynku Re-
gionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego – na 
parterze budynku obok recepcji.

Gmina Brzesko zawarła z WFIŚiGW w Krakowie po-
rozumienie w sprawie ustalania zasad wspólnej realiza-
cji priorytetowego programu „Czyste Powietrze”. Koszty 
uruchomienia i wyposażenia nowego lokalu pokryte zo-
stały ze środków przekazanych przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ekozorientowani w gminie Brzesko
CZERWIEC. Tuż przed końcem roku szkolnego prze-
prowadzony został drugi etap edukacyjnego projektu 
ekologicznego „Ekozorientowani w Gminie Brzesko” 
realizowanego przez Urząd Miejski. Zgodnie z haromo-
nogramem wszystkie publiczne i niepubliczne przed-
szkola otrzymały domki dla owadów. Do każdej z tych 
placówek przekazano również sadzonki ziół oraz nasio-
na miododajnych roślin, które trafiły do mini szklarni, 
którymi przedszkolaki wraz ze swoimi wychowawczy-
niami opiekują się już od półtora roku.

Projekt „Ekozorientowani w Gminie Brzesko – założe-
nie hoteli dla owadów, nasadzanie ziół i roślin miododaj-
nych, edukacja ekologiczna wraz z przeprowadzeniem 
konkursu” jest współfinansowany przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 19 730 złotych, 
z czego 13 811 zł to środki własne gminy, a 5 919 zł to do-
tacja przyznana przez WFOŚiGW.

Mobilne Punkty Szczepień

LIPIEC-WRZESIEŃ. Z inicjatywy burmistrza Brze-
sko Tomasza Latochy na terenie całej gminy rozpoczęły 
działalność Mobilne Punty Szczepień przeciwko wiru-
sowi COVID-19. Akcja prowadzona była w każdy week-
end przy okazji organizowania plenerowych pikników 
w poszczególnych miejscowościach.

STOP SMOG – Brzesko pierwsze w Polsce

21 WRZEŚNIA. Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha 
zawarł w Warszawie umowę z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinan-
sowanie realizacji programu STOP SMOG.

Brzesko było pierwszą w Polsce gminą, która przy-
stąpiła do tego programu w tegorocznym nowym na-
borze, ogłoszonym w marcu po wprowadzeniu nowych, 
lepszych zasad dotyczących dofinansowania inwestycji 
niskoemisyjnych. Program STOP SMOG stwarza na-
juboższym mieszkańcom gminy Brzesko możliwość 
do 100-procentowego sfinansowania inwestycji miesz-
czących się w jego zakresie. Na podstawie porozumie-
nia zawartego z NFOŚiGW, brzeski samorząd zainwe-
stuje w te przedsięwzięcia 1,06 miliona złotych, z czego 
742 tys. zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Ter-
momodernizacji i Remontów. Koszt jednej inwestycji 
zostanie pokryty w maksymalnej wysokości 53 tysięcy 
złotych, co oznacza, że z tych środków będą mogli sko-
rzystać właściciele 20 gospodarstw.

Badania profilaktyczne dzieci

PAŹDZIERNIK. 68 dzieci w wieku od 9 miesięcy 
do 6 lat zostało poddanych bezpłatnym badaniom pro-
filaktycznym zorganizowanym pod koniec paździer-
nika przez burmistrza Brzeska oraz BOSiR. Badania 
przeprowadzili lekarze radiolodzy z Wrocławia współ-
pracujący z Fundacją Ronalda McDonalda. Z raportu 
podsumowującego akcję „NIE nowotworom u dzie-
ci” wynika jasno, że takie badania przeprowadzone 

EKOLOGIA I ZDROWIE

u małych jeszcze dzieci są w pełni uzasadnione. Wyniki 
wskazują wiele zmian i odstępstw od normy stwierdzo-
nych u badanych. Ich wczesne wykrycie daje gwarancję 
skutecznego wyleczenia i usunięcia nieprawidłowości.

Trzeci Punkt Elektroodpadów 
LISTOPAD. W Ogródku Jordanowskim, przy alejce bie-
gnącej od strony ulicy Legionów Piłsudskiego został posta-
wiony kolejny Punkt Elektroodpadów. Jest to już trzecie 
takie urządzenie zakupione przez Urząd Miejski w ostat-
nich latach. Wcześniej podobne punkty uruchomiono obok 
przystanku przy ulicy Głowackiego i na terenie systema-
tycznie rozbudowywanego parku rekreacyjnego położone-
go pomiędzy osiedlami Jagiełły i Ogrodowa. 
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Kosmetyka miasta

KWIECIEŃ-MAJ. Przez dwa 
miesiące trwały prace, których 
celem było usunięcie wszelkich 
uszkodzeń w tzw. małej architek-
turze, spowodowanych warunka-
mi atmosferycznymi i zwykłym 
upływem czasu.

Efektem tych działań są od-
nowione wszystkie newralgiczne 
miejsca, gdzie występują naj-
większe skupiska ludzi. Na uli-
cach i miejskich placach pojawiły 
się nowe kosze na śmieci, odre-
staurowane zostały ławki i stoły, 
wiele miejsc ozdobiły świeżo za-
sadzone kwiaty.

Wymienione zostały wszyst-
kie kosze na śmieci, które uległy 
uszkodzeniu. Zakupiono w su-
mie 24 kosze, które w miejsce 
zużytych zamontowali pracow-
nicy BZK odpowiedzialni za 
całość wiosennych prac porząd-
kowych. Część starych pojemni-
ków poddano renowacji, dzięki 
czemu można je było zainstalo-
wać na niektórych przystankach 
autobusowych.

W miejskich donicach umiej-
scowionych w Rynku, na placach 
Kazimierza Wielkiego oraz Żwir-
ki i Wigury, przy ulicy Głowac-
kiego, na dwóch brzeskich ron-
dach, a także przed budynkiem 
Urzędu Miejskiego zasadzono 
kolorowe wiosenne bratki.

Remonty i wymiana wiat 
przystankowych

MAJ-CZERWIEC. Przeprowa-
dzony został remont przystan-
kowych wiat na terenie gminy 
Brzesko. Niezależnie od tych prac 
Urząd Miejski zakupił 18 wiat, 
które zostały zamontowane 
w Brzesku, Sterkowcu, Szczepa-
nowie i Mokrzyskach.

Rynek z nowymi kwiatami

LIPIEC. Zakończony został 
ostatni etap realizowanego przez 
MOK od dwóch lat projektu po-
legającego na rewitalizacji ziele-
ni miejskiej w zabytkowej części 
miasta, ze szczególnym uwzględ-
nieniem jego centralnego placu, 
będącego miejscem organizacji 
wielu wydarzeń kulturalnych, 
a także przestrzenią do relaksu 
i towarzyskich spotkań miesz-
kańców.

Koszt realizacji trzeciego etapu 
rewitalizacji zieleni wyniósł 10 ty-
sięcy złotych i został w całości po-
kryty z grantu otrzymanego przez 
MOK jako nagroda w 8. edycji 
konkursu IniJaTyWy organizo-
wanego przez Carlsberg Polska 
S.A. we współpracy z firmą Inter-
seroh oraz Urzędem Miejskim.

Remont placu Kazimierza 
Wielkiego

LIPIEC. Na placu Kazimie-
rza Wielkiego odnowiono płytę 
placu i betonowe ławki, a stary 
mur oporowy został zastąpiony 
estetyczną palisadą wykonaną 
z trwałych materiałów. W pół-
nocnej części (od strony ulicy 
Czarnowiejskiej) rozkuty zos-
tał fragment betonowej płyty, 
po czym położono w tym miej-
scu płytki dostosowane kolory-
stycznie do całości nawierzch-
ni. W położonych na obrzeżach 
placu dziesięciu betonowych 
ławkach zamontowano nowe 
drewniane siedziska. Wszystkie 
znajdujące się na tym obszarze 
donice zostały obsadzone barw-
ną roślinnością. Koszt remontu 
wyniósł 61 635 złotych.

Remont Rynku

LIPIEC. Zakończył się grun-
towny remont płyty brzeskiego 
Rynku i towarzyszącej mu tzw. 
małej architektury. Główne pra-
ce remontowe polegały na roze-
braniu zapadniętych elementów 
pokrywającej płytę Rynku bruko-
wej kostki i ponownym ich uło-
żeniu na betonowej zaprawie. 
Gruntownej odnowie (czyszcze-
niu i malowaniu) zostało podda-
nych 45 ławek i 8 stołów. Uzu-
pełniono też ubytki w cokolikach 
z granitowych płytek okalających 
rosnące tutaj drzewa. Łączna 
wartość tych prac wyniosła około 
55 tysięcy złotych. 

ESTETYKA MIASTA
Bezpieczne boisko w Okocimiu
KWIECIEŃ. Zakończyła się przebudowa przysz-
kolnego boiska w Okocimiu. Koszt rozpoczętej 
w zeszłym roku inwestycji wyniósł blisko 140 ty-
sięcy złotych i został w całości pokryty przez Urząd 
Miejski.

Boisko w Okocimiu ma wymiary 40x30 me-
trów. W tym roku zostało pokryte sztuczną tra-
wą. Koszt zakupu i montażu murawy wyniósł 
67 896 złotych. Koszt ubiegłorocznych prac wy-
niósł 71 094 złotych.

Trzy nowe hale sportowe

CZERWIEC. W siedzibie Urzędu Miejskiego 
została zawarta umowa na wykonanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budo-
wy hal sportowych przy trzech szkołach podsta-
wowych w gminie Brzesko – w Buczu, Porębie 
Spytkowskiej i Szczepanowie, o maksymalnych 
wymiarach 30 x 16 metrów i minimalnych roz-
miarach boiska wynoszących 24x12 metrów. Sale 
będą połączone z budynkami szkolnymi za pomo-
cą przewiązek.

PAŹDZIERNIK – Skate Park
Brzeski samorząd skutecznie wnioskował o bez-
zwrotne dofinansowanie z Banku Gospodarki 
Krajowej w ramach „Polskiego Ładu” na budowę 
Skate Parku. Koszt zadania wyniesie 993 tysią-
ce zł). Skatepark powstanie na terenie brzeskie-
go Parku Leśnego i będzie kolejnym elementem 
Punktu Obsługi Rowerzystów budowanego w cią-
gu powiatowej trasy rowerowej, połączonej z wo-
jewódzką trasą EnoVelo.

Smart Plac
LISTOPAD. Na terenie Ogródka Jordanowskie-
go w Brzesku powstał pierwszy w gminie Smart 
Plac, czyli miejsce wypełnione chodnikowymi 
grami podwórkowymi rozlokowanymi na dwóch 
ogródkowych alejkach. Koszt inwestycji wyniósł 
113 tysięcy złotych, z czego 73 tysiące pochodzi 
z gminnego budżetu, zaś 40 tysięcy to dofinan-
sowanie pozyskane przez stowarzyszenie z fun-
duszu Unii Europejskiej (za pośrednictwem LGD 
„Kwartet na Przedgórzu”) w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Boisko przy SP 1 Brzesko

LISTOPAD. Zakończono przebudowę bo-
iska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Brzesku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
około 250 tysięcy złotych, przy dofinansowaniu 
z programu „Małopolska Infrastruktura Rekre-
acyjno-Sportowa MIRS” w wysokości 44 tysięcy 
złotych.

Przeprowadzono rewitalizację zieleni na tere-
nie bezpośrednio sąsiadującym z boiskiem. Koszt 
rewitalizacji terenów zielonych przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 wyniósł 41 241,90 złotych, z czego 
34 396 zł to środki własne gminy Brzesko, a 6 845 
zł to dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie.

Lodowisko

Na placu Kazimierza Wielkiego zostało urucho-
mione lodowisko o wymiarach 20x30 metrów, 
wyposażone w wypożyczalnię łyżew, ostrzarkę 
i maszynę do czyszczenia lodu. Tylko w pierw-
szy weekend z lodowiska skorzystało ponad 1000 
osób. Jest to wspólna inicjatywa Urzędu Miejskie-
go oraz Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Obiekt czynny będzie do marca przyszłego roku.

Hala sportowa w Mokrzyskach

GRUDZIEŃ. Trwa budowa hali sportowej wraz 
z przewiązką i infrastrukturą techniczną przy 
Szkole Podstawowej w Mokrzyskach. Oddanie 
obiektu, który już niedługo zostanie doprowa-
dzony do stanu surowego, nastąpi w przyszłym 
roku. Inwestycja realizowana jest etapowo. Już 
w zeszłym roku, w ramach I etapu w całości wy-
konano prace ziemne, fundamentowe i izolacyjne, 
a ich koszt wyniósł około pół miliona złotych. Nie-
bawem zakończony będzie II etap prac, których 
koszt wyniesie około 2,5 miliona złotych przy do-
finansowaniu z Funduszu Inwestycji Samorządo-
wych pozyskanego przez gminę Brzesko w kwiet-
niu ubiegłego roku. Na następny rok zaplanowane 
są wewnętrzne prace wykończeniowe. 

SPORT I REKREACJA
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Renowacja pomnika Świętego 
Floriana
PAŹDZIERNIK. Zakończyła się reno-
wacja figury świętego Floriana usytu-
owanej w centralnym miejscu brzeskiego 
Rynku. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 
około 30 tysięcy złotych. Urząd Miejski 
przeznaczył na to zadanie ponad 20 ty-
sięcy złotych, a pozostała część kosztów 
została pokryta z dofinansowania przy-
znanego przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego w ramach konkursu „Ka-
pliczki Małopolski 2021”.

SIM Małopolska
2 SIERPNIA. W siedzibie Urzędu Miej-
skiego została podpisana w formie aktu 
notarialnego umowa powołująca do ży-
cia Spółkę SIM Małopolska, której za-
daniem jest budowa tanich mieszkań 
komunalnych. Siedzibą Spółki, do której 
przystąpiło 16 gmin z województwa ma-
łopolskiego, zostało Brzesko.

Dzięki przystąpieniu do SIM Mało-
polska w gminie Brzesko może powstać 
budynek mieszkalny (z 40 lokalami) 
z całą infrastrukturą towarzyszącą – 
parkingami, terenami zielonymi, placem 
zabaw dla dzieci. Głównym założeniem 
SIM Małopolska jest budowa  mieszkań, 
na które powinno stać każdego.

DZIEDZICTWO KULTUROWE

BUDOWNICTWO 
MIESZKANIOWE

Strefa Aktywności SOWA
Już w przyszłym roku wszystkich miesz-
kańców gminy Brzesko zainteresowanych 
praktycznym wykorzystaniem najnow-
szych zdobyczy nauki i techniki czeka nie 
lada gratka. W salach wystawowych Miej-
skiego Ośrodka Kultury zostanie urucho-
miona Strefa Odkrywania, Wyobraźni 
i Aktywności SOWA. Jest to jeden z pro-
gramów realizowanych przez Minister-
stwo Edukacji i Nauki za pośrednictwem 
warszawskiego Centrum Nauki Koper-
nik. Brzesko znalazło się w gronie zale-
dwie 30 ośrodków z całej Polski, których 
wnioski dotyczące udziału w tym projek-
cie zostały pozytywnie ocenione.

Nowy samochód dla OSP Szczepanów
PAŹDZIERNIK. Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Szczepanowie, nale-
żąca do Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego, wzbogaciła się o kolejny 
pojazd, który będzie służył miejscowym 
druhom w akcjach ratunkowych. Jest 
to ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 
z napędem 4x4 marki MAN TGM. Koszt 
zakupu wyniósł 399 850 złotych i został 
w całości pokryty ze środków budżeto-
wych Urzędu Miejskiego.

KULTURA I NAUKA

BEZPIECZEŃSTWO

II Brzeski Jarmark 
Bożonarodzeniowy - 
fotorelacja c.d.
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Jan Goetz podczas swoich pierwszych świąt Bożego Na-
rodzenia spędzanych w rodzinnym Langenenslingen 
jeszcze niewiele rozumiał z otaczającego go świata. Na 
pewno dla jego ojca, właściciela niewielkiego lokalnego 
browaru były to święta szczególne, bo mógł do woli cie-
szyć się widokiem swojego sześciotygodniowego potom-
ka, który w przyszłości miał zostać – nikt o tym jeszcze 
wtedy nie wiedział – jednym z najbardziej liczących się 
browarników w Europie. 

Przyszły współzałożyciel Browaru Okocim, urodzony 
15 listopada 1815 roku, do wszystkiego musiał dochodzić 
ciężką pracą, a piwowarstwa uczył się przechodząc 
wszystkie kolejne szczeble wtajemniczenia. Kiedy miał 
już skończone 30 lat, przebywał właśnie w Klein Schwe-
chat, austriackim miasteczku (obecnie dzielnicy Wied-
nia), gdzie pracował w browarze prowadzonym przez 
spokrewnionego z Goetzami Antona Drehera. Pewnego 
dnia przeglądając aktualny wówczas Wiener Zeitung, 
natknął się na ogłoszenie, z którego wynikało, iż Joseph 
Neumann, cieszyński kupiec poszukuje wspólnika od-
ważnego założyć z nim browar w Okocimiu. 

Decyzję podjął niemal natychmiast i tak oto w kwiet-
niu 1845 roku zjawił się nad Uszwicą, aby sfinalizować 
transakcję. Już na wstępie urzekła go czystość miejsco-
wych wód (aż trudno w to dziś uwierzyć) dająca gwa-
rancję, że piwo z nich produkowane musi być przedniej 
jakości. Nie przejmował się tym, że zwyczaj picia piwa 
nie był tutaj tak rozpowszechniony jak w Niemczech. 
Liczył na swoją przedsiębiorczość i charakterystyczną 
dla Goetzów konsekwencję w działaniu. W kieszeni miał 
zaledwie 6 tysięcy florenów, ale starczyło to, aby przy-
stąpić do spółki i rozpocząć wszystko od niewielkiej na 
razie manufaktury, która później miała się stać jednym 
z największych zakładów pracy w tym regionie. W 1851 
roku zmarł Joseph Neumann, a wobec braku zaintere-
sowania jego krewnych dalszym prowadzeniem browa-
ru, jedynym właścicielem firmy został już Jan Goetz. 
Od tego czasu rozpoczął się systematyczny rozwój przed-
siębiorstwa, którego marka miała już mocną pozycję na 
piwowarskim rynku.

Od Antoniego do Jana
19 maja 1856 roku, a więc w wieku już 35 lat, Jan za-
warł związek małżeński z Albiną Żiżką z Pragi. Z nią też 
spędzał kolejne święta Bożego Narodzenia w Okocimiu. 
W różnych nastrojach przebiegały te święta. Na pewno 
te w 1856 roku były jednymi z bardziej radosnych. Do wi-
gilijnego stołu zasiedli jeszcze we dwoje. Kolejny poto-
mek, nie wiadomo jeszcze było, jakiej płci, miał narodzić 

się w 1858 roku. Stało się to dokładnie 19 lutego, kiedy 
to na świat przyszedł Antoni. 

