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  Brzeskie
  kalendarium

   42 lata temu
„Można zaryzykować stwierdzenie, 
że Stanisław Borowiec jest chyba 
najbardziej znanym pracownikiem 
Browaru w Brzesku - Okocimiu. 
Został odkryty przez Krakowski Dom 
Kultury, który w 1964 r. stworzył 
Wojewódzki Klub Plastyków 
Amatorów. Pan Stanisław 
w szczególności upodobał sobie 
pejzaże… Najbardziej znaczące są 
jednak, tak dla samego artysty, jaki 
otoczenia, rzeźby plenerowe. Jego 
autorstwa jest m.in. koziołek przy 
kufl u piwa będący herbem Browaru, 
lwy stojące obok przyzakładowego 
przedszkola, czy wreszcie 
wspaniałych rozmiarów orzeł 
strzegący wejścia na teren zakładu.”
           (Temi, 25 października 1980 r.)

   20 lat temu
„Po raz siódmy w Kielcach najlepsze 
polskie zespoły folklorystyczne 
walczyły o I nagrodę Festiwalu 
Zespołów Artystycznych Wsi 
Polskiej. Nagroda spoczywa 
w galerii trofeów świetlicy 
wiejskiej w Porębie Spytkowskiej. 
Występujący w tym Festiwalu po raz 
pierwszy „Porębianie” pozostawili 
w pokonanym polu 37 najlepszych 
zespołów z całego kraju.” 

     (Dziennik Polski, 
15 października 2002)

   9 lat temu
„29 września odbyło się uroczyste 
otwarcie Domu Ludowego 
w Jadownikach, który dzięki 
przebudowie i odnowie zyskał 
nowoczesne i funkcjonalne oblicze. 
Modernizacja i przebudowa 
budynku wraz z budową parkingu 
i placu utwardzonego została 
przeprowadzona w ramach 
dofi nansowania z Małopolskiego 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2007-2013. Działanie: 
Rozwój obszarów wiejskich.”    

(BIM, październik 2013)

Piknik na osiedlu Kopaliny-Jagiełły
1 października odbył się coroczny piknik na osiedlu Kopaliny-Jagiełły. Tym razem ze względu
na deszczową aurę impreza przeniesiona została w gościnne progi przedszkola „Pod 
Magnolią”. W programie znalazły się m.in. występy przedszkolaków, zabawy dla najmłodszych, 
pokazy sprzętu strażackiego, pokaz pierwszej pomocy oraz występ muzyczny Bogusława 
Żytniewskiego.
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Ambasadorzy Brzeska
JACEK HOŁYSZ WE FRANCJI

Jacek Hołysz jest jednym z  czołowych europejskich 
kolekcjonerów odznak. Urodził się w  Brzesku, od 
dwudziestu lat mieszka we Francji. Falerystyką zajmuje się 
ponad czterdzieści lat, o czym informuje francuski katalog 
odznak. Brzeszczanie pamiętają go głównie jako zawodnika 
i wiceprezesa Okocimskiego Klubu Sportowego i członka 
Rady Miejskiej (1998-2002). Piłkarską pasję pielęgnował 
również we Francji, jako piłkarz CS Saint Eloy oraz autor 
tekstów sportowych.

Jak sam wspomina, jego zainteresowanie odznakami 
rozpoczęło się dokładnie 5 grudnia 1981 roku i było ściśle 
związane z nieżyjącym już Januszem Kukulskim – legendą 
polskiego kolekcjonerstwa odznak piłkarskich. Tego dnia 
w Krakowie zorganizowana została giełda kolekcjonerska, 

na której wystawiano właśnie odznaki Kukulskiego.
Na początku odznaki zdobywał głównie w  ramach wymiany korespondencyjnej oraz 

na  giełdach i  targach, najpierw krajowych, potem zagranicznych, m.in. w Pradze, Genui, 
Antwerpii, Berlinie, Bazylei, Gelsenkirchen, Freiburgu i  Budapeszcie. Wraz z  rozwojem 
technologii pojawiły się aukcje internetowe, na  których do  dziś pojawiają się prawdziwe 
perełki. Obecnie jego kolekcja liczy ok. 25 tysięcy odznak z  całego świata, z  czego prawie 
wszystkie to odznaki emaliowane. W wypowiedzi dla francuskiego katalogu kolekcjonerskiego 
Jacek Hołysz zdradził, że główny profi l jego zainteresowań to europejskie odznaki piłkarskie. 
Najbardziej ceni te z  Włoch, Szwajcarii, Portugalii, Hiszpanii, Polski oraz te z  Ameryki 
Południowej. Marzy o możliwości pokazania swojej kolekcji publicznie. KW

   25 lat temu
„W wyniku wylania Uszwicy
w Brzesku, wśród wielu 
podtopionych budynków znalazł 
się między innymi zabytkowy Pałac 
Goetzów, w którym aktualnie mieści 
się Zespół Szkół Ekonomicznych.
Z puli pieniędzy przeznaczonych 
przez Narodowy Bank Polski 
na usuwanie skutków powodzi 25 
tysięcy złotych wygospodarowano 
na prace remontowe w tej właśnie 
szkole.”    

(Gazeta Krakowska,
2 października 1997)
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ny w 2020 roku. Za kwotę około pół miliona 
złotych, wyłożonych przez brzeski samorząd, 
a wykonano wówczas prace ziemne, fundamen-
towe i  izolacyjne. W  2021 roku rozpoczął się 
drugi etap polegający na  doprowadzeniu bu-
dowanego obiektu do  stanu surowego. Koszt 
tych prac wyniósł 2 381 480 zł, w sporej części 
pokryty dzięki dofinansowaniu pozyskanego 
przez Urząd Miejski z  Rządowego Funduszu 
Inicjatyw Lokalnych (finansowanego przez 
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19). Jak już 
informowaliśmy, ten drugi etap został zamknię-
ty jeszcze przed końcem tegorocznych wakacji. 
Ponieważ znajdujące się na pierwszym piętrze 
budowanego obiektu pomieszczenia zostały od-
dane „pod klucz”, od 12 września br. odbywają 
się w  nich regularne zajęcia dydaktyczne, co 
znacznie usprawniło funkcjonowanie szkoły.

 Wielkimi krokami zbliża się ostateczny finał 
inwestycji tak długo oczekiwanej w  Mokrzy-

skach. Jeśli ceny materiałów i usług nie ulegną 
zmianie (co wydaje się mało prawdopodobne), 
to koszt całej budowy zamknie się kwotą w wy-
sokości około 5 milionów złotych, z  czego 2,5 
miliona złotych to środki własne gminy). Do 
Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach uczęszcza 
aktualnie prawie 250 uczniów, którzy z niecier-
pliwością oczekują na  pierwsze lekcje wycho-
wania fizycznego w nowej hali. Już niebawem 
zostanie powołany do  życia nowy Uczniowski 
Klub Sportowy, właśnie w  tej miejscowości. 
Chęć korzystania z tego obiektu wyrażają także 
przedstawiciele licznych stowarzyszeń sporto-
wych działających w pobliżu. Burmistrz Brze-
ska Tomasz Latocha zapowiada, że na tym nie 
koniec realizowanej przez samorząd rozbudowy 
przyszkolnej infrastruktury sportowej. W pla-
nach inwestycyjnych na  najbliższe lata ujęto 
sukcesywną budowę hal sportowych w Buczu, 
Porębie Spytkowskiej i Szczepanowie. ZW

Zakres prac zawartych w trzecim etapie obej-
muje wykonanie sportowej posadzki (po-
wierzchnia ponad tysiąc metrów kwadrato-
wych), wyposażenie obiektu, montaż instalacji 
teletechnicznej (nagłośnienie), roboty budow-
lane na poddaszu) oraz instalacje elektryczne, 
wodne, gazowe, kanalizacyjne i  centralnego 
ogrzewania. Ponadto na zewnątrz hali powsta-
ną miejsca postojowe, place manewrowe i chod-
niki. Wykonana zostanie też kanalizacja desz-
czowa. Wartość wszystkich prac oszacowana 
została na 1 997 000 złotych brutto, a ich koszt 
będzie w całości pokryty ze środków własnych 
Gminy Brzesko. 

Przypomnijmy zatem, że pierwszy etap bu-
dowy hali w  Mokrzyskach został zrealizowa-

WYDARZENIA

Hala w Mokrzyskach (styczeń 2022) - Fot. Roman Kapuściński

Wnętrze hali sportowej (sierpień 2022)

Od lewej: Józef Firmuga (właściciel firmy MATEO)
i burmistrz Brzeska Tomasz Latocha

BRZESKO-MOKRZYSKA. Umowa na III etap
Trwa budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mokrzyskach. 12 października, w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Brzesku, została zawarta umowa z tarnowskim Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowo-Handlowym MATEO 
na wykonanie trzeciego, ostatniego  etapu tej inwestycji.
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Pół wieku z „Gryfem”Pół wieku z „Gryfem”
12 i 13 października Brzeskie Towarzystwo Gryf świętowało półwiecze działalności.  Śmiało można stwierdzić, że role 

się odwróciły. Tym razem ci, którzy zajmują się utrwalaniem historii sami się w niej zapisali.

Obchody rozpoczęło odsłonięcie pamiątkowego 
postumentu na  skwerze przed RCKB, który 
dzięki staraniom Gryfu nosi imię Jana Burli-
kowskiego. Nie bez powodu na  patrona tego 
miejsca wybrano właśnie brzeskiego kroni-
karza. Przede wszystkim w  tym roku przypada 
110 rocznica jego urodzin i  25 rocznica śmierci. 
Poza tym pełnił on funkcję prezesa i faktycznego 
organizatora pracy Towarzystwa przez wiele lat. 
Przez swoją mozolną pracę pozostawił dla potom-
nych Kroniki – bezcenny obraz miasta i powiatu 
uchwycony i  oparty na  faktach. Za jego działal-
ność i  przeogromną pracę na  rzecz środowiska, 
w jakim przyszło mu żyć, Towarzystwo wystąpiło 
do Rady Miasta o trwałe uhonorowanie jego pa-
mięci (…) – pissze prezes Mieczysław Mietła we 
wstępie do biuletynu Brzeski Gryf. Uroczyste-
go odsłonięcia tablicy dokonali burmistrz To-
masz Latocha oraz syn nowego patrona skweru 
Stanisław Burlikowski.

Ważnym punktem uroczystości było wrę-
czenie Brzeskiemu Towarzystwu „Gryf” Me-
dalu na Wstędze Za Zasługi dla Miasta Brze-
ska nadanego przez Radę Miejską w Brzesku 
na  mocy uchwały podjętej 28 września 2022 

roku. Medal  wręczyli przewodnicząca Rady 
Miejskiej Maria Kądziołka, burmistrz Tomasz 
Latocha oraz wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej Adrian Zaleśny. Rozstrzygnięto również 
powiatowy konkurs wiedzy „Oni tworzyli hi-
storię Ziemi Brzeskiej” (wyniki konkursu za-
mieszczamy na str. 31). W części artystycznej 
z krótkim recitalem wystąpił Krzysztof Musiał.

Na drugim piętrze RCKB (sala 212) dostęp-
na jest również przygotowana we współpracy 
z  MOK-iem wystawa przedstawiająca postaci 
ważne dla historii miasta: rodziny Goetzów 
i  Petersów, Kazimierza Missony, Henocha 
Klapholza, Jana Władysława Brzeskiego, Szy-
mona Bernadzikowskiego, Jana Burlikowskie-
go,  Franciszka Mleczki i Haliny Biernat.

Drugi dzień obchodów upłynął pod zna-
kiem konferencji historycznej „Wpływ trzech 
pokoleń Goetzów-Okocimskich na  rozwój rol-
nictwa, gospodarki oraz edukacji i  kultury 
w Polsce południowo-wschodniej na przełomie 
XIX i XX wieku” . Referaty wygłosili dyrek-
tor Browaru Okocim Michał Napieracz, prof. 
Włodzimierz Sady, prof. Andrzej Chochół oraz 
dr Piotr Duda. KW Życiorys i dokonania Jana Burlikowskiego

przedstawił jego syn, Stanisław.

WYDARZENIA
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Główny dzień tegorocznych Senioraliów wy-
padł w czwartek, 22 września, a rozpoczął się 
mszą świętą w intencji Pogodnej Jesieni Życia 
odprawionej w Kościele Mariackim, po czym 
odbyła się uroczysta Parada Seniorów do Parku 
Jordana, głównego miejsca wydarzeń. Program 
imprezy, na który złożyły się odczyty, prelekcja 
i wykłady oraz wiele występów artystycznych, 
był szczelnie wypełniony do późnego wieczora. 
Ich ozdobą były koncerty Duo Performance 
oraz Alexandra Martineza. Wielkim przeży-
ciem był udział w „Międzypokoleniówce” – za-
bawie tanecznej prowadzonej przez światowej 
sławy 84-letnią DJ Wikę. Dużym powodzeniem 
cieszył się również Pokaz Mody 60+ z udziałem 
Stylowych Seniorów Głosu Seniora, w skład 
którego już od ponad miesiąca wchodzą także 
reprezentantki Brzeska.

W gronie głównych organizatorów Senio-
raliów są Międzynarodowy Instytut Rozwo-
ju Społecznego MIRS oraz Stowarzyszenie 
MANKO, z którymi Urząd Miejski w Brzesku 
zawarł w tym roku porozumienie dotyczące 
współpracy na rzecz aktywizacji osób powyżej 
60 roku życia. Pierwszą wspólną inicjatywą 
było Senior Party zorganizowane w połowie 
sierpnia na Ranczu Pasja, w którym uczestni-
czyło około 600 mieszkańców gminy Brzesko. 
Podczas tego wydarzenie zainaugurowano wy-
dawanie Ogólnopolskich Kart Seniora, któ-
re nadal można otrzymać w siedzibie Urzędu 
Miejskiego. Warunkiem ich otrzymania jest 
ukończone 60 lat życia i zamieszkanie na te-
renie gminy Brzesko. Karty upoważniają do 
korzystania ze zniżek oferowanych przez fi rmy 
handlowe i usługowe, które przystąpiły do tego 
programu.

Reprezentacja Brzeska do Krakowa wyje-
chała pod przewodnictwem Barbary Kuczek, 
koordynator Gminy Brzesko ds. seniorów. 

Opiekunem grupy był Daniel Szczupał, a za 
obsługę medialną odpowiedzialna była Paulina 
Miś-Wiewióra. Umożliwienie 60-letnim brzesz-
czanom licznego i zorganizowanego udziału w 
Senioraliach to jeden z wielu elementów roz-
poczętej niedawno współpracy. Burmistrz To-
masz Latocha, który na pewien czas dołączył 
do brzeskiej reprezentacji, zapowiada kolejne 
propozycje skierowane do seniorów.

Brzescy uczestnicy Senioraliów wysoko oce-
niają działania brzeskiego samorządu na rzecz 
tej grupy wiekowej. Podkreślają przy tym 
zgodnie, że takiego zainteresowania ich potrze-
bami ze strony lokalnych władz, jakie zauwa-
żalne jest w ostatnich dwóch latach wcześniej 
nigdy nie było. WP

W ostatnim miesiącu na listę fi rm 
honorujących Ogólnopolskie Karty Seniora 
w gminie Brzesko wpisały się dwa punkty 
usługowe.

Klub „36 minut”
(Brzesko, os. Jagiełły 15) 
oferuje 50% zniżki na opłatę wpisową.

Inwersja Sylwetki 
(Brzesko, Kościuszki 36) 
oferuje 30% rabatu na wszystkie zabiegi.

WYDARZENIA

W Urzędzie Miejskim (pokoje nr 12 i 13, na 
parterze) 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 
gotowych honorować OKS w swoich 
placówkach.

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

Ponad 60-osobowa reprezentacja gminy Brzesko uczestniczyła w kulminacyjnym 
dniu IX Międzynarodowych Senioraliów odbywających się tradycyjnie w Krakowie. 

Wyjazd brzeskich seniorów na to wydarzenie sfi nansował Urząd Miejski.

Gmina Brzesko na Senioraliach

UWAGA!
Nowe punkty
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INWESTYCJE

Tęczowa coraz piękniejsza

Zakres wszystkich robót remonto-
wych jest bardzo szeroki. Zmoder-
nizowany zostanie blisko dwuki-
lometrowy odcinek drogi łączącej 
gminy Brzesko i  Nowy Wiśnicz. 
Zakończono już prace polegają-
ce na  umocnieniu przydrożnych 
rowów tzw. korytkami oraz prze-
łomów. Wykonana została też prze-
budowa zniszczonych przepływów 
decydujących o  udrożnieniu sys-
temu odwodnienia oraz przepustu 
poprzecznego pod drogą. 

W  dniu, w  którym oddawali-
śmy bieżący numer BIM-u do dru-
ku, kładziona była nowa nawierzch-
nia asfaltowa (warstwa wiążąca 
i ścieralna). Już niebawem zostanie 
wykonane oznakowanie poziome, 

a wzdłuż drogi zamontowane będą 
trzy nowe wiaty przystankowe. Po 
zakończeniu prac znacznie poprawi 
się komfort przejazdu nie tylko dla 
mieszkańców Poręby Spytkowskiej, 
ale też obu sąsiadujących ze sobą 
gmin. Ograniczone zostaną w  du-
żym stopniu natężenie hałasu oraz 
emisja spalin.

Burmistrz Brzeska Tomasz La-
tocha oraz przedstawiciele firmy 
wykonującej remont jeszcze raz 
przepraszają wszystkich użytkow-
ników tej drogi za występujące 
w związku z tym czasowe utrudnie-
nia. Te uciążliwości zostaną na pew-
no wszystkim wynagrodzone dzięki 
już teraz widocznemu podniesieniu 
standardu ulicy Tęczowej. HP  

W decydującą fazę wchodzi remont ulicy Tęczowej w Porębie Spytkowskiej. 
Jest to jedna z inwestycji realizowanych przy dofinansowaniu z Polskiego 

Ładu. Całkowity jej koszt wynosi ok. 1,6 miliona złotych, przy udziale 
własnym gminy Brzesko w wysokości 412 500 zł.

