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  Brzeskie
  kalendarium

   40 lat temu
Aukcja grafi k Zbigniewa Szulca z 
Brzeska odbyła się w Tarnowskiej 
Piwnicy. Artysta znany z publikacji 
rysunków w „Płomieniach”, „Karu-
zeli”, „Zarzewiu”, „Szpilkach”, „Temi” 
i „Magazynie Polskim” poprzedził 
aukcję wystawą prac. Organizator – 
MAK ZW ZSMP postanowił, wspólnie 
z autorem, przeznaczyć dochód z 
aukcji na fundusz budowy pomnika 
Matki Polki. 
                    (Temi, 18 września 1982 r.)

  30 lat temu
We wrześniu 1992 roku ukazał się pre-
mierowy numer Brzeskiego Magazynu 
Informacyjnego BIM. Pierwszy skład re-
dakcji tworzyli: Zofi a Sitarz, Tomasz Biel, 
Ryszard Cuber, Jan Gwizdała (redaktor 
naczelny) i Jerzy Wyczesany. Z pierw-
szego numeru można było dowiedzieć 
się między innymi, że w nieistniejącym 
już kinie „Bałtyk” wystąpić miał nieży-
jący już Zbigniew Wodecki. Ceny biletów 
na ten koncert wynosiły tylko 40 tysięcy 
złotych. W MOK-u działała ciesząca się 
wielką popularnością wypożyczalnia 
kaset wideo „Gryf”. Szkołę Modelek i 
Wdzięku prowadziły Alicja Grysakowska 
i Agata Musiał. Koszt 8 lekcji w miesiącu 
to zaledwie 250 tysięcy złotych. W Brze-
sku odbyły się I Brzeskie Spotkania Eu-
ropejskich Zespołów Folklorystycznych z 
udziałem gości między innymi z Bułga-
rii, Czechosłowacji, Francji, Hiszpanii, 
Szwajcarii i Turcji. Gospodarzy repre-
zentował ZPiT Jadowniczanie. Pierwsze 
wydanie BIM-u liczyło 12 stron, a jego 
nakład wynosił tysiąc egzemplarzy

   23 lata temu
W Brzesku odbyła się wielka plenero-
wa impreza pod nazwą „Pożegnanie 
lata”. W pożegnaniu wzięło udział 
blisko 10 tys. osób. Pogoda dopisała 
i wszyscy bawili się znakomicie, tym 
bardziej, że organizatorzy, czyli Miejski 
Ośrodek Kultury, Urząd Miasta oraz 
Browar Okocim, przygotowali wie-
le atrakcji. Na scenie wystąpiła Eleni 
wraz z zespołem oraz grupa Perfect.                             
(Gazeta Krakowska, 7 września 1999 r.)

 9 lat temu
7 września rozpoczął się dwudnio-
wy festiwal pt. „Folklor łączy narody i 
pokolenia” zorganizowany przez Urząd 
Miejski w Brzesku przy współpracy z 
Miejskim Ośrodkiem Kultury. Do Brze-
ska zawitały zespoły z Węgier, Rumu-
nii, Bułgarii. Zagraniczni goście mieli 
okazję zwiedzić nasze miasto, zamek 
w Dębnie i Pałac Goetzów. Zaprezento-
wali swoje tańce i pieśni regionalne na 
stadionie LKS w Jadownikach oraz na 
placu Kazimierza Wielkiego w Brze-
sku…spod Urzędu Miejskiego wyruszył 
wesoły i barwny korowód z udziałem 
miejscowych orkiestr dętych i zespo-
łów folklorystycznych oraz zespołów 
zagranicznych.                                   
                                      (BIM, 07-08. 2013 r.)

Wakacje w MOK-u
Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku podsumował wakacyjne zajęcia skierowane do dzieci i mło-
dzieży. Z uwagi na trwające w tym okresie przygotowania do uruchomienia Strefy Aktywności 
SOWA, zajęcia odbywały się w innej niż dotychczas, lekko uszczuplonej formie. W ofercie znalazły 
się nauka gry na gitarze, fortepianie, skrzypcach i ukulele, lekcje śpiewu, spotkania szachowe, 
plastyka oraz zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych. KW

Więcej o działalności kulturalnej na stronach 20-21
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Ambasadorzy Brzeska
MATEUSZ PAWŁOWICZ W RZESZOWIE

Mateusz Pawłowicz, niedawny szkoleniowiec Okocimskie-
go Brzesko (zwolniony z tej funkcji 29 marca tego roku, 
mimo dobrych wyników), nie pozostawał zbyt długo bez 
pracy. 9 września ofi cjalnie ogłoszono, że właśnie został 
asystentem Mirosława Hajdo, trenera I-ligowej Apklan 
Resovii Rzeszów.

Nie jest rodowitym brzeszczaninem. Wprawdzie jest 
wychowankiem Górnika Wieliczka, jednak z Okocimskim 
związany był przez wiele lat nie tylko jako piłkarz, ale tak-
że członek sztabu szkoleniowego. W drużynie „Piwoszy” 
po raz pierwszy pojawił się wiosną 2006 roku, by dość 
szybko powrócić do Wieliczki. 

Ponownie do Brzeska przybył w 2010 roku z Dolcanu 
Ząbki i od razu stał się podporą defensywy. Miał bardzo 

duży wkład w historyczny awans do I ligi wywalczony w sezonie 2011/2012 w imponującym 
stylu. Brzeska drużyna ten awans zapewniła sobie już na wiele kolejek przed zakończeniem 
rozgrywek. Odniosła wówczas 21 zwycięstw, zanotowała 8 remisów, ponosząc tylko jedną 
porażkę. W sumie w barwach Okocimskiego rozegrał 54 spotkania, przebywając na boisku 
4641 minut. Sympatię brzeskich kibiców zaskarbił sobie na bardzo długo, a przydatność dla 
„Piwoszy” potwierdził wiele lat później już w roli trenera. Jeszcze jako gracz Okocimskiego 
pełnił funkcję asystenta Krzysztofa Łętochy. W Brzesku pracę trenera rozpoczął w maju 
2021 roku. Mimo beznadziejnej sytuacji uratował zespół przed spadkiem z IV ligi. Podczas 
krótkiego pobytu w Brzesku w nowej roli zdołał jeszcze wywalczyć z zespołem Puchar Polski 
na szczeblu Podokręgu Brzesko. (fot. - okocimski.com)
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku poszukuje 
kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych. 

Rodzina zastępcza niesie pomoc i wsparcie dzieciom, którym 
rodzice nie mogą zapewnić opieki i wychowania.

Rodzinnymi formami 
pieczy zastępczej są:
Rodzina zastępcza spokrewniona
Tworzą ją wyłącznie dziadkowie 
i rodzeństwo dziecka

Rodzina zastępcza niezawodowa
Tworzą ją dalsi krewni, np. ciotki 
i wujkowie albo osoby niespo-
krewnione

Rodzina zastępcza zawodowa 
Tworzą ją osoby niespokrewnione
z dzieckiem

Rodzinny dom dziecka
Tworzą go osoby niespokrew-
nione z dzieckiem, może w nim 
przebywać łącznie nie więcej niż 
8 dzieci

W Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Brzesku można uzyskać 
wsparcie specjalistów, pomoc 
merytoryczną w postaci konsul-
tacji i szkoleń. Rodziny zastępcze 
mogą liczyć także na konkretną 

pomoc fi nansową ze strony Pań-
stwa. Zawodowa i niezawodowa 
rodzina zastępcza otrzymuje 1131 
zł miesięcznie na pokrycie kosztów 
utrzymania dziecka oraz 500 zł 
miesięcznie z programu „500 plus” 
na każde powierzone w pieczę za-
stępczą dziecko – do 18 roku ży-
cia. Zawodowa rodzina zastępcza 
otrzymuje dodatkowo wynagro-
dzenie nie niższe niż 2500 zł brutto 
miesięcznie.
Pomóż nam stworzyć bezpiecz-
ny, pełny miłości i szacunku dom 
dla potrzebujących dzieci. Za-
praszamy mieszkańców Powia-
tu Brzeskiego, zainteresowanych 
utworzeniem rodziny zastępczej, 
do skontaktowania się z pracow-
nikami PCPR w Brzesku. 

Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 
14 66 300 31 / 530 620 059 oraz 
na stronie www.pcprbrzesko.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio 
w siedzibie PCPR w Brzesku przy                 
ul. Piastowskiej 2b.

WYDARZENIA
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Sterkowiec z Pucharem Burmistrza
Reprezentacja Sterkowca zwyciężyła w Turnieju Sołeckim o Puchar Burmistrza Brzeska Tomasza Latochy rozegranym na 

stadionie Olimpii Bucze. Zawody były jednym z punktów bogatego programu tradycyjnych dwudniowych Igrzysk Sportowych 
zorganizowanych przez sołtysa Bucza Daniela Szczupała, KGW „Szpilki w Buczu”, OSP Bucze oraz Olimpię Bucze.

oraz zostały uhonorowane nagrodami rzeczo-
wymi. 

O wyrównanym poziomie rywalizacji naj-
lepiej świadczy fakt, że zwycięska drużyna 
wyprzedziła drugą ekipę w końcowej klasyfi -
kacji zaledwie o jeden mały punkcik, chociaż 
początkowo nic takich emocji nie zapowiadało. 
Sterkowiec był najlepszy w dwóch pierwszych 
konkurencjach, w dwóch następnych plaso-
wał się na drugich miejscach, a przed ostatnią 
dyscypliną, dojeniem sztucznej krowy, miał w 
miarę bezpieczną – wydawałoby się – przewagę 
czterech punktów nad Okocimiem. Być może 
świadomość triumfu na tyle sparaliżowała re-
prezentantów Sterkowca, że w tej ostatniej po-
tyczce zajęła dopiero szóste miejsce, za które 
przyznawany był jeden punkt. I właśnie to jed-
no oczko zadecydowało, że sołtys Dorota Karaś 
oraz jej koleżanki i koledzy z drużyny, mogli 
świętować historyczny sukces.  

W programie Igrzysk znalazły się również 
występy muzyczne. W pierwszy dzień publicz-
ność bawili Łukasz Kornaś z zespołem oraz DJ 
Robertus, a w drugi dzień kapela Gulony z Za-
kliczyna oraz DJ RAXO. Dodatkowymi atrak-
cjami pikniku były pokaz sztucznych ogni, 
dmuchane zamki, animacje dla dzieci, jazda 
konna, loteria fantowa. Obfi cie zaopatrzone 
stoiska obsługiwały panie z KGW Szpilki.  WP 

W turnieju wystartowały reprezentacje sześciu 
sołectw i jednego brzeskiego osiedla. Wszystkie 
stoczyły zaciętą rywalizację w pięciu konkuren-
cjach o różnej skali trudności. Rozpoczęło się 
od rozgrzewkowego popularnego wyścigu w 
workach, po czym poprzeczka była systema-
tycznie podnoszona w górę. Największe emocje 
towarzyszyły konkurencji zwanej „współpracą 
sołecką” w której panie wykazywały się umie-
jętnością wbijania gwoździ za pomocą stolar-
skiego młotka oraz rozbijania jajek. Panowie 
wykonywali czynności znacznie trudniejsze, 
wręcz dla nich egzotyczne – nawlekanie nitki 
na igielne ucho i ubijanie piany z jajek z wy-
korzystaniem tradycyjnej trzepaczki sprawiało 
im sporo kłopotów. Z reporterskiego obowiąz-
ku dodajmy, że w turnieju miała także wystąpić 
Poręba Spytkowska, jednak z powodu kontuzji 
jednego z kluczowych zawodników zmuszona 
była wycofać się ze startu. 

Po podliczeniu wyników uzyskanych we 
wszystkich konkurencjach okazało się, że zwy-
ciężyła drużyna Sterkowca, która zaledwie o 
jeden punkt wyprzedziła drugi w klasyfi kacji 
ogólnej Okocim. Trzecie miejsce zajęło osiedle 
Jagiełły. Na kolejnych miejscach uplasowały się 
Szczepanów, Bucze, Mokrzyska i Wokowice. 
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe me-
dale, a trzy pierwsze ekipy otrzymały puchary 

Punktacja w poszczególnych konkurencjach
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Bieg
w workach

Bieg
farmera

Współpraca 
sołecka

RazemWyścig
gąsienic

Dojenie sztucz-
nej krowy

Daniel Szczupał, sołtys Bucza:Daniel Szczupał, sołtys Bucza:
Igrzyska Sportowe organizujemy 
u nas już od kilku lat, jednak po 

raz pierwszy ich program wzbo-
gaciliśmy o Turniej Sołectw. Przy-
pomnieliśmy sobie po prostu, 
że w przeszłości takie zawody już się 

odbywały i miały duże powodzenie. 
Postanowiliśmy więc powrócić do tej 

zaniechanej tradycji. Uważam, 
że jak na debiut, w roli organi-

zatorów wypadliśmy całkiem 
dobrze. Zaproponowaliśmy 

mieszkańcom nie tylko sporą dawkę sportowych 
emocji, ale przy okazji świetną zabawę. Ten mały 
sukces motywuje nas do dalszych działań i już teraz 
myślimy o kontynuacji turnieju. Jestem przekonany, 
że w przyszłym roku liczba rywalizujących reprezen-
tacji będzie większa. Postaramy się też, aby ilość 
konkurencji i ich skala trudności była jeszcze bar-
dziej rozbudowana.

Sponsorzy Igrzysk Sportowych
MOPIK – Elektromechanika Wulkanizacja, 
EL-BUD – Firma Budowlana, Trans-Lis-Bet, 
Sklep ABC – Czesław Borowiec, ANAPOL, 
Dachy – Zachara, fi rma CLIMAX, Ubezpieczenia Brzesko 
KOMPROMIS, AP-STONE Kamieniarstwo, 
P.H.U. MOTORYZACJA – Jerzy Domagała, 
Biuro Rachunkowe – Marzena Witkowska, MPM Auto 
Serwis, fi rma DAMAS, Pogotowie Komputerowe EBIT, 
DACH-EXPERT – Łukasz Zachara, Brzeskie Zakłady 
Komunalne, Powiatowy Portal Informacyjny Capuccino.eu, 
Producent Reklam – Drukarnia SOWA REKLAMY,
Ubezpieczenia – Jakub Gemza, Wikaro Dachy,
TOM-ART – Tomasz Borowiec oraz mieszkańcy Bucza.      

Aktualne rekordy Turnieju Sołectw
Konkurencja

Bieg w workach

Bieg farmera

Współpraca sołecka

Wyścig gąsienic

Dojenie sztucznej krowy

Sołectwo

Sterkowiec

Sterkowiec

Jagiełły

Okocim

Szczepanów

Wynik

1,02

1,21

2,39

1,32

1420 ml

W drużynie Sterkowca występował również 
Tymoteusz Legutko.

WYDARZENIA
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Chleb powszedniChleb powszedni

tem każdego Święta Chleba jest przekazanie 
Szabel Kilińskiego. Są to najwyższe odznacze-
nia rzemieślnicze, ustanowione w  1998 roku 
uchwałą Kongresu Rzemiosła Polskiego. Szabla 
jest wierną repliką osiemnastowiecznej karabeli 
polskiej. Wręczono również odznaczenia resor-
towe osobom szczególnie zasłużonym dla rozwo-
ju lokalnego rzemiosła (patrz: strona 27). 

Na smakoszy czekał jak zawsze żurek gali-
cyjski. Tradycyjny obrządek chlebowy zapre-
zentowali Krakowiacy Ziemi Brzeskiej, po czym 
na scenie z blisko półtoragodzinnym występem 
pojawili się członkowie zaprzyjaźnionego Zespo-
łu Pieśni i Tańca „Łoniowiacy”. KW

Chleb jest nie tylko najpopularniejszym, co-
dziennym pokarmem. Głęboko zakorzenił się 
też w naszej kulturze i codziennym słownictwie, 
o czym wspomina ks. Józef Drabik, przywołując 
takie związki frazeologiczne jak „być dobrym 
jak chleb” czy „wyjeżdżać za chlebem”.

Tegoroczne obchody Święta Chleba odbyły 
się 4 września. Tradycyjnie rozpoczął je prze-
marsz uczestników spod siedziby głównego or-
ganizatora – Cechu  Rzemieślników oraz Ma-
łych i  Średnich Przedsiębiorców w  Brzesku 
na plac Kazimierza Wielkiego. Tam odbyła się 
uroczysta msza celebrowana przez arcybiskupa 
Henryka Nowackiego. Kulminacyjnym momen-

Trudno wyobrazić sobie w Brzesku wrzesień bez Diecezjalnego Święta Chleba. Już 
od dwóch dekad mieszkańcy miasta zbierają się na placu Kazimierza Wielkiego, 

podtrzymując tym samym dawne tradycje związane z zakończeniem żniw.

Organizatorzy i sponsorzy 
XXI Diecezjalnego Święta Chleba
prezes Zarządu Rady Izby Rzemieślniczej  
w Tarnowie Andrzej Kuta, Starszy Cechu  
Rzemieślników oraz Małych i Średnich  
Przedsiębiorców w Brzesku Kazimierz Kural, 
burmistrz Brzeska Tomasz Latocha, starosta 
brzeski Andrzej Potępa, dziekan Dekanatu 
Brzeskiego ksiądz prałat Józef Drabik, Miejski 
Ośrodek Kultury w Brzesku, Brzeskie Zakłady 
Komunalne, Urząd Miejski w Brzesku, Henryk 
Kołdras – Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
 w Bochni, Zofia Pukal – firma Proster oraz  
Aleksandra i Ryszard  Dziedzicowie – drukar-
nia BOWA.     

Podczas Święta swoje produkty prezento-
wało osiem zakładów z branży piekarniczej  
i cukierniczej:
Piekarnia państwa Halików z Brzeska
Piekarnia Awiteks z Krakowa
Piekarnia państwa Zelków z Rajbrotu
Piekarnia-Cukiernia „Poezja” z Gnojnika
Zakład Produkcyjno-Handlowy Strusinianka 
Spółka z o.o. Tarnów
Cukiernia Fantazja-Mikado z Tarnowa
Cukiernia Bassara z Dębicy
Zakład Piekarniczo- Cukierniczy Jan Starostka 
z Łękawicy 

Organizatorzy składają podziękowania  Annie Serwin za misternie wykonaną dekorację  oraz 
wszystkim strażakom z jednostki OSP Brzesko, którzy ofiarnie uczestniczyli w przygotowaniach 
do uroczystości oraz podczas jej trwania. Wyrazy szczególnego i gorącego podziękowania kierują 
też do pracowników brzeskiego Cechu Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców, 

na czele z Krystyną Przybyło, kierowniczką biura.