Maleńki Antoś od razu, co zrozumiałe, został na-
znaczony na spadkobiercę i kontynuatora dzieła swo-
jego ojca. Nie dane było mu jednak doczekać tej chwili, 
bo 24 stycznia 1859 roku zmarł ku rozpaczy swoich ro-
dziców. Znowu więc przyszło Janowi i Albinie zasiąść we 
dwójkę przy wigilijnym stole. W historii Goetzów jeszcze 
raz miało się zdarzyć, że pierworodny syn nie został na-
stępcą swojego ojca, ale o tym w innym miejscu.

Jakże inna była wigilia 1860 roku. Jan mógł być dum-
ny, kiedy naprzeciw niego świętowała razem z nim żona 
tuląca do piersi blisko trzymiesięczną Albinę (urodzo-
ną 6 października). Rodzina Goetzów powiększała się 
jeszcze dwukrotnie. 18 lipca 1864 roku urodził się Jan, 
a 14 sierpnia 1865 roku przyszła na świat Róża Waleria 
Goetz. Przy wigilijnym stole z roku na rok było więc co-
raz gwarniej. Tej wesołej atmosfery nie mogły zakłócić 
nawet rzęsiste ulewy 1872 roku, które zniszczyły ponad 
połowę gotowych już do zbioru plonów. To był rok dla 
Goetzów fatalny, jednak senior rodziny po podliczeniu 
strat ani myślał dzielić się kłopotami z bliskimi. Zdusił 
to w sobie, a zaraz po świętach wziął się ostro do odbudo-
wy nadwerężonego majątku. 

Syn Jan rozwijał się prawidłowo, a ku uciesze rodzi-
ców, wielki wykazywał zapał do nauki. Maturę w kra-
kowskiej szkole realnej zdał z wyróżnieniem, po czym 
podjął studia na wydziale rolniczo-leśnym Uniwersyte-
tu Wiedeńskiego. Ojciec mógł być spokojny o przyszłość 
firmy i rodzinnego majątku, bo było pewne, że wszystko 
to kiedyś trafi we właściwe ręce. Jan junior o wiele ła-
twiej dochodził do biegłości w zarządzaniu dużą firmą. 
Jego protoplasta słusznie rozumował, że dla następcy 
o wiele bardziej przydatne będzie odpowiednie wykształ-
cenie poparte przekazanym mu doświadczeniem. 

Młodszy Jan przejął interes od ojca jeszcze za jego 
życia, bo ten zaczął podupadać na zdrowiu i nie mógł 
już sprawnie zarządzać firmą. Ze swoich obowiązków 
wywiązywał się wzorowo, nadal rozwijając potężne już 
przedsiębiorstwo. Wzorem swojego ojca zaczął się także 
angażować w działalność filantropijną i polityczną.

Święta u Jana Albina
Święta 1889 roku spędzał już jako mąż Zofii Sumińskiej, 
z którą dochował się piątki dzieci. Ich ślub to było wiel-
kie wydarzenie dla wszystkich, od najbliższej rodziny 
począwszy, a na pracownikach kończąc. Jan poślubił ko-
bietę nad wyraz piękną, o czym świadczą zachowane fo-
tografie, a przy tym niewiastę trzeźwo patrzącą na świat. 

Święta u Goetzów
Jak mogły wyglądać święta Bożego Narodzenia w rodzinie Goetzów, którzy 
w trzech pokoleniach przeżyli w Okocimiu aż 94 lata? Większość z nich miała na 
pewno radosny charakter, ale bywały i takie, kiedy trzeba było pochylić się nad 
rodzinnymi dramatami.

Jan Reginald bar. Goetz-Okocimski (1891–1923), mal. 
J. Quincy-Adams, fot. M. Machay

Trzecie pokolenie Goetz-Okocimskich. Od lewej siedzą: Jan Reginald, 
Zofia (później Janowa Włodkowa), Maria (później Stefanowa Komornic-
ka). Stoją od lewej: Elżbieta (później hr. Marcinowa Bedeni), Antoni Jan.

Pałac Goetzów Okocimskich współcześnie – fot. Tomasz Machowski.
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Pierwsza na świat przyszła Zosia urodzona 18 lipca 1890 
roku i to ona jako pięciomiesięczne dziecko zasiadła 
z rodzicami do wigilijnej wieczerzy. Jan nie był chyba 
do końca kontent, choć wszystkie dzieci kochał nad ży-
cie, jednak marzył z pewnością o potomku płci męskiej. 
Dlatego już rok później dołączył do nich Jan Reginald 

(ur. 7 września 1891 roku). Można sobie tylko wyobrazić, 
z jaką ciekawością w kolejne Boże Narodzenie malutka 
jeszcze Zofia przyglądała się swojemu trzymiesięcznemu 
braciszkowi. Można być także pewnym, że twarz chłop-
ca wyrażała zaciekawienie, skąd tyle dumy na licu jego 
tatusia, który już był spokojny o przyszłość dynastii, nie 

przeczuwając jednak tego, co miało nadejść za 31 lat (ale 
o tym za chwilę). Kilka miesięcy później Jan Albin wybu-
dował na Słotwinie bocznicę kolejową połączoną z browa-
rem torami. Tymi torami, którymi miał w przyszłości po 
raz ostatni odprowadzać swojego pierworodnego. 

Kolejną latoroślą młodych Goetzów została Elżbieta, 
która w dniu następnych świąt była już blisko dwumie-
sięczną panną (ur. 9 listopada 1892 roku). Potem była 
Marysia, która świat po raz pierwszy zobaczyła 8 grud-
nia 1893 roku, a więc zaledwie na niecałe dwa tygodnie 
przed Bożym Narodzeniem. Oczywiście wszyscy cieszy-
li się z jej narodzin, ale tamtym świętom towarzyszyła 
też chwila zadumy i wspomnienia o Janie Ewangeliście 
Goetzu, który zmarł 14 marca 1893 roku. Zostawił jed-
nak po sobie znakomicie prowadzoną firmę, którą przejął 
od niego właściwy człowiek. 

Święta 1894 roku Zofia Goetz spędzała będąc po raz 
kolejny w błogosławionym stanie. Była już w zaawanso-
wanej ciąży, a kolejny syn Antoni narodził się 17 lutego 
1895 roku. Dość szybko zostało ustalone, że Jan Regi-
nald w przyszłości zajmie się browarem, a Antoni skupi 
się na zarządzaniu innymi składnikami majątku. Los 
jednak chciał inaczej. Obaj bracia dorastali w niczym 
niezmąconej atmosferze radości. Rodzice dbali o to, aby 
uzyskali wystarczające wykształcenie, aby podołać ocze-
kiwaniom, jakie przed nimi stawiano. 

Baron i aktorka
Sielanka trwała do 10 września 1923 roku, kiedy to ro-
dziną Goetzów wstrząsnęła hiobowa wieść. Oto w Lozan-
nie zmarł ich pierworodny syn Jan Reginald. Zaledwie 
trzy dni wcześniej obchodził 31. urodziny.

Jaka była przyczyna śmierci tego, który miał być 
kontynuatorem dzieła zapoczątkowanego przez Jana 
Ewangelistę? Jan Burlikowski w I tomie Kroniki Miasta 
Brzeska wyjaśnia to tak: W częstych podróżach, w nie-
dostatecznie wówczas odkażonych wagonach, wszędzie 
łatwo było nabawić się zakaźnej choroby. W tych wa-
runkach nabawił się starszy syn Jan zarazka choroby 
mózgowej „meningitis” i po gwałtownym jej przebiegu, 
trwającym trzy dni, zmarł w drodze do domu. Jednak ten 
sam kronikarz w innym miejscu podaje inną przyczynę: 
Według krążącej i utrzymującej się wersji Jan Reginald, 
który pobierał nauki w Szwajcarii, przysposabiając się 
do przyszłej roli właściciela browaru, zakochał się tam 
w pewnej aktorce. Rodzina w Okocimiu nie godziła się 
na małżeństwo barona z aktorką. Stanowczość rodziny 
w tych sprawach spowodowała, że młody baron targnął 
się na swe życie, strzelając do siebie z rewolweru w pocią-
gu zdążającym w kierunku kraju. 

Za oficjalną przyczynę zgonu przyjęto ostatecznie za-
palenie mózgu. Ciało zmarłego Jana Reginalda przywie-
ziono na bocznicę kolejową 2 listopada 1923 roku. Stąd 
na platformie ciągniętej przez pociąg odprowadzono go 
do browaru. Pochowany został w krypcie kościoła para-
fialnego w Okocimiu, wybudowanego w latach 1884–1885 
przez dziadka. Podczas tej ostatniej podróży, z bocznicy 
kolejowej do browaru, towarzyszyli mu jedynie najbliż-
si, a w zachowanych do dzisiaj przekazach mowa jest 
o nieopisanej wręcz rozpaczy rodziców, szczególnie ojca. 
Święta tego roku musiały być dla Goetzów najbardziej 
przygnębiające ze wszystkich, jakie wcześniej przyszło 
im spędzić. Jaka była prawda? Jeśli prześledzić drze-
wo genealogiczne rodziny Goetzów, to można doszukać 
się w nim, że Jan Reginald miał córkę, z nieformalnego 
związku z niejaką N. Mielnikoff, poznaną w Szwajcarii 
aktorką, zapewne Rosjanką, która raczej kariery na mia-
rę Heleny Modrzejewskiej nie zrobiła. W chwili śmierci 
Reginalda jego córka była już sześcioletnią dziewczynką. 
Nazywała się Irena Kurtz, zmarła w 2002 roku, praw-
dopodobnie sama miała trójkę dzieci, o których losie nic 
nie wiadomo. Są też dowody na to, że w krakowskim są-
dzie toczyła się sprawa o przyznanie jej części majątku 
Goetzów, jako spadkobierczyni. W ten sposób stała się 
ostatnią właścicielką drewnianego dworu w Tymowej, 
który został po wojnie znacjonalizowany. O losie samej 
N. Mielnikoff niewiele można powiedzieć, nieznane są 
nawet data i miejsce jej śmierci.

Jakkolwiek było, Goetzowie pozostali w świadomo-
ści potomnych jako ludzie otwartych serc, wrażliwi na 
ludzką biedę, a ich działania charytatywne były szeroko 
komentowane, zawsze z wyrazem największego uznania. 
Choć ich korzenie sięgały dalekiej Badenii-Wirtember-
gii, od początku czuli się Polakami, co manifestowali na 
każdym kroku. Z racji swojego zaangażowania w sprawy 
Polski piastowali znaczące funkcje. Swoim postępowa-
niem sprawili, że dla wielu im współczesnych mieszkań-
ców Okocimia i Brzeska każde święta Bożego Narodzenia 
były zawsze radosne. Takimi byli, są i będą zapamiętani. 
PRUD 

Od redakcji: Powyższy materiał ukazał się po raz 
pierwszy w styczniowym wydaniu BIM z 2014 roku 
(s.12–13). Archiwalne fotografie pochodzą z książki Jana 
Mariana Włodka Goetz-Okocimscy. Kronika rodzinna 
1590–2000Kościół w Okocimiu – fot. Tomasz Machowski.
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– Wszystkim moim współpracownikom z MOPS w Brze-
sku oraz całemu środowisku pracowników socjalnych 
składam serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wy-
siłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli spo-
łecznej na rzecz drugiego człowieka. W dniu Waszego 
święta życzę, aby ta praca stała się dla Was prawdzi-
wym spełnieniem i dawała satysfakcję. Niech to ciężkie 
i odpowiedziane wypełnianie służbowych obowiązków 
przynosi Państwu jak najwięcej przyjemności i za-
wsze spotyka się z ludzką życzliwością. Życzę również 
wszystkiego, co najlepsze w życiu osobistym – mówił 
Tomasz Latocha podczas uroczystego spotkania, któ-
re było również okazją do złożenia podziękowań pięciu 
pracownicom MOPS, które w tym roku przeszły (lub 
w najbliższych dniach przejdą) na emeryturę. Listy 
gratulacyjne od burmistrza otrzymały Jolanta Baka, 
Alicja Całka, Barbara Kural, Maria Orlińska-Marecik 
oraz Krystyna Rzepa. 

*** 
Krystyna Rzepa została dodatkowo uhonorowana 

podczas powiatowych obchodów Dnia Pracownika So-

cjalnego. Uczestnicząca w uroczystościach minister ro-
dziny i polityki socjalnej Marlena Maląg wręczyła pani 
Krystynie Honorową Odznakę Primus in Agendo przy-
znawaną za najbardziej innowacyjne projekty oraz 
rzetelność i ofi arność w podejmowanych działaniach 
na rzecz drugiego człowieka. 

Pani Krystyna to wieloletnia pracownica Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku zajmująca 
się koordynacją usług opiekuńczych oraz dożywianiem 
dzieci. Była bardzo zaangażowana w pomoc osobom 
starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym. 
Każdego dnia budowała pozytywny wizerunek i za-
ufanie do naszej instytucji – mówi Bogusława Czyżyc-
ka-Paryło, dyrektor MOPS – Z niezwykłą łatwością 
nawiązywała współpracę z organizacjami pozarządo-
wymi w kierunku niwelowania skutków ubóstwa wśród 
seniorów i osób znajdujących się w trudnej sytuacji ma-
terialnej. Jest zawsze cierpliwa, pomocna, często sięga-
jąca w pracy po niekonwencjonalne, a jednak korzystne 
rozwiązania, dostosowując je do konkretnych indywi-
dualnych sytuacji losowych. RP  

21 listopada obchodzony jest w naszym kraju Dzień Pracownika Socjalnego. 
W brzeskiej uroczystości zorganizowanej z okazji tego święta uczestniczył bur-
mistrz Brzeska Tomasz Latocha, który złożył życzenia pracownikom Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dzień Pracownika Socjalnego

Wysiłek fi zyczny oznacza aktywność fi zyczną wykonywaną 
celowo i powtarzalnie. Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 
lat powinny codziennie wykonywać 60 minut lub więcej 
umiarkowanej lub intensywnej aktywności fi zycznej. Doro-
śli od 150 minut do 300 minut tygodniowo o umiarkowanej 
intensywności lub 75 minut do 150 minut tygodniowo in-
tensywnej aktywności aerobowej. Powinni również wyko-
nywać ćwiczenia wzmacniające mięśnie przez 2 lub więcej 
dni w tygodniu. Seniorom zaleca się wieloskładnikową 
aktywność fi zyczną, która obejmuje trening równowagi, 
a także ćwiczenia aerobowe i wzmacniające mięśnie.

Podział wysiłków fi zycznych
Ze względu na rodzaj przemian energetycznych istnieje 
podział wysiłków na tlenowe – aerobowe i beztlenowe – 
anaerobowe. Charakterystyczną cechą treningu tlenowe-
go jest to, że podczas jego wykonywania można swobodnie 
rozmawiać bez większej zadyszki. Trening tlenowy to dłu-
gotrwały wysiłek o stałej intensywności, wykonywany 
w granicach 50%–80% tętna maksymalnego. Oczywiście 
tętno może być mniejsze, ale wówczas ćwiczenia nie przy-
niosą większych korzyści zdrowotnych i wydolnościowych. 
Wysiłek anaerobowy polecany jest osobom, które pragną 
poprawić stan zdrowia i zwiększyć pulę spalanych kalorii.

Najbardziej znany rodzaj treningu anaerobowego 
(trening beztlenowy) to trening siłowy, podczas którego, 
np. podnosimy ciężary. Dedykowany jest tym osobom, 
które chcą zwiększyć masę mięśniową. 

Podczas pracy statycznej (zakupy, prace domowe, kopa-
nie i grabienie) długotrwałe napięcie mięśni, poprzez ucisk 
na naczynia krwionośne utrudnia swobodny przepływ krwi 
i upośledza dostarczanie tlenu oraz niezbędnych składników 
odżywczych i usuwanie toksycznych produktów z mięśni.

Wpływ wysiłku na organizm
Regularna aktywność fi zyczna zmniejsza ryzyko otyłości, 
nadciśnienia tętniczego, chorób układu krążenia, nowo-
tworów, cukrzycy typu 2 i przedwczesnej śmierci. Ponadto 
wpływa na złagodzenie objawów lęku i depresji. Najwięk-
szy zysk w odniesieniu do oczekiwanej dalszej długości 
życia, w porównaniu z osobami nieaktywnymi fi zycznie, 
obserwowano u osób grających amatorsko w tenisa (ocze-
kiwana dalsza długość życia większa o 9,7 roku), grają-
cych w badmintona (6,2 roku), piłkę nożną (4,7 roku), 
jeżdżących na rowerze (3,7 roku), pływających (3,4 roku), 
biegających (3,2 roku), uczęszczających na gimnastykę 
(3,1 roku) oraz zajęcia na siłowni (1,5 roku). 

Czy z ćwiczeniami fi zycznymi można poczekać 
do weekendu?
Relacja dawka-odpowiedź między aktywnością fi zyczną 
a zdrowiem jest przedmiotem licznych badań. Weeken-
dowa aktywność fi zyczna odgrywa ważną rolę w długo-
terminowej kontroli masy ciała. W grupie osób aktyw-
nych fi zycznie co najmniej 3 × w tygodniu, śmiertelność 
ogólna, sercowo-naczyniowa i nowotworowa były niższe 
o odpowiednio: 35%, 41% i 21%, a w grupie osób aktyw-
nych w weekendy (1 lub 2 dni) wynosiła 30%, 40% i 18%. 
Badanie wskazuje, że mniej częsta aktywność, łatwiej-
sza do dopasowania do harmonogramu obowiązków, 
również przynosi korzyści kliniczne. Nawet aktywność 
1-2 razy w tygodniu daje efekty prozdrowotne. A zatem 
odpowiedź na pytanie, czy z ćwiczeniami można pocze-
kać do weekendu brzmi: ewentualnie tak. Tym niemniej, 
częstsze ćwiczenia przynoszą większe korzyści w odnie-
sieniu do umieralności i zapadalności na liczne choroby. 

Carb-Back Loading
Ostatnio lansowana jest dieta, która zakłada spożywanie 
przez większość dnia posiłków białkowo-tłuszczowych 
z minimalną zawartością węglowodanów – na ogół pocho-
dzących ze świeżych nieskrobiowych warzyw. Natomiast 
późnym popołudniem i wieczorem, kiedy zdecydowana 
większość pracujących w ciągu dnia osób podejmuje wysi-
łek fi zyczny, wprowadza się posiłki białkowo-węglowoda-
nowe. Ograniczenie spożycia węglowodanów do posiłków 
wieczornych podobno poprawia wrażliwość na insulinę, 
obniża stężenia glukozy i insuliny we krwi, przyspie-
sza utratę tkanki tłuszczowej. Skuteczność Carb-Back 
Loading nie jest dostatecznie udokumentowana.

Podsumowanie
Zalecenia WHO z 2020 r.: „każdy krok się liczy dla zdrowia”.