Trwa remont Słonecznej

Na początku października br. roz-
począł się remont 130-metrowego 
odcinka ulicy Słonecznej w Brze-
sku (od Partyzantów do Błękitnej). 
Zdegradowana nawierzchnia asfal-
towa zostanie zastąpiona brukową 
kostką. Remontowany fragment 
drogi znajduje się w strefie zamiesz-
kiwanej przez wiele osób. Droga 
jest wprawdzie dwukierunkowa, 
jednak jej szerokość praktycznie 
wyklucza możliwość mijania się 
przez dwa samochody, toteż ruch 
uliczny odbywa się tutaj wahadło-
wo. Po ulicy poruszają się też piesi, 

Blisko milion złotych wyda brzeski 
samorząd na  dwie inwestycje re-
alizowane aktualnie na  ulicy Jana 
Pawła II Brzesku. Równolegle pro-
wadzone są budowa ścieżki rowero-
wej z chodnikiem dla pieszych oraz 
montaż oświetlenia ulicznego. Prace 
zostaną zakończone jeszcze w  tym 
roku.

Ścieżka rowerowa z chodnikiem 
powstaje na odcinku o długości oko-
ło 600 metrów i  jest kontynuacją 
istniejącego już chodnika. Koszt tej 
inwestycji został wstępnie oszaco-
wany w wysokości 538 910 złotych 
i zostanie w całości pokryty ze środ-
ków własnych gminy.

którzy od lat mają tutaj pierwszeń-
stwo przed pojazdem. Informuje 
o tym znak drogowy D-40 „strefa 
zamieszkania”. Zastosowanie kostki 
brukowej spowoduje, że kierow-
ca będzie miał wyraźny sygnał, że 
przejeżdżając przez ul. Słoneczną 
znajduje się w strefie obowiązywa-
nia tego znaku, co automatycznie 
uruchomi większą czujność. Nowa 
nawierzchnia i odpowiednie ozna-
kowanie na pewno poprawią stan 
bezpieczeństwa. Koszt wykona-
nych prac zostanie pokryty ze środ-
ków własnych gminy. AB  

Nieco wcześniej rozpoczął się zle-
cony przez Urząd Miejski montaż 
ulicznego oświetlenia. Do tej pory, 
postawiono już 22 latarnie. Bur-
mistrz Brzeska Tomasz Latocha 
zdecydował jednak o  rozszerzeniu 
sieci o dodatkowych 6 latarni, dzię-
ki czemu oświetlona zostanie także 
część ulicy Sikorskiego. Wartość 
tego zadania oscyluje w  granicach 
362 tysięcy złotych. Po zakończeniu 
całej inwestycji dokonany będzie jej 
odbiór i  podłączenie lamp do  sieci 
energetycznej.

Już niedługo oświetlenie uliczne 
będzie montowane także wzdłuż 
ulic Oświecenia i Odrodzenia. MB

Ulica Jana Pawła IIUlica Jana Pawła II
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INWESTYCJE

Zakończyły się prace remontowe na ulicy Szcze-
panowskiej Bocznej w Brzesku, będące niejako 
uzupełnieniem gruntownej modernizacji drogi 
na odcinku od ulicy Solskiego do skrzyżowania 
z ulicą Profesora Franciszka Bujaka.

Remont Szczepanowskiej Bocznej przepro-
wadzony został na powierzchni 1400 metrów 
kwadratowych (jezdnia plus pobocza). Stara, 
mocno sfatygowana już nawierzchnia betonowa 
została wzmocniona nakładką asfaltową. Koszt 
wykonanych już prac wyniósł blisko 250 tysięcy 
złotych i został w całości pokryty ze środków 
własnych gminy Brzesko. Pozostaje jeszcze wy-
konanie wjazdu na tę drogę, którego budowa 
wejdzie w zakres trwającej właśnie moderniza-
cji prawie kilometrowego odcinka głównej ulicy 
Szczepanowskiej.

Na generalny remont tej ulicy brzeski samo-
rząd pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg dofi nansowanie w wysokości 680 883 zło-
tych (488 422 zł w tym roku, 192 461 zł w przy-
szłym), co aktualnie stanowi 40 procent łącznej 
wartości prac. Według szacunkowych obliczeń z 
czerwca br. koszt inwestycji powinien zamknąć 
się kwotą 1,7 miliona złotych (przed przetargiem 
był o 600 tysięcy złotych niższy).   

W ramach prac remontowych na długości 
952 metrów zostanie położona nowa nawierzch-
nia asfaltowa, będzie też wybudowany chodnik 
długości 595 metrów. Zakres zaplanowanych 
działań obejmuje też wykonanie odwodnienia i 
poboczy. Zastosowane zostaną również rozwią-
zania poprawiające bezpieczeństwo – radarowy 
wyświetlacz prędkości i jedno wyniesione przej-
ście dla pieszych. Na pozostałych przejściach 
pojawi się dodatkowe oznakowanie. Większość 
prac zostanie wykonana w tym roku.

Przy ulicy Strażackiej Bocznej w Jasieniu roz-
począł się montaż czterech latarni w technologii 
LED. Koszt prowadzonych prac wyniesie około 
40 tysięcy złotych, a zostanie pokryty częściowo 
z Funduszu Sołeckiego, a częściowo z budżetu 
gminy Brzesko. W  ten sposób ulica zostanie 
oświetlona w 70 procentach. W przyszłym roku 
nastąpi dokończenie inwestycji polegające na za-
montowaniu jeszcze dwóch kolejnych latarni.

Oświetlenie ulicy Strażackiej Bocznej to 
kolejny etap tegorocznych prac polegających 
na poprawie bezpieczeństwa w newralgicznych 
miejscach gminy Brzesko. Właśnie rozpoczęła 
się procedura przygotowawcza dotycząca do-
świetlenia trzech przejść dla pieszych – w Brze-
sku na  ulicy Kościuszki oraz na  ulicy Leśnej 
przy zjeździe na autostradę, a także w Jasieniu 
na ulicy Marii Konopnickiej. Planowane prace 
zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Ponad-
to będzie przeprowadzona wymiana tzw. opraw 
dwunastu latarni na Placu Targowym i czterech 
na przylegającym do niego parkingu.

Tylko w tym roku w samym Brzesku wymie-
niono latarnie przy ulicach Królowej Jadwigi, 
Szarych Szeregów i Mościckiego. W Okocimiu 
zamontowano sześć nowych latarni wzdłuż dol-
nej części ulicy Zamkowej, dzięki czemu cała 
droga jest już oświetlona. Od kilku miesięcy 
przy Alei Solidarności w  Brzesku gotowa jest 
linia oświetleniowa, która w najbliższym czasie 
powinna zostać podłączona do głównej sieci. OH    

Na początku października zakończył się remont 
ulicy Mościckiego. W zakres modernizacji Mo-
ścickiego weszły frezowanie starej nawierzchni 
drogowej, wymiana nawierzchni istniejącego, 
mocno zdegradowanego chodnika z  płytek be-
tonowych na kostkę betonową wraz z częściową 
wymianą krawężników i  obrzeży. Odnowio-
no również słupki segregacyjne zlokalizowane 
w chodniku na niektórych odcinkach oraz przy-
krawężnikowego ścieku do odprowadzania wód 
opadowych. W kilku innych miejscach została 
przeprowadzona wymiana części krawężników 
i naprawa chodników. Przebudowano też wjaz-
dy na teren sąsiadującego z ulicą wjazdów na te-
ren targowiska. AB

W tym miesiącu rozpoczął się remont parkingu 
znajdującego się przy blokach „pod szpitalem” 
czyli, przy ulicy Kościuszki w Brzesku. Moder-
nizacja tego miejsca to odpowiedź na wniosek 
mieszkańców, poparty przez zarząd Osiedla Ko-
ściuszki-Ogrodowa na  czele z  przewodniczącą 
Marią Kądziołką. Obecna betonowa nawierzch-
nia parkingu jest mocno zniszczona. Teraz zo-
stanie zastąpiona kostką brukową. Przy okazji 
remontu o pół metra zwiększy się szerokość bie-
gnącej w tym miejscu ulicy, co znacznie uspraw-
ni kierowcom manewrowanie pojazdami. Re-
mont podzielony został na dwa etapy, aby jak 
najbardziej zminimalizować wynikające z  jego 
utrudnienia. Koszt modernizacji parkingu o po-
wierzchni 200 metrów kwadratowych (plus 
poszerzenie ulicy) wyniesie około 160 tysięcy 
złotych i zostanie w całości pokryty ze środków 
własnych gminy Brzesko. W  przyszłym roku 
planowany jest remont chodnika położonego po 
drugiej stronie osiedlowej drogi. HP

Kolejne dwie nowe wiaty przystankowe pojawiły 
się na terenie gminy Brzesko. Władze samorzą-
dowe planują jeszcze w  tym roku montaż na-
stępnych zadaszeń w miejscach zatrzymywania 
się pojazdów komunikacji zbiorowej.
Te dwie nowe wiaty stanęły w  Mokrzyskach 
przy ulicy Wiślanej oraz w  Jasieniu przy uli-
cy Wiedeńskiej. Przy okazji odnowiono jedną 
z wiat znajdujących się przy ulicy Uczestników 
Ruchu Oporu w  Brzesku. Odnowa polegała 
na  wymianie zdewastowanych wcześniej ele-
mentów, uszkodzonych przez zbyt krewkich 
mieszkańców.
Jeszcze w tym roku nowe wiaty zostaną posta-
wione w  Okocimiu przy ulicy Goetzów Oko-
cimskich (na wysokości dworku) oraz w Porę-
bie Spytkowskiej przy ulicy Kasztelana Spytka 
(w pobliżu szkoły).
Zarówno zakup jak i  montaż tych wiat odby-
wają się przy uruchomieniu środków własnych 
gminy.  OH

Szczepanowska
Boczna

Światła na Strażackiej

Mościckiego po remoncie

Remont parkingu

Nowe wiaty
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WYDARZENIA

Strażacy z nowym sprzętem Twoja Krew Ma Moc Pomagania

Akcja HDK na Szczepanowskiej

Zakończenie sezonu

WFOŚiGW realizuje jeden z  rzą-
dowych programów skierowanych 
w  pierwszej kolejności do  jedno-
stek OSP działających w  struktu-
rach KSR-G, w  związku z  czym 
częściej niż inne dysponowanych 
do  akcji ratowniczo-gaśniczych. 
OSP Jadowniki i OSP Szczepanów 
nie po raz pierwszy skutecznie za-
biegały o fi nansowe wsparcie z tego 
źródła, czego efektem jest systema-
tyczne wzbogacanie i uzupełnianie 
bazy sprzętowej i wyposażenia uży-
wanego w bieżącej działalności. 

OSP Jadowniki dzięki wsparciu 
zakupiła ostatnio detektor wieloga-
zowy, motopompę pływającą Nia-

Na terenie Komendy Powiatowej 
Policji w Brzesku miała miejsce cy-
kliczna akcja oddawania krwi zor-
ganizowana przez działający przy 
tejże jednostce Klub Honorowych 
Dawców Krwi oraz Zarząd Tere-
nowy NSZZ Policjantów. Przedsię-
wzięcie odbywało się w ramach ak-
cji „103 litry krwi na 103 rocznicę 
powstania Policji”.

Mimo postępu medycyny wciąż 
nie odkryto produktu, który mógł-
by z powodzeniem zastąpić krew 
człowieka. Gdy w wyniku wypad-
ku czy operacji tracimy krew, je-
dynym rozwiązaniem na jej uzu-
pełnienie jest przetoczenie jej od 
dawcy (transfuzja krwi). Podczas 
tego zabiegu niezwykle ważne jest, 
aby grupa krwi dawcy i biorcy była 
zgodna. Warto pamiętać, że osoba z 
grupą krwi; „0” jest uniwersalnym 
dawcą, z kolei osoba o grupie krwi 
„AB” jest uniwersalnym jej biorcą. 

Mimo niesprzyjającej pogody 
do  mobilnego krwiobusu zgłosi-
ło się 36 osób, spośród których 31 
spełniało kryteria dopuszczające 
do udziału w akcji. Od każdej oso-
by pobrano 450 mililitrów krwi, co 
daje w sumie 13,95 litra.

Organizatorzy serdecznie dzię-
kują wszystkim uczestnikom nie-
dzielnej akcji za cenny dar, którym 
zechcieli się podzielić z potrzebują-
cymi tej cennej pomocy. Podzięko-
wania należą się także tym, którzy 

HDK MotoJadowniki ofi cjalnie zakończył sezon motocyklowy 
w niedzielę 25 września. Na Bocheniec tradycyjnie przyjechało 

ponad tysiąc motocyklistów, którzy wzięli udział w mszy 
świętej odprawionej w ich intencji w kościele św. Anny. 

Organizatorzy przyjęli swoich gości tradycyjnym żurkiem, po 
czym wszyscy wyruszyli na Paradę Motocyklową, której trasa 
wiodła przez miejscowości położone w północnej części gminy 
Brzesko. Współorganizatorem niedzielnego pikniku był Urząd 

Miejski w Brzesku.

gara, pilarkę Stihl oraz cztery latar-
ki kątowe. Koszt zakupu wyniósł 12 
402 złote, z czego 4807 zł stanowiło 
dofi nansowanie, a 7595 zł to środki 
własne. 

Koszt ostatnich zakupów, przy 
wsparciu z tego samego funduszu, 
dokonanych przez OSP Szczepa-
nów, to wydatek w  wysokości 15 
065 zł.  Dofi nansowanie wyniosło 
5982 zł, a  środki własne – 9083 
zł. Przedmiotem zakupu były wen-
tylator oddymiający, wytwornica 
piany, przenośna drabina ratowni-
cza, bosak dielektryczny oraz dwa 
komplety sprzętu do  oznakowania 
terenu akcji. KS

Jeśli decydujemy się na oddanie 
krwi, dajemy innej osobie szansę 
na powrót do zdrowia lub nawet 
ratujemy jej życie!

Podczas przeprowadzonej akcji, 
jak zawsze w pełni profesjonalna 
i świetnie zorganizowana ekipa 
mobilnego punktu poboru krwi z 
Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Krako-
wie zarejestrowała 35 osób, które 
odpowiedziały na apel, by podzie-
lić się tym bezcennym „darem ży-
cia”. Wśród donatorów znaleźli się 
nie tylko policjanci i pracownicy 
Policji, ale również strażacy, pra-
cownicy Prokuratury Rejonowej w 
Brzesku oraz – co szczególnie cie-
szy – mieszkańcy Brzeska i okolicz-
nych miejscowości, których liczba 
z akcji na akcję stale rośnie. Osta-
tecznie 27 osobom udało się oddać 
12350 ml, co jest bardzo dobrym 
wynikiem. Klub HDK Brzesko

z obiektywnych przyczyn nie zosta-
li zakwalifi kowani do udziału w tej 
akcji – za obywatelską postawę oraz 
bezinteresowną chęć ratowania 
ludzkiego zdrowia i życia.

HDK MotoJadowniki znany jest 
z  szeregu akcji charytatywnych 
i  promujących szeroko rozumiane 
ratownictwo medyczne. Między 
innymi każdemu otwarciu i zakoń-
czeniu sezonu motocyklowego towa-
rzyszą akcje honorowego dawstwa 
krwi. IL

Dwie jednostki OSP z terenu gminy Brzesko, należące do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – z Jadownik i ze Szczepanowa – 

dokonały ostatnio zakupu sprzętu specjalistycznego o łącznej wartości 27 
467 złotych. Obie pozyskały wcześniej na ten cel dofi nansowanie 

ze środków „Ogólnopolskiego Programu fi nansowania służb ratowniczych” 
w łącznej wysokości 10 790 złotych. 

W pierwszą niedzielę października, na placu Kazimierza Wielkiego została 
przeprowadzona akcja honorowego dawstwa krwi pod hasłem „Twoja 

Krew Ma Moc Pomagania”, zorganizowana przez burmistrza Brzeska 
Tomasza Latochę oraz HDK MotoJadowniki. W ciągu czterech godzin 

zebrano łącznie blisko 14 litrów życiodajnego płynu.

Fot. Roman Kapuściński
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Punkty wydawania
preparatów jodowych

LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA 

W związku z działaniami militarny-
mi na terytorium Ukrainy powstaje 
szereg zagrożeń dla krajów sąsied-
nich, w tym teoretycznie mogące 
wystąpić zagrożenie radiacyjne. 
Mając na względzie bezpieczeń-
stwo mieszkańców Gmina Brzesko 
przygotowana jest nawet na taką 
ewentualność i wyznaczyła miejsca, 

Celem projektu jest pełne wdrożenie 
działań określonych w Małopolskim 
Regionalnym Planie Działań dla 
Klimatu i Energii, przyjętym przez 
Zarząd Województwa Małopolskie-
go w dniu 18 lutego 2020. To mię-
dzy innymi promocja odnawialnych 
źródeł energii, poprawa efektywno-
ści energetycznej, a  także szeroko 
zakrojone działania na  rzecz prze-
ciwdziałania i adaptacji do skutków 
zmian klimatu. 