WYDARZENIA
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Miejska Orkiestra Dęta z Brzeska zagrała na 
tym najstarszym festiwalu piwnym w Polsce już 
po raz piąty. Każdego roku Krasnystaw zamie-
nia się na trzy sierpniowe dni w piwną stolicę 
Polski, do której przyjeżdża kilkadziesiąt tysięcy 
ludzi z całego kraju, aby wziąć udział w Chmie-
lakach.  Pierwsze dożynki chmielakowe w Kra-
snymstawie odbyły się we wrześniu 1971 roku 
i miały charakter lokalny.  W roku 1977 roku 
ukształtowała się ofi cjalna nazwa Chmielaków, 
która obowiązuje po dzień dzisiejszy – „Ogólno-
polskie Święto Chmielarzy i Piwowarów Chmie-
laki Krasnostawskie”. Od 1983 roku podczas 
Chmielaków odbywa się Konsumencki Konkur-
su Piw, na który w tym roku zgłoszono aż 451 
piw z 48 browarów. Dwudniowy udział orkie-
stry liczącej ponad 30 osób w Chmielakach stał 
się już tradycją, a orkiestra doczekała się grona 
swoich fanów oraz swojego fan klubu z Brzeska, 
który od dwóch lat towarzyszy jej w tym wyda-
rzeniu. 

W sobotni wieczór, 20 sierpnia, orkiestra 
zagrała godzinny plenerowy koncert na płycie 
krasnostawskiego rynku, na którym zgroma-

dzonych było kilka tysięcy osób. W niedzielne 
południe Miejska Orkiestra Dęta z Brzeska jak 
co roku prowadziła ulicami miasta barwny koro-
wód chmielakowy, w którym mieszkańcy i tury-
ści wędrują uroczyście przez miasto w kierunku 
„sceny Dworek”. W tym samym dniu orkiestra 
zagrała koncert przed główną sceną Chmiela-
ków, po którym odbyła się ceremonia wręczenia 
medali w Konsumenckim Konkursie Piw. 

Muzycy przed swoim występem zostali zapo-
wiedziani przez konferansjerów w ten sposób: - 
Orkiestra w połączeniu z piwem tworzy wręcz mie-
szankę nieprawdopodobnie energetyczną i to już 
jest Chmielakowa tradycja, że tam gdzie stoi wielki 
namiot z napisem Okocim tam także pojawia się 
perła ziemi brzeskiej, tam pojawiają się ci, którzy 
dzielą się swoim talentem, radością, entuzjazmem i 
jedynym i niepowtarzalnym smakiem okocimskie-
go piwa, które rodzi się na brzeskiej ziemi….przed 
wami Miejska Orkiestra Dęta z Brzeska.

Orkiestra na Chmielakach grała pod batu-
tą Dawida Nowaka, dyrygenta Orkiestry Dętej 
Uście Solne w zastępstwie kapelmistrza Wiesła-
wa Porwisza. Michał Loranty

W Konsumenckim Konkursie Piw „Chmie-
laki Krasnostawskie 2022” medale otrzymały 
piwa aż trzech marek Carlsberg Polska – Kar-
mi, Okocim i Žatecký. Marki fi rmy Carlsberg 
zdominowały m.in. całą kategorię „aromatyzo-
wanych piw bezalkoholowych” zajmując trzy 
pierwsze miejsca: Karmi Mrożona Kawa 0,0%, 
Okocim Limonka i Mięta 0,0%, a także Man-
go Marakuja 0,0%. Žatecký wygrał w kategorii 
„piw jasnych o ekstrakcie do 11 Blg”, a kategorię 
„jasnych piw bezalkoholowych” podzieliły mię-
dzy siebie marki Okocim.

W kategorii „Piwa jasne bezalkoholowe w 
stylu Pils/Lager o zawartości alkoholu do 0,5 
proc. obj.” pierwsze miejsce zajął Okocim 0,0%.  
Marki Carlsberg Polska, podobnie jak rok 
temu, zdominowały również kategorię „Piwa 
bezalkoholowe aromatyzowane lub z dodatkami 
o zawartości alkoholu 0,5 proc. obj.” Trzy pierw-
sze miejsca przypadły: Karmi Mrożona Kawa 
0,0% (złoty medal) oraz dwóm smakom marki 
Okocim: Limonka i Mięta 0,0% (srebrny medal) 
i Mango Marakuja 0,0% (brązowy medal).

W tym roku nagrody przyznano w 19 kate-
goriach. Jurorzy dokonywali oceny sensorycznej 
trunków na podstawie specjalnie opracowanego 
arkusza, obejmującego m.in. ocenę smaku i aro-
matu, barwy, goryczki, nasycenia oraz pienistości 
piwa. Ten konkurs jest o tyle ważny dla browa-
rów i piwowarów, iż piwa oceniają konsumenci, 
którzy stanowią większość składu jury. BP

… tam gdzie stoi wielki namiot z napisem Okocim, tam także pojawia się perła ziemi brzeskiej, 
tam pojawiają się Ci, którzy dzielą się swoim talentem, radością, entuzjazmem i jedynym 
i niepowtarzalnym smakiem okocimskiego piwa, które rodzi się na brzeskiej ziemi… Przed 

wami Miejska Orkiestra Dęta z Brzeska – tak konferansjer zapowiedział jeden z najwspanial-
szych koncertów muzycznych podczas tegorocznych Chmielaków Krasnostawskich. 

Brzeska orkiestra na Chmielakach Okocim z nagrodami
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Kolejne kapliczki w  gminie Brze-
sko zostaną w  najbliższym czasie 
poddane renowacji. W  Urzędzie 
Marszałkowskim w  Krakowie 
burmistrz Brzeska Tomasz La-
tocha podpisał umowę na  dofi -
nansowanie konserwacji dwóch 
zabytkowych fi gurek przydroż-
nych – Chrystusa Nazareńskiego 
w Szczepanowie (z 1844 roku) oraz 
Matki Boskiej z  Dzieciątkiem Je-
zus w Mokrzyskach (z 1865 roku).

Koszt renowacyjnych prac obu 
kapliczek wynieść ma około 51 ty-
sięcy złotych przy dofi nansowaniu 
z  LGD „Kwartet na  Przedgórzu” 
w wysokości 32 451 złotych.

Na terenie gminy Brzesko znaj-
duje się około 150 obiektów małej 
architektury sakralnej, a  ponad 
40 z  nich to kapliczki w  ścisłym 
tego słowa znaczeniu. Wiele z nich 
z  uwagi na  spory upływ czasu 
i  działanie warunków atmosfe-
rycznych, wymaga gruntownej 
odnowy. Brzeski samorząd w mia-
rę możliwości zajmuje się odnową 
tych obiektów, angażując przy tym 
środki własne gminy wsparte fun-

W pierwszej połowie tego roku 
Urząd Miejski wydał śpiewnik za-
tytułowany „Chwalcie łąki uma-
jone” zawierający pieśni maryjne 
wraz z mini albumem o kapliczkach 
Ziemi Brzeskiej. Wydawnictwo zo-
stało bardzo pozytywnie przyjęte 
przez mieszkańców, zyskało też wy-
soką ocenę od grantodawcy, któ-
rym była Lokalna Grupa Działania 
„Kwartet na Przedgórzu”.  

Śpiewnik ukazał się w  okresie 
poprzedzającym tradycyjne ma-
jowe nabożeństwa i  trafi ł niemal 
do wszystkich środowisk i sołectw 

duszami z zewnątrz, między inny-
mi z  LGD „Kwartet na  Przedgó-
rzu” lub z  programu „Kapliczki 
Małopolski”. 

Na przykład w ostatnich latach 
konserwacji została poddana przy-
drożna kapliczka-krucyfi ks znajdu-
jąca się przy ulicy Jasnej w Brze-
sku. Koszt tego przedsięwzięcia 
wyniósł blisko 20 tysięcy złotych, 
z czego aż 15 tysięcy wyasygnował 
Urząd Miejski. Pozostałą część sta-
nowiło dofi nansowanie pozyskane 
przez gminę od Zarządu Woje-
wództwa Małopolskiego. Nieco 
wcześniej odrestaurowana została 
fi gura Matki Boskiej z  Dzieciąt-
kiem Jezus stojąca na  Skotniku 
w  Buczu. O  jej renowację zabie-
gali członkowie Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze, któ-
rzy zwrócili się wówczas o pomoc 
do  burmistrza Brzeska Tomasza 
Latochy, dzięki czemu Urząd Miej-
ski podjął skuteczne starania o do-
fi nansowanie remontu. W zeszłym 
roku przeprowadzono renowację 
fi gury świętego Floriana na  brze-
skim Rynku. WP

na  terenie gminy. Dla mieszkań-
ców służyć będzie przez wiele na-
stępnych lat, a  dla młodych po-
koleń stanie się cennym zbiorem, 
w skład którego wchodzą także pie-
śni wcześniej przez nich nieznane. 
Książeczka wzbogacona jest o  fo-
tografi e najbardziej rozpoznawal-
nych kapliczek, którym towarzyszą 
opisy historyczne, techniczne oraz 
ikonografi czne. Koszt wydania 
śpiewnika wyniósł 7 tysięcy zło-
tych, z czego 6 tysięcy (85 procent) 
stanowiło dofi nansowanie z  LGD 
„Kwartet na Przedgórzu”. KSZ

RenowacjaRenowacja
kapliczekkapliczek

Przypomnijmy, że w ramach naborów ogłoszonych przez LGD w la-
tach 202-2021 gmina Brzesko wybudowała także alejkę z kurtynami 
wodnymi oraz małą architekturą w Ogródku Jordanowskim przed bu-
dynkiem RCK-B (wartość zadania: 223 158 zł – dofi nansowanie: 51 597 
zł). Z tego samego źródła została również dofi nansowana budowa Smart 
Placu, również w Ogródku Jordanowskim (wartość: 113 000 zł – dofi -
nansowanie: 39 891 zł). Dotacje otrzymały również projekt kulinarny 
„Przedgórze na widelcu” (wartość: 6 tys. zł – dofi nansowanie: 6 tys. zł), 
wydanie monografi i poświęconej OSP Jadowniki (wartość: 15 050 zł 
– dofi nansowanie: 8 tys. zł) oraz monografi i sołectwa Wokowice (war-
tość: 8 tys. zł – dofi nansowanie: 8 tys. zł), a także publikacja przewod-
nika turystycznego „Śladami dziedzictwa Królowej Jadwigi” (wartość: 
6 tys. zł – dofi nansowanie: 6 tys. zł).  

LGD „Kwartet na Przedgórzu” pozytywnie rozpatrzył także kilka in-
nych projektów zgłoszonych w ramach tych naborów, które już zyskały 
lub jeszcze czekają na akceptację ze strony władz województwa mało-
polskiego. Są to: Renowacja dwóch kapliczek w Mokrzyskach i Szcze-
panowie (wartość: 51 tys. zł – dofi nansowanie: 32 451 zł), budowa placu 
zabaw w Jasieniu (wartość: 266 391 zł – dofi nansowanie: 169 505 zł), za-
kup sceny mobilnej do organizacji wydarzeń artystyczno-kulturalnych 
(wartość: 14 900 zł – dofi nansowanie: 10 tys. zł) oraz zakup straganu 
wystawowego wraz z wyposażeniem (wartość: 10 tys. zł – dofi nansowa-
nie: 8 800 zł). Łączna wartość tych ostatnich zadań wynosi 342 291 zł. 

Warto wiedzieć

Śpiewnik maryjny
– pozytywny odbiór mieszkańców

nika turystycznego „Śladami dziedzictwa Królowej Jadwigi” (wartość: 

LGD „Kwartet na Przedgórzu” pozytywnie rozpatrzył także kilka in-

WYDARZENIA
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BRZESKIE FIRMY HONORUJĄCE 
OGÓLNOPOLSKIE
KARTY SENIORA

15% rabatu na zakup: 
baterii, środków 

pielęgnacyjnych, 
akcesoriów ( wężyki, 
rożki, fi ltry, kapsułki ) 

do aparatów słu-
chowych. Bezpłatne 
przeglądy aparatów 

słuchowych.

10% zniżki z wyłą-
czeniem towarów 

objętych promocjami 
i wyprzedażami oraz 

papieru ksero.

5% zniżki z wyłą-
czeniem towarów 

objętych promocjami 
i papieru ksero. 

3% zniżki

15% zniżki
na wszystkie usługi

5% zniżki na ścięcie;
10% zniżki

na koloryzację

10%-15% zniżki
na robociznę

5% zniżki
na robociznę

5%-10% zniżki
na robociznę

10% zniżki na masaż,
zabieg wyszczupla-

jący

5% zniżki na strzyże-
nie; 10% zniżki

na koloryzację.

Wejście z Ogólnopol-
ską Kartą Seniora -

BEZPŁATNIE

10% zniżki na usługi
i produkty

5%-10% zniżki

5% zniżki - nie dotyczy 
destylatorów

i dębowych beczek

5% zniżki

10% zniżki na okulary 
korekcyjne i okulary 

słoneczne.

17zł/bilet dla Seniora

10% zniżki na wszystko

GEERS Dobry 
Słuch

Ul. Zielona 4

Ul. Głowackiego 36

ul. Jana
Sobieskiego 3A

ul. Puszkina 6A

ul. Rynek 17

Brzesko 14 663 20 23
14 633 20 23

14 684 94 66

14 685 88 88

727 662 399

790 415 900

608 566 481

502 575 466

600 986 002

603 853 163

690 179 160

502 362 677

14 684 96 60

690 092 900

604 244 776

608 229 713

509 738 713

604 058 340

697 937 065

14 663 10 34 ; 
14 686 27 10

Brzesko

Brzesko

Brzesko

Brzesko

Brzesko

Brzesko

Brzesko

Brzesko

Brzesko

Brzesko

Brzesko

Brzesko

Brzesko

Brzesko

Brzesko

Brzesko

Brzesko

Brzesko

32-800

32-800

32-800

32-800

32-800

32-800

32-800

32-800

32-800

32-800

32-800

32-800

32-800

32-800

32-800

32-800

32-800

32-800

32-800

ul. Ignacego
Mościckiego 6

ul. Mościckiego 2

ul. Powstańców 
Warszawy 6

ul. Szarych
Szeregów 2/4

ul. Legionów
Piłsudskiego 17A

ul. Legionów
Piłsudzkiego 17

ul. Chopina 1

ul. Kościuszki 2

ul. Dworcowa 8

ul. Ludwika
Solskiego 14A

ul. Legionów
Piłsudskiego 4A

ul. Okocimska 17

ul. Pomianowska 2B

ul. Sobieskiego 1

ul. Legionów
Piłsudskiego 2

BIG PEN SKLEP 
PAPIERNICZY

BIURO PARTNER

SKLEP
CUKIERECZEK

SALON FRYZJER-
SKI NEW LOOK

AUTO SERWIS 
EURO-TOP

ZAKŁAD KRA-
WIECKI „EMILKA”

AP STONE KA-
MIENIARSTWO

FIZJOTERAPIA
W TWOIM DOMU

SALON FRYZJER-
SKI „GOSIA”

MUZEUM REGIO-
NALNE

STUDIO FIGURA 
BRZESKO

RESTAURACJA 
RZYM

LAUROWE.PL 
- AKCESORIA 

DO PRODUKCJI 
ALKOHOLU

FABRYKA UNIE-
SIEŃ - Pompo-
wanie balonów 
helem * balony 

LED * pudło 
niespodzianka z 

balonami *

ZAKŁAD OPTYCZ-
NY - Bartłomiej 

Pokorny

KINO PLANETA

SALON FRYZJER-
SKI BELLISIMA

SHIRO - MYJNIA 
RĘCZNA/PRANIE 

TAPICEREK

Idealne miejsce 
dla Seniorów
Są jeszcze wolne miejsca!
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Brzesku informuje, że Dzienny Dom „Se-
nior+” w Brzesku z siedzibą przy ul. Okocimskiej 
44 aktualnie dysponuje wolnymi miejscami dla 
Seniorów. Dzienny Dom „Senior+” jest ośrodkiem 
wsparcia przeznaczonym dla osób w wieku po-
wyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, 
zamieszkujących na terenie Gminy Brzesko.

Dom zapewnia szeroką ofertę usług: socjal-
nych, edukacyjnych, kulturalno–oświatowych, 
sportowo – rekreacyjnych i aktywności rucho-
wej, aktywizujących społecznie, oraz terapii za-
jęciowej. Zajęcia odbywają się w dni robocze, od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 
16.00. Każdy z uczestników ma zapewnione dru-
gie śniadanie, gorący posiłek oraz transport z i 
do miejsca zamieszkania.

Wszystkich Seniorów, a zwłaszcza osoby cier-
piące na samotność i nudę serdecznie zapra-
szamy do skorzystania ze wsparcia oferowane-
go przez Dom.

Szczegółowe informacje dotyczące nabo-
ru oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych 
można uzyskać  w siedzibie Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Brzesku lub w siedzibie 
Dziennego Domu „Senior+”.

Dzienny Dom „Senior+”
ul. Okocimska 44 32-800 Brzesko
tel. 14 68 48 595 lub 507-820-899
email: senior@mops.brzesko.pl
godziny pracy: pon.- pt.: 8.00 -16.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 2132-800 Brzesko
tel. 14 66 315 83
email: mops@brzesko.pl
godziny pracy: pon.- pt.: 7.30 -15.30

W Urzędzie Miejskim (pokoje nr 12 i 13, na parte-
rze) wydawane są Ogólnopolskie Karty Seniora 
(OKS) dla mieszkańców gminy Brzesko, którzy 
ukończyli 60. rok życia. Karty upoważniają do 
skorzystania ze zniżek 
w placówkach handlowych i usługowych, które 
przystąpiły do ogólnopolskiego programu 
„Gmina przyjazna seniorom”.  
Formularze wniosków Seniora można pobrać 
osobiście w Urzędzie Miejskim i na miejscu 
otrzymać  Ogólnopolskiej Karty Seniora.  Cała 
procedura trwa około 2 minut. 

W Urzędzie Miejskim w Brzesku przyjmowane są 
również zgłoszenia od przedsiębiorców goto-
wych honorować OKS w swoich placówkach.

Kontakt telefoniczny:
14 68 65 118, 14 68 65 183 lub 502 159 949

TelefonMiastoUlicaRabatFirma Kod
Pocztowy

WYDARZENIA
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Spartakiada strażacka

Strażacki czyn

OSP z Jadownik i ze Szczepano-
wa były organizatorami spartakia-
dy sportowo-pożarniczej, w której 
uczestniczyły zaprzyjaźnione jed-
nostki z gmin Brzesko, Borzecin i 
Dębno. Zawody odbyły się 10 wrze-
śnia na boisku sportowym w Szcze-
panowie. 

Mimo niesprzyjającej pogody 
udało się przeprowadzić konkuren-
cję w rozwinięciu bojowym. Jak mó-
wią organizatorzy, spartakiada była 
znakomitą okazją do reaktywacji i 

Blisko dwa miesiące trwały prace 
wykonane przez druhów z jednost-
ki OSP Jasień, którzy dokończyli 
budowę alejek i  drogi dojazdowej 
do parafi alnego cmentarza. W ten 
sposób stara część nekropolii zosta-
ła trwale połączona z nową. Głów-
nymi wykonawcami tej inwestycji 
byli Tomasz Multarzyński wraz 
z  Leszkiem Kimkiem wspomaga-
ni przez miejscowych strażaków 
i mieszkańców.