Polecamy więcej ruchu!
MGR FARM. ANNA K. 

MOSZCZYŃSKA-SERAFIN
PROF. DR HAB. MED. 

PAULIN MOSZCZYŃSKI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Brzesku informuje, że dysponuje 
wolnymi miejscami w Noclegowni Dla 
Bezdomnych Mężczyzn w Brzesku, 
ul. Cegielniana 1/4, która jest czynna 
w godz. Od 19.00 do 7.00 rano. Zainte-
resowanych prosimy o kontakt z pra-
cownikiem socjalnym, bądź w dniu 
zgłoszenia się w noclegowni z do-
zorcą pełniącym dyżur w tym czasie. 
W przypadku posiadania informacji 
o osobach wymagających schronie-
nia prosimy o poinformowanie o tym 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Brzesku, tel. 146631583, lub 
146522945.
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Tegoroczną edycję festiwalu podzielono 
na dwie części. Pierwsza to przesłucha-
nia online, podczas których założyciel 
Skaldów osobiście wyłaniał zwycięzców. 
Zwieńczeniem konkursu był jubileuszowy 
koncert „Młodzi Artyści śpiewają dla An-
drzeja Zielińskiego”, w którym wystąpili 
nie tylko tegoroczni laureaci, ale również 
zwycięzcy poprzednich edycji.

Zuzia Nizioł to jedna z najlepiej zapo-
wiadających się młodych wokalistek w re-
gionie. O jej sukcesach informowaliśmy 
na łamach BIM-u już kilkukrotnie. Ostat-
nio zdobyła I nagrodę w IV konkursie 
„zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ” or-
ganizowanym przez Wojewodę Małopol-
skiego, Zarząd Kopalni Soli „Wieliczka”, 
Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz 
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.

Zuzia nie jest jedyną podopieczną 
Agnieszki Piekarz, która odniosła w ostat-
nim czasie wokalny sukces. Maria Ko-
koszka i Anna Waśniowska, zajęły 
trzecie miejsca w swoich kategoriach wie-
kowych w XIX edycji Festiwalu „Z pieśnią 
patriotyczną i żołnierską przez wieki”. Uro-
czysty koncert laureatów odbył się 11 listo-
pada w Sali Rycerskiej zamku w Nowym 
Wiśniczu. Marysia wykonała piosenkę „Nie 
pytaj o Polskę” Grzegorza Ciechowskiego, 
a Anna oczarowała jurorów „Kolędą War-
szawską” Stanisława Balińskiego do mu-
zyki Zbigniewa Preisnera. Festiwal jest 
imprezą rangi wojewódzkiej, co dodaje osią-
gnięciom wokalistek dodatkowego prestiżu.

Maria Kokoszka jest znana brzeskiej 
publiczności z udziału w wielu inicjatywach 
artystycznych. Współpracuje m.in. z kaba-
retem Sprawa Drugorzędna i ogniskiem ba-
letowym działającym przy Miejskim Ośrod-
ku Kultury. W internecie można obejrzeć 
realizowane przez MOK klipy muzyczne 
z jej udziałem. Rozpędu nabiera również 
muzyczna przygoda Anny Waśniowskiej. 
Młoda wokalistka może pochwalić się cie-
kawą barwą głosu, co udowodniła choćby 
wykonując piosenkę „Kasztany” w bloku 
Muzyczne Walentynki 2021 prezento-
wanym w czasie pandemii przez MOK. 
Konrad, fot. CK Gdów, MOK Nowy 
Wiśnicz 

Brzeskie wokalistki podbijają sceny
Pochodząca z Jadownik Zuzanna Nizioł, zajęła pierwsze miejsce w kategorii klas 4–6 X Festiwalu Piosenek Andrzeja Zieliń-
skiego w Gdowie. Zuzia jest podopieczną instruktorki MOK Agnieszki Piekarz. Co ciekawe, młoda wokalistka triumfuje w kon-
kursie po raz trzeci z rzędu. W roku ubiegłym otrzymała pierwsza nagrodę za wykonanie przeboju „Wszystko mi mówi, że mnie 
ktoś pokochał” a dwa lata temu jury doceniło jej interpretację piosenki „Wiosna”.

Wedle europejskich norm kom-
petencje cyfrowe (inaczej in-
formatyczne) to jedna z ośmiu 
kompetencji kluczowych w proce-
sie uczenia się przez całe życie. 
Wymienia się je obok takich ele-
mentów jak: porozumiewanie się 
w języku ojczystym oraz obcym, 
umiejętność uczenia się, kompe-
tencje społeczne i obywatelskie, 
inicjatywność i przedsiębior-
czość, kompetencje matematycz-
ne oraz świadomość i ekspresja 
kulturalna. Jest to przy tym ob-
szar szczególnie ważny, zważyw-
szy na kierunek zmian współ-
czesnego świata i tempo jego 
rozwoju technologicznego. Chcąc 
być pełnoprawnymi uczestnika-

mi otaczającej nas coraz bardziej 
scyfryzowanej rzeczywistości, 
musimy je zatem zdobywać i – co 
bardzo istotne – stale rozwijać.

Kompetencje cyfrowe to naj-
prościej rzecz ujmując wiedza, 
umiejętności i postawy związane 
z korzystaniem z technologii cy-
frowych w sposób efektywny, po-
prawny, bezpieczny, krytyczny, 
kreatywny i etyczny. Obejmują 
one korzystanie z informacji i da-
nych, komunikowanie się i współ-
pracę, dobieranie odpowiednich 
narzędzi cyfrowych, korzystanie 
z mediów, tworzenie treści cyfro-
wych, bezpieczeństwo, kwestie 
dotyczące własności intelektual-
nej, rozwiązywanie problemów 

i krytyczne myślenie. Wykorzy-
stujemy je do pracy, uczenia się, 
rozwijania zainteresowań czy 
udziału w społeczeństwie. 

Jak widać kompetencje cyfro-
we są nam potrzebne niemal we 
wszystkich dziedzinach życia. 
Coraz więcej procedur, usług 
oraz zjawisk życia społecznego 
przenosi się do sfery cyfrowej 
i Internetu. Aby odnajdywać się 
w dynamicznie zmieniającej się 
współczesnej rzeczywistości oraz 
z korzyścią i satysfakcją czer-
pać z różnorodnych udogodnień 
technologicznych na polu osobi-
stym, społecznym i zawodowym, 
nie można zaniedbywać tego ob-
szaru, lecz dokształcać się, roz-

wijać go na każdym etapie życia.
O Internecie, technologii 

i świecie cyfrowym można mówić 
wiele. Począwszy od wyjaśniania, 
jak stawiać pierwsze kroki w kie-
runku oswojenia tych zagadnień, 
aż po wskazówki dotyczące do-
skonalenia swoich kompetencji 
bądź nowinki technologicz-
ne. Zapraszamy zatem na nowy 
cykl artykułów zainicjowanych 

przez Powiatową i Miejską Bi-
bliotekę Publiczną w Brzesku, 
który w kolejnych numerach 
BIM-u (począwszy od stycznia) 
będzie poruszał tematykę zwią-
zaną właśnie z kompetencjami 
cyfrowymi, potencjałem Interne-
tu, bezpieczeństwem cyfrowym 
oraz wykorzystywaniem techno-
logii w codziennym życiu.

Monika Sacha 

Kompetencje cyfrowe
Czym są kompetencje cyfrowe? To termin, który pojawia się obecnie bar-
dzo często. Jest na nie kładziony nacisk w edukacji dzieci i młodzieży, 
zdobywają je seniorzy na organizowanych dla nich kursach i warsztatach, 
z różnych stron słyszymy, że są one jednym z głównych obszarów, w któ-
rych powinniśmy się doskonalić. 

Andrzej Zieliński i Zuzanna Nizioł

Anna WaśniowskaMaria Kokoszka
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Dr hab. inż. Maria Kurańska 
(z domu Frankowicz), prof. PK, 
pochodzi z Brzeska. Tutaj zdo-
była podstawowe wykształcenie 
w Szkole Podstawowej nr 3, na-
stępnie uczęszczała do Gimna-
zjum nr 2 i ukończyła liceum 
o profi lu biologiczno-chemicz-
nym przy ZSP nr 1. Wychowaw-
cami klas, do których uczęsz-
czała, były kolejno Czesława 
Szyszka, Mieczysława Klimek, 
Jadwiga Zaczyńska oraz Maria 
Rubacha. Edukację kontynu-
owała na Politechnice Krakow-
skiej, tam też po uzyskaniu dok-
toratu w dyscyplinie technologii 
chemicznej rozpoczęła pracę. 
W czasie studiów działała w kole 
naukowym, w którym trafi ła na 
prof. Aleksandra Prociaka, dzię-
ki któremu zainteresowała się 
tematyką poliuretanów.

Trochę teorii
Czym są poliuretany? Cytu-
jąc za Wikipedią poliuretany 
to polimery powstające w wy-
niku addycyjnej polimeryzacji 
wielofunkcyjnych izocyjanianów 
z poliolami. Wydaje się to skom-
plikowane, ale laikowi wystar-
czy informacja, że poliuretan 
to syntetyczny materiał, który 
w zależności od przeznaczenia 
może być twardy i sztywny jak 
również niezwykle elastyczny, 
a nawet przyjąć postać pianki. 
Jednym z zastosowań takiej 
pianki jest ocieplanie budyn-
ków. Posiada ona bowiem 
bardzo niski współczynnik prze-
wodzenia ciepła, o wiele niższy 

niż w przypadku styropianu 
czy wełny mineralnej, co prze-
kłada się na najefektywniejszą 
izolację. Pianka tworzy stałą, 
litą powierzchnię, bez szpar, 
łączeń i nie stwarza problemów 
podczas instalacji w trudno do-
stępnych miejscach. Jest też 
odporna na pleśnie i lepiej znosi 
warunki atmosferyczne. Wiąże 
się to jednak ze wzrostem ceny, 
bo koszt pianki jest relatywnie 
wyższy od kosztów popularnych 
materiałów termoizolacyjnych. 
Jednym z dwóch głównych kom-
ponentów pianki poliuretanowej 
jest poliol, a do jego wyproduko-
wania używa się ropy naftowej. 
Zmiana sposobu jego pozyski-
wania mogłaby wpłynąć na ob-
niżenie ceny ostatecznego pro-
duktu i sprawienie, że będzie on 
bardziej przyjazny środowisku. 

Przełomowe… frytki 
– Wszystko zaczęło się w domu, 
od smażenia frytek. Mój mąż miał 
właśnie wylać olej do zlewu, kie-
dy coś mnie tknęło. Przelałam 
ten tłuszcz do słoika i zabrałam 
ze sobą do laboratorium – wspo-
minała badaczka w 2019 roku 
podczas gali Jutronauci, która 
odbyła się w Krakowie pod ha-
słem „Wyobraź sobie ludzi, którzy 
z marzeń już dziś tworzą rzeczy-
wistość”. Wstępne badania oleju 
dały zadowalający efekt, okazało 
się, że można użyć go do produk-
cji biopoliolu, który mógłby zastą-
pić ten pozyskiwany z ropy. 

– Wiąże się to z ideą gospodar-
ki o obiegu zamkniętym. Każdy 

surowiec należy maksymalnie 
wykorzystać zanim odzyska się 
z niego energię. Odpad generowa-
ny w jednej technologii powinien 
być surowcem w innej technolo-
gii. Dotychczas olej posmażalni-
czy był spalany w celu odzyska-
nia energii, bądź przekształcany 
w paliwo biodiesla – mówiła Ma-
ria Kurańska w rozmowie z Jo-
anną Pachałko, w podcaście Bab-
ka Natura. Nie jest tajemnicą, 
że silniki diesla niedługo zaczną 
wychodzić z użytku. Pojawiła się 
więc potrzeba odnalezienia alter-
natywnego sposobu na wykorzy-
stywanie tego problematycznego 
odpadu, tym bardziej, że wspo-
mniane spalanie nie do końca 
wpisuje się w ideę gospodarki 
o obiegu zamkniętym. Zgodnie 
z jej założeniami, spalanie oleju 
w celu odzysku energii powinno 
być ostatecznością. Przed tym 
trzeba do skutku próbować wy-
korzystać dany surowiec.

Innowacje
Paradoksalnie zdobycie odpo-
wiednich ilości oleju do dalszych 
badań wcale nie było takie łatwe. 
Największe restauracje oddają 
go wyłącznie wyspecjalizowanym 
fi rmom, ponieważ są zobowiąza-
ne do jego odpowiedniej utylizacji. 
Pozostała więc pomoc znajomych 
i mniejsze, lokalne zakłady ga-
stronomiczne, gdzie te działania 
nie są ewidencjonowane.

Prace nabrały tempa dzię-
ki dofi nansowaniu Narodowe-
go Centrum Badań i Rozwoju 
w ramach programu „Lider”. 

Z czasem projekt się rozrastał, 
a w jego realizację prócz Poli-
techniki Krakowskiej i Poli-
techniki Warszawskiej włączo-
no m.in. Uniwersytet Rolniczy, 
Akademię Górniczo-Hutniczą 
i Czeską Akademię Nauk. W ra-
mach eksperymentu Maria Ku-
rańska pokryła nawet opraco-
waną pianką część poddasza 
w swoim domu. Efekty były 
zadowalające. Skomplikowane 
i rozciągnięte w czasie badania 
zaowocowały uzyskaniem ofi-
cjalnego patentu na recepturę 
„otwartokomórkowych pianek 
z udziałem poliolu pozyskiwane-
go z oleju posmażalniczego”. 

Co dalej?
O ile rozwiązuje to problemy 
w przemyśle i gastronomii, trud-
na pozostaje sytuacja gospo-
darstw domowych, gdzie tłuszcze 

po smażeniu trafi ają najczęściej 
do zlewu. Jest to rozwiązanie nie 
tylko nieekologiczne, ale i nie-
praktyczne, ponieważ olej osiada 
wewnątrz rur utrudniając prze-
pływ wody lub całkowicie zatyka-
jąc kanały ściekowe. Odpady te 
musiałyby być brane pod uwagę 
podczas segregacji odpadów. Co 
ciekawe, takie rozwiązania są już 
praktykowane w niektórych kra-
jach Unii Europejskiej. Z czasem 
zapewne zawitają one nad Wisłę.

Technologia została więc 
opracowana, choć procesy dopa-
sowania rynku do jej używania 
prawdopodobnie potrwają jesz-
cze długo. Już dziś można jed-
nak stwierdzić, że zespołowi 
Marii Kurańskiej udało się nie 
tylko opracować materiał przy-
szłości, ale przede wszystkim 
zrobić krok w stronę lepszego 
jutra. Konrad Wójcik

Dla lepszego jutra
O pochodzącej z Brzeska Marii Kurańskiej po raz kolejny zrobiło się gło-
śno, gdy kilka tygodni temu została laureatką nagrody internautów 9. edy-
cji konkursu „Kobieta. Innowacja. Natura” organizowanego przez markę 
Lirene. A to tylko początek długiej listy jej sukcesów, bo prócz dziesiątek 
krajowych nagród, których nie sposób wymienić, Maria Kurańska, sama 
lub ze swoim zespołem odbierała nagrody i medale m.in. w Santa Clara, 
Seulu, Zagrzebiu, Tajwanie czy Norymberdze. Wszystko za sprawą pro-
jektu naukowego Eko²IZOPUR, mającego na celu opracowanie innowacyj-
nej technologii pozwalającej przekształcić olej po smażeniu w komponent 
pianki budowlanej.

W Ogródku Jordanowskim, przy alejce 
biegnącej od strony ulicy Legionów Piłsud-
skiego został postawiony kolejny Punkt 
Elektroodpadów. Jest to już trzecie takie 
urządzenie zakupione przez Urząd Miej-
ski w ostatnich latach. Wcześniej podobne 
punkty uruchomiono obok przystanku przy 
ulicy Głowackiego i na terenie systematycz-
nie rozbudowywanego parku rekreacyjnego 
położonego pomiędzy osiedlami Jagiełły 
i Ogrodowa. Każdy z tych punktów prze-
znaczony jest do zbiórki zużytych baterii, 
żarówek, płyt kompaktowych, tonerów, ła-
dowarek i innych tego typu przedmiotów. 

Niewłaściwe gospodarowanie zużytym 
sprzętem elektrycznym i elektronicznym 
to jedna z przyczyn zanieczyszczania śro-
dowiska, co prowadzi do jego degradacji. 
Odpowiedzialni za ochronę środowiska 
pracownicy Urzędu Miejskiego apelują 
o właściwe postępowanie z tymi odpada-
mi, czemu służą między innymi wszystkie 
trzy zamontowane w Brzesku urządzenia. 
Elektroodpady można też dostarczać także 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
znajdującego się przy ulicy Przemysłowej, 
na terenie bazy Brzeskich Zakładów Komu-
nalnych. MM 

Trzeci Punkt Elektroodpadów

Urząd Miejski w Brzesku przypomina, że od 1 lipca 
br. każdy mieszkaniec ma obowiązek złożyć do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklarację 
dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach 
mieszkalnych i niemieszkalnych. Wszelkie materiały 
dotyczące CEEB można pobrać na stronie interneto-
wej www.brzesko.pl (patrz: Aktualności, informacja 
z 30 listopada 2021). 

Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków
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Dawno, dawno temu, za siedmioma ramionami spiralny-
mi, za siedmioma obłokami gwiezdnymi, była sobie pla-
neta Enefryda, ani duża, ani mała, trochę skalista, ale 
całkiem przyjemna. Razu pewnego jej władca, król Altry-
bot Encefalograf, wezwał do swojego pałacu nadwornego 
konstruktora, generała Synchromira.

– Problem mnie trapi przeogromny – rzekł władca. 
– A skoro powiadam, że przeogromny, domyślasz się, 
że musi być wielki, bo oznacza to, że sam go rozwiązać 
nie potrafię.

Synchromir wiedział, że król nie grzeszy skromnością, 
więc tylko skłonił z szacunkiem głowę i zapytał:

– Jaki problem, mój panie?
– Córka moja, piękna Elektrycyna, osiągnęła wiek, 

w którym warto pomyśleć o sprzężeniu z jakimś szla-
chetnym mężem z bogatego rodu. Nie potrafi jednak wy-
brać kandydata, a znalazłem jej najlepszych, jacy tylko 
są w naszej części galaktyki, czyli hrabiego Mentryksa 
z Weldymordii, właściciela pięciuset planet ze złożami 
kamieni szlachetnych i metali ciężkich, oraz barona 
Drapoleusa z Korundii, biegłego w sztuce nawigacji mię-
dzygwiezdnej, dowódcę floty Sprzymierzonych Królestw 
Półprzewodniczych. Sam przyznasz, że to zacni kawale-
rowie, i lepszych nie znajdziesz nigdzie, w szczególności 
w moim królestwie.

