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Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku jak co roku bierze udział w obchodach Między-
narodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych w Polsce przez UNICEF. 20 listopada to wyjąt-
kowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy 
powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa. Szczególnie musimy pamiętać
o dzieciach z Ukrainy, które są wśród nas, a których prawa zostały zachwiane a nawet całkowicie 
zapomniane. IC                                                                                                    Więcej na ten temat na stronie 12

  Brzeskie
  kalendarium
43 lata temu
„Eksportowe piwo z 3-miesięczną 
gwarancją produkowane przez 
134-letni browar Okocim w Brzesku
otrzymało na Międzynarodowej 
Olimpiadzie Jakości Artykułów 
Spożywczych, która miała miejsce
niedawno w Paryżu, srebrny 
medal. Jest to kolejny wyraz 
międzynarodowego uznania dla 
jakości okocimskiego piwa. Warto 
przypomnieć, że już w ciągu ostatnich 
lat kilka gatunków „pienistego napoju” 
z Brzeska uzyskało na olimpiadach 
piwnych m.in. w Londynie i Brukseli 6 
złotych i srebrnych medali.
Wszystkie siedem gatunków 
produkowanego tutaj piwa posiada 
polskie znaki jakości. Jest to napój
najwyższej jakości.” 
                    (Temi, 3 listopada 1979 r.)

27 lat temu
„21 października na budynku 
dawnego ratusza (obecnie siedziba 
MOK) w Brzesku została odsłonięta
tablica poświęcona pamięci 
Zbyszka „Bruno” Szulca – plastyka, 
zmarłego tragicznie latem 1985 
roku. Odsłonięcia tablicy, której 
autorem jest artysta grafi k Piotr Duda, 
dokonała pani Stanisława Szulcowa
– matka artysty. Po ofi cjalnej 
uroczystości jej uczestnicy spotkali się 
w „Brzeskiej Piwnicy”, gdzie z recitalem 
wystąpił dawny przyjaciel artysty, 
Waldemar Pączek.” 
                           (BIM, listopad 1995 r.)

22 lata temu
„Nie po raz pierwszy mieszkańcy 
Brzeska udowodnili, że chęć 
pomagania innym nie jest im obca. 
Tym razem ich serca (i portfele) 
otworzyły się w związku z koncertem 
charytatywnym Grupy Pod Budą, z
którego dochód miał zasilić konto 
Domu Dziecka w Jasieniu. ...sala 
Zajazdu Okocim wypełniła się po
brzegi. Nikt nie żałował, bo oprócz 
możliwości niesienia pomocy 
najbardziej potrzebującym, była to
okazja do spędzenia wolnego czasu 
podczas imprezy artystycznej.”
(Dziennik Polski, 10 listopada 2000 r.)

12 lat temu
„Dobiegają końca prace przy 
budowie Regionalnego Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznego, obecnie 
trwają ostatnie roboty związane z 
wykończeniem wnętrz. Rozpoczęły 
się także prace mające na celu 
zagospodarowywanie placu, 
na którym stoi obiekt. Ostateczny 
termin oddania obiektu do użytku
to koniec maja 2011 roku.” 
                                       (BIM, listopad 2010 r.)
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Ambasadorzy Brzeska
KORNELIA WODA WYŚPIEWAŁA SUKCES

Uczennica technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku w im-
ponującym tempie powiększa swoją kolekcję nagród mu-
zycznych. Wygrała Wojewódzki Konkurs Pieśni Patrio-
tycznej i  Poezji Śpiewanej organizowany przez Centrum 
Sztuki Mościce i Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie.

Finał imprezy odbył się 14 listopada w sali koncertowej 
CSM. Wystąpiło 35 młodych adeptów sztuki wokalnej. Za-
daniem uczestników było wykonanie dowolnie wybranego 
polskiego utworu o tematyce patriotycznej. Kornelia Woda 
zaprezentowała pieśń „Jaskółka uwięziona” do tekstu Ka-
zimierza Szemiotha i  muzyki Janusza Kępskiego, wyko-
nywaną pierwotnie przez Stana Borysa. Główną nagrodą 
w konkursie było studyjne nagranie konkursowej piosenki 
i wywiad na antenie RDN Małopolska.

Kornelia wraz z grupą „Dźwięczni” triumfowała rów-
nież w konkursie „Z pieśnią patriotyczną i żołnierską przez wieki”, który odbył się na po-
czątku października w Nowym Wiśniczu. W skład zespołu wchodzą również Zuzanna Nizioł, 
Anna Waśniowska, Kalina Opiła i Marcel Kózka.

To nie pierwsze wokalne osiągnięcia brzeszczanki. Od czterech lat co roku staje na po-
dium Konkursu Kolęd i Pastorałek „O Muszlę Świętego Jakuba” (w 2020 r. zajęła pierw-
sze miejsce). Wielokrotnie można było zobaczyć ją również na  scenie brzeskiego MOK-u. 
Współpracuje z kabaretem Sprawa Drugorzędna i działającym w placówce zespołem Kulson 
Band. Występowała w koncertach charytatywnych i patriotycznych. Można ją usłyszeć rów-
nież podczas Muzealnych Muzycznych Balkonów, fi nałów WOŚP oraz w klipach muzycznych 
publikowanych przez MOK. KW
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Tradycyjnie, w dniu Wszystkich Świętych, na obu brzeskich nekropoliach 
prowadzona była kwesta na rzecz ratowania zabytkowych grobów na parafialnym 
cmentarzu, organizowana przez Społeczny Komitet Odnowy i Troski o Cmentarz 
Parafialny. Jak zwykle organizatorów wsparła liczna grupa wolontariuszy, 
sympatyków oraz przedstawicieli firm, stowarzyszeń i organizacji. Koordynatorami
tegorocznej akcji były Maria Babicz, Agata Podłęcka, Agnieszka Stós-Stawiarz, 

a także Piotr Duda.