Koszt tej żmudnej pracy szacu-
je się na około 200 tysięcy złotych, 
a  środki na to zadanie pochodziły 

przetestowania poczciwych pomp 
PO5, które jak zwykle okazały się 
niezawodne. Podkreślają też, że cho-
ciaż nad rywalizacją czuwali profe-
sjonalni i nieomylni sędziowie, głów-
nym celem imprezy była wspólna  
zabawa i integracja. Z reporterskie-
go obowiązku informujemy jednak, 
że w kategorii seniorów zwyciężyła 
OSP Jadowniki, rywalizację senio-
rek wygrała OSP Szczepanów, a 
najlepszą drużyną młodzieżową była 
ekipa OSP Wokowice. ML

ze sprzedaży cegiełek rozprowadza-
nych podczas jednego z  lokalnych 
pikników. Ochotników z  OSP Ja-
sień wspomogli swoim sprzętem 
budowlanym miejscowi przedsię-
biorcy – wśród nich między inny-
mi Grzegorz Malik, Tadeusz Rola 
i  Henryk Strąk. Najcięższe prace 
ziemne wykonywał Dariusz Lis.
Pracowników wspierało kilku 
mieszkańców, którzy w upalne dni 
dostarczali na teren budowy napo-
je chłodzące. Jedna z  mieszkanek 
pomagała przygotowując z  własnej 
inicjatywy posiłki. WP

KOŃCOWA KLASYFIKACJA
SENIORZY
1.  OSP Jadowniki
2. OSP Szczepanów
3. OSP Maszkienice
4. OSP Wokowice
5. OSP Przyborów

SENIORKI
1.  OSP Szczepanów
2. OSP Maszkienice
DRUŻYNY MŁODZIEŻOWE
1.  OSP Wokowice
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Towarzystwo z medalem Polonia Minor
Działające od 32 lat Towarzystwo Miłośników Ziemi Jadownickiej otrzymało medal Polonia Minor przyznany przez Samorząd Wo-
jewództwa Małopolskiego. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego odznaczenia odbyła się w Domu Ludowym w Jadownikach.

Warto wiedzieć

Laureaci konkursu
Stare
budownictwo
Jadownik
Do konkursu zgłosiło się 23 uczniów obu 
szkół w Jadownikach. Jury w składzie:  
Jolanta Gagatek, Iwona Grochola, Kata-
rzyna Kostecka przyznało sześć równo-
rzędnych wyróżnień, które otrzymały Julia 
Gicala, Luca Kościelniak, Katarzyna Kura, 
Oliwia Migrała, Anna Stós, oraz Gabriela 
Świerczek.

W konkursie uczestniczyli także: 
Agnieszka Cichońska, Zuzanna Duch, 
Amelia Gaudyn, Maciej Grzyb, Paulina 
Kądziołka, Bartłomiej Krzyształ, Julia Lipka, 
Julia Łukasik, Anna Mleczko, Lena Nizioł, 
Weronika Nowak, Milena Rożek, Julia Sala, 
Kornelia Staniek, Laura Szydłowska, Emilia 
Świerczek oraz Zuzanna Topolska. 

Do Jadownik na to ważne dla wszystkich miesz-
kańców wydarzenie przybyli, radny Sejmiku 
Małopolskiego Piotr Dziurdzia, wicestarosta 
powiatu brzeskiego Maciej Podobiński, zastęp-
ca burmistrza Brzeska Grzegorz Brach, prezes 
Małopolskiego Związku Towarzystw Regional-
nych w  Krakowie Barbara Miszczyk, prezes 
Klubu Przyjaciół Wieliczki Jadwiga Duda, pre-
zes Towarzystwa Gryf w Brzesku Mieczysław 
Mietła. Licznie reprezentowane było Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Jadownickiej z preze-
sem Jerzym Świerczkiem na czele. Obecny był 
również były zasłużony prezes TMZJ Stani-
sław Świerczek, który na  tę okazję przygoto-
wał wystawę medali odznaczeń państwowych 
zgromadzonych przez lata w prywatnej kolek-
cji. Uroczystość prowadził prezes zarządu To-
warzystwa Zbigniew Mastalerz. 

Podczas uroczystości, której termin zbiegł 
się z obchodami 32. rocznicy powstania TMZJ, 
miała też miejsce ceremonia wręczenia nagród 
w  konkursie plastycznym dla uczniów szkół 
podstawowych „Stare budownictwo Jadow-
nik” (listę uczestników i laureatów zamieszcza-
my na tej samej stronie). W części artystycznej 
wystąpiły Julia Koczwara, Kornelia Świątkow-
ska i Maciej Grzyb. Całe wydarzenie upłynęło 
w radosnej atmosferze, a o poczęstunek pod-
czas wspólnej biesiady zadbały panie z  Koła 
Gospodyń Wiejskich „Tradycja” w  Jadowni-
kach oraz członkowie TMZJ. 

32 lata temu…
…w  1990 roku powstało TMZJ, z  inicjatywy 
ówczesnego pracownika naukowego Akade-
mii Pedagogicznej w Częstochowie Stanisława 
Podobińskiego, którego żona Anna – z domu 
Opoka – była rodowitą jadowniczanką. 
– To właśnie on zainspirował grupę młodych 
ludzi z tzw. Kąta (integralnej części Jadownik – 
przyp. red.) do  podjęcia działań integracyjnych 
poprzez zorganizowanie się w  formie stowa-
rzyszenia, którego celem będzie (niezależnie od 
rozrywki) także praca oświatowa, edukacyjna, 
kultywowanie szacunku dla tradycji, ochrona 
dóbr kultury materialnej, troska o pamięć, o za-
służonych mieszkańców oraz aktywne uczestnic-
two w  życiu społeczno-gospodarczym Jadownik
– mówił Tadeusz Tyka, były już prezes, pod-

czas jubileuszu 20-lecia istnienia TMZJ, 
w 2010 roku. 

W  tych pierwszych dwudziestu latach To-
warzystwo zrealizowało wiele cennych inicja-
tyw. Między innymi upamiętniono pięcioma 
tablicami i obeliskiem ważne dla jadowniczan 
wydarzenia i  zasłużonych ludzi. Odnowiono 
kwaterę wojenną na  cmentarzu wojskowym 
z lat 1914-1918, a stojący obok Domu Ludowe-
go pomnik ofi ar II wojny światowej został oto-
czony systematyczną opieką.

Do sztandarowych działań Towarzystwa 
należą organizowane cyklicznie międzyszkolne 
konkursy historyczne. Ważna jest także działal-
ność edytorska, czego efektem są setki poświę-
conych Jadownikom artykułów publikowanych 
w prasie lokalnej i ogólnokrajowej oraz sporo 
wydawnictw książkowych, w  tym na  przy-
kład monografi a poświęcona wywodzącym się 
z Jadownik żołnierzom AK, a także cała seria 
książek, których autorem lub współtwórcą 
był Władysław Okas. Istotne dla podtrzyma-
nia rodzimej tradycji były opracowanie mapy 
z  historycznym rysem Jadownik, przywróce-
nie królewskiego herbu wsi i  przypomnienie 
pierwszych zapisów historycznych. W  wielu 
inicjatywach członkowie TZMJ wspierani są 
przez lokalnych sponsorów, wśród których 
na  szczególne wyróżnienie zasługują Tadeusz 
Duc, Ryszard Grodny, Edmund Leś, Zygmunt 
Popiela, Stanisław Sala i Jerzy Tyka. 

Oczko w głowie
Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii 
TMZJ było utworzenie w 2002 roku Izby Re-
gionalnej, a wkrótce potem uruchomienie Stałej 
Ekspozycji Rzeźby, której inicjatorem był Ta-
deusz Świerczek – rzeźbiarz, który podarował 
Towarzystwu 30 prac wykonanych w drewnie, 
kamieniu i  gipsie. Dzisiaj w  Izbie Regionalnej 
podziwiać można kilkaset eksponatów, wśród 
nich narzędzia rolnicze, gospodarskie, komplet-
ne warsztaty rzemieślnicze oraz dawne sprzęty 
gospodarstwa domowego. Zdecydowanie więcej 
eksponatów, niż w dniu otwarcia, posiada także 
Stała Ekspozycja Rzeźby wzbogacona na prze-
strzeni 20 lat o prace autorstwa między innymi 
Władysława Okasa oraz Józefa Węgrzyna. Do 
tej pory izbę zwiedziło kilka tysięcy osób, w tym 
wiele pokoleń uczniów szkół z  terenu gminy 
Brzesko, a także spoza jej granic.     

                                                   SJ, WP

Medal Polonia Minor został ustanowiony 19 
września 2011 roku przez Marszałka Woje-
wództwa Małopolskiego 

Paragraf drugi wspomnianego Zarządzenia 
stanowi: Przyznawany jest osobom fi zycznym, 
a także osobom prawnym, jednostkom organi-
zacyjnym nieposiadającym osobowości praw-
nej, stowarzyszeniom oraz innym podmiotom 
za szczególne osiągnięcia w  dziedzinie rozpo-
wszechniania i popularyzacji idei samorządno-
ści oraz za działalność na rzecz Małopolski.

Nagroda ma formę okrągłego odlewu o średni-
cy 80 mm, grubości min. 4 mm i  wadze ok. 
180 gram, wykonanego z  patynowanego brą-
zu. Autorem projektu jest krakowski artysta 
rzeźbiarz prof. Wincenty Kućma – jeden z naj-
wybitniejszych współcześnie żyjących polskich 
rzeźbiarzy. 

W  dotychczasowej 32-letniej historii Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi Jadownickiej po raz 
drugi zostało za swoją działalność uhonorowane 
wysokim odznaczeniem. W 2017 roku otrzymało 
odznakę „Zasłużony dla kultury polskiej” przy-
znawane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Odznakę nadaje się osobom 
wyróżniającym się w  tworzeniu, upowszechnia-
niu i ochronie kultury.

Prezes TMZJ Jerzy Świerczek przyjmuje medal Polonia Minor z rąk Piotra Dziurdzi, radnego Sejmiku Małopolskiego.
Fot.: Michał Krzywda

ści oraz za działalność na rzecz Małopolski.

W  dotychczasowej 32-letniej historii Towa-
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Dni Bezpieczeństwa z nowym quadem
W ostatnią niedzielę sierpnia boisko przy Szkole Podstawowej w Porębie Spytkowskiej było areną Małopolskich Dni 

Bezpieczeństwa zorganizowanych w tej miejscowości po raz trzeci (dwie pierwsze edycje nosiły nazwę „Małopolskie Dni Ratownictwa).

Organizatorem wydarzenia od 
pierwszej edycji jest Ochotnicza 
Straż Pożarna w  Porębie Spyt-
kowskiej. Tę pierwszą zainicjo-
wał druh Adrian Zaleśny, obecny 
sołtys Poręby, a  zarazem radny 
miejski. Do inicjatywy dołączyła 
się cała rzesza strażaków i sympa-
tyków OSP, dzięki czemu pomysł 
jest do  tej pory kontynuowany, 
a już teraz zaczynają się przygoto-
wania z myślą o przyszłym roku. 

Podczas tegorocznej edycji 
MDB miało miejsce uroczyste 
wprowadzenie do  podziału bojo-
wego nowego pojazdu, który jed-
nostka OSP Poręba Spytkowska 
zakupiła na  początku sierpnia. 
Symbolicznego przekazania klu-
czyków do  quada dokonał Piotr 
Skrzyniarz, zastępca kierownika 
pionu dotacji WFOŚiGW w Kra-
kowie.     

Małopolskie Dni Bezpieczeń-
stwa w  znacznym stopniu przy-
czyniają się do  popularyzacji no-
woczesnych technik ratownictwa, 
a  w  imprezie za każdym razem 

uczestniczą tłumy widzów, nie tyl-
ko z terenu gminy, ale i z odległych 
miejscowości. Podczas trzech do-
tychczasowych edycji prawie 200 
osób zostało przeszkolonych z  za-
kresu udzielania pierwszej pomocy, 
a łączna liczba obserwatorów tych 
wydarzeń przekroczyła już 4 tysią-
ce ludzi. W  realizację tego zada-
nia zaangażowane są praktycznie 
wszystkie formacje odpowiedzial-
ne za bezpieczeństwo wewnętrzne 
państwa, a  więc policja, wojsko, 
brygady antyterrorystyczne, straż 
pożarna, zespoły ratownictwa me-
dycznego, grupy poszukiwawczo-
-ratownicze, a  także wodne i  gór-
skie pogotowie ratunkowe. 

Małopolskie Dni Bezpieczeń-
stwa to nie tylko pokazy dotyczące 
akcji stricte ratowniczych, ale rów-
nież cały pakiet zajęć poszerzają-
cych wiedzę o udzielaniu pierwszej 
pomocy oraz uświadamiających 
mieszkańców o zagrożeniach zwią-
zanych z uzależnieniem od szkodli-
wych używek i środków odurzają-
cych, czy psychoaktywnych. JZ

Partnerami organizatorów Małopolskich Dni Bezpieczeństwa były: Ko-
menda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komen-
da Wojewódzka Policji w Krakowie, Karpacki Oddział Straży Granicz-
nej oraz Małopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

Jednym z najbardziej atrakcyjnych pokazów przygotowanych na MDB 
był ten, w którym zaprezentowano pracę specjalnie wyszkolonych psów 
używanych przez zespoły poszukiwawczo-ratownicze z Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej w Nowym Sączu oraz jednostki OSP w Kętach koło 
Oświęcimia. Obie grupy należą do najlepiej wyszkolonych w tej specjal-
ności nie tylko w kraju ale i na świecie. Strażacy z OSP Kęty są często 
dysponowani do najbardziej spektakularnych akcji ratunkowych.

Dokonany przez OSP Poręba Spytkowska zakup został sfi nansowany 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie oraz lokalnych sponsorów, wśród których jest również 
Gmina Brzesko, a także przy użyciu środków własnych jednostki. Do-
fi nansowanie udzielone przez WFOŚiGW pochodzi z programu „Bez-
pieczny strażak” i stanowi 40 procent wartości pojazdu, która wynosi 
34 tysiące złotych.  

Adrian Zaleśny, sekretarz OSP
W 2018 roku po raz pierwszy odbyły się u nas Małopolskie Dni Ra-
townictwa, które od razu spotkały się z dużym zainteresowaniem. Nie-

sieni sukcesem rok później zorganizowaliśmy dru-
gą ich edycję. Niestety, z uwagi na epidemię, 
przez dwa lata zmuszeni byliśmy do zawie-
szenia kontynuacji tej imprezy. W tym roku 

wznowiliśmy jej organizację, zmieniając nazwę 
i wzbogacając program.     Zmiana nazwy or-
ganizowanego przez nas wydarzenia wynikła z 
faktu, że po dwóch pierwszych edycjach doszli-
śmy do wniosku, iż wyczerpała się jego formuła. 

Postanowiliśmy rozszerzyć jego zakres. Dlatego 
w tym roku zaprosiliśmy do współpracy nie 

tylko zespoły stricte ratownicze, ale także 
formacje odpowiedzialne za szeroko ro-
zumiane bezpieczeństwo.
Bardzo miłym akcentem było uroczy-
ste wprowadzenie do podziału bojo-
wego naszej jednostki nowego po-
jazdu. Zakupiony przez nas Quad 
to pierwszy tego typu pojazd bę-
dący na wyposażeniu jednostek 

OSP w powiecie brzeskim. Wykorzystywany będzie głównie w akcjach 
poszukiwawczych i przeciwpowodziowych. Jego zaletą jest łatwość 
przemieszczania się w każdym terenie, bez względu na jego ukształto-
wanie. Jest to pierwszy w historii jednostki OSP Poręba Spytkowska 
pojazd, który w dniu zakupu był fabrycznie nowy. Godne podkreślenia 
jest to, że dofi nansowanie z WFOŚiGW wymagało pozytywnej opinii 
wystawionej przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie, a 
dotyczącego dotychczasowej działalności jednostki i przydatności po-
jazdu najbliższej przyszłości. Na tę opinię trzeba było zapracować. Naj-
lepiej świadczy o tym fakt, że na 229 wniosków rozpatrywanych przez 
WFOŚiGW tylko 41 zyskało końcową akcpetację.  

sieni sukcesem rok później zorganizowaliśmy dru-
gą ich edycję. Niestety, z uwagi na epidemię, 
przez dwa lata zmuszeni byliśmy do zawie-
szenia kontynuacji tej imprezy. W tym roku 

wznowiliśmy jej organizację, zmieniając nazwę 
i wzbogacając program.     Zmiana nazwy or-
ganizowanego przez nas wydarzenia wynikła z 
faktu, że po dwóch pierwszych edycjach doszli-
śmy do wniosku, iż wyczerpała się jego formuła. 

Postanowiliśmy rozszerzyć jego zakres. Dlatego 
w tym roku zaprosiliśmy do współpracy nie 

tylko zespoły stricte ratownicze, ale także 
formacje odpowiedzialne za szeroko ro-
zumiane bezpieczeństwo.
Bardzo miłym akcentem było uroczy-
ste wprowadzenie do podziału bojo-
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3 września do Brzeska przybyli pasjonaci bie-
gów oraz popularnego Nordic walking`u z nie-
mal całej południowej Polski. Dużym zainte-
resowaniem cieszyły się również biegi dzieci 
(150, 300 oraz 600 metrów) oraz tzw. „bieg 
rodzinny” na dystansie jednego kilometra.

Jako pierwsi na starcie stanęli „kijkarze”, 
którzy do pokonania mieli przeszło pięcioki-
lometrową trasę. W  kategorii mężczyzn do-
minowali przyjezdni. Pierwsze miejsce zajął 
Wojciech Karłowski (33:45) z podkrakowskiej 
miejscowości Szyce, który wyprzedził Michała 
Florka oraz Tadeusza Kowalczyka z Krakowa. 
Na miejscu premiowanym nagrodą znaleźli się 
również: Mariusz Szpunar oraz Janusz Padło. 
Wśród kobiet zwyciężyła Sylwia Kasprzyk 
(37:05) z Myślachowic, wyprzedzając kolejno: 
Jolantę Wiktor ze Straszęcina, Beatę Jeleń 
z Woli Rzędzińskiej, Annę Kanię z Brzeska, 
a także Katarzynę Staszel-Łatas z Jadownik.

Chwilę później na mecie zaczęli meldować 
się zawodnicy Biegu Głównego (10km) – „Sło-
twińskiej Dychy”. Pierwszym zawodnikiem 
był Jakub Molczyk (34:37.96) z  Niwki. Wy-
przedził on Grzegorza Bednarza (35:08.65) 
z  Bochni oraz Krzysztofa Ptaka (37:17.31) 
z  Tarnowa. Tuż za podium uplasował się 
Dominik Papuga (38:00.09) z  Jadownik. 
Wśród kobiet zwyciężyła Patrycja Świerczek 
(42:55.74) z  Jadownik. Druga była zawod-
niczka z Trzebini Marcelina Kocój (43:38.99). 
Miejsce trzecie przypadło brzeszczance – Jo-
annie Gutfrańskiej (44:57.42). Cieszy również 
fakt, że w Brzesku udało się wyśrubować kilka 
rekordów życiowych.

