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Reżyser filmowy, scena-
rzysta, dziennikarz, pasjo-
nat historii. Jego najnowszy, 
bogaty w  lokalne wątki film 
„Dzbany piany”, traktujący 
o  sekretach i  historii warze-
nia piwa od prehistorii do 
współczesności, będzie miał 
premierę 18 czerwca w  RCKB 
(patrz str. 24).

Od lat związany jest z lo-
kalnymi rozgłośniami radio-
wymi. Był reporterem m.in. 
Radia Kraków i RDN Małopol-
ska, redaktorem naczelnym 
tarnowskiego Radia Maks 
oraz dyrektorem programo-

wym i szefem anteny radia ESKA Tarnów. Jako dziennikarz prasowy pisał m.in. dla tygodników 
Wprost, Polityka i miesięcznika Press. W latach 1992–1994 współtworzył Brzeski Magazyn In-
formacyjny. Obecnie współpracuje z tygodnikiem TEMI. Na zlecenie Wschodnioeuropejskiego 
Centrum Demokratycznego prowadził szkolenia dziennikarzy w Kirgistanie i na Białorusi.

Najwięcej uwagi poświęca wytwórni filmowej Studio.pl, którą powołał do życia w  2010 
roku. Spod jego ręki wyszły m.in. trylogia pierwszowojenna, „Pustelnik znad Dunajca”, „Zaraz 
wracam – Zbigniew Bruno Szulc”, czy „Prapoczątki Przedgórza”. Poprzedni film - „Człowiek z po-
wietrza”, opowiadający historię Jana Wnęka, zwanego Ikarem z Odporyszowa, spotkał się z cie-
płym przyjęciem publiczności, podczas premiery w Muzeum Lotnictwa Polskiego. 

O nich się mówi

Kalendarium 
brzeskie
42 lata temu

W Brzesku odbyła się uroczystość 
z okazji 135-lecia produkcyjnej działal-
ności słynnego na cały świat browaru 
„Okocim”. Podczas uroczystości I sekre-
tarz KW PZPR Jan Sokołowski udekoro-
wał zakładowy sztandar złotą odznaką 
„Za Zasługi dla Ziemi Tarnowskiej”.

(Temi, 7 czerwca 1980 r.)

28 lat temu
5 maja był dla pracowników nowej 

Fabryki Puszek Napojowych w Brzesku 
ważnym wydarzeniem. Uroczyste uru-
chomienie linii produkującej wieczka 
łatwootwieralne SOT 206 w oddziale 
Spółki w Brzesku było okazją do spot-
kania z Dyrekcją Spółki CAN-PACK S.A. 
oraz głównym udziałowcem Frederico 
Giorgio z Can Corporation z Pensylwal-
nii będącym jednocześnie współwłaś-
cicielem Pol-Am-Pack S.A. w Brzesku.

(BIM, czerwiec 1994 r.)

24 lata temu
Zakończyły się tegoroczne Dni 

Brzeska – impreza, która przyciągnęła 
tłumy brzeszczan. Pojawiły się w Brze-
sku wielkie gwiazdy: Elektryczne Gitary, 
Renata Przemyk i Golden Life.

(Gazeta Krakowska, 1 czerwca 1998 r.)

21 lat temu
Piłkarski „Hit sezonu”. Tak reklamo-

wały afisze mecz piłki nożnej pomiędzy 
drużynami radnych Brzeska i Bochni, 
który odbył się na stadionie „Okocim-
skiego” w Brzesku. Po zaciętym meczu 
wygrali samorządowcy z Brzeska 2:0.
(Gazeta Krakowska, 26 czerwca 2001 r.)

19 lat temu
Za przystąpieniem naszego kraju 

do Unii Europejskiej głosowało łącz-
nie 12.459 mieszkańców naszej gminy, 
przeciwko było 3486. Brzesko powie-
działo Unii „tak”! W skali kraju frekwen-
cja wyniosła 58,85%, głosów na tak było 
77,45%, przeciw – 22,55%.

(BIM, czerwiec 2003 r.)

Piknik motocyklowy na Bocheńcu, cieszący się dużym uznaniem, zgromadził w   tym roku tłumy.  
Jego uczestnicy mogli m.in. obejrzeć pokaz motocyklowego trialu. Szczegóły na str. 7

Marek kołdras
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Ponad 14,2 mln zł pozyskał brzeski samorząd w ramach drugiej edycji Polskiego 
Ładu. Wsparcie zostanie przeznaczone na realizację trzech projektów zgłoszonych 

przez gminę do programu. – Złożyliśmy trzy wnioski, uzyskując maksymalną pulę 
dofinansowania – komentuje Tomasz Latocha, burmistrz Brzeska. 

Miliony dla 
Brzeska 

Dwa spośród trzech wniosków dotyczyły 
remontów licznych dróg i  chodników w  mie-
ście. Trzeci związany był z zagospodarowaniem 
przyszkolnych terenów przy ZS-P Brzesko. 
O  takim wyborze inwestycji zadecydowała 
konsekwentnie realizowana strategia popra-
wy jakości dróg na terenie gminy oraz pilna 
potrzeba modernizacji otoczenia szkoły, której 
budynek pamięta jeszcze czasy Polski Ludowej. 
Burmistrz Brzeska podkreśla, że w poprzedniej 
kadencji samorząd na remonty dróg wydawał 
0,5 mln zł rocznie, zaś w tym roku wydatki są 
siedem razy większe, ale to wciąż nie wystar-
cza, by odpowiedzieć na wszystkie potrzeby. – 
Dlatego zdecydowaliśmy się na ten cel sięgnąć 
także po pieniądze spoza budżetu i efekty na 
pewno będą widoczne – dodaje. 

Osiedlowe remonty
Pierwszy z drogowych projektów obejmu-

je remonty jezdni, znajdujących się na terenie 
osiedli mieszkaniowych w  Brzesku. Remonto-
wi poddane zostaną drogi o dużym natężeniu 

ruchu, które od lat nie były modernizowane. 
Prace obejmą łącznie ponad 3 kilometry dróg. 
Poza wymianą nawierzchni wykonane zosta-
ną krawężniki, chodniki, odwodnienia, a także 
oznakowania poziome i pionowe.

Prace prowadzone będą na ulicach: Kossa-
ka, Kościuszki, Mickiewicza, Ogrodowej, Dwor-
cowej, Wyzwolenia, Bolesława Chrobrego, 
Świerkowej, Lawendowej, a  także na osiedlu 
Jagiełły. Remontowane będą odcinki o długoś-
ci od 100 do ponad 400 metrów. 

Modernizacja  
w centrum

Drugi drogowy projekt realizowany będzie 
w śródmieściu Brzeska. Chodzi o strategiczne 
ulice łączące handlowo-usługowe centrum 
miasta z pobliskimi osiedlami (Stare Miasto i Ja-
giełły) oraz ośrodkami kulturalno-społeczny-
mi. Modernizacja obejmie śródmiejskie drogi 
o łącznej długości blisko 3,7 kilometra, a zakres 
prac będzie podobny, jak w  przypadku ulic 
osiedlowych. Remonty wykonane zostaną na 

ulicach: Legionów Piłsudskiego, Uczestników 
Ruchu Oporu, Głowackiego, Berka Joselewicza, 
Krótkiej, Długiej, Jana Sobieskiego, Puszkina, 
Fryderyka Chopina, Browarnej, Brzezowieckiej, 
Mieszka I  oraz na osiedlu Jagiełły. Długość 
przebudowywanych odcinków wyniesie od  
70 do blisko 700 metrów. 

dla uczniów i dla 
mieszkańców

Trzeci z  projektów to zagospodarowanie 
terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Brzesku wraz z budową miasteczka rowero-
wego i  placu zabaw. Władze gminy zdecydo-
wały się wystąpić o dofinansowanie na ten cel 
z kilku powodów. Jednym z nich jest fakt, że to 
największa w gminie placówka oświatowa, do 
której uczęszcza około 1000 uczniów, wśród 
których liczną grupę stanowią dzieci z niepeł-
nosprawnościami. Ponadto w tym samym bu-
dynku znajduje się Miejskie Centrum Obsługi 
Oświaty odwiedzane przez wielu nauczycieli 
i  dyrektorów szkół. Wreszcie obiekt zlokalizo-
wany jest w  sąsiedztwie Osiedla Kopaliny-Ja-
giełły i Kościuszki-Ogrodowa, liczących łącznie 
7,5 tysiąca mieszkańców.  Modernizacja boiska 
i miasteczka rowerowego poprawi warunki na-
uczania i  egzaminowania osób, ubiegających 
się o  kartę rowerową, których w  ciągu roku 
jest około 300. Inwestycja w  dużym stopniu 
rozwiąże także problem permanentnego bra-
ku miejsc parkingowych dla rodziców, miesz-
kańców i  interesantów, załatwiających spra-
wy w MCOO. Dzieci będą też mogły korzystać 
z nowych urządzeń na placu zabaw.  

Realizacja wszystkich trzech projektów ma 
się zakończyć w 2024 roku. 

(w, g)

raport

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNYNr 06 (329) Rok XXX

Na remonty dróg osiedlowych w Brzesku gmina otrzymała ponad  
4,6 mln zł, a na przebudowę dróg w śródmieściu Brzeska przyznano 

gminie blisko 4,7 mln zł. W obu przypadkach miało to pokryć 95 procent 
kosztów całkowitych inwestycji. Dofinansowanie na zagospodarowanie 
terenu przy szkole wyniosło ponad 4,9 mln zł , co miało stanowić blisko 

79 procent kosztów całkowitych. Dzisiaj w związku z radykalnym  
wzrostem cen materiałów i usług wiadomo, że o zachowaniu tych  

proporcji nie ma mowy i gmina będzie musiała z własnego budżetu  
pokryć znacznie większą część kosztów niż zakładano.  
Konkrety będą znane po rozstrzygnięciu przetargów. 
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Modernizacja boiska kosztowała około 250 tysięcy złotych, 
a gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie z programu 
„Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa MIRS” 

w wysokości 44 tysięcy złotych. Stara asfaltowa płyta zosta-
ła zastąpiona bezpieczną nawierzchnią ze sztucznej trawy. 
Nieco wcześniej wykonano prace związane z rewitalizacją 
zieleni na terenie bezpośrednio sąsiadującym z boiskiem. 

Wydano na to ponad 41 tys. zł, pozyskując dofinansowanie 
w wysokości niespełna 7 tys. zł  z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

Pierwszy turniej na nowym boiskuZmodernizowane 
boisko sportowe 

przy Szkole 
Podstawowej nr 1 

w Brzesku zostało 
z początkiem 

czerwca oficjalnie 
oddane do użytku. 
Wydarzenie stało 

się okazją do 
rywalizacji piłkarzy 

i wieloboistów 
oraz do 

międzynarodowej 
polsko-ukraińskiej 

konfrontacji. 

Wprawdzie prace przy obiek-
cie zakończono jesienią ubiegłe-
go roku, ale sanitarne obostrzenia 
powodowały, że nie mogło być 
wówczas mowy o zorganizowaniu 
masowej imprezy. Piotr Podłęcki, 
dyrektor szkoły, odłożył świę-
towanie do tegorocznego Dnia 
Dziecka, mając nadzieję, że epide-
miczne przeszkody ustaną. Gdy 

kilka miesięcy później ogranicze-
nia zostały zniesione, można było 
zorganizować imprezę zgodnie 
z planem. 

Po symbolicznym otwarciu 
boiska w rolach głównych wystąpi-
ły dzieci. Chłopcy ze starszych klas 
wzięli udział w  I Turnieju Piłki Noż-
nej o  Puchar Dyrektora Szkoły. Dla 
młodszych dzieci przygotowano 
wielobój złożony z konkurencji do-

R E K L A M A

stosowanych do ich wieku. Kulmi-
nacyjnym punktem wydarzenia był 
międzypaństwowy mecz piłki noż-
nej Polska – Ukraina, w którym zmie-
rzyli się uczniowie z Brzeska oraz ich 
ukraińscy koledzy, którzy z powodu 
wojny w ich kraju od kilku tygodni 
mieszkają na terenie naszej gminy 
i uczęszczają do szkoły w Brzesku.

Rozgrywkom towarzyszyły 
pokazy w  wykonaniu szkolnego 

zespołu cheerleaderek, a rywaliza-
cji przyglądały się także zaproszo-
ne dzieci z dwóch brzeskich przed-
szkoli – „jedynki” oraz „czwórki”. 
Maluchy przebrane za postaci 
znane z popularnych bajek i baśni 
kibicowały starszym koleżankom 
i kolegom, a ich kostiumy powsta-
ły w  ramach zajęć prowadzonych 
przez obie placówki we współpra-
cy z Powiatową i Miejską Biblioteką 
Publiczną w Brzesku.

Zanim zawody się rozpoczę-
ły, do protokołu został wpisany 
pierwszy oficjalnie zdobyty gol 
na nowym boisku. Strzelcem tej 
historycznej bramki był burmistrz 
Tomasz Latocha, który uczynił to 
po zespołowej akcji, zakończonej 
efektownym dryblingiem i celnym 
strzałem. Do gola dołożył jeszcze 
okazałych rozmiarów worek z pił-
kami, które będą służyć podczas 
lekcji wychowania fizycznego i za-
jęć pozalekcyjnych.  

(w, g)
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W  przypadku ulicy Kołłątaja 
w  pierwszym etapie prowadzone 
są prace brukarskie, obejmujące 
budowę chodników po obu stro-
nach jezdni. W  dalszej kolejności 
wykonane będą: miejscowe fre-
zowanie istniejącej nawierzch-
ni,   położenie   warstwy wiążącej 
z betonu asfaltowego oraz nowej 
nawierzchni asfaltowej, regulacja 
włazów, wpustów i studzienek ka-
nalizacyjnych. W ramach remontu 
planowane jest odmulenie istnie-
jącej kanalizacji opadowej. Na wy-
sokości plebanii powstanie pod-
wyższone przejście dla pieszych 
z  kostki brukowej, wymienione 
zostaną znaki drogowe, pojawi się 
też oznakowanie poziome.

Remont obejmuje odcinek 
jezdni o długości 760 m. Koszt in-
westycji wyniesie blisko 1,4 mln zł, 
przy czym z  własnego budżetu 
gmina wyłoży na ten cel prawie 
450 tys. zł. Pozostałą część pokryje 
dofinansowanie z Polskiego Ładu.

Na modernizację ulicy Koł-
łątaja zdecydowano się nie przez 
przypadek. Stanowi ona ważny 
szlak komunikacyjny, łączący ulicę 
Solskiego z autostradą A4. Remont 
znacznie poprawi komfort dojazdu. 
Do minimum ograniczony zostanie  
uciążliwy dla mieszkańców hałas, 
zmniejszy się też emisja spalin.

Komfortowo do 
Nowego Wiśnicza

Rozpoczęty mniej więcej 
w tym samym czasie remont ulicy 
Tęczowej w  Porębie Spytkowskiej 
to kolejna inwestycja drogowa, na 
którą gmina pozyskała dofinanso-
wanie z Polskiego Ładu. Całkowity 
jej koszt wynosi około 1,6 miliona 
złotych, zaś udział własny gminy 
Brzesko przekracza 412 tys. zł.

W  maju prowadzono prace, 
polegające na umocnieniu przy-
drożnych rowów tzw. korytkami, 
ale zakres wszystkich robót re-
montowych jest znacznie szerszy. 
Zmodernizowany zostanie blisko 
2-kilometrowy odcinek drogi łą-
czącej gminy Brzesko i Nowy Wiś-

nicz. Zlikwidowane będą przeło-
my, wyremontowane przepusty, 
wreszcie zostanie położona nowa 
nawierzchnia asfaltowa i wykona-
ne będą pobocza. Całość uzupełni 
oznakowanie poziome i pionowe. 
Zamontowane będą też trzy nowe 
wiaty przystankowe. Po zakoń-

czeniu prac znacznie poprawi się 
komfort przejazdu nie tylko dla 
mieszkańców Poręby Spytkow-
skiej, ale też obu sąsiadujących ze 
sobą gmin. Podobnie jak w  przy-
padku ulicy Kołłątaja wskutek re-
montu natężenie hałasu zostanie 
zminimalizowane, a  zmniejszenie 
zużycia paliwa spowoduje ograni-
czenie emisji spalin. 

Ogromny wzrost  
kosztów

Wraz z podpisaniem 1 czerwca 
umowy z wykonawcą przesądzony 
został także remont ulicy Szczepa-
nowskiej w  Brzesku. Przedsiębior-
stwo Robót Drogowo-Mostowych 
w  Jaśle, które wygrało przetarg, 
większość prac zrealizuje w  tym 
roku, ale cała inwestycja zostanie 
zakończona w roku przyszłym. 

Prace na odcinku ponad 950 m 
obejmą położenie nowej na-
wierzchni asfaltowej, a  także bu-
dowę chodnika o  długości blisko 
600 metrów. Zastosowane zostaną 
również rozwiązania poprawia-
jące bezpieczeństwo – radarowy 
wyświetlacz prędkości i jedno wy-
niesione przejście dla pieszych. Na 
pozostałych przejściach pojawi się 
dodatkowe oznakowanie.

Całkowity koszt prac wy-
niesie blisko 1,7 miliona złotych 
brutto. Oznacza to, że z  powodu 
rosnących cen materiałów i usług 
budowlanych, będzie on wyższy 
o  600 tys. zł niż to zakładał kosz-
torys inwestorski. Gmina Brzesko 
pozyskała na to zadanie dofinan-
sowanie z  Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg w wysokości ponad 
680 tys. zł, co stanowi 40 procent 
łącznej wartości prac.

  (w, g)

Duże inwestycje drogowe

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNYNr 06 (329) Rok XXX

Trwa remont ulicy Kołłątaja w Brzesku.

Ulica Tęczowa w Porębie Spytkowskiej – prace remotnowe. 