Trzy drużyny harcerskie - „Leśna 
Dziatwa” ze Szkoły Podstawowej 

w Mokrzyskach oraz „Majora Hubala” 
i „Stefana Starzyńskiego” ze Szczepu 

im. Bohaterów Września działającego 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Brzesku – wzięły udział w VIII Rajdzie 
Liścia „Szlakiem Pamięci”. Inicjatorami 

i organizatorami pieszego rajdu byli 
druhowie z Mokrzysk.

Na parafialnym cmentarzu znajduje się wiele 
zabytkowych nagrobków. Spora ich część wy-
maga pilnych prac konserwatorskich, systema-
tycznie prowadzonych, głównie dzięki corocz-
nym kwestom i hojności darczyńców. Tak było 
i tym razem, a wyniki zbiórki, mimo nienaj-
lepszej obecnie sytuacji finansowej, były wielce 
okazałe. W tym roku zebrano w sumie 9 041 
złotych, 6 euro i 20 pensów.

Warta podkreślenia jest postawa uczniów 
klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Brzesku, którzy przed 1 listopada pod 
opieką księdza Krzysztofa Romańskiego zajęli 
się porządkowaniem cmentarza. PD

Trasa rajdu wiodła z Mokrzysk do Szczepano-
wa, a kurs wyznaczały cztery punkty patrolowe 
– obelisk postawiony w Mokrzyskach osiem lat 
temu w hołdzie rodakom, którzy oddali życie 
za Ojczyznę”, pomnik majora Stanisława Kola-
sińskiego, grób pułkownika Józefa Koczwary 
oraz cmentarz wojenny nr 273 w Szczepanowie.  
W każdym z tych miejsc harcerze uczcili pa-
mięć bohaterów składając wiązanki kwiatów  
i zapalając znicze. Punkty patrolowe perfekcyj-
nie przygotował druh Sebastian Gibała, który 
niedawno otrzymał patent przybocznego. 

- Przewodnim celem rajdu było przedstawienie 
naszym przyjaciołom z Brzeska miejsc szczególnie 
ważnych dla naszej Małej Ojczyzny i utrwalenie 
wiedzy o spoczywających w tych mogiłach bohate-
rach – podkreślają organizatorzy. Temu celowi 
służyły między innymi specjalnie przygotowane 
quizy o tematyce historycznej.

Na zakończenie rajdu na uczestników czekał 
poczęstunek przygotowany przez Małgorzatę 
Skalską i Andżelikę Smulską z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Mokrzyskach. Każdy otrzymał też 
pamiątkowe dyplomy i plakietki potwierdzające 
udział w rajdzie. 

Organizatorzy składają podziękowania dru-
hom Renacie Rożkowicz i Marcinowi Gro-
madzkiemu za przyjęcie zaproszenia do udziału 
w rajdzie i opiekę nad harcerzami.

Sponsorami VIII Rajdu Liścia „Szlakiem 
Pamięci” były Rada Rodziców przy Szkole Pod-
stawowej w Mokrzyskach oraz sklep Biedronka 
w Mokrzyskach. MB

Społeczny Komitet Odnowy i Troski o Cmentarz 
Parafialny w Brzesku składa podziękowania 
dla wszystkich zaangażowanych w tegoroczną 
kwestę. Jednocześnie dziękuje także tym, którzy 
wsparli finansowo tę cenną inicjatywę.

W TYM ROKU KWESTOWALI
Przedstawiciele władz miasta i powiatu  
starosta Andrzej Potępa, wicestarosta 
Maciej Podobiński,
Burmistrz Tomasz Latocha oraz radny 
miejski Bogusław Sambor;
Harcerze ze Szczepu im. Bohaterów 
Września pod opieką Renaty Rożkowicz;
Młodzież ze Szkolnego Koła Caritas oraz 
Szkolnego Koła Historycznego im. Armii 
Krajowej (Liceum Ogólnokształcące 
im. Mikołaja Kopernika w Brzesku) pod 
opieką Piotra Dudy;
Uczniowie Technikum im. Józefa 
Piłsudskiego pod opieką Doroty Pamuły;
Członkowie Grupy Teatralnej działającej 
przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego pod 
opieką Agaty i Piotra Podłęckich;
Członkowie Koła Teatralnego Stonoga  
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Brzesku pod opieką Agaty Podłęckiej;
Młodzież Związku Strzeleckiego pod 
dowództwem starszego chorążego 
Mirosława Króla;
Przedstawiciele i sympatycy Społecznego 
Komitetu Odnowy i Troski o Cmentarz 
Parafialny.

ORGANIZATORÓW 
KWESTY WSPARLI

Ksiądz proboszcz Wojciech Werner – 
udostępnił parafialną kawiarenkę dla 
potrzeb biura kwesty;
Anna Serwin, Małgorzata Styrna – obsługiwały 
biuro kwesty;
Jacek Glonek – zorganizował poczęstunek 
dla kwestującej młodzieży;
Adam Pietrusiński – przekazał kwiaty;
Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego Sokół 
– przekazał wkłady do zniczów;
Zarząd firmy CANPACK – dostarczył puszki 
dla kwestujących.

WYDARZENIA

Szlakiem
Pamięci

Kwesta na cmentarzachKwesta na cmentarzach
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Dzięki tej inwestycji CANPACK 
FPN Brzesko będzie mógł zwięk-
szyć swoje obecne zdolności pro-
dukcyjne aluminiowych wieczek 
do puszek napojowych do ponad 12 
mld rocznie, z potencjałem dalszego 
wzrostu w przyszłości.

Najnowszy projekt inwestycyjny 
CANPACK w Brzesku jest projek-
tem typu brown-fi eld, w  ramach 
którego zastąpiono wybudowane 
w późnych latach 60-tych hale no-
woczesnym kompleksem budyn-
ków. Nowa, rozbudowana infra-
struktura obejmuje 5 600 metrów 
kwadratowych centrum produkcyj-
nego wraz z magazynem na surow-
ce. Dodatkowo, dzięki renowacji 
istniejącego magazynu, uzyskano 
kolejne 2 000 metrów kwadrato-
wych powierzchni produkcyjnej.