Realizowane zadanie integruje 
najważniejsze obszary ochrony śro-
dowiska: jakość powietrza, zapo-
bieganie zmianom klimatycznym, 
gospodarkę odpadami oraz ochro-
nę przyrody i  krajobrazu. Dodat-
kowo w  ramach projektu w  Sta-
rostwie Powiatowym w  Brzesku 
w  Wydziale Ochrony Środowiska 
działa doradca ds. klimatu i środo-
wiska. Głównymi jego zadaniami 
jest inicjowanie wspólnych działań, 
projektów i  akcji edukacyjnych 
we współpracy z  gminami, opra-
cowanie strategicznych dokumen-
tów i  planów zarządzania energią 
i  klimatem będących w  kompe-
tencji powiatów, a  także wymiana 

W związku z wejściem w życie no-
wych przepisów, Małopolski Urząd 
Wojewódzki w Krakowie informu-
je, że w celu zrekompensowania 
wzrostu kosztów cen na rynku ener-
gii, w tym kosztów opału, na mocy 
ustawy z dnia 15 września 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie niektórych źródeł ciepła 
w związku z sytuacją na rynku pa-
liw (Dz. U. poz. 1967) wprowadzo-

Termin na  składanie wniosków 
o  wypłatę tego dodatku upływa 
30 listopada 2022 r., a  gmina ma 
miesiąc na  wypłatę przyznanego 
dodatku.  Wzór wniosku stanowi 
załącznik do  rozporządzenia Mini-

w których w razie zagrożenia moż-
na będzie otrzymać tabletki jodku 
potasu. Punkty te byłyby urucho-
mione tylko wówczas jeśli nastąpi-
łoby jakiekolwiek ryzyko skażenia 
radioaktywnego na terenie kraju. 
Obecnie takie punkty nie są ak-
tywne, jednak warto się zapo-
znać z ich lokalizacją.

doświadczeń i  dobrych praktyk 
pomiędzy gminami na  obszarze 
powiatu. Projekt zakłada również 
stworzenie akcji edukacyjno-in-
formacyjnych w  zakresie ochrony 
klimatu, ochrony powietrza i zapo-
biegania powstawaniu odpadów. 

Obecnie w ramach zadania roz-
poczęto realizację kampanii ,,Ak-
cja Segregacja”, której celem jest 
zwrócenie uwagi najmłodszych 
na  potrzebę segregacji śmieci. 
Drugim planowanym zadaniem 
jest kampania ,,Budujemy EKO 
DOM”, w  ramach której zorgani-
zowane zostanie szkolenie dotyczą-
ce budowania domu nie tylko eko-
logicznego, ale przede wszystkim 
energooszczędnego. Skierowana 
do  mieszkańców kampania daje 
możliwość nie tylko udziału w pre-
lekcji, ale również skorzystania 
z darmowego wsparcia ekspertów. 
Projekt jest realizowany przez Wo-
jewództwa Małopolskie we współ-
pracy z  27 partnerami. Budżet 
projektu to 16,4 mln EUR (ok. 
70 mln zł), z czego: 60% Program 
LIFE, 35% NFOŚiGW, 5% wkład 
własny partnerów.

ny został dodatek dla gospodarstw 
domowych z tytułu wykorzystania 
niektórych źródeł ciepła.

Zgodnie z ww. ustawą, dodatek 
ten przysługuje w przypadku gdy 
głównym źródłem ogrzewania tego 
gospodarstwa jest: kocioł na pali-
wo stałe, kominek, koza, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchenny, pieco-
kuchnia albo piec kafl owy na pali-
wo stałe i wynosi odpowiednio:

stra Klimatu i Środowiska z dnia 20 
września 2022 r. w sprawie wzoru 
wniosku o wypłatę dodatku dla go-
spodarstw z  tytułu wykorzystywa-
nia niektórych źródeł ciepła. 
(Dz.U. poz.1974)

W 2021 roku Powiat Brzeski przystąpił do realizacji projektu zintegrowanego 
LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla 

Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego”. 

Urząd Miejski
Brzesko, ul. Głowackiego 51

Kryta Pływalnia BOSiR
Brzesko, ul. Wiejska 12

Kręgielnia BOSiR
Brzesko, ul. Browarna 13A

Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Brzesko, ul. Solskiego 13

Remiza OSP
Mokrzyska, ul. Kościelna 1

Remiza OSP
Bucze, ul. Floriana 1

Remiza OSP
Jadowniki, ul. Krakowska 100

Remiza OSP
Jasień, ul. Mazurkiewicza 37

3000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł 
na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem 
biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
1000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł
na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia albo piec kafl owy, zasilane drewnem kawałkowym,
500 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy 
zasilany skroplonym gazem LPG,
2000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Remiza OSP
Okocim, ul. Goetzów
Okocimskich 142

Remiza OSP
Poręba Spytkowska,
ul. Kasztelana Spytka 93

Publiczna Szkoła Podstawowa
Sterkowiec, ul. Sosnowa 20

Remiza OSP
Szczepanów, ul. Rynek
Szczepanowski 23

Remiza OSP
Wokowice, ul. Centralna 44

Zespół Szkolno - Przedszkolny
Jadowniki, ul. Szkolna 5

Regionalne Centrum Kulturalno - 
Biblioteczne
Brzesko, pl. Targowy 10
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Czyste Miasto BrzeskoCzyste Miasto Brzesko
Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha, Stowarzyszenie Czysta Polska, Fundacja PKO BP, Nadleśnictwo Brzesko oraz brzeskie koło Światowego Związku 

Żołnierzy AK – to organizatorzy dwóch równoległych akcji ekologicznych i edukacyjnych, które odbyły się w ostatni piątek września. 

Urząd Miejski wraz ze Stowarzyszeniem Czy-
sta Polska zorganizowały akcję w  ramach 
projektu „Czyste, Zielone Miasta”, któremu 
patronuje TV Polsat. Akcja rozpoczęła się 
na terenie Gminnego Parku Rekreacji i Wypo-
czynku usytuowanego pomiędzy osiedlami Ja-
giełły i Ogrodowa. Wzięli w niej udział ucznio-
wie brzeskich szkół, którzy wspólnie zajęli się 
sprzątaniem obiektu i przylegających do niego 
terenów zielonych. W wydarzeniu mógł uczest-
niczyć każdy, komu bliska jest ekologia i este-
tyka miasta. W  programie akcji znalazły się 
również przygotowane przez Miejskie Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej ekologiczne 
warsztaty, które odbyły się przed budynkiem 
Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecz-
nego. Przeprowadzony został także konkurs 
plastyczny o tematyce ekologicznej. 

Równolegle brzeskie koło ŚZŻAK wraz 
z Fundacją PKO BP zorganizowały akcję „Po-
zwólmy Ziemi Oddychać”, w  której również 
wzięli udział uczniowie brzeskich szkół, a tak-
że harcerze zrzeszeni w Hufcu ZHP Brzesko. 
Uczestnicy obu projektów wybrali się do pobli-
skiej Jodłówki, gdzie na  terenach należących 
do  Nadleśnictwa Brzesko zasadzili 50 dębów 
w ramach akcji „Czyste, Zielone Miasta” oraz 
800 Dębów Pamięci o  żołnierzach AK w  ra-
mach akcji „Pozwólmy Ziemi Oddychać”. KB

Zarząd brzeskiego koła  ŚZŻ AK dziękuje: 
Fundacji PKO BP za przekazane środki na realizację grantu,
Telewizji Polsat News i Stowarzyszeniu Program Czysta Polska za promowanie i przekazanie 
telewidzom relacji z tej akcji.
Burmistrzowi Brzeska Tomaszowi Latosze za wsparcie i osobisty udział w sadzeniu „Dębów 
Pamięci”.
Młodzieży z LO w Brzesku, dyrektorowi Liceum w Brzesku Ryszardowi Ostrowskiemu, 
opiekunowi Koła Historycznego im. AK przy LO w Brzesku Piotrowi Dudzie, zuchom, harcerzom, 
instruktorom i komendantowi Szczepu Czarnego z Jadownik Bartłomiejowi Turlejowi oraz 
druhom i prezesowi OSP Morzyska dh Krzysztofowi Pacurze, dyrektorowi oddziału Brzesko 
PKO BP Antoniemu Skórnógowi, dyrektorowi MPEC Brzesko sp. z o.o. Tadeuszowi Pasierbowi 
za wspaniałą pracę przy akcji sadzenia drzew „Pozwólmy Ziemi Oddychać”.
Szczególne podziękowania brzeskie koło ŚZŻ AK kieruje do pracowników Nadleśnictwa 
Brzesko i do nadleśniczych Pawła Dzięgielowskiego i Jana Saferny oraz leśniczego Stanisława 
Rosy.
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Policjanci „po służbie”Policjanci „po służbie”

Brzeskie koło SEiRP liczy obecnie 88 człon-
ków, w tym 23 kobiety. Sześć osób to członko-
wie honorowi, a dziesięć to członkowie wspie-
rający. Głównymi zadaniami stowarzyszenia 
są aktywizacja byłych funkcjonariuszy policji, 
wspieranie ich rodzin oraz pomoc i doradztwo 
w różnych sytuacjach życiowych. Na bieżąco 
zbierane i analizowane są informacje dotyczące 
spraw fi nansowych i bytowo-socjalnych człon-
ków. Opieką objęte są także wdowy po zmar-
łych już emerytach. Prowadzona jest także 
działalność ukierunkowana rozrywkę, rekre-
ację i wypoczynek. Dlatego organizowane są 
międy innymi spotkania integracyjne i tury-
styczne wyjazdy. 

Siedziba brzeskiego koła SEiRP znajduje 
się w budynku Komendy Powiatoej Policji w 
Brzesku przy ulicy Piłsudskiego 21. W każ-
dą środę od gosziny 9.00 do 12.00 pełniione 
są dużury. Nie są to jednak sztywne termniny. 

Do 5 grudnia uczniowie szkół śred-
nich oraz 7. i 8. klas szkół podsta-
wowych mogą zgłaszać udział w 
VI edycji konkursu historycznego 
„Znamy wasze imiona”, którego 
celem jest przywracanie pamięci o 
przedwojennej żydowskiej społecz-
ności Brzeska i powiatu brzeskie-
go. Teraz, 77 lat po zakończeniu II 
wojny światowej, pamięć o tych lu-
dziach zaczyna zanikać. (…) Jednak 
jeszcze możemy odtworzyć tę część 
historii. Żyją jeszcze ludzie, którzy 
pamiętają swoich żydowskich sąsia-
dów (…) – czytamy we wstępie do 
regulaminu.

Zadaniem uczestników jest od-

szukanie śladów społeczności ży-
dowskiej na terenie powiatu brze-
skiego i utrwalanie ich. W wyborze 
formy panuje duża dowolność. 
Liczy się historia, nie sposób jej 
przedstawienia. Poprzednie edy-
cje pokazały, że często pojedyncze, 
rodzinne wspomnienia okazały się 
przyczynkiem do samodzielnych 
śledztw ujawniających pasjonujące 
historie. 

Organizatorami konkursu są 
Miejski Ośrodek Kultury w Brze-
sku oraz stowarzyszenie „Pamięć 
i dialog. Wspólna historia”. Patro-
nat honorowy sprawuje burmistrz 
Tomasz Latocha. KW

W razie potrzeby osoby oczekujące pomocy 
miga umówić się na spotkanie w biurze w in-
nym terminie. Zarząd z Brzeska w 2021 roku 
do Komisji Socjalnej przy Komendancie Wo-
jewódzkim Policji w Krakowie skierował 100 
wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych, 
a w pierwszej połowie tego roku 45 wniosków.

Gośćmi zebrania w Brzesku byli prezes Za-
rządu Wojewódzkiego SEiRP Jan Kaczmar-
czyk, Komendant Powiatowy Policji Bogusław 
Chmielarz, burmistrz Brzeska Tomasz Lato-
cha, prezes zarządu koła w Tarnowie i członek 
ZG SEiRP Bogdan Tabiś oraz sekretarz ZG 
SEiRP w Warszawie. Piotr Styczyński. Pod-
czas obrad wybrano delegatów na Wojewódzki 
Zjazd SEiRP w Krakowie. Zostali nimi Barba-
ra Skrzekucka-Laska, Roman Gurgul, Stani-
sław Hanek, Henryk Majda. Składy zarządu 
oraz komisji rewizyjnej na najnowszą kadencję 
podajemy obok. WP 

Prezes WeiRP w Brzesku 
Henryk Majda

Nasze zebranie było 
pierwszym od trzech lat. 
Wcześniej było to nie-
możliwe ze względu na 
pandemię COVID-19. 
Oczywiście, nie zawiesli-
śmy działalności, jednak  
mocno ją ograniczy-
liśmy. Nawet kontakty 
prywatne z powodu epi-
demicznych obostrzeń 

były bardzo utrudnione. Nadal jednak stano-
wimy grupę, której działania doceniają nasi 
członkowie. Pragnę zaznaczyć, że zrzeszeni w 
naszych szeregach emeryci  i renciści to nie 
są osoby dalekie od roszczeniowych postaw. 
Owszem, dbamy o swoje interesy, ale bardzo 
chętnie uczestniczymy w życiu społecznym. Są 
wśród nas aktywni społecznicy, radni, członko-
wie rad sołeckich, ławnicy sądowi. Należą się im 
za to gorące podziękowania. Przy okazji, w imie-
niu zarządu i całego stowarzyszenia, przekazu-
ję serdeczne podziękowania dla Komendanta 
Powiatowego Policji Bogusława Chmielarza za 
systematyczną pomoc w kwestiach urzyma-
nia i wyposażenia naszego biura. Dziękuję też 
Zarządowi Wojewódzkiemu SEiRP z wspieranie 
naszej codziennej działalności.

Zarząd SEiRP w Brzesku
KADENCJA 2022-2026
Prezes – Henryk Majda
Z-ca prezesa – Roman Gurgul
II z-ca prezesa – Stanisław Wąs
Sekretarz – Stanisław Hanek
Skarbnik – Barbara Skrzekucka-Laska

Komisja Rewizyjna
SEiRP w Brzesku
KADENCJA 2022-2026
Przewodniczący – Paweł Drab
Zastępca – Kazimierz Powroźnik 
Członek – Edmund Pokładowski

W sali obrad Urzędu Miejskiego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze brzeskiego koła 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji, podczas którego dokonanowy wyboru składu zarządu 

na nową kadencję. Wybrano też delegatów na na Zjazd Wojewódzki Zjazd SEiRP, które w tym roku 
obchodzi 25-lecie istnienia. 

Od  lewej: Stanisław Hanek, Henryk Majda, Jan Kaczmarczyk, Tomasz Latocha, Bogusław Chmielarz,
Bogdan Tabiś i Piotr Styczyński

Znamy wasze imiona
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa pomoże rodzinom, którym za-
graża utrata płynności fi nansowej w związ-
ku z wystąpieniem w 2022 r. np. gradobicia, 
czy powodzi w gospodarstwie - poinformo-
wał resort rolnictwa. O pomoc w wysokości 
5 lub 10 tys. zł będzie można wnioskować do 
15 listopada.

Aby ubiegać się o wsparcie fi nansowe 
należy do 15 listopada złożyć wniosek do 
właściwego biura powiatowego ARiMR (ze 
względu na miejsce zamieszkania członka 
rodziny ubiegającego się o pomoc). Odpo-
wiedni formularz jest dostępny na stronie in-
ternetowej Agencji.

Resort dodał, że do wniosku trzeba będzie 
dołączyć m.in.: kopię protokołu oszacowania 
szkód lub uwierzytelniony przez producen-
ta rolnego wydruk protokołu oszacowania 
szkód albo wydruk kalkulacji oszacowania 
szkód; zgodę współwłaścicieli – w przypadku, 
gdy gospodarstwo rolne jest przedmiotem 
współwłasności.

Zastrzeżono, że za datę złożenia wniosku 
uważa się datę wpływu prawidłowo wypeł-
nionego i kompletnego wniosku do biura po-
wiatowego Agencji. Postępowania w sprawie 
przyznania pomocy nie będzie wszczęte, je-
śli wniosek zostanie złożony bądź wpłynie do 
ARiMR po 15 listopada.

Pomoc 
suszowa 

za 2022 rok

OGŁOSZENIA

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

TelefonMiastoUlicaRabatFirma Kod
Pocztowy
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MOK Brzesko
27 października – Spotkanie z Jerzym Skar-
żyńskim – Dziennikarz zaprezentuje koncert 
Paula McCartneya z tegorocznego festiwalu 
Glastonbury. Wstęp wolny.
Początek godz. 18:00
29 października – Koncert Muzyki Klasycz-
nej – Wystąpią muzycy uczący w Szkole 
Muzycznej I Stopnia w Brzesku. Wstęp wolny.
Początek godz. 17:00
13 listopada – Ławeczka w słońcu – Spektakl 
komediowy. W rolach głównych Wojciech 
Wysocki, Sylwester Maciejewski i Grażyna 
Barszczewska. Bilety do nabycia na kupbile-
cik.pl oraz biletyna.pl
Początek godz. 17:00

PIMBP Brzesko
9 listopada – Wernisaż wystawy malar-
stwa Krystyny Olchawy „Bezkres przestrzeni” 
Artystka obchodzi w tym roku 50-lecie pra-
cy twórczej. Ekspozycja będzie dostępna do 
końca roku.
Początek godz. 17:00
17 listopada – spotkanie poetyckie z Anną 
Gaudnik – brzeska poetka po raz kolejny 
zarazi dobrym humorem i pozytywnym 
spojrzeniem na świat.
Początek godz. 17:00

RCK-B
W górnym holu RCK-B dostępna jest wy-
stawa uczniów klas fotografi i i multimediów 
Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brze-
sku. Zdjęcia zostały wykonane we wnętrzach 
Pałacu Goetz.

Na drugim piętrze RCK-B dostępna jest wy-
stawa „Oni tworzyli historię Ziemi Brzeskiej”
przygotowana z okazji jubileuszu 50-lecia BT 
„Gryf”. Ekspozycja prezentuje sylwetki kilku-
nastu istotnych dla rozwoju miasta postaci.
W holu RCK-B obok Oddziału dla Dzie-
ci dostępna jest wystawa „Jan Paweł II – 
w oczach dzieci i młodzieży” – na ekspozy-
cję składają się prace laureatów konkursów 
plastycznych z lat 2012-2014.

