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  Brzeskie
  kalendarium

   42 lata temu
Niejeden z rodowitych mieszkań-
ców Brzeska nie wie o tym, że od 
kilku dobrych lat działa tutaj Wy-
dział Tkalni Nakładczej Spółdzielni 
„Wanda” z Krakowa. Pod nadzorem 
artystycznym wyszkoleni tkacze wy-
konują na krosnach kilimy z wyso-
kogatunkowego surowca, przędzo-
nego ręcznie i barwionego według 
dawnych recept barwnikami roślin-
nymi. Wydział brzeski zatrudnia 170 
osób… Większość produkcji trafia za 
granicę (m.in. RFN, Francja, Włochy, 
Holandia, USA, Australia, Kanada), 
przysparzając krajowi sporych ilości 
cennych dewiz.  
                                (Temi, 2.08. 1980 r.)

  25 lat temu
Szereg uchwał w sprawie preferencji dla 
ofiar powodzi przyjęli radni z Brzeska 
podczas sesji Rady Miejskiej. Brzesko 
jest najbardziej poszkodowanym mia-
stem w województwie tarnowskim. Woda 
zalała trzecią część miasta, ucierpiało 
ok. 100 rodzin. Do rozbiórki przeznaczono 
m.in. dwa bloki komunalne, woda wtar-
gnęła do archiwum urzędu skarbowego 
i urzędu miejskiego, zniszczone są ulice 
i mosty.
         (Gazeta Krakowska, 16-17.08. 1997 r.)

   20 lat temu
Od przeszło dwudziestu lat w interna-
cie Zespołu Szkół Mechaniczno Elek-
trycznych w Brzesku organizowany 
jest obóz języka angielskiego. Przez 
kilkanaście lat obozowi patronowała 
organizacja UNESCO. Kilka lat temu 
zmienił się patron – jest nim angielsko 
– polskie stowarzyszenie APAS. W tym 
roku w obozie wzięło udział 102 uczniów 
szkół średnich z całej Polski… młodych 
Polaków uczyło angielskiego kilkuna-
stu Brytyjczyków oraz Amerykanka.
                                (Temi, 21.08. 2002 r.)

 9 lat temu
Trwa wyburzanie dawnego kina 
„Bałtyk”. Budynek jest już pozbawiony 
siedzeń, okładzin ścian, sceny, kurtyny, 
skuwana jest dekoracja ceramiczna 
zaprojektowana przez jednego z naj-
wybitniejszych artystów – ceramików, 
Bolesława Książka z Łysej Góry.  
W ciągu dwóch – trzech tygodni daw-
na siedziba X muzy zniknie z pejzażu 
Brzeska.
                                  (BIM, 07-08. 2013 r.)

Sieć na kulturę
Brzeska biblioteka uczestniczyła w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim”, któ-
ry obejmował bezpłatne dwuetapowe warsztaty dla dzieci i młodzieży poprzedzone szkoleniem 
dla pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury. Projekt był współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu 
biblioteka otrzymała także sześć laptopów, które zostały udostępnione dla czytelników. (OdD)

Więcej o działalności PiMBP na stronach 20-21

Ambasadorzy Brzeska
MICHAŁ FUDALA W BARCELONIE

W połowie wakacji Michał Fudala przebywał przez ty-
dzień w  Barcelonie, gdzie rozgrywany był turniej IBER 
CUP w czterech kategoriach wiekowych: U-11, U-12, U-14, 
U-16. Był jednym z 30 sędziów z całego świata, przybyłych 
między innymi z Anglii, USA, Niemiec, Belgii oraz Irlandii. 

Wszyscy sędziowie zaproszeni do  Barcelony byli pod-
dawani ocenom przez obserwatorów, co pozwoliło na przy-
znanie trzech nagród: najlepszy sędzia asystent, największy 
talent oraz najlepszy sędzia główny. Ostatnią z  wyżej wy-
mienionych, czyli ,,Best Referee” otrzymał właśnie Michał 
Fudala, a  w  nagrodę poprowadził finał w  kategorii U-16, 
w którym zagrały Na Academy i AL Andaluzja. 

Mecz finałowy odbył się w sobotnie południe. W inter-
necie ani telewizji nie było słychać o sędziowskich kontro-
wersjach, więc trzeba uznać, że  Michał udźwignął ciężar 

najważniejszego meczu turnieju. W następnym roku wiele kolejnych turniejów w całej Europie. 
Przewodniczący Kolegium Sędziów brzeskiego Podokręgu Piłki Nożnej przetarł szlaki i poka-
zał swoim kolegom, że i oni mogą sprawdzić się na międzynarodowej arenie i zdobyć niezbędne 
w tej profesji doświadczenia. 

Michał Fudala pełniący od kilku lat funkcję przewodniczącego KS przy brzeskim Podokrę-
gu Piłki Nożnej z  futbolem związany jest od dzieciństwa. W przeszłości występował między 
innymi w Okocimskim Klubie Sportowym na pozycji bramkarza. Aktualnie jest dyrektorem 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Buczu, w której uczy wychowania fizycznego oraz edukacji 
dla bezpieczeństwa. Jest także inicjatorem corocznej Amatorskiej Ligi Wakacyjnej piłki nożnej 
organizowanej przez PSP Bucze oraz Fundację BMR. WP
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WYDARZENIA

W pierwszej dekadzie lipca, w ciągu zaledwie kilku dni, zrealizowa-
ny został pierwszy etap instalacji oświetlenia ulicznego przy Alei 
Solidarności,głównej arterii komunikacyjnej, przecinającej Pomia-
nowski Stok. 

Dofinansowanie będzie
można pozyskać na:

Wymianę urządzeń lub syste-
mów grzewczych ogrzewają-
cych budynki mieszkalne jed-
norodzinne, które nie spełniają 
standardów niskoemisyjnych, 
na spełniające standardy ni-
skoemisyjne.

Poprawa efektywności ener-
getycznej poprzez termomo-
dernizację budynku.

O dofinansowanie w ramach 
Programu może ubiegać 
się osoba fizyczna, będąca 
mieszkańcem Gminy 
Brzesko, która:

posiada tytuł prawny
do nieruchomości,

faktycznie zamieszkuje
w budynku,

zobowiązuje się do utrzymania 
trwałości w ramach projektu 
(przez co najmniej 5 lat),

nie może sprzedać budynku 
w okresie 5 lat od zakończenia 
inwestycji,

nie może posiadać łącznych 
środków własnych oraz zaso-
bów majątkowych które
przekraczają 53 000,00 zło-
tych (nie dotyczy to budynku 
oraz gruntu związanego z bu-
dynkiem na który mieszkaniec 
wnioskuje o środki),

wyrazi zgodę na udostępnie-
nie budynku lub lokalu w celu 
realizacji przedsięwzięcia,
jak również w okresie trwałości 
projektu (5 lat od daty zakoń-
czenia realizacji inwestycji)

Beneficjent zostanie zakwa-
lifikowany do Projektu, jeżeli 
budynek mieszkalny zgło-
szony do Projektu spełnia na-
stępujące warunki:

budynek mieszkalny wybudo-
wany został na podstawie po-
zwolenia na budowę
wydanego przed dniem
1 stycznia 1990 roku,

  powierzchnia użytkowa bu-
dynku jednorodzinnego lub 
lokalu mieszkalnego nie prze-
kracza 110 m kwadratowych 
zamieszkałego przez jedną 
osobę. W przypadku budyn-
ku jednorodzinnego lub loka-
lu, w której zamieszkują dwie 
lub więcej osób powierzchnia 
użytkowa nie przekracza 80 m 
kwadratowych na osobę.

złoży wniosek o udział 
w Projekcie.

Gmina Brzesko zakłada, że 
inwestycje zakwalifikowane 
do naboru w 2022 roku będą
finansowane u mieszkańców 
w 100%   bez udziału wkładu 
własnego beneficjenta, nie
może przekroczyć 53  000 zł. 
Programem objętych zosta-
nie 20 budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych lub 
wydzielonych lokali w tym 
budynku.

Wniosek będzie można złożyć:
Papierowo w Urzędzie Gminy 
Brzesko w godzinach otwarcia.

Obsługa mieszkańców będzie 
się odbywała w formie:
telefonicznej:
Gmina 14 686 51 72 lub  Opera-
tor Programu 600 243 782
mailowej:
brzesko@ekoscan.pl

Oświetlenie Alei SolidarnościFundusz Termomodernizacji 
i Remontów

1. 1. 

2. 2. 
3. 3. 

4. 

4. 
5. 

Zakup za pomocą bilonu Zakup za pomocą karty bankowej 

Szanowni Mieszkańcy,
Na podstawie podpisanego Porozumienia nr  1/2021/Brzesko 

z dnia  21.09.2021 roku w zakresie realizacji Programu STOP 
SMOG Burmistrz Brzeska ogłasza nabór wniosków 

o dofinansowanie zadań realizowanych przez 
mieszkańców gminy Brzesko.

Zmodyfikowane parkomaty
Pod koniec lipca br. uległ zmianie system zakupu biletów parkingo-
wych. Aktualnie bilet można nabyć jedynie po wpisaniu na klawia-

turze numeru rejestracyjnego parkowanego pojazdu. 

Na blisko półkilometrowym od-
cinku drogi stanęło 6 latarni. 
Prace wykonała tarnowska fir-
ma PROTAR sp. z o.o. Koszt 
przedsięwzięcia wyniósł 101 600  
złotych i został pokryty ze środ-
ków własnych gminy Brzesko. Ko-
lejnym krokiem będzie, pozostają-
ce w gestii Tauronu, przyłączenie 
nowo powstałego odcinka do głów-
nej sieci energoelektrycznej.

Początkowo ulica, która od 
2010 – na mocy uchwały Rady 
Miejskiej – nosi nazwę Alei So-
lidarności,  tylko w niewielkiej 
części była pokryta żwirem. Do-
piero w 2020 roku długa na 1700 
metrów droga, przy której (wraz  
z tzw. sięgaczami) mieści się wiele 
atrakcyjnych działek budowlanych, 
została w całości wyasfaltowana. 
Pierwszy etap inwestycji zrealizo-
wano rok wcześniej, kiedy asfal-
tem przykryto 700 metrów drogi. 
W drugiej turze nową nawierzch-
nię położono na długości jednego 
kilometra. Całość prac kosztowała 
około 4,2 miliona złotych, a na ich 
sfinansowanie brzeski samorząd 

pozyskał dofinansowanie z Fun-
duszu Dróg Samorządowych. Od 
tego czasu wyraźnie wrosło zain-
teresowanie zakupem położonych 
w tym miejscu terenów przezna-
czonych pod budownictwo miesz-
kaniowe i działalność usługową.  
Od dwóch lat nowe budynki po-
wstają przy samej Alei Solidarno-
ści, a także przy tzw. sięgaczach. 
Droga ma też ważne znaczenie 
strategiczne. Dla pojazdów służby 
zdrowia stanowi bowiem alterna-
tywny dojazd do brzeskiego szpi-
tala. Montaż oświetlenia to kolejny 
ważny krok w kierunku poprawy 
komfortu życia mieszkańców Po-
mianowskiego Stoku. 

Sprzedaż działek budowlanych 
przy Alei  Solidarności rozpoczęła   
się w 2007 roku. Łącznie sprzeda-
no 67 parceli. Boom na zakup tych 
działek przypadł na lata 2020-
2021, czyli w czasie, kiedy droga 
posiadała już asfaltową nawierzch-
nię. Od 2007 do 2019 roku sprze-
dano 33 działki (średnio 2,5 działki 
rocznie, a w dwóch następnych la-
tach – 34 (średnio 17 rocznie).  HB  

Ustal kwotę za pomocą odpowied-
nich przycisków na klawiaturze. 
Minimalna kwota opłaty wynosi 1,5 
zł. (0,5 godziny postoju);
Wpisz numer rejestracyjny pojazdu;
Przyciśnij √ „akceptuj”  lub X „anu-
luj”w przypadku rezygnacji
z transakcji;
Przyłóż kartę do czytnika kart;
Odbierz bilet i umieść go  
w widocznym miejscu za przednią 
szybą wewnątrz pojazdu w taki 
sposób, aby był w pełni czytelny 
dla osób kontrolujących.

Wrzuć odliczony bilon do urzą-
dzenia (do otworu na monety). 
Minimalna kwota opłaty wynosi 
1,5 zł. (0,5 godziny postoju);
Wpisz numer rejestracyjny pojazdu;
Zatwierdź operację zakupu biletu 
poprzez wciśnięcie przycisku √ 
„akceptuj”, ewentualnie wrzuć 
monety, aby zwiększyć czas po-
stoju, lub X „anuluj” w przypadku 
rezygnacji z transakcji;
Odbierz bilet i umieść go w wi-
docznym miejscu za przednią 
szybą wewnątrz pojazdu. 
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Integracyjna wycieczka z CANPACK
Pod koniec czerwca Wychowankowie i Wychowawcy Domu Dziecka w Jasieniu  wzięli udział  

w trzydniowej wycieczce zorganizowanej przez brzeski oddział CANPACK reprezentowany podczas tej 
eskapady przez Wolontariuszy.

Pierwszego dnia wycieczko-
wicze zwiedzili wąwóz Homole, 
uczestniczyli w  rejsie po Jeziorze 
Czorsztyńskim, podziwiając mię-
dzy innymi zaporę wodną, zamki 
w  Czorsztynie i  Nidzicy oraz pa-
noramę gór. Późnym popołudniem 
dotarli do  ośrodka wypoczynko-
wego w  Borku (powiat bocheń-
ski), gdzie czekały na nich atrakcje 
sportowo-rekreacyjne przygotowa-
ne przez grupę doświadczonych 
animatorów z Brzeska.

Niezwykle intensywny był dru-
gi dzień pobytu w  Borku. Zaraz 
po śniadaniu zorganizowano grę 
terenową, w  której oprócz sprytu 
i  logicznego myślenia liczyły się 
duch walki i  przede wszystkim 
zespołowa współpraca. Sporym 

zainteresowaniem cieszyły się licz-
nie oblegana ściana wspinaczkowa 
oraz zajęcia z kajakarstwa.  

Najwięcej emocji dostarczył 
wszystkim mecz piłki nożnej, ro-
zegrany w  nietypowej formule. 
Zawodnikom poruszanie się na bo-
isku utrudniały oryginalne kostiu-
my – dmuchane kule Bumper-Ball. 

Ostatnim akcentem wycieczki 
była coraz bardziej popularna gra 
Archery Tag, czyli łuczniczy pa-
intball, w  którym z  jednej strony 
stanęli do  boju wychowankowie, 
a naprzeciwko wychowawcy i wo-
lontariusze z CANPACK. Nieste-
ty, trzydniowy czas wycieczki do-
biegł końca. W drodze powrotnej 
długo jeszcze i entuzjastycznie ko-
mentowano jej przebieg. WB

KOMENTUJĄ DLA BIM:

Wioletta Brzęk, CANPACK
Celem wyjazdu  było budowanie  zaufania, empatii i otwartości w gru-
pie poprzez propozycję odpowiednich zabaw team buildingowych oraz 
utrwalenie swobodnych relacji między wychowawcami a wychowankami. 
To także nauka zasad zespołowego podejmowania decyzji w grupie.

Rafał Liszka, CANPACK
Był to mój pierwszy wyjazd w ramach wolontariatu. Chcieliśmy, aby pod-
czas tego wyjazdu dzieci spędziły aktywnie czas, nauczyły się pracy ze-
społowej ale przede wszystkim dobrze się bawiły i miło wspominały ten 
czas. Pozytywnym zaskoczeniem była aktywna postawa młodzieży, która 
bardzo chętnie brała udział w zabawach, przełamując swoje lęki. 

Agnieszka Pudełek, CANPACK
Ta wycieczka to kontynuacja ubiegłorocznego projektu. Każdego roku sta-
ramy się zaproponować dzieciom nowe atrakcje. W tym roku, rozpoczę-
liśmy zabawę „Idziemy po rowery z  CANPACK”.  Projekt ten powstał 
w oparciu o akcję, którą od dwóch lat realizujemy w naszych fabrykach 
w Brzesku i Bydgoszczy – „Kilometry pełne serca”.  W wakacje pracowni-
cy spędzając aktywnie czas zbierają wirtualne kilometry, które następnie 
zostają przeliczone na złotówki i pomagają dzieciom naszych pracowników.

Magdalena Kluz, CANPACK
Jesteśmy przekonani, że aktywność ruchowa oraz wspólne uczestnictwo 
w zajęciach rozwija, wzmacnia w młodzieży poczucie własnej wartości  oraz  
pozwala lepiej  poznać potrzeby mieszkańców Domu Dziecka. Dodatkowo, 
co ważne, buduje to sąsiedzką przyjaźń, która daje nam wszystkim  radość.

Podczas jednej z licznych zabaw i gier dzieci zostały obdarowa-
ne smartwatchami, a Wolontariusze  zorganizowali im akcję 
„Idziemy po rowery z CANPACK” polegającą na zbieraniu 
tzw. „kroków”, czyli punktów, za które CANPACK zakupi dla 
Domu Dziecka nowe rowery, a także wyremontuje te, które są 
już w posiadaniu placówki.

Jest to zadanie sfinansowane w całości w ramach 
projektu „Pod biało-czerwoną” nad którym  ho-
norowy patronat sprawuje Prezes Rady Mini-
strów Mateusz Morawiecki. Jego realizacja to 
odpowiedź na  oczekiwania mieszkańców, którzy 
wyrazili chęć przystąpienia  gminy do  tego pro-
gramu.

Sam maszt wykonany został z gwarantującego 
wytrzymałość kompozytowego  materiału. Biało-
-czerwona flaga ma wymiary 125 x 200 cm. W  
pobliżu miejsca, w  którym został usytuowany 
maszt, znajdują się zabytkowy kościół pw. Matki 
Bożej  Częstochowskiej oraz kamienny pomnik 
poświęcony ofiarom bombardowania pociągu 5 
września  1939 roku. Przed pomnikiem każdego 
roku odbywają się uroczystości upamiętniające to 
krwawe  wydarzenie.

Samorządowe władze i  mieszkańcy gminy 
Brzesko przywiązują dużą wagę do kultywowania 

rodzimej  historii i  miejsc przywołujących fakty 
związane z bohaterstwem i męczeństwem Polaków 
podczas  licznych walk narodowo-wyzwoleńczych. 
Między innymi położone w ciągu ulicy Solskiego 
rondo im. Armii Krajowej zostało  zagospodaro-
wane w kwietniu 2020 , a zdobiąca je kompozy-
cja  kwiatowa nawiązuje do naszych symboli na-
rodowych. Była to inicjatywa burmistrza Brzeska  
Tomasza Latochy, który w ten sposób odniósł się 
do wniosku złożonego w tej sprawie przez brzeskie  
koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej. Wspomniany wcześniej pomnik na Słotwinie  
został poddany gruntownej renowacji przepro-
wadzonej przez Urząd Miejski przy współpracy z  
przedstawicielami krakowskiego oddziału Instytu-
tu Pamięci Narodowej. Obchody każdego święta  
państwowego są w gminie Brzesko przygotowywa-
ne z pieczołowitą starannością, a w każde z nich  
zaangażowane są liczne organizacje. KW

Pod biało-czerwoną Od połowy lipca br. na skwerze przy ulicy Księdza Stanisława na brzeskim osiedlu Słotwina stoi  
maszt, na którym podczas ważnych uroczystości państwowych i lokalnych powiewać będzie 
flaga  Polski. 