Dwie duże inwestycje drogowe rozpoczęto w drugiej połowie maja, a trzecia ruszyła w czerwcu. 
W efekcie w ciągu kilku miesięcy powinnyśmy korzystać ze zmodernizowanych ulic Kołłątaja w Brzesku 

oraz Tęczowej w Porębie Spytkowskiej, a w przyszłym roku sfinalizowany zostanie remont ulicy 
Szczepanowskiej w Brzesku. – Zapewne w trakcie prac pojawią się utrudnienia w ruchu drogowym,  

ale te niedogodności wynagrodzi nam wszystkim poprawa komfortu i bezpieczeństwa jazdy –  
mówi Tomasz Latocha, burmistrz Brzeska.  
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Moim zdaniem
Wacław Japa

prezes Klubu HDK Jadowniki

W tym roku spotkała nas miła niespo-
dzianka. Otóż kilka lat temu dochód z organizo-

wanego na Bocheńcu pikniku przeznaczyliśmy 
na rehabilitację Mariusza, który uległ groźnemu 

wypadkowi samochodowemu. Mało kto, oprócz nas, 
wierzył w to, że Mariusz odzyska pełną sprawność fizyczną. 

Jest to jednak twardy chłopak, który postanowił udowodnić przede 
wszystkim sobie, ale też wszystkim niedowiarkom, że stanie na nogi 
o własnych siłach i będzie mógł funkcjonować, ciesząc się dobrym 
zdrowiem. Dzisiaj po skutkach wypadku nie ma ani śladu. Wiara czy-
ni cuda, a nas ta historia utwierdza w przekonaniu, że warto poma-
gać. Teraz Mariusz daje nam motywację do dalszego działania. Na te-
goroczny piknik przybył ze swoją narzeczoną, by zaprosić całą naszą 
ekipę na rychły ślub i wesele. Mariuszu, nie gniewaj się, ale skorzy-
stamy tylko z pierwszej części zaproszenia. Gdybyśmy w komplecie 
przybyli na wesele, sprawilibyśmy tylko kłopot. A my jesteśmy raczej 
od pomagania. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.

Organizowany 
przez Klub HDK 

MotoJadowniki piknik 
motocyklowy na 

Bocheńcu nie jest 
zwykłą masową 

imprezą.  
To przede wszystkim 

duże wydarzenie 
charytatywne.  

- Cieszy nas fakt, 
że znowu możemy 
pomóc tym, którzy 

tej pomocy najpilniej 
potrzebują. - mówi 

prezes klubu Wacław 
Japa. 

Impreza ma już ugruntowaną 
pozycję w  środowisku i  każdego 
roku gromadzi setki motocykli-
stów z  różnych zakątków Polski. 

Motocykliści z otwartym sercem

Tym razem tj. 22 maja na wzgórzu 
zjawiło się blisko tysiąc pojazdów. 

Po raz kolejny główną ideą 
zlotu była zbiórka pieniędzy dla 
podopiecznych Fundacji Auxilium, 
pomagającej dzieciom, młodzieży 
i  dorosłym, wymagającym lecze-
nia i rehabilitacji. W związku z tym 
przez cały dzień Wojciech Podleś 
prowadził licytację przedmiotów 

R E K L A M A

przekazanych przez darczyńców. 
Zorganizowano również loterię 
fantową. Szczęściarzom, którzy 
wylosowali fanty, nagrody wręczył 
burmistrz Tomasz Latocha. Były 
wśród nich m.in. elektryczna hulaj-
noga, sportowy rower oraz sprzęt 
AGD. Ostateczna kwota, która zasi-
liła konto fundacji wyniosła blisko 
12 tys. zł. Zebrano również ponad 
4200 zł na rzecz przyjaciela moto-
cyklistów – Łukasza Bularza, któ-
ry w  wyniku pożaru stracił swój 
warsztat. W  trakcie pikniku trwa-

ła również akcja krwiodawstwa, 
która przyniosła blisko 17 litrów 
krwi. Organizatorów wsparli m.in. 
Urząd Miejski, Starostwo Powiato-
we, OSP Jadowniki oraz miejscowe 
Koło Gospodyń Wiejskich.

Zgodnie z wieloletnią tradycją 
piknik rozpoczął się mszą świę-
tą w  kościele św. Anny, po której 
motocykliści wzięli udział w  tra-
dycyjnej paradzie ulicami miasta 
i gminy. Program muzyczny wyda-
rzenia wypełniły koncerty rocko-
we w  wykonaniu zespołu Gravity 
of the Moon z Brzeska oraz tarnow-
skiej formacji Mercurius. Miłośnicy 
literatury mieli możliwość wzięcia 
udziału w spotkaniu z pisarką Sa-
biną Jakubowską, autorką książki 
„Akuszerki”, zyskującej popular-
ność daleko poza granicami gmi-
ny. Fani motoryzacji mogli podzi-
wiać pokaz motocyklowego trialu 
zaprezentowany przez Krzysztofa 
Martynę, wielokrotnego mistrza 
Polski w tej dyscyplinie. Symulację 
akcji ratowniczej zaprezentowali, 
jak zwykle, druhowie z OSP Jadow-
niki. Nie zabrakło też atrakcji dla 
najmłodszych uczestników pik-
niku, których zaproszono do mini 
wesołego miasteczka.  (k, w)



8 wydarzenia

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNYNr 06 (329) Rok XXX

Dzieci - mamom, mamy - dzieciom

Mamy z całej gminy Brzesko do wspólnego 
świętowania zaprosiło Koło Gospodyń Wiejskich 
w Okocimiu wraz z Grupą Śpiewaczą „Okocan-
ki”. Były wyjątkowe podziękowania za matczy-
ną troskę, łzy wzruszenia i okazja, by przy kawie 
i wypiekach podzielić się z innymi rodzicielskimi 
doświadczeniami. 

Początek tradycji?
Na ogłoszoną na Facebooku propozycję ini-

cjatorów wydarzenia odpowiedziało kilkadzie-
siąt pań. W Domu Ludowym w Okocimiu wraz 
ze swoimi dziećmi pojawiły się nie tylko mamy 
z Okocimia, ale także m.in. z Brzeska i Mokrzysk. 
Czekały na nich podziękowania i okolicznościo-
we życzenia w formie recytowanej i śpiewanej. 
Zaprezentowały się zarówno dzieci najmłodsze, 
jak i nieco starsze, a z repertuarem przygotowa-
nych na ten dzień pieśni wystąpiły „Okocanki”, 
którym akompaniował akordeonista. Za macie-
rzyński wysiłek dziękowali także burmistrz Brze-
ska Tomasz Latocha i  Franciszek Brzyk, prezes 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej, 
którzy ideę wsparli finansowo.

Do życzeń dołączono kwiaty i słodkie upo-
minki, a potem przy domowych wypiekach i ka-
wie mamy rozprawiały o dzieciach, wymieniając 

się wychowawczymi doświadczeniami. Spot-
kanie najwyraźniej przypadło zaproszonym do 
gustu, bo wspólna zabawa zakończyła się już po 
zmierzchu. Organizatorzy potraktowali to jako 
wyraźną zachętę do kontynuowania tego wy-
darzenia w przyszłości. – Skoro się podobało, to 
mam nadzieję, że to się przerodzi w dłuższą tra-
dycję – podkreśla Dorota Oleksy z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Okocimiu, jedna z organizato-
rek spotkania. 

aktorski rewanż
W  Domu Ludowym w  Jadownikach na 

początek były piosenki wykonane przez Julię 
Kostrzewę i  Kornelię Świątkowską oraz poka-
zy wokalno-taneczne w  wykonaniu Małych 
Jadowniczan, pracujących pod kierunkiem Ja-
nusza Cierlika. Rytmiczne brawa towarzyszące 
poszczególnym układom tanecznym zdawały 
się świadczyć, że kiełkujący od pewnego czasu 
pomysł reaktywowania działającego tu niegdyś 
zespołu ma solidne podstawy.

Mamy, którym dedykowano te występy, nie 
pozostały dłużne. W rewanżu przedstawiły swo-
im pociechom najpopularniejsze wiersze i bajki 
dla dzieci w  oryginalnych opracowaniach. Baś-

niowe widowisko okraszone było nie tylko grą 
aktorską na dobrym poziomie, ale i  starannie 
dopracowaną charakteryzacją oraz scenografią, 
której nie powstydziłyby się profesjonalne tea-
try. W baśniowe postaci wcieliły się: Marta Dadej 
(kucharz), Krystyna Franczyk (drwal), Joanna Ką-
dziołka (macocha), Monika Krzyształ (Pan Kotek), 
Sylwia Kurek (lekarz, aptekarz) Elżbieta Loranty 
(narratorka), Małgorzata Nosal (praczka), Aneta 
Palej (Jaś), Katarzyna Serwatka (fryzjer, pan Hi-
lary), Izabela Serwin (Kaczka Dziwaczka), Małgo-
rzata Szczupak (Małgosia), Małgorzata Żychla-
wik (Baba Jaga). 

- Staramy się w  stu procentach wykorzy-
stać potencjał, jaki daje nam odremontowany 
w  ostatnich czasach Dom Ludowy. W  tym bu-
dynku codziennie dzieje się coś ciekawego. Pro-
wadzimy zajęcia rękodzielnicze, popularyzuje-
my folklor. Grupy dziecięce i młodzieżowe cieszą 
się coraz większym zainteresowaniem.– komen-
tuje Elżbieta Loranty, opiekująca się świetlicą 
w  Domu Ludowym, działającą w  strukturach 
Miejskiego Ośrodka Kultury w  Brzesku. W  or-
ganizacji integracyjnego Dnia Mamy i  Dziecka 
gminną instytucję wsparło miejscowe Koło Go-
spodyń Wiejskich, przygotowując wypieki dla 
uczestników wydarzenia.   (g, WP)

W Okocimiu dla mam zaśpiewały „Okocanki”. 

W Jadownikach mamy i dzieci przygotowały wzajemnie coś dla siebie. 

Dzień Matki świętowano 
w całej gminie. W Okocimiu 

postawiono pierwszy 
krok w kierunku cyklicznej 

imprezy z tej okazji, 
a w Jadownikach dzieci 

zatańczyły dla mam, które 
zrewanżowały się im, 
dając popis aktorskich 

umiejętności.  
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Zjazd sołtysów 
w Szczepanowie

Ponad 300 sołtysów z całego województwa świętowało 
w sanktuarium św. Stanisława w Szczepanowie jubileusz 

30-lecia Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów. 
Z zaproszenia organizatorów skorzystali także przedstawiciele 

Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, zaprzyjaźnionych 
stowarzyszeń z innych województw, władz województwa 

małopolskiego oraz burmistrzów i wójtów nie tylko 
z Małopolski, ale także z innych regionów kraju.

Po polowej mszy św. w inten-
cji sołtysów była okazja, by pod-
sumować ich prace i  docenić za-
angażowanie na rzecz lokalnych 
wspólnot. Podkreślono szczegól-
ny charakter tej funkcji, polegający 
na staraniach o realizację potrzeb 
mieszkańców i  godzeniu czasem 
sprzecznych interesów. Wskazy-
wano na mediacyjną rolę sołtysek 
i  sołtysów oraz wyjątkowy cha-
rakter ich pracy związany z  cią-
głą oceną ich skuteczności przez 
mieszkańców. - Jesteśmy osoba-
mi, które bezpośrednio stykają się 
z mieszkańcami, z  ich pierwszymi 
potrzebami, pośrednikami między 
mieszkańcami a samorządem, stara-
my się, aby te sprawy, które nurtują 
mieszkańców, dosyć szybko realizo-
wać - komentowała w wypowiedzi 
dla Telewizji Małopolskiej Anna Lu-
bowiecka, sołtyska Szczepanowa. 

Sami sołtysi za współpracę 
dziękowali osobom wspierającym 
działalność ich stowarzyszenia. 
Okolicznościowe adresy z rąk pre-

zesa stowarzyszenia Grzegorza 
Przybyło odebrali między innymi: 
ksiądz doktor Jerzy Krzanowski 
–  kapelan małopolskich sołtysów, 
ksiądz prałat Władysław Pasiut – 
proboszcz parafii pw. św. Stanisła-
wa BM w Szczepanowie oraz bur-
mistrz Brzeska Tomasz Latocha. 

Goście jubileuszowych uro-
czystości poza okazją do podzie-
lenia się swoimi doświadczeniami 
związanymi z  wykonywaniem 
funkcji sołtysa, mogli też obserwo-
wać wydarzenia na scenie, na któ-
rej wystąpili  Zespół Pieśni i Tańca 
Krakowiacy Ziemi Brzeskiej oraz 
Grupa Śpiewacza Zespołu Pieśni 
i Tańca Porębianie. 

Poza Małopolskim Stowarzy-
szeniem Sołtysów w  organizację 
jubileuszu zaangażowane były 
także Rady Sołectw Szczepanów 
i  Sterkowiec, pracujące pod kie-
runkiem Anny Lubowieckiej i Do-
roty Karaś oraz druhowie z jedno-
stek OSP w Jasieniu, Szczepanowie 
i Wokowicach.   (w, g)

Modernizacja 
boisk w wakacje

Gruntowna modernizacja kompleksu sportowego sąsiadujące-
go z basenem planowana jest podczas tegorocznych wakacji. 

– Obiekt jest już mocno zużyty i konieczny jest remont na dużą 
skalę – tłumaczy Grzegorz Brach, zastępca burmistrza Brzeska. 

Zarządzany przez Brzeski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji obiekt 
składa się z boiska do piłki nożnej 
pokrytego sztuczną nawierzchnią 
oraz z  boiska wielofunkcyjnego 
o nawierzchni poliuretanowej. Za-
równo jedno, jak i drugie wskutek 
eksploatacji uległo na tyle duże-
mu zużyciu, że korzystanie z niego 
jest dla użytkowników mało kom-
fortowe i ryzykowne. 

Samorządowe władze gminy 
Brzesko podjęły w związku z  tym 
decyzję o przeprowadzeniu kom-
pleksowej modernizacji obiektu. 
W  przypadku boiska ze sztuczną 
trawą obejmie ona wyrównanie 

podłoża, wymianę elementów 
podbudowy, a  także położenie 
nowej trawy i  nowego granulatu. 
Sąsiadujące z  nim boisko wielo-
funkcyjne w  ramach planowane-
go remontu zostanie wyposażone 
w  częściowo nowa nawierzchnię 
poliuretanową. 

Prace mają być przeprowadzo-
ne w wakacje, tak by wraz z rozpo-
częciem nowego roku szkolnego 
boisko było do dyspozycji użyt-
kowników. Obok osób korzysta-
jących z  obiektu indywidualnie 
jest on użytkowany również przez 
Szkołę Podstawową nr 2 w Brzesku. 

 (g)

R E K L A M A
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Amazonki podsumowały dekadę Srebrny Listek 
dla browaru
Srebrny Listek CSR oraz dwa 

wyróżnienia za najlepsze 
praktyki związane z realiza-
cją Celów Zrównoważonego 
Rozwoju przyznano firmie 
Carlsberg Polska w ramach 
11. edycji inicjatywy Listki 

CSR POLITYKI.

W tym roku oceniano 126 firm, 
które przesłały odpowiedzi na py-
tania ankietowe opracowane we-
dług wytycznych normy ISO 26000. 
Na tej podstawie organizatorzy 
przyznawali im Złote, Srebrne lub 
Białe Listki. Carsberg Polska po raz 
czwarty otrzymał Srebrny Listek 
CSR Polityki przyznawany przed-
siębiorstwom, które „(…) w swojej 
codziennej działalności deklarują 
uwzględnianie większości kluczo-
wych rozwiązań z zakresu zrówno-
ważonego rozwoju i  (…) wdrażają 
najwyższej jakości rozwiązania oraz 
ujawniają informacje związane ze 
swoją działalnością”.

Ponadto wyróżniono Carlsberg 
Polska za działania w  zakresie re-
dukcji śladu węglowego, a  kon-
kretnie utrzymanie emisji CO2 
w  2021 r. na poziomie roku 2020 
oraz oszczędności w  wysokości 
400 ton emisji CO2, dzięki zwięk-
szeniu efektywności zwrotu opa-
kowań. Wyróżnieniem doceniono 
także kompleksową pomoc firmy 
dla pracowników Carlsberg Ukrai-
na i ich rodzin. Jak informuje Beata 
Ptaszyńska-Jedynak, dyrektor ds. 
komunikacji w  Carlsberg Polska 
od początku wojny pracownicy 
Carlsberg Polska nieśli wsparcie, 
zapewniając m.in. mieszkania, 
transport z granicy, doradztwo, or-
ganizując transporty potrzebnych 
rzeczy do browaru Grupy w Ukrai-
nie. Z kolei browar Grupy Carlsberg 
we Lwowie służył jako schronienie 
i miejsce pobytu dla pracowników 
i ich rodzin z innych dwóch browa-
rów firmy w Ukrainie (Kijowa i Zapo-
roża), dostarczał wodę dla okolicz-
nych mieszkańców i zboże na mąkę. 
Generator wykorzystywany w bro-
warze został przekazany do specja-
listycznego szpitala dziecięcego.

(g)

21 maja 2012 r. oficjalnie rozpoczęło działalność brzeskie Stowarzyszenie 
Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka”. Dokładnie dziesięć 
lat później w sali audytoryjnej RCKB odbyła się jubileuszowa gala, 

podsumowująca pierwszą dekadę „Amazonek”. Podczas uroczystości 
prezes stowarzyszenia Krystyna Barbara Serwin została odznaczona 

Złotym Krzyżem Zasługi, przyznawanym przez Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej. Krzyż brązowy otrzymał lekarz ginekolog 

Wieńczysław Kamiński, od lat wspierający działania na rzecz profilaktyki 
i leczenia nowotworów wśród kobiet.