Inwestycja o  łącznej wartości 

Jeden z budynków, zaprojektowany 
jako bryła o nieskomplikowanej for-
mie architektonicznej pełnić będzie 
funkcję administracyjno-biorową, 
drugi – garażową. Ten pierwszy po-
mieścić ma 150 policjantów, drugi 
– 28 samochodów i łódź patrolową. 
Cały teren wokół komendy będzie 
ogrodzony, a wjazd umiejscowiony 
zostanie od strony szpitala.

To będzie obiekt na miarę XXI 
wieku, w którym będą mogli re-
alizować swoje działania brzescy 
funkcjonariusze, ale również będzie 
to duma i chluba dla powiatu brze-
skiego i jego mieszkańców – oce-
niał planowaną inwestycję podczas 
podpisania umowy nadinspektor 
Michał Ledzion Komendant Woje-
wódzki Policji w Krakowie.

KPP Brzesko to jedna z 20 orga-
nizacyjnych jednostek małopolskiej 
policji. Aktualnie pełni w niej służ-
bę 144 funkcjonariuszy wspiera-
nych przez 35 pracowników cywil-
nych. Rozlokowani są w czterech 
miejscach – w Komendzie Powia-
towej przy ulicy Szczepanowskiej 
w Brzesku, w siedzibie Rewiru 
Dzielnicowych przy ulicy Mickiewi-
cza w Brzesku  oraz w czchowskim 
komisariacie i szczurowskim poste-
runku. Z kolei policjanci z Wydzia-
łu Ruchu Drogowego urzędują w …
budynku strzelnicy sąsiadującej z 
siedzibą komendy. Teren działania 
KPP zajmuje powierzchnię blisko 
600 kilometrów kwadratowych, 
zamieszkiwanych przez ponad 93 
tysięcy obywateli.  WP

50 mln USD przyczyni się do dal-
szego rozwoju branży opakowanio-
wej w regionie europejskim i poza 
nim, przy jednoczesnym wsparciu 
lokalnego rynku pracy. Docelowo 
otwarcie nowych linii produkcyj-
nych przyniesie 50 bezpośrednich 
miejsc pracy w Brzesku, w którym 
CANPACK zatrudnia łącznie po-
nad 1 300 osób w swoich zakładach 
produkcyjnych i  biurach. Pełne 
uruchomienie linii planowane jest 
na  pierwszy kwartał 2023 roku, 
jednak warto zaznaczyć, że  część 
produkcji jest już realizowana.

- Cieszymy się ze zwiększenia 
mocy produkcyjnych wieczek w  na-
szym zakładzie w  Brzesku oraz 
możliwości dostarczania naszym 
klientom szerokiej gamy innowacyj-
nych rozwiązań w  zakresie opako-
wań aluminiowych. Wybór Brzeska 

jako miejsca tej inwestycji wynika 
ze strategicznej decyzji o  ulokowa-
niu produkcji w  jednym z  naszych 
czterech centrów specjalizujących się 
w produkcji wieczek. Dziękujemy za 
wsparcie i zaangażowanie przedsta-
wicielom władz lokalnych i powiato-
wych – mówi Małgorzata Podrec-
ka, wiceprezes CANPACK S.A.  

- Jestem dumny z  tego, co uda-
ło nam się wspólnie osiągnąć w  tak 
krótkim, 18-miesięcznym czasie. Je-
stem pewien, że ta inwestycja da nam 
lepszą pozycję biznesową do  obsługi 
zamówień naszych klientów nie tylko 
w Polsce czy Europie, ale także na ca-
łym świecie – dodaje Petr Kubenka, 
General Manager Aluminium Can 
Division Poland.

- CANPACK jest ważną częścią 
naszego regionu i jednym z najwięk-
szych pracodawców w  Brzesku. Fir-

ma od wielu lat daje zatrudnienie 
kolejnym pokoleniom brzeszczan 
i  aktywnie wspiera lokalną społecz-
ność. Bardzo cieszymy się, że  zakład 
w Brzesku wciąż się rozwija. To dla 
nas niezwykle istotne, że  otwarcie 
nowych linii produkcyjnych oraz za-
awansowanego parku maszynowego 
w naszym regionie znalazło się w pla-
nach inwestycyjnych CANPACK 
obok projektów realizowanych w od-
ległych miejscach świata. Nowa in-
westycja przyniesie nie tylko kolejne 
bezpośrednie miejsca pracy, ale przy-
czyni się również do wzrostu w całym 
lokalnym łańcuchu wartości, w  tym 
wzrostu zatrudnienia w fi rmach ob-
sługujących zakład produkcyjny. To 
wszystko będzie poważnym impulsem 
dla rozwoju naszej lokalnej gospodar-
ki – komentuje burmistrz Brzeska, 
Tomasz Latocha.    Marta Kopcik

WYDARZENIA

Nowa komenda policji

CANPACK FPN Brzesko
otwiera nowe linie produkcyjne

CANPACK FPN Brzesko, 
producent aluminiowych 

wieczek i puszek 
napojowych, a także jeden 

z największych pracodawców
w regionie, 22 listopada 

świętował otwarcie nowych 
linii produkcyjnych wieczek 

do puszek napojowych 
oraz parku maszynowego. 

W wydarzeniu wzięli 
udział przedstawiciele 

kierownictwa CANPACK, 
administracji samorządowej 

oraz liderzy społeczności 
lokalnych.

Powoli zbliża się termin rozpoczęcia budowy nowej siedziby Komendy 
Powiatowej Policji w Brzesku. Na początku listopada w Krakowie 
została podpisana umowa z wykonawcą tej inwetycji, której 
szacunkowy koszt wynieść ma ponad 36 milionów złotych. Złożony 
z dwóch budynków obiekt powstanie w pobliżu brzeskiego szpitala.

Grupa CANPACK, należąca 
do Giorgi Global Holdings, Inc., 
jest globalnym producentem 
aluminiowych puszek napojo-
wych, opakowań dla przemysłu 
spożywczego, a także szklanych 
butelek i metalowych zamknięć 
koronowych. Firma, z siedzibą 
w Krakowie (Polska), zatrud-
nia prawie 9 tys. osób na całym 
świecie i prowadzi działalność 
w 16 krajach.
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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!