WYDARZENIA
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W ostatni weekend lipca, na zaproszenie burmistrza Brzeska 
Tomasza Latochy na placu Kazimierza Wielkiego zagościł 
Mobilny Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa” – wystawa 

przygotowana przez Biuro Programu „Niepodległa”. Przez te 
trzy wyjątkowe dni ekspozycję, na którą wstęp był bezpłatny, 

odwiedziło blisko 500 osób.  

Wirtualny Teatr Historii przechodzi powoli do historii. Tym-
czasem już pod koniec września mieszkańców gminy Brze-

sko czeka kolejna nie lada atrakcja. Wszystkich  zainte-
resowanych praktycznym wykorzystaniem najnowszych 

zdobyczy nauki i techniki informujemy, że w salach wysta-
wowych Miejskiego Ośrodka Kultury zostanie uruchomiona 

Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności SOWA. 

Wirtualny Teatr Historii Zbliża się Strefa
Aktywności SOWA

Brzesko jest jedną z 40 miejscowo-
ści w  całym kraju, która znalazła 
się na trasie przejazdu Wirtualne-
go Teatru Historii, prezentującego 
w atrakcyjny i  przystępny sposób  
przebieg pierwszych lat II Rzeczy-
pospolitej oraz najciekawsze osoby 
i  wydarzenia związanych z  tym 
procesem. To właśnie teraz mija 
sto lat od czasu, kiedy kończył się 
proces formowania granic pań-
stwowych po I  wojnie światowej, 
a  na  mapach Europy pojawił się 
nowy kształt niepodległej Polski. 

W  specjalnym, rozkładanym 
samochodzie zwiedzający mieli 
do dyspozycji ekrany i cyfrowe wi-
zualizacje pozwalające łatwo przy-
swoić najważniejsze informacje 
z lat 1918-1925. Gospodarzem wy-
stawy był cyfrowo zrekonstruowa-
ny Józef Piłsudski, którego głos 
witał i żegnał gości. 

W tym roku projekt został roz-
szerzony o strefę dla najmłodszych, 
a  miłośnicy nowych technologii 
mogli poznać historie ciekawych 
bohaterów II RP dzięki trzem fa-
bularnym filmom VR. Dostępny 
był również film „Wiktoria 1920”, 
który przeniósł widzów do czasów 
wojny polsko-bolszewickiej. Zwie-
dzanie wystawy wieńczyła moż-
liwość zrobienia pamiątkowego 
zdjęcia z wybranym ojcem niepod-
ległości w specjalnej fotobudce. 

Gospodarzy miasta i  gminy 
Brzesko cieszy nie tylko ponad-
przeciętna (w porównaniu z  inny-
mi miastami) frekwencja, ale też 
same pozytywne opinie wyrażane 
przez zwiedzających. Zaintereso-
wanie ekspozycją przerosło naj-
śmielsze wyobrażenia samych jej 
organizatorów. Krzysztof Budzyń-
ski, w  oficjalnym mailu przesła-

Jest to jeden z  programów re-
alizowanych przez Ministerstwo 
Edukacji i  Nauki za pośrednic-
twem warszawskiego Centrum 
Nauki Kopernik. Brzesko znalazło 
się w gronie zaledwie 32 ośrodków 
z całej Polski, których wnioski do-
tyczące udziału w  tym projekcie 
zostały pozytywnie ocenione. 

Strefa Aktywności SOWA to 
jeden z programów realizowanych 
w  ramach Społecznej Odpowie-
dzialności Nauki, mających na celu 
popularyzację i  upowszechnianie 
nauki oraz badań naukowych. Jest 
to znakomita okazja do rozwijania 
wiedzy i wyobraźni poprzez odkry-
wanie zjawisk i  praw rządzących 
światem w toku interakcji z obiek-
tami, jakie pojawią się na ekspozy-
cji. Zwiedzający tę wystawę będą 
mogli sami rozwiązywać zadania 
konstrukcyjne i  logiczne w  pa-
wilonie zwanym Majsternią. Or-
ganizatorzy projektu proponują 
także udział w warsztatach i  zaję-
ciach opartych na wypracowanych 
i  sprawdzonych rozwiązaniach 
edukacyjnych. Całość skierowana 

nym do Barbary Kuczek, dyrektor 
Wydziału Strategii i Rozwoju UM, 
tak podsumowuje trzydniowy po-
byt w  Brzesku całej załogi obsłu-
gującej tę wystawę:  „Chciałbym 
bardzo serdecznie podziękować za 
możliwość współpracy i okazaną po-
moc w organizacji naszej ekspozycji 
w  Brzesku. Z  radością przyznaję, 
że moje obawy były nieuzasadnione 
i  mieszkańcy Państwa Miasta bar-
dzo licznie odwiedzili naszą wysta-
wę. Jesteśmy bardzo z  tego dumni 
i żałujemy, że czas pobytu tak szybko 
upłynął.”  WP

jest do różnych grup wiekowych – 
od dzieci, poprzez młodzież, do do-
rosłych i seniorów.  

Pracownicy Miejskiego Ośrod-
ka Kultury już od roku pieczołowi-
cie przygotowują się do  realizacji 
projektu. Przed  uruchomieniem 
Strefy zostali dokładnie przeszkole-
ni przez fachowców z Centrum Na-
uki Kopernik. W budżecie MOK-
-u  zostaną zabezpieczone środki 
zapewniające sprawną obsługę 
programu. Między innymi zapew-
niony będzie transport dla uczniów 
szkół spoza Brzeska, osób star-
szych i  niepełnosprawnych. Cen-
trum Kultury Kopernik dostarczy 
kilkanaście angażujących ekspo-
natów ukazujących doświadczalny 
charakter nauki, dających możli-
wość samodzielnego eksperymen-
towania. Na koniec bardzo ważna 
informacja: SOWA pozostanie 
w Brzesku na  stałe, a w przyszło-
ści będzie wzbogacana o nowe ele-
menty. Już dzisiaj burmistrz Brze-
ska Tomasz Latocha oraz Miejski 
Ośrodek Kultury zapraszają na  to 
niecodzienne wydarzenie. KW

WYDARZENIA
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W pierwszy dzień, którego hasło przewodnie 
brzmiało „Nasze życie pielgrzymką do  nieba”, 
odprawiona została inauguracyjna msza połą-
czona z przyjęciem w poczet członków Bractwa 
Jakubowego czterech nowych osób. 

Wieńczącej tegoroczne Brzeski Dni Jakubo-
we odpustowej mszy przewodniczył biskup tar-
nowski Andrzej Jeż, który podczas nabożeństwa 
poświęcił przedstawiający świętego Jana Pawła II 
w stroju pielgrzyma obraz, który zdobić będzie 
wnętrza brzeskiego sanktuarium św. Jakuba.

Biskup Andrzej Jeż w  homilii podkreślał, 
jak wielką trzeba posiadać wolę, aby wyruszać 
na pielgrzymki po jakubowych drogach, pełnych 

trudnych wyzwań. Porównał też do pielgrzymo-
wania każdy dzień naszego życia jako pokony-
wania kolejnych szczebli – dorosłości, trwania 
w małżeńskim związku, zawodowej pracy i  sta-
rości często związanej też z cierpieniem.   

  Czterodniowym uroczystościom towarzyszy-
ły dwa wydarzenia muzyczne. Były to koncert or-
ganowy „Chwalmy pana ze św. Jakubem” w wy-
konaniu Dominika Kapinosa oraz widowisko 
ku czci św. Jakuba „Ty tylko mnie poprowadź”, 
w którym z towarzyszeniem zespołu Musicalove 
wystąpili Monika Biederman, Anna Sokołowska, 
Michał Gasz, Piotr Karzełek, Łukasz Lech, Ma-
ciej Nieć oraz Jacek Wójcicki. WP

Brzeskie Dni Jakubowe
Od 22 do 25 lipca trwały zorganizowane przez parafię NMP Matki Kościoła i św. Jakuba  
Apostoła, we współpracy z Gminą Brzesko, tradycyjne Brzeskie Dni Jakubowe, którym  
w tym roku przyświecało hasło „Posłani, aby pielgrzymować z Chrystusem”. 

Podczas głównej mszy odpustowej biskup tarnowski Andrzej Jeż wręczył 
trzy Medale św. Jakuba Otrzymali je:

Ksiądz prałat Władysław Pasiut, proboszcz parafii w Szczepanowie – za sze-
rzenie kultu św. Stanisława ze Szczepanowa, patrona Polski i diecezji tarnow-
skiej, i popularyzowanie idei pielgrzymowania.

Ksiądz Marcin Gazda (na zdjęciu) z brzeskiej parafii – za liczne inicjatywy 
podejmowane przy sanktuarium w związku z pielgrzymowaniem drogami 
św. Jakuba, organizację brzeskiego konkursu kolęd o Muszę św. Jakuba i 
biegu św. Jakuba tzw. Brzeskiej Dychy, opiekę nad KS „Jakub”, parafialną 
świetlicą św. Jakuba, za solidną 3-letnią pracę duszpasterską i katechetyczną 
w tej parafii.

Jan Krajewski, wykonawca mechanizmu zasłony figury św. Jakuba Aposto-
ła w brzeskim sanktuarium – za szerzenie kultu Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski, a także godną naśladowania miłość do Ojczyzny i pamięć  
o Kresach.

fot. Beata Malec-Suwara

Uhonorowany Medalem św. Jakuba ksiądz Marcin Gazda po wakacjach rozpocznie 
studia w Lublinie – fot. Beata Malec-Suwara

Medale
św. Jakuba

Gala
Caminowicza…
… to jeden z ważnych punktów Brzeskich Dni 
Jakubowych, będących okazją do podsumowa-
nia dwóch pielgrzymek zorganizowanych nie-
dawno przez parafię NMP Matki Kościoła i św. 
Jakuba Apostoła.
Przypomnijmy zatem, …
… że w maju tego roku pielgrzymi z Brzeska 
dotarli do Santiago de Compostela. 30 uczest-
ników tej eskapady (najstarsza uczestniczka li-
czyła ponad 70 lat) w ciągu zaledwie kilku dni 
pokonało pieszo  120 kilometrów drogi zwanej 
portugalskim Camino. Pielgrzymkę zorgani-
zował ksiądz wikary Marcin Gazda, który był 
również inicjatorem i koordynatorem lipcowej 
rowerowej wyprawy pod nazwą Camino Pola-
co. Tym razem 31 osób, głównie ministranci i 
lektorzy, wybrało się na Warmię i Mazury, by 
przemierzyć jednośladami 220-kilometrową tra-
sę z Giżycka do Samborowa. Pielgrzymka miała 
również charakter edukacyjny i krajoznawczy, 
bo młodzi brzescy pątnicy zwiedzili tak ważne 
z historycznego punktu widzenia miejsca jak 
wybudowaną w połowie XIX wieku w Gizycku 
twierdzę Boyen, Wilczy Szaniec, Malbork, mu-
zeum bitwy pod Grunwaldem, a także katedrę 
św. Jakuba w Olsztynie. Jak słusznie zauważa 
Beata Malec-Suwara na łamach Gościa Tarnow-
skiego: „Choć brzeska fara od XIV wieku cieszy 
się przywilejem patronatu św. Jakuba, to właśnie 
dzisiaj ma tu miejsce prawdziwy boom pielgrzy-
mowania”. 

Ksiądz proboszcz Józef Drabik, pełniący też 
funkcję kustosza sanktuarium św. Jakuba przy 
Via Regia w Brzesku, zwraca uwagę na jego 
szczególne znaczenie. Jak zaznacza, jest to miej-
sce, które tylko na krótki czas zatrzymuje na so-
bie pielgrzymów, by mówić im „Idź dalej”.  

Opisane powyżej wyjazdy długo wspomina-
no podczas Gali Caminowicza, a uczestnicy tych 
pielgrzymek otrzymali pamiątkowe compostelki
i okolicznościowe medale. 

WYDARZENIA
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Senior Party na Ranczu Pasja

Ponad 600 osób uczestniczyło w zorganizowanym przez burmistrza Brzeska, Urząd Miejski oraz Miejski Ośrodek Kultury Senior 
Party inaugurującym przystąpienie Gminy Brzesko do ogólnopolskiego programu „Gmina Przyjazna Seniorom”, które odbyło 
się na Ranczu Pasja. Podczas tego wydarzenia wydano około 450 Ogólnopolskich Kart Seniora upoważniających do korzysta-

nia ze zniżek w blisko 3000 placówek handlowych i usługowych w całym kraju. Wśród podmiotów objętych tym programem 
znajdują się także sanatoria, uzdrowiska, przychodnie zdrowia i instytucje kultury.

BRZESKIE FIRMY HONORUJĄCE 
OGÓLNOPOLSKIE KARTY SENIORA

AP STONE Kamieniarstwo – ul. Legionów Piłsudskiego 17A
Auto Serwis EURO-TOP – ul. Powstańców Warszawy 6
BIG BEN Sklep Papierniczy – ul. Puszkina 6A
Biuro PARTNER – ul. Jana Sobieskiego 3A
FABRYKA UNIESIEŃ – ul. Okocimska 17
FISH TRUCK – Przyborów 
FIZJOTERAPIA W TWOIM DOMU – ul. Legionów Piłsudskiego 17
GEERS Dobry Słuch – ul. Bartosza Głowackiego 36
GEERS Dobry Słuch – ul. Zielona 4
Kino PLANETA – ul. Pomianowska 2B
LAUROWE.PL – ul. Legionów Piłsudskiego 4A
Muzeum Regionalne – ul. Tadeusza Kościuszki 2
Restauracja RZYM – ul. Dworcowa 8
Salon Fryzjerski GOSIA – ul. Fryderyka Chopina 1
Salon Fryzjerski NEW LOOK – ul. Mościckiego 2
SHIRO – Myjnia Ręczna/Pranie Tapicerek – ul. Mościckiego 6
Sklep CUKIERECZEK – ul. Rynek 17
STUDIO FIGURA Brzesko – ul. Ludwika Solskiego 14A
Zakład Krawiecki EMILKA – ul. Szarych Szeregów 2/4
ZAKŁAD OPTYCZNY Pokorny – ul. Legionów Piłsudskiego 2 

W pierwszym kwartale tego roku 
Gmina Brzesko zawarła z Między-
narodowym Instytutem Rozwoju 
Społecznego oraz Stowarzyszeniem 
MANKO porozumienie, które   
otwiera przed brzeskimi seniora-
mi nowe perspektywy w  zakresie 
aktywnego uczestnictwa w  życiu 
społecznym. Sami zainteresowa-
ni już niedługo będą mogli odczuć 
efekty tego porozumienia, w  któ-
rym jest między innymi mowa 
o współorganizacji wielu wydarzeń 
skierowanych do najstarszej grupy 
wiekowej. Tę pierwszą wspólnie 
przygotowaną było właśnie Senior 
Party na Ranczu Pasja. Od połowy 
sierpnia seniorzy z  Brzeska mają 
większą możliwość wzięcia udziału 
w imprezach organizowanych w in-
nych miejscach. Stworzone zostały 
też warunki sprzyjające mieszkań-
com w łatwiejszym wejściu w posia-
danie Ogólnopolskiej Karty Senio-
ra (OKS) upoważniającej do zniżek 
w 2500 placówek handlowych i usłu-
gowych na terenie całego kraju.  

Pierwsze karty 
Pierwszą część Senior Party popro-
wadzili sygnatariusze porozumie-
nia dotyczącego programu „Gmina 
Przyjazna Seniorom” – prezes Sto-
warzyszenia MANKO Łukasz Sal-
warowski oraz burmistrz Brzeska 
Tomasz Latocha, który na wstępie 
otrzymał z  rąk prezesa certyfikat 
potwierdzający przystąpienie naszej 

gminy do projektu. Pierwsze osiem 
Ogólnopolskich Kart Seniora zosta-
ło oficjalnie wręczonych na pikni-
kowej scenie. Kolejne OKS rozda-
wane były przez cały czas trwania 
imprezy – w  sumie wydano ich 
około 450. Prezes MANKO oraz 
burmistrz wręczyli także certyfika-
ty potwierdzające przystąpienie do 
programu przez pierwsze brzeskie 
przedsiębiorstwa. Ich listę zamiesz-
czamy obok. 

Zabawa do północy 
Po części oficjalnej wielki namiot 
ustawiony w  centralnym miejscu 
Rancza Pasja opanowany został 
przez setki osób chętnych wziąć 
udział w  niczym nieskrępowanej 
zabawie. Przez pierwszych kilka 
godzin ochoczo „współpracowali” 
z  Mariuszem i  Robertem – dwo-
ma profesjonalnymi wodzirejami, 
którzy swoje zadanie mieli tym ra-
zem wielce ułatwione. Obaj pano-
wie przyznają, że tak rozentuzja-
zmowani tancerze, dla jakich mieli 
przyjemność pracować, wyzwalali 
w nich dodatkową energię. Do wy-
sokiego poziomu dostosowali się 
muzycy z  zespołu Kita Band, któ-
rzy do wspólnej zabawy wnieśli też 
mnóstwo swoich autorskich pomy-
słów, co w sumie sprawiło, że więk-
szość uczestników, mimo chime-
rycznej tego dnia pogody, pozostało 
na parkiecie aż do samej północy, 
kiedy to wyznaczony był koniec Se-
nior Party. 

Podziękowania 
Organizatorzy pierwszego Senior 
Party składają serdeczne podzięko-
wania wszystkim osobom i  instytu-
cjom zaangażowanym w pomoc przy 
przygotowaniu i  koordynowaniu 
tego wydarzenia. W  tym gronie są 
między innymi: Marta i Wacław Sy-
nowcowie, właściciele Rancza Pasja, 
panie z  Koła Gospodyń Wiejskich 
w Mokrzyskach oraz strażacy z jed-
nostek OSP w Mokrzyskach i Porę-
bie Spytkowskiej. KW

WYDARZENIA

Ogólnopolskie Karty Senio-
ra dla mieszkańców gminy 
Brzesko, którzy ukończyli 60. 
rok życia, wydawane są nadal 
w Urzędzie Miejskim w Brzesku 
w  pokoju nr 13 (na parterze). 
W  tym samym miejscu przyj-
mowane są również zgłoszenia 
od przedsiębiorców gotowych 
honorować OKS w swoich pla-
cówkach (kontakt telefonicz-
ny: 14 68 65 118 lub 14 68 65 183 
lub 502 159 949).
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Inwestycja, warta 100  500 zło-
tych (jej koszt został w całości po-
kryty ze środków własnych gminy 
Brzesko, była jednym z  pilnych 
zadań ujętych w  harmonogramie 
wakacyjnych remontów placówek 
oświatowych. Stary dach uległ za-
awansowanej degradacji z  powodu 
wieloletnich zaniedbań oraz brak 
bieżącej konserwacji. Prace moder-
nizacyjne wykonała jedna z  lokal-
nych firm, która w ramach zlecenia 
podjęła się także blacharskich obró-
bek części konstrukcji oraz orynno-
wania, a  także naprawy kominów. 
Dodatkowo pod nową blachą za-
montowane zostały również nowe 
łaty, kontrłaty i membrana zapew-
niająca termiczną izolację dachu 
i całego budynku.