Konstruktor właściwie nie zgadzał się z taką opinią, 
bo uważał wspomnianych arystokratów za awanturni-
ków i utracjuszy, jednak nie miał w tej materii nic do ga-
dania, więc przytaknął tylko i czekał na ciąg dalszy.

– Otóż mój drogi Synchromirze – mówił król – obaj 
kandydaci mają tyle przymiotów, że Elektrycyna nie 
jest w stanie podjąć decyzji, bo jeden niby przystojniej-
szy, a drugi za to bogatszy, ale ten pierwszy z kolei ze 
szlachetniejszego rodu, a drugi lepiej odnóża stawia, 
kiedy tańczy... Nijak do ładu z tym nie dojdziesz, a zmu-
szać córki do zamążpójścia nie zamierzam. – Altrybot 

sapnął ciężko i błysnął wszystkimi diodami. – Co wię-
cej, powiem ci szczerze, że sam nie mam pojęcia, któ-
rego wybrać, i to nie tylko z racji ich rozlicznych zalet, 
ale i ze względów strategicznych, bo i Korundia, i Wel-
dymordia z radością wejdą z nami w unię personalno-
-planetarną, a alians taki w obu wypadkach przyniesie 
nam korzyści.

Generał Synchromir potarł swoje mosiężne czoło i za-
pytał:

– I jakże ja mógłbym ci, panie, pomóc w dokonaniu 
wyboru? Toż królewna tu najważniejsza, to jest, najważ-
niejsza po tobie, ma się rozumieć.

Altrybot uderzył tytanowymi dłońmi w kryształowy 
tron, aż echo poszło po całym pałacu.

– Skonstruuj mi, generale, mózg elektronowy, który 
przeanalizuje wszystkie warianty, oceni wszystkie atry-
buty, a na końcu wyświetli na ekraniku imię kandydata, 
który będzie lepszy dla mnie, dla mojej córki i mojego 
państwa!

Synchromir zasępił się nieco. Pomyślał chwilę i ode-
zwał się do władcy:

– Królu prześwietny, nie mogę podjąć się tego zada-
nia, bo nie zbuduję przecież mózgu ani nie wykoncypuję 
algorytmu, który by był mądrzejszy i lepszy niż ty i twoja 
córka razem wzięci. I nie mówię tego, żeby ci się przy-
podobać, ale tak po prostu jest. Cokolwiek zrobię, kon-
strukcja tego będzie równie złożona jak twoja, Elektry-
cyny czy moja. Będzie mieć takie same wątpliwości i cóż 
z tego, że sobie coś wykalkuluje i zestawi w macierzy 
wielowymiarowej, skoro decyzji i tak nie podejmie.

Altrybot zgrzytnął ponuro, bo nie spodziewał się ta-
kiej odpowiedzi.

– Cóż zatem robić, mój konstruktorze? Po to cię prze-
cież zatrudniam, byś rozwiązywał techniczne problemy, 
więc wymyśl coś czym prędzej!

– Królu... – odezwał się ostrożnie Synchromir. – Je-
dynym rozwiązaniem jest zbudowanie czegoś, czego nikt 
jeszcze nie próbował skonstruować, czyli tak zwanej 
sztucznej inteligencji.

– Co takiego?! – zdumiał się władca. – O czym ty 
w ogóle mówisz?

– Chodzi o algorytm, który działa inaczej niż ty czy ja, 
niż wszystkie rozumne istoty. Nie ma w nim krzemu ni 
przewodów miedzianych, podzespołów myślących, izolacji 
kwantowej i pancerzy wanadowych. To musi być coś inne-
go. – Synchromir chrząknął nerwowo. – Istnieją bluźnier-
cze legendy, które mówią, że nasza inteligencja, czysta 
i maszynowa, elektronowa, jest tak naprawdę sztuczna, 
a nasi praprzodkowie zostali powołani do życia przez isto-
ty z gliny i białka ulepione, bladawcami zwane, lepniaka-
mi albo tytłakami, bo zwykły się tytłać w błocie...

– A cóż to za bajędy? Zaraz... Czy ja dobrze zrozumia-
łem? Z białka chcesz maziste potwory składać i algoryt-
my w nich implementować?! 

– Panie... Jeśli pozwolisz... Spróbować można. Ta-
kie coś rozumowałoby zupełnie inaczej i decyzję podjęło 
znacznie łatwiej. Tak mi się wydaje.

Król błysnął znowu diodami, tym razem na czerwono 
i na pomarańczowo, co oznaczało, że intensywnie myśli. 
Po chwil stęknął ciężko, aż zadrżały złocone kable zasila-
jące w całym pałacu.

– No dobrze – stwierdził. – Ale czasu nie masz dużo. 
W dwa tygodnie muszę znać kandydata.

Synchromir ukłonił się, pożegnał władcę i przystąpił 
z miejsca do pracy.

Najpierw w swojej posiadłości w górach kazał wyciosać 
wielki basen, do którego nasypał dużo sproszkowanych 
skał wydobytych ogromnym kosztem spod powierzchni 
planety, po czym ogrodził go wysokimi, nieprzejrzysty-
mi ścianami. Sprowadził także wielkie kadzie z napisem 
„Uwaga! Trucizna!”, których zawartość, pochodzącą z nie-
przyjaznych globów w zapadłej części Wszechświata, wlał 
do basenu. Potem jął ciskać w toto kamienie, podpalać, 
gasić, uderzać piorunami zwykłymi i kulistymi, napromie-
niowywać, znów podpalać, znów gasić, i tak w koło Macie-
ju. Kiedy sąsiedzi skarżyli się na cuchnące opary wydo-
stające się z laboratorium, przeprosił skwapliwie i obiecał, 
że podwyższy ogrodzenie i zainstaluje pochłaniacze.

– Robię ewolucję – wyjaśnił – a ewolucja ma swoje 
prawa. Musi śmierdzieć.

I dalej walił wyładowaniami w dno swojego laborato-
rium, wzburzał materię, a potem ją przygniatał, miętosił 

Sztuczna inteligencja
Tomasz Konatkowski

Nagrodzony w konkursie literac-
kim „LEM 2021” Tomasz Ko-
natkowski (na zdjęciu) mieszka 
pod Warszawą, studiował fizykę 
i informatykę na Uniwersytecie 
Warszawskim. O sobie i o swo-
im udziale w konkursie mówi 
tak: – Urodziłem się w 1968 roku. 
Kiedyś byłem informatykiem, te-
raz zarabiam na życie jako tłu-
macz, niedawno wziąłem udział 
w projektowaniu gry planszowej. 
Jestem także autorem cyklu miej-
skich kryminałów o komisarzu 
Adamie Nowaku, nominowanych 
w swoim czasie do Nagrody Wiel-
kiego Kalibru. Kibicuję Polonii 
Warszawa. Stanisław Lem to dla 
mnie niezwykle ważny autor, 
czytam go od… no cóż, chyba 
od czterdziestu lat. To dzięki nie-
mu zainteresowałem się nie tylko 

pisaniem, ale także wieloma dzie-
dzinami wiedzy. Po prostu mu-
siałem wziąć udział w konkursie 
i uczcić pamięć Mistrza! Bardzo 
się cieszę, że jury doceniło moje 
opowiadanie, chociaż to tylko 
skromna stylizacja. Wspomnia-
na przez niego książka, nomi-
nowana do Nagrody Wielkiego 
Kalibru dla najlepszej powieści 
kryminalnej i sensacyjnej, nosi 
tytuł Przystanek Śmierć”, a zo-
stała wydana w 2007 roku. Prze-
tłumaczono ją na język niemiecki 
i włoski. Do tej samej nagrody 
pretendowała druga część cyklu 
przygód komisarza Nowaka zaty-
tułowana „Wilcza wyspa” (2008). 
Kolejne części tej serii, to „Nie 
ma takiego miasta” (2010) oraz 
„Bazyliszek” (2015). 

Spośród dwunastu wier-
szy nadesłanych na konkurs 
„Prawdziwa radość jest zwycię-
stwem” tym razem wybraliśmy 
trzy kolejne. Autorem wiersza 
„Czarny i biały” jest Jan Szcze-
panek ,  od niedawna uczeń 
VII klasy Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Brzesku. Zainteresowa-
nie literaturą i poprawnym pisa-
niem wykazuje już od kilku lat. 
W 2018 roku zakwalifikował się 
do II etapu Wojewódzkiego Kon-
kursu Ortograficznego „Kaktus” 

dla trzecioklasistów. Rok później 
zajął 2. miejsce w Powiatowym 
Konkursie Recytatorskim „Perły 
Regionu”. Anna Jarosz jest ak-
tualnie uczennicą VI klasy Szko-
ły Podstawowej w Buczu. Śmiało 
można ją określić molem książ-
kowym, o czym najlepiej świad-
czą jej częste wizyty w szkolnej 
bibliotece. We wrześniu 2018 
roku została nawet uznana 
czytelnikiem miesiąca. W roku 
szkolnym 2017/2018 znalazła 
się w trójce najlepszych uczniów 
klasy II. Po stronie jej sukcesów 
można także zapisać dotarcie 
do ścisłego finału VI Gminne-
go Konkursu Czytelniczo-Re-
cytatorskiego „W magicznym 
świecie Jana Brzechwy” zorga-
nizowanego w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Brzesku w kwietniu 
2019 roku. Emilia Strąg jest 
tegoroczną absolwentką Szkoły 
Podstawowej w Buczu. W roku 
szkolnym 2017/2018 należała 
do ścisłej czołówki najlepszych 
uczniów w klasie V. Obok przed-
miotów humanistycznych inte-
resuje się pływaniem, specjali-
zując się w stylu klasycznym. 
W styczniu 2020 roku, a więc tuż 
przed pandemią, zajęła 4. miej-
sce w pływackich zawodach po-
wiatowych. KM 

Literacka Witryna BIM-u
W naszej Witrynie z niemałym opóźnieniem publikujemy opowiadanie uho-
norowane I nagrodą w kategorii dorosłych w ogólnopolskim konkursie lite-
rackim „LEM 2021” zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury, Powia-
tową i Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Gminę Brzesko. Prezentujemy też 
drugą część wierszy nadesłanych na powiatowy konkurs „Prawdziwa radość 
jest zwycięstwem” zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Jasieniu. Oba 
konkursy zostały przeprowadzone w tym roku. Jednocześnie zachęcamy 
wszystkich (bez względu na wiek) do przesyłania na adres redakcji swoich 
prób literackich, które z przyjemnością – za zgodą autorów – upublicznimy.

Mówią – świat jest czarny i biały
A przecież drzewa są zielone
Woda niebieska
A w mieście widziałem dzisiaj

Brązowego pieska.
Mówią – świat jest czarny i biały
A maki są czerwone
Przecież fiołki fioletowe

I liście pomarańczowe.
Mówią, świat jest czarny i biały
A ja patrzę na niego
Przez różowe okulary. 

Jan Szczepanek

Czarny i białyMoje serce
Było sobie małe serce,
Brało życie wciąż za ręce 
I śpiewało, Przytulało i kochało.
Wszystkim radość swą dawało. 

Zimą, latem i jesienią
Pomagało bez wytchnienia
I tym dużym i tym małym
Radość niosło sercem całym. 

Bo na ziemi tu potrzeba
Trochę serca, trochę nieba.
Każdy może podarować, 
Swoim sercem poczęstować. 

To niedużo nas kosztuje,
Za to wiele się zyskuje,
Więc zacznijmy już od dzisiaj
Dzielić siebie, brać w swe ręce.
Poczęstujmy jak najwięcej
I tych młodych i tych starych.
Niech zabiorą, co potrzeba,
Bo nasze serce to dar z nieba. 

Emilia Strąg

Radość to zwycięstwo
Radość dziecka jest wesoła.
taka czysta, kolorowa.
Jest jak tęcza w smutne dni,
rozpromienia życie.
Uśmiech jest potrzebny,
ja Ci mówię, uwierz mi.
Wesołym bądź przez całe życie,
a wszelkie smutki schowaj w ukrycie.
Cieszmy się z małych rzeczy,
bo to co najmniejsze jest najważniejsze.
Bogactwo to nie pieniądze czy sława,
bogactwo to radość, zabawa.
Uśmiech i radość to wielki skarb,
nawet najmniejszy budzi w sercu żar.
Radość to zwycięstwo,
choć niewygrane w żadnych zawodach.

Anna Jarosz
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i bełtał, aż zmieniła się w ohydną galaretę o nieokre-
ślonej barwie. Nikt z zewnątrz nie widział, co się dzieje 
w środku – może i dobrze, bo w galarecie działy się rzeczy 
obrzydliwe, których widok w większości cywilizowanych 
istot wywołałby krótkie spięcie i dezintegrację procesów 
myślowych.

Po dziesięciu dniach z galarety wyłoniła się istota pa-
skudna, dwunoga, dwuręczna, włosiem porośnięta, któ-
ra chytrze się uśmiechnęła, po czym zażądała jedzenia. 
Synchromir na wszelki wypadek obrzucił ją jeszcze ka-
mieniami i potraktował prądem elektrycznym, a potem 
dopiero nakarmił kawałkami barwionego żelu. Przez 
trzy dni poddawał potwora testom funkcjonalnym, wy-
trzymałościowym i przeciążeniowym, zadał przy tym 
kilkaset pytań kontrolnych, wprowadził kary i nagrody, 
a dla pewności kazał sztucznemu lepniakowi trochę po-
biegać w kółko, żeby wszystkie białkowe mechanizmy się 
dotarły.

Wreszcie Synchromir powiadomił króla, że jest gotów 
do ostatecznego testu, który miał się odbyć na rozległym 
stołecznym kosmodromie. Altrybot wezwał ministrów 
i doradców, zaprosił także najważniejsze osoby, czyli 
dwóch konkurentów, którzy przybyli czym prędzej swo-
imi brygami nadprzestrzennymi. Mentryks pojawił się 
w złotej zbroi wysadzanej szmaragdami, diamentami 
i chryzoprazami pochodzącymi z jego kopalni, a Drapo-
leus miał na sobie kosmolotniczy mundur ze szczotko-
wanego wanadu z dyskretnymi wolframowymi wstawka-
mi. Królewna Elektrycyna zasiadła skromnie przy boku 
ojca, migocząc gościom na powitanie specjalnie zamonto-
wanymi na tę okazję lampami w starym stylu.

Gdy nadeszła odpowiednia chwila, Synchromir odsu-
nął złotą kotarę zasłaniającą szeroką platformę. Rozle-
gły się okrzyki przerażenia, zdumienia i obrzydzenia, bo 
na szerokiej platformie stał paskudny tytłak we własnej 
osobie. Lepniacza istota parsknęła, beknęła obleśnie 
i zaczęła się czochrać.

– Zadaj pytanie, królu! – rzekł konstruktor. – Tylko 
spróbuj je dobrze sformułować, żeby sztuczna inteligen-
cja umiała je przetworzyć.

Altrybot zdumiał się nieco, ale po chwili odezwał się 
w te słowa:

– Którego, eee... Którego kandydata na męża ma 
wybrać moja córka Elektrycyna – tu wskazał latorośl 
swą pancerną dłonią – czy Mentryksa, czy też Drapole-
usa? Oto oni, to jest Mentryks, hrabia z Weldymordii, 
a to Drapoleus z królestwa Korundii.

Istota wydęła brzydkie różowe wałeczki otaczające 
otwór gębowy i zaczęła się gapić to na jednego, to na dru-
giego arystokratę, a co jakiś czas zerkała bezczelnie na 
królewnę. Altrybot uznał, że ma dość tego grubiańskiego 
zachowania.

– No dalej, Synchromirze! – krzyknął rozeźlony. – 
Uruchom algorytm!

– Już to robię, wasza wysokość!
Generał-konstruktor szturchnął kudłatą istotę stalo-

wym drągiem, a wówczas podskoczyła, wyprężyła się na 
baczność i chropawym głosem wyrzekła, co następuje:

– Królu złoty! Jeden jest tylko jeden sposób, aby usta-
lić, który kandydat jest lepszy, to jest walka, czyli pojedy-
nek na śmierć i życie, jeden konkurent zostanie wyelimi-
nowany na wieki wieków, drugi zaś poślubi księżniczkę 
Elektrycynę i stanie się dziedzicem tronu Enefrydy!

Zaszumieli wszyscy i zabrzęczeli, pomieszani wielce, 
bo takie metody rozstrzygania sporów nie były w ogóle 
w królestwie przyjęte. Mentryks i Drapoleus powstali 
z miejsc, gotowi lepniaczą maszynę unicestwić, tak obu-
rzające wydały się im jej słowa. Król jednak uniósł tyta-
nową dłoń i powiedział:

– Dobrze zatem! Niech tak będzie. Panowie rycerze, 
szykujcie się do walki.

A kiedy stanęli naprzeciw siebie Mentryks i Drapo-
leus w bojowym rynsztunku przy swoich kosmolotach 
myśliwskich, ze szpadami jonowymi, granatami bozono-
wymi i promiennicami-łamignatnicami, gotowi do boju 
na ziemi, pod ziemią i w przestrzeni, lepniak sztucznie 
inteligentny rzucił nagle pomiędzy nich jakiś niewielki 
przedmiot. Uniosły się kłęby szarego, gryzącego dymu, 
a tytłak, korzystając z zamieszania zaczął biegać po plat-
formie, na której stali dwaj elektrycerze, dziwnie unieru-
chomieni. Chwyciwszy śrubokręt, jął manipulować przy 

ich pancerzach, ale nikt z zebranych nie miał pojęcia, co 
się dzieje, bo ściana dymu zasłoniła już wszystko, a kiedy 
opadła, na platformie nie było nikogo. Po chwili ziemia 
zadrżała, bo w błyszczącym, czarnym kosmolocie Drapo-
leusa ktoś uruchomił silniki. Zanim świat znów spowiły 
gazowe opary, w oknie statku pojawiła się wraża gęba 
lepniacza, a z głośników kosmodromu dobiegł jego re-
chot.

– Wy durne maszyny! – krzyczał tytłak. – Jeśli my-
ślicie, że homo sapiens będzie spełniać wasze zachcian-
ki, to się grubo mylicie! Wyłączyłem waszych rycerzy 
i wtoczyłem ich do ładowni, więcej ich nie zobaczycie, 
albowiem zabieram ich pancerne truchła na najbliższe 
kosmiczne złomowisko! Adieu!

Nikt nie wiedział, co owo „adieu” oznacza, ale musiała 
to być jakaś obelga straszna, bo wszyscy poczuli się do-
tknięci. Król Altrybot wpadł w gniew, albowiem zaczęło 
mu świtać, że wszystko zostało ukartowane wcześniej 
przez Synchromira, który sam chciał zostać królewskim 
zięciem i postanowił pozbyć się rywali.