Wyniki  zawodów zamieszczamy na stronie 29 

Organizatorzy pragną podziękować 
wszystkim, którzy dołożyli swoją 

„cegiełkę” do organizacji wydarzenia.

Partnerzy organizatorów:
Brzeski Klub Biegacza „Czarna Perła”, wolon-
tariusze-mieszkańcy osiedla Słotwina, ucznio-
wie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja 
Kopernika w Brzesku pod opieką Pani Wice-
dyrektor Marty Sachy, harcerze oraz zuchowie 
Szczepu Czarnego przy ZS-P w  Jadownikach 
oraz Szczepu Drużyn ZHP im. Bohaterów 
Września Brzesko – opiekunowie: Renata 
Rożkowicz, Marcin Gromadzki i  Bartłomiej 
Turlej.
Do biegów przygotowywała zawodników Aka-
demia Ruchu „Libra”, Firma „Na wagę zdro-
wia” prowadziła konsultacje dietetyczne oraz 
pomiary składu ciała. 
Jednostki OSP w Brzesku, Jadownikach i Mo-
krzyskach oraz Komenda Powiatowa Policji 
w  Brzesku odpowiadały za bezpieczeństwo 
zawodników. W związku z rozpoczęciem roku 
szkolnego funkcjonariusze KPP przeprowadzi-
li liczne konkursy i  pogadanki na temat bez-
pieczeństwa. Honorowy patronat nad wyda-
rzeniem sprawował komendant KPP Brzesko 
insp. Brzesko. Organizatorów wsparła też Gru-
pa Quadowa ATV Brzesko.
Dyrekcja SP ZOZ Brzesko – Alicja Syty oraz 
Ewa Chmielarz-Żwawa – zapewniła zabezpie-
czenie medyczne oraz ambulans.
Posłowie na Sejm RP Stanisław Bukowiec 
i Piotr Sak, marszałek Marta Malec-Lech, wójt 
gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak oraz staro-
stowie brzescy Andrzej Potępa i Maciej Podo-
biński rekomendowali i wsparli to wydarzenie.
Firma Proster – Mecenas II Biegu Pamięci – 
ufundowała pamiątkowe koszulki dla uczestni-
ków oraz przygotowała liczne atrakcje dla dzieci.
Patronat medialny:
Informator Brzeski, STARnowa.tv oraz Radio 
Eska.

Blisko 400 zawodników wzięło udział w II edycji Biegu Pamięci Ofi ar Bombardowa-
nia Węzła Kolejowego w Brzesku-Słotwinie – wydarzenia sportowego o charakterze 
patriotycznym, mającego na celu kultywowanie pamięci ofi ar bestialskiego mordu 

niemieckich oprawców z 4 oraz 5 września 1939 roku.

KOMENTUJĄ DLA BIM:

Insp. Bogusław Chmielarz, komendant 
KPP Brzesko:
Bardzo się cieszę, że możemy w ten sposób uczcić 
pamięć ofi ar tragicznego bombardowania.
To dość nietypowa forma, ale uważam, że prócz 
aspektu historyczno-patriotycznego po trudnym
okresie pandemicznym niezwykle istotna jest 
dbałość o tężyznę fi zyczną, o relacje międzyludz-
kie, stąd organizacja Biegu jest jak najbardziej 
trafi oną inicjatywą. Pamięć o tych tragicznych
wydarzeniach jest również ważna, biorąc pod 
uwagę sytuację, która ma miejsce za naszą 
wschodnią granicą.

Seweryn Kozub, prezes Stowarzyszenia 
„Be Active”:
Idealna pogoda oraz doskonała frekwencja, co 
jest bardzo ważne dla nas organizatorów z dwóch
powodów. Przede wszystkim chcemy podzielić 
się naszą lokalną historią, która wprawdzie miała
tragiczny fi nał, jednak dzięki świadomości i pa-
mięci  historycznej  kształtują się  nasze „Małe 
Ojczyzny” oraz ich tożsamość. Z drugiej strony 
chcemy poprzez tego typu akcję zainteresować 
dzieci i młodzież wydarzeniami z przeszłości. 
Mamy nadzieję, że inicjatywa na stałe zapisze 
się w brzeskim kalendarzu. Dołożymy wszelkich 
starań, by w kolejnym roku powtórzyć nasze
działania.

Darczyńcami wydarzenia były:
O&K Elektro, Pro Color – Lakiernia Proszko-
wa, GRANIT, Helen Doron, Lasy Państwowe, 
MarinMed, GBS SOLUTIONS, Intermar-
che Brzesko, MONZA Baseny, Drukarnia 
BOWA, M&M Tlenoterapia Hiperbaryczna 
w  Brzesku, Fundacja PKO BP, Xtreme Fit-
ness Brzesko, Martex FHU, Akademii Ruchu 
„LIBRA”, Waga-Consulting. Browar Okocim 
oraz Arkadiusz Świencicki odpowiedzialni byli 
za strefę wypoczynku i napoje orzeźwiające dla 
zawodników. Piotr Skórnóg oraz Katarzyna 
Pacewicz-Pyrek przekazali oryginalne trofea 
rzeźbione w drewnie.

II Bieg Pamięci Ofi ar Bombardowania
TEKST SPONSOROWANY

Zadanie zrealizowano przy wsparciu
fi nansowym Województwa Małopolskiego 
oraz Powiatu Brzeskiego.



14 Brzeski Magazyn Informacyjny
Wrzesień 2022

Hubert Zapiór

Jestem szczęśliwy, że udało nam się 
zorganizować w  moim rodzinnym 
mieście wydarzenie o  takim cha-
rakterze. Wydaje mi się, że Brze-
sko nigdy wcześniej nie gościło ar-
tysty takiej klasy jaką prezentuje 
Tony Yike Yang. Jestem dumny, 
że  mogę moim krajanom przed-
stawiać każdego roku – bo tak 
naprawdę stało się to już tradycją 
- muzykę klasyczną oraz zapra-
szać do współpracy nie tylko mło-
dych zdolnych z naszych okolic ale 
i  artystów występujących na  naj-
większych scenach Polski i świata. 
Tutaj w Brzesku zawsze mogę so-
bie pozwolić na  luźniejszy sposób 
prowadzenia koncertów, odrobinę 
“prywaty”, interakcji z  publicz-
nością, na  której zawsze zasiada 
tyle znajomych twarzy. Kiedy śpie-
wam w  operze czy w  fi lharmonii 
jestem po pierwsze tylko gościem 
i jednym z wielu trybików w wiel-
kiej maszynie działającej w bardzo 
sztywnych ramach. Właściwie tyl-
ko tutaj, w moim rodzinnym mie-
ście jestem prawdziwie “u  siebie” 

Organizacja wydarzenia była wy-
razem pamięci i  oddaniem hołdu 
walczącym o  wolną Polskę oraz 
milionom ludzkich istnień, które 
poniosły śmierć w wyniku niemiec-
ko-sowieckiej agresji. Koncert sta-
nowił moment, któremu towarzy-
szyły chwile zadumy, refl eksji oraz 
nostalgii, muzyczną ucztą pełną kla-
sycznych i  eleganckich dźwięków 
autorstwa Fryderyka Chopina. 

- Inicjatywa zrodziła się w wyni-
ku pozytywnego rozpatrzenia wnio-
sku złożonego przez Stowarzyszenie 
Be Active w  otwartym konkursie 
ofert Województwa Małopolskiego 
pod nazwą „Kocham Polskę”. Pod-
jęliśmy wtedy rozmowy z  Panem 

i jako pomysłodawca i współorgani-
zator tych wydarzeń mogę poczuć 
pełną swobodę i  spełniać swoje, 
czasem szalone, pomysły. Myślę, 
że  to jest właśnie ta szczególna 
cecha tych wydarzeń czyniąca je 
naprawdę wyjątkowymi. Kolej-
nym powodem dla którego kocham 
wracać do  Brzeska, jest to jakie 
ogromne znaczenie odegrało ono 
w kwestii mojego rozwoju. Nie za-
pominajmy, że w 2017 roku kiedy 
dzięki pomocy Miejskiego Ośrod-
ka Kultury wystąpiłem w  Pałacu 
Goetz po raz pierwszy, miało tutaj 
miejsce zakończenie zbiórki cro-
wdfundingowej, która pomogła 
mi wyjechać na  studia do  Nowe-
go Jorku. Ogromne wsparcie ja-
kie otrzymałem od mieszkańców 
Brzeska przeszło moje najśmielsze 
oczekiwania i już wtedy postanowi-
łem sobie, że ten mój dług wdzięcz-
ności będę starał się spłacać tak 
długo jak będę pozostawał aktyw-
ny zawodowo. Stąd również moje 
zaangażowanie w  pomoc młodym 
artystom z Brzeska i okolic stawia-
jącym pierwsze kroki w  tym bar-
dzo trudnym muzycznym świecie. 
Cieszę się, że  po przerwie wywo-
łanej pandemią dzięki inicjatywie 
Stowarzyszenia Be Active mogłem 
w  ostatnich dwóch latach wrócić 
do  Brzeska i  wystąpić we wrze-
śniu ubiegłego roku w  Kościele 
pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
w Słotwinie, a w  tym roku, po 4 
latach wybrać się w sentymentalną 
podróż do  Pałacu Goetz. Wierzę, 
że to dopiero początek serii wspa-
niałych wydarzeń kulturalnych 
w Brzesku, w których organizację 
będę mógł się osobiście angażować.

Hubertem, który zaproponował 
wspólny występ u  boku Tony`ego 
Yang`a. Ostatnie pięć miesięcy to 
czas żmudnej i  ciężkiej pracy, jed-
nak od samego początku wiedzieli-
śmy, że  będzie to coś wyjątkowego. 
A  wyjątkowość ta miała wiele skła-
dowych: pałacowe mury do których 
brzeszczanie powracają z  wielkim 
sentymentem, wspominając szkol-
ne czasy, artystów światowej klasy, 
niesamowitą publikę, która wyka-
zała ogromne zainteresowanie tą 
inicjatywą oraz przede wszystkim 
okoliczności – oddanie czci ofi arom 
II Wojny Światowej – mówi prezes 
Stowarzyszenia Be Active Sewe-
ryn  Kozub.

Recital Chopinowski w pałacu Goetz

1 września w murach Pałacu Goetz w Brzesku odbył się Recital 
Chopinowski w wykonaniu brzeszczanina – Huberta Zapióra 

oraz Tony`ego Yike Yang`a – najmłodszego laureata w historii 
Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. Artyści do 

współpracy zaprosili również solistki wywodzące się z regio-
nu brzeskiego – Gabrielę Stolińską oraz Darię Morawik.

Brzeskie Stowarzyszenie Be Active serdecznie dziękuje wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji tego wyjątkowego występu: 
Właścicielom Pałacu Goetz oraz jego Dyrektorowi Panu Tomaszowi Florczy-
kowi – Partnerom wydarzenia.
Pani Marszałek Marcie Malec-Lech za wsparcie oraz Patronat Honorowy nad 
wydarzeniem.
Mecenasowi Wydarzenia – Firmie PROSTER
Darczyńcom: PBHT Edmund Leś, GBS SOLUTIONS, O&K Elektro, GRANIT, Salon 
Kwiatowy BAZZAR, Państwu Dziedzicom – Drukarnia BOWA, Państwu Marii 
i Jerzemu Mikołajkom. 
Hotelowi August – za gościnność oraz opiekę nad artystami podczas pobytu 
w Brzesku. 
Pani Katarzynie Pacewicz Pyrek – brzeskiej fl orystce, za piękną dekorację 
kwiatową.
Powiatowi Brzeskiemu na czele ze starostą Panem Andrzejem Potępą oraz 
Wicestarostą Maciejem Podobińskim. 
Patronom Medialnym: Starnowa.tv, Informator Brzeski oraz Koncertowy 
Tarnów i okolice,
Panu Jakubowi Grucy, Kamilowi Cichońskiemu oraz Mateuszowi Kotarbie – 
fotorelacje oraz videorelacje. 
Stowarzyszeniu „W stronę słońca” za pomoc w organizacji oraz obsługę 
konferansjerską.
Zadanie zrealizowano przy wsparciu fi nansowym Województwa Małopol-
skiego oraz Powiatu Brzeskiego.

TEKST SPONSOROWANY
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Mogę Ja, możesz TyGravity Of The Moon

Miejski Ośrodek Kultury fina-
lizuje remont i przebudowę sali 
plastycznej. Przedsięwzięcie możli-
we jest dzięki współpracy z firmą 
CANPACK, w ramach realizowa-
nego wspólnie projektu pn. „In-
tegracyjne warsztaty plastyczne: 
Mogę Ja, możesz Ty”. Zgodnie z 
nazwą, projekt przewiduje orga-
nizację skupionych na integracji 
warsztatów plastyczno-rękodziel-
niczych skierowanych do różnych 
grup społecznych. W tym celu 
zakupione zostaną sztalugi, oraz 
nowe stoły i umeblowanie do pra-

W Pubie na Browarze prowadzo-
nym przez Stowarzyszenie Miło-
śników Browaru Okocim wystą-
pił brzeski zespół. Zespół istnieje 
od 2018 roku. Tworzą go Tomasz 
Przybylski (wokal/gitara), Daniel 
Panna (gitara), Marcin Rysak (bas) 
oraz Rafał Hajdo (perkusja). Kon-

cowni plastycznej. Zajęcia pod-
sumuje wystawa, która zaprezen-
towana zostanie pod koniec roku 
podczas uroczystego wernisażu w 
holu RCKB. Firma planuje rów-
nież zorganizować we współpracy 
z MOK-iem konkurs plastyczny na 
projekt puszki nawiązującej tema-
tyką do miasta i gminy Brzesko. 
Zgodnie z założeniami, projekt ma 
nie tylko integrować, ale również 
uwolnić kreatywność i pomysło-
wość lokalnej młodzieży oraz pod-
nieść standard zajęć organizowa-

nych w MOK-u. KW

cert był okazją do zaprezentowania 
nowego materiału oscylującego w 
granicach melodyjnego metalu, 
punka i rocka progresywnego oraz 
sprawdzenia się w lekko odświeżo-
nym składzie. Obszerny wywiad z 
członkami zespołu ukaże się w paź-
dziernikowym wydaniu BIM. KW

Wakacje już za nami. Dzieci odwiedzające na-
szą Bibliotekę miały okazję uczestniczyć w wielu 
ciekawych warsztatach, podczas których towa-
rzyszyła nam książka i świetna zabawa. Zajęcia 
odbywały się we wtorki, w  środy i  w  piątki. 
W każdym tygodniu poruszaliśmy inny, intere-
sujący temat.

W ramach wakacyjnych zajęć oferowaliśmy 
swoim czytelnikom wiele spotkań tematycznych. 
Dopełnieniem wszystkich zajęć były warsztaty 
plastyczne, zabawy ruchowe, ale także wyciecz-
ki edukacyjne i spotkania z ciekawymi ludźmi. 
Coś dla siebie znaleźli też miłośnicy filmów oraz 
gier planszowych.

Od września w Oddziale dla Dzieci wznowio-
ne zostały cykliczne zajęcia „Każdy może być 
artystą” oraz „Mali Globtroterzy w Bibliotece”. 
Zapraszamy małych artystów w środy o  16:15, 
natomiast podróżników w  czwartki o  16:30. 
Rozpoczęła się również XII edycja Klubu Ma-
lucha. Spotkania dla najmłodszych czytelników 
i  ich rodziców/opiekunów odbywają się w  po-
niedziałki, wtorki i środy w godz. 10:00-12:00. 
Zapraszamy także na lekcje i warsztaty dla grup 
zorganizowanych. Głównym tematem tych spo-
tkań jest nasza biblioteka, ale także zagadnienia 
wynikające z kalendarza świąt i rocznic literac-
kich. Zapisy w  Oddziale dla Dzieci, prosimy 
o kontakt telefoniczny lub osobisty. (OdD)

W Domu Ludowym w Wokowicach odbył się 
wieczór artystyczny, którego głównym punktem 
była promocja monografii tej miejscowości zaty-
tułowanej „Wokowice w latach 1772-2020. Stu-
dium z dziejów wsi małopolskiej” autorstwa dr. 
hab. Tomasza Kargola i dr. hab. Krzysztofa Ślu-
sarka, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu. 
Spotkanie uświetniły występ wokalny w wyko-
naniu Darii Nalepy, Agnieszki Piekarz i Krzysz-
tofa Musiała, wystawa malarstwa Jana Brzeziń-
skiego oraz Kamilli Damasiewicz, Aleksandry 
Drąg i Naomi Styrny. Promocji towarzyszyła 
też plenerowa ekspozycja eksponatów zgroma-
dzonych w Izbie Regionalnej „Niezapominajka”, 
którą opiekuje się lokalny historyk-amator Piotr 
Styrna, wspierany przez liczne grono mieszkań-
ców i sympatyków. Przy tej okazji prowadzone 
były też warsztaty rękodzieła artystycznego. 
Monografia sołectwa Wokowice została wydana 
z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich „Wisien-
ki Trzymamy Się Razem”, które złożyło do LGD 
„Kwartet na Przedgórzu” wniosek o dofinanso-
wanie tego zadania. W przygotowaniu wniosku 
pomogli pracownicy Urzędu Miejskiego. W ten 
sposób pozyskano z LGD 8 tysięcy złotych, któ-
re w całości pokryły koszt wydawnictwa. ED

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publicz-
na była po raz kolejny organizatorem 
brzeskiej odsłony Narodowego Czyta-
nia – akcji, której od początku patro-

nuje para prezydencka RP. Tym razem 
tematem „obowiązkowym” były „Bal-

lady i romanse”. Rok 2022 ogłoszony 
został Rokiem Romantyzmu Polskiego. 
Brzeskie Narodowe Czytanie odbyło się 
w głównym hallu Regionalnego Centrum Kul-
turalno-Bibliotecznego, a  uczestniczyli w  nim 
przedstawiciele lokalnych instytucji, młodzież 
z Grupy Teatralnej GT oraz czytelnicy i przy-
jaciele biblioteki. Wśród osób, które zmierzyły 
się z utworami Adama Mickiewicza były mię-
dzy innymi: Małgorzata Cuber – emerytowana 
dyrektorka MOK,  Maria Marek – emerytowa-
na dyrektorka PiMBP,  Agata Podłęcka – opie-
kunka Grupy Teatralnej GT, Krystyna Zając- 
emerytowana pracowniczka PiMBP, Zuzanna 
Peters-Musiał, Edward Knaga – prezes Zarzą-
du TG Sokół, Piotr Podłęcki – dyrektor PSP 
nr 1 w Brzesku oraz burmistrz Brzeska Tomasz 
Latocha. 