Informacja o przystąpieniu Gminy Brzesko 
do preferencyjnego zakupu węgla dla 

gospodarstw domowych
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 
r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) informujemy o możliwości 
składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego.
Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Brzesku przy ul. Adama Mickiewicza 21.
Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fi zyczna 
w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające 
do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy 
z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Wnioski do pobrania: www.brzesko.pl
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97 wspaniałych ze stypendiami

STYPENDYŚCI z ZS-P BRZESKO
Artystyczne: Milena Halik, Zuzanna Nizioł, Aleksandra Ziomek, Artur Nowicki, Nikodem Wolsza, Tadeusz Ząbkowski
Naukowe: Julia Filipowska, Antonina Rosa, Maciej Kusiak, Sebastian Zachara
Sportowe: Dorota Dumieńska, Nadia Grabka, Lena Kopacz, Berenika Kramer-Badzioch, Martyna Krogulska, Joanna Ludew, Lena Łukowicz, Oliwia 
Mardoń, Martyna Mendel, Kaja Ostrowska, Klara Plichta, Filip Banaś, Nikodem Bartnicki, Miłosz Bochenek, Bartosz Bodura, Patryk Czosnek, Igor Dragun, 
Jakub Dudzik, Kajetan Filipowski, Igor Gałek, Oliwier Goryczko, Kamil Jedynak, Ignacy Kania, Sebastian Kania, Dominik Karwasiński, Bartosz Kasperek, 
Leon Kraj, Natan Kural, Hubert Majka, Filip Malik, Igor Martyna, Miłosz Migdał, Franciszek Mrzygłód, Franciszek Oleszczuk, Jakub Pacura, Wiktor Pilch, 
Leon Pukal, Szymon Put, Szymon Ropek, Karol Sala, Maciej Sambor, Bartosz Smoleń, Konrad Sowa, Jakub Stalmach, Patryk Szałas, Szymon Szewczyk, 
Brunon Turlej, Szymon Wawryka

STYPENDYŚCI z SP 3 BRZESKO i SP JASIEŃ
SP 3 BRZESKO
Artystyczne: Maria Adamczyk, Zofi a Baniak, Hanna Duda, Katarzyna Franczyk, Maja Gorzelak, Julia Kondziołka, Amelia Kozioł, Antonina Maciasz, 
Natalia Stachowicz, Martyna Śliwa, Milena Tota, Hanna Walczak, Wiktoria Winczewska, Magdalena Wójcik, Julia Zelek, Antonina Zych, Leonard Popiela, 
Jan Szczepanek,
Naukowe: Karolina Sułek, Wiktoria Żak, Mateusz Sacha
Sportowe: Natalia Gadowska, Kinga Kolbusz, Oliwia Łoboda, Gabriela Malec, Katarzyna Siudut, Nikodem Gałat, Kacper Gicala, Artur Łoboda, Piotr 
Morawiec-Przepiórka, Nikodem Mgłosiek, Dawid Okas, Jakub Okas, Patryk Rabiasz, Kacper Sowa, Hubert Śliwiński, Dominik Wielgosz, Miłosz Wójcik, 
Leon Pukal, Szymon Put, Szymon Ropek, Karol Sala, Maciej Sambor, Bartosz Smoleń, Konrad Sowa, Jakub Stalmach, Patryk Szałas, Szymon Szewczyk, 
Brunon Turlej, Szymon Wawryka

SP JASIEŃ
Sportowe: Filip Wojtas

32 500 złotych przenaczył burmistrz Brzeska Tomasz Latocha na stypendia przynane uczniom brzeskich szkół za wybitne 
osiągnięcia artystyczne, naukowe i sportowe uzyskane w roku szkolnym 2021/2022. Otrzymało je 97 osób z trzech placówek - 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzesku, Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku oraz Szkoły Podstawowej w Jasieniu. Uroczysta 

gala wręczenia nagród odbyła się 28 listopada w sali obrad Urzędu Miejskiego.

WYDARZENIA
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Organizatorzy zapewnili uczestni-
kom pikniku szereg atrakcji, mają-
cych na celu podkreslić w przystęp-
nej formie znaczący udział lokalnych 
przedsiębiorców w  rozwój gminy. 
Było to wydrzenie integrujące całe 
miejscowe społeczeństwo, bez wzglę-
du na wiek. 

Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się Warsztaty Rzemieślnicze, 
czyli praktyczna prezentacja pracy 
w branżach krawieckiej, fryzjerskiej, 
kominiarskiej, piekarniczej, cukier-
niczej, czy pszczelarskiej. Szczegól-
ną estymą, zwłaszcza wśród naj-
młodszych, otoczony był Stanisław 

„Rządowy Program Polski Inkubator Rze-
miosła dotyczy organizacji rzemieślni-
czych i zakłada wsparcie ich rozwoju jako 
strategicznych partnerów państwa w roz-
woju przedsiębiorczości oraz zawodowym 
kształceniu dualnym. Program podkreśla 
strategiczną rolę rzemiosła w Polsce oraz 
znaczenie, jakie państwo polskie przypisu-
je jego rozwojowi.” - czytamy na ofi cjalnej 
stronie internetowej Narodowego Instytutu 
Wolności.