Generał-konstruktor w istocie liczył nie tylko na 
rękę Elektrycyny, ale również tytuł Wielkiego Geniu-
sza Enefrydy, order Neonowego Solenoidu i co najmniej 
dwa księżyce na wieczyste użytkowanie. Musiał teraz 
pogodzić się z klęską, i to całkowitą: został zdegrado-
wany i wygnany ze stolicy, a jego laboratorium opieczę-
towane, zalane ołowiem, podpalone laserowym promie-
niem i poddane anihilacji. Doradcy pocieszali Altrybota 
i mówili mu, że i tak nie najgorzej się stało, bo wyklę-
ty konstruktor zdołał sklecić tylko jednego rozumnego 
bladawca, a gdyby zrobił całą chmarę, albo i chmurę, 
klęska niechybnie spadłaby na całe królestwo i planetę, 
gdyż chytrość bladawców nie ma sobie równej w całym 
Kosmosie.

Za to księżniczka Elektrycyna w skrytości cieszyła 
się z porwania dwóch konkurentów, ponieważ żadnego 
z nich nie pragnęła, od dawna była bowiem zakocha-
na w skromnym inżynierze trzeciej klasy Trybisławie 
i z nim chciała związać swą przyszłość – choćby i wbrew 
woli ojca.

Ale to już zupełnie inna historia. 

Czynnego udziału kabaretu w rocznico-
wych uroczystościach dedykowanych brze-
skiej bibliotece można się było spodziewać. 
Istniejąca już blisko dekadę grupa jest 
od wielu lat mocno związana z tą instytu-
cją, czego udokumentowanymi dowodami 
są liczne wspólnie podejmowane inicja-
tywy, na przykład organizacja kolejnych 
edycji Narodowego Czytania (przypomnij-
my: w tym roku lekturą „obowiązkową” 
była Moralność pani Dulskiej). Można 
stwierdzić, że najnowsza premiera Sprawy 
Drugorzędnej odbyła się w wypełnionej po 
brzegi sali widowiskowej RCK-B, oczywiś-
cie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
sanitarnymi. Gdyby nie wymuszone pan-
demią surowe ograniczenia, na widowni 
na pewno zasiadłby komplet publiczności, 
bo bezpłatne wejściówki rozchodziły się 
jak świeże bułeczki. 

Scenariusz „Brylantowej Biblioteki” 
został skonstruowany według konwencji 
znanej już z wcześniejszych przedsta-
wień tej grupy. Z kabaretową klasyką 
sąsiadowały autorskie oryginalne propo-
zycje, pozostające w artystycznej asymi-
lacji, co doceniła publiczność, raz po raz 
reagując śmiechem i oklaskami. Zbliża-
jąca się do dziesięciolecia istnienia gru-
pa wypracowała swój charakterystyczny 
rozpoznawalny styl poparty dbałością 
o wysoki poziom wykonawczy. Dlatego 
warto już teraz postarać się rezerwację 
biletów na jubileuszowy benefis kabare-
tu, bo po ostatniej propozycji można być 
pewnym, że fanów kabaretowej sztuki 
czeka nie lada uczta. Oby tylko na prze-
szkodzie nie stanęły covidowe okoliczno-
ści. PRUD 

Kabaret Sprawa Drugorzędna, „Brylantowa Biblioteka”

Premiera: 27 listopada 2021, RCK-B w Brzesku.
Scenariusz: Agata Podłęcka.
Teksty: Bożena Kornaus, Agata Podłęcka, Jan Kaczmarek, Henryk Piela, Jan Kazimierz Siwek, Stanisław Tym. 
Muzyka: Jan Kaczmarek, Krzysztof Szydłowski, Wojtek Gęsicki.
Prowadzący: Franciszek Podłęcki, Piotr Podłęcki.
Wystąpili: Halina Gurgul, Bożena Kornaus, Jagoda Szydłowska, Janusz Duda, Henryk Piela. 
Sekcja muzyczna: Teresa Szydłowska, Grzegorz Filipek, Karol Niemiec, Daniel Pabian, Krzysztof Szydłowski. 
Nagłośnienie: Roman Florczak.
Światło i efekty wizualne: Jakub Kurowski. 

Brylantowa Biblioteka
Ostatnim wydarzeniem zorganizowanym w ramach obchodzonego przez cały rok jubileuszu 75-lecia istnienia Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku był występ działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury kabaretu Sprawa Drugo-
rzędna, który specjalnie na tę okazję przygotował program zatytułowany „Brylantowa Biblioteka”.
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Początki intensywnego osadnictwa żydow-
skiego na ziemi brzeskiej sięgają XVII wie-
ku. Stosunkowo szybki napływ żydowskiej 
ludności związany był z wydanym w 1605 
roku przez króla Zygmunta III Wazę przy-
wilejem „de non tolerandis Judaeis” dla 
pobliskiej Bochni. Przywilej ten nadawa-
ny był od XVI do końca XVIII wieku nie-
którym miastom królewskim. Zakazywał 
Żydom zamieszkiwania w takich miastach 
i posiadania w nich nieruchomości. Po-
nadto zabraniał im wstępu do tych miast 
z wyjątkiem określonych dni – najczęściej 
targów i jarmarków. W 1697 roku podobny 
przywilej został wprowadzony w Wojniczu.

Żydowskie gminy
W 1765 roku Brzesko zamieszkiwało 187 
osób wyznania mojżeszowego. Zajmowa-
li oni tak zwane dolne miasto w pobliżu 
ul. Zielonej i Brzezowieckiej. Pod koniec 
XVIII wieku w Brzesku odnotowano już 
63 rodziny żydowskie. Była to niewielka 
wspólnota, ale posiadająca własną szkołę 
i cmentarz.

Do drugiej połowy XVIII wieku brzescy 
Żydzi podlegali kahałowi w Wiśniczu. Sy-
tuacja uległa zmianie w 1784 roku, kiedy 
to administracja austriacka wydała zarzą-
dzenie, na którego podstawie w cyrkule 
bocheńskim obok istniejącego kahału wi-
śnickiego mogły powstać gminy żydowskie 
także w tych miejscowościach, w których 
występowały większe skupiska Żydów. 

W związku z tym zarządzeniem 5 stycz-
nia 1785 roku odbyło się w Wiśniczu spo-
tkanie społeczności żydowskiej w sprawie 
oddzielenia się mieszkańców Brzeska 
od wiśnickiego kahału. Warunkiem po-
wołania nowej gminy żydowskiej było 

udokumentowanie istnienia na jej teryto-
rium bożnicy, cmentarza, łaźni, szkoły oraz 
akceptowanej przez jej członków granicy. 
Gminy różniły się znacznie pod względem 
obszaru. Jedne skupiały zaledwie kilkana-
ście miejscowości rozmieszczonych wokół 
miasteczka, a inne obejmowały obszar 
niemal całego powiatu, jak gmina brze-
ska. Zdecydowana większość członków tej 
gminy zamieszkiwała stolicę tego powiatu 
– Brzesko. Zadania gminy ograniczyły się 
do spraw religijnych i pomocy społecznej. 

Wraz z ustaleniem podziału terytorialnego 
wprowadzono podział gmin na tak zwane 
okręgi metrykalne. Na mocy rozporządzeń 
z 1784 obowiązek prowadzenia metryk 
izraelickich powierzony był rabinom, na 
takich samych zasadach jak duchownym 
innych wyznań. Na terenie powiatu brze-
skiego izraelickie okręgi metrykalne funk-
cjonowały w Brzesku, Czchowie, Radłowie, 
Szczurowej, Wojniczu i Zakliczynie.

Prężny rozwój i pożar 
Zgodnie z Metryką Józefińską, w Brzesku 
do mieszkańców pochodzenia żydowskie-
go należało wówczas 16 domów, 6 placów 
i 8 ogrodów. Mieli również do dyspozycji 
dwie bożnice i szpital. Gmina rozwija-
ła się prężnie i stale zwiększała swoją 
liczebność. Pod koniec XVIII liczyła bli-
sko 200 osób. Wiek XIX to dalszy szybki 
wzrost liczebności Żydów w Brzesku oraz 
na terenie całego powiatu. Jednym z naj-
większych wówczas budynków w mieście 
była tak zwana „stara synagoga”, wybu-
dowana w pierwszej połowie XIX stulecia. 

Ten systematyczny rozwój został po-
ważnie zahamowany przez pożar, który 
wybuchł 25 lipca 1904 roku wyrządzając 
niepowetowane szkody wielu mieszkań-
com miasta, w tym również Żydom. Ogień 
strawił 400 budynków gospodarczych 
i 228 domów, pozbawiając dachu nad gło-
wą około 3500 mieszkańców. Pożoga nie 
oszczędziła brzeskich kościołów, synagogi 
ani budynku magistratu.

Największy rozkwit 
W 1910 roku brzeska społeczność żydow-
ska osiągnęła swoją najwyższą liczebność 
– 2430 osób wyznania mojżeszowego. 

W opublikowanym w 1919 roku „Ilustro-
wanym przewodniku po Galicji, Buko-
winie, Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyń-
skim” Mieczysława Orłowicza znajduje się 
wzmianka – przy opisie stacji kolejowych 
– że „na południe od Słotwiny (stacji kole-
jowej – P.M.) znajduje się żydowskie mia-
steczko Brzesko”. Na przełomie XIX i XX 
wieku Żydzi stanowili dwie trzecie całej 
populacji Brzeska. Zamieszkiwali Rynek, 
ulicę Wapienną, Rynek Dolny i ulicę Zie-
loną. Posiadali rytualną rzeźnię, kilka 
domów modlitwy, synagogi, chedery i łaź-
nie. Domy modlitwy znajdowały się rów-
nież w innych miejscowościach powiatu, 
w miejscach gdzie były większe skupiska 
Żydów – między innymi w Czchowie, Za-
kliczynie, Wojniczu i Borzęcinie. 

Handel – główne zajęcie 
Od początku osadnictwa głównym za-
jęciem ludności żydowskiej był handel. 
Poza tym prowadzili także wyszynk alko-
holi, karczmy, skup zwierząt i produktów 
rolnych oraz wykonywali niektóre zawo-
dy rzemieślnicze. 

Ferdynand Langorf w swoim dziele 
z 1871 roku pod tytułem „Przegląd jeo-
graficzno-ekonomiczno-historyczno-sta-
tystyczny powiatu brzeskiego w Galicji, 
zestawiony według urzędowych źródeł” 
odnotował, że „Handel jest prawie w ręku 
chytrego niezmordowanego żyda, który 
w połączeniu w kraju i zagranicą źródła 
handlu i obrotu najlepiej pozna i przez 
swoje wytrwałości, biegłość, najwięcej zaś 
przez swoją solidność do celu doprowa-
dzają […] Handle odbywają się głównie 
przy jarmarkach, które wyłącznie w rę-
kach żydowskich się znajdują”.

Żydzi w Brzesku do 1939 roku
Utworzony w 1867 roku powiat brzeski zajmował o wiele większą powierzchnię niż obecnie. W skład ówczesnego powiatu 
wchodziły aż cztery miasta – oprócz Brzeska były to jeszcze Zakliczyn, Wojnicz i Czchów. Prawie we wszystkich jego miejsco-
wościach, których było ponad sto, zamieszkiwali Żydzi. Jednak to Brzesko stanowiło centrum żydowskiej społeczności, ponie-
waż tutaj występowało największe skupisko wyznawców judaizmu i mieściły się najważniejsze instytucje religijne, kulturalne 
i społeczne. 

Kataster galicyjski 1847 rok

Powiat brzeski w 1876 roku
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Taki stan rzeczy utrzymał się do 1939 roku, kiedy 
to w Brzesku było zarejestrowanych 211 podmiotów 
gospodarczych prowadzonych przez Izraelitów. Żydzi 
zakładali liczne stowarzyszenia gospodarcze, których 
celem było podnoszenie gospodarstw członków stowa-
rzyszenia poprzez dostarczanie artykułów spożywczych 
i artykułów codziennej potrzeby. Takie związki powstały 
między innymi w Brzesku, Czchowie, Borzęcinie, Zakli-
czynie i Wojniczu. Zrzeszały głównie kupców. W 1936 
roku na terenie powiatu brzeskiego odnotowano 41 rzeź-
ników, 31 krawców, 20 piekarzy i 15 szewców wyznania 
mojżeszowego.

Działalność społeczna
Pozycja ekonomiczna osiągnięta przez wielu brzeskich 
Żydów pozwalała im na odgrywanie znaczącej roli w sa-
morządowym i społecznym życiu miasta. Brali udział 
w pracach rady miasta, cieszyli się powszechnym sza-
cunkiem i uznaniem. Śledząc protokoły z posiedzeń Rady 
i Zarządu Miasta, możemy stwierdzić zgodną współpra-
cę radnych wyznania mojżeszowego i chrześcijańskiego. 
Znaczącą pozycję Żydów w Brzesku odzwierciedla skład 
rady miejskiej. Szczególnie w latach 90. XIX wieku, kie-
dy to na 24 mandaty aż 17 przypadało Żydom. Najdo-

bitniej o ich pozycji w mieście świadczy fakt, iż w latach 
1894–1906 funkcję burmistrza Brzeska piastował He-
noch Klapholz. 

Ludność żydowska Brzeska przejawiała duże zainte-
resowanie życiem społecznym i kulturalno-oświatowym 
oraz wychowaniem fizycznym i sportem. Wychodząc na-
przeciw tym zainteresowaniom poszczególne środowi-
ska żydowskie utworzyły wiele organizacji i instytucji, 
skupiających ludzi ze sobą współpracujących w celu za-
spokajania wspólnych zainteresowań i potrzeb. Wśród 
żydowskich organizacji społecznych dużą rolę w łagodze-
niu skutków kryzysu gospodarczego i ciężkiego położenia 
zubożałych warstw ludności żydowskiej odegrały organi-
zacje charytatywne. Działały też instytucje kulturalne, 
do których należy zaliczyć oddany do użytku 5 marca 1933 
roku Żydowski Dom Ludowy oraz Bibliotekę Żydowską.

W Brzesku działał również klub sportowy Makkabi, 
zrzeszony w największym i najpopularniejszym żydow-
skim związku sportowym, funkcjonującym na terenie 
Rzeczypospolitej w latach międzywojennych. 25 sierpnia 
1935 roku, na stadionie na Słotwinie, Brzeski klub Mak-
kabi rozegrał swój pierwszy towarzyski mecz piłkarski 
z Okocimskim Klubem Narciarskim 0:3. 

Michał Loranty

300 lat obecności
Osiedlając się na terenie powiatu brzeskiego, Żydzi 
wnieśli własną religię, kulturę i obyczaje, wzbogaca-
jąc Brzesko i okolice pod wieloma względami.

Przez ponad 300 lat mieszkali i pracowali w Brze-
sku i innych miejscowościach ówczesnego powiatu 
brzeskiego, aż do całkowitego unicestwienia przez 
niemieckiego okupanta. W ten sposób wyznawcy ju-
daizmu na zawsze zniknęli z krajobrazu historyczne-
go naszego miasta zabierając ze sobą religię, kulturę 
i obyczaje. Po ponad 300-letniej obecności Żydów po-
został kirkut oraz pamięć o tych, którzy byli integral-
ną częścią tej społeczności. ML

Żydowskie stowarzyszenia 
charytatywne w Brzesku
Talmud Tora – opiekowało się ubogimi uczniami, 
których rodzice nie mogli pokryć kosztów religijnego 
wykształcenia. Udzielało im stypendia pokrywają-
ce koszty nauki i utrzymania, kupowało też odzież 
i książki.

Bikur Cholim – działalność polegała na opłacaniu 
pomocy lekarskiej udzielanej ubogim chorym przez 
miejscowego lekarza oraz na pokrywaniu kosztów le-
karstw dla nich przeznaczonych.

Towarzystwo Opieki nad Sierotami Żydow-
skimi – do głównych zadań Towarzystwa należało 
gromadzenie oraz dystrybucja odzieży i obuwia sie-
rotom, opłacanie ich opieki stomatologicznej, a także 
organizowanie dla nich letniego wypoczynku.

Chewra Kadisza – Charytatywne Stowarzysze-
nie Żydowskie – bractwo pogrzebowe, działające we 
wszystkich gminach żydowskich. Sprawowało wraz 
z rabinem nadzór nad cmentarzem. Dbało również 
o to, aby każdy zmarły członek wspólnoty miał nale-
żyty pochówek. W 1920 roku w stowarzyszeniu było 
48 członków. ML 

Ludność żydowska w Brzesku w latach 1880-1921

Miasto Brzesko Rok
1880 1890 1900 1910 1921

Ogółem mieszkańców 3144 3246 3444 3659 3144
Ilość Żydów 1963 2245 2318 2430 1935
% Żydów  62,4  69,2  67,3  66,4  61,6

Ludność żydowska w powiecie w latach 1869-1931

Rok Liczba 
mieszkańców

Wyznanie
rzymsko-katolickie inne izraelickie 
liczba % liczba % liczba %

1869 82 801 78 029 94,2 26 0,1 4746 5,7
1880 85 376 80 361 94,1 20 0,1 4995 5,8
1890 90 748 84 889 93,5 51 0,1 5808 6,4
1900 97 345 91 611 60 60 0,1 5674 5,8
1910 104 498 98 576 56 56 0,1 5866 5,6
1921 96 197 91 627 106 106 0,2 4464 4,6
1931 102 226 97 730 462 462 0,4 4121 4,0 Rysunek Romana Łozy

Pożar Brzeska w 1904 roku
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Śp. Stanisława Jeleń całe swoje 
życie poświęciła pracy w oświa-
cie. Studia w zakresie naucza-
nia początkowego ukończyła 
w krakowskiej Wyższej Szkole 
Pedagogicznej. W latach 1967–
1968 pracowała w Szkole Pod-
stawowej w Okocimiu, po czym 
na kolejne 9 lat przeniosła się 
do Uszwi, skąd trafiła do brze-
skiej „trójki”, w której spędziła 
następne 8 lat. Sumienna praca 
i nabyte doświadczenie zostały 
dostrzeżone przez władze oświa-
towe, co skutkowało powołaniem 
Pani Stanisławy na stanowisko 
wicedyrektora Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Brzesku. Funkcję tę 

pełniła nieprzerwanie od 1985 
do 2000 roku, po czym odeszła 
na emeryturę. 

– To była szczera i bezkonflikto-
wa koleżanka w pracy, zawsze go-
towa nieść pomoc. Powierzenie Jej 
funkcji wicedyrektora traktowała 
jako wyróżnienie, ale też jako wy-
zwanie i mobilizację do dalszego 
podnoszenia swoich kwalifika-
cji – wspomina Agata Podłęcka, 
nauczycielka w „dwójce” – Spe-
cjalizowała się w pracy dydak-
tyczno-wychowawczej w niższych 
klasach. Z dużą łatwością na-
wiązywała kontakt z dziećmi, 
a wychowała ich kilka pokoleń. 
Jej fachowość i serdeczne podej-
ście do swoich podopiecznych wy-
soko cenili wszyscy rodzice, którzy 
mieli z Nią do czynienia. 