Każdy uczestnik tego wydarzenia, zaopa-
trzony we własny egzemplarz „Ballad i  ro-
mansów” miał możliwość opieczętować go 
specjalnym, przygotowanym na tę okazję, oko-
licznościowym stemplem. KW 

Narodowe
Czytanie

Po wakacjachPo wakacjach Monografia Monografia 
WokowicWokowic

KULTURA
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Pół roku z Akuszerkami - rozmowa z Sabiną Jakubowską
Sabina Jakubowska to urodzona w Brzesku i zamieszkała w Jadownikach autorka powieści, magister archeologii, doktor 

nauk humanistycznych, certyfikowana doula, nauczycielka a przede wszystkim mama. Członkini Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Jadownickiej. W lutym wydała swoją drugą, niezwykle ciepło przyjętą przez czytelników powieść „Akuszerki” za którą 

29 września odbierze Nagrodę Krakowskiej Książki Miesiąca Września 2022.

Wolisz rozmawiać o sobie, czy o swoich 
bohaterach?
Zdecydowanie o bohaterach i o książkach.

Jaka więc była Anna Czernecka?
Twarda, ironiczna, pracowita i skuteczna. Na 
pewno też odważna, taką odwagą, jaka jest 
potrzebna w trudnej codzienności.

Czy Sabina Jakubowska jest do niej
podobna?
Nigdy o sobie nie myślałam w tych katego-
riach. Jednak moja prababka jest dla mnie 
inspiracją w podejmowaniu wyzwań i wy-
chodzeniu naprzeciw nieznanego.

Wprowadźmy niewtajemniczonych – kim 
była Anna Czernecka i dlaczego dziś o niej 
rozmawiamy?
Była położną z Jadownik, żyła w latach 1858-
1950. Uczyła się w Cesarsko-Królewskiej Szko-
le Położnych w Krakowie, a po powrocie była 
aktywna zawodowo aż do ukończenia 80 lat. 
Przyjęła na świat 2132 nowych mieszkańców 
Jadownik, a do tego niemało dzieci w ca-
łej okolicy, także żydowskich. Zostały nam 
w domu pamiątki po niej, „akuszerskie instru-
menta” oraz zeszyt, w którym pilnie zapisała 
nauki, otrzymane w 1886 roku w krakowskiej 
szkole. Ten właśnie zeszyt „pożyczyłam”, aby 
go cytować w mojej powieści „Akuszerki”. 
Już kilka lat temu po mojej głowie wędro-
wały bohaterki ze świata wyobraźni, matka 
i córka, obie akuszerki – Franciszka Diabelec 
i Regina Perkowa. Rozmawiały ze sobą i wy-
konywały „akuszerską robotę”. Przyglądałam 
się temu i obserwowałam, jak stają się one 
coraz bardziej wyraziste. Anny Czerneckiej 
nie planowałam w tej powieści. Zamierza-
łam tylko skorzystać z zeszytu. Ale w pewnym 
momencie poczułam, że tak nie może być. 
I zaprosiłam ją do tej fikcji, aby poczuła się 
w moich powieściowych Jadownikach jak 

u siebie. Tak jak i wiele innych prawdziwych 
postaci, które pojawiają się epizodycznie.

Podejmując przed dekadą decyzję o byciu 
doulą, wiedziałaś jaką przeszłość ma za 
sobą twoja prababka?
Wiedziałam, ale w tym momencie o tym nie 
myślałam. Zawód douli polega na nieme-
dycznym wsparciu kobiet w okresie okołopo-
rodowym, więc w tej pracy bazuję na moich 
umiejętnościach mających inny charakter. 
Ale być może miłość do porodów zawdzię-
czam nie tylko własnym dobrym doświad-
czeniom, lecz i jej.

Można powiedzieć, że byłaś obciążona
genetycznie. Przeznaczenie?
Możliwe. A w ramach przeznaczenia – mój 
własny wybór. Wierzę, że poród może być 
dobrym, wzmacniającym wydarzeniem dla 
rodzącej kobiety. Tę wiarę zawarłam też 
w powieści.

Fabuła jest najeżona lokalnymi wątkami, 
z czego zdecydowana większość oparta jest 
na prawdziwych wydarzeniach. Na przy-
kład historia kobiety oskarżonej o czary…
Tu się tak dużo działo. Pisząc doktorat zwią-
zany z lokalną historią przypatrywałam się 
różnym epizodom bardzo dokładnie. A po-
tem pozwoliłam bohaterom „Akuszerek”, 
aby poczuli to, co czuli prawdziwi ludzie tu-
taj mieszkający w obliczu wojen, powodzi, 
pożarów, kryzysu gospodarczego, epidemii 
i innych wydarzeń, tworzących codzienność 
między 1885 a 1950. Zaś historia „czarowni-
cy” Reginy Perkowej jest przywołana jeszcze 
z XVII wieku. Zbyt dramatyczna, żeby o niej 
zapomnieć. Zwłaszcza, gdy się wie, gdzie był 
Czarcieniec przy jadownickim cmentarzu.

Jak po pół roku od premiery patrzysz 
na „Akuszerki”?
Nadal je lubię.

Zmieniłabyś coś lub dopisała, gdybyś mia-
ła dziś taką możliwość?
Nie. Teraz myślę o kolejnych wyzwaniach 
mojej wielozawodowej rzeczywistości.

Co do samej premiery – miała ona miejsce 
23 lutego, a więc dzień przed inwazją Rosji 
na Ukrainę… 
To był piękny wieczór, a następnego dnia 
zmienił się świat. Nie miałam w sobie zgody 
na promowanie książki, gdy gdzieś – całkiem 
niedaleko – cierpieli ludzie. Ale miałam obo-
wiązki, umowy, które przewidywały promocję. 
Wtedy przyjaciółka powiedziała, że właśnie 
moja książka pomogła jej się oswoić emo-
cjonalnie z rzeczywistością toczącej się nie-
daleko wojny. Zrozumiałam, jak uniwersalną 
jest ludzka potrzeba wiary, że mimo różnych 
strasznych rzeczy życie ma sens, każdy dzień 
może mieć sens. Mówiłam więc o tym na spo-
tkaniach. I ruszyłam „w teren”, by wspierać 
ukraińskie kobiety w okresie macierzyńskim.

Sława „Akuszerek” wyszła poza Brzesko 
i Jadowniki. Jeszcze w przedsprzedaży zna-
lazły się na 3 miejscu listy 100 bestsellerów 
Empiku w swojej kategorii, potem przez kil-
ka miesięcy nie opuszczały pierwszej 40. 
Czułaś dumę widząc rankingi i czytając re-
cenzje?
Przyjemność.

Klasyk mawiał, że artysta musi być próżny. 
Z pisarzami jest podobnie? Można pisać 
książkę, z przeświadczeniem, że pewnie 
i tak nikomu się nie spodoba?
Od początku byłam przekonana, że to jest 
dobra książka. Inaczej bym jej nie wyda-
ła. Dlatego pozytywne recenzje od krytyków 
i czytelników, nagroda Krakowskiej Książki 
Miesiąca – to są dla mnie wisienki na tor-
cie. Pyszne wisienki, i miło, że tyle ich jest. Ale 
samym tortem była możliwość napisania  

KULTURA

Fot. A. Sztyler-Niedziałkowska
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Hetman i Mitologia
Barbary Sadurskiej

i wydania „Akuszerek”, aby żyły własnym ży-
ciem poza moją głową. Jeżeli to jest próż-
ność, to trudno. Oddzieliłabym jednak dzieło 
od autora. Myślę, że nadal jestem po prostu 
sobą.

Wiele materiałów potrzebnych do napi-
sania książki pozyskałaś przygotowując 
pracę doktorską dotyczącą imiennictwa. 
Wertowanie ksiąg metrykalnych to za-
danie fascynujące, czy raczej niezwykle 
nudne?
Księgi metrykalne to moja kolejna wielka 
miłość. Serio. Kiedy czujesz pod palcami ży-
cie tych ludzi… 20 663 osób ochrzczonych 
przez 222 lata. Dotykałam ich, a oni dotknę-
li mnie. Nie brakowało przygód i fascynacji. 
A to czarownica Kaśka. A to Bierut jako ojciec 
chrzestny. I co chwilę wyskakiwała prababka 
akuszerka, żeby mi pomachać.

Podobno w dawnych czasach rzadko da-
wano dzieciom przypadkowe imiona. To 
prawda, że większość z nich miała swoje 
znaczenie?
Oczywiście. Przygotowuję teraz publika-
cję mojego doktoratu, więc niedługo będzie 
okazja, aby się przekonać.

A jak z perspektywy nowej książki patrzysz 
teraz na „Dom na Wschodniej”? Czy obie 
powieści, poza miejscem akcji, mają jakiś 
wspólny mianownik?
Historię Jadownik w tle, geografi ę tej miej-
scowości i moją wyobraźnię.

Wielu autorów nie lubi swoich debiutów.
Ja tam lubię.

Napisałaś dwie książki i pracę doktorską 
dotyczącą Jadownik. To z miłości do miej-
sca zamieszkania, czy raczej z niechęci
do podróżowania?
Głoszę chwałę Jadownik na każdym kroku 
(śmiech). Brzesko też lubię, to miasto moje-
go dzieciństwa i młodości. Czasem miło jest 
gdzieś wyjechać – a potem wrócić, i już z od-
dali wita mnie Bocheniec.

Na zakończenie nasuwa się podstawowe 
pytanie - jakie przesłanie niosą „Akuszerki”?
Chciałam, żeby to była uniwersalna opo-
wieść o niepoddawalności i sile wsparcia.

Rozmawiał Konrad Wójcik

Pod koniec czerwca na rynku ukazał się 
„Czarny Hetman” - powieść pochodzącej 

z Brzeska Barbary Sadurskiej. 
Na blisko 140 stronach autorka w cha-

rakterystyczny dla siebie, nieszablonowy 
sposób, prowadzi czytelników od historii 
współczesnego Serba powracającego po 
latach do Krakowa, przez traumę wojny 

aż po czasy prehistoryczne.
Struktura powieści nawiązuje do układu pion-
ków na szachownicy, zaskakując – zupełnie jak 
w grze – nagłymi zwrotami akcji, całkowicie 
zmieniającymi optykę. „Czarny Hetman” przy-
niósł pisarce Nagrodę Krakowa Miasta Litera-
tury UNESCO

24 sierpnia ukazała się również książka 
„Ziarno granatu. Mitologia według kobiet”, w 
której dwanaście polskich autorek opisuje histo-
rie mitycznych bohaterek z kobiecej perspek-
tywy. Barbara Sadurska odpowiedzialna była 
za przedstawienie historii Euryklei, Penelopy i 
Kirke. Polskie pisarki usłyszały i wydobyły z pra-
starych historii stłumiony kobiecy głos. Spojrzały 
na mityczne wydarzenia ze swojej perspektywy. 
Zobaczyły kobiety, które nie poddają się bez oporu
– czytamy w opisie wydawniczym. 

Autorka zadebiutowała w 2019 roku książką 
„Mapa”, na którą złożyło się siedem opowiadań 
połączonych motywem tytułowej mapy. Publi-
kacja nagrodzona została Nagrodą Literacką 

im. Witolda Gombrowicza, jak również zdoby-
ła tytuł O!Lśnienia Roku w konkursie Onetu 
i Miasta Krakowa. „Mapa” znalazła się też w 
fi nale Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej dla 
Autorki „Gryfi a”

Opowiadania Barbary Sadurskiej prze-
czytać można m.in. w magazynach „Wizje”, 
„Znak” i „Pismo”. Jedno z nich pt. „Pełnia” 
otrzymało w 2018 Grand Prix na Międzynaro-
dowym Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu. 
Brzeszczanka została również zaproszona do 
napisania dwóch tomów opowiadań: W ruchu 
(2020) i Naturalnie (2021) wydanych przez Ma-
łopolski Instytut Kultury w ramach Dni Dzie-
dzictwa Kulturowego. KW

Fot. W. Ławniczak/Vogue Polska

Spotkanie autorskie z Barbarą Sadurską odbędzie się 1 października w siedzibie Powia-
towej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzesku.

Małgorzata Czyńska 
„Łempicka. Tryumf życia”

Wydawnictwo Znak 
Tamara Łempicka. Niepokorna artystka. Ko-
bieta wyzwolona, buntowniczka, uwodzicielka, 
skandalistka. W biografi i autorstwa Małgorza-
ty Czyńskiej spotykamy kobietę z krwi i kości, 
która kochała, dokonywała wyborów, walczyła 
o sukces, oddawała się swojej pracy i pasji, kon-
sekwentnie budując przy tym swoją legendę. Za-
fascynowana pięknem ludzkiego ciała i  życiem 
wolnym od ograniczeń i konwenansów czerpała 
z  życia pełnymi garściami. Czytelnik zamiast 
suchych faktów, dat i mnogich przypisów otrzy-
muje potoczystą opowieść o  tej wielobarwnej 
postaci. Warto zanurzyć się na chwilę w świecie 
przedwojennej bohemy artystycznej. MS

Salina Yoon  
„Prawdziwi przyjaciele”

Wydawnictwo CzytaLisek 
„Prawdziwi przyjaciele” to ciepła opowieść 
o  INDYWIDUALIZMIE, WYOBRAŹNI 
i potędze PRZYJAŹNI. To poruszająca, pod-
nosząca na  duchu historia autorstwa Saliny 
Yoon, pisarki i ilustratorki, laureatki wielu na-
gród. Książka przeznaczona jest dla każdego, 
kto choć raz poczuł się inny. To opowieść, któ-
ra przybliża czytelnikom, czym jest przyjaźń. 
Autorka poprzez swój przekaz stara się poka-
zać, że jeżeli ktoś jest inny, nie znaczy to, że jest 
on gorszy, bowiem zawsze znajdzie się ktoś, kto 
jest taki sam i ta inność przestaje być proble-
mem. Książka jest pięknie wydana, a zawarte 
w niej ilustracje dopełniają całości i oddają cha-
rakter opowieści. OdD

Biblioteczne rekomendacje

KULTURA
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Mokrzyska Brzesko
Pierwsze zajęcia

w nowych pomieszczeniach
Wieści z Dwójki

- Po zgłoszeniu zakończenia prac 
w  tych pomieszczeniach zostały 
przeprowadzone wszelkie niezbęd-
ne kontrole (sanepid, straż pożar-
na, badanie wody, instalacji, itd. 
– przyp. WP). Wykonawca robót 
przedłożył komplet dokumentów, 
które dołączyliśmy do wniosku o ze-
zwolenie na użytkowanie części hali 
sportowej. Sporządziliśmy powy-
konawczą inwentaryzację geodezyj-
ną, instrukcję ewakuacyjną i  wiele 
innych dokumentów wymaganych 
przez Powiatowy Inspektorat Nad-
zoru Budowlanego, który w piątek, 
9 września wydał nam zgodę, która 
pozwoliła nam już w  poniedziałek, 
12 września, używać te pomieszcze-
nia w naszej pracy – mówi dyrektor 
szkoły Marek Kossoń. 

W jednym z pomieszczeń urzą-
dzono pracownię językową, do któ-
rej specjalne meble zostały zaku-
pione dzięki darowiźnie udzielonej 
przez firmę Canpack Metal Closu-
res (wartość: 10 tysięcy złotych). 
W  planach jest jeszcze zakup 
monitora interaktywnego (6 600 
złotych) z  pieniędzy zarobionych 
podczas pikniku zorganizowanego 
z okazji  70-lecia szkoły. Aktualnie 
odbywają się tutaj lekcje języka an-
gielskiego.

W drugiej sali funkcjonuje pra-
cownia techniczna. Całe jej wypo-
sażenie zostało zakupione z dotacji 
w ramach ministerialnego progra-
mu „Laboratoria przyszłości”. Są 
to meble do  przechowywania na-

Pracownie powstały w ramach pro-
jektu „Laboratoria przyszłości”, 
natomiast „strefa relaksu”, czyli 
miejsce do odpoczynku dla uczniów 
w  czasie międzylekcyjnych przerw 
to projekt realizowany przez wo-
lontariuszy firmy Can-PACK i wo-
lontariuszy Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Brzesku.

Dyrektor ZSP Ewa Łupińska-
-Toroń zaprosiła na to wydarze-
nie organ prowadzący, sponsorów 
i  ludzi w  szczególny sposób zaan-
gażowanych w  powstanie nowej 
przestrzeni dla uczniów. Obecni 
byli Burmistrz Brzeska - Tomasz 
Latocha, dyrektor Wydziału Edu-
kacji Kultury i  Sportu - Urszula 
Białka,dyrektor CANPACK FIP 
- Wiesław Cabała, przedstawiciel 
Fundacji CANPACK FIP - Magda-
lena Kluz oraz właściciel firmy wy-
konującej modernizację - Tadeusz 
Wolsza. Proboszcz parafii Miłosier-
dzia Bożego ks. Wojciech Werner, 
który na co dzień uczy także religii 
w tej szkole, pobłogosławił powstałe 
pracownie.

Nowa przestrzeń ma służyć 
uczniom ZSP w  Brzesku, którzy 

rzędzi, ławki, krzesła, stoły warsz-
tatowe, zestaw  elektronarzędzi 
i  urządzenia do  majsterkowania, 
drukarka 3D, zestawy do nauki ro-
botyki (LEGO Edukation SPIKE 
PRIME), programowalne roboty 
edukacyjne PHOTON i  podsta-
wowe wyposażenie studia fotogra-
ficzno-filmowego (kamera, aparat 
cyfrowy, gimbal, green screen, 
oświetlenie, statywy…). Sala wy-
korzystywana jest do prowadzenia 
lekcji techniki. W trzeciej sali będą 
prowadzone zajęcia specjalistyczne 
- logopedyczne, korekcyjno-kom-
pensacyjne oraz dydaktyczno-wy-
równawcze.

Uczniów uczestniczących w 
pierwszych zajęciach w  nowo uru-
chomionych pomieszczeniach od-
wiedzili burmistrz Brzeska Tomasz 
Latocha oraz dyrektor Wydziału 
Edukacji Kultury i  Sportu Urszu-
la Białka. Goście z  satysfakcją po-
dziwiali zaangażowanie dzieci oraz 
profesjonalne prowadzenie lekcji 
przez nauczycieli. 

Tymczasem trwają już przygo-
towania do  rozpoczęcia trzeciego, 
ostatniego etapu budowy hali spor-
towej w  Mokrzyskach. Przetarg 
został już ogłoszony. Pod koniec 
września nastąpi otwarcie kopert 
z ofertami i wyłonienie wykonawcy. 
Do wykonania zostały jeszcze spor-
towa nawierzchnia, kotłownia, wy-
posażenie hali oraz otoczenie bu-
dynku – między innymi parkingi, 
chodniki i drogi wewnętrzne. WP

dzięki nowemu wyposażeniu będą 
mogli rozwijać swoje zainteresowa-
nia i  talenty. Już przed oficjalnym 
otwarciem sali Szkolnej TV „Wieści 
z  Dwójki”, uczniowie należący do 
Kuźni Literackiej w ZSP prowadzili 
w nowych, profesjonalnych warun-
kach pierwsze wywiady. Autorką 
projektu Szkolnej TV jest dyrektor 
Ewa Łupińska-Toroń, ale jak sama 
podkreśla, „była tylko iskrą”, a cały 
projekt możliwy był do zrealizowa-
nia dzięki wielu ludziom. Podczas 
samego wydarzenia młode redak-
torki z  klasy VIII - Zofia Pacura 
oraz Julia Nadolnik - prowadziły 
rozmowy z  zaproszonymi gośćmi, 
którzy na koniec otrzymali pierwszy 
numer rocznika szkolnego „Kuźnia 
Literacka”. Grupą i  czasopismem 
opiekuje się nauczycielka językapol-
skiego Magdalena Zachara.