Krzyż zasługi to jedno z  naj-
wyższych odznaczeń cywilnych 
w Polsce. Cytując za oficjalną stro-
ną prezydent.pl: „ustanowiony 
w 1923 r. nadawany jest osobom, 
które położyły zasługi dla państwa 
lub obywateli, spełniając czyny 
przekraczające zakres ich zwy-
kłych obowiązków, a przynoszące 
znaczną korzyść państwu lub oby-
watelom, ofiarną działalność pub-
liczną, ofiarne niesienie pomocy 
oraz działalność charytatywną”. 
Odznaczenia wręczył Jacek Kowal-
czyk, dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej Małopolskiego Urzędu 
Marszałkowskiego. Wśród zapro-
szonych gości prócz przedstawi-
cieli władz gminy, powiatu i woje-
wództwa znalazły się m.in. poseł 
na Sejm Józefa Szczurek-Żelazko 
oraz zaprzyjaźnione „Amazonki” 
z Tarnowa i Krakowa.

Kwiaty i okolicznościowe upo-
minki z rąk burmistrza Tomasza La-
tochy odebrały Krystyna Barbara 
Serwin, Marta Czesak, Stanisława 
Gajewska, Kazimiera Mendel, Nina 

Pałka oraz Helena Ropek, działają-
ce w zarządzie stowarzyszenia.

Jubileuszowe statuetki dla 
osób wspierających działalność 
„Amazonek” ufundował starosta 
brzeski Andrzej Potępa. Otrzyma-
li je Elżbieta Batko, Renata Osika, 
Ewa Przybyło, Anna Stefanik, ks. 
Józef Drabik oraz ks. Józef Waśko. 
W rewanżu „Amazonki” przekaza-

ły pisemne podziękowania wszyst-
kim, którzy na przestrzeni dekady 
wspierali ich codzienną pracę.

- Stowarzyszenie powstało 
z potrzeby serca, potrzeby pomo-
cy drugiej osobie w sytuacji wyda-
wałoby się bez wyjścia. Głównym 
nurtem naszej działalności jest or-
ganizowanie bezpłatnych badań 
USG piersi. Nie odmawiamy żadnej 
kobiecie, bez względu na to gdzie 
pracuje, ile ma lat i czy jest ubez-
pieczona - mówiła w  rozmowie 
z  redakcją Krystyna Serwin. Po-
trzebę istnienia tego typu organi-
zacji potwierdzają liczby – w ciągu 
dziesięciu lat przebadano ponad 
1600 kobiet, z  czego co piąta zo-
stała skierowana do dalszych ba-
dań. 

Wieczór uświetnił krótki wy-
kład lekarza onkologa Małgorzaty 
Bujak oraz występ działającego 
przy MOK-u kabaretu Sprawa Dru-
gorzędna.

(k)

Odznaczeni: Krystyna Barbara Serwin i Wieńczysław Kamiński
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Brzeski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa już prawie dwie dekady i według statystyk jest 
jednym z pierwszych stu jednostek tego typu utworzonych w naszym kraju do życia. W ramach 
ciekawostki warto nadmienić, że w roku akademickim 2005/2006 na liście studentów znajdowało 
się osiemnaście nazwisk. Obecnie jest to 90 studentów. 8 czerwca podsumowali oni kolejny rok 

działalności.

Studenci 45+

Ostatnie lata niezwykle skom-
plikowała brzeskim słuchaczom 
pandemia. Przez długi czas w ogóle 
nie odbywały się spotkania, a wy-
kłady często musiały być przekła-
dane lub odwoływane. Kończący 
się właśnie rok akademicki minął 
bez poważniejszych komplikacji, 
choć większość wydarzeń odbywa-
ła się z zachowaniem reżimu sani-
tarnego. Początkiem semestru na 
stanowisko prezesa została wybra-
na Jadwiga Sumara. Zastąpiła Jó-
zefa Witka, który zrezygnował z tej 
funkcji z powodów zdrowotnych.

Słuchacze odbyli w  ostatnich 
miesiącach ponad dwadzieścia 
spotkań o  zróżnicowanej tematy-
ce. Wśród prelegentów jak zwykle 
znaleźli się lokalni historycy, le-
karze i  pasjonaci, ale również na-
ukowcy reprezentujący uczelnie 
z całego kraju. Wykłady dotyczyły 
m.in. znanych Polaków (jak choć-
by Ignacy Jan Paderewski i  Igna-
cy Łukasiewicz), nowoczesnych 
technologii czy zdrowia i  aktyw-
nego trybu życia. Nie zabrakło tez 

wątków lokalnych. Warto wyróż-
nić tu prelekcję dr. hab. Tomasza 
Graffa, skupiającą się na osobie św. 
Stanisława ze Szczepanowa czy 
spotkanie z  burmistrzem Toma-
szem Latochą, który przedstawił 
perspektywy i  wyzwania stojące 
przed gminą. Organizowano wy-
cieczki oraz sesje wyjazdowe, np. 
na Cmentarz Rakowicki.

Jedyny warunek przyjęcia do 
brzeskiego UTW to zamieszkanie 
w powiecie brzeskim i skończone 
45 lat, bez względu na wykształ-
cenie czy status zawodowy. Na 
wykłady mogą jednak przycho-
dzić również osoby niezrzeszone. 
– Warto być aktywnym, cieszyć 
się z  każdego dnia, poznawać lu-
dzi, bo każdy taki dzień przyniesie 

coś nowego, a siedzenie w domu 
i  narzekanie niczego nie zmieni. 
Przyjście na spotkanie to pokony-
wanie bierności, odnawianie więzi 
społecznych, pokonywanie barier 
międzyludzkich, które ostatnio 
w  naszym społeczeństwie po-
wstały, a  to do niczego dobrego 
nie prowadzi – mówiła kilka lat 
temu w  rozmowie z  naszą redak-
cją Cecylia Jabłońska, założycielka 
Uniwersytetu.

Na przestrzeni blisko dwóch 
dekad brzeski UTW współpraco-
wał m.in. z Polskim Towarzystwem 
Turystyczno-Krajoznawczym czy 
Państwową Wyższą Szkołą Zawo-
dową w  Tarnowie. Przez wiele lat 
działał pod patronatem Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w  Krakowie. 
Studenci chętnie biorą udział w ak-
cjach charytatywnych. Wspierają 
na przykład coroczną akcję Komi-
tetu Odnowy i  Troski o  Cmentarz 
Parafialny w Brzesku, zbierając pie-
niądze na renowację pomników 
na „starym cmentarzu”. 

 (k)

Słuchacze UTW w Dolinie Chochołowskiej - kwiecień 2022 Fot.  Jan Pietrusiński. 

Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku w Polsce został 
założony przez prof. Halinę Szwarc w 1975 r. w War-

szawie. Stało się to zaledwie dwa lata po powstaniu we 
francuskiej Tuluzie pierwszego UTW na świecie. W po-
czątkowych latach liczba tego typu jednostek zwiększała 
się powoli. Przełom nastąpił po 2002 r. i tempo zaczęło 

wzrastać wręcz lawinowo. Najlepszym na to dowodem jest 
fakt, że w 2006 r. powstało w naszym kraju więcej uni-
wersytetów, niż przez pierwsze 25 lat czyli od momentu 
zapoczątkowania tej idei. Ostatnie wiarygodne statysty-
ki opracowano w 2018 roku. Zgodnie z nimi nad Wisłą 

funkcjonowało wtedy 640 uniwersytetów, z czego najwię-
cej, bo 80 w województwie mazowieckim.

wydarzenia
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Girlandy świetlne i makulatura

Cyfrowe wsparcie
Dziesięć laptopów 

w ramach programu 
wsparcia rozwoju 
cyfrowego dzieci 
z rodzin byłych 

pracowników PGR 
otrzymały dzieci 
z naszej gminy. 

Podczas spotkania 
w sali narad Urzędu 
Miejskiego w Brzesku 
komputery wręczył 

uczestnikom 
programu burmistrz 

Brzeska Tomasz 
Latocha. 

Program finansowany jest 
z  funduszy Unii Europejskiej, 
a jego idea zrodziła się w związku 
z  pandemią COVID-19. Problem 
wykluczenia cyfrowego objawił 
się wówczas z całą mocą, a w Pol-
sce w sposób szczególny jego ofia-
rami byli mieszkańcy dawnych po-
pegeerowskich wsi. Zdalna nauka 
na tych terenach ujawniła deficyt 
sprzętu komputerowego i  znacz-
ne utrudnienia w  dostępie do In-

ternetu, co negatywnie wpłynęło 
na realizację obowiązków szkol-
nych przez dzieci i młodzież. 

Z  Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego wyasyg-
nowano pokaźną sumę ponad 
568 mln zł na ten cel, dzięki czemu 
dofinansowanie objęło 1604 gmi-
ny z  całej Polski, które mogły 
ubiegać się o wsparcie z przezna-
czeniem na zakup komputerów, 
laptopów  lub tabletów.

Gmina Brzesko znalazła się 
wśród gmin, które otrzymały po-
moc finansową na zakup laptopów. 

Dzięki temu można było nabyć 
10 laptopów wraz z oprogramowa-
niem, a wartość każdego z nich wy-
niosła ponad 3 tys. zł. 

Z  oferty mogły skorzystać 
dzieci z  rodzin, spełniających kry-
teria programu. Podstawowym 
warunkiem była udokumentowa-
na praca w Państwowym Gospo-
darstwie Rolnym członków rodzin 
dzieci, dla których ubiegano się 
o sprzęt komputerowy. 

O  naborze uczestników pro-
gramu gmina poinformowała 
publicznie. W efekcie złożono do-
kładnie tyle wniosków, spełniają-
cych wymagane kryteria, ile kom-
puterów otrzymała gmina. 

Wręczenie sprzętu komputero-
wego było ostatnim i najprzyjemniej-
szym akordem całego przedsięwzię-
cia. Zgodnie z  zasadami programu 
sprzęt przekazany został nieodpłat-
nie jako bezzwrotna darowizna.  (p)

Miejski Ośrodek 
Kultury w Brzesku 

i Klub Sportowy 
Jakub otrzymały po 
10 tys. zł w ramach 

tegorocznej 
edycji programu 

grantowego 
InicJaTyWy 

realizowanego 
przez Carlsberg 

Polska. Organizacje, 
zabiegające 

o wsparcie, zgłosiły 
do programu blisko 

40 projektów. 

Do drugiego etapu, czyli gło-
sowania internautów, zakwalifiko-
wało się po 15 inicjatyw z Sierpca 
i powiatu sierpeckiego oraz Brze-
ska i powiatu brzeskiego. Spośród 
propozycji pochodzących z nasze-
go powiatu największą popular-
ność zyskały pomysły MOK-u i KS 
Jakub. Pierwszy z  nich pod na-
zwą „Tworzymy klimat – światłem 
i muzyką” zakłada, że na brzeskim 
rynku powstaną girlandy świetlne 
z  energooszczędnymi żarówka-
mi, tworzące oprawę dla imprezy 
integracyjno-tanecznej dla miesz-
kańców miasta. Centralne miejsce 
w  mieście zyska tym sposobem 
na atrakcyjności, a zorganizowane 
tam wydarzenie będzie zachętą 

do aktywnego spędzania wolne-
go czasu w publicznej przestrzeni. 

Propozycja klubu Jakub - „Ak-
cja – zielona segregacja” - dotyczy 
akcji edukacyjno-informacyjnej, 
która ma popularyzować segrego-
wanie odpadów i  wykorzystanie 
surowców wtórnych. W jej ramach 
odbędzie się także zbiórka maku-
latury, której uczestnicy otrzymają 
w zamian sadzonki kwiatów, krze-
wów i drzew. Za 5 kilogramów od-
danej makulatury będzie można 
dostać jedną sadzonkę. General-
nym celem tej inicjatywy jest za-
chęta do podejmowania działań 
na rzecz ochrony środowiska. 

INICJATYWY to program 
grantowy Carlsberg Polska, które-

go celem jest poprawa życia lokal-
nych społeczności w  sąsiedztwie 
browarów firmy.  W  programie 
mogą wziąć udział organizacje 
pozarządowe i  instytucje 
użyteczności publicznej, bo to 
one znają najlepiej potrzeby 
mieszkańców i wiedzą jak zmienić 
ich otoczenie na lepsze.

Z  grantów przyznawanych 
przez Carlsberg Polska m.in. re-
witalizowane są tereny zielone, 
tworzy się miejsca, zachęcające do 
aktywnego wypoczynku, realizo-
wana jest pomoc potrzebującym, 
wydarzenia kulturalne i edukacyj-
ne oraz działania na rzecz popra-
wy świadomości ekologicznej.

(g)

wydarzenia



 Brzesko Okocim Festiwal to wyjątkowe wy-
darzenie w kalendarzu imprez gminy, wobec 
którego oczekiwania są szczególnie duże. 
Organizator odczuwa presję? 

Presja jest ogromna i  zawsze przed tym 
wydarzeniem nachodzą nas wątpliwości, czy 
program jest dobrze dobrany, czy gwiazdy wpi-
szą się w gusta publiczności. W tym roku doszły 
jeszcze wyjątkowe okoliczności, powodujące, 
że prace organizacyjne są trudniejsze niż zwy-
kle. Z  jednej strony pandemia i  związane z nią 
ograniczenia, które niedawno zostały zniesio-
ne, z drugiej wojna w Ukrainie, rodząca pytania 
o przebieg wydarzeń.  

 Ostatecznie jednak organizacyjna machi-
na ruszyła.

W styczniu był już ostatni dzwonek. Uznali-
śmy, że tradycję trzeba podtrzymać. Po doświad-
czeniach z 2020 roku, kiedy to z zaplanowanej 
imprezy musieliśmy z wiadomych przyczyn zre-
zygnować, nauczyliśmy się pracować w  szcze-
gólnych warunkach. Dzięki wyrozumiałości na-
szych partnerów mogliśmy organizacyjne prace 
prowadzić w sposób zachowawczy. 

 Została furtka w postaci odwołania impre-
zy w razie wystąpienia nadzwyczajnych oko-
liczności?

To było takie lawirowanie. Z  jednej strony 
chcieliśmy sobie zapewnić wszystko, co niezbędne 
do organizacji imprezy. Z  drugiej jednak chcieli-
śmy uniknąć kłopotów z ewentualnym zrywaniem 
umów, bo to zawsze rodzi problemy. Obustronne 
doświadczenia związane z pandemią powodowa-
ły, że z porozumieniem w kwestii szczególnych za-
sad współpracy nie było problemu. 

 Trudna sytuacja paradoksalnie ułatwiała 
rozmowy z artystami? 

Na pewno łatwiej było się wpisać w kalen-
darz imprez artystów.

 Kluczem do powodzenia tego typu impre-
zy są gwiazdy. Co decyduje o  ich wyborze, 
gdy publiczność jest bardzo zróżnicowana? 

Ogólnopolski rynek muzyczny dyktuje to, 
co się cieszy największą popularnością, ale wa-
chlarz propozycji jest bardzo szeroki i  trzeba 
dokonać wyboru. Trudno zakładać, że wszyscy 
będą zadowoleni, ale staramy się trafić w upo-
dobania jak najliczniejszej grupy. 

W tym roku postawiliśmy na pewniaki. Mu-
zyka zespołu Queen jest nieśmiertelna i znana 
wielu pokoleniom. Michał Szpak będzie nato-

miast wisienką na torcie niedzielnych wyda-
rzeń. Jego występy są bardzo widowiskowe i na 
pewno ta propozycja znajdzie odbiorców. 

Chcemy również dać szansę, artystom sta-
wiającym pierwsze kroki na scenie. Czy trafimy 
w gusta, zobaczymy.

 
 W  tym ostatnim przypadku chodzi o  lo-
kalnych debiutantów?

Niekoniecznie. Chodzi raczej o  muzyczny 
styl, jakość brzmienia, propozycję muzyczną 
adresowaną wprost do młodej publiczności. Tym 
razem będzie to zespół Mercurius z Tarnowa.  

 Pomówmy jeszcze o gwiazdach, które przy-
ciągają publiczność, ale sprawiają czasem or-
ganizatorom także niespodzianki. Trzeba bę-
dzie spełniać jakieś specjalne życzenia? 

Staramy się wychodzić im naprzeciw lub 
szukamy złotego środka. Jeszcze nie wszyst-
kie wymagania są nam znane, ale wiadomo, że 
Michał Szpak podróżuje z pieskiem i trzeba mu 
także zapewnić miejsce. Z tego co wiem jest to 
piesek z historią, adoptowany… 

 W porównaniu z wcześniejszymi edycjami 
Festiwalu publiczność może spodziewać się 
w tym roku czegoś nowego?

Przede wszystkim program odróżnia jedną 
edycję od drugiej, a  ogólne ramy są podobne. 
W  sobotę akcent zostanie położny na muzykę 
klasyczną. W 2019 roku ta propozycja się spraw-
dziła i uznaliśmy, że warto ją powtórzyć z innymi 

gwiazdami tego nurtu. Drugi dzień będzie miał 
charakter rockowy, by w  miarę możliwości dla 
każdego było coś miłego.

 Jakich zmian trzeba się spodziewać 
w mieście na czas Festiwalu? 

Będą przede wszystkim zmiany w  organi-
zacji ruchu, lokalizację zmieni postój taksówek, 
a  nocą będzie głośniej niż zwykle. Na wszyst-
ko mamy niezbędne pozwolenia, ale zdaję so-
bie sprawę, że to może być uciążliwe dla części 
mieszkańców, którym z góry dziękuję za wyro-
zumiałość. 

 Kiedy będzie można powiedzieć, że im-
preza się udała? 