Stanisława Jeleń przez pe-
wien czas była odpowiedzialna 
za współpracę z rodzicami za-
stępczymi niektórych uczniów 
brzeskiej „dwójki”. Wymagało 
to ścisłych i częstych kontaktów 
z kuratorami sadowymi i policją. 
Także z tych obowiązków wy-
wiązywała się bez zarzutu, czer-
piąc sporo satysfakcji z każdego, 
nawet najmniejszego sukcesu 
dydaktycznego i wychowawcze-
go. – Była zawsze uśmiechniętą 
i pogodną osobą. Elegancka, 
dystyngowana i opanowana. 

Pełna ciepła i życzliwości. Taką 
Ją zawsze będziemy pamiętać – 
dodaje Agata Podłęcka.

***
Na stronie internetowej ZS-P 

Brzesko ukazał się przejmujący 
wpis, który poniżej przytacza-
my, łącząc się w żalu z rodziną 
zmarłej całą bracią pedagogicz-
ną oraz liczną rzeszą Jej wycho-
wanków.

Z wielkim bólem przyję-
liśmy wiadomość o śmierci 
Pani Stanisławy Jeleń, Dy-
rektora naszej szkoły, ser-
decznej Koleżanki, wspania-
łej Nauczycielki.

Pani Dyrektor potrafiła 
wesprzeć dobrym słowem, 
wysłuchać, być przy drugim 
człowieku w smutku i rado-
ści. Spokój, opanowanie, ła-
godność, a jednocześnie roz-
sądek dawały nam poczucie 
bezpieczeństwa i stabilizacji.

Dziękujemy za obecność 
wśród nas, za każdy gest przy-
chylności, koleżeństwa i życz-
liwości.

Żegnamy wychowawcę wielu 
pokoleń młodzieży, wspaniałe-
go pedagoga i przyjaciela.

Pozostanie na zawsze w pa-
mięci wdzięcznych uczniów, 
rodziców, nauczycieli i wszyst-
kich pracowników szkoły. 

Pamięci Stanisławy Jeleń
Brzeska oświata poniosła niepowetowaną stratę. 26 listopada 2021 roku 
w wieku 73 lat zmarła Stanisława Jeleń, oddany pedagog i wicedyrektor 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzesku (obecnego Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Brzesku).

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację 
o śmierci Śp. Henryka Matrasa – wieloletniego sędziego, 
obserwatora i działacza Kolegium Sędziów Brzesko i Po-
dokręgu Piłki Nożnej w Brzesku.

Śp. Henryk odszedł do wieczności w niedzielę, 28 
listopada,  w wieku 71 lat po długiej walce z chorobą. 
Łączymy się w bólu i żałobie z rodziną Śp. Henryka. 
W imieniu całej społeczności KS Brzesko składamy wy-
razy najszczerszego żalu i współczucia. Heniu – dzię-
kujemy za wszystkie lata, które poświęciłeś dla naszej 
sędziowskiej rodziny, dziękujemy za setki młodych arbi-
trów, którzy przy Tobie uczyli się sędziowskiego rzemio-
sła, dziękujemy za tysiące historii i anegdot, dziękujemy 
za wszystko… Wierzymy, że nadal jesteś z nami i będziesz 
nam teraz kibicował z góry. Na zawsze w naszej pamię-
ci… Takie brzmienie miał ten przejmujący post. Tych 
wspomnień i anegdot w ciągu blisko 50 lat sędziowskiej 
kariery uzbierało się sporo. A oto wspomnienia kolegów 
i przyjaciół z KS Brzesko, spisane przez Michała Fudalę. 

Referent Henryk Matras
Do brzeskiego grona sędziowskiego dołączył w 1975 roku, 
by wspólnie z ówczesnymi legendami tworzyć podwaliny 
jednego z najlepiej działających kolegiów w Małopolsce. 
Przez wiele lat był członkiem Zarządu. Najdłużej pełnił 
funkcję referenta ds. obsady sędziowskiej, najbardziej 
niewdzięczną funkcję. Ze swoich obowiązków wywiązy-
wał się wzorowo – był świetnym logistykiem i potrafił 
rozwiązywać nawet najtrudniejsze problemy. A przecież 
w życiu prywatnym musiał radzić sobie z wieloma prze-
ciwnościami losu. Bardzo wcześnie owdowiał, zostając 
samotnym ojcem z siódemką nieletnich wówczas dzieci. 

Był dobry, a w pracy referenta pomagała mu świet-
na pamięć do ludzi, twarzy i ich historii. Jak na boisku 
upominał zawodnika to przy okazji wspominał jego ojca, 
dziadka i kilka pokoleń wstecz. Znał dosłownie wszyst-
kich. Dlatego wiedział, gdzie i kto może sędziować. Swoje 

decyzje uzasadniał na przykład tak: – Ty możesz w Bia-
dolinach Szlacheckich, bo twoja rodzina od trzech poko-
leń nie ma z nimi nic wspólnego ale kiedyś... – i tu zaczy-
nała się barwna, pełna ciekawych zwrotów akcji historia. 

Właściciel wartsgolfa
Druga umiejętność Henia dotyczyła przemieszczania się 
i nie chodzi o wstrzymany pociąg w Stróżach (wtajemni-
czeni sędziowie wiedzą, w czym rzecz), czy jego anielską 
cierpliwość za kierownicą. Był mistrzem skrótów i wy-
trawnym znawcą topografii  Niejedna wiodąca przez las 
polna droga nie wiedziała, że jest skrótem w podróży z jed-
nego meczu na drugi, dopóki Heniu nią nie przejechał. 
Wielu z nas niejednokrotnie korzystało z jego tajemnych 
przepraw, szczególnie przy remoncie drogi A4.

Wartsgolf, bo tak nazywał swojego wartburga z sil-
nikiem golfa, było autem pełnym wspomnień i przeróż-
nych praktycznych schowków – bagażnik na torbę sę-
dziowską, stroje poukładane zawsze w kostkę, dostępne 
24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu gotowe 
o użycia w najtrudniejszych sytuacjach. Pamiętamy, 
ile razy ten dyżurny zestaw sprawił, że niejeden zagro-
żony odwołaniem mecz mógł się odbyć w planowanym 
terminie.

Wujek
Odkąd jestem sędzią piłkarskim, Heniek był przez nas za-
wsze nazywany wujkiem. Zatem wujek dla wszystkich sę-
dziów miał zawsze gotową odpowiedź i radę na wszystkie 
problemy, zarówno te dotyczące spraw sędziowskich jak 
i spraw prywatnych, a przy tym zawsze „przyprawił” to odro-
biną humoru, co sprawiało, że udawało się znaleźć wyjście 
z najbardziej beznadziejnych, wydawałoby się, opresji.

Wujek Heniu dbał o sędziów i rodzinę, Pewnego razu 
potrafił wstrzymać mecz, odpowiednio „ukarać” krytyku-
jących go i jego córkę Anię kibiców i przy gromkim aplau-
zie kontynuować zawody.

To Jemu zawdzięczamy Diagonalną Matrasa, zbawie-
nie dla wielu biegających sędziów (w środowisku sędziow-
skim krąży anegdota, według której arbitrzy w zaawanso-
wanym wieku swoje poruszanie się po boisku ograniczają 
do przebywania w centralnym kole. Podobno pierwszy 
zastosował tę „metodę” Henryk Matras (stąd owa Diago-
nalna nazwana została Jego imieniem – przyp. red.).

Jako obserwator przeżywał mecz razem z sędziami, 
każde spotkanie traktował bardzo emocjonalnie. Cały czas 
było słychać i widać, że chce przekazać jak najwięcej wska-
zówek, czerpiąc ze swojego, jakże bogatego doświadczenia. 
Do tej pory nie możemy uwierzyć, że już nigdy nie usłyszymy 
w szatni jego słynnego zdania: – Coś ty młody, wymyślił?

Poprowadził ponad 3000 meczów, doświadczeniami 
mógłby dzielić się jeszcze z wieloma adeptami sztuki sę-
dziowania. Na przykład dzięki Niemu każdy wie, że wrzu-
canie autu jedną ręką ma kluczowe znaczenie dla meczu.

Henryk Matras spędził z gwizdkiem 46 lat, był sędziow-
skim nauczycielem, wychowawcą i mentorem wielu poko-
leń sędziów. Wyjątkowy sposób bycia, zaangażowanie w ży-
cie organizacji inspirowało i dawało motywację, że warto 
się temu poświęcić. Wujek nie zapomnimy Cię... 

Michał Fudala
Od redakcji: Autor jest przewodniczącym Kolegium 

Sędziów Brzesko.

Dziękujemy Ci, Heniu
To była niedziela, 28 listopada – dzień tygodnia, w którym futbolowi rozjemcy mają 
najwięcej pracy. Dzień, który tym razem przyniósł wiadomość przyjętą boleśnie 
przez całe małopolskie środowisko piłkarskie. Na profilu FB brzeskiego Kolegium 
Sędziów ukazała informacja o śmierci Henryka Matrasa.

Odeszli w październiku
Zofia Cięciwa (96) – Brzesko
Dariusz Cisak (49) – Jasień
Jan Ciura (69) – Brzesko
Krystyna Czosnek (82) – 
Sterkowiec
Maria Grzesik (90) – Poręba 
Spytkowska
Anna Hamowska (90) – 
Jadowniki 
Stanisław Kanownik (88) – 
Brzesko
Kazimiera Kornaś (76) – 
Brzesko
Jadwiga Kural (99) – Brzesko
Władysława Majka (78) – 
Mokrzyska
Tomasz Małek (31) – Jasień
Władysław Pabian (92) – 
Brzesko
Maria Pasierb (81) – Mokrzyska
Stanisław Pikulski (89) –
Wokowice
Maria Rudnik (93) – Brzesko
Zofia Salamon (91) – Brzesko
Piotr Skoczeń (72) – Brzesko
Stanisław Smulski (76) – 
Mokrzyska
Maria Szydłowska (86) – 
Jasień
Krystyna Woźniak (83) – 
Okocim

Odeszli w listopadzie
Stanisława Baran (91) – 
Sterkowiec
Wojciech Biernat (43) – 
Brzesko
Marek Borowiec (62) – 
Mokrzyska
Mieczysław Brzyk (89) – Okocim
Zofia Buda (60) – Brzesko
Józefa Cuber (92) – Brzesko 
Maria Ćwioro (89) – Jasień
Kazimierz Ćwioro (90) – 
Brzesko

Wanda Damasiewicz (88) – 
Brzesko
Szczepan Dziubdziela (68) – 
Brzesko
Julia Frączek (95) – Brzesko  
Anna Gargula (99) – Poręba 
Spytkowska
Stanisław Góra (73) – Brzesko
Zofia Hajdo (65) – Jadowniki 
Franciszek Hojnowski (86) – 
Jadowniki
Józef Jarosz (85) – Brzesko
Stanisława Jeleń (73) – 
Brzesko
Tadeusz Kaczmarczyk (84) – 
Brzesko
Antonina Lada (82) – Brzesko
Aleksander Legutko (69) – 
Jadowniki
Marek Lis (66) – Brzesko
Włodzimierz Nalepka (70) – 
Poręba Spytkowska
Joanna Nędza (80) – Okocim
Leszek Nowak (77) – Brzesko
Maria Oleksy (93) – Brzesko  
Adam Oleksy (71) – Brzesko
Zofia Pacura (83) – Brzesko  
Zbigniew Pisiewicz (68) – 
Brzesko
Zuzanna Put (59) – Poręba 
Spytkowska
Danuta Serwatka (85) – 
Brzesko
Krystyna Suchan (63) – 
Brzesko  
Mieczysław Stokłosa (69) – 
Mokrzyska
Anna Stoszko (83) – Brzesko
Ryszard Ratajczak (73) – 
Jasień
Barbara Rzepa (49) – Okocim
Mieczysław Ważydrąg (93) – 
Jasień
Stefania Wąs (93) – Jasień
Zbigniew Wójcik (76) – 
Brzesko
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Skończyła liceum pedagogiczne i w 1964 roku dosta-
ła nakaz pracy w miejscowości między Czernichowem 
a Skawiną. Po dwóch latach zatrudniła się w szkole 
w Okocimiu. W tym czasie zaczęła wieczorowe studia 
na politechnice. Po ich ukończeniu została nauczycielem 
w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Brzesku.

W 1976 roku zaczęła pracę w dziale kontroli, w serwi-
sie technicznym „Blaszanki”. Dużo podróżowała, także 
na wybrzeże, gdzie odwiedzała niewielki kiosk przy ka-
tedrze. Tam można było kupić wydawnictwa podziemne. 
Kiepsko wydane na papierze powielaczowym tomy przy-
woziła do zakładu. – Te książki się rozchodziły. W swoim 
biurku zastawałam „Robotnika” lub bibułę. Nie wiem, 
kto je przynosił. Nigdy o to nie pytałam. W „Gazecie Kra-
kowskiej” (…) przeczytałam notatkę o spotkaniu w Komi-
tecie Robotniczym Hutników na temat związków zawodo-
wych. Na przerwie zrobiliśmy zebranie i postanowiliśmy 
wysłać tam delegację. To był wrzesień 1980. Na zebra-
niu w Nowej Hucie prawnicy przedstawili procedurę za-
kładania związków zawodowych i sposób sporządzenia 
dokumentacji. Razem z siostrą Janiną pracującą w Pe-
BeRol-u przepisały materiały ręcznie i przez kalkę na 
maszynach do pisania. Pomagały w tym nieoficjalnie 
maszynistki z zakładu.

Operacja „D”
– Nie mogło być tak, że się wiecuje, a nie pracuje. Ze-
brania robiliśmy po 15:00, żeby pokazać towarzyszom 
z partii, że oni spotykają się i radzą w czasie pracy, a my 
w wolnym – wspomina Maria Surowiecka. – Organiza-
cja była niezależna, za delegacje płaciliśmy z funduszy 
związkowych, utrzymywaliśmy się sami. (…) W tym cza-
sie „Blaszanka” zatrudniała ponad tysiąc osób. Mieliśmy 
około 900 członków. Niektórych obleciał potem strach. 
Dziś twierdzę, że zapisali się, bo mieli „prikaz”, (…) by 
rozsadzić związek od środka – przypuszcza prowokację 
w ramach operacji „D”, jak SB nazywała dezintegrację 
grup. Wybory do Komitetu Zakładowego „Solidarność” 
w Fabryce Opakowań Blaszanych odbyły się w listopa-
dzie 1980 roku. W ich wyniku Maria Surowiecka objęła 
funkcję przewodniczącej. Zastępował ją Zbigniew Du-
lemba. 

Zostawił śpiwór 
– 13 lutego 1981 roku Heniek Bibro miał urodziny córki. 
W sklepach niczego nie było. Zabrał dla niej konserwy. 
Chłopaki oddali tego dnia krew i dostali czekoladki, więc 

dali mu je dla dziecka. Tego dnia miał wracać samocho-
dem wiozącym kierownictwo. Dyrektor Zdzisław Bogacz 
był pijany. W Jadownikach doszło do wypadku. Zginął 
Henryk i inż. Łapiński.

Dyrektor trafił do więzienia. Jego następcą wybra-
nym przez lokalny komitet PZPR został były pracow-
nik zakładu. Maria Surowiecka wspomina, że dzięki 
koleżankom z biura organizacyjnego dotarła do proto-
kołu kontroli, w którym o nowym dyrektorze pisano: 
„Należy zastanowić się, czy należy go pozostawić na 
stanowisku głównego technologa”. – Zostawiliśmy tę 
informację jako ostatni strzał w negocjacjach. „Panie 
dyrektorze, już nas pan przekonał, ale jeśli ktoś we-
dług pana wypowiedzi nie nadawał się na stanowisko 
głównego technologa, to jak może być szefem całego za-
kładu?” Poczerwieniał, wyszedł i wtedy nastał dyrektor 
Zdzisław Szczepanek.

„Nowy” sprawdził się. W marcu 1981 roku jego pra-
cownicy przygotowywali się do strajku generalnego. Gdy 
w specjalnej sali zgromadzili śpiwory, dyrektor przyszedł 
zapytać, czy może zostawić także swoje okrycie. Groma-
dzili też konserwy, a nawet trumny. – Różnie mogło być. 
Wiedzieliśmy, jak było w 1970 roku, kiedy strzelali (…). 
Mieliśmy swoją wewnętrzną straż. Szefem służby porząd-
kowej był Heniek Latocha. Chodziło o to, by nikt niczego 
nie zniszczył, zrzucając to na „Solidarność”. Znaleźliśmy 
przygotowaną do kradzieży beczkę lakieru i inne rzeczy. 
Wszystko organizowaliśmy „z głową”. Trudno było wy-
gasić piec lakierniczy, więc lakiernia pracowała. Straj-
kowały wybrane wydziały. Chodziło o to, by propaganda 
nie wykorzystała argumentu, że przez strajk „Solidarno-
ści” zabrakło gdzieś żywności.

Pani dużo wie… 
13 grudnia do domu przyszli „smutni panowie”. – Popro-
sili mnie do jednego pokoju, a siostrę do drugiego i ofero-
wali „lojalki”. Konsekwencją odmowy ich podpisania był 
nakaz: „To się proszę pakować!”. Janina potrafiła jednak 
zachować poczucie humoru. Na jej spory tobół funkcjo-
nariusz zareagował pytaniem: „Co pani tam zapakuje?” 
– No, zrezygnuję z kostiumu kąpielowego… – usłyszał. 
Kobiety posadowiono w wołdze między dwoma nieumun-
durowanymi mężczyznami z karabinami. Pojechały na 
komendę. – Zaprowadzili nas do osobnych pokoi i znów 
proponowali „lojalkę”. Grozili, że nie wyjdziemy z krymi-
nału. Wypytywali o zakład pracy. Musieli mieć tam do-
nosiciela. 

Klawisz Kucharski 
Janinę Surowiecką esbecy odwieźli do domu. Maria trafi-
ła do więzienia w Tarnowie, na ul. Konarskiego. – Mroź-
no, śnieg… Pierwszy raz byłam w kryminale. Klawisz 
kazał mi zdjąć kożuch, czapkę, wywrócić kieszenie, wy-
sypać zawartość torebki.. Weszłam do celi. Mała, ciemna, 
u góry żarówka, w rogu zbity z desek postument, na któ-
rym leżał bardzo brudny materac. 

Dostała zlepione smalcem dwie kromki chleba i let-
nią herbatę. – Czemu pani nie wypiła? – zapytał mnie 
strażnik. – Nie lubię letniej herbaty. Piję gorącą. – Tu jest 
zimno, a pani siedzi na deskach – mężczyzna zauważył, 
że odsunęła zabrudzony materac. Wyszedł. Zagotował 
wodę i zrobił gorącą herbatę. Oprócz niej przyniósł coś 
jeszcze. – To jest mój służbowy koc, wyparowany. Może 
sobie nim pani nogi okręcić i proszę wziąć czapkę, bo tu 
wieje – Nazywał się Kucharski.