KRĘGLE
SUPERLIGA MĘŻCZYZN
30 października: BOSiR Brzesko – SKK Po-
lonia 1912 Leszno.
Kręglarze BOSiR-u Brzesko zajmują 3. miej-
sce w ligowej tabeli i bezpośrednio wy-
przedzają swoich najbliższych rywali.
20 listopada: BOSiR Brzesko – KS Dziewiąt-
ka-Amica Wronki
W pierwszym meczu pomiędzy tymi druży-
nami rozegranym we Wronkach zwyciężył 
BOSiR 5:3.

PIŁKA NOŻNA
IV LIGA JAKO
29 października: Okocimski Brzesko – 
Wierchy Rabka Zdrój
12 listopada: Okocimski Brzesko – Barci-
czanka Barcice

KLASA OKRĘGOWA
29 października: Jadowniczanka – Sokół 
Borzęcin
5 listopada: Strażak Mokrzyska – Błyskawi-
ca Proszówki, LKS Poręba
Spytkowska – Orzeł Dębno

A KLASA
29 października: Olimpia Bucze – LKS 
Uszew
6 listopada: Okocimski II Brzesko – Olimpia 
Bucze 
W derbach gminy Brzesko spotkają się 
lider rozgrywek z „czerwoną latarnią”. 
Zdecydowanym faworytem są rezerwy 
„Piwoszy”.

SIATKÓWKA
I LIGA MAŁOPOLSKA
19 listopada: MKS Gryf Brzesko – KS GRÓD 
CZOP Podegrodzie

TENIS STOŁOWY
IV LIGA WSCHÓD
30 października: LKS Vocovia Wokowice – 
MKS Radość Gorlice
Po trzech kolejkach sezonu 2022/2023 Vo-
covia zajmuje 2. miejsce w ligowej tabeli.

V LIGA REJON TARNÓW
11 listopada: TG Sokół I Brzesko – LUKS Ga-
lux Skrzyszów III

Parafi a Najświętszego Serca
Jezusowego w Mokrzyskach
23 października – Otwieramy Polskie Ser-
ca – Koncert Crushed Sounds BigBand – 
Orkiestra młodzieżowa pod dyrekcją Paw-
ła Swoszowskiego zaprezentuje repertuar 
patriotyczny. Wstęp wolny.
Początek godz. 16:00

PIMBP Brzesko
26 października – „Przedszkolaki Janowi 
Pawłowi II” – występ dzieci z Publicznego 
Przedszkola nr 10 w Brzesku. Wstęp wolny.
Początek godz. 10:00

Restauracja Rzym
18 listopada – Michał Kutek „Do Skutku” 
Lubiany standuper zaprezentuje nowy pro-
gram. Jako support wystąpi Wojciech Pięta. 
Bilety do nabycia w lokalu oraz 
na kupbilecik.pl.
Początek godz. 20:00

MOK Brzesko
19 listopada – Cezary Pazura: Stand Up – 
Popularny aktor i komik ponownie w Brze-
sku. Bilety do nabycia w MOK-u (sala 219).
Początek godz. 16:00

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

WYSTAWY

SPORT

ROZRYWKA

PAMIĘTAMY

Zapraszamy …

PRZEWODNIK
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ZŁOTE GODY ANNO DOMINI 2022
Blisko 60 małżeńskich par z gminy Brzesko obchodzi w tym roku Złote Gody, czyli rocznicę 50 lat pożycia. 
Zapoczątkowana przez burmistrza Tomasza Latochę kilkuletnia tradycja nakazuje, aby jubileuszowe 
uroczystości odbywały się w nastrojowych wnętrzach Pałacu Goetz. Organizatorami tych niezapomnianych 
wydarzeń są Urząd Miejski oraz Urząd Stanu Cywilnego w Brzesku.

PARY ZAPROSZONE NA PIERWSZY DZIEŃ UROCZYSTOŚCI
BRZESKO
Osiedle Kościuszki-Ogrodowa: Bogumiła i Józef Gawendowie, 
Barbara i Jan Folmerowie, Maria i Mieczysław Nowakowie, 
Zofia i Alojzy Roczniakowie, Krystyna i Stanisław Święchowie. 
Osiedle Słotwina: Maria i Stanisław Markowie, Teresa i Jerzy 
Musiałowie, Helena i Adam Płanetowie, Wanda i Jerzy 
Zarembowie, Barbara i Stanisław Zięciowie. 
Osiedle Stare Miasto: Danuta i Józef Cebulowie, Stanisława 
i Ludwik Cygowie, Teresa i Romuald Kwaśniakowie, Czesława 
i Jerzy Płachtowie. 
WOKOWICE
Urszula i Stanisław Owczarkowie, Barbara i Józef Reczkowie. 

JADOWNIKI
Halina i Kazimierz Biernatowie, Barbara i Ryszard Duśkowie, 
Alina i Kazimierz Dzieńscy, Halina i Kazimierz Kuciowie, Anna 
i Stanisław Mietłowie, Stanisława i Marian Okasowie, Halina 
i Kazimierz Oćwiejowie, Anna i Józef Serwinowie, Wanda 
i Adam Szczygiełkowie, Anna i Zbigniew Tykowie, Maria 
i Kazimierz Wojdakowie. 
PORĘBA SPYTKOWSKA
Bogusława i Andrzej Stanowie.
SZCZEPANÓW
Aleksandra i Zdzisław Dudzikowie, Zofia i Stanisław 
Tomasikowie. 
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ZŁOTE GODY ANNO DOMINI 2022
Jubilaci z gminy Brzesko uczestniczyli w dwudniowych uroczystościach, podzieleni na dwie grupy. Wszystkie 
58 par otrzymało okolicznościowe Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Medale wręczali burmistrz Brzeska Tomasz Latocha oraz kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Aleksandra Fijałkowska. 

PARY ZAPROSZONE NA DRUGI DZIEŃ UROCZYSTOŚCI
BRZESKO
Osiedle Brzezowieckie: Kazimiera i Władysław Dudkowie, 
Barbara i Bronisław Kotrowie, Paulina i Adam Kubasowie, 
Regina i Stanisław Kusionowie, Maria i Kazimierz Kłosowie, 
Janina i Ludwik Lechowiczowie, Józefa i Adam Litworowie, 
Krystyna i Franciszek Trelowie, Danuta i Tadeusz Wronowie, 
Teresa i Roman Zydroniowie oraz Zofia i Stanisław Żurkowie. 
Osiedle Kopaliny-Jagiełły: Jadwiga i Józef Dębińscy, Helena 
i Jacek Filipowie, Krystyna i Eugeniusz Kopaczowie, Maria 
i Władysław Maślakowie, Danuta i Zenon Skórnógowie oraz 
Janina i Czesław Sowowie. 

Osiedle Okocimskie: Małgorzata i Stanisław Gargulowie. 
Osiedle Zielonka: Krystyna i Tadeusz Gurgulowie, Urszula 
i Jerzy Puskarczykowie oraz Bożena i Marian Słupscy. 

JASIEŃ
Ewa i Tadeusz Bielowie, Kazimiera i Bronisław Ćwiorowie, 
Józefa i Bolesław Kmiecikowie, Irena i Eugeniusz Mleczkowie 
oraz Emilia i Jerzy Zydroniowie.  
OKOCIM
Irena i Jerzy Bartmanowie oraz Renata i Mieczysław 
Godzikowie. 
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Celem projektu było uatrakcyjnienie bibliotecz-
nej oferty animacji czytelniczej i ukierunkowa-
nie jej na  potrzeby osób niepełnosprawnych, 
a także pogłębianie wiedzy i wrażliwości doty-
czących ich sytuacji oraz promowanie postaw 
tolerancji i życzliwości. Ważnym walorem pro-
jektu była także integracja różnych grup wie-
kowych (dzieci przedszkolne, młodzież szkol-
na, dorośli, seniorzy) bez względu na  poziom 
ich sprawności, którą prowadzono przez cały 
ten czas podczas wszystkich zorganizowanych 
w ramach projektu wydarzeń w Brzesku i in-

Książka została wydana w ramach 
projektu „Najmłodsi Małopola-
nie lubią czytanie”, realizowane-
go przez Urząd Marszałkowski 
w Krakowie. Książka zawiera mię-
dzy innymi bajki dla dzieci, kolo-
rowanki, porady specjalistów oraz 
scenariusze do  pracy z  tekstem. 
W  konferencji uczestniczyli za-
stępca burmistrza Grzegorz Brach, 
dyrektor brzeskiej filii Biblioteki 
Pedagogicznej w  Tarnowie Alicja 
Koźmińska oraz pełniąca rolę go-
spodarza dyrektor ZS-P Brzesko 
Ewa Łupińska-Toroń.

Gościem specjalnym konfe-
rencji była Roksana Jędrzejew-
ska-Wróbel, autorka popularnej 
powieści dla nastolatków „Stan 
splątania”, nagrodzonej między 
innymi w  XIX edycji konkursu 
Świat Przyjazny Dziecku organi-

zowanego przez Komitet Ochrony 
Praw Dziecka oraz Żółtą Ciżemką, 
a  także nominowaną przez polską 
sekcję IBBY do  tytułu „Książka 
roku 2021”. Tym razem znana pi-
sarka skupiła się wokół książki 
„Florka. Z  pamiętnika ryjówki”, 
będącej częścią cyklu opisującego 
przygody tytułowej bohaterki. Au-
torka rozmawiała z dziećmi o uczu-
ciach i  trudnych emocjach, takich 
jak złość, smutek, zazdrość, żal. 
O tym, skąd się biorą, jak je rozpo-
znać i jak sobie z nimi radzić.
******
Kilka dni wcześniej w  tej samej 
szkole miała miejsce akcja promują-
ca wśród najmłodszych dzieci czy-
telnictwo. W zorganizowanym pod 
hasłem „Czytanie dodaje skrzydeł” 
projekcie, z  udziałem tutejszych 
przedszkolaków, uczestniczył ak-

tywnie burmistrz Brzeska Tomasz 
Latocha, który na głos przeczytał 
wsłuchanym dzieciom popularną 
bajkę „Kot w  butach”. Burmistrz 
wykorzystał swoją wizytę także 
do  promocji zdrowego odżywia-
nia, dlatego na  spotkanie przybył 
z  dwoma pękatymi koszami wy-

pełnionymi owocami. Pobyt bur-
mistrza na terenie szkoły skrzętnie 
wykorzystali uczniowie działający 
w Szkolnej TV „Wieści z Dwójki”. 
Szkolne studio telewizyjne zostało 
uruchomione w  połowie września 
dzięki wsparciu między innymi fir-
my CANPACK. WP

nych miejscowościach gminy.
Projekt obejmował w sumie 34 wydarzenia, 

w  których wzięło udział ponad 2,5 tys. osób. 
W  przeciągu tego roku odbyły się: cykliczne 
zajęcia biblioterapeutyczne „Różni czy jednak 
tacy sami?”, konkurs plastyczny „Superbohate-
rowie tuż obok!”, występy teatralne podopiecz-
nych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brzesku 
oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w  Złotej, wystawa „Przekraczanie 
granic” prezentująca zdjęcia podopiecznych 
SOSW w Złotej, warsztaty teatralne z technik 

teatru cieni dla młodzieży i  dorosłych niepeł-
nosprawnych, Korowód Bajkowych Postaci 
z udziałem dzieci z przedszkoli integracyjnych 
i  specjalnych, a  także spotkania z  pisarzami 
i mentorami: Elizą Piotrowską, Izabelą Michtą, 
Jędrzejem Rosą czy Jaśkiem Melą. 

W październiku, na zakończenie cyklu wy-
darzeń pod hasłem „Bohaterowie codzienno-
ści” odbyły się dwa wyjątkowe przedsięwzięcia. 
Pierwszym był występ podkrakowskiego Te-
atru „Radwanek”, którego aktorami są osoby 
niepełnosprawne intelektualnie, mieszkańcy 
schroniska w  Radwanowicach. Jego działania 
wspiera Fundacja „Mimo wszystko” Anny 
Dymnej. Aktorka i  działaczka społeczna była 
natomiast gościem spotkania wieńczącego cały 
projekt. W  piątkowy wieczór w  sali audyto-
ryjnej RCKB można było wysłuchać wywiadu 
z artystką moderowanego przez Andrzeja Kur-
dziela. Tłumnie zgromadzona brzeska publicz-
ność mogła poznać panią Annę zarówno jako 
aktorkę, jak i filantropkę. Nie zabrakło pytań 
o  najnowsze produkcje filmowe i  serialowe, 
a także udział w kultowych obrazach, jak „Nie 
ma mocnych” i „Kochaj albo rzuć” czy „Siedli-
sko” oraz pracę teatralną. Ważnymi tematami 
były także działalność społeczna Anny Dymnej 
na  rzecz osób potrzebujących wsparcia oraz 
związane z nią instytucje i inicjatywy: fundacja 
„Mimo Wszystko”, Teatr „Radwanek”, Festi-
wal Zaczarowanej Piosenki czy program „Spo-
tkajmy się”.

Dla brzeskiej publiczności wydarzenie to 
było kolejną okazją do spotkania na gruncie lo-
kalnym ze znamienitą osobą ze świata kultury 
i  sztuki. Wszystkie przedsięwzięcia przygoto-
wane w ramach projektu pozwoliły natomiast 
nie tylko na wzbogacenie oferty kulturalnej bi-
blioteki i zaoferowanie widzom ciekawych pro-
pozycji, ale też na  poruszenie wielu ważnych 
tematów i promowanie pozytywnych postaw. 

PiMBP

Bohaterowie codzienności 

Bliżej książki, ...

W 2022 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku realizowała 
projekt „Bohaterowie codzienności” współfinansowany ze środków Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury. 

Pod koniec września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Brzesku odbyła się prowadzona przez radną województwa 
małopolskiego Martę Malec-Lech konferencja poświęcona 
promocji poradnika „Bliżej książki, bliżej siebie”.

Od lewej: Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Marta Malec-Lech, Grzegorz Brach,  
Alicja Koźmińska i Ewa Łupińska-Toroń

KULTURA KULTURA
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Malowane na  drewnianych krążkach, deskach 
i ofl isach, subtelnie wpisują się w naturalny ry-
sunek słojów i śladów cięcia piłą. Prace przed-
stawiają sceny biblijne, wizerunki świętych, wy-
obrażenia Chrystusa i Maryi, postacie mityczne 
i  elementy świata przyrody. Wiele odnosi się 
do przedwojennej historii Brzeska, kiedy mia-
sto zamieszkiwali Żydzi, pracujący jako krawcy, 
piekarze czy muzykanci. Znajdziemy też ko-
mentarze do historii najnowszej.

Jest to szósta wystawa malarstwa Janusza Myt-
kowicza w Bibliotece Pedagogicznej, zorganizowa-
na w ciągu ostatnich 5 lat, co świadczy o ogromnej 
pracowitości artysty i jego twórczej energii. 

Jak co roku w październiku Ziarenka ze sceny 
RCKB podzieliły się z publicznością wspomnie-
niami z  wakacji, zaprezentowały efekty swojej 
pracy oraz podziękowały wszystkim, którzy 
wsparli ich tegoroczne warsztaty - Ziarenkowym 
Dobrodziejom. Tym razem myślą przewodnią 
koncertu była Miłość. Miłość, którą dzielimy się 
ze sobą każdego dnia w prostych gestach.  Mi-
łość, którą jesteśmy obdarowywani przez Tego, 
który zawsze jest przy nas. Miłość, która cza-
sem może się zagubi, ale której zawsze warto 
szukać i warto o niej śpiewać. Bo po co śpiewać 

Przed licznie zgromadzoną publicznością wy-
stąpiło 7 zespołów i 11 solistów. Największym 
przebojem przeglądu uznana została piosenka 
„Gdy już ciemna noc zapada”, którą brawurowo 
przy wtórze wszystkich harcerzy wykonywała
I Drużyna Harcerska Majora Hubala przy ZS-P 
Brzesko. Konkursowe prezentacje oceniało jury 
w składzie: Urszula Halik, Iwona Tomasik, Ma-
rek Bochenek i Adam Zydroń. 

W kategorii gromad i drużyn wyróżnienia 
otrzymały Gromada Zuchowa Leśne Ludki z 
Tworkowej oraz I Drużyna Harcerska Majo-
ra Hubala przy ZS-P Brzesko. Wśród solistów 
najwyżej ocenione zostały Maja Ciszkowicz 
(Drużyna Starszoharcerska z SP Szczepanów), 
Zuzanna Nizioł (Drużyna Harcerska Grodowi 
Rycerze z SP Szczepanów) oraz Antonina Rams 
(Gromada Zuchowa Ogniki z ZS-P Jadowniki). 
Nagrody, dyplomy i okolicznościowe statuetki 
wręczali laureatom zastępca burmistrza Brze-
ska Grzegorz Brach, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Mokrzyskach Marek Kossoń oraz ko-
mendant Hufca ZHP w Brzesku dh Bartłomiej 
Turlej. HP

Sponsorzy XXI Przeglądu
Piosenki Harcerskiej
Urząd Miejski w Brzesku, Starostwo 
Powiatowe w Brzesku, Komenda Hufca 
im. Mikołaja Kopernika w Brzesku, sklep 
Delikatesy Centrum w Mokrzyskach
oraz sklep Biedronka w Mokrzyskach. 

Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania paniom z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Mokrzyskach, 
w szczególności Matyldzie Chruściel, 
Małgorzacie Skalskiej oraz Andżelice 
Smulskiej, za pomoc w przygotowaniu 
przeglądu i znakomite wywiązanie
się z roli gospodarza konkursu. 