Podczas tej imprezy obecne były 
także lokalne media: Radio RDN, 
które jest honorowym patronem 
tego wydarzenia, Kuźni Literackiej 
i  Szkolnej TV „Wieści z  Dwójki” 
oraz Tarnowska TV. Media zamie-
ściły na swojej stronie relacje z tego 
wydarzenia. (Info: ZS-P Brzesko)

Jeszcze przed końcem wakacji sfinalizowany został drugi 
etap budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej  

w Mokrzyskach. Zakres prac obejmował między innymi  
oddanie „pod klucz” pomieszczeń na pierwszym piętrze 

obiektu, gdzie znajdują się trzy sale i sanitariaty.  
Od 12 września odbywają się tutaj zajęcia dydaktyczne,  

co znacznie usprawniło funkcjonowanie placówki. 

W połowie września Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku 
14.09.2022r. oficjalnie otworzył nową, atrakcyjną przestrzeń 
dla uczniów – szkolne studio telewizyjne. Szkolna TV „Wieści

z Dwójki” powstała dzięki wsparciu Can-Pack. Przy studiu uru-
chomiono także specjalistyczne pracownie oraz strefę relaksu.

EDUKACJA
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Uroczyste otwarcie Małego Centrum Nauki 
SOWA, zwanego również Strefą Odkrywa-
nia, Wyobraźni i  Aktywności, odbyło się 19 
września. Jest to projekt realizowany przez 
warszawskie Centrum Nauki Kopernik przy 
wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki, ma-
jący na celu popularyzację i  upowszechnianie 
nauki oraz badań naukowych.

W uroczystości uczestniczyli Sekretarz Sta-
nu w MEiN Włodzimierz Bernacki, zastępca 
dyrektora programowego ds. doświadczenia 
zwiedzającego Centrum Nauki Anna Lipińska, 
Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak, 
burmistrz Brzeska Tomasz Latocha, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury Ewelina Stępień, 
dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu 
Urszula Białka, radna Sejmiku Województwa 
Małopolskiego Anna Mikosz, posłowie RP, 
radni miejscy, dyrektorzy szkół z terenu gminy 
Brzesko oraz młodzież.

Brzesko jest jednym z  32 miast, które zy-
skały akceptację organizatorów i autorów pro-

jektu opiniujących wnioski o  uwzględnienie 
ich w programie. Jest to efekt rozpoczętych już 
dwa lata temu starań pracowników Miejskiego 
Ośrodka Kultury, wspartych przez brzeski sa-
morząd z burmistrzem Tomaszem Latochą na 
czele, o zlokalizowanie jednej ze Stref właśnie 
w RCK-B.

Aktualnie znajduje się w nim 18 interaktyw-
nych eksponatów, które w przyszłości będą uzu-
pełniane lub wymieniane na inne. Integralną 
częścią Strefy jest tzw. Majsternia, w której zwie-
dzający mogą uczestniczyć w pobudzających kre-
atywność warsztatach prowadzonych przez spe-
cjalnie przeszkolonych pracowników Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Majsternia służy do swobod-
nego eksperymentowania i  podejmowania kon-
struktorskich wyzwań. Sama wystawa dotyczy 
różnych dziedzin nauki, dzięki czemu można 
poznawać rozmaite aspekty świata przyrody, ta-
kie jak ruch, światło, ludzki organizm. Wartość 
użyczonych eksponatów wystawy i wyposażenia 
Majsterni wynosi blisko 800 tysięcy złotych. WP

Małe Centrum Nauki SOWA

Od 27 września br. w siedzibie Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego 
funkcjonować będzie Małe Centrum Nauki SOWA. Czynne będzie przynajmniej 

przez 5 najbliższych lat, z opcją przedłużenia na lata następne.

Tomasz Latocha,
burmistrz Brzeska:
Każdego dnia Regionalne Centrum Kultu-
ralno-Biblioteczne odwiedzają setki osób 
łaknących doznań kulturalnych, ale i tych, 
którzy chcą rozwijać swoje pasje oraz zain-
teresowania w wielu dziedzinach, ucząc się 
miedzy innymi śpiewu, gry na instrumen-
tach, tańca czy aktorstwa.

Teraz miejsce to zostanie wzbogacone 
o Małe Centrum Nauki – czyli Strefę Od-
krywania, Wyobraźni i Aktywności, która 
świetnie wpisuje się w tkankę działających 
tu instytucji. 

Profesjonalnie przygotowany wniosek 
uzyskał doskonałą ocenę ekspertów z Cen-
trum Nauki Kopernik. Dokładnie rok temu, 
20 września w Piotrkowie Trybunalskim, 
z rąk pana Roberta Firmhofera, dyrektora 
naczelnego CEK, odebrałem promesę po-
twierdzającą, że Brzesko jest jednym z 32 
samorządów w Polsce, któ-
ry został pozytywnie oce-
niony. Cieszę się bardzo, 
ponieważ otwieramy 
w Brzesku nową prze-
strzeń do poznawania 
zjawisk przyrody i zdo-
bywania wiedzy w sposób 
praktyczny, stwarzając 
dzieciom i mło-
dzieży najlepsze 
z możliwych 
warunki do 
odkrywania 
piękna 
nauki.

Bilety wstępu do MCN SOWA
Indywidualny – 15 zł

Grupowy (szkoły, przedszkola, itp.)– 10 zł/os
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W sobotę 10 września w RCKB odbyła się kon-
ferencja poświęcona 80. rocznicy zagłady brze-
skich Żydów. Wśród prelegentów znaleźli się dr 
Roman Gieroń z IPN, Lucjan Kołodziejski, Anna 
Brzyska, Weronika Salamon i Kamila Nycz z Li-
ceum Ogólnokształcącego w Brzesku oraz Karo-
lina Korwin, Hanna Pajor i Karolina Szewczyk 
ze szkoły podstawowej w Wojakowej. Przemó-
wienia zakończyła Mala Meyer z Izraela. Kobieta 
opowiedziała przejmującą historię urodzonej w 
Brzesku Mali Zimetbaum, która w obozie kon-
centracyjnym uratowała życie jej matce. Prze-
mówienie było wstępem do otwarcia w głównym 
holu wystawy „Mala Zimetbaum – urodzona w 
Brzesku bohaterka Auschwitz”. Wręczono rów-
nież dyplomy i nagrody dla uczestników kon-
kursu fotografi cznego „Okruchy pamięci. Ślady 
społeczności żydowskiej w Brzesku”. Laureatami 
głównych nagród zostali Nina Dubiel oraz Irene-
usz Węglowski. Pokonkursowa ekspozycja rów-
nież dostępna jest w RCKB.

Najważniejszym punktem obchodów był zor-
ganizowany w niedzielę tradycyjny Marsz Pa-
mięci, podczas którego odsłonięto nowy pomnik 
na grobie Mundka i Cyli Strauberów zamordo-
wanych w czasie wojny oraz tablice informa-
cyjne ułatwiające poruszanie się po terenie ne-
kropolii. Po dwuletniej nieobecności związanej 
z pandemią, w marszu uczestniczył jego stały 
bywalec Dov Landau, który po raz kolejny po-
dzielił się ze zgromadzonymi tragiczną historią 
swojej rodziny. Wieczór zakończył koncert ze-
społu Klezmorim Trio. Muzycy zaprezentowali 
na scenie MOK-u tradycyjne i współczesne me-
lodie żydowskie w autorskich aranżacjach. KW

Organizatorami wydarzenia byli Stowarzy-
szenie „Pamięć i dialog. Wspólna historia” 
pod wodzą prezes Anny Brzyskiej, Bur-
mistrz Brzeska Tomasz Latocha, Miejski 
Ośrodek Kultury oraz Powiatowa i Miej-

ska Biblioteka Publiczna. 

Mimo podobnej formuły, wydarzenia odbywające się pod wspólnym hasłem „Brzesko: Łączy nas pamięć” są każdego roku 
niepowtarzalne. O ich wyjątkowości świadczy fakt, że za każdym razem przybliżają różne postaci i skupiają się na innych 

historiach. Tym razem przybliżone zostały sylwetki Mali Zimetbaum, Ryfki Pasler oraz Mundka i Cylii Strauberów.

łowie września wraz 313 innymi więźniami 
trafi ła do Auschwitz. Otrzymała numer 19880. 
Tam, dzięki znajomości języków otrzymała 
rolę gońca obozowego, a  następnie tłumacza. 
Swą uprzywilejowaną pozycję wykorzystywała 
do pomocy innym więźniarkom. Z narażeniem 
życia pośredniczyła w  kontaktach z  bliskimi, 
szmuglowała leki i  jedzenie, pomagała zdobyć 
buty i ubrania, a słabsze i chore kobiety kiero-
wała do lżejszych prac.

W  obozie poznała Edwarda Galińskiego, 
w  którym z  wzajemnością się zakochała. 24 
czerwca 1944 wspólnie dokonali niemożliwego 
– uciekli. Udało im się dostać aż do granicy ze 

Słowacją. Tam zostali schwytani  i  ponownie 
przewiezieni do  Auschwitz, gdzie czekała ich 
kara śmierci.

Historia „Romea i Julii z Auschwitz” obie-
gła cały świat. Powstały setki artykułów i publi-
kacji, książki, fi lmy fabularne i dokumentalne 
a nawet musical (Ateny,  2002 r.) i sztuka te-
atralna (Berlin, 2007 r.). Muzeum Jad Waszem 
uruchomiło fundusz stypendialny imienia Mali 
Zimetbaum a ścianę jednego z belgijskich blo-
ków zdobi dziś wielkoformatowy mural z jej wi-
zerunkiem. Na cmentarzu żydowskim w Brze-
sku przetrwały macewy jej dziadków. KW

Duża część tegorocznych uroczystości towarzy-
szących Marszowi Pamięci skupiała się na po-
staci urodzonej 20 stycznia 1918 roku w Brze-
sku Mali Zimetbaum. 

Mala była najmłodsza z szóstki rodzeństwa. 
W wieku 10 lat wraz z rodziną przeprowadzi-
ła się do Antwerpii. Tam w związku z chorobą 
ojca przerwała naukę i podjęła pracę krawco-
wej. Później, jako osoba władająca biegle kilko-
ma językami otrzymała posadę w fi rmie zajmu-
jącej się handlem diamentami.

Gdy w 1940 roku do Belgii wkroczyły woj-
ska hitlerowskie, Mala wstąpiła do ruchu opo-
ru. Została aresztowana 23 lipca 1942 r. W po-

Łączy nas pamięć...

Mala wróciła do domu

HISTORIA
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Tłumy mieszkańców Mokrzysk 
i ich gości bawiło się podczas nie-
dzielnego (28 sierpnia) Pikniku 
pod nazwą „Parafi a z sercem” zor-
ganizowanym przez Parafi ę Rzym-
sko-Katolicką pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Na wszystkich 
w Ogrodach Parafi alnych rozcią-
gających się przy kościele czekał 
przez całe popołudnie szereg atrak-
cji, z których na pierwszy plan wy-
suwają się dwa koncerty muzyczne.  

Na piknikowej scenie wystąpiły 
będące aktualnie na topie zespo-
ły Kordian oraz Zbóje. Dla dzieci 
przygotowano bogaty blok anima-
cji, gier, konkursów i zabaw, a ca-
łość poprowadził wytrawny konfe-

ransjer Mariusz Niedziałkowski. 
Obszerny plac wypełniony był 
wieloma stoiskami oferującymi pa-
miątki, gadżety, zabawki i wyroby 
gastronomiczne. Dużym powodze-
niem cieszyła się loteria fantowa, w 
której główną nagrodą była wyso-
kiej klasy hulajnoga elektryczna. 

Głównymi organizatorami pik-
niku byli ksiądz proboszcz parafi i 
w Mokrzyskach Stanisław Tokar-
ski, Parafi alny Oddział Akcji Ka-
tolickiej, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Mokrzyskach, OSP w Mokrzy-
skach oraz sołtys Kamil Trąba. Ho-
norowy patronat nad wydarzeniem 
sprawował burmistrz Brzeska To-
masz Latocha. KT

Parafi alny piknik

Sołtys Jasienia Zbigniew Łanocha i 
miejscowa Rada Sołecka oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich „Pozytywnie 
Zakręceni” to organizatorzy pik-
niku „Niezły Bigos 3”, który od-
był się 3 września na boisku przy 
Szkole Podstawowej w Jasieniu. 
Piknikowi patronował burmistrz 
Brzeska Tomasz Latocha, a jedną 
z instytucji i ofi cjalnych partnerów 
wspierających organizatorów był 
Urząd Miejski w Brzesku.  

Uczestnicy festynu – dzieci, 
młodzież i dorośli – przez całe 

popołudnie bawili się w rytmach 
wspaniałej muzyki. Wśród atrak-
cji były konkursy, gry i zabawy dla 
dzieci, paintball dla wszystkich, 
mini kącik fryzjerski, stoisko ob-
sługiwane przez specjalistki od 
malowania twarzy, a także dmu-
chańce dla najmłodszych. Nie brak 
było też występów artystycznych. 
Gwiazdą wieczoru był Sebastian 
Atrament z zespołem, a całe wyda-
rzenie zwieńczyła zabawa taneczna 
przy muzyce wykonywanej przez 
zespół KiS. WP

Niezły Bigos 3

W drugi weekend września członko-
wie Zespołu Pieśni i Tańca „Porębia-
nie” przebywali na  Lubelszczyźnie, 
gdzie doskonalili swój warsztat arty-
styczny uczestnicząc w  warsztatach 
wokalno-tanecznych zorganizowa-
nych w ramach projektu „Regional-
ne wędrówki w poszukiwaniu źródeł 
tradycji” będącego częścią szersze-
go programu „EtnoPolska. Edycja 
2022” realizowanego przez Narodo-
we Centrum Kultury. 

W  ciągu zaledwie trzech dni 
zwiedzili „Porębianie” trzy miejsco-
wości – Lublin, liczący blisko 8 ty-
sięcy mieszkańców Kłoczew oraz Za-

mość (zwany też „Padwą północy”), 
którego Stare Miasto od 30 lat znaj-
duje się na Liście Światowego dzie-
dzictwa UNESCO.  Zajęcia, w któ-
rych brali udział, były znakomitą 
okazją do  wymiany doświadczeń 
z innymi zespołami zakwalifi kowany-
mi do  uczestnictwa w  warsztatach. 
Między innymi zacieśniona została 
współpraca z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w  Domaniewicach (powiat 
łowicki). Wyjazd zespołu – działa-
jącego w  strukturach Miejskiego 
Ośrodka Kultury – na  Lubelszczy-
znę był w dużej mierze fi nansowany 
przez Urząd Miejski w Brzesku.  AG

Porębianie na warsztatach

- Jesteśmy przekonani, że  podobne wymiany do-
świadczeń między zespołami folklorystycznymi są 
niezwykle potrzebne. Te spotkania są dla nas wyjąt-
kowo inspirujące i motywujące do działania i dal-

szego poznawania folkloru różnych zakątków Pol-
ski. Różnorodność naszych polskich tańców, 

przyśpiewek, muzyki, rytmów, strojów, 
zwyczajów, rękodzieła zachwyca, zadziwia 

i wzbudza ogromną radość a nade wszyst-
ko daje poczucie wspólnoty i  napawa 

dumą, że  jesteśmy wszyscy Polakami. 
Serdecznie dziękujemy panu burmi-
strzowi Brzeska za fi nansowe wspar-
cie naszego wyjazdu. 

Maria Karaś kierownik ZPiT Porębianie
- Jesteśmy przekonani, że  podobne wymiany do-
świadczeń między zespołami folklorystycznymi są 
niezwykle potrzebne. Te spotkania są dla nas wyjąt-
kowo inspirujące i motywujące do działania i dal-

szego poznawania folkloru różnych zakątków Pol-
ski. Różnorodność naszych polskich tańców, 

przyśpiewek, muzyki, rytmów, strojów, 
zwyczajów, rękodzieła zachwyca, zadziwia 

i wzbudza ogromną radość a nade wszyst-
ko daje poczucie wspólnoty i  napawa 

Maria Karaś

ROZRYWKA
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Odeszli w sierpniu
Maria Banaś (84) – Brzesko
Dominik Dadej (43) – Jadowniki
Zofi a Janiszewska (87) – Okocim
Janina Jemioło (97) – Brzesko
Henryk Kumorek (81) – Brzesko
Cecylia Legutko (67) – Jadowniki
Teresa Matjaszek (62) – Brzesko

Danuta Mądry (57) – Okocim
Zofi a Pacura (81) – Brzesko
Antoni Piekarz (85) – Jadowniki
Ryszard Szelowski (76) – Mokrzyska
Tadeusz Tyka (79) – Jadowniki
Maria Wrona (89) – Brzesko

Pamięci
Adama
Cebuli

Pamięci
Adama
Cebuli

14 września w wieku 66 lat zmarł Adam Cebula, ceniony dzia-
łacz społeczny, zasłużony strażak, związany z pożarnictwem 

zawodowo oraz poprzez ochotniczą działalność.

Kapitan Adam Cebula służbę 
w Państwowej Straży Pożarnej roz-
począł 6 lutego 1986 roku i pełnił 
ją nieprzerwanie do  30 września 
2004 roku przechodząc przez wiele 
szczebli kariery zawodowej i prze-
obrażeń strukturalnych. Zaczynał 
od stopnia instruktora w Zawodo-
wej Straży Pożarnej, by po trzech 
latach awansować na  przodowni-
ka roty. Od 1992 roku już w  Ko-
mendzie Rejonowej PSP pełnił 
funkcję dowódcy zastępu. Jeszcze 
przed przemianowaniem  jednostki 
na  Komendę Powiatową PSP po-
wierzono mu stanowisko dowódcy 
zmiany. Na emeryturę przechodził 
jako ceniony specjalista. 

Swoim bogatym doświadcze-
niem zawodowym chętnie dzielił 
się z druhami działającymi w  jed-
nostkach OSP na  terenie całego 
powiatu. Sam przez ponad 50 lat 
udzielał się w  Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Jadownikach. W latach 
1983-1987 pełnił funkcję zastępcy 
naczelnika tej jednostki, w  latach 
1987-1993 był jej skarbnikiem, 
w  latach 1996-2001 naczelnikiem, 
a  w  latach 2001-2015 prezesem. 