Wymiana dachu to w ciągu nie-
całego roku trzecie przedsięwzięcie 
dotyczące funkcjonowania Domu 
Kultury w  Sterkowcu. Od wrze-
śnia, decyzją burmistrza Brzeska 
Tomasza Latochy, pomieszczenia 
byłej świetlicy wiejskiej zostały 
przekazane miejscowej Szkole Pod-
stawowej, dzięki czemu znalazło się 
tutaj miejsce dla szkolnej świetlicy 
i  biblioteki. Jeszcze do  ostatnich 

ferii zimowych wejście do  budyn-
ku było możliwe jedynie od ulicy 
Sosnowej, co z  jednej strony było 
dość uciążliwe, z  drugiej wiązało 
się z  ewentualnym zagrożeniem 
dla bezpieczeństwa nauczycieli  
i  uczniów przemieszczających się 
pomiędzy nowymi lokalami a szko-
łą. Dlatego na  początku bieżącego 
roku, w  celu poprawy bezpieczeń-
stwa i  ułatwienia komunikacji, 
przeprowadzono szybki remont, 
w wyniku którego powstało bezpo-
średnie przejście łączące przylega-
jące do siebie budynki. Wykonanie 
otworu wymagało zniwelowania 
części schodów oraz przesunięcia 
jednego z  sanitariatów, co wiązało 
się z drobną przebudową kanaliza-
cji. Przy okazji przesunięto też do-
tychczasowe wejście do szkolnej sali 
gimnastycznej. O  dokonanie tych 
istotnych dla funkcjonowania pla-
cówki przeróbek zabiegała dyrektor 
szkoły Maria Dąbrowa-Legutko, 
która zyskała pełne poparcie ze stro-
ny burmistrza Brzeska. Dokonana 
ostatnio wymiana dachu w  całości 
wyczerpuje zakres działań podję-
tych w celu usprawnienia działalno-
ści szkoły w Sterkowcu.              MB

Jeszcze w tym kwartale rozpocznie 
się budowa placu rekreacyjnego 
przy ulicy Nowy Świat w  Jasie-
niu – w miejscu, w którym jeszcze 
w  zeszłym roku stał nienadający 
się do użytku budynek tzw. „starej 
szkoły”. Inwestycja, której szacun-
kowy koszt wynosi 266 392 złote, 
zostanie zrealizowana przy dofi-
nansowaniu z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Przyznana 
dotacja wynosi 169  505 zł, pozo-
stałą część kosztów (96 886 zł) po-
kryje ze środków własnych Gmina 
Brzesko.

Cały obszar, na  którym po-
wstanie park rekreacyjny, zajmuje 
powierzchnię ponad 400 metrów 
kwadratowych, a spora jego część 
będzie zagospodarowana zielenią, 
wśród której dominować mają 
drzewa ozdobne i  miododajne 
(brzozy, klony i śliwy).

Główną atrakcją parku będzie 
zabawowy zestaw dla dzieci mo-
gący jednorazowo pomieścić 25 
osób, posadowiony na bezpiecznej 
nawierzchni. W  niedalekim są-
siedztwie placu zabaw powstanie 
zielona siłownia zewnętrzna, której 
wyposażenie stanowić mają trzy 
urządzenia do  ćwiczeń wzmagają-
cych kondycję fizyczną i  wpływa-
jącą na  poprawną sylwetkę. Przy 
każdym z tych urządzeń ustawiony 
będzie tzw. pylon, czyli tablica in-
formująca o sposobie ćwiczeń.

Do placu zabaw i  siłowni pro-
wadzić będzie sieć brukowanych 
alejek i chodników. W ramach tzw.
małej architektury przewidziano 
stojak na  rowery, parkowe ławki 
i  kosze na  śmieci, a  także tablica 
informacyjna typu EDU-INFO za-
wierająca rys historyczny Jasienia. 

Wioślarz 
Wszechstronne urządzenie aktywi-
zujące wszystkie partie mięśni, ma-
jące przy okazji wpływ na ogólną 
poprawę wydolności organizmu;

Biegacz 
Urządzenie pozwalające na prze-
prowadzenie treningu mięśni nóg 
i bioder, poprawiające zmysł rów-
nowagi;

Orbitrek 
Bardziej rozbudowana wersja bie-
gacza, pozytywnie wpływająca na 
spalanie tkanki tłuszczowej. Urzą-
dzenie do treningu nie tylko nóg  
i bioder, ale także pasa
barkowego i ramion.

Park rekreacyjny powinien zostać 
oddany do  użytku jeszcze w  tym 
roku. MB

Remont dachu
na Domu Kultury

Wkrótce budowa 
placu rekreacyjnego

Sterkowiec Jasień

W pierwszej połowie sierpnia zakończyła się wymiana cało-
ści dachowego poszycia przykrywającego budynek Domu 
Kultury w Sterkowcu, w którym od blisko roku mieszczą się 

biblioteka i świetlica służące uczniom przylegającej
do obiektu szkoły.

W zeszłym roku w miejscu, w któ-
rym zostanie utworzony jasieński 
plac rekreacyjny, stał stary, bezu-
żyteczny budynek szkolny. Prace, 
które już niebawem się rozpocz-
ną, poprzedzone były rozbiórką 
niszczejącego obiektu oraz bu-
dową ogrodzenia. Brzeski samo-
rząd wydał na oba zadania 61 400 
złotych. W czerwcu 2022 roku za 
kwotę 37  900 zł dokonano roz-
biórki, a niecałe pół roku później 
zakończono montaż ogrodzenia 
(koszt: 23 500 zł).

Nowy chodnik przy Piastowskiej
Przy ulicy Piastowskiej w  Brzesku został wybudowany zupełnie nowy, 
długo oczekiwany odcinek chodnika. Jego długość to około 400 metrów 
bieżących, a koszt inwestycji wyniósł 529 849 złotych brutto i został w ca-
łości pokryty ze środków własnych Gminy Brzesko. Nowy chodnik biegnie 
od zbiegu z ulicą Brzegową (od torów kolejowych), po stronie północnej,  
do restauracji Szyszkarnia, gdzie przechodzi na stronę południową i koń-
czy się przy skrzyżowaniu z ulicą Brzeską w Jadownikach. Wraz z chodni-
kiem wybudowana została też kanalizacja deszczowa.

WYPOSAŻENIE 
PLENEROWEJ
SIŁOWNI

Brzesko

WYDARZENIA



10 Brzeski Magazyn Informacyjny
Sierpień 2022

Jeszcze w  tym roku przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w  Jadownikach 
powstanie boisko sportowe z na-
wierzchnią ze sztucznej trawy. Wła-
śnie został wyłoniony wykonawca 
tej inwestycji, którym jest ceniona 
w kraju firma BEEL SPORT z By-
tomia, specjalizująca się w budowie 
tego typu obiektów. Koszt zadania, 
według wstępnych szacunków, wy-
nieść ma 296 430 zł.

Na budowę tego boiska dyrek-
cja szkoły, nauczyciele, uczniowie 
i  ich rodzice czekali od niepamięt-
nych czasów. Kiedyś istniała tutaj 
namiastka boiska o  wymiarach 
niepozwalających na organizowa-
nie jakichkolwiek zajęć w sportach 

zespołowych. Teraz wygospodaro-
wano teren, na którym taki obiekt 
powstanie. Nowe boisko będzie 
miało wymiary 26 x 16 metrów, 
a  z  każdej jego strony będzie wy-
dzielony „margines” o  szerokości 
jednego metra. Otaczać go będą 
piłkochwyty, czyli ogrodzenie z siat-
ki wysokiej na 5 metrów. Sztuczna 
trawa będzie położona na podbudo-
wie z  kruszywa kamiennego. Przy 
okazji zmodernizowany zostanie 
sąsiadujący z boiskiem plac zabaw 
i  jego najbliższe otoczenie. Prace 
budowlane powinny się zacząć pod 
koniec sierpnia, a  ich zakończenie 
przewidywane jest na przełom paź-
dziernika i listopada.

Będzie boisko przy 
PSP nr 1

Prace na ul. Jana Pawła II

Jadowniki

Brzesko

WYDARZENIA

W najbliższym czasie rozpoczną się prace polegające na budowie
chodnika wraz ze ścieżką rowerową oraz oświetlenia przy ulicach 

Jana Pawła II i Generała Władysława Sikorskiego.

Umowa z  wykonawcą tego zada-
nia została podpisana już po odda-
niu do  druku bieżącego wydania 
BIM-u. Wiadomo jednak, że  pra-
ce powinny rozpocząć się jeszcze 
na  przełomie sierpnia i  września, 
a  potrwają przez najbliższe cztery 
miesiące. Inwestycja realizowana 
jest z  wykorzystaniem w  całości 
środków własnych gminy Brzesko, 
a  jej łączny koszt wynieść ma 821 
810,60 złotych (538 910,60 zł bu-
dowa chodnika i ścieżki rowerowej 

oraz 282 900 zł budowa oświetlenia 
ulicznego). 

Chodnik i ciąg pieszo-rowerowy 
przy ulicy Jana Pawła II będzie mieć 
długość 600 metrów oraz szerokość 
4 metry. Wybudowany zostanie od 
skrzyżowania z ulicą Św. Brata Al-
berta do skrzyżowania z ulicą Gene-
rała Władysława Sikorskiego-Bocz-
ną. Natomiast nowe ledowe latarnie 
uliczne pojawią się na  dwóch uli-
cach – Jana Pawła II oraz Generała 
Władysława Sikorskiego. MB

W związku z planowanymi pracami mogą wystąpić okresowe utrudnie-
nia w ruchu pieszym i kołowym. Warto jednak te niezbyt uciążliwe kom-
plikacje znieść z cierpliwością. W efekcie poprawi się jakość poruszania 
oraz bezpieczeństwo w komunikacji drogowej.
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Damian Styrna
Zależy mi bardzo na tym, aby część wielowiekowej 

społeczności, która została zmieciona przez  zagładę 
jaką przyniosła II Wojna Światowa (a w późniejszym 
następstwie zapomnienie i milczenie),  nie pozosta-
ła obojętna nam wszystkim, żywym teraz i  tutaj.  
Jestem wdzięczny i ujmuje mnie to czym dla Brze-
ska, przez wieki, była społeczność żydowska, która  

na setki lat zapuściła w naszych okolicach przysłowiowe korzenie, współ-
tworząc to miejsce. Pozostała  architektura, której wartość jest decydu-
jąca dla charakteru naszego miasta, z galicyjskim rynkiem,  przyległymi 
uliczkami i pięknymi kamienicami. Miejsce to stało się domem dla pokoleń 
wielu rodzin.  Odkrywajmy pamięć o nich dla nas samych i dla przyszłości.  

Pamiętamy o historii, budujemy przyszłość
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Stowarzyszenie „Pamięć i dialog. Wspólna historia” zostało 
zarejestrowane 1 marca 2019 roku, ale faktycznie działamy 

od wiosny 2015 roku. Aktualnie w Stowarzyszeniu jest  
piętnaście osób. Spośród nich tylko ja i mój mąż nie miesz-

kamy w Brzesku, ale jesteśmy związani z miastem. Na tutej-
szym cmentarzu parafialnym jest pochowanych kilka poko-

leń przodków mojego męża, a starsi mieszkańcy na pewno 
pamiętają jego dziadków, Marię i Antoniego Herbertów.

Jeden z  ważnych obszarów dzia-
łalności Stowarzyszenia to przy-
wracanie pamięci o brzeskich Ży-
dach, którzy przed wojną stanowili 
dwie trzecie mieszkańców miasta. 
Ufamy, że pamięć o wspólnej pol-
sko-żydowskiej historii regionu 
pomoże zbudować teraźniejszość 
i  przyszłość oparte na  otwartości, 
wzajemnym szacunku i  dialogu 
ponad podziałami. Wydaje się to 

szczególnie ważne w obecnych cza-
sach, kiedy tuż za granicą Polski 
toczy się wojna. 

Zaczęliśmy naszą pracę od po-
rządkowania cmentarza żydow-
skiego przy ul. Czarnowiejskiej, ale 
później we współpracy z władzami 
miasta, Miejskim Ośrodkiem Kul-
tury i  szkołami powstały kolejne 
projekty: coroczne Marsze Pamię-
ci i  wieczory kultury żydowskiej 
w  rocznicę likwidacji brzeskiego 
getta. Organizujemy wystawy, 
konkursy dla młodzieży, dbamy 
o  groby masowe na  cmentarzu 
żydowskim i w lesie w okolicy Po-
ręby Spytkowskiej, nawiązujemy 
kontakty z  potomkami brzeskich 
Żydów. Prowadzimy stronę inter-
netową brzesko-briegel.pl i  grupę 
na FB „Brzesko-Briegel. Pamięta-
my”, do  której serdecznie wszyst-
kich zapraszamy.  Anna Brzyska

Małgorzata Cuber
Brzesko to rodzinne miasto moje i  moich bliskich. 
Tu zostawiam cząstkę siebie, tak jak tę cząstkę  zostawili 
poprzedni jego mieszkańcy. Należę do Stowarzyszenia, 
aby mieć czas na refleksje, by pomyśleć też o tych, któ-
rzy spoczywają na żydowskim cmentarzu, o ich potom-
kach rozproszonych po  całym świecie.  Dzięki pani 
Annie Brzyskiej uświadomiłam sobie, że obraz naszego 

miasta nie może być malowany  samą teraźniejszością. Aby był pełny, powin-
na znaleźć się na nim również społeczność żydowska,  która też tu mieszkała. 
Każdy więc, komu naprawdę bliskie jest rodzinne miasto, powinien szanować  
jego przeszłość, nauczyć się ją cenić. Uwierzcie mi Państwo, że warto i bądźcie 
z nami w czasie  organizowanych przez Stowarzyszenie działań.  

Mieszko Musiał
Parafrazując słowa Marszałka Piłsudskiego, tylko ci, 
którzy znają i szanują przeszłość, mogą tworzyć  do-
brą teraźniejszość i snuć plany na lepszą przyszłość. 
Musimy pamiętać o historii naszego miasta i  czcić 
pamięć tych, którzy byli jego współtwórcami, a któ-
rym barbarzyńsko odmówiono prawa do  istnienia. 
Nie możemy o nich zapomnieć, by dalej się rozwijać.

Zuzanna Peters-Musiał
Tematem żydowskim zainteresował mnie tato, opo-
wiadając o przedwojennym Brzesku i naszych  są-
siadach Żydach. Podziwiam ten naród, który prze-
trwał bez państwa dzięki silnej wierze, rodzinie  
i  tradycji. Są to rzeczy bliskie mojemu sercu. Dopó-
ki o nich pamiętamy, oni żyją. Jesteśmy im to win-
ni.  Jestem dumna, że należę do Stowarzyszenia.  

KOMENTUJĄ DLA BIM

HISTORIA
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Małopolskie
Dni Bezpieczeństwa

Gmina wzmacnia 
jednostki OSP

Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha oraz prezes OSP w Porę-
bie Spytkowskiej serdecznie zapraszają na 3. Małopolskie 
Dni Bezpieczeństwa, które odbędą się 28 sierpnia br. w tej 

miejscowości na boisku przy Szkole Podstawowej.

Jeszcze w tym roku jednostka OSP Jadowniki wzbogaci się 
o 11 kompletów ochronnych mundurów, które zostaną za-
kupione dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 

pozostającego w gestii Departamentu Funduszu Sprawiedli-
wości Ministerstwa Sprawiedliwości. Koszt zakupu wyniesie 
39 985 złotych, przy czym ministerialna dotacja wyniesie aż 

39 585 zł, a środki własne gminy tylko 400 złotych.

Już pierwsze dwie edycje Mało-
polskich Dnia Ratownictwa (taka 
nazwa obowiązywała do tego roku)
w  znacznym stopniu przyczyniły 
się do popularyzacji nowoczesnych 
technik ratownictwa, a  olbrzymie 
zainteresowanie tą imprezą rozło-
żyło się równomiernie pomiędzy 
samych przedstawicieli wszystkich 
formacji odpowiedzialnych za sze-
roko rozumiane bezpieczeństwo 
mieszkańców oraz widzów, którzy 
do Poręby Spytkowskiej przybywa-
li ze wszystkich stron wojewódz-
twa małopolskiego. W ramach obu 
projektów przeszkolono z  zakresu 
udzielania pierwszej pomocy bli-
sko 120 osób, a we wszystkich wy-
darzeniach towarzyszących uczest-
niczyło ponad trzy tysiące gości.

Pomni dotychczasowych do-
świadczeń organizatorzy o  fre-
kwencję podczas tegorocznych Dni 
są spokojni. Już od kilku miesięcy 
skupiają się przede wszystkim 

To już piąta w tym roku inwesty-
cja w działalność przeciwpożarową 
i  ratowniczą realizowana w  gmi-
nie Brzesko przy dofinansowaniu 
pozyskanego z  zewnętrznych fun-
duszy. Wcześniej, w  pierwszym 
półroczu jednostka OSP Jadowni-
ki skorzystała z  takiej możliwości 
dwukrotnie – były to również zaku-
py sprzętu strażackiego i  odzieży 
i ochronnej na łączną kwotę 19 585 
złotych przy dofinansowaniu w wy-
sokości 6 tys. zł z WFOŚiGW oraz 
3395 zł z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Małopolskiego. 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
wsparł również doposażenie jed-
nostki OSP Szczepanów (wartość 
projektu: 13  202 zł, dofinansowa-
nie: 6598 zł).

Dlaczego z  dofinansowania 
korzystają w  głównej mierze jed-
nostki z Jadownik i Szczepanowa. 
Wyjaśnienie jest bardzo proste. 