Autor urodził się w  Brzesku, ale po ukoń-
czeniu brzeskiego liceum wiele lat podróżował, 
studiował w  Rzymie, mieszkał we Włoszech, 
i w różnych miejscach na świecie. Z powodów 
osobistych powrócił do Brzeska i  tutaj tworzy, 
nie korzystając z  żadnej formy mecenatu. Jest 
artystą wszechstronnym, podejmującym z rów-
ną swobodą tematykę sakralną, mitologiczną, 
wątki kultury antycznej i orientalnej. Jego po-
staci wyróżniają się psychologiczną głębią i wier-
nością kontekstom kulturowym. Maluje ikony 
zgodnie z zasadami sztuki ikonografi cznej oraz 
w unikalny sposób tworzy dzieła abstrakcyjne. 

AK

o  niczym? Wśród widzów opuszczających salę 
brzeskiego RCKB, dało się słyszeć, że koncert 
był: „piękny, mądry, wzruszający”. Mamy na-
dzieję, że dzieciom udało się za pomocą pięknej 
muzyki i niezwykłych tekstów przekazać istotę 
tego najpiękniejszego uczucia.

Ziarenka Nadziei składają serdecznie podzię-
kowania dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry - Ewelinie Stępień za otwarte, dobre serce 
i przejawy życzliwości oraz wszystkim pracow-
nikom MOK-u za doskonałą współpracę i wiel-
ką przychylność. JZ

Piosenka
harcerska 

Z Leśnych GaleriiZ Leśnych Galerii

Miłość Twoja MiłośćMiłość Twoja Miłość

Do końca października w brzeskiej fi lii Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie przy ul. Piastowskiej 
dostępna jest wyjątkowa wystawa Janusza Mytkowicza. Kolekcja składa się z dzieł wycofanych

z Leśnych Galerii na Słotwinie i w Okocimiu. 

W Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym schola dziecięca Ziarenka Nadziei wystąpiła
z koncertem „Miłość Twoja miłość.” Koncert miał premierę w lipcu w Krynicy, gdzie dzieci 

przebywały na wakacyjnych warsztatach rekolekcyjno-muzycznych. 

W Szkole Podstawowej w Mokrzyskach odbył 
się XXI Przegląd Piosenki Harcerskiej, w której 

uczestniczyło 76 druhen i druhów reprezentujących 
różne środowiska zuchowskie, harcerskie i 

starszoharcerskie należące do struktur Komendy 
Hufca im. Mikołaja Kopernika w Brzesku. Honorowy 

patronat nad konkursem sprawował burmistrz 
Brzeska Tomasz Latocha. 

Fot. D.Matras
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Warsztaty Sztuk Pięknych

Od października w ofercie Miejskiego Ośrodka Kultury pojawiły 
się prowadzone przez rzeźbiarza Wojciech Sieka Warsztaty Sztuk 

Pięknych. Artysta sam określa je mianem „wywrotowych”, 
ze względu na niecodzienne podejście do tematu.

– Chcemy odejść od klasycznego 
pojmowania sztuki. Nie będą to tylko 
tradycyjne zajęcia, podczas których 
przez godzinę wykonuje się jeden 
projekt. Nie będzie narzuconego 
tematu, raczej wspólna realizacja 
wizji uczestników – mówi Wojciech 
Siek. 

Zajęcia będą możliwością wy-
próbowania swoich umiejętności 
w wielu dziedzinach sztuki, od ry-
sunku, przez fotografi ę, grafi kę, 
kolaże i natural art, aż po rzeźbę. 
Ostatecznym celem będzie stwo-
rzenie prawdziwego dzieła sztuki, 
zaczynając od wizji, kończąc na re-
alizacji. I również tutaj nic nie bę-
dzie narzucone. Tematyka, techni-
ka czy surowce pozostają w gestii 

autora. – W tym przypadku waż-
ne jest, by zrozumieć głębię sztuki 
i  dostrzec paletę możliwości jakie 
nam ona daje. Twórca może się roz-
wijać gdy ma przestrzeń do  dzia-
łania. To oczywiste, że  nie każdy 
z uczestników zostanie artystą, ale 
nie o to tu chodzi. Chodzi o to, by 
dostrzec, że w życiu można wybie-
rać rożne drogi i  stosować różne, 
często abstrakcyjne wręcz rozwią-
zania – podsumowuje prowadzą-
cy zajęcia rzeźbiarz. Są również te 
całkiem przyziemne korzyści, jak 
integracja, nawiązywanie nowych 
znajomości i  praca w  grupie. Co 
ciekawe, zajęcia nie mają ograni-
czeń wiekowych – duzi i mali two-
rzą tu jak równy z równym. KW

Warsztaty Sztuk Pięknych odbywają się w czwartki (a docelowo 
również we wtorki) w Piwnicy Brzeskiej. Tam też będą organizowane 
związane z nimi wystawy, wernisaże i kameralne koncerty co w dużym 
stopniu przyczyni się do ożywienia tego miejsca. Z czasem, gdy 
powstanie już stała, zgrana grupa, program zostanie wzbogacony 
o spotkania i zajęcia plenerowe oraz wyjazdy na obozy artystyczne. 
Zapisy pod numerem: 530 212 125.

strona internetowa
www.hoh.pl

Telefon
665295880

USŁUGI GEOLOGICZNE
Opinie geologiczne 
pod budowę domu, 

oczyszczalni przydomowej,

USŁUGI HYDROGEOLOGICZNE
Określenie możliwości 

wykonania studni 
na działce: raport dot.

wydajności, głębokości, 
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Poszukiwania rozstrzygnięte

W Miejskim Ośrodku Kultury przeprowadzono powiatowe eliminacje XII Międzypowiatowego Turnieju Sztuki Recytatorskiej 
„Poszukiwania”. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach wiekowych, a uczestniczyło w nim 34 uczniów.

WYNIKI KONKURSU
Kategoria I: 1. Dorota Budzioch, 2. ex aequo - Maria Przybyło i Martyna 
Śliwa, 3. ex aequo  Iga Bartusiak i Helena Kita. 
Wyróżnienia – Zuzanna Kałuża, Nikola Kukla, Juliusz Madej i Kalina Opiła.
Kategoria II: 1. Leonard Popiela, 2. Jan Szczepanek, 3. Julia Derlaga, 
Wyróżnienia: Oliwia Majerska, Wiktor Łaptas, Franciszek Kubala i Pola Baniak.
Kategoria III: Wyróżnienie: Julianna Stawiarz.

Organizatorami konkursu są Dąbrowski Dom Kultury, Małopolskie 
Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, Miejski Ośrodek Kultury 
w Brzesku oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie.
„Poszukiwania” od lat działają na podstawie prostych założeń. 
Uczestnicy zobowiązani są zaprezentować interpretację jednego 
utworu poetyckiego oraz jeden fragment prozy. Co ciekawe, 
muszą być to utwory powstałe po 1914 roku.

Promocja monografi i

Trwa promocja wydanej w sierpniu monografi i „Wokowice w latach 1772-
2020. Studium z dziejów wsi małopolskiej” autorstwa dr. hab. Tomasza 
Kargola i dr. hab. Krzysztofa Ślusarka. Przypomnijmy, że inauguracja akcji 
promocyjnej odbyła się 27 sierpnia br. w Domu Ludowym w Wokowicach, 
a  spotkanie z  autorami cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem. Po 
upływie półtora miesiąca od premiery nadal jest mnóstwo osób chcących 
wejść w  posiadanie tego unikatowego wydawnictwa. Jedno ze spotkań 
promujących tę książkę odbyło się ostatnio w  siedzibie Regionalnego 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku, a uczestniczyli w nim jeden 
z autorów monografi i, Tomasz Kargol, pracownik naukowy Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich „Wisienki 
Trzymamy Się Razem”, z którego inicjatywy książka została wydana. To 
właśnie członkinie tego koła złożyły do LGD „Kwartet na Przedgórzu” 
wniosek o  dofi nansowanie tego zadania. W  przygotowaniu wniosku 
pomogli pracownicy Urzędu Miejskiego. W ten sposób pozyskano z LGD 
8 tysięcy złotych, które w całości pokryły koszt wydawnictwa. ED
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Inwestycja realizowana będzie 
przy dofinansowaniu pozyskanego 
przez brzeski samorząd z  Rządo-
wego Funduszu „Polski Ład. Pro-
gram Inwestycji Strategicznych”. 
W  wydarzeniu uczestniczyli bur-
mistrz Brzeska Tomasz Latocha, 
dyrektor ZS-P Brzesko Ewa Łu-
pińska-Toroń, dyrektor Wydziału 
Infrastruktury UM Bogdan Do-
branowski, przedstawiciele wyko-
nawcy zadania oraz reprezentanci 
młodzieży szkolnej.

Kilka dni wcześniej burmistrz 
Brzeska zawarł z  wykonawcą 
umowę, w  myśl której inwestycja 
kosztować będzie 5 667 000 zło-
tych. Dofinansowanie z  „Polskie-
go Ładu” wyniesie 4 454 254,61 
zł (prawie 80 procent całkowitych 
kosztów), a  gmina Brzesko wyda 
na tę budowę 1 212 745,39 zł.

ZS-P Brzesko to największa 
w  gminie placówka oświatowa, 
do  której uczęszcza ponad 800 
uczniów. Szkoła znajduje się na te-
renie dwóch brzeskich osiedli (Ko-
paliny-Jagiełły oraz Kościuszki-O-
grodowa) zamieszkałych łącznie 
przez 7,5 tysiąca osób. 

Aktualnie tereny przyszkolne 
są mocno zaniedbane. Projekt po-
zwoli na  stworzenie innowacyjnej 
infrastruktury, która zachęci dzie-
ci do  aktywności fizycznej oraz 
poprawi jakość nauczania w szko-
le. Mające powstać w  niedalekiej 
przyszłości miasteczko rowerowe 
usprawni coroczne przeprowadza-
nie egzaminu na  kartę dla 300 
dzieci z terenu gminy oraz wpłynie 
pozytywnie na wyniki zdawalności. 
Rozwiązania komunikacyjne po-
prawią dostępność obiektów w go-
dzinach porannych i  popołudnio-
wych. Ujęty w projekcie plac zabaw 
wyposażony będzie w  atrakcyjne 
urządzenia dla dzieci. Wymiana 
chodników i parkingów będzie słu-
żyć także rodzicom uczniów oraz 
wszystkim mieszkańcom tego rejo-
nu miasta. Zastosowane nowe roz-
wiązania komunikacyjne poprawią 
dostępność obiektów w godzinach 
porannych i popołudniowych oraz 
poprawią bezpieczeństwo dzieci. 
Burmistrz podkreśla, że głównym 
priorytetem projektu jest podnie-
sienie na wyższy poziom bazy edu-
kacyjnej. WP

Na tę inwestycję dyrekcja szkoły, 
nauczyciele, uczniowie i ich rodzice 
czekają od niepamiętnych czasów.

Prace wykonuje ceniona w kra-
ju bytomska firma BEEL SPORT, 
specjalizująca się w  budowie tego 
typu obiektów. Koszt zadania, we-
dług wstępnych szacunków, wy-
nieść ma 296 430 zł, a pokryty zo-
stanie ze środków własnych gminy.

Nowe boisko z  nawierzchnią 
ze sztucznej trawy będzie mieć 
wymiary 26 x 16 metrów, a z każ-
dej jego strony będzie wydzielony 
„margines” o  szerokości jednego 
metra. Otaczać go będą piłkochwy-
ty, czyli ogrodzenie z  siatki wyso-
kiej na  5 metrów. Sztuczna trawa 
będzie położona na  podbudowie 
z kruszywa kamiennego. MB

Miasteczko rowerowe Budowa boiska

11 października na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Brzesku miało miejsce symboliczne wbicie „pierwszych 

łopat” w miejscu, w którym już niedługo rozpocznie się 
budowa miasteczka rowerowego i placu zabaw.

W Jadownikach przy miejscowej Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 1 rozpoczęła się budowa boiska sportowego.

Brzesko Jadowniki
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24 września w Buczu odbyła się uroczystość 
z okazji 130-lecia istnienia miejscowej Szkoły 
imienia Księdza Jana Twardowskiego. Jubile-
uszową uroczystość uświetniło przedstawienie, 
w którym uczestniczyli uczniowie wszystkich 
klas. Widowisko poświęcone było historii szko-
ły (od początków tworzenia szkoły) po teraź-
niejszość. Spektakl okraszony był nagraniami 
wspomnień opowiedzianych przez byłych dy-
rektorów, nauczycieli i pracowników placówki. 
Wśród gości znaleźli się między innymi przed-
stawiciele władz samorządowych na czele z bur-
mistrzem Brzeska Tomaszem Latochą, który 
na ręce dyrektora Michała Fudali przekazał 

1891 – Z dobrowolnych składek mieszkańców 
Bucza i pieniędzy podarowanych przez hrabinę 
Marię Zamojską, byłą właścicielkę dóbr w Bu-
czu, zakupiono stary dom, którego pomiesz-
czenia zaadaptowano na jedną salę lekcyjną 
i mieszkanie dla nauczycielki. 
1903/1904 – Dzięki staraniom ówczesnego dy-
rektora, Stanisława Czyżewicza, dobudowano 
drugą salę lekcyjną. Do szkoły uczęszczało po-
nad sto dzieci.
14 września 1914 – Zaledwie po czterech dniach 
od rozpoczęcia nowego roku szkolnego, ze 
względu na działania wojenne, przerwano na-
ukę. W wyniku działań wojennych szkoła ponio-
sła spore straty majątkowe, a dokumentacja 
szkolna uległa zniszczeniu.
Sierpień 1926 – Rozpoczęto budowę nowego 
budynku szkolnego.
17 listopada 1929 – Odbyła się uroczystość po-
święcenia nowej szkoły.
1943 – Przybyli do Bucza Maria i Eugeniusz Wa-
łęgowie oraz Tadeusz Wałęga, brat Eugeniu-
sza, zorganizowali tajne nauczanie w zakresie 
pierwszej klasy gimnazjalnej.
Wrzesień 1945 – Nowy rok szkolny rozpoczął się 
według programu obowiązującego w okresie 

ufundowany przez Urząd Miejski sprzęt spor-
towy.

Po uroczystej akademii goście zostali zapro-
szeni do zwiedzania wystawy, na której zgro-
madzono stare kroniki szkolne. Uczestniczący 
w wydarzeniu sołtys Bucza Daniel Szczupał z 
rozrzewnieniem przyglądał się fotografi om, na 
których uwieczniony był on sam, ale także jego 
siostry i tata. 

Ostatnim akcentem rocznicowych uroczysto-
ści był piknik rodzinny na trawiastym boisku 
przyszkolnym. Głównymi organizatorami jubi-
leuszu były kadra nauczycielska, uczniowie oraz 
Rada Rodziców na czele z Karoliną Surowiec. 

międzywojennym. Kierownikiem szkoły został 
Kazimierz Plichta.
1982 – Na emeryturę odszedł Stanisław Góra, 
wieloletni dyrektor szkoły. W jego miejsce 
na stanowisko dyrektora została powołana Ire-
na Góra.
1984 – Szkoła wynajęła w nowo wybudowanej 
remizie OSP dwa pomieszczenia, dzięki czemu 
nauka odbywała się w ośmiu salach.
1992 – W drodze konkursu dyrektorem szkoły 
została mianowana Agata Basaraba.
Sierpień 1994 – Rozpoczęła się rozbudowa szko-
ły. Fundamenty wykonano ze środków własnych 
gminy, a dalsze fi nanse zapewniła gmina.
Wrzesień 1997 – Po zakończeniu remontu na-
uka odbywała się w sześciu salach lekcyjnych 
wyposażonych w nowy sprzęt szkolny.
Wrzesień 1999 – Po reformie systemu edukacji 
pierwsi  absolwenci szóstej klasy Szkoły Podsta-
wowej w Buczu podjęli naukę w pierwszej klasie 
Publicznego Gimnazjum nr 2 w Brzesku.  
2006 – W bibliotece szkolnej uruchomiono in-
ternetowe centrum informacji multimedialnej. 
Rok później powstała pracownia komputerowa.  
1 września 2017 – Po kolejnej reformie oświa-
ty do Szkoły Podstawowej w Buczu powróciła 
nauka w systemie 8-letnim. Przed wakacjami 
na emeryturę odeszła Agata Basaraba, a sta-
nowisko dyrektora placówki objął Michał Fudala.

WAŻNE DATY

130-lecie Szkoły Podstawowej w Buczu

Jedną z  ostatnich inwestycji zrealizowanych 
w  Szkole Podstawowej w  Buczu była prze-
budowa stołówki. Stało się to dzięki skutecz-
nym zabiegom podjętym przez Urząd Miejski, 
którego merytoryczni pracownicy pozyskali 
na  ten cel dofi nansowanie z  Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w  ramach wielolet-
niego programu rządowego „Posiłek w szkole 
i w domu”.

Wybudowana w 2008 roku stołówka po 13 
latach eksploatacji nie nadawała się do dalsze-
go użytku. Gruntownej przebudowy wyma-
gały kuchnia i  jadalnia. Sprzęt osiągnął taki 
stopień zużycia, że koszt jego ewentualnej 
naprawy byłby zbliżony do  wartości zakupu 
nowego wyposażenia. Stołówka była w stanie 
znacznie odbiegającym od wszelkich standar-
dów wynikających z  przepisów bhp i  prawa 
pracy. 

Gmina Brzesko pozyskała na ten cel 64 ty-
siące złotych, co stanowiło 80 procent kosz-
tów całej inwestycji, które wyniosły 80 tysię-
cy złotych. Dzięki temu można było wreszcie 
przeprowadzić długo oczekiwany gruntowny 
remont stołówki, jej doposażenie i dostosowa-
nie do obowiązujących standardów.