Mieszkańcy gminy Brzesko trady-
cyjnie złożyli hołd ofi arom tragicz-
nych bombardowań, jakie miały 
miejsce 4-5 września 1939 roku 
w okolicach stacji kolejowej na Sło-
twinie. Uczcili też pamięć wszyst-
kich żołnierzy i  cywili poległych 
podczas II wojny światowej.

Rocznicowa uroczystość rozpo-
częła się mszą świętą odprawioną 
przez księdza proboszcza Piotra 
Franczaka w  kościele pw. Matki 
Bożej Częstochowskiej. Po nabo-
żeństwie jego uczestnicy zgroma-
dzili się przed pomnikiem upamięt-
niającym ofi ary bombardowania 
węzła kolejowego Brzesko-Słotwi-
na. Okolicznościowe przemówienie 
wygłosił gospodarz wydarzenia, 
burmistrz Tomasz Latocha. Apel 

Działał także w strukturach gmin-
nych i powiatowych Związku OSP 
RP. Od połowy lat 80-tych ubiegłe-
go wieku do 2016 roku sprawował 
stanowisko Komendanta Gminnego 
ZOSP RP w  Brzesku. Był także 
wieloletnim członkiem Zarządu Po-
wiatowego ZOSP RP w Brzesku. 

Adam Cebula chętnie angażo-
wał się jako koordynator i główny 
sędzia zawodów sportowo-pożarni-
czych na szczeblu gmin i powiatu. 
Zawsze dużą wagę przywiązywał 
do wyszkolenia zarówno strażaków 
zawodowych jak i ochotników. Wy-
chował kilka pokoleń druhów, wpa-
jając im najwyższe wartości, jakie 
przyświecają strażakom. 

W  naszej pamięci pozostanie 
jako człowiek niezwykle życzliwy 
i przyjaźnie nastawiony do wszyst-
kich, z  którymi na  co dzień 
współpracował i  współdziałał. 
W  wolnych chwilach realizował 
się w  zespołach folklorystycznych 
Krakowiacy Ziemi Brzeskiej, Ja-
downiczanie i  Porębianie, będąc 
współuczestnikiem wielu sukcesów 
artystycznych.  

               Cześć Jego pamięci!

poległych przeprowadził druh 
harcmistrz Adam Zydroń, po czym 
nastąpiło złożenie pod pomnikiem 
wiązanek kwiatów. W uroczystości 
wzięły udział liczne delegacje władz 
samorządowych wszystkich szcze-
bli oraz przedstawiciele lokalnych 
instytucji, stowarzyszeń, ugrupo-
wań politycznych, organizacji, so-
łectw, osiedli i szkół.

W  organizację rocznicowych 
uroczystości zaangażowane były 
Urząd Miejski, parafi a pw. Mat-
ki Bożej Częstochowskiej, Hufi ec 
ZHP Brzesko im. Mikołaja Ko-
pernika, Miejski Ośrodek Kultury 
oraz Brzeskie Zakłady Komunal-
ne. Oprawę muzyczną zapewniła 
Miejska Orkiestra Dęta pod dyrek-
cją Wiesława Porwisza. WP

Rocznica bombardowańRocznica bombardowań
na Słotwiniena Słotwinie

PAMIĘTAMY

Odeszli w sierpniuOdeszli w sierpniu
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PiMBP
Wrzesień: Wystawa „MAPY”
Do końca września czynna jest wystawa 
ilustracji do książki autorstwa Aleksandry i 
Daniela Mizielińskich „MAPY Obrazkowa po-
dróż po lądach, morzach i kulturach świata”. 
Ekspozycja dostępna jest w sali wystawien-
niczo-odczytowej PiMBP w Brzesku w godzi-
nach pracy biblioteki. Zapraszamy również 
grupy zorganizowane na oglądanie wysta-
wy połączone ze specjalnie przygotowany-
mi lekcjami bibliotecznymi.
1 października: Noc Bibliotek
W programie wydarzenia ujęto kiermasz 
książek z drugiej ręki, fi lmową niespodziankę 
na dużym ekranie, podsumowanie konkur-
su „Questingowa Gmina Brzesko”, warszta-
ty literacko-plastyczne „Moc pozytywnego 
myślenia” oraz promocja książki „Czarny 
hetman” Barbary Sadurskiej. 
Czas trwania: 15.00-20.00.
5 października: Spotkanie autorskie z Elizą 
Piotrowską
Spotkanie organizowane jest w ramach 
projektu „Bohaterowie codzienności”. 
Początek: godz. 9.00. 
6 października: Wieczór poetycki Agaty 
Podłęckiej
Początek: godz. 17.00.
12, 26 października: Digital Festival
Spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.
Początek: godz. 16.00.
18 października: Występ Teatru Radwanek
Spektakl przygotowany w ramach projektu 
„Bohaterowie codzienności”. 
Do 31 października: „Okruchy pamięci”
W holu na parterze czynna jest wystawa po-
konkursowa „Okruchy pamięci. Ślady spo-
łeczności żydowskiej w Brzesku”. 

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
Do 30 października: Wystawa „Z leśnych 
galerii”
Na ekspozycję „Z leśnych galerii” składa-
ją się wybrane prace Janusza Mytkowicza 
prezentowane w lesie okocimskim. 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
29 września: „Brzesko i jego mieszkańcy” 
Przegląd fi lmów zrealizowanych w Szkolnym 
Studio Filmowym w LO im. M. Kopernika. 
Początek: godz. 10:00.
15 października: Miłość Twoja Miłość
Koncert Ziarenek Nadziei - scholi dziecięcej 
działającej przy parafi i Miłosierdzia Bożego. 
22 października: Rymo Rytmy Jesienne
Koncert Piotra Poloka i jego przyjaciół. Re-
pertuar utrzymany jest w stylistyce poezji 
śpiewanej. 
Początek: godz. 18.00.

BIEGI PRZEŁAJOWE
24 września: IV Brzeska Dycha św. Jakuba
W cyklicznej imprezie organizowanej już 
po raz czwarty przewidziano biegi dla 
dzieci i młodzieży na krótkich dystansach, 
dla dorosłych na dystansach 5 i 10 kilome-
trów, a dla zwolenników Nordic Walking na 
dystansie 5 kilometrów. 
Start i meta: plac Kazimierza Wielkiego.
Początek: godz. 12.00 (biuro zawodów 
czynne od godz. 10.00).      

KRĘGLE
SUPERLIGA MĘŻCZYZN
23 października (godz. 12.00): BOSiR Brze-
sko – KS Start Gostyń.
Po wielu latach przerwy Brzesko powraca 
do rozgrywek Superligi Mężczyzn. W meczu 
IV kolejki gospodarze zmierzą się z aktual-
nymi wicemistrzami Polski.  

PIŁKA NOŻNA
IV LIGA JAKO
1 października: Okocimski Brzesko – Wola-
nia Wola Rzędzińska 
15 października: Okocimski Brzesko – Lubań 
Maniowy

KLASA OKRĘGOWA
24 września: LKS Poręba Spytkowska – Sokół 
Borzęcin (godz. 16.00)
25 września: Strażak Mokrzyska – Sokół 
Maszkienice (godz. 16.00)
2 października: Jadowniczanka Jadowniki 
– Rylovia Rylowa
8 października: LKS Poręba Spytkowska – 
Sokół Maszkienice
9 października: Strażak Mokrzyska – Ja-
downiczanka Jadowniki
16 października: Jadowniczanka Jadowniki 
– Novi/Rzezawianka Rzezawa

A KLASA
2 października: Okocimski II Brzesko – LKS 
Gnojnik, Olimpia Bucze – Kłos Łysa Góra
16 października: Okocimski II Brzesko – Ty-
mon Tymowa, Olimpia Bucze – Jedność Pa-
leśnica 

B KLASA
25 września: Jadowniczanka II Jadowniki – 
Orlik Szczurowa
9 października: Jadowniczanka II Jadowniki 
– Grom Sufczyn

SZKOŁA PODSTAWOWA W BUCZU
24 września: 130-lecie szkoły
Uroczystości rozpocznie msza święta od-
prawiona w kościele parafi alnym. Druga 
część jubileuszu odbędzie się na terenie 
szkoły.
Początek: godz. 9.00. 

REGIONALNE CENTRUM 
KULTURALNO-BIBLIOTECZNE
12-13 października: Jubileusz 50-lecia 
Brzeskiego Towarzystwa „Gryf”
W czasie dwudniowej uroczystości od-
będzie się m.in nadanie skwerowi przed 
RCKB imienia Jana Burlikowskiego oraz 
konferencja „Wpływ trzech pokoleń Go-
etzów-Okocimskich na rozwój rolnictwa, 
gospodarki oraz edukacji i kultury w Polsce 
Południowo-Wschodniej na przełomie XIX i 
XX wieku”.

RESTAURACJA RZYM
30 września: Stand-up. Open-mic
„Eksperyment komediowy”, czyli okazja dla 
początkujących komików, do zaprezento-
wania swoich umiejętności. 
Początek: godz. 20.00.
11 października: Marcin Zbigniew Wojciech
Znany stand-uper zaprezentuje swój nowy 
program. 
Początek: godz. 19.00. 

OSIEDLE JAGIEŁŁY
1 października: Piknik rodzinny 
W programie jak zwykle wiele atrakcji dla 
dorosłych, młodzieży i dzieci.  
Początek: godz. 13.00.

Zapraszamy … … na wydarzenia, które w najbliższym czasie odbędą się na 
terenie gminy Brzesko. W imieniu  organizatorów zachęcamy 
wszystkich mieszkańców do wzięcia w nich udziału. Redak-
cja BIM  oczekuje na każdy sygnał dotyczący planowanych 
imprez w niedalekiej przyszłości. Na pewno o  nich poinfor-
mujemy.

KULTURA

SPORT

ROZRYWKA

ROCZNICE

Zapraszamy …

PRZEWODNIK
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Turniej z gwiazdami Memoriał Bogumiła Kulki
Ponad sto zawodniczek i zawodników uczestniczyło w I Memoriale Bogumiła Kulki – turnieju upamiętniającego legendę brze-

skiego i krajowego kręglarstwa klasycznego. Do rywalizacji przystąpili kręglarze z całej Polski, włącznie ze ścisłą czołówką 
krajową. Ozdobą zawodów był nowy rekord brzeskiej kręgielni w tzw. rzutach do pełnych, ustanowiony przez Leszka Torkę, 

wielokrotnego mistrza Polski indywidualnie i drużynowo. 

Turniej rozgrywany był w  niety-
powej dla zawodów kręglarskich 
formule. W  eliminacjach każdy 
zawodnik wykonywał 60 rzutów 
do  pełnych. Uzyskane w  tej fazie 
wyniki decydowały o  rozstawie-
niu w  sesji fi nałowej rozgrywanej 
w systemie play-off  (na każdym eta-
pie zawodnicy mieli do dyspozycji 
po 10 rzutów, a przy remisach obo-
wiązywały tzw. rzuty zwycięstwa). 
Już w  eliminacjach poznanianin 
Leszek Torka rozgrzał licznie zgro-
madzoną publiczność, bijąc rekord 
kręgielni w  rzutach do  pełnych, 
który aktualnie wynosi 415 punk-
tów. Była to zapowiedź emocji, któ-
re czekały kibiców do  ostatniego 
rzutu turnieju. 

Nieoczekiwane zmiany miejsc
Zaproponowana przez organiza-
torów formuła sprawiła, że do  sa-
mego końca kolejność na turniejo-
wym podium pozostawała sprawą 
otwartą, a  to tylko podgrzewało 
coraz bardziej atmosferę. Wpraw-
dzie Leszek Torka, świeżo upieczo-
ny rekordzista, po pierwsze miej-
sce sięgnął dość pewnie, ale już za 
jego plecami walka o srebro i brąz 
przyniosła zaskakujące rezultaty. 
Przykładowo Mateusz Kraczewski, 
który w eliminacjach zajął dopiero 
7. miejsce, w końcowej klasyfi kacji 
był drugi, natomiast na  trzecich 
miejscach zawody ukończyli Ad-
rian Karch (22. w  eliminacjach) 
oraz Borys Piasta (28. w  elimina-
cjach). Z  kolei dwaj brzeszczanie, 
Krzysztof Pałka i  Ryszard Kotra 
(odpowiednio 2. i  3. w  elimina-
cjach) swoje turniejowe zmagania 

zakończyli już na 1/16 fi nału.
Zwycięzca rywalizacji mężczyzn 

w  niedalekiej przeszłości klasyfi -
kowany był w  pierwszej ósemce 
rankingu najlepszych kręglarzy 
świata. Jest dwukrotnym indywi-
dualnym mistrzem Polski, a o dru-
żynowy czempionat kraju sięgał 
kilkunastokrotnie.

W turnieju obok licznej 
reprezentacji gospodarzy 

wystąpili goście z Gostynia, 
Kościana, Krakowa, Leszna, 
Pleszewa, Poznania, Tarno-

wa, Wejherowa i Wronek.

Zaskakującymi wynikami syp-
nęło również w  rywalizacji pań. 
Najlepsza w  eliminacjach Małgo-
rzata Konieczna (Wronki) w  fa-
zie pucharowej dotarła jedynie 
do  ćwierćfi nału. Zwyciężyła Syl-
wia Kaczmarek, która eliminacje 
ukończyła na 2. miejscu. Znaczny 
postęp w  stosunku do  eliminacji 
uczyniły za to reprezentantki Brze-
ska. Ewa Obrzut, Izabela Cebula 
i Kinga Kolbusz w końcowej klasy-
fi kacji uplasowały się w  pierwszej 
czwórce, chociaż eliminacje ukoń-
czyły poza strefą medalową. 

Najlepsi zawodnicy i  druży-
ny otrzymały nagrody i  puchary. 
Osobne nagrody przyznane zostały 
też za zaliczenie w  fazie elimina-
cyjnej największej liczby „dziewią-
tek”. Wśród pań w tej konkurencji 
zwyciężyła Małgorzata Konieczna, 
a wśród mężczyzn Bartłomiej Hy-
nek. Dodajmy, że sędzią zawodów 
był Ryszard Słowik. WP

Organizatorzy turnieju składają podziękowania wszystkim, którzy służyli 
pomocą w przygotowaniu i sprawnym jego przebiegu. Jednym z inicjato-
rów tego przedsięwzięcia był Patryk Paryło, nadal czynny kręglarz, który 
nie tylko startował w zawodach (dotarł do 1/8 fi nału), ale prowadził też 
statystyki. Podziękowania kierują też do burmistrza Brzeska Tomasza 
Latochy za ufundowanie okazałych pucharów dla zwycięzców. Nagrody 
ufundowali też sami zawodnicy sekcji kręglarskiej BOSiR-u. Na słowa 
uznania zasługują pracownicy kręgielni, którzy perfekcyjnie przygotowali 
obiekt, dzięki czemu zawodnicy osiągali bardzo dobre wyniki.

Marek Dadej (dyrektor BOSiR)
Zawody upamiętniające naszego Przyjaciela, znakomitego kręglarza, 
sędziego, trenera i wychowawcę wielu pokoleń sportowców zorgani-
zowaliśmy dzięki inicjatywie licznej grupy brzeskich miłośników tego 

sportu, dla których Boguś pozostanie w pamięci na 
zawsze. Poziom turnieju był bardzo wysoki, więc 
Boguś byłby na pewno zadowolony. On uwielbiał 
takie wydarzenia, w które angażował się na sto 
procent zarówno jako organizator i jako uczest-

nik. Było nam bardzo miło, że gośćmi honorowymi 
Memoriału byli Paweł Kulka i Bruno Kulka – syn 
i wnuk Bogumiła. Satysfakcjonująca jest frekwen-

cja, która najlepiej świadczy, że Boguś był w 
naszym środowisku człowiekiem niezwykle 
lubianym i cieszącym się zasłużonym auto-
rytetem. Dlatego zrobimy wszystko, aby co 
roku organizować turniej upamiętniający 
Bogumiła Kulkę i już serdecznie wszyst-
kich zapraszamy na kolejne jego edycje. 
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kich zapraszamy na kolejne jego edycje. 

WYNIKI ZAWODÓW
KOBIETY
1. Sylwia Kaczmarek (Wronki),
2. Ewa Obrzut (Brzesko),            
3. Izabela Cebula, Kinga Kolbusz (obie Brzesko).

MĘŻCZYŹNI
1. Leszek Torka (Poznań), 
2. Mateusz Kraczewski (Leszno),
3. Adrian Karch (Leszno), Borys Piasta (Poznań).

DRUŻYNOWO
1. Brzesko I (Marcel Kociołek, Bartłomiej 
Kordecki, Krzysztof Szuba)

2. Gostyń/Leszno/Pleszew (Marek Podyma,
Przemysław Spychaj, Jerzy Szulc)

3. Brzesko II (Jakub Kuryło, Patryk Kuryło, 
Jakub Tomczyk).

NAJWIĘCEJ „DZIEWIĄTEK”
KOBIETY: Małgorzata Konieczna - 8 (Wronki), MĘŻCZYŹNI: Bartłomiej Hynek - 11 (Brzesko)

SPORT
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SprintemII Bieg Pamięci Ofi ar
Bombardowania – WYNIKI

DZIEWCZĘTA
150 m: 1. Kornelia Kostecka, 2. Julia Kmieć, 3. Aleksandra Marecik.
300 m: 1. Joanna Dziadowiec, 2. Lena Kaleta, 3. Wiktoria Marecik.
600 m: 1. Weronika Dziadowiec, 2. Klara Gawin, 3. Izabela Glonek.
1 km (do 8 lat): 1. Otylia Sadowska, 2. Łucja Kania.
1 km (9-10 lat): 1. Lena Folmer, 2. Zuzanna Gicala, 3. Julia Rojkowicz.
1 km (11-15 lat): 1. Julia Warchoł, 2. Julia Kapałka, 3. Oktawia Mikos.

CHŁOPCY
150 m: 1. Robert Taf, 2. Wojciech Rudek, 3. Aleksander Kościółek.
300 m: 1. Leon Kądziołka, 2. Albert Gawin, 3. Filip Biel.
600 m: 1. Hubert Młotkiewicz, 2. Jan Gniadek, 3. Rafał Dziadowiec.
1 km (do 8 lat): 1. Leon Kasperczyk, 2. Antoni Kopacz, 3. Remigiusz Ryba.
1 km (9-10 lat): 1. Leon Sadowski, 2. Julian Kasperczyk, 3. Ignacy Kania.
1 km (11-15 lat): 1. Hubert Młotkiewicz, 2. Jakub Wróbel, 3. Karol Gicala.

KOBIETY
1 km (kat. 16+): 1. Aneta Tomasik, 2. Joanna Rojkowicz, 3. Julia Trela.
Nordic Walking (5,2 km): 1. Sylwia Kasprzyk, 2. Jolanta Wiktor,
3. Beata Jeleń.
10 km (open): 1. Patrycja Świerczek, Marcelina Kocój, Joanna Gutfrańska.
10 km (16-29): 1. Gabriela Ryba, 2. Joanna Jajeśnica, 3. Joanna Łopatka.
10 km (30-39): 1. Małgorzata Sacha, 2. Sylwia Buzowska, 3. Maria Ryba.
10 km (40-49): 1. Agnieszka Dębowska, 2. Justyna Gach-Michalska, 
3. Małgorzata Sanocka.
10 km (50+): 1. Urszula Kęder, 2. Irena Wiatr, 3. Teresa Pajor.
Najszybsza mieszkanka osiedla Słotwina: Teresa Pajor.