Nabór wniosków do programu został 
ogłoszony w maju br. Brzeski Cech opra-
cował dwa projekty –  „Rzemiosło – mię-
dzy tradycją a nowoczesnością” oraz „Roz-
wój potencjału infrastrukturalnego Cechu 
w Brzesku”. Pierwszy z tych projektów prze-
szedł pomyślnie dwuetapową weryfi kację 
i zyskał dofi nansowanie w wysokości 120 ty-
sięcy złotych. Drugi trafi ł na listę rezerwową 

i nadal ma szansę na wdrożenie do realizacji. 
Uzyskanie dofi nansowania wymagało 

precyzyjnego opracowania wniosku. Ko-
misja rozpatrywała łącznie 470 wniosków, 
z czego ostatecznie 239 zostało zaakcep-
towanych. - 150 w ramach zadania „Rozwój 
i promocja kształcenia dualnego w rzemio-
śle” oraz 89 w ramach zadania „Wspar-
cie instytucjonalne organizacji rzemieśl-
niczych”. Projekt realizowany przez Cech 
z Brzeska mieści się w tej pierwszej kategorii, 
a został bardzo wysoko oceniony – zdobył 
aż 95,5 punktów na 100 możliwych i zajął 27. 
miejsce wśród 150 zakwalifi kowanych. 
W tym roku w ramach programu zorganizo-
wano między innymi XXI Diecezjalne Święto 
Chleba (we wrześniu) oraz październikowy 
piknik pod hasłem „Rzemieślnikiem możesz 
być i Ty”. W przyszłym roku przewidziane są 
kolejne wydarzenia. WP

Organizatorzy pikniku
Cech Rzemieślników oraz Małych
i Średnich Przedsiębiorców
w Brzesku, 
Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, 
Urząd Miejski w Brzesku, Starostwo 
Powiatowe w Brzesku oraz Parafi a św. 
Jakuba Ap. w Brzesku. 
Piknik odbył się pod patronatem 
Starszego Cechu - Kazimierza Kurala.
Sfi nansowano ze środków 
Narodowego Instytutu Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego w ramach 
Rządowego Programu Inkubator 
Rzemiosła na lata 2021-2030.

chany zamek) i  konkursach, z  któ-
rych na  pierwszy plan wysuwał się 
konkurs plastyczny „Co wytwarza 
rzemieślnik?”. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali nagrody rzeczowe i dyplo-
my, a wręczali je burmistrz Tomasz 
Latocha, starosta Andrzej Potępa, 
Starszy Cechu Kazimierz Kural, dy-
rektor Izby Rzemieślniczej w Tarno-
wie Barbara Blacha oraz dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury Ewe-
lina Stępień. Do połowy listopa-
da w  holu głównym Regionalnego 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego 
czynna była pokonkursowa wystawa.  

WP, KW

Lemek, właściciel Rzemieślniczego 
Zakładu Kominiarskiego, pełniący 
jednocześnie funkcję wiceprezesa 
tarnowskiej Rady Izby Rzemieśl-
niczej. Towarzyszyli mu między in-
nymi znani brzescy restauratorzy 
i  cukiernicy Anna i Kazimierz Ku-
rakowie, właścielka piekarni Maria 
Halik, Agata Mytnik (zakład fry-
zjerski), Maria Piech (zakład kra-
wiecko-bieliźniarski) i wielu innych 
przedsiębiorców. 

Sporo atrakcji przygotowano 
z  myślą o  dzieciach, które chętnie 
brały udział w  grach, zabawach 
(zumba, malowanie twarzy, dmu-

Jednym z punktów dwuletniego projektu „Rzemiosło – między tradycją a nowoczesnością” realizowanego przez Cech 
Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców w Brzesku, a fi nansowego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, był zorganizowany 8 października na placu Kazimierza Wielkiego piknik pod hasłem 

„Rzemieślnikiem możesz być i Ty”. 

Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców w Brzesku przystąpił 
w tym roku do Rządowego Programu „Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030” 
fi nansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego. Projekt realizowany będzie przez najbliższe dwa lata. 

Piknik rzemieślniczyPiknik rzemieślniczy

Inkubator Rzemiosła
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Rękodzieło i Kuchnia RegionalnaRękodzieło i Kuchnia Regionalna
Od ponad dekady w drugiej połowie października Poręba Spytkowska staje się powiatową stolicą rękodzieła, kuchni 

regionalnej i folkloru. Wszystko za sprawą corocznego przeglądu, którego 11. edycja odbyła się 23 października w tamtejszym 
Domu Ludowym. Jak zawsze było kreatywnie, kolorowo, smacznie i… z przytupem!

Wydarzenie od lat skupia rękodzielników 
z różnych miejscowości, stowarzyszeń, kół go-
spodyń oraz świetlic wiejskich z powiatu i gmi-
ny Brzesko. W Domu Ludowym co roku pre-
zentują się różni twórcy, zarówno ci tworzący 
według tradycyjnych technik, jak i ci stawiają-
cy na nowoczesne rozwiązania. Struktura spo-
tkania polega na  przygotowaniu i  prezentacji 
stoiska - wystawy twórców z danej miejscowo-
ści oraz przygotowaniu i prezentacji ich lokal-
nych potraw. Przegląd jest wynikiem wzajem-
nej współpracy lokalnych twórców i działaczy 
z tych miejscowości.

W  tym roku, po przerwie, powróciła idea 
prezentacji rodzimych twórców. W holu Domu 
Ludowego można było podziwiać wystawę fo-
tografi czną cenionej w regionie Pauliny Ruszaj 
przedstawiającej walory Poręby Spytkowskiej, 

W XI Międzygminnym Przeglądzie 
Rękodzieła i Kuchni Regionalnej 
wzięły udział:
Świetlica Wiejska w Złotej,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Biesiadki, 
Świetlica Wiejska w Zawadzie Uszewskiej, 
Świetlica Wiejska i KGW z Uszwi, 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze,
Świetlica Wiejska w Porębie Spytkowskiej, 
ZPiT „Porębianie”, Porębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne wraz z KGW, 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej, 
Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” z Brzeska i Bochni, 
uczestnicy projektu „Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami”, 
a także Stowarzyszenie Agroturystyczne „GGG Kraków i Okolice”. 

Organizatorami imprezy była Świetlica Wiejska w Porębie 
Spytkowskiej, Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku oraz Porębskie 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.

Nagrody dla uczestników ufundowali: Starostwo Powiatowe w Brzesku, 
Urząd Miejski w Brzesku, Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, Sołtys Wsi 
Poręba Spytkowska.

a przy stoisku Świetlicy Wiejskiej swoją biżute-
rię prezentowała nastoletnia Eliza Frankowicz. 
Na zakończenie członkowie ZPiT „Porębianie” 
wystąpili z  nowym programem, który po raz 
pierwszy zaprezentowali we wrześniu podczas 
wspólnych warsztatów śpiewaczo - taneczych 
w Lublinie i Kłoczewie.