Otóż rządowe programy wspiera-
jące działalność Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej preferują jednostki 
należące do  Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, któ-
re dzięki dodatkowym punktom 
otrzymanym przy rozpatrywaniu 
wniosków otrzymują pomoc finan-
sową w pierwszej kolejności. Nale-
ży jednak obiektywnie stwierdzić, 
że  obie wspomniane jednostki są 
najczęściej dysponowane podczas 
akcji ratowniczo-gaśniczych nie 
tylko na  terenie gminy Brzesko, 
ale nierzadko także i poza jej gra-
nicami. Wypada także wspomnieć, 
że tylko w latach 2019-2021 brzeski 
samorząd kilkakrotnie skutecznie 
zabiegał o wzmocnienie gotowości 
bojowej lokalnych jednostek przy 
wsparciu środków zewnętrznych, 
a  skorzystały z  tego między inny-
mi OSP z  Bucza, Jadownik, Mo-
krzysk, Okocimia, Poręby Spyt-
kowskiej i Wokowic.                JŻ

na urozmaiceniu programu wyda-
rzenia, które do tej pory i tak było 
z  punktu widzenia obserwatorów 
niezwykle atrakcyjne. Na Facebo-
ok’u  raz po raz ukazują się zapo-
wiedzi tego, co czeka nas w ostat-
nią niedzielę sierpnia. W realizację 
zadania zaangażowane są prak-
tycznie wszystkie formacje odpo-
wiedzialne za bezpieczeństwo we-
wnętrzne państwa, a więc policja, 
straż pożarna, zespoły ratownic-
twa medycznego, grupy poszuki-
wawczo-ratownicze, a także wodne 
i górskie pogotowie ratunkowe.

Małopolskie Dni Bezpieczeń-
stwa to nie tylko pokazy dotyczące 
akcji stricte ratowniczych, ale tak-
żecały pakiet zajęć poszerzających 
wiedzę o  udzielaniu pierwszej po-
mocy oraz uświadamiających miesz-
kańców o zagrożeniach związanych 
z  uzależnieniem od szkodliwych 
używek i  środków odurzających.                           
JZ

Krzysztof Rachwał zaprasza:
Organizując takie wydarzenia uświadamiamy ich uczestnikom, jak wie-
le zagrożeń może (nieważne, że nie musi) pojawić się w ich życiu i jak 
im skutecznie zapobiegać. Naszym celem jest również regularna bu-

dowa wizerunku i utrzymanie wysokiego pozio-
mu zaufania do funkcjonariuszy służb odpo-
wiedzialnych za bezpieczeństwo. Podnosimy 
także poziom świadomości dotyczącej pomocy 
przedmedycznej. Dzięki takim inicjatywom 
wzrasta dostępność do poznania współczesnych 
metod ratownictwa. Ciekawie zapowiada się 

prezentacja specjalistycznych pojazdów wyko-
rzystywanych w akcjach służących do ochrony 

zdrowia i życia ludzkiego. Program tej im-
prezy jest tak skonstruowany, aby zagad-
nieniami związanymi z ratownictwem za-
interesować każdą grupę społeczną, bez 

względu na wiek, czyniąc to w przy-
stępny i atrakcyjny sposób.

Doposażenie jednostek OSP w gminie Brzesko przy wykorzystaniu 
środków z zewnątrz (lata 2019-2021)

W tegorocznym budżecie gminy Brzesko na utrzymanie lokal-
nych jednostek OSP zarezerwowano 288 100 złotych

Źródło
dotacji

WFOŚiGW

WFOŚiGW

Razem

UMWM

UMWM

Nazwa
zadania

Wartość
(w zł) Wysokość

dotacji
Zakup odzieży 

ochronnej dla OSP 
Bucze, Jadowniki  

i Mokrzyska

31 294,00 16 772,00

36 000,00 30 000,00

271 274,13 30 000,00

10 000,00

348 568,13 51 772,00

5 000,00

Doposażenie 
jednostek OSP 
Bucze, Okocim  

i Wokowice

Budowa garażu 
dla OSP Poręba

Spytkowska

Doposażenie  
OSP Poręba
Spytkowska

LEGENDA 
WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UMWM - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

NA SYGNALE
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Strona Życia
w Brzesku

Zostań Zdobywcą Brzeska i Okolic - zabawa zorganizowana przez 
Urząd Miejski w Brzesku oraz Miejski Ośrodek Kultury. 
Zakończenie: 31 sierpnia 2022
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Pierwsza tężnia w gminie
W połowie lipca br., w Gminnym Parku Wypoczynku i Rekreacji 
w Brzesku, położonego na pograniczu osiedli Kopaliny-Ja-
giełły i Kościuszki-Ogrodowa, odbyło się spotkanie, podczas 
którego Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Mar-
ta Malec-Lech przekazała burmistrzowi Brzeska Tomaszowi 
Latosze promesę potwierdzającą dofinansowanie pozyskane 
przez Urząd Miejski na budowę  pierwszej w gminie Brzesko 
tężni solankowej. Inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w 
tym roku. Przyznana dotacja pochodzi z budżetu Wojewódz-
twa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie Tężnie 
Solankowe”.
- Uruchomienie tężni będzie mieć 
kolosalne znaczenie dla poprawy 
warunków życia naszych miesz-
kańców – mówi burmistrz Brze-
ska Tomasz Latocha – Brzesko 
jest miastem, w  którym występuje 
duże zanieczyszczanie powietrza. 
Wprawdzie mieszkańcy systema-
tycznie wymieniają przestarzałe 
piece węglowe na  nowe ekologiczne, 
jednak na  efekty trzeba będzie jesz-
cze poczekać. Aktualnie w  centrum 
miasta przez siedem miesięcy w roku 
przekraczane są dopuszczalne nor-
my pyłów PM 2,5, a  przez czte-
ry miesiące normy pyłów PM 10.  
Zaplanowane przez nas inhala-
torium to szansa na  maksymalne 
zniwelowanie szkodliwych skutków 
tych zanieczyszczeń.

Najbardziej narażeni na  szko-
dliwe działanie tych zanieczysz-
czeń na  jakość zdrowia są ludzie 
starsi i najmłodsi. W Brzesku gru-

pa mieszkańców, którzy przekro-
czyli 60. rok życia, to aż 25 procent 
społeczeństwa. Tylko na  terenie 
dwóch osiedli, na granicy których 
powstanie tężnia, zamieszkuje 6 
736 osób, z czego 1 792 to seniorzy 
w  wieku powyżej 60 lat. Aktual-
nie najbliższe inhalatoria znajdują 
się w  Bochni (13 kilometrów od 
Brzeska), Ciężkowicach (45 km), 
Iwkowej (22 km) i  Wieliczce (45 
km). Korzystanie z  tych obiektów 
wymaga dojazdu własnym środ-
kiem transportu lub środkami ko-
munikacji publicznej. Dla większo-
ści mieszkańców gminy Brzesko 
jest to nieopłacalne. Korzystanie 
z nich wiąże się też z kłopotliwym 
poświęceniem długiego czasu. 
Sytuacja zmieni się jeszcze w  tym 
roku. Prace budowlane rozpoczną 
się w  sierpniu br., a  ich zakończe-
nie planowane jest w  listopadzie.  
                                                WP

Tężnia w Brzesku – ważne daty

Widokowa wieża
na Bocheńcu
W połowie lipca, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku mia-
ło miejsce przekazanie promesy potwierdzającej przyznanie 
dofinansowania w ramach trzeciej edycji rządowego fundu-
szu Polski Ład na  długo oczekiwaną budowę wieży widoko-
wej na Bocheńcu. Pozyskana przez brzeski samorząd dotacja 
wynosi 2 miliony złotych, a  koszt inwestycji został wstępnie 
oszacowany na wysokości 2,6 mln zł.
Zgodnie z projektem wieża widokowa stanie w odległości 250 metrów od 
kościółka św. Anny w  Jadownikach. Jej wysokość wyniesie 25 metrów, 
a składać się będzie z 6 kondygnacji. Powierzchnia każdej z platform to 
kwadrat o boku 7,3 metra. Budowlę tworzyć ma stalowa konstrukcja 
z drewnianymi wykończeniami. Wokół wieży powstanie wiata oraz inne 
elementy tzw. infrastruktury towarzyszącej, między innymi parkingi.

- Realizacja tego ciekawego zadania w znaczący spo-
sób wzbogaci turystyczną ofertę gminy. Ten obiekt 
będzie służyć wszystkim bez względu na wiek, pełniąc 
funkcję poznawczą i  ukazując wspaniałą panoramę 
sięgającą daleko poza tereny administracyjne gminy. 
Po Skateparku oraz tężni solankowej będzie to kolejne 
wyjątkowe miejsce – mówi Tomasz Latocha.

Pomysł budowy wieży widokowej na  Bocheńcu po-
wstał już ponad 10 lat temu i  był często poruszany 
na sesjach Rady Miejskiej poprzednich dwóch kadencji. 
W międzyczasie ustalona została lokalizacja tego obiektu 
i opracowany budowlany projekt. Na drodze do realiza-
cji koncepcji stał jedynie brak funduszy. Brzeski samo-
rząd usilnie zabiegał o pozyskanie dofinansowania na to 
przedsięwzięcie. Wnioski o finansowe wsparcie z rządowych 
lub unijnych funduszy składane były w  sumie trzykrotnie. 
Przy pierwszej próbie wniosek pozytywnie zaopiniowali lu-
dzie odpowiedzialni za podział środków z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, jednak 
z uwagi na niewystarczające fundusze projekt trafił na  listę 
rezerwową. Drugie podejście spotkało się z niezrozumieniem 
ze strony komisji decydującej o przyznaniu dotacji z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Stare powiedzenie 
mówi: do trzech razy sztuka. Tak też się stało, bowiem wnio-
sek w tej sprawie pozytywnie rozpatrzono, dzieląc pieniądze 
w ramach funduszu PGR Polski Ład.

Powstanie wieży widokowej spowoduje nie tylko ożywie-
nie ruchu turystycznego, ale ma też znaczenie gospodarcze. 
Ten obiekt otwiera możliwości dla drobnych przedsiębior-
ców. Sami mieszkańcy Jadownik są żywo zainteresowani tym 
przedsięwzięciem. W związku z tym w internetowej sieci po-
jawiły się pytania o ewentualne plany dotyczące rozbudowy 
ulicy Podgórskiej – powiatowej drogi prowadzącej na Boche-
niec. Wicestarosta brzeski Maciej Podobiński odpowiada, 
że władze powiatu wezmą pod uwagę zagadnienie w przy-
szłorocznych planach inwestycyjnych. 

- Z  całą pewnością na  ulicy Podgórskiej prowadzącej 
na  Bocheniec zwiększy się natężenie ruchu. W  związku 
z tym w przyszłym roku skupimy się na remoncie tej uli-
cy, uwzględniając też budowę chodnika – zapewnia wice-
starosta – Stosowne wnioski złożymy jeszcze w tym roku 
(jeśli będzie nabór) lub najpóźniej na początku przyszłego. 
Po zakończeniu prac na ulicach Małopolskiej, Galicyjskiej 
i Witosa przyszedł czas,  aby skoncentrować się na drodze 
prowadzącej na Bocheniec. 

Warto wspomnieć, że w kosztach remontów ulic Mało-
polskiej i Witosa w znacznym stopniu partycypuje gmina 
Brzesko, która – jeśli zajdzie taka potrzeba – przyłączy się 
również do wsparcia inwestycji na ulicy Podgórskiej. KZS

Grudzień 2021 
Zarząd Województwa Małopol-
skiego ogłasza II nabór wniosków 
o dofinansowanie w ramach progra-
mu „Małopolskie tężnie solankowe”.

Styczeń 2022
Urząd Miejski w  Brzesku składa 
wniosek o  dofinansowanie budo-
wy tężni zlokalizowanej na terenie 
Gminnego Parku Wypoczynku 
i Rekreacji.

Kwiecień 2022
Zarząd Województwa Małopol-
skiego ogłasza wyniki II naboru 
– wśród beneficjentów programu 
znajduje się gmina Brzesko.

Lipiec 2022 
W  wyniku przetargu wykonawcą 
inwestycji zostaje wybrane PI-B 
Hasbud Sp. z o. o. z Jasienia.

Listopad 2022 
Planowane zakończenie inwestycji 
i uruchomienie tężni.  

O TYM SIĘ MÓWI
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Miliony na modernizację MPEC w Brzesku
W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie odbyło się ważne dla Brzeska 
spotkanie, w którym uczestniczyli wiceprezes zarządu NFOŚiGW 
Artur Michalski, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energety-
ki Cieplnej Jan Wnękowicz oraz burmistrz Brzeska Tomasz La-
tocha. Podczas spotkania zostały podpisane dwie umowy do-
tyczące dofinansowania zadań usprawniających działalność 
brzeskiej firmy ciepłowniczej.
Na modernizację źródła ciepła i sporej części samej sieci ciepłowniczej brze-

skie MPEC otrzymało blisko 30 milionów złotych (z czego 14 mln zł w for-
mie dotacji, a 15,6 mln jako pożyczka). Przedmiotem pierwszej umowy 
(dotyczącej modernizacji źródła ciepła) jest budowa układu kogeneracji 
na gaz ziemny (produkcja prądu i ciepła) oraz dwóch kotłów (jednego 
na biomasę, drugiego na gaz ziemny). W efekcie tej inwestycji uzyska 
status efektywnego systemu ciepłowniczego. Oznacza to, że 50 pro-
cent energii cieplnej będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych oraz 

kogeneracji. Od czasu podpisania umowy MPEC 
Brzesko dysponuje kwotą 19 milionów złotych prze-
znaczonych na ten cel (w tym: dofinansowanie w wy-
sokości 8,7 mln zł oraz pożyczka w  wysokości 10,3 
mln zł). 

W  drugim objętym dofinansowaniem projekcie 
przewidziano modernizację sieci ciepłowniczej. Stare 
rury ciepłownicze (kanałowe i napowietrzne) zostaną 
zastąpione nowoczesnymi preizolowanymi przewoda-
mi o optymalnej średnicy. Wymiana nastąpi na 11 od-
cinkach sieci o łącznej długości 4 kilometrów. 

Obie inwestycje wpłyną na  sporą redukcję strat 
ciepła, efektywność energetyczną i  poprawę jakości 
powietrza. WP

którą w pełni zaakceptował RDOŚ. Budowa drogi, będącej przedmiotem 
zawartej ostatnio umowy to ważny krok w kierunku zainteresowania tymi 
terenami potencjalnych inwestorów. Strefa, która po weryfikacji zajmować 
ma powierzchnię około 20 hektarów, to nowe miejsce pracy i podatki od 
nieruchomości. W zakresie rozwoju gospodarczego gminy brzeskie władze 
samorządowe nie zwalniają tempa. Aktualnie trwają prace nad zagospoda-
rowaniem w przyszłości około 30-hektarowej działki w Wokowicach. WP         

Droga do Strefy Aktywności Gospodarczej

Gotowy projekt będzie pierwszym etapem procesu sko-
munikowania terenów przeznaczonych na obiekty usługo-
we i produkcyjne, składy i magazyny mające w tej strefie 
powstać. Urząd Miejski zawarł jednocześnie z Zarządem 
Dróg Wojewódzkich porozumienie, w którym uwzględnio-
no wykonanie zjazdu z  drogi łączącej Brzesko ze Szczu-
rową, z  prawo- i  lewoskrętami, stanowiącego połączenie 
z projektowaną drogą.

Zgodnie z  umową projekt ma być gotowy najpóźniej 
do końca marca przyszłego roku. Koszt wykonania kom-
pletnej dokumentacji wynieść ma 60 880 złotych brutto.

Strefa Aktywności Gospodarczej to temat, z którym 
brzeski samorząd mierzy się już od wielu lat. Początko-
wo przeznaczona pod nią była atrakcyjna działka o po-
wierzchni 41 hektarów, która miała być w całości zago-
spodarowana zgodnie z wcześniej opracowanym Studium 
Uwarunkowań i  Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Brzesko. Okazało się jednak, że spora część tego 
terenu znajduje się w  obrębie Bratucickiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, w  związku z  czym zastrzeże-
nia do  studium wniósł Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska. Jego uwagi zostały uwzględnione, czego 
efektem było wprowadzenie poprawek do pierwotnych 
planów. 21 października 2021 roku radni miejscy pod-
jęli uchwałę w  sprawie zmian SUiZP gminy Brzesko, 

W siedzibie Urzędu Miejskiego podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej bu-
dowy drogi wewnętrznej obsługującej Strefę Aktywności Gospodarczej w Buczu. Dokument parafowali zastępca 
burmistrza Grzegorz Brach oraz prezes zarządu Pracowni Projektowej MOSTOPOL z Opola – wykonawcy zadania.

O TYM SIĘ MÓWI
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W latach 2020-2021 Gmina Brzesko pozyskała 
blisko 290 tysięcy złotych na zakup laptopów słu-
żących uczniom w zdalnej nauce wprowadzonej 
w wyniku epidemii COVID-19. Były to dofinan-
sowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego (kwiecień 2020 – 100 tys. zł), z Cen-
trum Projektów Polska Cyfrowa (czerwiec 2020 
– 115 tys. zł) oraz z projektu Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny (marzec 
2021 – 74 tys. zł). Ponadto w tym roku zakupiono 
zestawy komputerowe przy wsparciu finansowym 
w wysokości 34 150 zł, pozyskanym  z Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach projektu 
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwo-
ju cyfrowym – PPGR”  

Trzy szkoły – w Buczu, Jasieniu i Okocimiu – w 
ramach programu „Aktywna szkoła”, otrzyma-
ły na realizację zadania dofinansowanie z MEiN 
po 35 tysięcy złotych. Każda z nich wniosła jako 
wkład własny po 8,5 tys. zł. Oznacza to, że każda 
z nich na realizację przedsięwzięcia dysponowała 
kwotą 43 500 złotych, czyli mogła zakupić i za-
montować nawet po trzy takie tablice. 

Aktualnie we wszystkich 12 szkołach podstawo-
wych realizowany jest program „Laboratoria 
Przyszłości”. Gmina Brzesko pozyskała na to zada-
nie dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Na-
uki, w wysokości około 1 miliona złotych. Więcej 
na ten temat we wrześniowym wydaniu BIM.  

Zakup i uruchomienie wspomnianych urządzeń 
to efekt skutecznie przygotowanych przez pra-
cowników Wydziału Edukacji Kultury i  Spor-
tu wniosków o  pozyskanie na  ten cel dofinan-
sowania z Programu „Aktywna Tablica 2022” 
organizowanego przez Ministerstwo Edukacji 
i Nauki. Nowa edycja projektu skierowana jest 
do  szkół (także podstawowych) realizujących 
kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami 
(uczniowie niewidomi oraz uczniowie posiada-
jący różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrud-
niające lub uniemożliwiające prawidłowy proces 
kształcenia). Przy analizie wniosków złożonych 
w ramach tego programu brana była pod uwagę 
ilość dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształce-
nia specjalnego oraz przewidywany zakres zajęć 
z pomocy psychologiczno-pedagogicznej (rewa-
lidacja, logopedia, zajęcia korekcyjno-kompen-
sacyjne, socjoterapeutyczne oraz terapia peda-
gogiczna).