MĘŻCZYŹNI
1 km (16+): 1. Seweryn Kaczmarczyk, 2. Adam Widła, 3. Bartosz Sadowski.
Nordic Walking (5,2 km): 1. Wojciech Karłowski, Michał Florek, 3. Ta-
deusz Kowalczyk.
10 km (open): 1. Jakub Molczyk, 2. Grzegorz Bednarz, 3. Krzysztof Ptak.
10 km (16-29): 1. Radosław Chojecki, 2. Hubert Zapiór, 3. Mateusz Nosek.
10 km (30-39): 1. Dominik Papuga, 2. Piotr Kubit, 3. Krzysztof Pagacz.
10 km (40-49): 1.Marek Sikon, 2. Jakub Ciura, 3. Daniel Flądro.
10 km (50+): 1. Paweł Molczyk, 2. Antoni Ligęza, 3. Mariusz Podgórniak.
Najszybszy mieszkaniec osiedla Słotwina: Hubert Zapiór.
Najstarszy uczestnik zawodów: Józef Makuch (73 lata).
Najmłodszy uczestnik zawodów: Kacper Możgin (2 lata).
Nagrodę specjalną za propagowanie dyscypliny Nordic Walking na 
ziemiach brzeskich otrzymał mieszkaniec Jadownik Jan Gzyl.

BOSiR w Superlidze    

PŁYWANIE
Podczas rozgrywanych w Rzymie 
Mistrzostwach Europy w pływa-
niu seniorów (11-17 sierpnia) 18- 
letni Ksawery Masiuk, były zawod-
nik BOSiR Brzesko, w fi nałowym 
wyścigu na 100 metrów stylem 
grzbietowym zajął 6. miejsce.

W rozgrywanych w Limie Mi-
strzostwach Świata juniorów (30 
sierpnia – 4 września) Ksawery 
Masiuk zdobył sześć medali – 
cztery złote i dwa brązowe. Polak 
zwyciężył na dystansach 50 i 100 
metrów stylem grzbietowym (na 
tym pierwszym dystansie ustano-
wił nowy rekord Polski seniorów 
– 24,44!), był także członkiem 
„złotych sztafet” 4 x 100 metrów 
(mieszanej i chłopców). Do swojego 
medalowego dorobku dołożył jesz-
cze brązowe krążki na 200 metrów 
grzbietem indywidualnie oraz w 
sztafecie chłopców 4 x 200 metrów 
stylem dowolnym.

Przypomnijmy, że w czerwcu 
wychowanek między innymi Mar-
cina Kacera (BOSiR Brzesko) wy-
walczył w Budapeszcie brązowy 
medal MŚ seniorów, a w lipcu w 
rumuńskiej Otopeni zdobył sześć 
medali (3 złote i 3 brązowe) na Mi-
strzostwach Europy juniorów. 

KRĘGLE
Kręgielnia BOSiR Brzesko gościła 
uczestników XVI Ogólnopolskiego 
Turnieju w Kręglach Klasycznych 
Osób Niewidomych i Słabowidzą-
cych (18-21 sierpnia) zorganizowa-
nego przez Stowarzyszenie Kultu-
ry Fizycznej, Sportu i Turystyki 
Niewidomych i Słabowidzących 
CROSS, a współfi nansowanego 
przez Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki oraz PFRON. Swój wkład 
fi nansowy miała również Gmina 
Brzesko. W zawodach uczestniczy-
ło ponad 70 zawodniczek i zawod-
ników z 19 klubów.

Zwycięzcy w poszczególnych 
kategoriach
Kobiety:
B1 - Barbara Szypuła (Piekary 
Śląskie),
B2 - Jadwiga Szamal (Łódź),
B3 - Irena Curyło (Tarnów).
Mężczyźni:
B1 – Jan Zięba (Stąporków),
B2 – Wojciech Puchacz (Nysa),
B3 –Albert Sordyl (Tarnów)

11 września zainaugurowała rozgrywki Superliga Mężczyz
 w kręglach klasycznych. Wystartowała w nich drużyna BOSiR 

Brzesko, która po dwóch pierwszych kolejkach zajmowała 
drugie miejsce.

Brzesko po wielu latach powraca 
do rozgrywek najwyższej ligi krę-
glarskiej w kraju. Reprezentujący
nasze miasto zespół to mieszanka 
mających spory bagaż doświad-
czeń zawodników i uzdolnionej 
młodzieży, w gronie której wy-
różniają się medaliści Mistrzostw 
Świata juniorów – Jakub Kuryło i
Gabriel Zastawnik.
Dla brzeskiej ekipy inauguracja 
ligowych zmagań wypadła niezwy-
kle okazale. W pierwszej kolejce 
BOSiR zmierzył się we Wronkach 
z tamtejszym KK Dziewiątka-Ami-
ca, by po pasjonującej walce zwy-
ciężyć 5:3. Najokazalszy dorobek 
punktowy zaliczył w tym meczu 
Jakub Tomczyk (581 pkt), do jego 
wysokiego poziomu dostosowali 
się wspomniani Kuryło (570 pkt) i 
Zastawnik (573 pkt). Każdy z tych 
trzech graczy zdobył po jednym 
punkcie drużynowym. Ponieważ 
gospodarze uzyskali również trzy 
punkty drużynowe, o triumfi e 
brzeszczan zadecydowała korzyst-

na różnica strąconych kręgli
3337:3305. 
Równie emocjonujący był pierwszy 
mecz BOSiR-u we własnej kręgiel-
ni rozegrany z KS Alfa-Vector
Tarnowo Podgórne. Miejscowi nie 
przestraszyli się wielokrotnych mi-
strzów Polski i dzielnie stawili opór 
faworytom. Dla brzeskiej druży-
ny ponownie punktowali Kuryło, 
Tomczyk i Zastawnik, jednak tym 
razem to przeciwnicy strącili wię-
cej kręgli (3326:3410 na korzyść 
przyjezdnych) i to oni sięgnęli osta-
tecznie po dwa duże punkty.
Postawa zespołu z Brzeska dobrze 
rokuje na dalszą część sezonu, co 
pozwala wierzyć, iż do juniorskich 
sukcesów przybędą również okaza-
łe osiągniecia w kategorii seniorów. 
Dodajmy, że oprócz wspomnia-
nej wcześniej trójki skład kadry 
BOSiR-u Brzesko tworzą Damian 
Czernecki, Bartłomiej Hynek, Łu-
kasz Łazowski, Piotr Morawiec, 
Krzysztof Soból i Edward Szuba. 
WP
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Koło Gospodyń Wiejskich „Stanisławianki” ze Szczepanowa reprezentowało gminę Brzesko 
na wyjątkowym wydarzeniu w Gdowie, gdzie odbyły Ludowe Dożynki 

na skalę ogólnopolską, połączone  z III Festiwalem Podpłomyka Plebańskiego. 

Organizatorzy dożynek wydzielili „Stanisławian-
kom” specjalne stoisko, przy którym goście mo-
gli delektować się specjalnością szczepanowskiej 
kuchni regionalnej – pasztetem z cukinii z czosn-
kowym dipem. „Kartę dań” uzupełniały prawdzi-
we wiejskie ser, masło, serwatka  i chleb, kiszone 
ogórki oraz pomidory prosto z przydomowych 
ogródków. Miło nam przypomnieć, że redaktorzy 
BIM-u mieli już okazję kosztować prawdziwego 
rarytasu, jakim jest pasztet z cukinii. Przepis na 
jego przyrządzenie zamieściliśmy w sierpniowym 
wydaniu naszego czasopisma. Kilka słów należy 
też poświęcić serwowanemu w Gdowie wiejskiemu 
masłu, które wyrabiane było na miejscu, a jedny-
mi z jego „producentów” byli między innymi poseł 
Władysław Kosiniak-Kamysz i burmistrz Tomasz 
Latocha. „Stanisławianki” zostały bardzo ciepło 
przyjęte w Gdowie, skąd wyjeżdżały bogatsze o 
nową kulinarną umiejętność. Aktywnie uczestni-
czyły w warsztatach pieczenia podpłomyków ple-

Koło Gospodyń Wiejskich w Jasieniu ofi cjal-
nie rozpoczęło działalność w lutym 2019 roku. 
Pierwszy raz zaprezentowało się w sierpniu tego 
samego roku podczas Małopolskiego Festiwalu 
Smaku zorganizowanego przez Miejski Ośrodek 
Kultury na brzeskim Rynku. Kulinarna propo-
zycja koła przygotowana na tę imprezę – pierogi 
z makrelą i natką i kilka innych potraw – przy-
padła do gustu najwytrawniejszym smakoszom, 
a panie i panów „pozytywnie zakręconych” 
zmotywowały do kolejnych działań na rzecz lo-
kalnej społeczności. Tym bardziej, że KGW z 
Jasienia otrzymało od Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa nagrodę, które prze-
znaczono na zakup kuchennego sprzętu.

„Pozytywnie Zakręceni” organizują wie-
le akcji na rzecz rozwoju swojego sołectwa, na 
przykład zbiórkę pieniędzy na zakup książek 

bańskich, a sztukę tę opanowały do perfekcji.   
Gospodynie Wiejskie ze Szczepanowa wybrały 

się na dożynki w towarzystwie nieodłącznej Muć-
ki, jednej z dwóch w kraju sztucznych krów natu-
ralnych rozmiarów. Mućka – jak szczepanowska 
kilkuletnia już tradycja nakazuje – wszędzie tam, 
gdzie się pojawia, wzbudza olbrzymie zaintere-
sowanie tłumów śmiałków i śmiałkiń (jeśli takie 
słowo istnieje) chcących udowodnić, że w dojeniu 
sztucznej, cierpliwie znoszących jakiekolwiek tru-
dy, rogacizny nie mają sobie równych. WP 

- Naszej przewodniczącej Ali dziękujemy za przy-
gotowanie przepięknych wianków. Podziękowania, 
za wsparcie w zorganizowaniu wyjazdu i dostąpie-
nie zaszczytu reprezentowania naszej gminy, skła-
damy też burmistrzowi Tomaszowi Latosze oraz 
dyrektorce  Wydziału Strategii i Rozwoju Pani 
Barbarze Kuczek – podsumowuje udział „Stani-
sławianek”  w dożynkach Anna Lubowiecka, 
sołtys Szczepanowa. 

do miejscowej biblioteki. To, co ugotują i upie-
ką, wystawiają na kiermaszach organizowanych 
przy okazji licznych pikników. Zebrane pienią-
dze obsesyjnie – jak ktoś powiedział – przeka-
zują na rzecz mieszkańców, chociaż przecież – 
zgodnie z ustawą o kołach gospodyń wiejskich 
– mogliby wybrać się chociażby na wycieczkę.

Członkowie jasieńskiego KGW wraz z inny-
mi mieszkańcami mocno zabiegali o utworzenie 
w tej miejscowości placu zabaw dla dzieci. Ich 
marzenie ziści się już niebawem. Jak już na ła-
mach BIM-u informowaliśmy, Urząd Miejski 
pozyskał w tym roku dofi nansowanie w wysoko-
ści 195 tysięcy złotych z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na budowę placu rekreacyj-
nego, który powstanie przy ulicy Nowy Świat. 
Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 266  392 
złote. WP

Stanisławianki w GdowieStanisławianki w Gdowie

Zupa  z soczewicą i pomidoramiZupa  z soczewicą i pomidorami
- poleca  KGW Pozytywnie Zakręceni w Jasieniu

Lista składników
50 g czerwonej soczewicy, 500 g świeżych pomi-
dorów lub 1 puszka krojonych, 500 ml bulionu 
drobiowego lub warzywnego, 1/2 cebuli, 2 ząbki 
czosnku, 2 łyżki oliwy extra vergine, przyprawy
(sól, pieprz, 1 łyżeczka kurkumy, 1 łyżeczka przy-
prawy curry w proszku, 1/2 łyżeczki ostrej pa-
pryki), 1/4 szklanki śmietanki 30%, z kartonika, 
słodkiej, 2 łyżki posiekanej zieleniny np. bazylii 
lub kolendry lub natki pietruszki.

Garść ciekawostek
Głównym składnikiem zupy jest soczewica. By 
dowiedzieć się o niej czegoś więcej, warto zajrzeć 
do często cytowanego przez nas Iskier Przewod-
nika Sztuki Kulinarnej: Starożytni Żydzi jadali so-
czewicę zmieszaną z pszenicą jako potrawę pokutną 
w czasie żałoby lub ogólnego niedostatku. W kuchni 
greckiej i rzymskiej uchodziła za potrawę ubogich 
oraz niektórych fi lozofów, którzy spożywając socze-
wicę demonstrowali w ten sposób swą pogardę dla 
zbytku i spraw doczesnych. Soczewica trafi ła rów-
nież i do starożytnej medycyny: Hipokrates (460-
377) zalecał przeciwko cierpieniom wątroby wywar 
z soczewicy i... psiego mięsa. – My postawimy jed-
nak na klasyczny bulion.

Przygotowanie
W garnku na oliwie zeszklić pokrojoną w ko-
steczkę cebulę. Dodać przeciśnięty przez praskę 
czosnek i mieszając smażyć jeszcze przez minutę.
Dodać suchą soczewicę, przyprawy i wymieszać.
Wlać bulion i zagotować. Przykryć i gotować do 
miękkości soczewicy przez ok. 15 - 20 minut. Do-
dać obrane i pokrojone w kostkę pomidory (wraz 
z sokiem i nasionami) lub krojone pomidory z 
puszki i gotować przez ok. 15 minut pod uchy-
loną pokrywą, od czasu do czasu zamieszać. W 
międzyczasie w razie potrzeby doprawić solą i pie-
przem. Odstawić z ognia i wymieszać ze śmietan-
ką oraz posiekaną zieleniną.

Smacznego!

PROSTO Z KUCHNI
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Za zasługi dla obronności kraju

Odznaczenia dla rzemieślników

Dyrektorzy szkół

Przyznane przez ministra obrony 
narodowej odznaczenie wręczył 
jej szef Wojskowego Centrum 
Rekrutacji w Tarnowie, ppłk An-
drzej Korytko. Marianna Nowak 
wychowała trzech synów, którzy w 
przeszłości wzorowo pełnili zasad-
niczą służbę wojskową. Najstarszy 
z nich, Rafał Nowak, był żołnie-
rzem 10 Warszawskiego Pułku Sa-
mochodowego. Zbigniew Nowak 
służył w Łasku, gdzie stacjonował 
10 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego 
OPK. Krzysztof Nowak, który to-
warzyszył pani Mariannie podczas 
słotwińskich uroczystości, miał 4 
lata, kiedy na warszawskim Bemo-
wie został sformowany 4 Batalion 
Radiotechniczny. Nawet wtedy 

Przyznane zostały też wyróżnienia dla najlepszego mistrza 
Romana Ambroziaka i jego ucznia Kacpra Marcinkowskiego.

Za wieloletnią współpracę przy organizacji Diecezjalnego Święta
Chleba Pucharem Rzemiosła nagrodzona została Aleksandra Dziedzic 

(na zdjęciu).

Odznaczenia wręczali:
wiceprezes Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego Janusz Kowalski, 

członek Zarządu ZRP Tadeusz Szewczyk oraz prezes Zarządu Rady 
Izby Rzemieślniczej w Tarnowie Andrzej Kuta.

Szable Kilińskiego przyznane przez Kapitułę złożoną 
z członków Zarządu ZRP otrzymali:

Benedykt Zygadło – kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy
w Tarnowie oraz Stanisław Kociołek – Podstarszy Cechu Rzemiosł 

Różnych w Bochni.

Platynowe Medale im. Jana Kilińskiego otrzymali:
Krzysztof Bigaj Krzysztof, Andrzej Potępa oraz Marek Pukal.

Złote Medale im. Jana Kilińskiego otrzymali:
Magdalena Przybyło, Henryk Myszka, Jan Palej oraz Jan Zelek.

Srebrne Medale im. Jana Kilińskiego otrzymali:
Lucyna Moskalik, Krystyna Nykiel, Henryk Kołdras oraz Jan Nalepka.

Honorowe Odznaki Rzemiosła otrzymali:
Klaudia Golonka, Monika Michalczyk, Stanisław Burkiewicz,

Krzysztof Cichoń, Andrzej Mroczek, Paweł Nawrocki, Piotr Piotrowski 
oraz Krzysztof Święch.

Akty powierzenia otrzymali:  
Elżbieta Krzyżak – Przedszkole nr 9 w Brzesku

Ilona Latocha-Dylewska – Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzesku
Ewa Łupińska-Toroń – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku

Beata Wojtoń – Przedszkole nr 1 w Jadownikach
Dorota Wójcik – Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku 

Katarzyna Zaleśna – Przedszkole w Porębie Spytkowskiej
Michał Fudala – Szkoła Podstawowa w  Buczu

Marek Kossoń – Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach
Piotr Podłęcki – Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzesku (na zdjęciu)  
Tomasz Wietecha – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jadownikach

nie przypuszczał, że w przyszłości 
tutaj właśnie będzie pełnić służbę 
wojskową. Do rezerwy przeszedł 
w stopniu starszego kaprala (jego 
dwaj bracia byli kapralami). Tylko 
jednostka Rafała funkcjonuje do 
dziś, kontynuując tradycje 1 Dywi-
zjonu Samochodowego powstałego 
w 1919 roku. Od 1996 roku pułk 
nosi imię majora Stefana Starzyń-
skiego. Jednostki, w których słu-
żyli Zbigniew i Krzysztof, zostały 
rozformowane na początku XXI 
wieku. Wszystkim trzem braciom 
pozostaje wspomnienie i duma, że 
służbę wojskową pełnili w elitar-
nych formacjach Wojska Polskie-
go. Pani Marianna z kolei ma pra-
wo być dumna ze swoich synów. IL

5 września br., podczas uroczystości upamiętniających ofi a-
ry bombardowań węzła kolejowego Brzesko-Słotwina w 1939 
roku, miało miejsce miłe wydarzenie. Mieszkanka Poręby 
Spytkowskiej, Marianna Nowak, została odznaczona srebr-

nym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.

Diecezjalne Święto Chleba to tradycyjnie okazja do wręczenia 
odznaczeń resortowych i uhonorowania osób szczególnie za-
służonych dla rozwoju rzemiosła. Poniżej przedstawiamy listę 

osób, które w tym roku dostąpiły tego zaszczytu.

Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego dziesięcio-
ro dyrektorów placówek oświatowych odebrało z rąk burmi-
strza Brzeska Tomasza Latochy akty powierzenia stanowisk, 

które – w wyniku konkursu – pełnią od 1 września br.
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