Przegląd był poprzedzony serią Między-
pokoleniowych Warsztatów Rękodzielniczych 
„Dom Rękodzieła” realizowanych przy wspar-
ciu fi nansowym Starostwa Powiatowego oraz 
Urzędu Miejskiego w  Brzesku. Przez szereg 
tygodni uczestnicy w różnych grupach wieko-
wych spotykali się by poznawać różne techniki 
rękodzielnicze. Wszystkie prace wykonywane 
podczas warsztatów zostały zaprezentowane 
na stoiskach, obok prac własnych uczestników. 

AG

Decoupage – technika zdobnicza, za pomo-
cą której na odpowiednio przygotowaną po-
wierzchnię nakleja się wzór wycięty z papieru 
lub papierowej serwetki.
Cardmaking – własnoręczne tworzenie kart 
okolicznościowych.
Foamiran – pianka produkowana w Iranie, 
będąca przełomowym materiałem w dziedzi-
nie dekoracji. Jest to tworzywo sztuczne, któ-
re pod wpływem ciepła rozciąga się i zacho-
wuje swój nowy kształt. Wykonane z niego 
kwiaty wyglądają jak naturalne, a w dotyku 
przypominają jedwab.

Warto wiedzieć

Fot. Paulina Ruszaj

WYDARZENIA
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W krótkim czasie wybudowana została pierwsza w gminie Brzesko tężnia solankowa. 
Koszt inwestycji wyniósł  385 733,57 złotych. Na wykonanie zadania Urząd Miejski 
pozyskał dofi nansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach programu 
„Małopolskie Tężnie Solankowe” w wysokości 175 911 złotych. Po stronie brzeskiego 

samorządu koszty inwestycji to 209 822,57 zł.  

Tężnia już wybudowana

Małopolskie OSP
dla Jadownik

Śladami królowej
Jadwigi

Nasz komentarz:

Ofi cjalny odbiór „angielskiej” tężni wybudowa-
nej na  terenie Gminnego Parku Wypoczynku 
i Rekreacji (położonwgo na pograniczu osiedli 
Kopaliny-Jagiełły i  Kościuszki-Ogrodowa) miał 
miejsce tuż przed końcem listopada br. Prace 
budowlane rozpoczęły się w  czerwcu i  trwały 
niecałe pół roku. Obiekt czynny był już przez 
kilka dni. Jego regularne funkcjonowanie roz-
pocznie się na  dobre pod koniec pierwszego 
kwartału przyszłego roku. Już teraz wiadomo, 
że  tężnia będzie ogólnie dostępna, bezpłatna 
i dostosowana do osób niepełnosprawnych.  

- Uruchomienie tężni będzie mieć kolosalne 
znaczenie dla poprawy warunków życia naszych 
mieszkańców. Brzesko jest miastem, w którym wy-
stępuje duże zanieczyszczanie powietrza. Wpraw-

Jednostka OSP Jadowniki wzboga-
ciła się w ostatnim czasie o nowe 
elementy sprzętu ratowniczo-ga-
śniczego o łącznej wartości 8 900 
złotych. Gmina Brzesko wyłożyła 
na ten cel 5,5 tysiąca złotych, nato-
miast 3,4 tysiąca zł to dofi nansowa-
nie pozyskane przez brzeski samo-
rząd z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego w 
Krakowie w ramach programu 
„Małopolskie OSP”

Za przekazane pieniądze druho-
wie z Jadownik zakupili jeden kom-
plet ubrania ochronnego do działań 
bojowych oraz dwa radiotelefony 
z mikrofonogłośnikami. Komplet 
odzieży składa się z kurtki długości 
¾ oraz spodni wykonanych z tkaniny 
zewnętrznej w kolorze piaskowym, 
tkaniny wodoodpornej (membrany), 
podszewki i warstwy termoizolacyj-
nej. Ubranie spełnia normy zawarte 
w OPZ KG PSP z 2019 roku. 

dzie mieszkańcy systematycznie wymieniają prze-
starzałe piece węglowe na nowe ekologiczne, jednak 
na efekty trzeba będzie jeszcze poczekać. Aktualnie 
w  centrum miasta przez siedem miesięcy w  roku 
przekraczane są dopuszczalne normy pyłów PM 
2,5, a przez cztery miesiące normy pyłów PM 10. 
Wybudowana przez nas inhalatornia to szansa 
na  maksymalne zniwelowanie szkodliwych skut-
ków tych zanieczyszczeń – mówi burmistrz Brze-
ska Tomasz Latocha – Tężnia będzie też sprzyjać 
integracji społecznej, szczególnie dla osób samot-
nych, których do wyjścia z domu zachęcą prozdro-
wotne właściwości tego miejsca.

Najbardziej narażeni na szkodliwe działanie 
tych zanieczyszczeń na jakość zdrowia są ludzie 
starsi i najmłodsi. W Brzesku grupa mieszkań-

ców, którzy przekroczyli 60. rok życia, to aż 25 
procent społeczeństwa.

Tylko na  terenie dwóch osiedli, na  grani-
cy których powstała tężnia, zamieszkuje 6 736 
osób, z czego 1 792 to seniorzy w wieku powyżej 
60 lat. Aktualnie najbliższe inhalatornie znaj-
dują się w Bochni (13 kilometrów od Brzeska), 
Ciężkowicach (45 km), Iwkowej (22 km) i Wie-
liczce (45 km). Korzystanie z tych obiektów wy-
maga dojazdu własnym środkiem transportu 
lub środkami komunikacji publicznej. Dla więk-
szości mieszkańców gminy Brzesko jest to nie-
opłacalne. Korzystanie z nich wiąże się też z kło-
potliwym poświęceniem długiego czasu. WP

Budowa tężni to klasyczny przykład, z jakimi 
niespodziankami boryka się w tym kraju każdy 
samorząd terytorialny planując inwestycje przy 
wykorzystaniu środków zewnętrznych. Koszt 
tego zadania na etapie projektowania i składa-
nia wniosku o dofi nansowanie miał się zamknąć 
– według obowiązujących wówczas  cen towa-
rów i usług – kwotą 366 648,98 zł. Wystarczyło 
kilka miesięcy, aby ta cena wzrosła aż o 19 tysię-
cy złotych. Wysokość dofi nansowania nie uległa 
zmianie, skutki infl acji wzięła na siebie gmina, 
której włodarze nie wycofali się z realizacji pla-
nu jakże korzystnego dla mieszkańców. Dlatego 
warto docenić starania władz miasta i wspólnie 
zadbać, aby inhalatornia była wykorzystywana 
tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.