- Te pojęcia brzmią może nieco groźnie, ale tyl-
ko z pozoru – wyjaśnia Urszula Białka, dyrektor 
WEKiS – Tak naprawdę te tablice są nieocenio-
ną pomocą w  nauce, której obsługę bardzo szyb-
ko przyswajają sobie zarówno nauczyciele jak 
i uczniowie. Na efekty  pracy pedagogicznej i dy-
daktycznej przy ich użyciu długo czekać nie trzeba. 
Urszula Białka doskonale wie, o  czym mówi. 
To właśnie w Szkole Podstawowej nr 2 w Brze-

sku, w której pełniła wówczas funkcję dyrektora, 
wprowadzono pierwszą w  gminie tablicę inte-
raktywną. – Na początku służyła głównie podczas 
lekcji matematyki. W miarę upływu czasu wyko-
rzystywana była także na innych zajęciach, a krąg 
jej użytkowników systematycznie się powiększał – 
wspomina po latach – Pamiętam jak zaraz na sa-
mym początku nowymi metodami zafascynowani 
byli głównie uczniowie, a  nauczyciele odkrywali 
nowe możliwości przekazywania w przystępny spo-
sób wiedzy. Teraz jest to już oczywiste, że młodsze 
dzieci uczą się poprzez zabawę, pojmując w lot za-
gadnienia, które jeszcze w epoce „przedtablicowej” 
sprawiały im pewne kłopoty. Starsi uczniowie z ła-
twością przyswajają język programowania i  zgłę-
biają wszelkie tajniki związane z informatyką. 

Pozyskane z MEiN dofinansowanie na zakup 
interaktywnych tablic to kolejny znaczący krok 
w procesie regularnego i konsekwentnego podno-
szenia poziomu edukacji w Brzesku. Większość 
nauczycieli podkreśla, że w czasie epidemii, któ-
ra wymusiła konieczność wprowadzenia zdalnej 
nauki, diametralnie zmienił się system pracy pe-
dagogicznej. Od umiejętnego poruszania się w in-
ternetowej sieci po prostu odwrotu nie ma. Urzą-
dzenia, o  których mowa w  tym materiale, dają 
nieograniczone możliwości w  codziennej pracy 
i nauce – na przykład włączenie się, w rzeczywi-
stym czasie, do uczestnictwa w  lekcjach prowa-
dzonych przez inne placówki oświatowe. WP

Aktywna Tablica Warto wiedzieć

Od 1 września br. trzy kolejne szkoły w gminie Brzesko – w Buczu, Jasieniu i Oko-
cimiu – rozpoczną systematyczne zajęcia z wykorzystaniem interaktywnych tablic, 
czyli pomocy naukowych znacznie uatrakcyjniających naukę i podnoszących efek-

tywność pracy pedagogicznej. W ten sposób z gminnej mapy placówek oświato-
wych dysponujących takim wyposażeniem znikną ostatnie już białe plamy.

EDUKACJA
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10 lat Szkoły Muzycznej I stopnia

1 września br. Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzesku rozpocznie drugą dekadę działalności. W tym roku mija 10 lat od dnia, kiedy placówka 
została uruchomiona. Rocznica została uczczona serią jubileuszowych koncertów, a zwieńczeniem tego tournée była uroczysta Gala we 

wnętrzach Europejskiego Centrum Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

Koncert odbył się 22 czerwca 
br., a  widownia podczas tego nie-
codziennego wydarzenia pękała 
w  szwach. Wystąpili w  nim aktu-
alni uczniowie szkoły, którym to-
warzyszyli nauczyciele. Do udziału 
w  koncercie zostały też zaproszo-
ne absolwentki, które są najlepszą 
wizytówką wysokiego poziomu 
brzeskiej placówki. Każda z  nich 
odnosi już znaczące sukcesy na 
ogólnopolskich i  międzynarodo-
wych scenach muzycznych. Wśród 
nich między innymi: Adela Gicala, 
(oboistka, studentka Uniwersytetu 
Muzycznego w Warszawie, laureat-
ka wielu prestiżowych konkursów 
i festiwali), Gabriela Stolińska (stu-
dentka Akademii Muzycznej we 
Wrocławiu na wydziale wokalnym, 
dwukrotna stypendystka Ministra 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowe-
go za osiągnięcia artystyczne) oraz 
Gabriela Wołek (wiolonczelistka, 
obecnie studentka Akademii Mu-
zycznej w Gdańsku, mająca w swo-
im dossier występy z  Irish Cham-
ber Orchestra Academy). Wśród 
absolwentek wystąpiły ponadto 
Anna Adamczyk (flecistka) oraz 
Agnieszka Marmol (saksofonistka). 
Utalentowanej muzycznie młodzie-
ży w  gminie Brzesko nie brakuje, 
a cały czas odkrywane są nowe dia-

menty, które na profesjonalny szlif 
mogą tutaj liczyć.

A zaczęło się wszystko…
 …23 listopada 2011 roku, kiedy 

to radni miejscy podjęli uchwałę 
o  uruchomieniu Szkoły Muzycz-
nej I  stopnia i nadania jej statutu. 
Uroczyste otwarcie placówki odby-
ło się 3 września 2012 roku, a  jej 
działalność zainaugurował koncert 
w  sali widowiskowej Regionalnego 
Centrum Kulturalno- Biblioteczne-
go (wystąpili zatrudnieni w  szkole 
nauczyciele). 

W pierwszym roku naukę podję-
ło 68 uczniów (16 w cyklu 6-letnim 
i 52 w cyklu 4-letnim). Jeśli chodzi 
o  poziom, to od samego początku 
poprzeczka została zawieszona bar-
dzo wysoko i pozostaje w tym miej-
scu do dziś. 10 lat temu o przyjęcie 
do szkoły ubiegało się aż 171 kandy-
datów. Pierwszą dyrektor została 
Agnieszka Tęczar. 

W pierwszych latach nauka od-
bywała się w  „czerwonym pawi-
lonie” w  Szkole Podstawowej nr 2 
w Brzesku, w siedmiu salach usytu-
owanych na jednym poziomie. Pla-
cówka dysponowała wystarczającą 
liczbą instrumentów, które zakupio-
ne zostały przed rozpoczęciem roku 
szkolnego. Dwa pianina zostały 

szkole podarowane przez dyrekcje 
przedszkoli nr 4 i nr 10 w Brzesku. 
Katolickie Gimnazjum i  Liceum 
przekazało fortepian.

Przeprowadzka
W miarę upływu czasu i  przy 

systematycznie utrzymującym się 
na tym samym wysokim poziomie 
zainteresowaniu stało się jasne, 
że warunki lokalowe w  brzeskiej 
„dwójce” nie są wystarczające, aby 
zapewnić równie wysoki poziom 
nauczania. Znalezienie rozwiązania 
tej trudnej sytuacji przyniosło samo 
życie. Likwidacja gimnazjów spo-
wodowała, że sporo miejsca zwolni-
ło się w budynku Szkoły Podstawo-
wej nr 1. Rozpoczynający wówczas 
urzędowanie burmistrz Brzeska 
Tomasz Latocha szybko zauważył 
nadarzającą się okazję do przeniesie-
nia szkoły do nowej siedziby, a jego 
pomysł w pełni zaakceptowali radni 
miejscy. Wraz z  akceptacją Rady 
Miejskiej ruszyły prace adaptacyjne 
w celu dostosowania sal lekcyjnych 
do potrzeb szkoły o profilu muzycz-
nym. Równolegle dyrektor placów-
ki Ilona Latocha-Dylewska (na tym 
stanowisku od 2013 roku) rozpoczę-
ła starania o zakup nowych instru-
mentów. W  ten sposób pozyskano 
celową dotację z Ministerstwa Kul-

tury i  Dziedzictwa Narodowego 
w  wysokości 40 tysięcy złotych, 
które wraz z  wkładem własnym 
(17  290 zł) pozwoliło na zakup nie 
tylko instrumentów, ale też pomocy 
dydaktycznych. Remont w  „jedyn-
ce” został przeprowadzony bardzo 
szybko. 24 czerwca 2020 roku Rada 
Miejska podjęła uchwałę o  zmianie 
siedziby Szkoły Muzycznej I  stop-
nia, a już nieco ponad dwa miesiące 
później kolejny rok szkolny został 
rozpoczęty w nowym otoczeniu.

Warto wspomnieć, że 10-letnia 
nauka nigdy nie została zakłócona, 
choćby na jeden dzień. Nawet epi-
demia nie zdołała zakłócić pracy dy-
daktycznej. Wprawdzie nauka przez 
pewien czas odbywała się zdalnie, 
ale jej poziom w  żadnym stopniu 
na tym nie ucierpiał. Jak wymagają-
ca jest to szkoła, najlepiej świadczą 
liczby. Spośród 503 uczniów, któ-
rzy do tej pory podjęli tutaj naukę, 
tylko 176 otrzymało świadectwa jej 
(szkoły) ukończenia. Od nowego 
roku szkolnego mury szkoły po raz 
pierwszy przekroczy 43 nowych 
uczniów (20 w cyklu 4-letni oraz 23 
w  cyklu 6-letnim). Wśród nich na 
pewno będą tacy, którzy osiągnię-
ciami dorównają w przyszłości swo-
im starszym koleżankom i kolegom. 
Waldemar Pączek

EDUKACJA



18 Brzeski Magazyn Informacyjny
Sierpień 2022

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Okocimiu

Od lewej: wicedyrektor Maria Stolińska, Sebastian Zachara, Hubert Majka, Maciej Kusiak, 
Julia Filipowska, dyrektor Ewa Łupińska-Toroń. (fot.: arch. ZS-P Brzesko)

Julia Filipowska (klasa 8f) 
Jesienią ubiegłego roku wystar-
towała w  szkolnym etapie Mało-
polskiego Konkursu Języka Pol-
skiego „A droga wiedzie w przód 
i w przód”. W efekcie awansowa-
ła do wojewódzkiego finału, któ-
ry odbył się w  lutym tego roku. 
Już sam awans do drugiego eta-
pu to znaczący sukces, bo w po-
konanym polu pozostawiła setki 
konkurentów. Do konkursu przy-
gotowywała się po okiem Magda-
leny Zachary. 
Julia ma bardzo zdrowe podej-
ście do nauki i pracy, dlatego nie 
zaniedbuje odpoczynku. W cza-
sie wolnym lubi słuchać muzy-
ki, oglądać ciekawe filmy, a  jeśli 
pozwala na  to pogoda, wyrusza 
na  długie spacery lub rowerowe 
przejażdżki. Przyjemność i  od-
prężenie daje jej także rozwiązy-
wanie sudoku i innych łamigłówek.

Maciej Kusiak (klasa 8e)
Finalista dwóch małopolskich 
konkursów tematycznych – bio-
logicznego i chemicznego. Na te 
sukcesy zapracował wykonując 
mnóstwo ćwiczeń i  zadań, pod-
czas których zgłębił wiedzę z za-
kresu biotechnologii molekular-
nej oraz chemii organicznej. Do 
obu konkursów przygotowywał 
się pod kierunkiem Małgorzaty 
Góry. Maciek ma już określony 
kierunek, który chciałby wybrać 
w  liceum ogólnokształcącym – 
to profil matematyczno-fizyczny. 
W  przyszłości zamierza studio-
wać na AGH w Krakowie. 

Antonina Rosa (klasa 8a)

Zdobywczyni trzeciego miejsca 
w  Ogólnopolskim Konkursie Li-
terackim zorganizowanym przez 
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu 
pod honorowym patronatem Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej. 
Uczestnicy konkursu mieli za za-
danie opisać w dowolnej formie li-
terackiej obraz Włodzimierza Tet-
majera „Obieranie ziemniaków”. 
Jak podkreślają organizatorzy, dla 
wielu osób udział w  konkursie 
„Obraz a  słowo…” jest istotnym 
szczeblem kariery. Rangę i wyso-
ki poziom konkursu podkreśla to, 
że od trzech lat odbywa się on pod 
patronatem MEN, a polecany jest  
przez kuratoria oświaty i  szkoły 
w całej Polsce. 

Julia Nowak (klasa V)

W minionym roku szkolnym jej 
największe osiągnięcia to tytuł 
laureata Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Orzeł Informatyczny” 
oraz pierwsze miejsce w  Mało-
polsce w konkursie plastycznym 
„Bezpieczny Internet” organi-
zowanego w  ramach projektu 
„Prawo i Ja. Edukacja Pokolenio-
wa”. Godnie reprezentuje szkołę 
w  konkursach ekologicznych. 
W  organizowanym przez GOK 
Borzęcin Projekcie Ekologicz-
nym „Ekoszkoła, Ekouczeń 
2022” oraz w  projekcie „Brze-
sko – Czysta Gmina” uzyskała 
najwyższe oceny. Julia aktywnie 
uczestniczy w  licznych akcjach 
charytatywnych. 

Piotr Biela (klasa VI)

Laureat pierwszych nagród 
w  trzech szkolnych konkursach 
ekologicznych – w jednym z nich 
należało się wykazać wiedzą 
z  zakresu i  ochrony środowiska, 
w drugim wykonać najciekawszy 
zielnik, a w trzecim przygotować 
album z fotografiami fauny i flory 
charakterystycznej dla najbliższej 
okolicy. Największym jego sukce-
sem jest jednak pierwsze miejsce 
w  IX Gminnym Międzyszkol-
nym Konkursie Matematyczno-
-Ekonomicznym. W  konkursie 
startowało sześć trzyosobowych 
zespołów. Reprezentację Szkoły 
Podstawowej w  Okocimiu obok 
niego tworzyli jeszcze Marlena 
Mietła oraz Łukasz Wójs. 

Julianna Stawiarz  (klasa 8a)

Laureatka I  nagrody w  V Mię-
dzypowiatowym Konkursie Re-
cytatorskim Poezji Tadeusza 
Kryzi. Komisja konkursowa 
zwróciła uwagę na autentyczność 
wyrażonych w  jej wystąpieniu 
emocji. Według laureatki recyta-
cja nie może być odegraniem sce-
ny, lecz autentycznym odczuwa-
niem, rozumieniem i  te uczucia 
należy przekazać słuchającym. 
Julianna podkreśla, że przygoto-
wanie do konkursu było dla niej 
wzruszającą lekcją patriotyzmu. 
Zwyciężczyni konkursu lubi słu-
chać różnych gatunków muzyki, 
od jazzu poprzez blues do utwo-
rów klasycznych. Jej pasją jest 
śpiew i nauka języków obcych. 

Hubert Majka (klasa 8e) 
W minionym roku szkolnym zo-
stał finalistą Małopolskiego Kon-
kursu Historycznego, którego 
temat brzmiał  „Od powstania 
państwa polskiego do ostatniego 
Piasta na polskim tronie. Proces 
budowy kraju i początki narodu 
polskiego”. W  przygotowaniach 
do  konkursu pomagała mu Do-
rota Pstrąg. On sam przyznaje, 
że historia to jego pasja. Poza 
tym lubi słuchać muzyki, czytać 
książki o  tematyce fantastycznej 
i  oczywiście historycznej, a  tak-
że podróżować. Już teraz wie, że 
w  przyszłości będzie chciał stu-
diować prawo. 

Sebastian Zachara (klasa 8e)
Dwukrotny finalista przedmio-
towych konkursów kuratoryj-
nych – z  języka angielskiego 
(opiekun: Alicja Pawlina-Mar-
tyka) oraz informatycznym „Od 
algorytmu do programu”.  Przez 
cały czas trwania nauki repre-
zentował szkołę w  konkursach 
z  różnych dziedzin, także sporto-
wych. W zakończonym roku szkol-
nym pełnił funkcję przewodniczą-
cego szkolnego samorządu. Wśród 
jego zainteresowań szczególne 
miejsce zajmują języki obce. Płyn-
nie posługuje się językiem angiel-
skim i hiszpańskim. Interesuje się 
tworzeniem stron internetowych 
i  aplikacji. Jego ulubione dziedzi-
ny sportowe to koszykówka i piłka 
nożna. Po wakacjach rozpocznie 
naukę w  LO w  klasie o  profilu 
obejmującym nauki ścisłe. 

Młoda

duma Brzeska Po dwumiesięcznej przerwie powracamy do prezentacji uczniów, którzy w roku szkolnym
2021/2022 wyróżnili się na tle swoich rówieśników szczególnymi osiągnięciami w nauce i działalności

społecznej. W tym numerze przedstawiamy dokonania przedstawicieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Brzesku (cała szóstka to tegoroczni absolwenci tej placówki) oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Okocimiu. 

Wszystkim wyróżnionym, a także ich rodzicom i nauczycielom gratulujemy! Jedno cześnie życzymy dalszych sukcesów
edukacyjnych oraz trafnych decyzji w kontekście wyboru  przyszłej drogi zawodowej.

EDUKACJA
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KULTURA

Pochodzący z Brzeska Michał Dziedzic zajął pierwsze miejsce w finale 
II Międzynarodowego Konkursu Wokalnego

im. Moniki Swarowskiej-Walawskiej w Krzeszowicach.

Burmistrz Brzeska, Urząd Miejski oraz Miejski Ośrodek Kultury to 
organizatorzy Brzeskiej Strefy Kultury – imprezy, która odbyła się 

na skwerze przed RCK-B.

Absolwent brzeskiego liceum swoją 
drogę muzyczną rozpoczął w Szko-
le Muzycznej I  st. w  Bochni pod 
okiem dr Moniki Gruszowskiej, 
która dziś uczy śpiewu również 
w  brzeskiej SM. Naukę kontynu-
ował na  Akademii Muzycznej im. 
Karola Szymanowskiego w Katowi-
cach oraz na Uniwersytecie Ostraw-
skim w  Czechach. Jest solistą Te-
atru Muzycznego Arte Creatura, 
gdzie można było zobaczyć go m.in. 
w  rolach Pappacody w  operetce 
J. Straussa „Noc w  Wenecji” czy 
Le Dancaïre’a  w  słynnej operze 
„Carmen” G. Bizeta. Występował 
również w  „Wesołej Wdówce” F. 
Lehara, „Księżniczce Czardasza” I. 
Kalmana czy „Piratach z  Penzan-
ce”. Prowadzi działalność koncerto-
wą na terenie Polski i Czech. Wraz 
z żoną, córką i synem mieszka obec-
nie na Śląsku.

Podczas finałowego występu 
wykonał Arię Księcia z I aktu ope-
ry „Rusalka” A. Dvoraka - Vidino 
divná přesladká, a następnie pieśń 
Siergieja Rachmaninowa - „Spring 
Waters”. Warto dodać, że  w  ubie-
głym roku również startował w kon-
kursie, docierając do finału. Solista 
żałuje, że  nie miał okazji poznać 
Moniki Swarowskiej-Walawskiej 
osobiście: – Mam styczność z  jej by-
łymi uczniami i uczennicami, którzy 
w  każdej rozmowie podkreślają jak 

Tuż przed zamknięciem bieżące-
go numeru BIM-u  poznaliśmy 
laureatów konkursu fotograficz-
nego „Okruchy pamięci – ślady 
społeczności żydowskiej w  Brze-
sku” zorganizowanego przez Sto-
warzyszenie „Pamięć i  Dialog. 
Wspólna historia” we współpracy 
z  Powiatową i  Miejską Biblioteką 
Publiczną w  Brzesku. Przedmio-
tem konkursu było wykonanie jak 
najciekawszej fotografii pokazu-
jącej materialne ślady obecności 
społeczności żydowskiej w  Brze-
sku. Czas na wykonanie zdjęć zo-

stał wyznaczony od 1 marca do 31 
lipca, a  uczestnicy konkurowali 
w  dwóch kategoriach: młodzież 
szkół ponadgimnazjalnych oraz do-
rośli. Na zwycięzców każdej z ka-
tegorii czekała nagroda pieniężna 
w wysokości 500 zł. 