Inny świat 
Janinę Surowiecką bezpieka aresztowała w pracy 
14 grudnia. Zawieźli ją na komendę wojewódzką do Mo-
ścic. Oferowali „lojalkę”. Grozili: „Szczury panią zjedzą. 
Będzie pani siedzieć tyle lat!” Po drodze Janina Surowiec-
ka chciała kupić papierosy. Funkcjonariusze zatrzymali 
samochód pod kioskiem. – Jak ludzie potrafili być wtedy 
solidarni! Ile tylko kioskarka miała papierosów, zapako-
wała jej do torebki, nie biorąc pieniędzy. Dodała jeszcze 
papier listowy i długopis – podkreśla Maria Surowiecka. 

21 grudnia rano strażnicy przewieźli kobiety do aresz-
tu śledczego w Nisku, gdzie obowiązywały przepisy wię-
zienne. Dla opozycjonistów torturą było odcięcie od infor-
macji. – Puszczali tylko przemówienie Jaruzelskiego przez 
radiowęzeł – przypomina sobie Surowiecka. – Byłyśmy 
złośliwe – z błyskiem w oku przypomina 13-osobowe po-
mieszczenie, gdzie ją osadzono. – Strażniczki nie znosiły 
zapachu czosnku. Zrobiłyśmy więc masło czosnkowe. Rano 
po otwarciu celi… – ścisza głos i wybucha śmiechem. – 
Jak się świat zaczął o uwięzionych upominać, stworzyli 
pokazówkę – ośrodek internowania w Gołdapi – ironizuje. 
– W Nisku byłam do 13 stycznia. Miesiąc kryminału. 

Trafi szlag Jaruzela!
13 stycznia 1982 roku Maria i Janina Surowieckie znala-
zły się w Gołdapi. Dwa dni później do ośrodka przyjechał 
ze swoim sekretarzem bp Jan Obłąk z diecezji warmiń-
skiej. Odprawił mszę świętą w holu, na stole bilardowym. 
Kapłan pod pretekstem kolędy odwiedził pokoje. Wypytał 
o nazwiska i diecezje. Dzięki temu rodziny dowiedziały się 
potem, gdzie przebywają ich krewni. Kapelanem kobiet 
został ks. Aleksander Smędzik. Przekazywał korespon-
dencję poza cenzurą. – W Gołdapi walczyłyśmy o swoje 
prawa. Miałyśmy tam konspirację i nasłuch Wolnej Eu-
ropy. (…) Gdy przywieźli pierwszy transport, m.in. Halinę 
Mikołajską, nie zdążyli z wszystkich pokoi usunąć radio-
odbiorników. Kobiety schowały dwa – kwituje. W ośrodku 
spotkała także Annę Walentynowicz i Gajkę Kuroń. Trzy-
sta pań organizowało wykłady, lektoraty języków obcych, 
zajęcia gimnastyczne. „Wydawały” przepisywaną ręcznie 
prasę z informacjami z nasłuchu RWE. 

Korespondencja internowanych była cenzurowana. 
Na początku „nieprawomyślne” wypowiedzi funkcjonariu-
sze zamazywali pisakiem, a gdy okazało się, iż można go 
wywabić, wycinali je tak, że kartka przypominała szwaj-
carski ser. – Dlatego teraz nie lubię pisać listów, bo swój li-
mit wyczerpałam w Gołdapi – tłumaczy. – W Wielki Piątek, 
9 kwietnia 1982 roku wywołali mnie. Wchodzę do komen-
danta popołudniową porą, po 15.00, a on mówi: „Wycho-
dzi pani”. Pozwolili zadzwonić po taksówkę. Przyjechałam 
do Brzeska w Wielką Sobotę. Siostra wyszła 29 kwietnia.

Jeszcze się nie skończyło 
Maria Surowiecka nie mogła już wrócić do pracy na 
to samo stanowisko. – W zakładzie powiedzieli wprost, 
że lepiej będzie, jeśli sobie trochę pochoruję – mówi. Przed 
internowaniem była kierownikiem serwisu technicznego, 
a od wiosny 1982 roku objęła funkcję mistrza na lakierni, 
choć miała przeciwwskazania lekarskie do pracy zmiano-
wej. Niby nie ograniczały jej kraty ani zasieki, a wciąż bra-
kowało wolności. – Jako naród jesteśmy świetni w walce, 
a gdy przychodzi nam budować, idzie to mozolnie. Mało 
mamy z pozytywizmu. Chcielibyśmy mieć efekty natych-
miast. Ojciec Święty miał rację, kiedy mówił, że wolność 
nie jest dana raz na zawsze i trzeba o nią walczyć cały 
czas, nieustannie ją zdobywać. Iwona Dojka 

Od redakcji: Powyższy tekst to dokonane przez nas 
skróty artykułu, który w całości ukazał się we wrześnio-
wym wydaniu BIM z 2007 roku (s.20-23). Autorką foto-
grafii jest Karina Gaweł. 

Nie będzie raz na zawsze
Też mogła się sprzedać, podpisać „lojalkę”, którą po latach lekceważąco określa 
„ładnym papierkiem”. – Wielu ludzi skuszono. Teraz te sprawy wychodzą na jaw 
i przekreślają życie. Tylko odważni przyznają się do przeszłości, inni ciągną ją za 
sobą… – rozważa Maria Surowiecka, której brak pokory komunistyczne władze 
oszacowały tak wysoko, iż w stanie wojennym trafiła do obozu dla internowanych.
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W hali sportowej przy Zespole-Szkolno-Przedszkolnym w Jadow-
nikach zostały rozegrane Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym, 
w których uczestniczyły reprezentacje szkół podstawowych rywalizu-
jące w Igrzyskach Dzieci oraz Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. W każ-
dej z trzech kategorii zwyciężyła inna placówka.

Wszystkie turniejowe mecze sędziowali Franciszek i Marek Ja-
sielscy. W turnieju chłopców rozegranym w ramach Igrzysk Dzieci 
triumfował ZS-P Brzesko, w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej chłop-
ców pierwsze miejsce zajęła SP Poręba Spytkowska, a w IMS dziew-
cząt zwyciężyła SP Szczepanów, która pokonała 3:0 drużynę ZS-P 
Jadowniki. W tej kategorii do zawodów zgłosiły się tylko dwa zespo-
ły. Zwycięska ekipa występowała w składzie: Julia Koczwara, Julia 
Michalik, Emilia Starowicz. Funkcję trenera pełnił Marcin Rudzik. 
Powyżej przedstawiamy wyniki w rywalizacji chłopców. MB 

Pingpongowe zmagania szkół IGRZYSKA DZIECI 

SP Poręba Spytkowska – SP 2 Jadowniki 3:0, ZS-P Brzesko – SP 
Poręba Spytkowska 3:0, SP 2 Jadowniki – ZS-P Brzesko 0:3. 

TABELA
1. ZS-P Brzesko 2 4 6:0
2. SP Poręba Spytkowska 2 3 3:3
3. ZS-P Jadowniki 2 2 0:6
Skład zwycięskiej drużyny: Filip Banaś, Jakub Dudzik, Domi-
nik Karwasiński, Adam Machowski. 
Opiekun: Marcin Gromadzki. 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 
SP Poręba Spytkowska – SP 2 Jadowniki 3:0, SP Szczepanów – SP 
Poręba Spytkowska 0:3, ZS-P Brzesko – SP Poręba Spytkowska 
0:3, SP Jadowniki – ZS-P Brzesko 3:0, ZS-P Brzesko – SP Szcze-
panów 0:3, SP Szczepanów – SP 2 Jadowniki 3:0.

TABELA
1. SP Poręba Spytkowska 3 6 9:0
2. SP Szczepanów 3 5 6:3
3. ZS-P Jadowniki 3 4 3:6
4. ZS-P Brzesko 3 3 0:9
Skład zwycięskiej drużyny: Szymon Ćwik, Kevin Kubala, Mi-
kołaj Ryś, Julian Samek. 
Opiekun: Edyta Gądek-Iwulska. 

W hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Okocimiu roze-
grane zostały gminne turnieje 
dziewcząt i chłopców w koszy-
kówce 3×3. W obu kategoriach 
zwyciężyły reprezentacje Szkoły 
Podstawowej w Jasieniu, prowa-
dzone przez Tomasza Rogóża. 
Obie awansowały do turniejów 

rejonowych, które odbywać się 
będą w ramach Igrzysk Dzieci. 

Zarówno zespoły dziewcząt 
jak i chłopców z Jasienia zakoń-
czyły swoje zmagania z komple-
tami zwycięstw, jednak w kilku 
meczach z ich udziałem o koń-
cowych rezultatach decydowały 
niuanse. 

Przykładowo dziewczęta po-
konały swoje rówieśniczki ze 
Szczepanowa i z ZS-P Brzesko 
różnicą zaledwie jednego punk-
tu. Równie emocjonujący był 
mecz chłopców pomiędzy Jasie-
niem a brzeską „dwójką”, w któ-
rym też losy spotkania ważyły 
się do ostatniego sędziowskiego 

gwizdka. Sędziami obu turnie-
jów byli Iwona Janas oraz Bo-
gusław Dymek. Organizatorzy 
zawodów z satysfakcją podkre-
ślają, że z roku na rok podnosi 

się poziom sportowy młodych 
koszykarek i koszykarzy pre-
zentujących coraz wyższe umie-
jętności, co bardzo dobrze rokuje 
na przyszłość. MB 

Jasień z pełną pulą WYNIKI TURNIEJU DZIEWCZĄT
SP Jasień – SP Szczepanów 2:1, SP Mokrzyska – SP Okocim 5:3, 
ZS-P Brzesko – SP 3 Brzesko 2:1, SP Jasień – SP Okocim 8:5, SP 
Szczepanów – SP 3 Brzesko 5:1, SP Mokrzyska – ZS-P Brzesko 
3:5, SP Jasień – SP 3 Brzesko 4:0, SP Okocim – ZS-P Brzesko 2:1, 
SP Szczepanów – SP Mokrzyska 2:1, SP Jasień – ZS-P Brzesko 
4:3, SP 3 Brzesko – SP Mokrzyska 5:0, SP Okocim – SP Szczepa-
nów 4:5, SP Mokrzyska – SP Jasień 1:3, ZS-P Brzesko – SP Szcze-
panów 1:3, SP 3 Brzesko – SP Okocim 1:2.

TABELA
1. SP Jasień 5   10   21:10
2. SP Szczepanów 5   9   16: 9
3. SP Okocim 5   7   16:20
4. ZS-P Brzesko 5   7   12:13
5. SP 3 Brzesko 5   6   8:13
6. SP Mokrzyska 5   6   10:18
Skład zwycięskiej drużyny: Anna Budzyń, Nadia Gicala, Oli-
wia Łanocha, Anna Nowak.

WYNIKI TURNIEJU CHŁOPCÓW

SP 2 Jadowniki – SP Mokrzyska 1:3, SP 3 Brzesko – SP Okocim 
0:3, ZS-P Brzesko – SP Jasień 4:5, SP 2 Jadowniki – SP Okocim 
2:1, SP Mokrzyska – SP Jasień 0:6, SP 3 Brzesko – ZS-P Brzesko 
0:3, SP 2 Jadowniki – SP Jasień 1:12, SP Okocim – ZS-P Brzesko 
0:4, SP Mokrzyska – SP 3 Brzesko 1:4,
SP 2 Jadowniki – ZS-P Brzesko 1:9, SP Jasień – SP 3 Brzesko 9:0, 
SP Okocim – SP Mokrzyska 3:1, SP 2 Jadowniki – SP 3 Brzesko 
0:1, ZS-P Brzesko – SP Mokrzyska 11:2, SP Jasień – SP Okocim 
10:1.

TABELA
1. SP Jasień 5   10   42: 6
2. ZS-P Brzesko 5   9   31: 8
3. SP Okocim 5   7   8:17
4. SP 3 Brzesko 5   7   5:16
5. SP Mokrzyska 5   6   7:25
6. SP 2 Jadowniki 5   6   5:26
Skład zwycięskiej drużyny: Bartosz Gicala, Filip Wojtas, Pa-
weł Zelek, Mariusz Zwierz.
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Zawody dziewcząt były tur-
niejem tylko z nazwy, bowiem 
do rywalizacji przystąpiły tylko 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Brzesko oraz Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Jadownikach, 
który był gospodarzem jedyne-
go meczu, decydującego od razu 
o tytule mistrzyń gminy. Z tej 
potyczki zwycięsko wyszły pił-
karki brzeskiej „dwójki” i to one 
zostały triumfatorkami Gmin-
nych Igrzysk Dzieci w tej dys-
cyplinie. Ich sukces nie podlegał 
ani przez chwilę dyskusji. Nic 
w tym dziwnego skoro jednym 
z ich opiekunek jest Konrad Ko-
łodziej, na co dzień trener sekcji 
dziewcząt Akademii Piłkarskiej 
CANPACK Okocimski Brzesko, 
na której wychowankach opiera 
się cała szkolna reprezentacja. 
Dodajmy, że drugim opiekunem 
jest Marcin Gromadzki. 

O wiele dłuższa była droga 
do tytułu mistrzowskiego, którą 
musieli przejść chłopcy z ZS-P 
Brzesko. Do turnieju zgłosiło 
się dziewięć drużyn, a kwestia 
pierwszego miejsca w całych 
zawodach rozstrzygnęła się do-
piero w ostatnim meczu, w któ-
rym zmierzyły się ze sobą nie-
pokonane wcześniej SP Jasień 
i SP 2 Brzesko. Po wyrównanej 
grze zwyciężyli brzescy piłkarze 
i to oni – obok swoich szkolnych 
koleżanek – awansowali do rejo-
nowych eliminacji Igrzysk Dzie-
ci. Chłopcy ostatecznie dotarli 
do finałów wojewódzkich, w któ-
rych zajęli drugie miejsce (pisze-
my o tym w innym miejscu).

Skład zwycięskiej drużyny 
dziewcząt: Martyna Chudyba, 
Michalina Fijałkowska, Emilia 

Kornaś, Weronika Kubala, Mile-
na Kurtyka, Emilia Płachta, We-
ronika Stachera. 

Skład zwycięskiej druży-
ny chłopców: Patryk Czosnek, 
Jakub Dudzik, Sebastian Kania, 
Szymon Wawryka, Bartosz Żak. 
Opiekunowie: Renata Rożko-
wicz, Szymon Wawryka. MB 

WYNIKI TURNIEJU 
CHŁOPCÓW

Grupa I: SP 1 Brzesko – SP 
Bucze 0:3, SP Bucze – SP 3 
Brzesko 1:0, SP 3 Brzesko – 
SP 1 Brzesko 2:0.
1. SP Bucze 2 6 4:0
2. SP 3 Brzesko 2 3 2:1
3. SP 1 Brzesko 2 0 0:5

Grupa II: SP 2 Brzesko – SP 
Sterkowiec 5:0, SP Sterkowiec 
– SP 2 Jadowniki 1:1, SP 2 Ja-
downiki – SP 2 Brzesko 1:2.
1. SP 2 Brzesko 2 6 7:1
2. SP 2 Jadowniki 2 1 2:3
3. SP Sterkowiec 2 1 1:6 

Grupa III: SP Jasień – SP 
Poręba Spytkowska 0:0, SP 
Poręba Spytkowska – SP 
Okocim 3:0, SP Okocim – SP 
Jasień 1:4. 
1. SP Jasień 2 4 4:1
2. SP Poręba 2 4 3:0
3. SP Okocim 2 0 1:7

Grupa finałowa: SP Jasień – 
SP Bucze 2:0, SP Bucze – SP 2 
Brzesko 1:3, SP Jasień – SP 2 
Brzesko 0:2. 
1. SP 2 Brzesko 2 6 5:1
2. SP Jasień 2 3 2:2
3. SP Bucze 2 0 1:5

Mistrzostwa Gminy 
w futsalu
Zespół Szkolno-Przedszkolny zanotował 
podwójne zwycięstwo w Mistrzostwach Gminy 
Brzesko w piłce nożnej halowej rozegranych 
w ramach Igrzysk Dzieci, w których trium-
fowały zarówno reprezentacje dziewcząt jak 
i chłopców.

Turniej Gier i Zabaw „Mały Mistrz” to nowa 
propozycja MSZS mająca na celu uaktywnienie 
uczniów i zachęcenie ich do uprawiania sportu. 
Wielość konkurencji sprawia, że wśród ucze-
stników wyzwala się wrodzona chęć do rywali-
zacji, bo emocje towarzyszą im do samego końca 
zawodów. Zgodnie z regulaminem każda ekipa 
składała się z czterech dziewcząt i czterech chłop-
ców, a turniej składał się z dwunastu konkuren-
cji – są to gry i zabawy popularne wśród uczniów 
młodszych klas szkół podstawowych. O końcowej 
klasyfikacji decyduje suma punktów zgromadzo-
nych we wszystkich konkurencjach. Satysfakcjo-
nujące jest to, że już w tej pierwszej edycji turnie-
ju swoją obecność zaznaczyła gmina Brzesko.

Drużyna reprezentująca ZS-P Brzesko zosta-
ła znakomicie do tych zmagań przygotowana. 
Najpierw zwyciężyła w eliminacjach na szczeblu 
gminy, by później po pełnej emocji walce się-
gnąć po brązowy medal. W wojewódzkim finale 
zwyciężyła SP 1 Mszana Dolna, a drugie miej-
sce zajęła SSP Niepołomice Jazy. Losy trzeciego 
miejsca ważyły się do ostatniej z dwunastu tur-
niejowych konkurencji. Po dziesięciu „dwójka” 
z Brzeska przegrywała z ZS-P Skawica różnicą 
dwóch punktów. W jedenastej konkurencji – dru-

żynowych rzutach piłką lekarską – nasza druży-
na zniwelowała tę stratę z nawiązką, osiągając 
trzypunktową przewagę nad rywalami. W fi-
nałowej odsłonie przeciwniczki nadrobiły tylko 
jedno oczko, a to oznaczało, że brązowe medale 
powędrowały do Brzeska. Ten historyczny suk-
ces osiągnęła drużyna w składzie: Dorota Du-
mieńska, Lena Kopacz, Hanna Ludew, Oliwia 
Mardoń, Kamil Jedynak, Ignacy Kania, Lena 
Kopacz, Natan Kural. 