Na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo. 
Jeśli festiwal zakończy się bez żadnych incyden-
tów, będzie można spokojnie odetchnąć i  po-
czekać na opinie publiczności.  (g)

13rozmowa
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Brzeski festiwal z Michałem Szpakiem
Rozmowa z Eweliną Stępień, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku 

program 
25 czerwca 

Ogródek jordanowski:
 11:00 –  Konkurs na najsympatyczniejsze-

go psa

Rynek:
 20:00 –  otwarcie imprezy
20:15  – Popisy talentów ze Szkoły Mu-

zycznej I stopnia w Brzesku
 21:00 –  wielka gala „Vivat Opera! Vivat 

Operetka”

26 czerwca
Pływalnia BOSiR:
 9:00 –  Ogólnopolskie Zawody Pływackie 

o Puchar Stowarzyszenia Sekcji 
Pływackiej BOSiR – BOSiR Team 
pod patronatem Burmistrza Mia-
sta Brzesko Tomasza Latochy

Plac Kazimierza Wielkiego:
 17:00 –  Otwarcie imprezy
17:10  – Akademia Ruchu LIBRA
 17:30 –  Zespół Mercurius
 19:00 –  the best of Em Band Orchestra - 

gościnnie Michał Szpak
 21:00 – Golden Hits of Queen 
 22:40 –  pokaz laserowy z bębniarzami
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W przypadku, gdy w przedszkolu wyznaczona została przerwa w funk-
cjonowaniu, a  rodzice/opiekunowie prawni wyrażają chęć skorzystania 
z opieki w tym czasie, należy skontaktować się z wybranym czynnym w tym 
okresie przedszkolem. Dyrekcja przedszkola, na podstawie wewnętrznych 
kryteriów zweryfikuje zgłoszenie i  podejmie decyzję dotyczącą przyjęcia 
dziecka do przedszkola.

W  różnych miejscach pro-
wadzone są remonty dróg. Sku-
tek jest taki, że trzeba tkwić 
w korkach, wracając z pracy lub 
tracić czas ze względu na wa-
hadłowy ruch lub zatarasowaną 
jezdnię przez maszyny budow-
lane. Czy nie można chociaż raz 
prowadzić tego typu robót o in-
nych porach, żeby nie utrudniać 
życia mieszkańcom? 

Rzeczywiście prowadzimy 
dużą liczbę remontów zarówno 
dróg, jak i chodników i jest to od-
powiedź na zapotrzebowanie 
mieszkańców. Nie da się w  takiej 
sytuacji całkowicie uniknąć utrud-
nień, ale staramy się minimalizo-
wać negatywne skutki remontów, 
rozpoczynając prace już po wyjeź-
dzie większości mieszkańców do 
pracy, czy po odwiezieniu dzieci 
do szkoły. 

Z  drugiej jednak strony nie 
chcemy przedłużać robót ze 
względu na koszty z tym związane 
i narażanie mieszkańców na prze-
żywanie trudności w  dłuższym 
okresie. Czas realizacji remontów 
wpływa na cenę usług. Naszym 

celem jest wykonanie jak najwięk-
szego zakresu prac i dlatego chce-
my maksymalnie efektywnie wy-
korzystać pulę przeznaczoną na 
ten cel w budżecie gminy. 

Proszę zatem o  wyrozumia-
łość w  tej sprawie, ponieważ 
technologiczne wymagania są 
nieubłagane. Na określony ter-
min zamawia się masę bitumicz-
ną i  jeśli tylko dotrze transport, 
to nawierzchnię  trzeba układać 
natychmiast. Nie można odkładać 
tego na później, a samo układanie 
nawierzchni wymaga czasu. 

Konieczność skoordynowania 
wszystkich elementów, składa-
jących się na remont, powoduje 
czasem, że chwilowo droga jest 
nieprzejezdna i  trzeba nieco po-
czekać. Nigdy jednak nie trwa to 
nadmiernie długo. Trzeba czasem 
znieść pewien dyskomfort przez 
chwilę, żeby potem przez lata 
mieć komfortową drogę lub ko-
rzystać z  wygodnego chodnika. 
Jeśli uzbroimy się w  cierpliwość 
i przeczekamy newralgiczny okres, 
to potem wspólnie będziemy mieć 
wiele powodów do satysfakcji. 

Mieszkańcy pytają...

...Burmistrz Tomasz Latocha 
odpowiada

Źródłem pytań do burmistrza są 
media społecznościowe  

i spotkania z mieszkańcami. 

Harmonogram funkcjonowania przed-
szkoli publicznych w Gminie Brzesko
od 1 lipca 2022r. do 26 sierpnia 2022r.

LI
PI

EC

01.07.2022 r. - 
15.07.2022 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku
ul. Królowej Jadwigi 18, 32-800 Brzesko

Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej
ul. Kasztelana Spytka 100, 32-800 Brzesko

01.07.2022 r. - 
22.07.2022 r.

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Jadownikach
ul. Św. Prokopa 10, 32-851 Jadowniki

01.07.2022 r. - 
22.07.2022 r.

Publiczne Przedszkole w Szczepanowie
ul. Rynek Szczepanowski 1, 32-825 Szczepanów

25.07.2022 r. - 
29.07.2022 r.

Publiczne Przedszkole w Szczepanowie -  
oddział Wokowice
ul. Centralna 48, 32-828 Wokowice

18.07.2022 r. - 
29.07.2022 r.

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Brzesku
ul. Ogrodowa 13A, 32-800 Brzesko

Publiczne Przedszkole Nr 7 w Brzesku
ul. Okocimska 23, 32-800 Brzesko

Publiczne Przedszkole Nr 4 w Brzesku
ul. Ogrodowa 10, 32-800 Brzesko

25.07.2022 r. - 
29.07.2022 r

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jadownikach
ul. Szkolna 5, 32-800 Brzesko

SI
ER

PI
EŃ

01.08.2022 r. - 
19.08.2022 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jadownikach
ul. Szkolna 5, 32-800 Brzesko

01.08.2022 r. - 
12.08.2022 r.

Publiczne Przedszkole Nr 9 w Brzesku
ul. Browarna 9, 32-800 Brzesko

16.08.2022 r. - 
26.08.2022 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku
ul. Królowej Jadwigi 18, 32-800 Brzesko

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Brzesku
ul. Mickiewicza 21, 32-800 Brzesko

Publiczne Przedszkole Nr 10 w Brzesku
ul. Armii Andersa 8, 32-800 Brzesko
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więcej jedna piąta akcji dotyczy 
pożarów. W  ostatnim czasie sto-
sunkowo często bierzemy udział 
w  poszukiwaniach osób zaginio-
nych. Kilka lat temu w ciągu roku 
zdarzało się to najwyżej raz, tym-
czasem w ubiegłym roku było pięć 
takich przypadków.   

WyPosażeNie
Mamy dwa samochody: średni 

ze zbiornikiem wody 1800 litrów 
GBA iveco magirus, a drugi to lekki 
SBUS nissan primastar. Ponadto są 
agregaty prądotwórcze, pompy 
szlamowe, maszty oświetleniowe, 
pilarki spalinowe, sprzęt do gasze-
nia pożarów taki jak węże, prądow-
nice oraz inne drobne narzędzia. 
Ostatnio kupiliśmy także opryski-
wacz wykorzystywany do dezyn-
fekcji np. ławek, przystanków czy 
neutralizacji płynów ropopochod-
nych rozlanych na drodze. 

działalNość 
dodatkoWa

Od kilku lat we własnym 
zakresie wykonujemy alejki na 

cmentarzu parafialnym w Jasieniu. 
Prace prowadzimy zwykle w okre-
sie letnim, gdy dzień jest długi, 
najczęściej w  soboty od rana do 
wieczora.  Podczas organizowa-
nych przez nas pikników rozpro-
wadzamy cegiełki, by zebrać pie-
niądze na materiały, a  następnie 
druhowie układają nieodpłatnie 
alejki. W tym roku budujemy alejki 
na nowo powstałej części cmenta-
rza. Ponadto wszystkie inne prace 

remontowe i budowlane w naszej 
siedzibie wykonujemy sami, po-
święcając swój wolny czas nieraz 
do późnych godzin nocnych.

Poza tym bierzmy udział 
w  uroczystościach państwowych, 
religijnych i  akcjach charytatyw-
nych np. na rzecz chorych dzieci. 
Naszą wieloletnią tradycją jest 
trzymanie warty przy Grobie Pań-
skim podczas uroczystości wielka-
nocnych.

Charakterystykę jednostki przedstawia Mariusz Klimek, wiceprezes zarządu

Na ochotnika OSP JASIEŃ  

GłóWNe atuty
To przede wszystkim nasza 

kadra, działająca w myśl zasady, że 
w jedności siła. U nas zawsze jed-
ni mogą liczyć na drugich. Ponad-
to atutem jest dobre wyszkolenie 
strażaków i sprzęt niezłej klasy. 

NajPilNiejsze 
Potrzeby

Wymiana ubrań specjalnych 
na nowe, spełniające obowiązu-
jące normy, a  także zakup kom-
presora, sprężarki powietrznej. 
Chcemy, aby wyjazd na akcję był 
możliwy jak najszybciej. Umoż-
liwia to nowoczesny kompresor, 
który uruchamia się po wysłaniu 
SMS-a. Dzięki temu, gdy strażacy 
pojawiają się na miejscu, hamulce 
są odpowietrzone i samochód jest 
już gotowy do jazdy. 

Najbardziej 
PaMiętNe akcje

W  1971 roku doszło do zala-
nia zabudowań gospodarczych 
Wyższej Szkoły Rolniczej w  Brze-
sku, a w roku 1984 i 1997 – woda 
wdarła się do Brzeskich Zakładów 
Piwowarskich. We wszystkich 
tych przypadkach pracowaliśmy 
przy wypompowywaniu wody. 

W  2010 roku w  Okocimiu 
wskutek podpalenia stodoły pali-
ło się prawie 500 ton siana - przez 
12 godzin gasiliśmy ogień i  do-
woziliśmy wodę. Podobnie było 
w 2017 r. we wrześniu, gdy paliły 
się bale słomy w Okocimiu, w ak-
cji rozpoczętej około godziny 3 
w  nocy spędziliśmy kilkanaście 
godzin. 

średNia liczba 
akcji W roku 

Do akcji wyjeżdżamy około 
20-25 razy rocznie. W  główniej 
mierze są to miejscowe zagrożenia 
takie jak np. usuwanie powalonych 
drzew i lokalne podtopienia. Mniej 

Rok założenia: 1922 r. 
Liczba członków: 31 (w tym 3 kobiety)  
oraz 4 członków honorowych 

Zarząd:
Leszek Klimek – prezes 
Mariusz Klimek – wiceprezes
Tomasz Multarzyński – naczelnik
Marcin Janas – zastępca naczelnika
Edyta Olszówka – sekretarz
Grzegorz Gurgul – skarbnik
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1 czerwca na terenach zielonych 
przed budynkiem RCKB odbyły się 
obchody Dnia Dziecka organizowane 
przez Miejski Ośrodek Kultury 
i Urząd Miejski w Brzesku. Impreza 
przebiegała pod hasłem „Aktywnie 
po zdrowie”. Do dyspozycji dzieci 
oddano m.in. dmuchańce, kule 
sferyczne, stanowiska szczudlarzy 
czy strefę strzelania z łuku. 

Świętowaliśmy Dzień Dziecka
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5 czerwca Dzień Dziecka 
świętowano również na terenach 

BOSiR-u. Gospodarze przy wsparciu 
burmistrza Tomasza Latochy, MOK-u, 

policjantów, strażaków i OKS-u zapewnili 
najmłodszym szereg atrakcji, z których 

warto wyróżnić m.in występy taneczne, 
baletowe i folklorystyczne, animacje, 

turniej piłki nożnej, pokazy karate, 
warsztaty rzeźbiarskie i zabawy 

z kolorowymi proszkami Holi. 

Świętowaliśmy Dzień Dziecka



Anna Smulska
klasa 8

Uzyskała bardzo dobre wyniki 
w nauce i zachowaniu, jest laure-
atką szkolnego plebiscytu „NASI 
NAJLEPSI”. Wzorowa frekwencja. 
Brała udział w Ogólnopolskim Pro-
jekcie Liga Sprawiedliwości z Mini-
sterstwa Sprawiedliwości.

Eryk Glonek
klasa 4

Uczeń wyróżniający się po-
nadprzeciętną wiedzą ogólną, 
uzyskal tytuł „Mistrz szybkiego 
czytania”. Bierze udział w konkur-
sach plastycznych i recytatorskich, 
otrzymał też wyróżnienie „Nadzieja 
roku”. Próbuje swoich sił w poezji. 
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Zbliżające się zakończenie roku szkolnego to dobra okazja, by docenić te uczennice i ucz-
niów z klas 4-8 ze szkół na terenie naszej gminy, którzy wyróżniają się na tle innych pod wzglę-

dem osiągnięć w nauce i działalności społecznej. O sukcesach sportowych i artystycznych uczennic 
i uczniów informujemy na bieżąco na łamach BIM-u, dlatego w tym miejscu nie są one uwzględniane. 
Na naszą propozycję odpowiedziało sześć szkół, które wskazały najlepsze uczennice i najlepszych ucz-

niów oraz przygotowały uzasadnienie dokonanego wyboru. Ze względu na dużą liczbę uczniów szkoły z Brze-
ska i z Jadownik mogły zaprezentować cztery osoby, natomiast pozostałe, mniejsze szkoły przedstawiają dwie osoby. 
Wszystkim wyróżnionym, a także ich rodzicom gratulujemy! Jednocześnie życzymy dalszych sukcesów  edukacyj-

nych i satysfakcji z zaangażowania w działalność społeczną oraz mądrych decyzji w kontekście wyboru drogi zawodowej 
w przyszłości. 

Hanna Pączek
klasa 7

Uczennica osiąga bardzo 
wysokie wyniki w  nauce. W  roku 
szkolnym 2021/2022 pełni funkcję 
przewodniczącej Samorządu Ucz-
niowskiego PSP nr 1, a przez wiele 
lat była wybierana na przewodni-
czącą zespołu klasowego. Została 
wyróżniona w  tegorocznym Mię-
dzynarodowym Konkursie Kangur 
Matematyczny.

Juliusz Madej 
klasa 4

Uczeń osiąga bardzo wyso-
kie wyniki w nauce. Reprezentuje 
szkołę w licznych konkursach. Jest 
tegorocznym laureatem Ogól-
nopolskiego Konkursu „Orzeł 
Ortograficzny”. W kategorii klas 
3-4. Tytuł laureata otrzymywali 
uczestnicy, którzy zajęli miejsca 
od 1 do 8.

Publiczna szkoła 
Podstawowa nr 1 w Brzesku

Bartosz Szczepański
Klasa 7

Uczeń stanowi wzór do naśla-
dowania. Zawsze osiąga bardzo 
wysokie wyniki w  nauce (średnie 
powyżej 5,00). Jest pilny, zorga-
nizowany, a  wyróżnia go umie-
jętność kulturalnego zachowania 
w każdej sytuacji. Dwukrotny lau-
reat Ogólnopolskiego Konkursu 
„Orzeł Ortograficzny”, I  miejsce 
w  konkursach szkolnych wiedzy 
o  krajach anglo- i  niemieckoję-
zycznych oraz znajomości przy-
słów niemieckich. 

Gabriel Sukiennik
klasa 5

Uczeń osiąga bardzo wysokie 
wyniki w  nauce (średnie powy-
żej 5,00). Angażuje się społecznie, 
biorąc udział w  licznych akcjach. 
Reprezentuje regularnie szkołę 
w  wielu konkursach i  projektach, 
często zajmując wysokie miejsca. 
Ponadto dba o  honor i  tradycję 
szkoły oraz wykazuje się kulturą 
osobistą.

Mateusz Łopatowski
klasa 8

Wykazał się bogatą wie-
dzą w  Historycznym Konkursie 
Tematycznym „A  jeśli ktoś nasz 
polski dom zapali” – 40. rocznica 
wprowadzenia stanu wojennego 
w Polsce. Represje, opór, życie co-
dzienne, skutki oraz reakcje mię-
dzynarodowe”. Od roku jest także 
aktywnym członkiem Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” w  Brze-
sku. Autor licznych szkolnych ini-
cjatyw, mediator w  sytuacjach 
konfliktowych. 

Weronika Góral
klasa 7

Reprezentowała szkołę w Ma-
łopolskim Konkursie Języka Pol-
skiego, Małopolskim Konkursie 
Matematycznym oraz Biblijnym 
Konkursie Tematycznym „Z Dobrą 
Nowiną przez życie”, docierając 
do etapu rejonowego. Reprezen-
towała również klasę w  konkur-
sie dotyczącym bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym (zajęła III miej-
sce) w  ramach akcji Odblaskowa 
Szkoła. Wolontariuszka  Szkolnego 
Koła Caritas.

JESTEŚMY 

DUMNI!

z WAS

Publiczna szkoła Podstawowa  
w Jasieniu

Publiczna szkoła Podstawowa  
w Buczu
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Gabriela Pałucka 
klasa 8

W tym roku szkolnym osiągnęła 
wysokie wyniki w Małopolskim Kon-
kursie Kuratoryjnym z Chemii. Dzia-
ła aktywnie w  drużynie harcerskiej 
Szczepu Czarnego KH ZHP Brzesko. 
Z  wielkim zaangażowaniem włącza 
się we wszystkie akcje organizowane 
przez komendę hufca, a szczególnie 
w  działania charytatywne, mające 
na celu pomoc osobom potrzebu-
jącym. Uczestnicząc w  warsztatach 
systematycznie podnosi kwalifikacje 
i  poszerza harcerską wiedzę, którą 
później dzieli się z druhami. 

Maria Jurek 
klasa 8

W  ostatnich latach była wie-
lokrotną laureatką regionalnych 
oraz międzypowiatowych konkur-
sów recytatorskich, a w  tym roku 
szkolnym zajęła pierwsze miejsce 
w  Gminnym Konkursie Historycz-
nym „Św. Stanisław Szczepanow-
ski Biskup Męczennik”. Jako har-
cerka Szczepu Czarnego KH ZHP 
Brzesko bierze udział w  akcjach 
charytatywnych i  systematycznie 
podnosi swoją wiedzę oraz umie-
jętności we wszystkich formach 
doskonalenia harcerskiego.