Najlepsze prace zostaną zapre-
zentowane na  wystawie pokon-
kursowej, która zostanie otwarta 
10 września 2022 r. w  PiMBP 
w Brzesku podczas obchodów 80. 
rocznicy likwidacji getta w  Brze-
sku. Tego samego dnia zostaną tak-
że uhonorowani zwycięzcy. (MS)

wybitnym pedagogiem i wspaniałym 
człowiekiem była – mówi o zmarłej 
dwa lata temu sopranistce.

Pytany o  sukcesy, stwierdza, 
że  trudno o  jednoznaczną odpo-
wiedź, ponieważ każde półrocze 
przynosi coś nowego: – Myślę, 
że do  tej pory największym moim 
sukcesem był tegoroczny debiut 
na  deskach Slezskégo divadla 
w  Opavie, gdzie zostałem bardzo 
ciepło odebrany przez publiczność 
– podsumowuje. Największe suk-
cesy z pewnością dopiero nadcho-
dzą, ponieważ od przyszłego roku 
tenor będzie ponownie współpra-
cował ze Slezskim divadlem w Opa-
vie, a w maju wystąpi z niezwykle 
cenioną orkiestrą Janáček Philhar-
monic Ostrava.

Jak sam przyznaje, ostatnio nie 
ma zbyt wielu okazji, by bywać 
w  Brzesku. Przywołując wspo-
mnienia z rodzinnego miasta, pod-
kreśla, że odkrył je na nowo dopie-
ro w dorosłym życiu, jako miejsce 
o niezwykłej historii i obszar prze-
nikania się kultur, głównie polskiej 
i  żydowskiej. Na wiele punktów 
na mapie gminy patrzy dziś zupeł-
nie inaczej: – Przyznam szczerze, 
że  nie bardzo doceniałem historii 
przepięknych kamienic na  brze-
skim rynku, dlatego z każdą wizytą 
w Brzesku staram się nadrabiać za-
ległości. KW

Okruchy pamięci

Brzeska Strefa Kultury

Laureaci konkursu
MŁODZIEŻ: NINA DUBIEL
DOROŚLI: IRENEUSZ WĘGLOWSKI

Już pierwszy punkt programu BSK 
cieszył się sporym powodzeniem. 
Na leżakach tworzących widownię 
Letniego Kina Plenerowego zasia-
dły nie tylko dzieci, ale również 
ich rodzice, a  nawet dziadkowie. 
Wszyscy oni obejrzeli popularne 
przed kilkoma dekadami kresków-
ki – pełnometrażowy film „Wielka 
Podróż Bolka i Lolka” oraz jeden 
z  odcinków kultowej dobranocki 
o przygodach Reksia. Nikt się nie 
nudził – dzieci z  zaciekawieniem 
oba filmy obejrzały, a dorośli z roz-
rzewnieniem powrócili wspomnie-
niami do czasów dzieciństwa.

Duże zainteresowanie towa-
rzyszyło również kulinarnemu 
pokazowi, w  którym w  głównej 
roli wystąpiła Joanna Studnicka, 
uczestniczka 5. edycji popularnego 
TVN-owskiego programu „Ma-

sterchef”. Pokaz uwieńczony został 
zbiorową degustacją świeżo ugoto-
wanej przez panią Joannę zupy gu-
laszowej. 

Sporą dawkę humoru dostarczył 
uczestnikom pikniku stand-uper 
Wojciech Pięta, szerszej publiczno-
ści znany między innymi z udziału 
w popularnym telewizyjnym cyklu 
emitowanym przez Polsat Comedy 
Central.

Ostatnim akcentem Brzeskiej 
Strefy Kultury była plenerowa za-
bawa taneczna przy muzyce serwo-
wanej przez DJ Shreq. Przez cały 
czas jej trwania parkiet wypełniony 
był szczelnie tańczącymi, a ich roz-
piętość wiekowa była potwierdze-
niem, że w gminie Brzesko różnice 
międzypokoleniowe nie występują. 
Mieszkańcy Brzeska rozkochani są 
w takiej formie rozrywki. WP
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Piotr Milewski 
„Islandia albo najzimniejsze lato 

od pięćdziesięciu lat”,
Wydawnictwo Świat Książki 

Zapraszamy w podróż po dalekiej i zimnej, ale 
jakże fascynującej Islandii. Tę niezwykłą krainę 
pokazuje nam pisarz i podróżnik Piotr Milew-
ski, dla którego inspiracją do wyprawy stała się 
książka morawskiego drukarza Daniela Vette-
ra wydana w 1638 roku pod tytułem „Islandia 
albo krótkie opisanie wyspy Islandyji…”. Milew-
ski przemierza Islandię wzdłuż i wszerz pieszo 
i  autostopem, w  swojej książce przekazuje zaś 
czytelnikowi ciekawostki, rady dla podróżnych, 
a także – przede wszystkim – maluje słowem ob-
raz tego pięknego miejsca.

Edyta Świątek  
„Dom lalek”,

Wydawnictwo Replika 

Jest to powieść wyróżniająca się na  tle pozo-
stałych pozycji autorki, znaleźć w  niej można 
bowiem pewne wątki kryminalne. Jest jednak 
także płomienny romans oraz wiele wzruszeń. 
Dużo uwagi w  powieści poświęconych jest 
traumie związanej z życiem w cieniu chorej oso-
by. Bohaterka powieści to młoda kobieta, któ-
ra po nieudanym małżeństwie rzuciła się w wir 
pracy jako instruktorka fitness. Gdy na jej dro-
dze pojawia się nowy mężczyzna, wydaje się 
on być ideałem. Z  czasem okazuje się jednak, 
że skrywa on przed nią pewną tajemnicę.

W drugiej połowie lipca księgozbiór Działu 
Dorosłych Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Brzesku powiększył się aż o 77 

książek z tzw. „dużymi literami”, czyli takich, 
które dzięki odpowiednio przystosowanemu 
formatowi ułatwiają czytanie osobom z róż-

nego rodzaju problemami ze wzrokiem.

Jest to duże ułatwienie dostępu do  literatury 
dla osób słabowidzących z  uwagi na  różnego 
rodzaju dysfunkcje wzroku lub podeszły wiek, 
a tym samym kolejny krok w ramach przeciw-
działania ich wykluczeniu społecznemu. Książki 
w powiększonym formacie, ze znacznie większą 
niż standardowa, czytelną czcionką, ułatwią, 
a  w  wielu przypadkach wręcz umożliwią oso-
bom mającym problemy ze wzrokiem kontakt 
z literaturą i zapewnią komfort czytania. 

Książki z serii „duże litery” są eksponowane 
w Dziale Dorosłych PiMBP w Brzesku na spe-
cjalnie wydzielonym, dobrze widocznym regale 
z dogodnym, szerokim dostępem. Z myślą o po-
trzebach osób starszych, bądź z ograniczeniami 
ruchowymi, obok znajdują się także fotel i sofa 
do  odpoczynku i  przeglądania książek. Tytuły 
zostały wybrane pod kątem zainteresowań czy-
telników i reprezentują różne gatunki literackie 
i różnorodną tematykę. MS

To już 11. edycja Narodowego Czytania, któremu 
od samego początku niezmiennie patronuje para 
prezydencka RP. W tym roku „lekturą obowiąz-
kową” są „Ballady i romanse” Adama Mickiewi-
cza. Jej wybór nie jest przypadkowy, bowiem 200 
lat temu w Wilnie ukazało się pierwsze wydanie 
zbioru poezji opatrzonym takim tytułem, po-
czątkując tym samym polski romantyzm, który 
do dziś odbierany jest jako „istota polskości i fun-
dament nowoczesnej tożsamości naszego narodu 
(…) epoka zmagań z  zaborcą, utrwalona w  bio-
grafii Adama Mickiewicza oraz tych wszystkich 
polskich patriotów (…), którzy na różne sposoby, 
w kraju i na obczyźnie, czynem i  słowem toczy-
li bój o suwerenną Rzeczpospolitą” – jak napisał 
prezydent RP Andrzej Duda w swoim przesłaniu 
zachęcającym do współorganizowania akcji mają-
cej znaczący wpływ na rozwój czytelnictwa w na-
szym kraju. WP

Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha oraz dyrekcja i pracownicy Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Brzesku zapraszają mieszkańców gminy na tradycyjne Narodo-

we Czytanie, które odbędzie się przed Budynkiem Regionalnego Centrum 
 Kulturalno-Bibliotecznego, 3 września (początek: godz. 11.00).

Karina Legutek, dyrektor PiMBP w Brzesku
Codzienna praca z  użyt-

kownikami biblioteki 
pokazuje bowiem, jak 
wiele osób zmaga się 
z  tego rodzaju przy-
padłościami. Takie 
osoby często wybie-

rają dla siebie lektu-
ry nie tylko pod kątem       

      interesującej ich tematyki, 
ale także wielkości liter, o  znalezienie książek 
z  jak największą czcionką proszą także biblio-
tekarzy. Czytelnicy brzeskiej biblioteki bardzo 
chętnie korzystają zatem z książek z „dużymi li-
terami”, dla wielu osób to rozwiązanie pozwalają-
ce na kontynuowanie ich pasji czytelnictwa oraz 
dalsze aktywne korzystanie z biblioteki. Ogrom-
ną korzyścią będzie więc dla nich wzbogacenie 
księgozbioru o nowe pozycje w tym formacie.

Biblioteczne rekomendacje

Narodowe czytanie 2022 Kumulacja 
czytania

Projekt „Wielka kumulacja czytania! 
Książki z „dużymi literami” dla czytel-
ników słabowidzących został zrealizo-
wany przez PiMBP i współfinansowany 
ze środków darowizny przyznanej przez 
Fundację LOTTO im. Haliny Konopac-
kiej. Wartość projektu wynosiła 3000 zł, 
z czego 2500 zł otrzymano od Fundacji,  
a pozostałą część pokryto ze środków 
własnych biblioteki.

PiMBP w Brzesku po raz kolejny z rzędu otrzy-
mała dofinansowanie w ramach Programu Wielo-
letniego pod nazwą „Dofinansowanie dla bibliotek 
publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz 
usługi zdalnego dostępu do książek w formatach 
e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobo-
oków”. Kwota dofinasnowania na ten rok wynosi 
25 307 złotych.
Każda książka (lub audiobook) zakupiona w  ra-
mach tego programu zostanie opatrzona stemplem 
o treści „Dofinansowano ze środków finansowych 
Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego 
w ramach realizacji Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Warto wiedzieć

KULTURAKULTURA
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nych projektów. Pandemia sprawiła, że  przez 
trzy lata trwaliśmy w  zawieszeniu, bo przepisy 
zabraniały nam nawet spotykać się na  próbach. 
W lutym, kiedy wszystko zaczęło powoli wracać 
do normy, zaproponowałem Ewelinie, żeby reak-
tywować grupę, najlepiej wracając do „Zakocha-
nego Złodzieja”. Jednak okazało się...
ES: …że przez te trzy lata znaczna część naszych 
aktorów podjęła pewne plany życiowe. I  wtedy 
wpadłam na pomysł, żeby zaprosić do współpra-
cy Grupę Teatralną 25+. Złożyłam propozycję 
Ewie...
EŁ-T: …a ja tę propozycję przyjęłam. Z Krzyśkiem 
już kilka razy współpracowałam. Ewelinę znałam, 
ale jeszcze nigdy wcześniej nie realizowałyśmy 
razem żadnego projektu. Bardzo szybko ze zna-
jomości zrodziła się przyjaźń. Po zapoznaniu się 
ze scenariuszem zasugerowałam swoje pomysły, 
a Ewelina spięła to wszystko w całość. 
ES: Realizując ten projekt chcieliśmy pokazać, 
że  grupy artystyczne w  Brzesku mogą ze sobą 
współpracować, wspierać się, uczyć się wzajemnie, 
nie tracąc swojej tożsamości. Grupa 25+ i zespół 
z MOK-u są nadal samodzielnymi zespołami, któ-
re w każdej chwili mogą wspólnie działać.

Czyli Ewelinie należy przypisać największe zasłu-
gi w odniesieniu tego sukcesu...
ES: …Nieprawda. Każde nasze przedsięwzięcie to 
efekt zespołowej pracy. Dobrych pomysłów nie 
brakowało. Jesteśmy z Ewą zgodne w jednej kwe-
stii – każdy aktor uczestniczący w zajęciach musi 
zaistnieć na scenie. 
EŁ-T: Sam człowiek nie jest w stanie zrobić wszystkie-
go, ale współpracując z ludźmi można zrobić wiele. 

ES: Stworzyliśmy zespół. Wszyscy, nawet akto-
rzy drugoplanowi, wspólnie pracują na te końco-
we oklaski. Tak samo zaangażowani są tak zwani 
techniczni – dźwiękowcy, oświetleniowcy, inspi-
cjent. Cały czas są z nami żony, mężowie, rodzice, 
dzieci, siostry, bracia, a nawet wnukowie. 
EŁ-T: Rodzina jest w tym wszystkim najważniej-
sza. Grupa 25+ to zespół wielopokoleniowy, w któ-
rym jest miejsce dla każdego. 

                                 Rozmawiał Waldemar Pączek

Zacznijmy od końca. Majowy, niedzielny wieczór. 
Widownia wypełniona po brzegi. Finałowa sce-
na, kurtyna opada, a zaraz po niej szczere oklaski 
na stojąco. Spodziewaliście się tego?
KM: Wszyscy chcieliśmy wrócić do  pocovidowej 
rzeczywistości. Bawić się, pracować, a przy okazji 
sprawić przyjemność naszym widzom. 
ES: Najważniejszy zawsze jest widz. Temu podpo-
rządkowane jest każde nasze działanie. Podczas 
przygotowań, a także w czasie premiery, świetnie 
się bawiliśmy, to też jest bardzo cenne.
EŁ-T: A  na  to wszystko poświęciliśmy ostatni 
kwartał naszego życia. Warto było. 

Trzy miesiące prób, dwa razy w tygodniu, po kil-
ka godzin. Jak na tak krótki czas przygotowań, 
jest to  wspaniałe osiągnięcie. 
EŁ-T: Jesteśmy takimi profesjonalnymi amatora-
mi, pasjonatami teatru. Jeśli wyznaczymy sobie 
jakiś cel, to skutecznie dążymy do jego realizacji. 
Grupa 25+, którą mam zaszczyt prowadzić, skła-
da się z pasjonatów obdarzonych aktorskim talen-
tem, gotowych czerpać z tej pasji radość tworzenia 
i dzielenia się tą radością z  innymi. Działamy od 
ośmiu lat, więc mamy już pewne doświadczenie, 
które jest sporym ułatwieniem. 
KM: Większość aktorów odtwarzających główne 
role grała w tym spektaklu w wersji sprzed trzech 
lat. Pewną niewiadomą było, czy ta stara młoda 
obsada skomponuje się w jedną całość z nową, nie-
co starszą obsadą.  
ES: Na każdej próbie utwierdzałam się w przeko-
naniu, że tworzymy zespół, który w takim składzie 
funkcjonuje pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. 
KM: Zrealizowaliśmy z Eweliną już wiele wspól-

Entuzjastycznie przyjęty przez brzeską publiczność spektakl „Zakochany złodziej” to efekt współpracy zespołu teatralno-
-wokalnego działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury oraz Grupy Teatralnej 25+ funkcjonującej przy parafii Miłosierdzia 

Bożego.  Premiera odbyła się 22 maja, jednak dopiero teraz udało nam się przeprowadzić rozmowę z głównymi twórcami tego 
przedstawienia – Ewą Łupińską-Toroń, Eweliną Stępień i Krzysztofem Musiałem. Prezentujemy tylko fragment tej rozmowy, 

która w całości jest dostępna na stronie internetowej MOK-u.

Profesjonalni amatorzy

Zakochany złodziej 
Premiera: 22 maja 2022, RCK-B
Obsada:
Wojciech Rosa jako Fred Kampinos 
Katarzyna Szlachta jako Anita
Aleksandra Kaim jako Vera Patroni
Maria Put jako Makowska
Leszek Rzepecki jako dyrektor Ryszard Kulka-Lalewicz
Tomasz Put jako choreograf
Jakub Mazur jako tajniak Mańkowski
Marcin Tota jako asystent Mańkowskiego
Sebastian Zając jako Malicz
Krzysztof Musiał jako Salomonowicz 
Krzysztof Mariankowski jako Maks
Szymon Zabawa jako Borys
Michał Buzdygan jako klakier Rudy
Marek Góra jako komornik
Maria Zając jako asystentka komornika
Maria Łupińska jako krawcowa
Władysław Mikołajek jako krawiec 
Katia Klecka jako garderobiana 
Tancerki: Beata Ciuruś, Jowita Gawor, Agnieszka Janas, Aneta 
Kuta, Ewa Łupińska-Toroń, Daria Mleczko, Patrycja Ojczyk, Pauli-
na Toroń, Renata Wiśniowska.
Reżyseria: Ewelina Stępień, Ewa Łupińska-Toroń
Dźwięk: Daria Nalepa, Roman Florczak
Światła: Jakub Kurowski, Konrad Wójcik
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W imieniu organizatorów – Stowa-
rzyszenia „Pamięć i Dialog. Wspól-
na historia”, Urzędu Miejskiego, 
Miejskiego Ośrodka Kultury oraz 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Brzesku – serdecznie 
zapraszamy Państwa na tegorocz-
ne wydarzenia, które przebiegać 
będą pod hasłem „Brzesko: łączy 
nas pamięć”. 
W sobotę, 10 września odbędzie 
się rozstrzygnięcie konkursu fo-
tograficznego „Okruchy pamięci” 

i otwarcie wystawy pokonkurso-
wej, konferencja poświęcona 80. 
rocznicy zagłady brzeskich Żydów 
oraz otwarcie wystawy „Mala Zi-
metbaum – urodzona w Brzesku 
bohaterka Auschwitz”
Na niedzielę, 11 września przewi-
dziane są Marsz Pamięci, odsłonię-
cie tablic informacyjnych na cmen-
tarzu żydowskim i wieczór kultury 
żydowskiej. 
Anna Brzyska
Więcej na ten temat - str. 13

1 sierpnia przed pomnikiem poświęconym poległym podczas II wojny świa-
towej przy Skwerze im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jadownikach od-
były się uroczystości upamiętniające 78. rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Uczestniczyli w  nich przedstawiciele władz samorządo-
wych oraz licznych instytucji i organizacji, a także mieszkańcy gminy.

Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Odeszli w lipcu
Czesław Cisak (57) – Bucze
Wiesława Czop (91) – Brzesko
Roman Domagała (86) – Brzesko
Ryszard Dubiel (77) – Wokowice
Halina Jakubowska (80) – Brzesko
Jan Klimek (75) – Poręba Spytkowska
Władysław Konopka (91) – Brzesko
Zbigniew Król (46) – Mokrzyska

Matylda Musiał (90) – Brzesko
Maria Pytka (94) – Poręba Spytk.
Elżbieta Skórnóg (71) – Brzesko
Irena Sowa (96) – Jadowniki 
Elżbieta Styrna (82) – Szczepanów
Józefa Sułek (91) – Jadowniki 
Helena Żak (87) – Brzesko

Renowacja cmentarza
wojennego w Szczepanowie

Rocznica rzezi wołyńskiej

Zaproszenie na Marsz Pamięci

Gruntownej renowacji zostanie poddany cmentarz wojenny  w 
Szczepanowie, na którym spoczywają ciała 122 żołnierzy  poległych 
w czasie I wojny światowej, w latach 1915-1916 – 87  z armii austro-

-węgierskiej (w tym 7 znanych) i 35 nieznanych  z wojska rosyj-
skiego. Zadanie zrealizowane będzie przy  dofinansowaniu przez 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Małopolski Urząd 
Wojewódzki oraz  Urząd Marszałkowski w Krakowie.

Zakres zaplanowanych prac: 

Prace wstępne, czyli zabezpiecze-
nie terenu oraz jego oczyszczenie; 
Demontaż 8 nagrobnych tabliczek, 
5 krzyży i 1 fragmentu po złama-
nym żeliwnym krzyżu oraz ich na-
prawa i konserwacja; 
Ręczne roboty ziemne, wykonanie 
fundamentów i usadowienie na 
nich cokołów;
Konserwacja oficerskich nagrob-
ków, uzupełnienie ubytków w co-
kołach, oczyszczanie i dezynfekcja 
pomnika oraz inne czynności na-
prawcze, a także wykonanie i mon-
taż nowych nagrobnych tabliczek. 
Konserwacja ściany pomnikowej, 
bocznych pomników, obelisku oraz 
ogrodzenia;
Prace kosmetyczne i zagospodaro-
wanie terenów zielonych.

11 lipca w całym kraju obchodzo-
ny był Narodowy Dzień Pamięci 
Ofiar Ludobójstwa dokonanego 
przez ukraińskich nacjonalistów 
na obywatelach II Rzeczypospo-
litej Polskiej. Mieszkańcy gminy 
Brzesko pamięć ofiar rzezi wołyń-
skiej, Polaków wymordowanych 
przez Ukraińską  Armię Powstań-
czą uczcili, uczestnicząc w mszy 

świętej odprawionej w kościele 
pw. NMP Matki Kościoła i św. 
Jakuba Apostoła, z intencji burmi-
strza Brzeska Tomasza Latochy, 
przewodniczącej Rady Miejskiej 
Marii Kądziołki i radnych. Po na-
bożeństwie delegacje lokalnych in-
stytucji i ugrupowań politycznych 
złożyły wiązanki kwiatów przed 
Pomnikiem Nieznanego Żołnierza. 
WP 

105 857,60 zł

18 000 zł

30 000 zł

PAMIĘTAMY
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PRZEWODNIK

PUB NA BROWARZE 
26 sierpnia: Koncert zespołu Gravity Of The 
Moon 
Organizatorem występu popularnej brze-
skiej grupy rockowej GOTM  jest Towarzy-
stwo Miłośników Browaru Okocim.
Początek: godz. 20.00.  

WOKOWICE
27 sierpnia: Promocja monografii poświę-
conej historii Wokowic (szczegóły: str. 13)  
Projekt został zrealizowany przy dofinan-
sowaniu pozyskanego z LGD „Kwartet  
na Przedgórzu”. 
Miejsce: Dom Ludowy.
Początek: godz. 16.00.  

PAŁAC GOETZÓW
1 września: Recital Chopinowski
Wystąpią pochodzący z Brzeska Hubert Za-
piór (baryton) oraz Tony  Yike Yang (forte-
pian). 
UWAGA: Wolnych miejsc brak.  

PiMBP 
3 września: Narodowe Czytanie 2022 
11. edycja wydarzenia zainicjowanego w 
2012 roku przez prezydenta  RP Bronisława 
Komorowskiego odbędzie się przed budyn-
kiem RCK-B.  Początek: godz. 10.00. Szczegó-
ły wewnątrz numeru.  
5 września: Wystawa „MAPY”  W sali wy-
stawienniczo-odczytowej PiMBP w Brzesku 
zaprezentowane  będą ilustracje do książ-
ki „MAPY” autorstwa Aleksandry i Daniela  
Mizielińskich. Ekspozycja czynna będzie do 
końca miesiąca.

BIEGI PRZEŁAJOWE
3 września: II Bieg Pamięci Ofiar Bombar-
dowania Węzła Kolejowego w  Brzesku-
-Słotwinie „Słotwińska Dycha”
Dystans biegu głównego: 10 km.
Początek: godz. 15.00.

PIŁKA NOŻNA
IV LIGA JAKO
20 sierpnia: CANPACK Okocimski Brzesko 
– Wiślanie Jaśkowice
Temu meczowi dodatkowego smaczku do-
daje fakt, że przeciwnikiem „Piwoszy” będzie 
drużyna, w  której w  latach 2014-2021 wy-
stępował Konrad Kuliszewski, podstawowy 
gracz Okocimskiego.
3 września: CANPACK Okocimski Brzesko – 
LKS Jawiszowice
Będzie to pierwsza w  historii potyczka po-
między tymi drużynami. LKS Januszowice 
prawo gry w zmodernizowanej IV lidze za-
pewnił sobie dopiero w  ostatniej kolejce 
sezonu 2021/2022, dlatego łatwo w Brzesku 
skóry nie sprzeda.

KLASA OKRĘGOWA
21 sierpnia:
LKS Poręba Spytkowska – Błyskawica 
Proszówki
28 sierpnia:
Jadowniczanka Jadowniki – Raba Książnice
Strażak Mokrzyska – Novi/Rzezawianka Rze-
zawa
4 września:
LKS Poręba Spytkowska – Strażak Mokrzyska
Jadowniczanka Jadowniki – Szreniawa 
Nowy Wiśnicz
11 września:
Strażak Mokrzyska – Sokół Borzęcin Górny

A KLASA
21 sierpnia:
Okocimski II Brzesko – Arkadia Olszyny
Olimpia Bucze – Temida Złota
28 sierpnia: 
Okocimski II Brzesko – Wiślanie Wola Prze-
mykowska
4 września:
Okocimski II Brzesko – Olimpia Kąty
Olimpia Bucze – Wiślanie Wola Przemykowska

B KLASA
21 sierpnia:
Jadowniczanka II Jadowniki – Jastrząb Ło-
niowa
4 września:
Jadowniczanka II Jadowniki – Pogoń Bia-
doliny Radł.

KOSZYKÓWKA
28 sierpnia: Turniej koszykówki BRZESKO 3x3
Organizowane przez Stowarzyszenie 
„W stronę słońca” zawody zostaną  roze-
grane na parkingu przy Galerii „Odyseja”. 
Udział w  turnieju  zapowiedziały czołowe 
drużyny z  całej Polski, w  tym m.in. Legia  
Warszawa. Początek: godz. 11.00.

28 sierpnia: Małopolskie Dni Bezpieczeń-
stwa 
Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha oraz pre-
zes OSP w  Porębie  Spytkowskiej Krzysztof 
Rachwał zapraszają na  3. Małopolskie Dni  
Bezpieczeństwa, w tej miejscowości na bo-
isku przy Szkole  Podstawowej. Szczegóły 
wewnątrz numeru. 
3-4 września: XXI Diecezjalne Święto Chleba 
Dożynkowe uroczystości odbędą się w nie-
dzielę, 4 września na placu  Kazimierza Wiel-
kiego (początek: godz. 11.00). Dzień wcze-
śniej, od  14.00 do  22.00 na  skwerze przed 
RCK-B zostanie zorganizowany  piknik dla 
dzieci „Rzemieślnikiem możesz być i ty”.

3 września: 83. rocznica bombardowania 
w Brzesku-Słotwinie
Uroczystości rocznicowe odbędą się tra-
dycyjnie na placu przy ulicy księdza Stani-
sława Pękały, przed pomnikiem upamięt-
niającym ofiary bombardowania. 
10-11 września: „Brzesko: łączy nas pamięć”
Wydarzenie upamiętniające brzeskich Ży-
dów, którzy ponieśli śmierć w czasie Holo-
caustu. Szczegóły wewnątrz numeru.

BUCZE
20-21 sierpnia: Igrzyska sportowe
(szczegóły str. 13)
W pierwszym dniu zostanie rozegra-
ny Turniej Sołectw o Puchar  Burmistrza 
Brzeska Tomasza Latochy. W programie 
dwudniowej  imprezy, która odbędzie się 
na stadionie Olimpii Bucze, przewidzia-
no  szereg atrakcji dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych. Szczegóły na  plakatach.  

MOKRZYSKA
28 sierpnia: Piknik Parafialny „Parafia z 
Sercem”
Ksiądz proboszcz Stanisław Tokarski oraz 
burmistrz Brzeska Tomasz Latocha zapra-
szają na piknik, który odbędzie się w Ogro-
dach Parafialnych przy kościele w Mokrzy-
skach. W programie m.in. koncerty zespołów 
Kordian i Zbóje.
Początek: godz. 14.00.

JASIEŃ
3 września: Piknik integracyjny „Niezły 
bigos”
Na wydarzenie, któremu patronuje burmistrz 
Tomasz Latocha zapraszają sołtys, Rada  
Sołecka oraz KGW „Pozytywnie zakręceni”.
Miejsce: boisko przy PSP Jasień. Początek: 
godz. 15.00.

Zapraszamy … … na wydarzenia, które w najbliższym czasie odbędą się na terenie 
gminy Brzesko. W imieniu  organizatorów zapraszamy wszystkich 
mieszkańców do wzięcia w nich udziału. Redakcja BIM  oczekuje na 
każdy sygnał dotyczący planowanych imprez w niedalekiej przy-
szłości. Na pewno o  nich poinformujemy.

KULTURA

SPORT

EDUKACJA
I PROFILAKTYKA

ROZRYWKA

PAMIĘTAMY
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Ksawery Masiuk
nasz człowiek z BOSIR-u

Pod koniec czerwca niespełna 18-letni Ksawery Masiuk 
(pełnoletność osiągnie 17 grudnia) wywalczył swój pierw-

szy w karierze medal Mistrzostw Świata seniorów, które 
rozgrywane były w szczęśliwym dla Polaków Budapeszcie. 
Po dwóch tygodniach brylował podczas Mistrzostw Europy 

juniorów, które odbyły się w rumuńskiej Otopeni, skąd przy-
wiózł aż sześć medali – trzy złote w indywidualnych startach 

stylem  grzbietowym i trzy brązowe w sztafetach.

Wiadomości o    tych  sukcesach 
bardzo ucieszyły brzeskich kibiców, 
bo będący największą obecnie na-
dzieją krajowego pływania zawodnik 
UKS G-8 Bielany Warszawa, aż czte-
ry lata trenował w BOSiR Brzesko 
pod okiem Marcina Kacera, jednego 
z najlepszych szkoleniowców w kra-
ju. Nasz świeżo upieczony medalista 
MŚ pochodzi z mieszkającej w Tar-
nowcu rodziny o bogatych tradycjach 
pływackich. Jego rodzeństwo specja-
lizuje się w  ratownictwie wodnym. 
Tylko on postawił na  sport wyczy-
nowy i – jak widać – odnosi w nim 
wielkie sukcesy. Klubem, w którym 
stawiał pierwsze kroki w  tej dyscy-
plinie sportowej był Start Tarnów, 
którego zawodnicy trenowali w pły-
walni w Mościcach. Ksawery miał 11 
lat, kiedy basen został na długi czas 
zamknięty z  powodu generalnego 
remontu. Jedyny wówczas obiekt 
pływacki przy ul. Piłsudskiego nie 
był w  stanie pomieścić wszystkich 
klubów działających w Tarnowie, to-
też  Start po prostu przestał istnieć. 
Rodzice Ksawerego zaczęli gorącz-
kowo szukać nowej przystani dla 
utalentowanego pływaka. Bardzo 
szybko zdecydowali się na  BOSiR 
Brzesko. – Właściwie wszystko 
stało się przez Wojtka Wojdaka – 
wyjaśnia Agnieszka Masiuk, mama 
Ksawerego – Wojtek już wtedy osią-
gał  wyniki, które na  wyobraźnię 
ambitnego sportowca działały mo-
bilizująco. To był 2013 rok, kiedy 
Wojtek przenosił się do Unii Oświę-
cim. Nazwisko Kacer nie było nam 

obce, bo w  środowisku pływackim 
cieszy się ono zasłużoną charyzmą. 
Postanowiliśmy wykorzystać sytu-
ację, że Marcin po odejściu swojego 
najlepszego zawodnika będzie miał 
na tyle dużo czasu, by móc maksy-
malnie skupić się na  szkoleniu na-
szego syna. W pewnym sensie szlak 
do  BOSiR-u  przetarł nam nasz 
średni syn Karol, który pracował  
tutaj przez dwa lata jako ratownik. 
Nie mogę tu pominąć dyrektora 
Marka Dadeja, który do  rozwoju 
sekcji pływackiej przywiązuje dużą 
wagę.

„Coś z niego będzie”
Pierwsze spotkanie z  Marcinem 
Kacerem miało zabawny prze-
bieg. Trener przyglądnął się po-
czynaniom Ksawerego w  wodzie, 
po czym – mrużąc filuternie oko 
– skwitował: - Pływać umie, nie 
topi się, coś z  niego będzie. Dzi-
siaj przyznaje, że od razu wyczuł, 
że ma do  czynienia z  diamentem, 
który trzeba solidnie oszlifować.  
- Pływanie, to sport indywidu-
alny. Tylko ambitny, pracowity 
i  świadom postawionych sobie ce-
lów zawodnik może w nim odnieść 
sukcesy. Jednak bez odpowiednie-
go zaangażowania trenera osią-
gnięcie najwyższych zamierzeń 
nie jest możliwe. To są naczynia 
połączone, które muszą ze sobą 
współgrać na  każdym etapie przy-
gotowań do  najważniejszych za-
wodów w  sezonie. Ksawery ma 
to szczęście, że  zarówno w  Brze-

fot. Rafał Oleksiewicz PZP
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gnął do niego burmistrz stołecznej 
dzielnicy Bielany. Pięcioletnia pra-
ca z Pawłem Wołkowem zaowoco-
wała wspaniałymi osiągnięciami, 
w  tym do  tej pory 6 złotymi, 1 
srebrnym i  4 brązowymi medala-
mi Mistrzostw Europy juniorów 
i 1 brązowym medalem Mistrzostw 
Świata seniorów. Ten dorobek 
może być powiększony jeszcze 
w tym roku, bo byłego wychowan-
ka BOSiR czekają jeszcze Mistrzo-
stwa Europy seniorów (Rzym, 
11-17 sierpnia) oraz Mistrzostwa 
Świata juniorów (Lima, 30 sierp-
nia – 4 września). A jakie jest jego 
największe marzenie?
– Póki nie jest to złoty medal i  nie 
ma pięciu kółek na sobie, to nie może 
zadowalać. Trzeba walczyć, choć 
nawet gdyby był to medal olimpijski 
to i tak byłbym odpowiednio zmoty-
wowany. Staram się nie przejmo-
wać presją i wysokimi oczekiwania-
mi kibiców. Mnie to raczej napędza  
– mówił dla polswim.pl. po zdobyciu 
brązowego krążka MŚ seniorów.

Ksawery Masiuk za każdym 
razem, gdy przyjeżdża na  krótki 
odpoczynek do rodzinnego domu, 
znajduje czas, aby choć na  chwi-
lę zaglądnąć do Brzeska, a  nawet 
wziąć udział w  krótkim treningu. 
Za każdym razem gromadzi się 
wokół niego całkiem liczna grupa 
młodziutkich pływaków BOSiR-u. 
Każdy chce jak najdłużej przeby-
wać w towarzystwie mistrza. 
– Przed laty takim magnesem był 
Wojtek Wojdak, a  wśród pływa-
ków, którzy podążali za nim krok 
w  krok, był mój syn. Jeśli ktoś 
mieszka w  pobliżu Brzeska i  chce, 
żeby jego dziecko w  przyszłości pły-
wało na wysokim poziomie, to z ca-
łego serca polecam sekcję BOSiR-u   
– kwituje pani Agnieszka.                                     

                       Waldemar Pączek

sku jak i  w  Warszawie zajmowali 
się oddani jego rozwojowi szko-
leniowcy. W  Brzesku Marcin,  
a  w  stolicy Paweł Wołkow – mówi 
Agnieszka Masiuk.

Od Budapesztu do Limy
W  2016 roku rodzice Ksawe-

rego postanowili o  przeniesieniu 
syna do  Warszawy. W  podjęciu 
decyzji znowu pomógł Wojciech 
Wojdak, który po niezbyt udanym 
pobycie w Oświęcimiu postanowił 
powrócić do  macierzystego klu-
bu i  do  trenera, z  którym do  tej 
pory świętował największe sukce-
sy. Pływak z Tarnowca zrozumiał, 
że Marcin Kacer bardziej skoncen-
truje się na pracy z zawodnikiem, 
który do  bogatej kolekcji medali 
chciał wreszcie dołączyć trofea 
w światowej rangi zawodach senio-
rów. Postawione przez obu panów 
cele zostały osiągnięte. W sierpniu 
2016 Wojdak wystartował w Igrzy-
skach Olimpijskich w Rio de Jane-
iro. Pół roku później zdobył brązo-
wy medal na 1500 metrów podczas 
Mistrzostw Świata na  krótkim 
basenie rozgrywanych w kanadyj-
skim Windsor. Wreszcie 26 lipca 
2017 roku wywalczył srebrny krą-
żek na  800 metrów, a  działo się 
to w  Budapeszcie, w  tym samym 
basenie, w którym swój dotychcza-
sowy największy seniorski sukces 
święcił Ksawery. Aktualny naj-
szybszy sprinter w  kraju w  stylu 
grzbietowym przyglądał się temu 
triumfowi sprzed pięciu lat już 
jako uczeń Szkoły Podstawowej nr 
263 w  Warszawie i  pływak UKS  
G-8 Bielany. 