Zakres prac budowlanych był bardzo sze-
roki. Zmienił się układ ścian działowych oraz 
otworów okiennego i  drzwiowego, dzięki 
czemu pomieszczenia stały się bardziej prze-
stronne i  funkcjonalne. Wymienione zostały 
wszystkie instalacje oraz stolarka drzwiowa 
i  okienna. Kompletnie wyposażono stanowi-
ska: sporządzania potraw i napojów oraz ciast, 
obróbki wstępnej, obróbki cieplnej, a  także 
sporządzania potraw mięsnych. Wszystkie za-
kupione do kuchni i stołówki meble oraz urzą-
dzenia posiadają określone normami atesty.  

W Urzędzie Miejskim gotowa jest dokumenta-
cja projektowo-kosztorysowa dotycząca budowy 
hal sportowych przy trzech szkołach podstawo-
wych w gminie Brzesko, w tym także w Buczu. 
W  przyszłości ma tutaj powstać obiekt o  na-
miotowej konstrukcji z  łukowatym dachem. 
Pomieści on salę sportową o  maksymalnych 
wymiarach 30 x 16 metrów i minimalnych roz-
miarach boiska wynoszących 24 x 12 metrów. 
Sala będzie połączona z budynkiem szkolnym 
za pomocą przewiązki, której parametry będą 
dostosowane do konfi guracji terenu. Na płycie 
głównej wytyczone będą boiska (o niestandar-
dowych wymiarach) do  piłki ręcznej, halowej 
piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i badmin-
tona.    

Warto 
wiedzieć

dzenia posiadają określone normami atesty.  
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Mija dwudziesty drugi rok przyjaźni pana Jó-
zefa z pszczołami. Jak sam twierdzi, pszczelar-
stwo ma chyba we krwi, więc poszukując cie-
kawego zajęcia na emeryturze, nie zastanawiał 
się zbyt długo. Zaczynał od trzech uli, obecnie 
ma ich około czterdziestu. Z  biegiem lat, gdy 
pasieka się rozrastała, postanowił zadbać o pro-
mocję pszczelarstwa w  regionie, stąd wspo-
mniane wcześniej tablice informacyjne – Jesz-
cze jak pracowałem w  szkole, interesowały mnie 
te tematy, a nie zawsze było skąd czerpać wiedzę. 
Trochę te tablice kosztowały, ale to już nie ważne. 
Ważne żeby ktoś się czasem przy nich zatrzymał 
i  poczytał. Każdy pszczołę kojarzy z  tym, że  wy-
twarza miód i  z  tym, że  trzeba uważać, żeby nie 
ugryzła. I tu już jest błąd, bo one przecież nie gry-
zą, tylko żądlą – mówi pan Józef, podkreślając, 
że  z  tym żądleniem też nie ma co przesadzać. 
Wystarczy być spokojnym i nie zachowywać się 
za głośno. On sam zresztą nie używa kombine-
zonu ochronnego. Pszczoły rozpoznają swoich.

Nie tylko wiosną
Z  panem Józefem spotykamy się w  połowie 
października. Wokół można jeszcze zauważyć 
pszczoły poszukujące coraz rzadziej widocz-
nych kwiatów. Jest jeszcze ciepło, ale powoli 
zbliża się zima. Na zimę trzeba zwęzić gniazdo, 

ponieważ pszczół jest coraz mniej. Letnie poko-
lenie się „wypracowało” i ginie. Trzeba przygo-
tować pokarm, leki i ocieplić cały ul. Ale nie za 
bardzo, bo co ciekawe bardziej należy go otulić 
na wiosnę. Wtedy pojawia się czerw i powinno 
się zapewnić odpowiednią temperaturę gniaz-
da, by pszczoły nie zużywały zbyt dużo energii 
na wytworzenie ciepła.

Następnie przychodzi lato. Wszyscy korzy-
stają z  wolnego czasu, wyjeżdżają na  urlop. 
Co robi pszczelarz? - Zostaje! Tutaj na  tabli-
cach jest wprost napisane: „pszczelarz nie jeździ 
na  wakacje”. Bo po pierwsze nie ma czasu, a  po 
drugie najczęściej nawet nie ma za co jechać. Ho-
dowla pszczół to nie jest takie coś, że się przyjdzie 
raz w roku, podstawi wiaderko pod ul i leci miód. 
Jeżeli na dłuższy czas zostawi się ul bez opieki, 
pszczoły się wyroją. W ulu będzie im ciasno, 
nastąpi podział rodziny i część pszczół poszuka 
sobie nowego lokum. „Na drogę” wezmą ze sta-
rego domu ok. 3 kg miodu.

Kto ma pszczoły…
Pytany o  to, czy przez ostatnie dwie dekady 
pszczelarstwo bardzo się zmieniło, pan Józef 
odpowiada, że metody są bardzo zbliżone. Go-
rzej z  warunkami, jakie nasza cywilizacja za-
pewnia pszczołom - Przede wszystkim dawniej 

nie było tylu chorób. Środowisko jest coraz bar-
dziej zatrute, a przez to chorują pszczoły. I moż-
liwe, że jakby nie pszczelarze, to pszczoły by z cza-
sem wyginęły. Bo my leczymy pszczoły. Już nawet 
nie chodzi o miód, ale o to leczenie. A chorób jest 
dużo. Teraz jedną z  najgroźniejszych chorób jest 
warroza. Zmorą jest zgnilec amerykański. Całe 
ule razem z pszczołami trzeba wtedy likwidować.
Pszczelarz przywołuje stare przysłowie „kto ma 
pszczoły, to ma woły”. Bo jak był dobry rok to 
na pszczołach zarobiło się tyle, że można było 
kupić woły. A drugiego roku, jak się nie darzy-
ło, to trzeba było te woły sprzedać, żeby pszczo-
ły wyżywić.

Bywają też nieprzyjemne sytuacje. Różne są 
typy pszczelarzy. Na przykład złodzieje pszczół. 
Nie ma chyba bartnika, który nie padł ich ofi arą. 
Są też kłusownicy, którzy na lawetach przywo-
żą swoje ule w okolice innych pasiek, by „pod-
kradały” pyłek z okolicznych drzew i kwiatów 
– Nie ma prawa, które by tego zabroniło. Tylko 
etyka pszczelarska, tylko cóż ona niektórych ob-
chodzi… Ale ja z ludźmi dobrze żyję. Teren dzier-
żawi mi gmina za co jestem burmistrzowi bardzo 
wdzięczny. W sumie dzięki temu mam możliwość 
rozwijania tego hobby, bo to raczej nie praca tyl-
ko właśnie hobby. Uprzejmi są również leśnicy. 
Pan Józef we współpracy z nimi postawił w le-
sie szczepanowskim kilka barci żeby pszczoły 
miały się gdzie schować i rozwijać. Przy wjeź-
dzie do lasu również są barcie, tuż obok kolej-
nej tablicy informacyjnej i  ławeczek dla rowe-
rzystów. Niedaleko pasieki, znajduje się miejsce 
na małe ognisko, ławki, stolik, drewniany sto-
jak na rowery, prowizoryczny zegar słoneczny 
i przypominająca myśliwską ambonę niewielka 
wieża widokowa. W lecie, gdy kwitnie nawłoć 
jest stamtąd piękny widok.

Prawdziwy czy nie?
Jak odróżnić prawdziwy miód od tego „oszu-
kanego”? Teoretycznie można rozpoznać go po 
smaku, zapachu, czy nawet konsystencji. Ale 
oszuści mają coraz ciekawsze sposoby. Nie-

Pszczela symfoniaPszczela symfonia
Józef Krawczyk to pszczelarz nietypowy. Trudno kupić u niego miód, bo większość 

rozdaje rodzinie i sąsiadom, a na terenach wokół swojej „Pasieki Leśnej” przy 
ul. Bagiennej ustawił tablice i witryny zawierające ciekawostki i informacje 

dotyczące tajników pszczelarstwa.

Pszczele ciekawostki
Na świecie istnieje około 20 000 gatunków 
pszczół. Większość z nich nie została jeszcze 
opisana.
Żeby wyprodukować 0,3 kg miodu, pszczoły 
muszą przelecieć 88 500 km i usiąść na 2 mln 
kwiatów.
Pszczoła lotna wylatuje 7-15 razy dziennie.
Przerwy między lotami wynoszą ok. 5 min. Czas 
trwania lotu to ok. 25-45 min.
Pszczoła robotnica może wyprodukować
w swoim życiu miód w ilości 1/12 łyżeczki 
od herbaty.
Przeciętna szybkość pszczoły to 24 km/h.
Pszczoły nie rozpoznają koloru czerwonego.
Królowe pszczoły mogą żyć do 5 lat, składają 
około 3 000 jaj dziennie.
Królowa matka waży 0,17 - 0,2 g, pszczoła waży 
0,1 g, a truteń 0,24 g.
Rodzina pszczela składa się w 2/3 z pszczół 
ulowych (młodych) i w 1/3 z pszczół lotnych.
Pszczoła posiada tzw. kompas wewnętrzny, 
który pokazuje jak daleko w określonym czasie 
zawędrowało słońce.
Podczas jednego „kursu” po nektar pszczoła 
odwiedza 50-100 kwiatów.

(na podst. uratujpszczole.pl )
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którzy na  przykład wypełniają słoik karme-
lem i tylko na wierzch wlewają trochę miodu. 
Albo barwią miód wielokwiatowy, by wyglą-
dał jak spadziowy i mogli drożej go sprzedać. 
Pan Józef żartuje, że  jego miód „mimo, że nie 
chrzczony to jednak katolicki, bo uczciwy”. Mniej 
uczciwie jest w supermarketach, gdzie można 
kupić „prawdziwy 100% miód” za niecałe 20 zł. 
Nie można nawet określić pochodzenia takiego 
miodu ani sposobu jego pozyskania. Na etykie-
cie znajduje się najczęściej jedynie informacja, 
że jest to „mieszanka miodów z UE i niepocho-
dzących z UE”. Czyli znikąd. Niektóre w ogó-
le nie powinny być dopuszczone do sprzedaży, 
bo czasem zawierają duże ilości antybiotyków 
i  środków zapobiegających fermentacji. I wła-
śnie w  przypadku miodu sfermentowanego 
można się pomylić, bo niekoniecznie oznacza 
to, że miód jest „oszukany”. Najczęściej dzieje 
się tak, gdy pszczelarz zbyt wcześnie wybiera 
miód z ula i pszczoły nie mają czasu, by odpo-
wiednio go „przerobić”. Czasem miód fermen-
tuje też, gdy zawiera zbyt wiele wody. Można 
z takiego miodu zrobić np. wino albo wykorzy-
stać do wypieków.

Na stronie 20stopni.pl znajdziemy opracowane 
porady, które w sposób bez kosztowy pomogą 
ograniczyć zużycie ciepła. Ich wprowadzenie 
w każdym domu może przełożyć się nie tylko 
na wysokość rachunków, ale też na cenę, którą 
płacimy za ogrzewanie.

Hasło kampanii „oszczędność w każdym 
stopniu” tłumaczy, że poziom temperatury w 
naszym mieszkaniu, czy miejscu pracy przekła-
da się na globalne wielkości, które decydują o 
cenie ciepła. Są nimi, oprócz infl acji, ilość za-
sobów konieczna do wyprodukowania ciepła 
oraz wielkość emisji zanieczyszczeń, za którą 
dostawcy płacą, kupując uprawnienia do emi-
sji. Zależność jest następująca - stopień mniej 
we wszystkich polskich domach to prawie pół 
miliona ton mniej zużytego do produkcji wę-
gla oraz mniejsza emisja CO2 o milion ton. I w 
efekcie niższy rachunek dla budżetu domowe-
go, mniejsze zużycie zasobów planety i czystsze 
środowisko.

Transformacja to zmiana, która prowadzi 
do rozwoju, o czym przekonują organizatorzy 

Trudności w zakupie węgla oraz jego rosnąca 
cena to problem wielu osób. Niestety podczas 
poszukiwań najtańszych ofert sprzedaży może-
my natrafi ć na oszustów. Metod ich działania 
jest wiele. Przestępcy kuszą nas swoimi atrak-
cyjnymi ofertami oraz obiecują szybką i łatwą 
dostawę. Niestety w rzeczywistości są to nacią-
gacze, którzy starają się wzbogacić naszym kosz-
tem.

Wiele oszustw opiera się na tym samym sche-
macie - ofercie na opał z zaliczką. Fikcyjna fi rma 
obiecuje nam dostarczenie eko-groszku, pelletu 
lub węgla po okazyjnej cenie po wpłacie przez 
nas całej kwoty lub zaliczki, a reszta ewentual-
nej zapłaty odbędzie się przy odbiorze. Niestety 
pomimo dokonania przelewu węgiel nie dociera 
do klienta, a samo ogłoszenie lub strona interne-
towa oszustów, jak i ich numery telefonów kon-
taktowych znikają po pewnym czasie. Może się 
zdarzyć, że wspomniani wcześniej sprzedawcy 
zastosują metodę bez zaliczki, lecz wtedy dowia-
dujemy się, że nasze zlecenie będzie zrealizowa-
ne w późniejszym, czasie – tym sposobem oszu-

kampanii. Zauważają, że mimo trudnych wa-
runków w których funkcjonujemy, cieszy po-
wszechny wzrost świadomości i coraz większa 
wiedza o tym, że każdy powinien zwracać uwa-
gę na niepotrzebne zużycie - także w przestrze-
niach wspólnych budynku czy miejscach takich 
jak sklepy, szkoły, czy muzea. Uczymy się re-
agowania i zaczynamy rozpoznawać wartość 
komfortu, którego na co dzień doświadczamy. 
O tym, że niemarnowanie się opłaca przekony-
wali podczas kampanii 20stopni.pl także eko 
bloggerzy.

Kampania 20 stopni realizowana jest przez 
Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie od 
stycznia 2020 roku. Przy kampanii współpra-
cują i wspierają ją: Polskie Towarzystwo Aler-
gologiczne oraz eko infl uencerki Katarzyna 
Wągrowska z bloga „Ograniczam się” i Sylwia 
Majcher. Kampanię edukacyjną zachęcającą do 
niemarnowania ciepła prowadzi na terenie mia-
sta Brzesko   Miejskie Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej Sp. z o.o.  jedyny dystrybutor 
ciepła systemowego.

ści zachęcają nas mimo wszystko do dokonania 
zaliczki na wskazane konto.

Kolejnym sposobem wykorzystywanym 
przez oszustów jest podszywanie się pod strony 
fi rm zajmujących się wydobyciem lub sprzedażą 
opału. Phishing, bo o nim tutaj mowa jest po-
pularnym typem ataków opartych na podszy-
waniu się pod strony internetowe, wiadomości 
e-mail lub SMS. Sposób ten polega na tym, że 
przestępcy internetowi próbują Cię oszukać i 
spowodować, abyś podjął działanie zgodnie z ich 
zamierzeniami. Cyberprzestępcy, podszywając 
się między innymi pod fi rmy kurierskie, urzę-
dy administracji, a ostatnio również pod fi rmy 
zajmujące się sprzedażą węgla lub innego źródła 
energii, starają się wyłudzić nasze dane do logo-
wania np. do kont bankowych lub używanych 
przez nas kont społecznościowych, czy syste-
mów biznesowych.

Przestrzegamy przed „okazjami” przy zaku-
pie opału. Bądźmy ostrożni, sprawdzajmy sprze-
dawców i nie płaćmy „w ciemno”. Poniżej przed-
stawiamy siedem zasad jak nie dać się oszukać.

Najpiękniejsza muzyka
W „Pasiece Leśnej” można skorzystać również 
z  apiterapi, a  dokładniej apiinhalacji. W  naj-
większym uproszczeniu można powiedzieć, 
że za jest to oddychanie powietrzem z ula. To 
wielkie dobrodziejstwo na  przykład dla dzie-
ci, które mają problemy z  oskrzelami. Tutaj 
wszystkie dzieci mogą korzystać z  zestawu 
do apiterapii za darmo, bo jak twierdzi brzeski 
pszczelarz, nie powinno się żerować na dziecię-
cej krzywdzie.

Pan Józef nie ukrywa, że  trochę martwi 
się o przyszłość swojej pasieki, bo do tej pory 
nie wychował następcy. Miał kilku uczniów, 
ale wszyscy „poszli na swoje”. W szczytowym 
momencie Pasieka Leśna liczyła ponad 70 uli. 
– Musiałem trochę ograniczyć, bo z wiekiem już 
ubywa sił. Nie żebym jakiś schorowany był, tyl-
ko siły brak. Piję propolis, miód pitny, jem miód. 
I  nawet się trzymam. Wie pan, ja tak sobie tu 
przychodzę w lecie, siadam i słucham tej ich mu-
zyki. Słucham jak pszczoły bzyczą i  jak trutnie 
pięknie grają. Cała symfonia. I to człowieka koi. 
Daje odporność na te wszystkie stresy, na te trud-
ne czasy.                                             Konrad Wójcik

Nauka mądrego korzystania z ciepła stała się cennym „know how”, kluczowym 
dla budżetów domowych w trakcie kryzysu paliwowego. Akcja 20stopni.pl sięga 

do źródeł i przekazuje opracowane przez dostawców ciepła proste sposoby
na niemarnowanie ogrzewania w mieszkaniach i poza nimi.

Rozpoczynający się sezon grzewczy oraz problemy z zakupem węgla to okazja 
dla oszustów. Przestępcy stosują różne metody działań – zamieszczają w 

internecie oferty węgla od nieistniejących fi rm, pobierają zaliczki i znikają, a 
nawet sprzedają pomalowane na czarno kamienie. Wszystko po to, aby wyłudzić 

pieniądze od osób chcących zakupić opał. 

Puste barcie czekające na nowych lokatorów.