Publiczna szkoła Podstawowa  
w sterkowcu

Krystian Włudyka
klasa 8 

Jako członek drużyny harcer-
skiej Leśna Dziatwa bierze udział 
we wszystkich akcjach na terenie 
naszej placówki, a także organizo-
wanych przez Hufiec ZHP Brzesko. 
Należy do Szkolnego Koła Wolon-
tariatu, uczestnicząc w akcjach ze-
wnętrznych i szkolnych. Wyjeżdża 
po Betlejemskie Światełko Poko-
ju, pełni warty przy pomnikach, 
porządkuje cmentarze wojskowe 
(Szczepanów, Sterkowiec), miejsca 
pamięci (Mokrzyska). Reprezentuje 
szkołę jako chorąży pocztu sztan-
darowego, podczas uroczystości 
lokalnych i gminnych. 

Maja Chmielarz 
klasa 8 

Inicjuje i koordynuje przed-
sięwzięcia Samorządu Uczniow-
skiego. Daje dobry przykład młod-
szym, wciągając ich w różne prace 
społeczne. Angażuje się w działal-
ność Szkolnego Koła Wolontariatu, 
organizuje akcje szkolne. Uczest-
niczy w lokalnych akcjach hono-
rowego krwiodawstwa, w kon-
kursach recytatorskich i pełni rolę 
konferansjerki podczas szkolnych 
uroczystości. Reprezentuje szkołę 
jako przyboczna  pocztu sztanda-
rowego. Jest odpowiedzialna i em-
patyczna, a także pełna szacunku 
dla innych. 

Publiczna szkoła Podstawowa 
w Mokrzyskach

Wiktoria Kot 
klasa IV

Uczennica osiąga bardzo wy-
sokie wyniki w nauce. Chętnie an-
gażuje się we wszystkie organizo-
wane na terenie szkoły konkursy 
oraz akcje charytatywne. Wyróżnia 
się dużą empatią w stosunku do 
innych. Należy do koła misyjnego 
działającego w szkole i przy pa-
rafii św. Prokopa Opata w Jadow-
nikach. Reprezentowała szkołę w 
powiatowym konkursie wiedzy 
pożarniczej, w którym zajęła III 
miejsce w kategorii klas 1-4.

Wiktoria Topolska
klasa 8

Uczestniczyła w licznych 
konkursach np. w Młodzieżowej 
Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeń-
stwie, w której dotarła do drugie-
go etapu. Zaangażowała się w 
Budżet Partycypacyjny, inicjując 
uruchomienie szkolnego radio-
węzła i utworzenie historycznych 
schodów, co ostatecznie zreali-
zowano. Będąc harcerką  uczest-
niczyła we wszystkich akcjach 
charytatywnych drużyny m.in. w 
zbiórkach publicznych dla Marci-
na Sumary i Wojtusia Kasperczyka 
oraz w akcji pomocy dla uchodź-
ców z Ukrainy. Osiągnęła bardzo 
dobre wyniki w nauce i wzorowo 
wywiązuje się  funkcji przewodni-
czącej samorządu klasowego. 

Zofia Świerczek
klasa 8

Osiągnęła bardzo dobre wy-
niki w nauce oraz ma stuprocen-
tową frekwencję już czwarty rok 
z rzędu! Uczestniczyła w licznych 
konkursach i zawodach sporto-
wych. Aktywnie działa w wolon-
tariacie w ramach Szkolnego Koła 
Caritas. Wzięła także udział w akcji 
pomocy dla uchodźców z Ukrainy. 
Należy do Katolickiego Stowarzy-
szenia Młodzieży przy parafii w Ja-
downikach, angażując się w jego 
prace. Jej ulubione hobby to sport, 
a w szczególności bieganie, w któ-
rym odnosi wiele sukcesów.

Zofia Miśkowicz
klasa 8

Brała udział w licznych kon-
kursach, a jej największym sukce-
sem było II miejsce w XVIII Powia-
towym Konkursie Recytatorskim 
„Perły Regionu” w kategorii klas 
VII-VIII. Poza tym aktywnie działa 
w harcerstwie, w 8 DH „Jadowite 
Strzały” w Szczepie Czarnym im. 
Bohaterów Państwa Podziemne-
go. Wzięła udział we wszystkich 
harcerskich działaniach charyta-
tywnych i zbiórkach publicznych 
w bieżącym roku m.in. dla Marci-
na Sumary i Wojtusia Kasperczyka 
oraz w akcji pomocy dla uchodź-
ców z Ukrainy. Jej hobby to balet. 
Od kilku lat rozwija swoje umie-
jętności w ognisku baletowym 
w MOK-u w Brzesku.

zsP nr 2 w jadownikach
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Już od siedmiu lat uczniowie 
obu szkół podstawowych w Jadow-
nikach mają okazję szczegółowo 
pogłębiać wiedzę na temat swoje-
go miejsca zamieszkania. Wszystko 
za sprawą konkursu wiedzy „Małe 
Ojczyzny” organizowanego przez 

Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Jadownickiej. Tegoroczny finał 
odbył się 20 maja w  Domu Ludo-
wym w Jadownikach. Każdą szkołę 
reprezentowała czteroo-
sobowa drużyna. Co 
ciekawe główne 
trofeum jest pu-
charem prze-
chodnim, więc 
każdego roku 
walka toczy się 
o dużą stawkę.

Uczestnicy 
otrzymali kilkuna-
stostronicowy mate-
riał, podzielony na kilka 
sekcji związanych z  historią, 
geografią, miejscowymi legenda-
mi, słynnymi mieszkańcami oraz 

dawnym życiem wsi. W  tym roku 
pytania układała Sabina Jakubow-
ska, autorka wypełnionej lokalny-
mi wątkami książki „Akuszerki”. Nie 

każdy zdaje sobie sprawę, że 
Grodzisko, Piwniczyska, 

Plechowiec, Głębucka 
i  Słonki to tak na-

prawdę nazwy tego 
samego miejsca, 
czyli Bocheńca. 
Również patroni 
ulic nie dla każde-

go są oczywistym 
wyborem. Warto wie-

dzieć na przykład, że 
Józef Kozub był pochodzą-

cym z  Jadownik partyzantem, 
który zginął w czasie II wojny świa-
towej, bohatersko broniąc cegielni 

w lesie, gdzie ukryta była broń, ra-
diostacja i dokumenty ruchu oporu 
(wysadził placówkę w  powietrze, 
aby te dane nie dostały się w ręce 
niemieckich okupantów).

Każda drużyna musiała odpo-
wiedzieć na 30 pytań. Prawidłowa 
odpowiedź nagradzana była jed-
nym punktem. Z kompletem punk-
tów zwyciężyła drużyna Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr. 1 w  skła-
dzie: Aleksandra Kleśny, Katarzyna 
Kuza, Anna Lubowiecka i  Milena 
Rożek. Niewiele zabrakło do remi-
su, bo uczniowie Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego, zwanego popu-
larnie „dwójką” zdobyli jedynie 2,5 
pkt. mniej. Placówkę reprezento-
wali Maja Kita, Julia Lipka, Dawid 
Kurnik i Tytus Żółty.

Nad prawidłowym przebie-
giem konkursu czuwała komisja 
w  składzie: Jadwiga Budzyn, Mał-
gorzata Kokoszka i Józef Węgrzyn. 
Funkcję sekretarza jury pełniła 
Elżbieta Loranty. Nagrody wraz 
z głównym organizatorem ufundo-
wali Urząd Miejski i  Starostwo Po-
wiatowe w Brzesku.

Warto wspomnieć, że kon-
kurs wiedzy poprzedził konkurs 
plastyczny „Jadowniki - moja Mała 
Ojczyzna” zorganizowany przez 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ja-
downikach. Zadaniem uczestników 
było przygotowanie prac plastycz-
nych nawiązujących do miejsco-
wych legend, architektury czy hi-
storii. (k)

Konkurs o Małej Ojczyźnie
Co jest niezwykłego 
w ołtarzu kościoła 

parafialnego  
w Jadownikach? 
Jak nazywała się 

jedyna mieszkanka 
Jadownik, która 
reprezentowała 

Polskę w zawodach 
międzynarodowych 
i w jakiej dyscyplinie 

sportowej się 
specjalizowała? 
Jakie ślady obu 

wojen światowych 
można znaleźć 

w Jadownikach? 
Odpowiedzi na te 
i inne pytania dla 
wielu młodych 
mieszkańców 

rzeczonej 
miejscowości 

nie stanowią już 
tajemnicy.

In
ic

ja
ty

w
a na

Reprezentacja „dwójki”. 
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KRótKO
diaMeNtoWy 
iNdeks

Maksym Szemer z  klasy 4TME Ze-
społu Szkół Technicznych i  Branżowych 
w  Brzesku został laureatem Ogólnopol-
skiej Olimpiady Matematycznej „O  Dia-
mentowy Indeks AGH”. Tym samym za-
służył na możliwość podjęcia studiów 
na wybranym przez siebie kierunku na 
Akademii Górniczo-Hutniczej w  Krako-
wie. Uczeń „Zielonki” uzyskał 90 pkt na 
100 możliwych do zdobycia. To pierwszy 
taki sukces ucznia szkoły z  matematyki. 
W 2015 r. szkoła miała laureata z fizyki.    

zaGraNiczNe  
szkoleNie 

Grupa nauczycielek i  nauczycieli ze 
Szkoły Podstawowej w  Buczu weźmie 
udział w  wakacje w  wyjazdach szkolenio-
wych do Barcelony i Maltę. W ramach pro-
gramu Erasmus+ będą m.in. poznawać in-
nowacyjne metody nauczania.

Do udziału w programie szkoła zosta-
ła zakwalifikowana jeszcze w  2020 roku, 
otrzymując na jego realizację 24 tys. euro. 
Z  powodu pandemii do wyjazdu w  po-
przednich dwóch latach nie doszło i  sku-
piono się na pracach przygotowawczych, 
obejmujących m.in. zajęcia z języka angiel-
skiego i warsztaty o krajach docelowych. 

Po zniesieniu obostrzeń można już 
realizować główne cele projektu. W  lipcu 
5 nauczycieli wyjedzie do Barcelony, zaś 
w sierpniu kolejnych 4 nauczycieli odwiedzi 
Maltę. Pobyt wypełnią szkolenia metodycz-
ne, których efektem ma być m.in. wprowa-
dzenie nowych metod nauczania w przed-
miotach ścisłych i humanistycznych, a także 
w nauczaniu języka angielskiego. Zgodnie 
z  założeniami projektu, rodzice będą mieli 
możliwość brać udział w lekcjach otwartych 
z zastosowaniem innowacyjnych metod. 

edukacja  
o ojczyźNie

Uczniowie I  klasy Szkoły Podstawo-
wej w  Porębie Spytkowskiej uczestniczyli 
w  Międzynarodowym Projekcie Eduka-
cyjnym „Moja Ojczyzna”, którego finał 
odbył się 27 maja w  Gdańsku. Pierwszo-
klasiści  z Poręby spotkali się tam z rówieśni-
kami z norweskiego Drammen oraz Gdań-
ska i Tczewa. Każda z grup przygotowała na 
finał specjalną prezentację związaną z  te-
matyką patriotyczną.     (g)

W trakcie półtoragodzinnego koncertu, od-
bywającego się w drugiej dekadzie maja w sali 
koncertowej Regionalnego Centrum Kulturalno-
-Bibliotecznego w  Brzesku, swoje umiejętno-
ści pokazali soliści oraz zespół instrumentalny 
i chór. Na scenie zaprezentowali się najlepsi ucz-
niowie, reprezentujący klasy różnych instrumen-
tów, którzy w swoim dorobku mają już nagrody 
i  wyróżnienia zdobywane podczas konkursów 
w  całym kraju. Koncert był również okazją do 
nabywania scenicznego doświadczenia dla naj-
młodszych uczniów szkoły. 

Po przerwie w publicznych występach spo-
wodowanych ograniczeniami sanitarnymi szkoła 
powróciła do koncertowej tradycji podtrzymy-
wanej od lat. Uczennice i  uczniowie szkoły od 
pierwszych lat nauki przyzwyczajani są do wystę-
pów scenicznych, które są jednym ze sposobów 
radzenia sobie ze stresem i  tremą. Standardem 
są tzw. audycje muzyczne, czyli koncerty po-
szczególnych klas instrumentów, w których w roli 
publiczności występują koleżanki i koledzy oraz 
rodziny młodych instrumentalistów. 

W ciągu roku szkoła organizuje także koncer-
ty wyjazdowe, występując w  różnych szkołach, 
gdzie prezentowane są zarówno umiejętności 
dzieci, jak i możliwości instrumentów. – To forma 
promocji szkoły i zachęty do podjęcia kształcenia 
muzycznego – dodaje dyrektorka szkoły. 

Wybrane uczennice i  uczniowie koncertu-
ją także podczas okolicznościowych wydarzeń 
oraz na podsumowanie roku. Dla występujących 
w nich uczestników to również forma wyróżnie-
nia i doceniania ich umiejętności i osiągnięć zdo-
bytych w ciągu roku. 

Niemal pełna sala podczas pierwszego po 
pandemii koncertu reprezentantów Szkoły Mu-
zycznej to najlepszy dowód na to, że inicjatywa 
trafia w zapotrzebowanie. Trzon widowni tworzy-
li wprawdzie członkowie rodzin wykonawców, ale 
nie brakowało także postronnych melomanów. 
Kolejna okazja, by posłuchać uczennic i uczniów 
brzeskiej szkoły będzie 22 czerwca, kiedy to za-
planowano ich koncert w Europejskim Centrum 
Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. 

  (g)

Siedemnastu wykonawców 
zgromadził otwarty dla 
publiczności wiosenny 
koncert uczniów Szkoły 

Muzycznej I stopnia 
w Brzesku. – Po pandemii 
chcemy zaprezentować 
efekty pracy i zachęcić 
do korzystania z naszej 

oferty edukacyjnej – mówi 
Ilona Latocha-Dylewska, 

dyrektor szkoły. 

UczeStNIcy KONceRtU
Michał Garbień, emilia Fitrzyk, Daria Morawik, Amelia Florczak,  

Milena Halik, Katarzyna Kuza, Szymon Prus, Magdalena Wojnowska, 
zofia Żurawska.

zespół perkusyjny w składzie: Nikodem Wolsza, Jakub Wielgosz,   
dr Wiktoria chrobak – Mielec (nauczyciel perkusji), zuzanna Nizioł, 

Szymon Szczupak
zespół kameralny w składzie: Anna Walosek, Anna Kolbusz,  

Marek Żuk (nauczyciel skrzypiec),  
gościnnie na harfie - Krystyna Siek.

chór przygotowała i prowadziła dr Monika Gruszowska  
z towarzyszeniem trąbki, na której grał Piotr Kleśny.

Uczniom akompaniowali:  
elżbieta ekielska, Magdalena Haba, Joanna Krupa

Muzyka po pandemii 
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Niewiele jest w Polsce miejsc, w których jednego dnia spotykają 
się Pippi Pończoszanka, dzielni rycerze, kosmici z opowieści 

Stanisława Lema i skarpetki, próbujące zapanować nad pralką 
przechodzącą w tryb wirowania. Niewiele, a może nawet jedno 
- scena brzeskiego MOK-u. Wszystko za sprawą wyjątkowych 

luster. Wyjątkowych, bo teatralnych.

Królowie, kosmici i skarpety

Okres pandemii nie był dobrym czasem dla 
teatrów zarówno zawodowych, jak i  amator-
skich, zrzeszających uczniów szkół. Podczas gdy 
o  problemach tych pierwszych bardzo często 
można było usłyszeć i  przeczytać w  mediach, 
o  losie tych drugich na próżno było szukać in-
formacji. Grupy amatorskie, ćwiczące głównie 
na szkolnych świetlicach i  w  parafialnych sal-
kach, z  racji obostrzeń nie mogły się spotykać. 
Po dwóch latach rzeczywistość powoli wraca 
do normalności, ale ponowne nabranie wia-
tru w  żagle często okazuje się bardzo trudne. 
W końcu nadeszła dla młodych aktorów okazja, 
by na nowo sprawdzić się na scenie przed pełną 
widownią.

Każdego roku w połowie maja Regionalne 
Centrum Kulturalno-Biblioteczne staje się ma-
łopolską stolicą teatru. Wszystko za sprawą Kon-
frontacji Teatrów Dzieci i  Młodzieży „Teatralne 
Lustra” organizowanych przez brzeski MOK oraz 
tarnowski oddział MCK „Sokół” w Nowym Sączu. 
W  tym roku odbyła się 10. edycja wydarzenia 
(stąd hasło przewodnie - „mały jubileusz”). Było 
to pierwsze spotkanie „na żywo” po dwuletniej 
przerwie spowodowanej pandemią.

Nagrodę główną – Diamentowe Lustro 
zdobył zespół Krach - gr. młodsza ze szkoły Pod-

stawowej w Wielkiej Wsi pod przewodnictwem 
Dariusza Krzyżaka. Grupa przedstawiła owacyj-
nie przyjętą sztukę „Pasażerowie lokomotywy” 
opartą na poezji Juliana Tuwima.

W  ciągu dwóch dni na scenie wystąpiło 
czternaście grup teatralnych, a  przez widow-
nię przewinęło się blisko tysiąc osób - głównie 
uczniów szkół i  przedszkoli z  gminy Brzesko. 
Przedstawienia oceniał zespół konsultantów, 
w  skład którego weszli aktorzy związani 
z  tarnowskim Teatrem im. Ludwika Solskiego: 
Matylda Baczyńska, Jacek Milczanowski i Kamil 
Toliński. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem 
pełnili burmistrz Tomasz Latocha i starosta An-
drzej Potępa. Imprezę dofinansowano ze środ-
ków Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powia-
towego. Organizatorzy serdecznie dziękują 
cukierniom Kudelski i  Czudecki oraz Cukierni 
Królewskiej za przekazanie poczęstunku dla 
uczestników.