Na lokalnym rynku wydawniczym 
pojawiła się nowa pozycja promują-
ca Ziemię Brzeską. Stowarzyszenie 
Instytut Rozwoju Regionalnego 
wydał przewodnik turystyczny „Śla-
dami dziedzictwa królowej Jadwigi”, 
który ukazał się dzięki dofi nansowa-
niu pozyskanemu z funduszu będą-
cego w  dyspozycji Lokalnej Grupy 
Działania „Kwartet na Przedgórzu”. 
Koszt wydawnictwa wyniósł blisko 
11 tysięcy złotych (w  tym dotacja 
w wysokości 6 tysięcy złotych).

Przewodnik został wydany 
w nakładzie 500 egzemplarzy. Jest 
to 80-stronicowa książka przedsta-
wiająca najwartościowsze zabytki 
gminy Brzesko, zawierająca 120 
fotografi i. Cennym uzupełnieniem 
wydawnictwa jest prezentacja czte-
rech tras rowerowych przebiegają-
cych przez najciekawsze – z punk-
tu widzenia turysty – miejsca 
brzeskiego regionu. Już niedługo 
odbędzie się ofi cjalna promocja tej 
książki. WP
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Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku jak co roku bierze udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka 

organizowanych w Polsce przez UNICEF. 20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 
Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa. Szczególnie musimy pamiętać 

o dzieciach z Ukrainy, które są wśród nas, a których prawa zostały zachwiane a nawet całkowicie zapomniane.

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjedno-
czonych przyjęła uniwersalny dokument, gwa-
rantujący wszystkim dzieciom na  świecie ich 
prawa. Chronią one dzieci, ale i  wspierają je 
w prawidłowym rozwoju. Znajomość tego do-
kumentu umożliwia dorosłym zrozumienie ich 
roli w zagwarantowaniu i respektowaniu praw 
dziecka. Z kolei przybliżanie praw dziecka naj-
młodszym pozwala im uchronić się przed róż-
nymi niebezpieczeństwami. Z  drugiej strony 
daje dzieciom możliwość aktywnego uczest-
niczenia w  procesach podejmowania decyzji, 
które ich dotyczą. Dzięki temu mogą wpływać 
na otaczającą ich rzeczywistość oraz stawać się 
bardziej świadomymi obywatelami i  uczestni-
kami życia społecznego.  

W  tym roku celebracji Międzynarodowe-
go Dnia Praw Dziecka towarzyszy szczególny 
przekaz, zwracający uwagę na kwestie różno-
rodności i  tolerancji. Kwestie te są niezwykle 
aktualne w Polsce, gdzie obywatele oraz spo-
łeczności szkolne i przedszkolne ciepło przyję-
ły i okazały wsparcie uchodźcom uciekającym 
w  tym roku przed wojną w Ukrainie. Celem 
tegorocznych obchodów rocznicy uchwalenia 
Konwencji o prawach dziecka organizowanych 
przez UNICEF jest przeciwdziałanie dyskry-
minacji, poprzez podkreślanie, że prawa dziec-

ka dotyczą każdego dziecka – niezależnie od 
pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, wy-
znania, poglądów, przynależności kulturowej, 
niepełnosprawności, czy poziomu zamożności. 
Wszystkie dzieci są równe wobec prawa i żad-
ne dziecko nie powinno doświadczać niespra-
wiedliwego traktowania. Podnoszenie świado-
mości w tym względzie, zarówno pośród dzieci 
jak i  dorosłych, stanowi klucz do  tworzenia 
przyjaznych warunków do życia i rozwoju dla 
wszystkich dzieci.  

 Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 
z  UNICEF to wydarzenie, które jednoczy 
wszystkie dzieci na  świecie. W  tym dniu, 
w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują 
wspólne inicjatywy. W  obchody włączyły się 
także placówki edukacyjne w  Polsce. Szkoły 
i przedszkola zdecydowały się uczcić rocznicę 
uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Do 
akcji organizowanej przez UNICEF przystąpiła 
także nasza szkoła, która zorganizowała w ra-
mach tego dnia lekcje, na których nauczyciele 
przekazywali uczniom podstawowe informacje 
o prawach dziecka, z podkreśleniem tych doty-
czących równości i przeciwdziałania dyskrymi-
nacji. Wraz z  uczniami wypracowane zostały 
zachowania wspierające wchodzenie nowych 
osób do grupy i bezpiecznego bycia w grupie. 

Każdy z poziomów miał do wykorzystania fil-
my, scenariusze i karty pracy do wykorzysta-
nia w  czasie zajęć z  nauczycielem. Uczniowie 
wykonywali prace plastyczne, którymi udeko-
rowano szkołę. W tym dniu wszyscy uczniowie 
i nauczyciele ubrani byli w niebieskie kolory co 
symbolizuje obchody Międzynarodowego Dnia 
Praw Dziecka.