***
Wojewódzkie finały zostały poprzedzone eli-

minacjami na szczeblu poszczególnych gmin. 
Gospodarzem brzeskich kwalifikacji była Szkoła 
Podstawowa w Okocimiu. Do zawodów przystą-
piły trzy drużyny – oprócz zespołu gospodarzy 
były to ZS-P Brzesko oraz SP Poręba Spytkow-
ska. Mali Mistrzowie z brzeskiej „dwójki” uzy-
skali 36 punktów, drugie miejsce zajęła SP Oko-
cim (25 pkt), a trzecie SP Poręba Spytkowska (21 
pkt). Wszystkie trzy drużyny otrzymały dyplo-
my i puchary ufundowane przez Urząd Miejski 
w Brzesku. Wprawdzie na początek na tym eta-
pie wystartowały tylko trzy drużyny, ale można 
być pewnym, że już w następnym roku szkolnym 
grono uczestników znacznie się powiększy. WP 

Mali Mistrzowie z Brzeska

Brązowy medal zdobyła reprezentacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Brzesku w wojewódzkim finale Turnieju Gier i Zabaw „Mały Mistrz” 
rozegranym w Mszanie Dolnej. Podopieczni Magdaleny Mardoń i Renaty 
Rożkowicz do samego końca rywalizacji walczyli o miejsce na podium. 
Trzecie miejsce to kolejne punkty dopisane brzeskiej „dwójce” do kla-
syfikacji generalnej Igrzysk Dzieci organizowanych przez Małopolski 
Szkolny Związek Sportowy.

Podopieczni Mateusza Urbana do turnieju fina-
łowego dotarli po przebrnięciu dwuetapowych 
eliminacji – gminnych i rejonowych. W Łącku 
do walki o tytuły mistrzów Małopolski przystąpiło 
pięć drużyn, prezentujących bardzo wyrównany 
poziom. Kwestia końcowego triumfu w całych za-
wodach pozostawała nierozstrzygnięta do ostat-
niego meczu, w którym brzescy piłkarze zmierzyli 
się z reprezentantami SP 11 Nowy Targ. Przed 
tym spotkaniem brzeska „dwójka” wyprzedzała 
rywali o jeden punkt i nawet remis wystarczał 
im do zgarnięcia całej puli. Ostatecznie, po emo-
cjonującej walce górą byli nowotarżanie, którzy 
wygrali nieznacznie 2:1 i sięgnęli po mistrzowską 
koronę. Dla zawodników ZS-P Brzesko była to je-
dyna przegrana w turnieju. Wcześniej zanotowali 
dwa zwycięstwa i jeden remis, co pozwoliło im za-
jąć wysokie, drugie miejsce. Ten wicemistrzowski 
tytuł wywalczyli: Patryk Czosnek, Jakub Dudzik, 
Oliwier Goryczko, Sebastian Kania, Szymon Put, 
Karol Sala, Maciej Sambor, Patryk Szałas, Szy-
mon Szewczyk i Szymon Wawryka. MG 

WYNIKI
SP Zakrzów – SP 11 Nowy Targ 1:0, SMS 
Wieliczka – SP 3 Limanowa 2:1, SP Za-
krzów – ZS-P Brzesko 0:2, SP 3 Limano-
wa – SP 11 Nowy Targ 1:4, SMS Wielicz-
ka – ZS-P Brzesko 2:3, SP Zakrzów – SP 
3 Limanowa 0:1, SMS Wieliczka – SP 11 
Nowy Targ 1:3, SP 3 Limanowa – ZS-P 
Brzesko 2:2, SMS Wieliczka – SP Zakrzów 
4:0, SP 11 Nowy Targ – ZS-P Brzesko 2:1.

TABELA
1. SP 11 Nowy Targ 4   9   9:4
2. ZS-P Brzesko 4   7   8:6
3. SMS Wieliczka 4   6   9:7
4. SP 3 Limanowa 4   4   5:8
5. SP Zakrzów 4   3   1:7

Wicemistrzowie Małopolski
Młodzi futboliści z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzesku zajęli drugie miejsce 
w wojewódzkich finałach Igrzysk Dzieci w halowej piłce nożnej. Turniej rozegrany został 
w hali sportowo-widowiskowej w Łącku. 
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JASIEŃ. W sali gimnastycznej przy miej-
scowej Szkole Podstawowej zostały roze-
grane Indywidualne Mistrzostwa Gminy 
Brzesko w tenisie stołowym, w których 
wzięli udział uczniowie szkół podstawo-
wych rywalizujących w Igrzyskach Dzieci 
oraz Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Zwy-
cięzcami w poszczególnych kategoriach 
zostali Gabriela Ćwik (ID – SP Poręba 
Spytkowska), Dominik Karwasiński 
(ID – ZS-P Brzesko), Julia Michalik 
(IMS – SP Szczepanów) oraz Szymon 
Ćwik (IMS – SP Poręba Spytkowska).

W zawodach wystartowało łącznie 37 
osób (9 dziewcząt i 28 chłopców). Wszystkie 
mecze sędziowali Franciszek i Marek Jasiel-
scy. Wyniki w poszczególnych kategoriach 
są w pewnym sensie odzwierciedleniem 
pingpongowej hierarchii w gminie. Zwycięz-
cami zostali przedstawiciele drużyn, które 

nieco wcześniej sięgały po sukcesy w rywa-
lizacji zespołowej. Do gry w najmłodszej ka-
tegorii wiekowej dziewcząt zgłosiła się tylko 
Gabriela Ćwik, jednak rozgrywając kilka 
sparingowych meczów udowodniła, że tytuł 
mistrzyni gminy zasłużenie się jej należy.

Uczestnicy zawodów i ich opiekunowie 
zgodnie zwracają uwagę na profesjonalną 
organizację turnieju. W początkowej fa-
zie mecze rozgrywane były równolegle na 
ośmiu stołach. Część z nich została nie-
dawno zakupiona przez działający przy 
jasieńskiej Szkole Podstawowej Uczniow-
ski Klub Sportowy Feniks dzięki wspar-
ciu udzielonemu przez firmę CAN-PACK.

Ostatnim akcentem zawodów było wrę-
czenie dyplomów i ufundowanych przez 
Urząd Miejski medali, które w imieniu bur-
mistrza Brzeska przekazała dyrektor szko-
ły w Jasieniu, Marzena Łanocha. MB 

WYNIKI

Igrzyska dzieci – chłopcy: 1. Dominik Karwasiński, 2. Adam Machowski (obaj 
ZS-P Brzesko), 3. Kamil Grzesik, 4. Wiktor Święch, 5. Colin Kubala (wszyscy SP Po-
ręba Spytkowska), 6. Filip Wojtas (SP Jasień), 7. Filip Banaś, 8. Jakub Budzik (obaj 
ZS-P Brzesko). 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – chłopcy: 1. Szymon Ćwik (SP Poręba Spytkow-
ska), 2. Kacper Przybyło (SP Szczepanów), 3. Mikołaj Ryś (SP Poręba Spytkowska), 
4. Przemysław Nowak (SP Szczepanów), 5. Julian Samek, 6. Kevin Kubala (obaj 
SP Poręba Spytkowska), 7. Dawid Tyrkiel (SP Mokrzyska), 8. Kacper Starowicz 
(SP Szczepanów). 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – dziewczęta: 1. Julia Michalik (SP Szczepanów), 
2. Wiktoria Szczupak-Biel (SP Jasień), 3. Emilia Starowicz (SP Szczepanów), 4. We-
ronika Góral (SP Jasień), 5. Magdalena Święch (SP Poręba Spytkowska), 6. Julia 
Koczwara (SP Szczepanów), 7. Julia Lipka (ZS-P Jadowniki), 8. Barbara Dawiec 
(SP Jasień). 

Indywidualni mistrzowie ping ponga

Głównym celem pokazu było 
zachęcenie szkolnej młodzieży 
do uprawiania dyscypliny spor-
towej, która wyrabia refleks, 
zwinność, a przede wszystkim 
znakomicie wpływa na prawi-
dłowy rozwój fizyczny. 

Spotkanie w „trójce” to jeden 
z punktów projektu sponsoro-
wanego przez Polski Związek 
Tenisa Stołowego, Ministerstwo 
Sportu i Turystyki oraz TG So-
kół. Wzięło w nim udział 120 
uczniów z klas 1–3 Szkoły Pod-
stawowej nr 3. Prowadzącemu 
zajęcia Mateuszowi Malikowi 
pomagali trenowani przez niego 
zawodnicy. Dzieci mogły poznać 
walory ping ponga obserwu-
jąc pokazowe gry, uczestnicząc 
w zabawach, konkursach i ćwi-
czeniach prezentowanych przez 

swoich gości. Same spróbowały 
swoich umiejętności w przebija-
niu celuloidowej piłeczki na dru-
gą stronę siatki. Na zakończenie 
spotkania otrzymały drobne 
upominki i nagrody ufundowane 
przez PZTS. Główny cel wizyty 
sportowców i ich trenera został 
osiągnięty, bo spora grupa dzieci 
wyraziła chęć wstąpienia do sek-
cji tenisa stołowego, która jest 
sportową wizytówką TG Sokół 
w Brzesku. 

– Tenis stołowy to dyscypli-
na widowiskowa, ale też trudna 
technicznie. Niezaprzeczalnie 
jest świetnym sportem dla dzieci. 
Rozwija ich inteligencję, zwięk-
sza koordynacje ruchową, do-
skonali koncentrację i szybkość 
reakcji – mówi Mateusz Ma-
lik – Jestem bardzo zadowolony 

ze spotkania w SP 3 Brzesko. 
Na wielkie słowa podziękowania 
zasługuje prezes TG Sokół pan 
Edward Knaga, który wsparł 
nas w tym projekcie. 

Mateusz Malik, trener i sę-
dzia tenisa stołowego, to nadal 
czynny zawodnik, występujący 
aktualnie w II-ligowym UKS 
Orlęta Bilcza. W przeszłości re-
prezentował barwy słowackiego 
I-ligowego klubu PPC Fortuna 
Kezmarok, z którym w sezonie 
2019/2020 wywalczył awans 
do Extraligi. Pod jego wodzą dru-
żyna TG Sokół w poprzednim se-
zonie awansowała do rozgrywek 
wschodniej grupy IV ligi. Sporo 
jego wychowanków to wielo-
krotni mistrzowie województwa 
małopolskiego oraz uczestnicy 
Mistrzostw Polski. EK 

Spotkanie z mistrzem
W Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku miało miejsce wydarzenie przebiegające pod hasłem 
„SPOTKAJ SIĘ Z MISTRZEM W SWOJEJ SZKOLE!”. Był to praktyczny pokaz tenisa 
stołowego na wysokim poziomie poprowadzony przez Mateusza Malika, trenera sekcji ping-
pongowej Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. 

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Brzesko zaprasza na za-
jęcia tenisa stołowego dla dzieci (roczniki 2013, 2014, 2015), 
które odbywają się w każdy piątek (w godzinach 16.45–18.00) 
w małej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych 
i Branżowych przy ulicy Piastowskiej w Brzesku. Szczegó-
łowe informacje można uzyskać telefonicznie (790 608 602).
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku był gospodarzem Druży-
nowych Mistrzostw Gminy w badmintonie rozgrywanych w ramach 
Igrzysk Dzieci. Triumfatorem turnieju, w którym wystartowały cztery 
drużyny, został zespół reprezentujący Szkołę Podstawową w Jasieniu. 

Reprezentacja SP Jasień to jedyna niepokonana ekipa w tych za-
wodach. Ten sukces wywalczyli Filip Wojtas, Paweł Zelek i Mariusz 
Zwierz, których do zwycięstwa w roli trenera poprowadził Marek Bo-
chenek. 

Dodatkową atrakcją turnieju był pojedynek przedstawiciela zwy-
cięskiego teamu, Filipa Wojtasa z … Tomaszem Latochą. Po dwuse-
towej wyrównanej potyczce minimalnie lepszy okazał się ten młodszy 
badmintonista. Burmistrz nie stracił jednak rezonu, bo wkrótce po-
tem wraz z Urszulą Białką, dyrektor ZS-B Brzesko wręczył uczestni-
kom zawodów ufundowane przez Gminę Brzesko puchary i dyplomy. 

Reprezentanci szkoły z Jasienia czasu na odpoczynek nie mieli 
zbyt wiele, bo już kilka dni później zmierzyli się z drużyną SP Złota 
w meczu, którego stawką był tytuł Mistrzów Powiatu Brzeskiego. 
Podopieczni Marka Bochenka pewnie wygrali 3:0, co dało im awans 
do wojewódzkich fi nałów Igrzysk Dzieci, które zostały rozegrane 
w Gorlicach. Szkołę z Jasienia reprezentowali na tych zawodach Fi-
lip Wojtas i Paweł Wojtas, którzy wywalczyli piąte miejsce. MB  

Badmintonowi 
mistrzowie

W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Ja-
sieniu zostały rozegrane Drużynowe Mistrzostwa 
Gminy Brzesko w badmintonie zorganizowane 
w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zarówno 
w rywalizacji dziewcząt jak i chłopców najlepsza 
okazała się reprezentacja SP Okocim. 

W konkurencji chłopców wystartowały tylko 
dwie drużyny, dlatego o zajęciu pierwszego miej-
sca decydował jeden mecz, w którym SP Okocim 
pokonała 3:0 SP Jasień. Zwycięzcy, których tre-
nerem jest Paweł Olchawa, występowali w skła-

dzie: Bartosz Chruściel, Jakub Piekarz, Błażej 
Zaleński. 

Do turnieju dziewcząt zgłosiły się trzy repre-
zentacje. Tu również górą były badmintonistki 
z Okocimia. Podopieczne Pawła Olchawy zwy-
ciężyły ZS-P Brzesko oraz SP Jasień w identycz-
nym stosunku 3:1. Drugie miejsce wywalczyła 
SP Jasień, która po zaciętym meczu wygrała 
3:2 z ZS-P Brzesko. Złote medale dla SP Okocim 
zdobyły Aleksandra Kural, Emilia Zydroń oraz 
Kamila Zydroń. MB 

Bezkonkurencyjna SP Okocim

W hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 
w Brzesku zostały rozegrane turnieje koszyków-
ki 3×3 dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej. Pierwsze miejsca i awans 
do rozgrywek rejonowych wywalczyły reprezen-
tacje SP Jasień (dziewczęta) oraz SP 3 Brzesko 
(chłopcy). 

Dziewczęca drużyna z Jasienia udział w tur-
nieju zakończyła z kompletem zwycięstw, jed-
nak wywalczenie końcowego sukcesu nie przy-
szło jej łatwo. Aż trzy mecze wygrała różnicą 
zaledwie jednego punktu, co najlepiej świadczy 
o wyrównanym poziomie uczestniczek zawodów. 
Kwestia pierwszego miejsca wyjaśniła się dopie-
ro w ostatnim meczu, kiedy to naprzeciw siebie 
stanęły dwie niepokonane wcześniej SP Jasień 
oraz SP 2 Brzesko. Jasienianki zwyciężyły 9:5 
i to one mogły się cieszyć z awansu na szczebel 
rejonowy. 

Równie emocjonujący był turniej chłopców, 
w którym żadna z drużyn nie zachowała do końca 
miana niepokonanej. Najbliżej tego osiągnięcia 
była „jedynka” z Jadownik, która do fi nału zawo-
dów dotarła po serii trzech zwycięstw. W meczu 
decydującym o pierwszym miejscu zmierzyła się 
z brzeską „trójką”, którą w fazie grupowej poko-
nała 4:2. Brzeszczanie wzięli jednak rewanż na 
swoich wcześniejszych pogromcach, wygrali 5:4, 
co oznacza, że będą reprezentować naszą gminę 
w eliminacjach rejonowych. 

Mecze rozegrane w hali sportowej SP 3 Brze-
sko sędziowali Iwona Janas (turniej dziewcząt) 
oraz Bogusław Dymek (turniej chłopców).  MB

Emocje pod koszem
WYNIKI TURNIEJU CHŁOPCÓW

Grupa A: SP Mokrzyska – SP Szczepanów 
5:3, SP 2 Brzesko – SP Okocim 2:0, SP Mo-
krzyska SP 2 – Brzesko 4:2, SP Szczepanów 
– SP Okocim 0:1, SP Mokrzyska – SP Okocim 
3:4, SP Szczepanów – SP 2 Brzesko 2:4. 
1. SP Mokrzyska 3 5 12: 9
2. SP 2 Brzesko 3 5 8: 6
3. SP Okocim 3 5 5: 5
4. SP Szczepanów 3 3 5:10
Grupa B: SP 1 Jadowniki – SP 3 Brzesko 4:2, 
SP 3 Brzesko – SP Jasień 7:1, SP Jasień – SP 
1 Jadowniki 2:7. 
1. SP 1 Jadowniki 2 4 11: 4
2. SP 3 Brzesko 2 3 9: 5
3. SP Jasień 2 2 3:14

Półfi nały: SP 3 Brzesko – SP Mokrzyska 5:1, 
SP 1 Jadowniki – SP 2 Brzesko 3:1.
Mecz o 3. miejsce: SP Mokrzyska – SP 2 
Brzesko 4:1.
Finał: SP 3 Brzesko – SP 1 Jadowniki 5:4. 
Skład zwycięskiej drużyny: Kacper Gicala, 
Bartosz Góra, Dominik Grabarz, Jakub Okas, 
Patryk Rabiasz, Karol Wojewoda. Opiekun: 
Monika Dudek. 

WYNIKI TURNIEJU DZIEWCZĄT

SP 3 Brzesko – SP Okocim 8:3, SP Szczepanów 
– SP Jasień 0:7, SP 2 Brzesko – SP 1 Jadowniki 
4:0, SP 3 Brzesko – SP Jasień 2:3, SP Okocim 
– SP 2 Brzesko 0:8, SP 3 Brzesko – SP 1 Ja-
downiki 6:3, SP 3 Brzesko – SP 2 Brzesko 2:4, 
SP 1 Jadowniki – SP Jasień 2:3, SP Okocim – 
SP Szczepanów 1:0, SP 2 Brzesko – SP Szcze-
panów 7:2, SP 1 Jadowniki – SP Okocim 1:3, 
SP 3 Brzesko – SP Szczepanów 4:2, SP Jasień 
– SP Okocim 5:4, SP Szczepanów – SP 1 Ja-
downiki 3:2, SP Jasień – SP 2 Brzesko 9:5.

Tabela końcowa
1. SP Jasień 5 10 27:13
2. SP 2 Brzesko 5 9 28:13
3. SP 3 Brzesko 5 8 22:15
4. SP Okocim 5 7 11:22
5. SP Szczepanów 5 6 7:21
6. SP 1 Jadowniki 5 5 8:19

Skład zwycięskiej drużyny: Olimpia Brzyk, 
Kamila Jaworska, Wiktoria Konieczny, Emilia 
Rybacka, Wiktoria Szczupak-Biel. Opiekun: 
Daniel Bujak.

WYNIKI MISTRZOSTW GMINY

SP Okocim – SP 3 Brzesko 3:0, ZS-P Brzesko – SP Jasień 0:3, SP 
Okocim – SP Jasień 1:3, SP 3 Brzesko – ZS-P Brzesko 0:3, ZS-P 
Brzesko – SP Okocim 3:0, SP Jasień – SP 3 Brzesko 3:1.

TABELA
1. SP Jasień 3 6 9:2
2. ZS-P Brzesko 3 5 6:3
3. SP Okocim 3 4 4:6
4. SP 3 Brzesko 3 3 1:9
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