Jubileuszowy finał był okazją do podsu-
mowania minionej dekady i  podziękowań dla 
instruktorów, których grupy brały udział w kon-
frontacjach. W  dziesięciu edycjach przedsta-
wiono 188 spektakli, w których wystąpiło blisko 
2500 młodych aktorów. (k)

Plastyczna 
rywalizacja
W Międzyszkolnym Konkursie Plastycz-

nym „Dzieci wołają o miłość, pokój  
i braterstwo”  uczestniczyło 44 dzieci ze 

szkół i przedszkoli naszej gminy. Konkurs 
poświęcony był nie bez przyczyny Janowi 
Pawłowi II i kard. Stefanowi Wyszyńskie-
mu – patronom szkoły, która obchodziła 

właśnie ich święto. 

Organizatorzy konkursu chcieli tym sposo-
bem zachęcić uczniów do uważniejszego przyj-
rzenia się nauce patronów szkoły, a w szczegól-
ności zwrócić uwagę na podkreślaną przez nich 
potrzebę wzajemnego szacunku i miłości. Celem 
konkursu było pokazanie zagrożeń, związanych 
z przemocą oraz podkreślanie znaczenia wierno-
ści zasadom i normom moralnym. Patronat nad 
konkursem objął Burmistrz Brzeska Tomasz Lato-
cha, który również był sponsorem nagród. 

WYNIKI
Przedszkole
I  miejsce   ex- aequo: Wiktoria Marecik, Przed-
szkole „Cypisek” w  Brzesku
Antonina Kondziołka, klasa „0”, ZSP w Jadownikach 
II miejsce ex- aequo: 
Otylia Pałka,  klasa „0”, ZSP w Jadownikach
Marcelina Nalepka, Przedszkole w Porębie Spyt-
kowskiej
III miejsce ex- aequo: Miłosz Borowiec, ZSP w Ja-
downikach
Milena Borowiec, ZSP w Jadownikach
Wyróżnienia: 
1. Maurycy Żółty, kl. „0”  ZSP w Jadownikach
2. Patryk Szokalski, kl. „0” ZSP w Jadownikach
3. Marika Klimas, Przedszkole nr 3 w Brzesku
4. Kornelia Żurek,, Przedszkole nr 3 w Brzesku 
Szkoła podstawowa klasy 1-3
I miejsce: Oskar Bobek, kl. 1, PSP w Buczu
II miejsce: Błażej Kulig, kl. 3b, ZSP w Jadownikach
III miejsce: Paulina Kołodziej, kl. 1, PSP w Buczu
Szkoła podstawowa klasy 4-8
I miejsce  ex- aequo : 
Aleksandra Przybysławska, kl. 4, PSP Lena Małek, kl. 4,  
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jadownikach
II miejsce:  Nadia Studzińska, kl. 4, PSP w Buczu
III miejsce: Kinga Łaboda, kl. 4, PSP w Buczu
Wyróżnienia:
1. Julia Sala, kl. 5, ZSP w Jadownikach
2. Laura Szydłowska, kl. 5, ZSP w Jadownikach
3. Lena Mamiak, kl. 4, ZSP w Buczu
4. Oliwier Forma, kl. 5, ZSP w Jadownikach
5. Bartosz Stasik, kl.4, ZSP w Jadownikach
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 Pudełko z guzikami Gwendy 
Stephen King & Richard Chizmar
wyd: Wydawnictwo Albatros
 fantastyka

 Wdowi grosz
Andrzej H. Wojaczek
wyd: Szara Godzina
powieść obyczajowa

 Jutro pokochamy Rzym
Magdalena Kołosowska 
wyd: Replika
powieść romantyczna 

 Śmierć na Nilu
Agata Christie 
wyd: Wydawnictwo Dolnośląskie - 
Publicat
kryminał 

 O wschodzie
Marcin Kydryński
wyd: Świat Książki
pamiętniki i wspomnienia

 Pięknie jest żyć dwa razy
Sharon Stone
wyd: Wydawnictwo Agora
autobiografia

 Ludzie Putina: jak KGB odzyskało Ro-
sję i zwróciło się przeciwko Zachodowi
Catherine Belton
wyd: Wydawnictwo Sine Qua Non
reportaż 

 Szansa od losu
Dorota Milli
wyd: Filia
romans

 Bowie w Warszawie
Dorota Masłowska
wyd: Wydawnictwo Literackie
dramat

 Po trupach do celu
Alek Rogoziński
wyd: Skarpa Warszawska,
kryminał

Nowości  wydawniczeKto czyta, nie błądzi
rekomendacje literatury ze zbiorów Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Brzesku

służąca
Alicja Sinicka

Alicja Sinicka, pisarka skutecznie łącząca thriller psychologiczny z powieścią oby-
czajową czy romansem, w swojej powieści „Służąca” znów porywa w mroczny świat 
ludzkich obsesji i niebezpiecznych gier. Autorka wydała do tej pory kilka powieści, 
które zostały entuzjastycznie przyjęte przez czytelników, a  jej nazwisko kojarzone 
jest z wciągającą, nieco przewrotną intrygą, klimatem niepokoju i kobiecą opowieścią 
z dreszczykiem.

Julia, bohaterka „Służącej”, to zwykła dziewczyna, która marzy o własnym biznesie. W tym celu 
zatrudnia się jako pomoc domowa w domu ekscentrycznej rodziny Borewskich. Bardzo szybko oka-
zuje się jednak, że wraz z przekroczeniem progu tej posiadłości, zostaje wciągnięta w niebezpieczną 
pułapkę chorych fantazji i pragnień swoich dręczycieli.

Podobnie jak w innych swoich powieściach, Sinicka wrzuca bohaterkę „Służącej” w skrajną sytu-
ację, w której, aby przetrwać, będzie musiała podjąć nierówną walkę z bezlitosnym oprawcą. Jest to 
powieść o mrokach ludzkiej natury, skrywanych za fasadą elegancji i bogactwa, niebezpiecznych ob-
sesjach i zabawie życiem innych. Jak przystało na thriller psychologiczny znajdziemy tu napięcie trzy-
mające do ostatniej strony, wartką akcję, pogmatwaną intrygę czy zaskakujące zakończenie.   (MS)

uczuciometr inspektora krokodyla
susanna isern 

Poznajcie inspektora Krokodyla, który pomoże wam zrozumieć, zmierzyć i po-
znać sposoby na kontrolowanie emocji. „Uczuciometr inspektora Krokodyla” to 
niezwykła książka zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców. Poznamy dziesięć podsta-
wowych emocji, po meandrach których oprowadzi nas inspektor Krokodyl. Zrobi 

to przy pomocy skonstruowanego przez siebie przyrządu, jakim jest uczuciometr, wyjaśni nam, co 
czujemy w określonych sytuacjach i dlaczego. Wspaniałe ilustracje, wzbogacone o czytelną instruk-
cję rozpoznawania uczuć oraz niezwykle ciekawe opowiadania będą zachętą do rozmowy o emo-
cjach, które przeżywamy każdego dnia. Kontunuację dla młodszych dzieci odnajdziemy w książce 
„Rozśpiewane emocje, czyli piosenki o uczuciach” oraz „Mój pierwszy uczuciometr”.   (MP)

baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo 
o jakóbie szeli
Radek Rak

Wężowa baśń... tylko dla odważnych! Jak inaczej można dzisiaj opowiedzieć 
o Jakubie Szeli, jeśli nie baśnią? Kim był Szela: mordercą, królem chłopów? Postać 
Szeli jest dla historyków kłopotliwa, wstydliwa i przerażająca. Gdzie szukać prawdy?

Radek Rak w swojej „Baśni o wężowym sercu...” splata w jedną tkaninę wiele 
wymiarów: realistycznych, prawdopodobnych i fantastycznych. Szela obserwuje 
kolejne warstwy społeczne z perspektywy chłopa, magicznego wędrowca, pa-
nicza. Nawet język: archaiczny i współczesny, chłopski i szlachecki poplątały się 

wężowym splotem. Nie mogłam się doczekać, aby wysłuchać w formie audiobooka powieści na-
grodzonej Nike w 2020 roku, a jest to lektura dla odważnych, gdyż trzeba być gotowym na tę prze-
rażającą historię społecznej niesprawiedliwości, wyzysku i  pogardy dla chłopów, które zrodziły 
krwiożerczą potrzebę zemsty. A były to czasy, gdy cham nie mógł równać się panu...  (LR)

PS Rak wskazuje także na przyczyny dzisiejszego niskiego poziomu czytelnictwa!
Niedawno na rynku wydawniczym pojawiła się najnowsza powieść Radka Raka – „Agla”, przy 

tej okazji warto sięgnąć także po wcześniejszą „Baśń…”.
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Kalendarium kulturalne
17 czerWca
Barbarzyńca w  Państwie Środ-
ka, czyli chiński savoir-vivre – 
wykład Natalii Ożegalskiej-Łu-
kasik. MOK Brzesko, godz. 17:00

19 czerWca
Festyn strażacki z okazji 100-le-
cia OSP Jasień – w  programie 
występy muzyczne oraz loteria 

z  nagrodami. Boisko sportowe 
przy PSP w Jasieniu, godz. 16:00

22 czerWca
Koncert Jubileuszowy Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Brze-
sku -  uroczysty występ z oka-
zji 10-lecia istnienia placów-
ki. ECM w  Lusławicach, godz. 
17:30

25-26 czerWca
Brzesko Okocim Festiwal. 
Wśród głównych atrakcji znaj-
dą się m.in. koncert Michała 
Szpaka z  orkiestrą, gala „Vivat 
Opera! Vivat Operetka” oraz 
pokazy laserowe

30 czerWca
„Będziemy Polakami” - pro-
jekcja filmu dokumentalnego 

o  rodzinie Goetzów-Okocim-
skich poprzedzona spotkaniem 
z  twórcami. PiMPB w  Brzesku, 
godz. 18:00

30 czerWca
Koncert formacji GED – występ 
międzynarodowego trio łączą-
cego rockandrollową  energię 
z  nowoczesnym spojrzeniem 
na muzykę. Restauracja Rzym, 
godz. 19:00.

REKOMENDACJE

Wraz ze Stowarzyszeniem 
Miłośników Browaru Okocim 
oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury 
w Brzesku, serdecznie zapraszamy 
na premierę filmu „Dzbany Piany”, 
zrealizowanego przez Marka Koł-
drasa, założyciela Studio.pl, która 
odbędzie się w MOK-u, 18 czerwca 
o godz. 18:00.

Niewiele jest w Polsce miejsc, 
które mogą poszczycić się taką 
tradycją piwowarską, jaką ma 
Browar Okocim. I to między inny-
mi do niej odwołuje się materiał. 
Piwo jest najstarszym i najczęściej 
spożywanym napojem alkoholo-
wym na świecie. W filmie przed-
stawiona została jego historia, od 
pierwszych archeologicznych śla-
dów warzenia aż do współczes-

ności. Wydarzeniu towarzyszyć 
będzie koncert Miejskiej Orkie-
stry Dętej, która przed laty działa-
ła właśnie przy Browarze.

Inicjatywa możliwa jest dzię-
ki projektowi, który realizujemy 
w  ramach współpracy z  LGD 
Kwartet na Przedgórzu. W  ra-
mach operacji można było nie-
odpłatnie zwiedzić Browar Oko-
cim oraz izbę tradycji. 11 czerwca 
w  niedawno utworzonym am-
fiteatrze plenerowym w  Okoci-
miu zorganizowano imprezę dla 
mieszkańców Przedgórza połą-
czoną z  konkursami, degustacją 
oraz wspólną zabawą. Na reali-
zację projektu Stowarzyszenie 
podpisało umowę z  Zarządem 
Województwa Małopolskiego.

Franciszek Brzyk
prezes stowarzyszenia Miłośników ziemi okocimskiej

„Siłacz” z Mokrzysk
Przez blisko dekadę 

przejeżdżających tędy gości 
witał w Mokrzyskach 

charakterystyczny drewniany 
krasnal, dźwigający dużych 

rozmiarów głaz. Nie dla każdego 
powód jego pojawienia się 

w miejscowości był jednak  oczywisty.

W  2011 roku podczas two-
rzenia planu zagospodarowania 
przestrzeni na rogu ulic Wiślanej 
i  Kościelnej, rada sołecka poszu-
kiwała elementu, który mógłby 
stać się znakiem rozpoznawczym 
miejscowości. 
– Postawiliśmy 
na „Siłacza”, 
d r e w n i a n ą 
rzeźbę Grze-
gorza Pa-
w ł o w s k i e g o 
ze Szklarskiej 
Poręby – mówi 
Marek Kośmi-
der, który peł-
nił w  tym cza-
sie obowiązki 
sołtysa. Rzeź-
ba wykonana 
jest z  drewna, 
co miało na-
wiązywać do 
szlaku archi-
tektury drewnianej, przebiegają-
cego przez wieś. Nie zakładano 
określonej symboliki samej po-
staci. Pole do jej interpretacji jest 
więc bardzo szerokie. – Może na 

przykład kojarzyć się z  tradycją 
i ze zmaganiem się z  codziennością 
– dodaje były sołtys. Autor rzeźby 
już wtedy był postacią rozpozna-
waną w środowisku artystycznym. 
Dziś zdobywa coraz większe uzna-

nie w  Polsce 
i w Europie.

O b e cni e 
na skwerze 
znajduje się 
kamienny po-
stument ze 
znakiem Pol-
ski Walczącej 
i  granitową 
tablicą, na 
której znajdu-
je się inskryp-
cja „W hołdzie 
r o d a k o m , 
którzy życie 
swe oddali 
za ojczyznę”. 
„Siłacz” nie 

został zapomniany i ma się dobrze 
– po odnowieniu trzyma swój głaz 
przy wejściu do budynku GOSiR-u, 
gdzie nie musi obawiać się warun-
ków atmosferycznych.  (k)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obsza-
ry wiejskie”. Operacja pn. „z dziejów przemysłu piwowarskiego na terenie Galicji ze szczególnym 
uwzględnieniem regionu Przedgórza – produkcja filmu dokumentalnego, organizacja imprezy pro-
mującej film oraz imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla mieszkańców regionu” zrealizowana przez 
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okocimskiej, współfinansowana jest ze środków Unii Europej-
skiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cu

dze chwalicie

sw e g o ni e z nacie
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Znane są już wyniki bezpłatnych badań 
profilaktycznych dzieci przeprowadzonych 

przez lekarzy radiologów z Wrocławia 
współpracujących z Fundacją Ronalda 

McDonalda. Akcję, pod niezmiennym hasłem 
„NIE nowotworom u dzieci”, już po raz trzeci 

w ostatnich dwóch latach zorganizowali 
burmistrz Brzeska Tomasz Latocha oraz 

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

NIE nowotworom 
u dzieci

4 maja w  specjalnym ambu-
lansie mobilnym ustawionym na 
placu Kazimierza Wielkiego bada-
niom zostało poddanych 71 dzieci 
z gminy Brzesko w wieku od 9 mie-
sięcy do 6 lat (41 dziewczynek i 30 
chłopców. Bezpieczne, bezboles-
ne i  bezpłatne badania polegały 
na wykonaniu USG jamy brzusz-
nej i układu moczowo-płciowego, 
przy zastosowaniu standardów 
określonych dla tej grupy wieko-
wej przez Polskie Towarzystwo 
Ultrasonograficzne. W ten sposób 
została dokonana dokładna ocena 
narządów wewnętrznych.

W 22 przypadkach stwierdzo-
no pewne odstępstwa od normy, 
które dzięki wczesnemu wykryciu 
mogą zostać w miarę szybko wyle-
czone. Już na miejscu, w dniu prze-
prowadzenia badań, udzielono 

pięciu porad lekarskich, wystawio-
no też osiem skierowań do porad-
ni specjalistycznych.

- Z  konsekwencją powtarzam, 
że lepiej zapobiegać chorobom niż 
je leczyć. Każdego roku w  budżecie 
zabezpieczamy środki przeznaczo-
ne na działania w tym zakresie, dla 
każdej grupy wiekowej. Wczesne wy-
krywanie chorób zawsze zwiększa 
szanse na całkowite ich wyleczenie. 
Na pewno będziemy kontynuować 
organizację takich akcji – zapowia-
da burmistrz Tomasz Latocha.     

Koszt przeprowadzenia każ-
dej z  tych trzech dotychczaso-
wych akcji pokryły w dużej części 
Urząd Miejski i  BOSiR. Badania 
przeprowadzili lekarze radiolo-
dzy Olga Żak i Karol Nowicki-Sak, 
a wspomagało ich pięcioro wolon-
tariuszy.  (w)

Dofinansowanie  
na wymianę kotłów  
i termomodernizację

W związku z realizacją projektu pt. „Wymiana źródeł ciepła w in-
dywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i  paliwa gazowe) 
w gminie Brzesko – część II w ramach RPO WM na lata 2014-2020” infor-
mujemy o  możliwości dofinansowania wymiany nieekologicznych 
kotłów węglowych na gazowe oraz na biomasę. W szczególnych przy-
padkach (trudna sytuacja materialna) przy wymianie kotła jest możli-
we uzyskanie dofinansowania na termomodernizację.

Osoby zainteresowane proszone są o  składanie wypełnionej 
ankiety (druk do pobrania poniżej) w terminie do 30 czerwca 2022 
roku na Dziennik Podawczy, pocztą na adres: Urząd Miejski w Brze-
sku ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, osobiście w Wydziale Ochrony 
Środowiska (pok. 15) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: odpa-
dy@brzesko.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:  
14 68 65 122

Zasady dofinansowania:
Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie prze-

kazywane maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku 
przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie wynosiło:

•	 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wy-
znaczonej w ocenie;

•	 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW 
mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie;

•	 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW 
mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie;

•	 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyzna-
czonej w ocenie.

Maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła:
•	 nie więcej niż 8 tys. zł na kocioł w przypadku budynku jedno-

rodzinnego 
•	 nie więcej niż 6 tys. zł na elementy związane z wymianą kotła 

w przypadku budynku jednorodzinnego
Możliwości dofinansowania prac termomodernizacyjnych 

w budynkach dla mieszkańców  z trudną sytuacją materialną:
•	 dla gospodarstwa jednoosobowego – dochód na osobę nie 

przekracza 200% najniższej emerytury na osobę
•	 dla gospodarstwa wieloosobowego – dochód na osobę nie 

przekracza 125% najniższej emerytury na osobę

Dofinansowanie  do termomodernizacji  budynków w  zakresie 
wynikającym z oceny energetycznej:

•	 docieplenie ścian zewnętrznych: 150 zł brutto/m2,
•	 docieplenie dachu/stropodachu nad ogrzewanymi pomiesz-

czeniami: 150 zł brutto/ m2,
•	 docieplenie podłogi na gruncie/stropu nad nieogrzewaną 

piwnicą: 150 zł brutto/ m2,
•	 wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, bramy gara-

żowej: 400 zł brutto/ m2,
Maksymalna wielkość dofinansowania prac termomodernizacyj-

nych nie może przekroczyć 25 000 zł.

o g ł o s z E n i E
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Wspomnienia

Odeszli w maju

W wieku 49 lat zmarł Grzegorz Mrozowski, wieloletni radny powiatowy, 
członek zarządu Zasada Trans – Spedition. Ci którzy znali zmarłego, wspomi-
nają, że nadrzędną wartością zawsze była dla niego rodzina. Janusz Szot, pre-
zes spółki Zasada Trans-Spedition podkreśla, że wszędzie gdzie się pojawiał 
wprowadzał rodzinną atmosferę. Aktywnie działał na rzecz wielu stowarzy-
szeń i wspierał akcje charytatywne. Był wiceprzewodniczącym Ogólnopol-
skiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych „Galicja”. „Jego aktywność 
i praca mobilizowały nas do działań, a wrodzony optymizm pozwalał realizo-
wać najtrudniejsze wyzwania i cele. Grzegorz był młodym doświadczonym 
nauczycielem i doradcą życiowym, zawsze chętnym i gotowym do pomocy 
w każdej sprawie” – napisali jego przyjciele z „Galicji”. Był również związany 
m.in. ze stowarzyszeniami „Rota” i „Sądecka Samochodówka”, Centrum Kom-
petencji Zawodowych OZPDT czy fundacją „Szlachetne Zdrowie”. 

Grzegorz Mrozowski mieszkał w  Iwkowej. Był zaangażowany w  życie 
swojej miejscowości. Aktywnie wspierał tamtejszą parafię, szkołę podstawo-
wą oraz zwykłych mieszkańców, oferując bezinteresowną pomoc.

 „Był szczery i  otwarty, zawsze 
uśmiechnięty, sympatyczny, wesoły 
a  jednocześnie głęboko analityczny, 
kreatywny i twórczy. Był  nieocenioną 
postacią w pracy samorządowej, do 
której wniósł swoje doświadczenie, 
wiedzę, pracowitość, entuzjazm. Miał 
w sobie wielką dozę młodzieńczego, 
zaraźliwego optymizmu, przepełnio-
nego wiarą w sukces. Miał zapał, któ-
ry nie pozwolił mu niczego odkładać 
na później. Był szczery i ufny ale jed-
nocześnie konsekwentny i wierny za-
sadom. (…) Miał wyjątkową wrażliwość na ludzi, ich potrzeby i troski. Zawsze 
śpieszył z pomocą” - mówił starosta Andrzej Potępa podczas uroczystości po-
grzebowej, która odbyła się 25 maja w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. 
w Iwkowej. (k)

30 maja w  wieku zaledwie 35 lat, po długotrwałej walce z  ciężką 
chorobą, zmarł wychowanek i  wieloletni zawodnik Strażaka Mokrzyska, 
Łukasz Dziedzic.

2 września 2018 roku Strażak Mokrzyska rozgrywał u  siebie mecz 
z  Olimpią Kąty, którą pokonał 4:1. Bohaterem tego spotkania był Łukasz, 
strzelec dwóch goli. Radość ze zwycięstwa przysłoniło kolegom jego 
wyznanie w  szatni podczas przerwy. Przyznał wtedy, że coraz gorzej się 
czuje. Badania rozwiały wszelkie wątpliwości. Uwielbiany przez kibiców 
napastnik wystąpił jeszcze w dwóch meczach, na więcej sił nie starczyło. 
On rozgrywał już wtedy poza boiskiem najważniejszy mecz w  życiu. 
Przyjaciele, rodzina, koledzy z boiska i kibice zagrzewali go do boju każdego 
dnia. I chociaż to, co nieuchronne, zbliżało się coraz bardziej, dla wszystkich 
odejście Łukasza było bolesnym ciosem. 

– Poznałem Łukasza w 2002 roku, kiedy objąłem drużynę trampkarzy – 
wspomina Radosław Szewczyk – Miał niesamowity talent, a w każdy trening 
wkładał maksimum wysiłku. Jak mało kto, posiadał wrodzony instynkt 
strzelecki. Wyróżniały go też takie cechy jak koleżeństwo, skromność 
i umiejętność funkcjonowania w zespole.

Z Łukaszem przyjaźnił się ksiądz 
Sławomir Szyszka, jego boiskowy 
rywal, przed laty piłkarz Iskry Łęki. To 
on przewodniczył uroczystościom 
pogrzebowym, podczas których 
kilkakrotnie załamywał mu się 
głos. – Spotykaliśmy się przez trzy 
lata, zdołaliśmy się dobrze poznać, 
zaprzyjaźnić i  darzyć wzajemnym 
szacunkiem. To był wspaniały 
człowiek w każdej dziedzinie życia – 
mówił.

Łukasza wspomina również Kamil Trąba, prezes „Strażaka”: - Ze 
starszych kolegów on dla mnie był największym wzorem. Pracowity, pełen 
energii, koleżeński, zawsze wierny zasadom fair play. Łukaszu, dziękujemy 
Ci, że mogliśmy spotkać się na sportowym szlaku. Nie mówimy żegnaj, lecz 
do zobaczenia.

Na ogrodzeniu boiska w  Mokrzyskach widnieje wywieszony przez 
kibiców transparent z napisem „30.05.2022. Strażak. Będziemy pamiętać”.

Maria Borowiec (88) – Szczepanów
Bogdan Cierniak (55) – Sterkowiec
Zygmunt Cierniak (68) – Jasień
Zofia Cyboroń (85) – Brzesko
Stanisław Czernecki (61) – Jadowniki 
Bronisława Czubek (75) – Brzesko
Augustyn Dulian (89) – Brzesko
Łukasz Dziedzic (35) – Szczepanów

Urszula Figas (57) – Brzesko
Zofia Frączek (70) – Brzesko
Krystyna Kuchta (86) – Brzesko
Zygmunt Legutko (81) – Brzesko
Jerzy Nowicki (67) – Brzesko
Zofia Pukal (84) – Okocim
Ewa Serwatka (63) – Brzesko
Franciszek Staniec (69) – Sterkowiec

Marta Stós (76) – Brzesko
Maria Szmigiel (84) – Poręba Spytkowska
Maria Wójcik (97) – Jasień
Tadeusz Wrona (90) – Sterkowiec
Jan Zabiegała (92) – Brzesko
Halina Zydroń (64) – Jadowniki 

GrzeGorz MrozoWski

łukasz dziedzic
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W szatni

 Ulubiona dyscyplina
Piłka nożna – uwielbiam ją od małego. A poza tym? Lubię 
właściwie wszystkie dyscypliny sportu. 

 Największy sukces
Awans do pierwszej ligi z Okocimskim. Graliśmy 
wtedy u siebie z Wigrami Suwałki i awansowa-
liśmy na kilka kolejek przed zakończeniem ligi. 
Było wielu kibiców i wielka feta. Świętowali-
śmy w swoim gronie. Miło się to wspomina, bo 
mieliśmy wtedy niezły zespół.  

 Najbardziej bolesna porażka
Na pewno spadek do drugiej ligi, do którego 
doszło w nieprzyjemnych okolicznościach. Spad-
liśmy z hukiem, bo na kilka kolejek przed zakończe-
niem sezonu. To boli mnie do tej pory. 

 Ideał sportowca
Idealny sportowiec powinien być pracowity, całkowicie 
oddany temu, co robi i zdolny poświęcić się w 100 pro-
centach osiągnięciu założonego celu. Inne ważne cechy 
to systematyczność i skromność. No i musi mieć talent. 
Do tego opisu pasuje Robert Lewandowski. Wprawdzie 
nie znam go osobiście, ale taki wniosek wyciągam na 
podstawie jego postawy na boisku i publicznych wy-
powiedzi. 

 Trenerski autorytet
Pep Guardiola. Słuchając jego wypowiedzi i analiz  
meczowych, mam wrażenie, że zawsze trafia w punkt.  
Ma poważanie wśród piłkarzy i szanuje przeciwników. 
To wzór do naśladowania. 

 Najważniejsze wydarzenie 
Gdy byłem trampkarzem pojechaliśmy do Włoch na 
turniej. Do dzisiaj pamiętam z tego wyjazdu niemal 
każdą minutę. Byłem najmłodszym i najmniejszym za-
wodnikiem, ale zostałem wybrany najlepszym obrońcą 
tego turnieju.  

 Sport i zdrowie 
Związek jest bardzo ścisły, bo dobre zdrowie jest warun-
kiem uprawiania sportu. Dlatego sportowcy powinni 
dbać o zdrowie pod każdym względem: odpowiednio się 
odżywiać, prowadzić zdrowy styl życia, poddawać się ba-
daniom profilaktycznym. 

 Pieniądze w sporcie
Jeśli chce się uprawiać sport profesjonalnie, to bez pie-
niędzy się nie obędzie. One pomagają zapewnić spor-
towcowi wszystko, co jest niezbędne do osiągania coraz lepszych wyników. 

 Sportowe marzenie
Sportowe marzenia są już poza mną. Dzisiaj chciałbym, żeby moi synowie zaszli dużo dalej niż ja. 

Mateusz Wawryka
brzeskie akceNty  

W MistrzostWach 
śWiata

Na rozgrywanych w  Elvie (Estonia) 
Mistrzostwach Świata U-23 w  kręglach 

klasycznych męska reprezentacja Pol-
ski wywalczyła drugie miejsce. W ka-

drze srebrnych medalistów wystą-
piło dwóch kręglarzy z  Brzeska, 

Jakub Kuryło oraz Gabriel 
Zastawnik, który wywalczył 

ponadto srebrny medal w kom-
binacji. Jednym z trenerów polskiej kadry na tych za-
wodach był szkoleniowiec z Brzeska, Ryszard Słowik.

Brzescy kręglarze wnieśli spory wkład w  wy-
walczenie tytułu wicemistrzów świata. Jakub Kury-
ło uzyskał fantastyczny wynik – 660 punktów. Ga-
briel Zastawnik strącił 618 kręgli i jest to jego nowy 
rekord życiowy. Przypomnijmy, że Kuba ma już na 
koncie trzy krążki Mistrzostw Świata, a Gabryś dwa.  

lekkoatletyczNe  
sukcesy 

Trzy medale przywieźli reprezentanci brzeskie-
go Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z  rozgrywa-
nych w Nowym Targu wojewódzkich finałów Igrzysk 
Dzieci i Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych. 
Dwa w konkurencjach drużynowych i jeden w rywa-
lizacji indywidualnej.

W  Igrzyskach Dzieci w  rywalizacji chłopców 
z rocznika 2011 i młodszych uczniowie z ZS-P Brze-
sko zdobyli srebrny medal, występując w składzie: 
Nikodem Bartnicki, Patryk Czosnek, Kamil Jedy-
nak, Jakub Pacura, Leon Pukal, Karol Sala i Szymon 
Szewczyk. Do biegu przystąpiły reprezentacje 14 
szkół.

Medal brązowy zdobyli chłopcy, startujący 
w  rywalizacji rocznika 2007-2008 (Igrzyska Mło-
dzieży Szkolnej). Ekipa brzeskiej „Dwójki” pobiegła 
w  składzie: Kacper Baran, Miłosz Bochenek, Igor 
Dragun, Kajetan Filipowski, Igor Martyna i Brunon 
Turlej. Sklasyfikowano 13 drużyn. W  tej samej ka-
tegorii wiekowej Igor Martyna indywidualnie zajął  
2. miejsce. Pierwszą dziesiątkę zamknął Miłosz Bo-
chenek, a tuż za nim linię mety przekroczył Brunon 
Turlej. Do biegu przystąpiło 82 zawodników.

Brzeska reprezentacja dziewcząt (ID – rocznik 
2009-2010) zajęła czwarte miejsce w stawce 15 dru-
żyn. Ekipa ZS-P Brzesko pobiegła w składzie: Oliwia 
Grabka, Magdalena Kołodziej, Lena Łukowicz, Mar-
tyna Mendel, Oktawia Mikos i Wiktoria Rudek.

W Nowym Targu wystartowała też Aleksandra 
Kleśny (SP 1 Jadowniki), która w konkurencji indy-
widualnej (rocznik 2009-2010) zajęła 16. miejsce 
w stawce 102 zawodniczek. (w)

Sprintem

•	 35 lat
•	 Mieszka w Brzesku

•	 trener trampkarzy Okocimskiego 
Klubu Sportowego

•	 zawodnik Jadowniczanki
•	 przez długie lata podpora 

obrony Okocimskiego Brzesko, 
potem grywał jeszcze w Olimpii 

Bucze i Sokole Borzęcin

sport
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sport

Droga Rafała Polich-
ta do piłki wiodła przez 

podwórko. Ganiał na nim 
za piłką, jak wszyscy, bo piłkę 
uwielbiał, odkąd tylko pamię-
ta. Gdy koledzy uznali, że po-
winien zapisać się do Okocim-
skiego, poszedł za ich namową 
i w wieku 10 lat zaczął się piąć 
po szczeblach piłkarskiej ka-
riery. Szło szybko, bo z  roku 

na rok grał w wyższej kate-
gorii, a  mając lat 15, poje-
chał na obóz z  drużyną… 
seniorów, prowadzoną 

wówczas przez Ireneusza 
Salamona. – Powiedział, że 
chciałby mnie zabrać, bo widzi 
we mnie potencjał – wspomi-
na. Pierwszym odruchem był 
szok i  trema związane z  wy-
jazdem z  ukochaną drużyną, 
której poczynania śledził jako 
kibic, nie opuszczając żadnego 
meczu. Potem były już tylko 
dobre wrażenia, większa pew-

ność siebie i  nadzieja na kolejny 
krok na piłkarskiej drodze. 

Pierwszy cios 
biznesu 

Po roku grał już w  trzeciej 
lidze, strzelając na tym pozio-
mie bramki dla swojej drużyny 
przez dwa sezony. W wieku 18 lat 
wspólnie z  kolegami z  Okocim-
skiego jako podstawowy zawod-
nik biegał po boiskach drugiej 
ligi, ale trwającą pięć lat sporto-
wą przygodę i marzenia o awan-
sie do piłkarskiej elity przerwały 
finansowe interesy. Gdy wspól-
nie z kolegami po posezonowym, 
krótkim urlopie wrócił do klubu, 
podczas spotkania w  szatni tre-
ner i  działacze przekazali dru-
żynie hiobową wieść, że głów-
ny sponsor zmienia priorytety, 
nie będzie już stawiał na piłkę 
i… wycofuje drużynę z  rozgry-
wek. – Zapadła kompletna cisza, 

a rozczarowanie było ogromne – 
opowiada. Do głowy cisnęły się 
pytania o dalszy los drużyny i za-
wodników, bo większość klubów 
miała już skompletowane składy. 

Fortuna kołem 
się toczy

Fatalna decyzja właścicieli 
klubu z  Brzeska, wyróżniające-
mu się dobrą techniką i  umiejęt-
nością „czytania gry”, bramko-
strzelnemu Rafałowi Polichtowi, 
otworzyła drzwi do pierwszoli-
gowej Odry Wodzisław. Po raz 
pierwszy w  karierze w  debiucie 
na kolejnym poziomie rozgrywek 
nie udało się mu zdobyć bramki, 
bo w  meczu przeciwko Ruchowi 
Chorzów piłka po jego strzale od-
biła się od poprzeczki, potem od 
linii bramkowej i  wyszła w  pole. 
Skuteczność odzyskał we wrześ-
niu w  bardzo ważnym meczu 
z Ruchem Radzionków wygranym 
3:1, w  którym do bramki rywali 
trafił dwukrotnie.

Gra na najwyższym pozio-
mie ligowym była wyjątkowym 
uczuciem. – Dla chłopaka z małej 
miejscowości każdy mecz, w któ-
rym grało się przeciwko repre-
zentantom Polski, zawodnikom 
oglądanym dotąd tylko w telewi-
zji, był wydarzeniem - przyznaje. 
W  kolejnych spotkaniach miał 
naprzeciwko siebie m.in. takich 
piłkarzy jak Tomasz Łapiński z Wi-
dzewa Łódź, czy Jacek Zieliński 
z  Legii Warszawa. Grał przeciw-
ko Tomaszowi Wieszczyckiemu, 

W wieku 15 lat dostał zaproszenie na zgrupowanie seniorów, rok później 
grał już w III lidze, a gdy osiągnął pełnoletniość był już podstawowym 

zawodnieni II-ligowego Okocimskiego Brzesko. Był pierwszym piłkarzem 
z Brzeska, który rywalizował w pierwszej lidze, mając za przeciwników 

takich graczy, jak Tomasz Łapiński czy Jacek Zieliński. Mimo że nie 
oszczędzały go kontuzje, a na przeszkodzie jego sportowej kariery 

dwukrotnie stawały duże finansowe interesy, to 
nie narzeka. – Nie zamieniłbym tego na nic innego – 

zapewnia. 