Oszczędność w każdym stopniu

Oszustwa na węgiel

Strefa Płatnego Parkowania - informacja
Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, iż w listopadzie br. Biuro 
Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania w Brzesku czynne będzie

w godzinach 7:30-17:00.



26 Brzeski Magazyn Informacyjny
Październik 2022

Odeszli we wrześniu
Zofi a Bączek (82) – Brzesko
Danuta Biel (87) – Jasień
Adam Cebula (66) – Jadowniki 
Barbara Czoba (88) – Brzesko
Maria Dudek (68) – Bucze
Bronisław Gorczyca (87) – Jadowniki 
Jan Gusto (81) – Brzesko
Marek Idzi (75) – Brzesko
Michalina Jamróg (84) – Jadowniki 
Barbara Jarosz (81) – Mokrzyska
Anastazja Konopka (77) – Okocim
Anna Kozłowska (84) – Jadowniki 
Marian Matjaszek (77) – Brzesko

Zbigniew Mucek (68) – Brzesko
Bogdan Nawrocki (59) – Jasień
Małgorzata Osika (69) – Brzesko
Anna Piwowarczyk (79) – Mokrzyska
Tadeusz Porwisz (89) – Okocim
Kazimierz Szosta (83) – Brzesko
Maria Szuba (92) – Jadowniki 
Irena Talarek (52) – Brzesko
Zbigniew Wasyłek (81) – Brzesko
Stanisław Wąs (70) – Jadowniki 
Mariusz Woda (40) – Mokrzyska
Antoni Wójtowicz (87) – Brzesko

Odeszli we wrześniu
Zbigniew Mucek (68) – Brzesko

PAMIĘTAMY

Pamięci biskupa 
Jana Styrny

Odszedł 
Edward Dobrzański

28 września w Szpitalu Miejskim w Elblągu zmarł w wieku 
81 lat biskup Jan Styrna. 3 października w katedrze elbląskiej 
odprawiona została msza pogrzebowa w intencji zmarłego. 
Ciało śp. biskupa spoczęło w tamtejszej krypcie biskupów.

 1 października zmarł Edward Dobrzański, aktor, profesor, 
wieloletni dziekan Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
w Krakowie. Był mistrzem i wychowawcą wielu pokoleń 

aktorów. Został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi 
i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz 

złotym i srebrnym  medalem Zasłużony Kulturze - Gloria Artis. 

Śp. Jan Styrna urodził się 25 stycz-
nia w  Przyborowie. W  1959 roku 
po maturze zdanej w  IV Liceum 
Ogólnokształcącym w  Tarnowie 
rozpoczął studia fi lozofi czno-teo-
logiczne w  tarnowskim Wyższym 
Seminarium Duchowym. W  1965 
roku w  katedrze Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny w Tarnowie 
otrzymał święcenia prezbiteratu 
udzielone przez ówczesnego bisku-
pa diecezjalnego Jerzego Ablewi-
cza. Wiedzę teologiczną zgłębiał 
w  Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim do 1975 roku, kiedy to uzy-
skał doktorat z teologii pastoralnej. 

W  międzyczasie sprawował 
funkcję wikariusza w  parafi ach 
Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny – początkowo w Nowym 
Wiśniczu, później w Krynicy Zdro-
ju. Kolejnymi etapami Jego posłu-
gi duszpasterskiej były parafi a św. 
Mateusza w  Mielcu oraz diecezja 
Berlina, w  której skupiali się pol-
scy robotnicy. 

W 1980 roku został mianowany 
proboszczem parafi i Bożego Ciała 
w Bieczu, by po dwóch latach ob-
jąć równoległe stanowisko dzieka-
na dekanatu Biecz. W tym samym 
czasie rozpoczął pracę jako wykła-
dowca w  Instytucie Studiów nad 
Rodziną warszawskiej Akademii 
Teologii Katolickiej, by po blisko 
dziesięciu latach zostać również 
pracownikiem naukowym w Wyż-
szym Seminarium Duchownym 
w Tarnowie. 

Edward Dobrzański urodził się 22 
kwietnia 1929 w Jasieniu. Dwa-
dzieścia lat później w Krakowie 
rozpoczął studia w Państwowej 
Wyższej Szkole Aktorskiej. Stu-
diował m.in. z Bogumiłem Kobielą 
oraz Kaliną Jędrusik i Zbigniewem 
Cybulskim, z którymi zagrał w 
wystawianym kilkadziesiąt (!) razy 
spektaklu dyplomowym „Chło-
piec z naszego miasta”. Najczę-
ściej można było zobaczyć go na 
deskach Teatru Starego w Krako-
wie. Aktorskiego rzemiosła uczył 
się m.in. od Ludwika Solskiego. 
Obserwacja mistrzów przydała 
się nie tylko na scenie, bowiem 
równie ważną pasją było dla nie-
go nauczanie (egzaminował m.in. 
urodzoną w Brzesku aktorkę Ali-
nę Kamińską). Wielu studentów 
wspomina, że nowoczesność łączył 
z elegancją „starego” pokolenia.

Edward Dobrzański pamiętał 
o swoich korzeniach. Uczestniczył 

w uroczystościach rocznicowych 
brzeskiego Liceum Ogólnokształ-
cącego, którego był absolwentem. 
Wielokrotnie bywał na zjazdach 
UTW, zarówno w roli gościa ho-
norowego jak i prelegenta. Jego 
miłością były góry, stąd jedno z 
ostatnich spotkań z brzeskimi słu-
chaczami skupiło się na literaturze 
Józefa Tischera. Brał udział w Na-
rodowym Czytaniu, m.in. w 2015 r. 
w PSP nr 2, gdy na tapet wzięto 
„Lalkę”. Rok wcześniej czytał 
w brzeskiej bibliotece fragment 
„Trylogii” Sienkiewicza (nagranie 
wciąż dostępne na stronie biblio-
teki). Uświetniał swoją obecnością 
wieczory poetyckie w „Petersów-
ce” oraz wydarzenia organizowa-
ne przez MOK, jak choćby „Teatr 
miejscem spotkania” w ramach 
obchodów 625-lecia Brzeska. KW
fot. M. Walocha, lic. CC uznanie 
autorstwa-na tych samych
warunkach 4.0

22 czerwca 1991 roku Jan Styr-
na został mianowany przez papieża 
Jana Pawła II biskupem pomocni-
czym diecezji tarnowskiej i  bisku-
pem tytularnym Aquipendium. 
Święcenia biskupie otrzymał mie-
siąc później, 28 lipca, w bazylice ka-
tedralnej Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Tarnowie. W tym 
samym roku został ustanowiony 
wikariuszem generalnym diecezji, 
a w kurii diecezjalnej pełnił funk-
cję wiceprzewodniczącego Wydzia-
łu Duszpasterstwa Ogólnego.    

W  sierpniu 2003 roku został 
przeniesiony na  urząd biskupa 
diecezji elbląskiej. Po 10 latach zło-
żył rezygnację z  tego stanowiska, 
z uwagi na stan zdrowia. Pełnił już 
wtedy funkcję krajowego duszpa-
sterza rolników. Przez ostatnie lata 
intensywnego życia był biskupem 
seniorem diecezji elbląskiej. 

Śp. Jan Styrna bardzo chętnie 
wracał w swoje rodzinne strony, za-
wsze serdecznie przyjmowany i za-
praszany przez wiernych z diecezji 
tarnowskiej i brzeskiego dekanatu. 
25-lecie sakry biskupiej świętował 
w  szczepanowskim Sanktuarium 
św. Stanisława BM. Przewodniczą-
cy uroczystej mszy świętej biskup 
Andrzej Jeż w wygłoszonej homilii 
podkreślał wpływ Ducha Święte-
go na  życie biskupa Jana Styrny, 
mówiąc: – Przedziwnymi drogami 
prowadził Duch Boży księdza bi-
skupa Jana. Począwszy od Szczepa-
nowa, rodzinnej ziemi św. Stanisła-
wa, przez krynickie góry i bieckie 
wzniesienia, ciszę naukową – ba-
dawczą w  Lublinie i  Warszawie, 
pracę wśród robotników w  Niem-
czech, aż do  tarnowskiej katedry, 
gdzie 25 lat temu otrzymał bisku-
pią sakrę i został włączony jeszcze 
ściślej w  tarnowski Kościół jako 
jego biskup pomocniczy. 

Wiadomość o  śmierci śp. Jana 
Styrny pogrążyła w głębokim żalu 
całą chrześcijańską społeczność 
diecezji tarnowskiej i  dekanatu 
Brzesko. Ze smutkiem przyjęli ją 
wszyscy mieszkańcy naszej gmi-
ny. W  szczepanowskiej bazylice 
do dnia pogrzebu trwały modlitwy 
za duszę zmarłego. 

Fot. Waldemar Deska (PAP)
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Brązowe medale dla „Dwójki” Zmiana cennika usług 
w krytej pływalni

Nowy trener „Piwoszy”

Żeńska reprezentacja Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego (PSP 2 Brzesko) 
zajęła trzecie miejsce w finałach Ma-
łopolskich Igrzysk Dzieci w  sztafe-
towych biegach przełajowych, które 
tradycyjnie rozegrane zostały w No-
wym Targu. Tym samym brzeska 
„Dwójka” potwierdziła utrzymującą 
się od kilku lat przynależność do ści-
słej czołówki wojewódzkiej w tej dys-
cyplinie sportowej. 

Te brązowe medale wywalczy-
ły brzeskie biegaczki w  rywalizacji 
dziewcząt urodzonych w 2010 roku 
i  młodszych, na  dystansie 6 x 800 

To druga w tym miesiącu taka de-
cyzja podjęta przez osoby z zarzą-
du i sztabu szkoleniowego klubu. 
Wcześniej ze stanowiska prezesa 
zrezygnował Łukasz Baniak. 

Sebastian Sępek (40 lat) posia-
da licencję trenerską UEFA A, po-
zwalającą mu na pracę szkoleniową 
na poziomie III ligi. 

Reprezentacja ZS-P Brzesko występowała w składzie: Izabela Glonek, 
Oliwia Grabka, Milena Kurtyka, Oliwia Mardoń, Laura Mikos, Oktawia Mikos, 
Weronika Stachera. Opiekunką drużyny jest Renata Rożkowicz. 

metrów. Na starcie do  tego biegu 
stanęło 18 drużyn. W tej samej ka-
tegorii wiekowej męski zespół repre-
zentujący „Dwójkę” zajął 6. miejsce 
w gronie 19 ekip. 

W wojewódzkich finałach Mało-
polskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
na  10. miejscu zakończyła zmaga-
nia dziewczęca reprezentacja ZS-P 
Brzesko (ur. 2008/2009). 

Wszystkie trzy drużyny z  brze-
skiej „Dwójki” w  drodze do   wo-
jewódzkich finałów zwyciężyły   
wcześniej zarówno w  eliminacjach 
gminnych jak i powiatowych. MB   

Bilet RODZINNY
2 DOROSŁE OSOBY + 1 DZIECKO = 35,00 ZŁ *
2 DOROSŁE OSOBY + 2 DZIECI = 42,00 ZŁ *
2 DOROSŁE OSOBY + 3 DZIECI = 49,00 ZŁ *
2 DOROSŁE OSOBY + 4 DZIECI = 56,00 ZŁ *
* Bilet rodzinny (70 minut) obowiązuje rodziców lub prawnych opiekunów 
z dziećmi do ukończenia 15-go roku życia. Promocje nie łączą się. Płat-
ność wyłącznie gotówką.
Dzieci do 4 roku życia – bezpłatnie.

–  Sauna na I piętrze 30 min. – 15,00 zł
–  Sauna przy basenie 20 min. – 15,00 zł
–  Aqua Fitness – bilet jednorazowy 20,00 zł/za 45 minut
–  Aqua Cycling – bilet jednorazowy 28,00 zł/ za 45 minut

KURS NAUKI PŁYWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GRUPIE – 400,00 ZŁ
(W CENIE: 20 LEKCJI PO 45 MIN.)
KONTYNUACJA KURSU – 200,00 ZŁ
(W CENIE: 10 LEKCJI PO 45 MIN.)
OPŁATA ZA INSTRUKTORA DLA ZORGANIZOWANEJ GRUPY (MAKSYMALNIE 
15 OS.) – 80,00 ZŁ
(W CENIE: 1 LEKCJA PO 60 MIN.)

Szczegóły na stronie sportbrzeski.pl

Nowy szkoleniowiec dotychczas 
prowadził Jadowniczankę Jadowni-
ki. Trenował też juniorów Metalu 
Tarnów, a także zajmował się adep-
tami Akademii Piłkarskiej Unii 
Tarnów. W swoim dossier ma rów-
nież pracę w charakterze trenera 
drużyn KS Radlna, Iskra Tarnów 
czy Podgórze Pleśna. WP

Po przegranej 0:3 z Lubaniem Majowy z funkcji trenera drużyny seniorów 
CANPACK Okocimski Brzesko zrezygnował Jarosław Ulas. Wkrótce potem 

stanowisko nowego szkoleniowca „Piwoszy” objął Sebastian Sępek.  

Fot. Okocimski.com

Uprzejmie informujemy, że od 17 października 2022 r. 
nastąpiła zmiana cennika usług w obiekcie Krytej Pływalni 

BOSiR w Brzesku. Decyzja ta spowodowana została 
ogromnymi podwyżkami  cen za energię cieplną oraz energię 

elektryczną, jakie spadły na naszą jednostkę.
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Zakończenie sezonu tenisowegoZakończenie sezonu tenisowego

Na kortach Okocimskiego Klubu Tenisowego przy ulicy Świerkowej w Brzesku został rozegrany IV Turniej Mikstów – ostatni 
akcent tegorocznego sezonu wakacyjnego oraz trwającej od czerwca br. Letniej Ligi Tenisa 2022.

W turnieju mikstów wystartowało 16 par, któ-
rych składy ustalone zostały drogą losowania. 
Oznacza to, że nikt ze zgłoszonych do zawodów 
nie wiedział do ostatniej niemal chwili, kto bę-
dzie jego partnerem (partnerką). Regulamin do-
puszczał do uczestnictwa w rywalizacji każdego 
bez względu na wiek. Niedopuszczalne było je-
dynie pokrewieństwo w danej parze. Poszcze-
gólne mecze rozgrywane były „na czas”, dlate-
go w tym turnieju zdarzały się niespotykane w 
tenisie remisy. Zwyciężyła para Aneta Licak i 
Kamil Gofron.

Po turnieju odbyła się ceremonia wręczenia 
nagród i pucharów we wszystkich konkuren-
cjach ujętych w programie tegorocznej Letniej 
Ligi Tenisa. Nagrody wręczali prezes OKT 
Jarosław Biel oraz burmistrz Brzeska Tomasz 
Latocha, który sprawował honorowy patronat 

nad wydarzeniem. Organizatorzy i uczestnicy 
zawodów zgodnie podkreślają, że sponsoring, 
materialne wsparcie i zaangażowanie burmi-
strza mają ogromny wpływ na popularyzację 
tenisa ziemnego.

W gronie sponsorów Letniej Ligi Tenisa 
znalazły się również: Bacówka Towary Tra-
dycyjne oraz restauracja Piotruś Pan, a także 
Zakład Szklarski Float Andrzeja Majki. Warto 
podkreślić, że korty tenisowe przy Świerkowej 
już niedługo będą dysponować odnowionymi 
sanitariatami za sprawą kolejnego sponsora, 
którym jest Centrum Wykończenia Wnętrz 
Bart-Box.    

Wszystkim darczyńcom życzymy satysfakcji 
z działań dla dobra sportu oraz wszelkiej pomyśl-
ności i sukcesów zawodowych! – czytamy na pro-
fi lu FB Okocimskiego Klubu Tenisowego. WP   

je na duże emocje, towarzyszące spotkaniom 
Amatorskiej Ligi Wakacyjnej. Kibice, śledzący 
Ligę z pewnością nie mogli narzekać na nudę. 

Tak samo, jak podczas zeszłorocznej edycji, 
zwycięzcą rozgrywek został Fair Play Rudy-
-Rysie. Zespół ten wystąpił w składzie: Łukasz 
Dziedzic, Hubert Rudnik, Hubert Pukal, Adam 
Zakareya, Amgiad Zakareya, Chawkat Zaka-
reya, Maksymilian Witkowski, Kacper Nowak, 
Arkadiusz Gwóźdź, Nikodem Kamysz, Krzysz-
tof Dzień, Karol Dzień, Damian Pleszyński, 
Michał Szczecina, Emil Bryg, Dawid Giemza, 
Jakub Piechowicz. Srebrny medal zdobył zespół 
Gdyby nie kolano…, na najniższym stopniu po-
dium znalazła się drużyna MJK Team.  

Jakub Drewko

Końcowa klasyfi kacja ALW
I liga
Fair Play Rudy-Rysie
Gdyby nie kolano…
MJK Team
Byle Zimne
Szaman Meble
Sailty Grails Soccer Team
II liga
Dąbrówka
Brave-Run
Don Corleone
Borek Sharks
Pizzeria Soprano
FC Brzesko

Latem na Orliku w Buczu odbywała się czwarta 
edycja Amatorskiej Ligi Wakacyjnej. Patronat 
nad turniejem objął burmistrz Brzeska, Tomasz 
Latocha,  rozgrywki organizowała szkoła pod-
stawowa w Buczu i Olimpia Bucze, sponsorem 
była Pizzeria Soprano.