Aklimatyzacja w  nowym miej-
scu przyszła mu bardzo łatwo. 
Jego rodzice znali już wcześniej 
środowisko, w którym się znalazł, 
a  ponadto pomocną dłoń wycią-
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Około 500 zawodniczek i zawodników z 12 klubów wzięło udział  w I Ogólnopolskich Zawodach Pływackich o Puchar  
Stowarzyszenia BOSiR Team Brzesko. Reprezentacja gospodarzy liczyła 18 osób, a jej dorobek to 27 medali – 15 złotych,  

9 srebrnych i 3 brązowe. Rywalizacja toczyła się na dystansach sprinterskich – 50 i 100 metrów. 

fot. XYZ
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27 medali brzeskich pływaków

Dziękujemy Stowa-
rzyszeniu wspiera-
jącemu działalność 
naszej sekcji za 
wspaniały pomysł 
i  pomoc w  organi-
zacji zawodów, któ-
re stały na  bardzo 
wysokim poziomie. 
Bardzo satysfakcjo- 

nująca jest frekwencja, która utwierdza nas 
w przekonaniu, że impreza jest warta regularnej 
kontynuacji. Same zawody to znakomita promo-
cja pływania, naszego klubu i gminy Brzesko. 

Start tak licznej drużyny reprezentującej 
nasz klub to najlepszy dowód, jak wielkie zain-
teresowanie towarzyszy tej dyscyplinie sportu. 
Cieszy duży napływ do  sekcji dzieci poniżej 8 
lat, bo to najlepszy wiek, aby rozpocząć treningi 
dające gwarancję na  odniesienie w  przyszłości 
znaczących sukcesów. Kręta i  wyboista droga 
prowadzi do  pływackich szczytów, które moż-
na osiągnąć tylko ciężką pracą. Oczywiście, nie 
każdy z naszych wychowanków zostanie kiedyś 
wielkim mistrzem. W tej dyscyplinie, jak w każ-
dej innej, ważne są także talent oraz predyspo-
zycje anatomiczne i  fizjologiczne. W  Brzesku 
do tej pory miałem szczęście pracować między 
innymi z  Wojtkiem Wojdakiem, Krystianem 
Bałabuchem, Sergiuszem Sorysem i  Ksawe-
rym Masiukiem, który – zanim przeniósł się 
do Warszawy – był naszym zawodnikiem. Każ-
dy z nich urodził się po prostu nieprzeciętnym 
pływakiem, a moim zadaniem było te diamenty 
oszlifować. Nota bene, ich nazwiska stanowią 
znakomitą reklamę dla całego BOSiR-u. 

Teraz w gronie podopiecznych mam Tymka 
Kubonia. Już dawno nie miałem do  czynienia 
z  wychowankiem poruszającym się w  wodzie 
z tak dużą prędkością jak on. Do niego stara się 
doszlusować niezwykle liczna grupa jego rówie-

śników, co świetnie rokuje na  przyszłość. Pra-
gnę zwrócić uwagę, że w początkowej fazie pra-
cy szkoleniowej stawiamy na wszechstronność, 
czyli pływanie każdym stylem. Specjalizacja 
krystalizuje się wraz z  odpowiednim upływem 
czasu. Niezależnie od wymiaru czysto sporto-
wego, ważne, a  może nawet najważniejsze jest 
samo uczestnictwo w  treningach. Pływanie to 
sposób na życie, ma duży w pływ na jakość na-
szego zdrowia i samopoczucie. 

Dlatego zapraszam wszystkich do zapisywa-
nia się na nasze zajęcia.

Wydarzenie dofinansowane było przez Urząd 
Miejski w Brzesku, a patronat nad nim  

sprawował burmistrz Brzeska Tomasz Latocha.   

Te medalowe zdobycze pozwoliły drużynie 
BOSiR Brzesko zająć drugie miejsce w  klasy-
fikacji klubowej – pierwsze zajęła ekipa STP 
Nowy Sącz. Spośród brzeskich reprezentantów 
najlepsi w  poszczególnych kategoriach wieko-
wych byli Tymon Kuboń (8 lat), Kyryło Ro-
mantsov (11 lat) i  Jan Skoczek (10 lat). Tymon 
to jeden z  najbardziej wszechstronnych pływa-
ków. Każdy z  trzech złotych medali wywalczył 
pływając innym stylem – kraulem, motylkiem 
i  zmiennym. To są osiągnięcia indywiduane, 
do których dołożył jeszcze srebrny medal w szta-
fecie. Podobnie jest w przypadku 10-letniej Marii  
Kacer, która również zdobyła trzy złote krążki 
(plus brąz w  sztafecie), swobodnie poruszając 
się w  tych samych stylach jak jej młodszy kole-
ga. O  wysokim poziomie zawodów świadczy 
fakt, że Marysia mimo tak wspaniałych wyników 
w klasyfikacji na najlepszą zawodniczkę w swojej 
kategorii wiekowej zajęła dopiero drugie miej-
sce, ulegając Weronice Skubis (Omega Olkusz). 
3-krotnym złotym medalistą był Kyryło Romant-
sov, specjalizujący się w  żabce, jednak dobrze 
czujący się także w innych stylach, czego dowo-
dem jest między innymi zwycięstwo na dystansie 
100 metrów stylem zmiennym. Kyryło przyjechał 
do Polski z najbliższą rodziną, która znalazła tutaj 
schronienie przed wojenną zawieruchą w Ukra-
inie. Przed inwazją Rosjan uciekła też rodzina 
Marii Turenko (dwa złote medale, jeden srebrny). 
Oboje z powodzeniem uprawiali pływanie w swo-
im kraju. Kiedy tylko dowiedzieli się, że w Brze-
sku można uprawiać ich ulubioną dyscyplinę, 
zgłosili się do BOSiR-u, gdzie natychmiast zostali 
otoczeni opieką i  zaproszeni do  regularnych za-
jęć. Grono trzykrotnych medalistów uzupełnia 
Jan Skoczek (2 złote krążki w wyścigach stylem 
grzbietowym, kraulem i srebro w sztafecie).

I Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar  
Stowarzyszenia BOSiR Team Brzesko to jeden 
z punktów programu Brzesko Okocim Festiwa-
lu i  wejdą na  stałe do  kalendarza imprez spor-
towych organizowanych w gminie Brzesko. WP                                                     

Maria Kacer

Tymon Kuboń

Kyryło Romantsov

Maria Turenko

Jan Skoczek

Mikołaj Włodarczyk

Emilia Łaśko

Barbara Gałek

Julian Gałek

Franciszek Wąs

Oliwia Mardoń

Sztafeta chłopców 4x50 zmienny:
J. Skoczek, J. Gałek, K. Romantsov, T. Kuboń

Sztafeta dziewcząt 4x50 zmienny:
A. Wolnik, B. Gałek, M. Kacer, O. Mardoń

Razem

Dorobek medalowy BOSiR Brzesko
Imię i nazwisko
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Marcin Kacer - główny trener sekcji pływackiej BOSiR Brzesko:
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Pasztet z cukinii - poleca KGW w Szczepanowie

PROSTO Z KUCHNI

Od lewej siedzą: Renata Bolek, Agata Hanusiak, Anna Lubowiecka, Alicja Dudek.
Od lewej stoją: Marta Kubala, Małgorzata Szatkowska, Kazimierz Lubowiecki, Ewa Pałka, Jadwiga Aleksandrowicz,                
Renata Smulska. 

Późnym latem i wczesną jesienią na polskich sto-
łach króluje cukinia. Jest to niezwykle lubiane 
przez kucharki i  kucharzy warzywo, ponieważ  
można przygotować je na wiele sposobów – od 
panierowania, przez placki, rolady, pasty, sałatki 
aż po dżemy i lody. Również panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Szczepanowie mają na cu-
kinię swój sprawdzony pomysł. Zapraszamy 
na pasztet z cukinii. 

Garść ciekawostek
Jeszcze do niedawna funkcjonowało określenie 
„kabaczek”, dziś już nieco zapomniane i raczej 
rzadko używane. Kabaczkiem zwykło się na-
zywać cukinie dojrzałą, mocno zieloną, z twar-
dymi pestkami, choć niektórzy wciąż uparcie 
twierdzą, że to dwa całkiem inne warzywa. Ka-
baczki znane były już w  starożytności. Jeden 
ze starożytnych lekarzy zalecał, jako wyjątko-
wo skuteczny środek przeczyszczający, wino, 
które należało wlać do  wydrążonego kabaczka 
i przetrzymać przez tydzień. Każda dobra książ-
ka kucharska informuje, jak cennym surowcem 
kulinarnym jest kabaczek. Można z niego przy-
gotować delikatną zupę, jarzynę przypominającą 
smakiem szparagi, można go faszerować ryżem 
i mięsem - a nawet wzorem Lukullusa - podać 
jako deser. Kabaczki są minimalnie kaloryczne, 
zawierają jednak sporo prowitaminy A. Mają 
też, w niezbyt silnym stopniu, właściwości prze-
czyszczające i moczopędne. Jadalne (i ponoć cał-
kiem smaczne) są też kwiaty cukinii, które rów-
nież serwować można pod wieloma postaciami. 
Przejdźmy jednak do przygotowania pasztetu.

Lista składników
3 małe cukinie, 4 ząbki czosnku, 2 średnie cebu-
le, 3 marchewki, 1 szklanka kaszy manny, 10-15 
dkg sera żółtego, 1/3 szklanka oleju, 4  jajka, 
sól, pieprz, 1/2 łyżeczki słodkiej papryki, 1/2 ły-
żeczki chili, 1 łyżeczka curry, zielony koperek. 
Opcjonalnie natka pietruszki lub selera, szczy-
piorek i gałązka lubczyku.

Przygotowanie
Cukinie wydrążamy, by usunąć z nich pestki, po 
czym wraz ze skórką ścieramy na tarce z gruby-
mi oczkami. Po tym zabiegu powinniśmy otrzy-
mać mniej więcej cztery szklanki tartej cukinii. 
Całość umieszczamy w misce, solimy (1-2 małe 
łyżeczki) i odstawiamy na ok. 15 minut. Po tym 
czasie delikatnie odciskamy startą masę i odle-
wamy całą zebraną wodę.

Cebulę pokrojoną w kostkę oraz przeciśnię-
ty przez praskę  czosnek należy zeszklić na nie-
wielkiej ilości oleju i  odstawić do  ostudzenia. 
Do odsączonej cukinii dodajemy starty również 
na grubych oczkach żółty ser i marchewkę, pod-
smażoną cebulę z czosnkiem, kaszę mannę, olej, 
posiekaną zieleninę i przyprawy. Całość dokład-
nie mieszamy, wbijając do miski jajka. Przekła-
damy na blaszkę, wierzch delikatnie smarujemy 
olejem i  posypujemy majerankiem. Pieczemy  
w temperaturze  190oC przez 70-75 min.

                    Smacznego!
 

„Stanisławianki” organizują lub współorganizu-
ją wydarzenia skierowane do wszystkich grup 
wiekowych – od Dnia Dziecka po spotkania 
dla seniorów. Inicjują zbiórki śmieci, wspólne 
sprzątanie sołectwa oraz wspierają akcje chary-
tatywne. Współpracują z jednostką OSP Szcze-
panów przy organizacji strażackich festynów 
czy zebrań. Są obecne w szczepanowskiej szkole 
i przedszkolu m.in. za sprawą pokazów i warsz-
tatów kulinarnych. Mimo pandemicznych zawi-
rowań dużym sukcesem okazała się organizacja 
Święta Kwiatka w 2020 roku. Grupa wsparła 
też jubileusz 30-lecia Małopolskiego Stowarzy-
szenia Sołtysów, który odbył się 28 maja właśnie 
w Szczepanowie.

Członkowie Koła biorą udział w wielu pro-
jektach, jak choćby realizowany obecnie przez 
Federację Organizacji Pozarządowych Regionu 
Brzeskiego „Dialog obywatelski na wsi czyli soł-
tys, rada sołecka i KGW w akcji”, czy wcześniej-
szy „Profesjonalne Koła Gospodyń Wiejskich 
wraz z sołtysami działają lokalnie”. Koło współ-
pracuje też z zewnętrznymi instytucjami, np. 

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, 
promując wśród mieszkańców Szczepanowa 
program „Kierunek Kariera”. Panie podkreśla-
ją, że większość tych działań możliwa jest dzięki 
bardzo dobrej współpracy z Radą Sołecką (w 
kole aktywnie działa również sołtys Anna Lu-
bowiecka).

Stoisko „Stanisławianek” odwiedzić można 
podczas wielkanocnych i bożonarodzeniowych 
jarmarków organizowanych corocznie na brze-
skim Rynku oraz Jarmarku Produktów Regio-
nalnych w Galerii Odyseja. Ich dania cieszą się 
dużą popularnością o czym świadczą choćby 
wyróżnienie w Małopolskim Festiwalu Smaków 
za przepis na zupę z dyni oraz pierwsze miejsce 
podczas brzeskiego Święta Chleba w 2019 roku 
za przygotowanie zupy cebulowej. „Stanisła-
wianki” przywiązują dużą wagę do estetyki, co 
potwierdziła nagroda specjalna za najpiękniej 
przygotowane stoisko podczas ubiegłoroczne-
go Turnieju Kulinarnego w Albiglowej. Na tej 
samej imprezie dużym powodzeniem cieszył się 
tradycyjny szczepanowski żurek na zakwasie.

Koło Gospodyń Wiejskich „Stanisławianki” ze Szczepanowa działa od od maja 2019 
roku, zrzeszając dwanaście pań i trzech panów. Przewodniczącą jest Alicja Dudek.
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Wizyta u Zdzisława Baszaka 100. urodziny Ireny Bani

Helena Mach ukończyła 101 lat 

W urodzinowej uroczystości miała 
zaszczyt uczestniczyć delegacja z 
Brzeska, którą tworzyli Krztysztof 
Bigaj i Piotr Duda – członkowie 
zarządu brzeskiego koła Świato-
wego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej oraz Gabriela Sobinek 
i Kacper Barnaś – reprezentanci 
młodzieży zrzeszonej w Szkolnym 
Klubie Historycznym im. Armii 
Krajowej działającym przy Liceum 
Ogólnokształcącym im. Mikołaja 
Kopernika w Brzesku.

Szanowny Jubilat przyjął życze-
nia od całej społeczności Miasta i 
Gminy Brzesko, burmistrza Toma-
sza Latochy, radnych miejskich, 
koła ŚZŻAK w Brzesku oraz dy-
rekcji, nauczycieli i uczniów brze-
skiego LO.

Burmistrz Tomasz Latocha skła-
dając zacnej Jubilatce urodzinowe 
życzenia wręczył jej bukiet kwia-
tów i symboliczny upominek. Kie-
rownik USC przekazała natomiast 
okolicznościowy List Gratulacyjny 
podpisany przez Premiera Mate-
usza Morawieckiego.

Jubilatka urodziła się 21 lipca 
1922 roku w Russocicach nieda-
leko Turku (Wielkopolska) w wie-
lodzietnej rodzinie. Po ciężkich 
czasach dzieciństwa i II wojny 
światowej wyjechała na tzw. Zie-
mie Odzyskane. Mieszkała w Pień-
sku (pow. Zgorzelec) pracując w 
hucie szkła. Tu poznała Stanisława 
Sowę. Pobrali się w 1948 roku. Z 
tego związku urodziły się dzieci: 
Ryszard, Kazimierz (zmarł przy 

Pani Helena urodziła się 28 lipca 
1921 roku w Osobnicy. Przez te 
ponad 100 lat przeżyła wiele rado-
snych, ale i dramatycznych. Szcze-
gólnie traumatycznym przeżyciem 
była dla niej II wojna światowa. 

W 1940 roku została wywieziona 
na przymusowe roboty do Niemiec. 
Tam poznała swojego przyszłego 
męża, Tadeusza Macha z Jadownik, 
który po wkroczeniu Amerykanów 
do Bawarii wstąpił do amerykań-

Zdzisław Baszak urodził się 
8 lipca 1920 roku w Woli Grę-
boszowskiej. Na przełomie lat 
1938/1939 przeszedł przeszkolenie 
w Dywizyjnym Kursie Podchorą-
żych Piechoty przy 6. Dywizji Pie-
choty w Krakowie.

W końcu października 1939 
roku został zwerbowany do Służby 
Zwycięstwu Polsce. Od listopada 
1939 roku do marca 1940 roku 
pełnił obowiązki zastępcy Komen-
danta Obwodu Dąbrowa Tarnow-
ska ZWZ. W latach 1941-1945 był 
oficerem dywersji przy Komendzie 
Obwodu Dąbrowa Tarnowska. Do-
wodził także placówką Dąbrowa 
Tarnowska – Radgoszcz. Obecnie 
jest Prezesem Honorowym Okręgu 
Tarnów ŚŻŻAK. KB

urodzeniu) i Barbara. Od tego cza-
su przestała pracować zawodowo, 
zajmując się wyłącznie domem, 
dziećmi i przydomowym ogrodem. 
W 1977 roku zmarł mąż Stanisław. 
W 1984 roku ponownie wyszła za 
mąż, za Józefa Banię. Razem prze-
żyli 34 lata. Ponownie owdowiała 
w 2018 roku i zamieszkała u cór-
ki Barbary, stając się mieszkanką 
Brzeska.

Irena Bania, jak na swój wiek, 
nadal znajduje się doskonałej kon-
dycji psychicznej i fizycznej. Jej 
ulubionym zajęciem jest czytanie 
książek, które wręcz pochłania w 
ogromnej ilości, nie używając przy 
tym okularów. Doczekała się sze-
ścioro wnuków i pięcioro prawnu-
ków. PM

skiej armii, co w późniejszym czasie 
zamknęło mu drogę do wstąpienia 
w szeregi Wojska Polskiego.

Ślub wzięli na obczyźnie, a po 
powrocie do Polski zamieszkali w 
Jadownikach. Ona zajmowała się 
wyuczonym w dzieciństwie kra-
wiectwem, on pracował na kolei. 
Utrzymywali się też z gospodar-
stwa. Mąż zmarł w 1988 roku, pani 
Helena w wybudowanym wspólnie 
domu mieszka do dziś. KW

8 lipca 102. urodziny obchodził generał brygady Zdzisław Baszak, 
ostatni żyjący uczestnik bitwy pod Pszczyną, oficer AK biorący 
udział w słynnej akcji „III Most”, legenda polskiego ruchu oporu w 

regionie tarnowskim.

21 lipca br. swoje setne urodziny obchodziła Irena Bania, którą z tej 
okazji odwiedzili Jej najbliżsi krewni oraz burmistrz Brzeska Tomasz 
Latocha i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Brzesku Aleksandra 

Fijałkowska.

28 lipca br. Helena Mach, mieszkanka Brzeska, obchodziła 101. uro-
dziny. Z tej okazji  Jubilatkę odwiedzili burmistrz Tomasz Latocha 
oraz kierownik USC Aleksandra Fijałkowska, z bukietem kwiatów, 

upominkami oraz listem gratulacyjnym. 
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SAMOCHODÓW     DOMÓW     MIESZKAŃ     FIRM
PODRÓŻY     GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

BARDZO KORZYSTNE
UBEZPIECZENIA!

www.bufix.pl

Rynek 4
32-800 Brzesko
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32-800 Brzesko

Godziny otwarcia:
Pon-Pt: 8:30-16:30
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Pon-Pt: 8:00-17:00
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Telefon:
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Ubezpieczamy
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