Wiek: 48 lat
Pozycja:  

napastnik (najczęściej),  
ofensywny środkowy pomocnik (czasami), 

lewy pomocnik (rzadko i niechętnie)
Kluby: Okocimski Brzesko,  

Odra Wodzisław,  
Ceramika Opoczno,  

Sandecja Nowy Sącz,  
Eagles Chicago 

Rafał Policht 
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Rafał Policht 
Ryszardowi Stańkowi, który w  fi-
nale olimpijskim strzelił bramkę 
Hiszpanom, a  w  swojej drużynie 
miał obok siebie Pawła Sibika – 
jedynego reprezentanta kraju 
z  Odry Wodzisław. Szło świetnie. 
W  pierwszym sezonie spędzo-
nym w  Wodzisławiu mówiono 
o nim jako o jednym z najlepszych 
transferów. W  ekstraklasie zado-
mowiłby się pewnie na stałe, ale 
dopadły go kontuzje. 

drugi cios  
biznesu

Najpierw jedna, potem – dru-
ga. W sumie około trzy i pół mie-
siąca przerwy. – Na tym poziomie 
gry to dużo, zwłaszcza że Odra się 
wzmacniała – tłumaczy. Gdy wró-
cił na boisko trener wyznaczył mu 
nową rolę na lewej pomocy, któ-
ra nie było jego żywiołem. Coraz 
trudniej było się przebić i w wieku 
25 lat skorzystał z oferty drugoli-
gowej Ceramiki Opoczno, mają-
cej ambicje gry na najwyższym 
ligowym poziome. W  drużynie 
m.in. z  reprezentantami Polski 
bramkarzem Bogusławem Wy-
parło i obrońcą Marcinem Jałochą 
pierwszy sezon zakończył się na 
drugim miejscu. Potem historia 
zatoczyła koło. Firmę z  Opoczna 
przejęli Amerykanie i  finanso-
wanie klubu uzależnili od awan-
su. Gdy celu nie udało się osiąg-
nąć obcięli budżet o  80 procent 
i wszystko się posypało. 

kawa z Nawałką 
W  trzecioligowej Sandecji 

spędził dwa i pół roku. W debiu-
cie, jak to zwykle bywało, zaliczył 
gola, ale finansowe ograniczenia 
klubu nie pozwoliły skutecznie 
rywalizować o  awans z  Cracovią 
i Koroną Kielce. Pobyt w Nowym 
Sączu zaowocował za to kontak-
tem z  trenerem Adamem Nawał-
ką, który w  pewnym momencie 
przejął zespół. Spotykali się nie 
tylko na treningu, ale także na ka-
wie, a  partnerskie stosunki łączą 
ich do dziś.  Gdy późniejszy selek-
cjoner reprezentacji objął Jagiel-
lonię Białystok o  zmieniającym 
klub piłkarzu z Brzeska nie zapo-
mniał. „Przejeżdżaj na trening do 
Białegostoku” – telefonował, gdy 

Rafał Plicht był w  drodze na… 
artroskopię kolana po kontuzji 
odniesionej na dwa mecze przed 
końcem sezonu. 

złamane kości
Los wymusił wyjazd za chle-

bem na 13 miesięcy do Stanów 
Zjednoczonych, ale bez piłki 
także za oceanem się nie obyło. 
W  najwyższej amatorskiej lidze, 
w której roiło się od byłych pro-
fesjonalnych graczy z  różnych 
krajów świata, z klubem AAC Ea-
gles Chicago dotarł do finału Pu-
charu Ameryki, zaliczając w pół-
finale 2 bramki. 

Gdy wrócił do kraju, 
w pierwszym sezonie z Okocim-
skim awansował do III ligi, zosta-
jąc najskuteczniejszym strzel-
cem zespołu. Kolejny sezon 
zapowiadał się jeszcze lepiej do 
meczu z Avią Świdnik. W 7 minu-
cie zdobył gola, ale w  14-tej po 

zderzeniu z  bramkarzem czuł 
pod palcami, poruszające się ko-
ści. Złamanie kości strzałkowej 
i  przyśrodkowej spowodowało, 
że w  wieku 32 lat z  piłką w  roli 
zawodnika musiał się rozstać. 

dom z piłki
Lat spędzonych na boisku 

nie zamieniłby na nic innego. 
Do uciążliwych zmian miejsc 
zamieszkania szybko przywyk-
nął, dostrzegając w  nowych 
doświadczeniach życiowych 
pozytywne strony. Dzięki piłce 
mógł sobie pozwolić na wybu-
dowanie domu w  Bogucicach 
i żyć na przyzwoitym poziomie. 
Wprawdzie w  pierwszym okre-
sie gry w  Okocimskim jako wy-
chowanek otrzymywał jedynie 
stypendium, a po wycofaniu się 
sponsora obietnica mieszkania 
po wypełnieniu 5-letniego kon-
traktu nie została zrealizowana, 
to jednak późniejsze zawodowe 
kontrakty nie dawały powodów 
do narzekania. 

Bezcenne  
emocje

Ważniejsze od finansów są 
jednak inne aspekty uprawiania 
najpopularniejszej na świecie 
dyscypliny sportu. – Poznałem 
wielu wartościowych, intere-
sujących ludzi, z  którymi utrzy-
muję kontakt do dziś – objaśnia, 
dopowiadając, że przeżytych 
emocji  sportowych nie zastąpi 
nic. W pamięci na zawsze zosta-
ną wspomnienia, takie jak zwy-
cięstwo 2:0 w meczu o awans do 
II ligi z  Izolatorem Boguchwała, 
w  którym zdobył jedną z  bra-
mek, czy wygrana u  siebie 2:1 
w Pucharze Polski z ówczesnym 
mistrzem kraju ŁKS-em. Poza 
strzelonym golem była w  nim 
jeszcze akcja, po której Mirosław 
Myśliński za faul na napastni-
ku Okocimskiego musiał zejść 
z boiska. W pamięci zostaną też 
obrazy z  meczu u  siebie prze-
ciwko Wiśle Kraków. Drużyna 
z  Brzeska wprawdzie przegrała, 
ale tłumy kibiców, obserwujące 
poczynania piłkarzy nawet z da-
chu browaru, do dziś stoją mu 
przed oczami.   (gp)

Baw się szachami
W siedzibie Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Mokrzyskach został roze-
grany zorganizowany przez 

Miejski Ośrodek Kultury, 
Urząd Miejski i Sołectwo 

Mokrzyska Turniej Szacho-
wy pod hasłem „Baw się 

szachami”. Wystartowało 
31 uczniów szkół podstawo-

wych – 9 dziewcząt 
 i 22 chłopców. 

Dwa pierwsze miejsca zajęli 
uczestnicy zajęć szachowych pro-
wadzonych w MOK-u - Jakub Bo-
ber (jedyny z kompletem sześciu 
zwycięstw) i Konrad Duraczyński. 
Dużym zaskoczeniem było trzecie 
miejsce Nadii Stasik, reprezentującej 
gospodarzy. Całkiem dobrze radziła 
sobie najmłodsza w całej stawce Li-
liana Lechowicz (3 zwycięstwa), któ-
ra dopiero w grudniu ukończy 8 lat. 
W starszej kategorii trzech pierw-
szych zawodników zgromadziło po 
5 punktów (na 6 możliwych), toteż 
o końcowej klasyfikacji decydowała 
dodatkowa drabinka turniejowa. 

WYNIKI
Kategoria A (roczniki 2012 

i młodsze) open: 1. Jakub Bober, 
2. Konrad Duraczyński (obaj MOK 
Brzesko), 3. Nadia Stasik (Mok-
rzyska), 4. Maja Ryś (Poręba Spyt-
kowska), 5. Weronika Pawlik (PSP 
Mokrzyska), 6. Leon Sadowski 
(Brzesko), 7. Wiktor Michałek (Oko-
cim), 8. Bartosz Kuczek (Brzesko), 9. 
Dawid Michałek (Okocim), 10. Oty-
lia Sadowska (Brzesko).

Kategoria A (dziewczęta): 1. 
Nadia Stasik, 2. Maja Ryś, 3. Wero-
nika Pawlik, 4. Otylia Sadowska, 5 
Liliana Lechowicz (Brzesko), 6. Ga-
briela Kołodziej (Szczepanów), 7. 
Karolina Ciura (PSP Mokrzyska). 

Kategoria B (roczniki 2007  
i młodsze) open: 1. Filip Korda (Bu-
cze), 2. Radosław Lechowicz (Brze-
sko), 3. Mikołaj Klecki (MOK Brze-
sko), 4. Łukasz Michałek (Bucze), 5. 
Karol Kolbusz (Brzesko), 6. Szymon 
Pawlik (PSP Mokrzyska), 7. Ryszard 
Kubik (Brzesko), 8. Igor Bugajski 
(Okocim), 9. Kamil Ziółkowski (Brze-
sko), 10. Adrian Widlak (Okocim). 

Kategoria B (dziewczęta):  
1. Maria Siek, 2. Zofia Siek (obie Ja-
downiki).  

Rafał Policht podczas meczu ligo-
wego przeciwko Legii Warszawa  
w 1998 r.

sport
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Ciasto kruche z rabarbarem i bezą
poleca Koło Gospodyń Wiejskich w Sterkowcu

Przełom maja i czerwca to czas, gdy na na-
szych stołach zaczynają pojawiać się pierwsze 
potrawy, bazujące na świeżych owocach i  wa-
rzywach. Poprosiliśmy panie z  Koła Gospodyń 
Wiejskich w  Sterkowcu o  zaproponowanie cie-
kawego wiosennego przepisu. Wybór padł na 
kruche ciasto z rabarbarem i bezą, choć gospo-
dynie podkreślają, że do wykonania można użyć 
innych sezonowych owoców. Zanim przejdzie-
my dalej, należy podkreślić rzecz najważniejszą, 
które w swoim przepisie panie ze Sterkowca za-
znaczyły pogrubioną czcionką: jeżeli ciasto ma 
być domowe, smaczne i kruche dodajemy ma-
sło, nie margarynę! Warto zapamiętać.

kWaśNy, ale zdroWy
„Gdy w sklepach i na straganach pojawiają się 

pierwsze pęczki czerwonych lub zielonych łodyg 
rabarbaru (znacznie wcześniej od śnieżyczek) - 
wiemy, że wiosna tuż, tuż za progiem” - pisali Ma-
ria Lemnis i Henryk Witry w wydanym w 1976 roku 
Iskier Przewodniku Sztuki Kulinarnej. Rabarbar jest 
jednym z najbardziej kwaśnych warzyw rosnących 
w naszych ogródkach. Wszystko za sprawą dużego 
stężenia kwasu szczawiowego i  jabłkowego. Co 
ciekawe, o wiele słodsze są te łodygi, które rosną 
w  cieniu. W  różowych łodygach rabarbaru kryje 
się wiele pożytecznych składników odżywczych, 
m.in. porównywana z estrogenem rapontycyna. 

trochę historii
Według niektórych publikacji, historia ra-

barbaru sięga aż 2700 r., kiedy to Chińczycy sto-
sowali go jako… środek przeczyszczający. Su-
szone kłącza sprowadzano na Stary Kontynent 
w  drugim wieku naszej ery. Regularną uprawę 
rozpoczęto dopiero kilkaset lat później: „W eu-
ropejskich ogrodach zaczęto uprawiać rabarbar 
w  połowie XVIII w. na zaletach kulinarnych ra-
barbaru poznali się również Anglicy. Prawdziwa 
popularność rabarbaru w  kuchni europejskiej 
trwa więc zaledwie jeden wiek” - czytamy we 
wspomnianym już „Przewodniku…”.

lista zakuPóW
Ciasto: 250 g cukru, 4 żółtka, 100 g masła, 

270 g maki tortowej, dwie szczypty soli, łyżeczka 
proszku do pieczenia. Beza: 4 białka, 200 g cu-
kru, 1 łyżka mąki ziemniaczanej, 3 łyżki płatków 
migdałowych. Rabarbar: ok 800 g rabarbaru,  
3 łyżki mąki ziemniaczanej, pół szklanki cukru, 
łyżeczka cynamonu (można pominąć)

PrzyGotoWaNie
Mąkę przesiewamy do miski, dodajemy 

drobno pokrojone zimne masło, cukier, sól i pro-
szek do pieczenia. Miksujemy lub rozcieramy 
palcami aż do powstania drobnej kruszonki. 
Potem dodajemy żółtka i  szybko zagniatamy 
ciasto. Rozwałkowujemy i wylepiamy nim stan-
dardową formę o wymiarach wynoszących oko-
ło 24x36 cm uprzednio wysmarowaną masłem 
i wyłożoną papierem do pieczenia. Wstawiamy 
do lodówki na 20 minut. W tym czasie nagrze-
wamy piekarnik do 180 stopni. Ciasto na spodzie 
foremki dziurkujemy widelcem i wstawiamy do 
piekarnika na około 20 minut.

Opłukany i osuszony rabarbar pozbawiamy 
liści, a łodygi kroimy na centymetrowe kawałki, 
które później mieszamy z  mąką ziemniaczaną, 
cukrem i ewentualnie cynamonem. 

Białka należy ubić na sztywną pianę, na-
stępnie stopniowo dodając cukier cały czas 
ubijać na wysokich obrotach przez 2 - 3 minuty, 
aż piana będzie gęsta i  błyszcząca.  Następnie 
należy dodać mąkę ziemniaczaną i  miksować 
przez pół minuty. Podpieczony wcześniej spód 
posypujemy bułką tartą, wykładamy rabarbar 
a  wierzch zakrywamy bezą i  posypujemy płat-
kami migdałowymi. Pieczemy przez 30 min. 
w temperaturze 180 stopni, po czym na 15 min. 
zmniejszamy temperaturę do 60 stopni i włącza-
my termoobieg, by dodatkowo wysuszyć bezę.  

 Smacznego!

Koło Gospodyń Wiejskich w Sterkowcu 
działa od maja 2019 roku. Nieoficjalnie 
funkcjonowało jednak już w 2018 r. jako 
grupa teatralna, ,,Każdy może”. 
Panie włączają się w organizację 
wielu wydarzeń. Są to m.in. parafialne 
dożynki, spotkania integracyjne dla 
mieszkańców czy tradycyjne majówki. 
Stoisko koła można spotkać podczas 
wielkanocnych i bożonarodzeniowych 
jarmarków organizowanych na 
brzeskim rynku, Święcie Chleba, 
Małopolskim Festiwalu Smaków i wielu 
wydarzeniach charytatywnych. Na 
zaproszenie Stowarzyszenia ,,Kwartet 
na Przedgórzu” członkowie koła 
wzięli udział w międzynarodowym 
projekcie ,,Twoja kultura- moja 
kultura”. Grupa nie porzuca 
teatralnych korzeni, wystawiając 
jasełka, przedstawienia  dla dzieci 
i scenki kabaretowe. W ubiegłym 
roku o działalności koła przeczytać 
można było w ogólnopolskim wydaniu 
Wysokich Obcasów. Co ciekawe, 
w KGW ze Sterkowca działają również 
panowie a wiek uczestników oscyluje 
w granicach od trzech do prawie 90 lat.

kulinaria

„Reprezentacja KGW w Sterkowcu. Panie od lewej: Dorota Karaś, Małgorzata Biernat, Franciszka Kuta, Alicja 
Krawczyk, Anna Jemioło, Małgorzata Sacha, Małgorzata Jemioło, Cecylia Góra. Panowie od lewej: Jan Wójcik, 
Stanisław Kraj, Emil Krawczyk, Stanisław Turlej, Bronisław Góra”
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Za kulisami
Maria Kądziołka
Przewodnicząca Zarządu Osiedla „Kościuszki-Ogrodowa” w Brzesku,  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku, Przewodnicząca Rady  

Seniorów Gminy Brzesko

Gdy byłam dzieckiem….

… marzyłam, aby drużyna piłki ręcznej Szkoły Podstawowej nr 1  

w Brzesku zdobyła Mistrzostwo Polski i aby wszyscy wokół mnie  

byli szczęśliwi.

Szkoła kojarzy mi się….

…z koleżankami i kolegami, z którymi spędzałam niezapomnia-

ne chwile, z nauczycielami, między innymi z Paniami Marią  

Kociołek, Stanisławą Gurgul, czy Lucyną Bzdak. Pomimo tego,  

że w klasie było 42 niesfornych rozrabiaków, potrafiły nas  

okiełznać, pobudzać do działania, motywować do pracy  

i podpowiadać najlepsze wybory na przyszłość. Oczywiście, 

szkoła kojarzy się jeszcze z obowiązkowym piciem tranu  

okraszonego śledzikiem i szklanką mleka, którą każdy z nas 

musiał codziennie wypić. To były niezapomniane chwile 

Najczęściej marzę o…

… aby wnuczka była bliżej mnie, aby omijały nas choroby,  

a wokoło było jak najwięcej zadowolonych i uśmiechniętych ludzi. 

Mam słabość do…

… białej kawy i czekolady mlecznej. 

Nie znoszę…
… zakłamania i fałszu, obłudy i nieszczerości.

Moje najważniejsze zasady życiowe…

Pozytywne nastawienie do otaczającego nas świata, stawianie 

sobie coraz większych wymagań, dostrzeganie potrzeb innych, 

wsłuchiwanie się w ich głos i wspomaganie ich.

Moje autorytety…

… niezaprzeczalnie rodzice, którzy, pomimo ciężkich czasów, w jakich 

przyszło im nas wychowywać, potrafili zrobić coś z niczego, a drugiego 

człowieka traktowali z miłością i szacunkiem. Na liście moich autorytetów 

są też papież Jan Paweł II oraz ksiądz Jan Kaczkowski. 

Ulubione miejsce na Ziemi… 

Właściwie każde, pod warunkiem, że przebywam w nim z rodziną, która jest 

dla mnie oazą spokoju i odskocznią od codziennych obowiązków  

i codziennego zagonienia. 

W wolnym czasie najchętniej…

… oddaję się lekturze książek. 