W Lidze wzięło udział 12 zespołów, podzie-
lonych na dwie grupy. Po fazie grupowej trzy 
najlepsze zespoły z każdej grupy awansowały do 
I ligi, natomiast pozostałe występowały w II li-
dze. Odbyło się 10 kolejek, a więc 60 spotkań, 
mecze stały na dobrym poziomie, zawodnicy 
byli zaangażowani oraz walczyli o jak najlepszy 
wynik, przy jednoczesnym zachowaniu zasad 
fair play. Podczas trwania całych rozgrywek pa-
dło aż 346 bramek! Daje to imponującą średnią 
5,7 bramki na mecz! Taka statystyka wskazu-

 WYNIKI LETNIEJ LIGI TENISA
Mikst
Aneta Licak, Kamil Gofron
Marta Sala, Ignacy Zelek
Magdalena Stachowicz, Zdzisław Grzegorzek

   
Singiel kobiet
Małgorzata Sacha
Anna Kukułka
Magdalena Stachowicz

   
Debel kobiet
Liliana Czerwik, Małgorzata Sacha
Aneta Biel, Małgorzata Zelek
Grażyna Góra, Aldona Nalepa-Marinkovic

   
Singiel mężczyzn
Ignacy Zelek
Sebastian Sacha
Mateusz Gaweł

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Amatorska Liga 
Wakacyjna

Królem strzelców Amatorskiej Ligi Wakacyjnej został Paweł Jagiełka (Dąbrówka),
zdobył on 21 bramek. 
Najlepszym bramkarzem został Rafał Gawłowicz z MJK Team, zaliczył 51 skutecznych 
interwencji.
MVP Amatorskiej Ligi Wakacyjnej został wybrany Paweł Pukal z drużyny Byle Zimne.
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IV Brzeska Dycha św. JakubaIV Brzeska Dycha św. Jakuba
Ponad 550 biegaczek i biegaczy wzięło udział w czwar-
tej edycji Brzeskiej Dychy św. Jakuba organizowanej przez 
Parafi ę NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła oraz KS 
Jakub przy wsparciu fi nansowym Województwa Małopol-
skiego, Gminy Brzesko i Powiatu Brzeskiego.

Start i meta poszczególnych biegów znajdowała się na pla-
cu Kazimierza Wielkiego. Trasa biegu głównego (10,5 km) 

prowadziła ulicami Czarnowiejską, Generała Leopolda 
Okulickiego, Szczepanowską, Profesora dr. Franciszka Bu-
jaka, Starowiejską, Legionów Piłsudskiego oraz Uczestni-
ków Ruchu Oporu. Rywalizacja odbywała się także na dy-
stansie 5 kilometrów (bieg oraz Nordic Walking). Dzieci 
i młodzież miały do pokonania (w zależności od kategorii 
wiekowej) dystanse 100, 250, 500 i 800 metrów.

WYNIKI
Bieg główny 10,5 km – kobiety
OPEN: 1. Patrycja Świerczek (Jadowniki), 2. Joanna Gutfrańska (Brzesko), 3. Joanna Bucenko (Bochnia).
K1: 1. Joanna Gutfrańska (Brzesko), 2. Dominika Świętek (Kraków), 3. Joanna Łopatka (Sufczyn)
K2: 1. Jolanta Żurek (Bochnia), 2. Sylwia Buzowska (Nowodworze), 3. Maria Ryba (Brzesko), ...5. Anna Czubernat (Brzesko), 
...9. Izabela Duch-Lewandowska (Brzesko).
K3: 1. Patrycja Świerczek (Jadowniki), 2. Joanna Bucenko (Bochnia), 3. Agata Gądek (Kraków), ...5. Katarzyna Żak (Brzesko)
Bieg główny 10,5 km - mężczyźni
OPEN: 1. Jakub Molczyk (Niwka) 2. Mirosław Sroka (Węgrzce Wielkie) 3. Sylwester Malec (Nowe Rybie) 
4. Waldemar Matyaszek (Jasień).
M1: 1. Jakub Molczyk (Niwka), 2. Sylwester Malec (Nowe Rybie), 3. Przemysław Lorkiewicz (Rudka).
M2: 1. Konrad Kapsrzyk (Kędzierzynka), 2. Mateusz Madej (Staniątki), 3. Krzysztof Pagacz (Bielcza), … 6. Marian Wawryka (Brzesko), 
…10. Maciej Sroczyński (Brzesko), 11. Michał Staszczyk (Brzesko), … 13. Mikołaj Macioł (Brzesko).
M3: 1. Mirosław Sroka (Węgrzce Wielkie), 2. Waldemar Matyaszek (Jasień), 3. Michał Targosz (Kraków), … 6. Jakub Ciura (Brzesko), 
...11. Bogdan Kukułka (Brzesko), ...14. Paweł Skalski (Mokrzyska), 15. Robert Przybysławski (Bucze), 16. Piotr Duch (Brzesko), 
17. Grzegorz Cisak (Mokrzyska), ...20. Piotr Krawczyk (Brzesko).
M4: 1. Paweł Molczyk (Niwka), 2. Antoni Ligęza (Olszawa), 3. Mariusz Podgórniak (Tarnów), 4. Witold Gorczyca (Brzesko), 
… 10. Tadeusz Rozwadowski (Brzesko), 11. Józef Jodłowski (Brzesko).
Bieg na 5 km open – kobiety
1. Oliwia Jaworska (Jasień), 2. Gabriela Ryba (Brzesko), 3. Patrycja Skalska (Mokrzyska), ...5. Anna Staszczyk (Brzesko),
...7. Marzena Kądziołka (Brzesko), ...12. Małgorzata Fudala (Brzesko).
Bieg na 5 km open – mężczyźni
1. Adam Widła (Bochnia), 2. Bartosz Sadowski (Dąbrówka), 3. Roland Górnisiewicz (Gdów),...7. Maciej Kożuch (Poręba Spyt-
kowska),... 9. Piotr Robak (Brzesko), ...14. Adam Lutyński (Brzesko), ...16. Marcin Gazda (Brzesko), ...18. Maciej Opioła (Brzesko), 
...20. Rafał Bujak (Brzesko), 22. Mateusz Krzywda (Brzesko), ...24. Waldemar Pleszyński (Brzesko), 25. Tomasz Lutyński (Brzesko), 
26. Damian Szydłowski (Brzesko).
Nordic Walking – kobiety
1. Monika Olechowska (Mielec), 2. Jolanta Wiktor (Straszęcin), 3. Joanna Rojkowicz (Brzesko), ...7. Agnieszka Stós-Stawiarz (Brze-
sko), 8. Kinga Tota (Brzesko), ...12. Justyna Szydłowska (Brzesko), 13. Anna Cebula (Jadowniki), ...17. Agnieszka Kusiak (Brzesko), 
18. Renata Gawenda (Brzesko) , 19. Agata Machalska (Szczepanów), ...25. Marta Adamczyk (Brzesko), 
…27. Magdalena Mrzygłód (Brzesko),  28. Barbara Karwala (Brzesko).
Nordic Walking – mężczyźni
1.Robert Łopuch (Łabowa), 2. Paweł Stawiarz (Brzesko), 3. Jarosław Ziomek (Tarnów), ...9. Michał Duch (Jasień), …12. Tomasz Mikulski 
(Brzesko), 13. Jan Gzyl (Jadowniki), 14. Janusz Grabarz (Brzesko), ...18. Józef Makuch (Jadowniki).
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W jesienne weekendy polskie lasy wypełnione 
są grzybiarzami. Można nawet pokusić się 
o  stwierdzenie, że  grzybiarstwo staje się 
ostatnio naszym sportem narodowym, co jest 
szczególnie widoczne w niedzielne popołudnia, 
gdy media społecznościowe zalewają fotografi e 
koszy wypełnionych grzybami. Każdy pamięta 
chyba słynny motyw grzybobrania z  Pana 
Tadeusza. 

O  grzybach przeczytać można również 
w  Iskier Przewodniku Sztuki Kulinarnej 
z 1976 r.: W naszych lasach, zagajnikach, nawet 
na  łąkach rośnie około 100 gatunków i  odmian 
grzybów jadalnych (…). Bądźmy jednak raczej 
przesadnie ostrożni i spożywajmy jedynie te grzy-
by, które doskonale znamy. Armia grzybów tru-
jących jest nie tylko bardzo liczna, ale i podstępna. 
Grzyby trujące (powodujące zatrucia śmiertelne) 
upodabniają się często do grzybów jadalnych! Nie 
zapominajmy jednak, że przedstawiciel najniepo-
zorniejszego z rodzajów grzybów, pleśń (Penicil-
lium notatum Fleming} uratowała miliony ludzi 
od niechybnej śmierci.

Przygotowanie
Składniki: 1 kg grzybów (kurki, borowiki, pod-
grzybki lub rydze), 5 dag masła, 0,25 l śmieta-
ny, 1 cebula, sól, pieprz, natka pietruszki.

Oczyszczone i  opłukane grzyby pokroić 
w cienkie plasterki i wycisnąć. Pokrojoną w pa-
ski cebulę zeszklić na maśle rozgrzanym w ron-
dlu lub głębokiej patelni. Później do cebuli do-
dać grzyby, przykryć i dusić na małym ogniu. 
Podczas duszenia lekko posolić i  często mie-
szać, aby grzyby nie przywarły do dna. Dusić 
ok. 1 godz. Pod koniec wlać kilka łyżek kwaśnej 
śmietany i jeszcze chwilę dusić aż do zgęstnienia. 
Na koniec posypać posiekaną zieloną pietrusz-
ką. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Można 
podawać z pieczywem - najlepiej domowym chle-
bem, pieczywem czosnkowym lub z  plackami 
ziemniaczanymi z dodatkiem kabaczka. 

Smacznego!

PROSTO Z KUCHNI GRATULUJEMY

Grzyby duszone w śmietanie
– poleca Koło Gospodyń Wiejskich w Okocimiu

Bitwa Regionów to główny punkt programu 
pikniku, którego nadrzędnym celem było kul-
tywowanie ludowych tradycji i rodzimego folk-
loru. Sam konkurs to znakomita okazja do za-
demonstrowania kulinarnego bogactwa regionu.
Gospodynie ze Sterkowca przygotowały na kon-
kurs polędwicę wieprzową w  sosie borowiko-
wym z ziemniakami w mundurkach, ogórkiem 
kiszonym i młodą kapustą. To właśnie ta potra-
wa zyskała najwyższe uznanie wśród jurorów 
i większości uczestników pikniku. Zwyciężczy-
nie otrzymały od organizatorów nagrody rze-
czowe oraz czek na tysiąc złotych. Z reporter-
skiego obowiązku dodajmy, że  drugie miejsce 
w konkursie zajęło KGW z Łoniowej, a trzecie 
KGW Krajanki z Gnojnika.
Koło Gospodyń Wiejskich w Sterkowcu działa 
od maja 2019 roku. Nieofi cjalnie funkcjonowa-
ło jednak już w 2018 r. jako grupa teatralna, 

Historia KGW w Okocimiu liczy kilkadziesiąt 
lat. Po chwilowej przerwie zostało reaktywowane  
w 2012 r. z inicjatywy nieżyjącej już sołtys Graży-
ny Mleczko, (która jako pierwsza stanęła na jego 
czele) oraz prezesa Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Okocimskiej Franciszka Brzyka. Obecnie 
liczy kilkanaście osób i działa przy Stowarzysze-
niu, które wspiera go organizacyjnie i fi nansowo. 
Przewodniczącą koła jest Józefa Bartman. Dzia-
łalność koła skupiona jest wokół dwóch głów-
nych sfer: artystycznej i kulinarnej. W zakresie 
artystycznym powołano Grupę Śpiewaczą „Oko-
canki”. W jej  repertuarze są utwory, sięgające 
do najstarszych korzeni kultury regionu. Słowa 
utworów sławią miejscowość Okocim, wzruszają 
i rozweselają słuchaczy podczas imprez środowi-
skowych. W dziedzinie kulinarnej koło prezen-
tuje swoje umiejętności, przygotowując potrawy 
na Okocimską Biesiadę, Babski Comber i inne.

,,Każdy może”. Panie włączają się w organizację 
wielu wydarzeń. Są to m.in. parafi alne dożyn-
ki, spotkania integracyjne dla mieszkańców czy 
tradycyjne majówki. Stoisko koła można spo-
tkać podczas wielkanocnych i bożonarodzenio-
wych jarmarków organizowanych na brzeskim 
rynku, Święcie Chleba, Małopolskim Festiwa-
lu Smaków i wielu wydarzeniach charytatyw-
nych. Na zaproszenie Stowarzyszenia ,,Kwartet 
na  Przedgórzu” członkowie koła wzięli udział 
w międzynarodowym projekcie ,,Twoja kultura 
- moja kultura”. Grupa nie porzuca teatralnych 
korzeni, wystawiając jasełka, przedstawienia 
dla dzieci i  scenki kabaretowe. W  ubiegłym 
roku o działalności koła przeczytać można było 
w ogólnopolskim wydaniu Wysokich Obcasów. 
Co ciekawe, w  KGW ze Sterkowca działają 
również panowie, a wiek uczestników oscyluje 
w granicach od trzech do prawie 90 lat. WP

Drugą odsłonę działalności stanowi rękodzieło 
artystyczne. Na szczególną uwagę zasługują pra-
ce w zakresie haft u, szydełkowania oraz origa-
mi. Działalność Koła to nie tylko kultywowanie  
twórczości ludowej ale także miłe i pożyteczne 
spędzanie wolnego czasu. Temu mają służyć 
organizowane również przez KGW wycieczki. 
Siedziba Koła mieści się w Centrum Kultural-
no – Społecznym Wsi Okocim. W skład wcho-
dzą:  Maria Spędzia, Anna Stachura, Józefa 
Bartman, Krystyna Słupska, Grażyna Mądro, 
Dorota Oleksy, Bożena Jankowska, Dorota Ko-
tra, Katarzyna Krzywacka, Wieńczysława Put, 
Stanisława Gajewska, Teresa Porębska, Maria 
Witkowska, Agata Robak i Lucyna Pulit. W 
ostatnim czasie odeszły do wieczności Panie An-
tonina Sady oraz Teresa Kłos, Maria Piekarczyk 
i Anastazja Konopka. 

KGW Okocim

Najlepsze w Bitwie RegionówNajlepsze w Bitwie Regionów
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Sterkowcu zajęły pierwsze miejsce

w powiatowym konkursie kulinarnym „Bitwa Regionów”, który odbył się w hali 
widowiskowo-sportowej w Dębnie w ramach Pikniku z Produktem Polskim.

Fot. kowr.gov.pl
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NAGRODY OTRZYMALI:
Agnieszka Szczepanek, Piotr Podłęcki – PSP nr 1 Brzesko
Izabella Czernecka, Magdalena Głowacka-Zastawnik, Agata 
Kawalerczyk – PSP nr 3 Brzesko 
Beata Franczak-Wołek, Tomasz Rogóż – PSP Jasień 
Małgorzata Mleczko – PSP Mokrzyska 
Marzena Kubala, Jolanta Ropek – PSP Poręba Spytkowska 
Jadwiga Fior – PP nr 3 Brzesko 
Dorota Kusiak – PP nr 4 Brzesko
Milena Słowik-Berky – PP nr 1 Jadowniki
Wiktoria Chrobak-Mielec, Barbara Szpakiewicz – SM
Bogumiła Szymańska – ZS-P Brzesko
Halina Put, Dorota Turlej – ZS-P Jadowniki 

NAUCZYCIELE MIANOWANI
Małgorzata Stanuszek – PSP nr 1 Brzesko 
Beata Ciuruś, Edyta Klimek, Katarzyna Lechowicz, 
Klaudia Pleszczyńska, Elżbieta Szyc – ZS-P Brzesko
Beata Gicala, Anna Grocholska – PSP Mokrzyska 
Beata Podstawa, Justyna Przybyło – PSP Szczepanów
Marta Klimek – PP nr 1 Brzesko 
Magdalena Poniewierska – PP nr 3 Brzesko 
Sylwia Marecik – PP nr 4 Brzesko
Monika Pstrąg – PP nr 7 Brzesko 
Barbara Bacik, Natalia Bigaj, Barbara Szydłowska – PP nr 10 
Brzesko  

GRATULUJEMY

Nagrody
i mianowania

W sali audytoryjnej Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku 
odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas 
specjalnej gali burmistrz Brzeska Tomasz Latocha wręczył okolicznościowe 
nagrody 18 nauczycielom. Awanse do stopnia  nauczyciela mianowanego otrzymało 
17 pedagogów.

Kamienna rocznica Laureatki konkursu 

W tym roku Kamienną Rocznicę 70-lecia pożycia małżeńskiego 
obchodzą Stefania i Bronisław Ciaćkowie, którzy aktualnie 

przebywają za granicą. W imieniu jubilatów gratulacje i 
okolicznościowy dyplom z rąk burmistrza Tomasza Latochy 

odebrał ich syn Ryszard Ciaciek. Spotkanie odbyło się podczas 
uroczystej Gali z okazji Złotych Godów, które w Pałacu Goetz 

świętowało 58 małżeńskich par z gminy Brzesko. JP  

Obchodzące w tym roku 50-lecie istnienia Brzeskie 
Towarzystwo „Gryf” zorganizowało we współpracy z Liceum 

Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Brzesku konkurs 
wiedzy historycznej pod hasłem „Oni tworzyli historię Brzeska”. 

Laureatkami konkursu zostały:
Nagroda I – Julia Pajor (LO Brzesko)
Nagroda II – Gabriela Duda, Wiktoria Szałas (obie LO Brzesko)
Nagroda III – Gabriela Polek (SP Sterkowiec)

Nagrody...

...i mianowania
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SAMOCHODÓW     DOMÓW     MIESZKAŃ     FIRM
PODRÓŻY     GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

BARDZO KORZYSTNE
UBEZPIECZENIA!

www.bufix.pl

Rynek 4
32-800 Brzesko

Rynek
32-800 Brzesko

Godziny otwarcia:
Pon-Pt: 8:30-16:30

Godziny otwarcia:
Pon-Pt: 8:00-17:00
Sobota: 9:00-13:00
Telefon:
14 663 01 61
14 663 03 42

Ubezpieczamy
od ponad 23 lat!