Pamiętajmy, że prawa dziecka dotyczą każ-
dego dziecka (osoby niepełnoletniej), niezależ-
nie od pochodzenia, wyglądu, koloru skóry, 
płci, języka, wyznawanej religii, poglądów, 
przynależności kulturowej, poziomu sprawno-
ści, zdrowia czy poziomu zamożności. Wszyst-
kie dzieci są równe wobec prawa i żadne dziec-
ko nie powinno doświadczać niesprawiedliwego 
traktowania. Każde dziecko ma prawo czuć się 
bezpiecznie i nikt nie powinien go krzywdzić. 
Nie można także krzywdzić siebie nawzajem 
(w  tym stosować przemocy fizycznej, werbal-
nej, relacyjnej czy cyberprzemocy dotyczącej 
przestrzeni internetowej). Rolą osób dorosłych 
jest pilnowanie, aby prawa dziecka były prze-
strzegane i  reagowanie w  przypadkach, gdy 
dochodzi do  ich łamania. Dzieci mają prawo 
do swobodnego dzielenia się z innymi tym, co 
myślą i  czują, dopóki nie krzywdzi to innych 
ludzi.                            Izabella Czernecka
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BRZESKIE FIRMY HONORUJĄCE 
OGÓLNOPOLSKIE
KARTY SENIORA

15% rabatu na zakup: 
baterii, środków 

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

do aparatów słu-
chowych. Bezpłatne 
przeglądy aparatów 

słuchowych.

10% zniżki z wyłą-
czeniem towarów 

objętych promocjami 
i wyprzedażami oraz 

papieru ksero.

5% zniżki z wyłą-
czeniem towarów 

objętych promocjami 
i papieru ksero. 

3% zniżki

15% zniżki
na wszystkie usługi

5% zniżki na ścięcie;
10% zniżki

na koloryzację

10%-15% zniżki
na robociznę

5% zniżki
na robociznę

5%-10% zniżki
na robociznę

10% zniżki na masaż,
zabieg wyszczupla-

jący

5% zniżki na strzyże-
nie; 10% zniżki

na koloryzację.

Wejście z Ogólnopol-
ską Kartą Seniora -

BEZPŁATNIE

10% zniżki na usługi
i produkty

5%-10% zniżki

5% zniżki - nie dotyczy 
destylatorów

i dębowych beczek

5% zniżki

10% zniżki na okulary 
korekcyjne i okulary 

słoneczne.

17zł/bilet dla Seniora

10% zniżki na wszystko

GEERS Dobry 
Słuch

Ul. Zielona 4

Ul. Głowackiego 36

ul. Jana
Sobieskiego 3A

ul. Puszkina 6A

ul. Rynek 17

Brzesko 14 663 20 23
14 633 20 23

14 684 94 66

14 685 88 88

727 662 399

790 415 900

608 566 481

502 575 466

600 986 002

603 853 163

690 179 160

502 362 677

14 684 96 60

690 092 900

604 244 776

608 229 713

509 738 713

604 058 340

697 937 065

603 589 509

886 863 636

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

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

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

os. Jagiełły 15

ul. Kościuszki 36

50% zniżki
na opłatę wpisową

30% rabatu na 
wszystkie zabiegi

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
UNIESIEŃ 

ZAKŁAD OPTYCZ-
NY - Bartłomiej 

Pokorny

KINO PLANETA

SALON FRYZJER-
SKI BELLISIMA

SHIRO - MYJNIA 
RĘCZNA/PRANIE 

TAPICEREK

TelefonMiastoUlicaRabatFirma Kod
Pocztowy

KLUB „36 MINUT”

INWERSJA
SYLWETKI

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

Mam już swoje ulubione sklepy i punkty usłu-
gowe, które w naszej gminie przystąpiły do tego 
programu. Jednym z nich jest sklep papierniczy 
BIG PEN, w którym zaopatruję się w materiały 
do wyrobów dekoracyjnych, które „produkuję” 
chałupniczą metodą – wyznaje z zadowoleniem.

Pani Ewa jest rencistką, która znalazła spo-
sób na życie, w którym może doskwierać brak 
zawodowych  obowiązków. Przeglądając inter-
netowe ogłoszenia zwróciła uwagę na propozy-
cję dającą możliwość skorzystania ze szkolenia 
w zakresie mało znanej jeszcze zdobniczej tech-
niki, zwanej decoupagem. Z oferty skorzystała, 
ukończyła specjalistyczne warsztaty i od kilku 
lat z entuzjazmem oddaje się nowej pasji.

Zajmuje się nie tylko papierowymi „cac-
kami”. Z łatwością wytwarza także ozdoby z 
drewna, na przykład serwetniki, czy szkatuł-
ki. Wytwory jej sztuki w Brzesku można po-
dziwiać przynajmniej dwa razy w roku, bo re-
gularnie uczestniczy w organizowanych przez 
Urząd Miejski przedświątecznych jarmarkach. 
Już teraz skrupulatnie przygotowuje się do Jar-
marku Bożonarodzeniowego, podczas którego 
zaprezentuje premierową kolekcją choinko-
wych bombek. WP  

Seniorka dekupażystka

Mieszkająca w Jasieniu Ewa Weichert jako 
jedna z pierwszych weszła w posiadanie 

Ogólnopolskiej Karty Seniora i bardzo sobie 
chwali inicjatywę zapoczątkowaną przez 

brzeski samorząd w sierpniu tego roku.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCISTRONA SENIORA
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
w BRZESKU

Niezwykle bogaty był program tegorocznych obchodów Święta Niepodległości zorganizowanych w gminie 
Brzesko. 11 listopada nastąpiła kulminacja rocznicowych wydarzeń, w których w tym roku uczestniczyły 
tłumy mieszkańców reprezentujących lokalne organizacje, instytucje i stowarzyszenia. Głównym obchodom, 
jak zwykle, towarzyszyło wiele wydarzeń o charakterze kulturalnym i sportowym, których nadrzędnym celem 
było utrwalanie patriotycznych postaw wśród mieszkańców. W gminie Brzesko dzień 11 listopada świętowano 

w wielu miejscach – do obchodów włączyły się między innymi rady sołeckie, szkoły, parafie.

W kościele pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła 
odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny...

...po której odbył się przemarsz pocztów sztandarowych 
pod Pomnik Nieznanego Żołnierza, gdzie w hołdzie 
bohaterom poległym w walkach o niepodległość 
złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

W sali audytoryjnej Regionalnego Centrum Kulturalno-
Bibliotecznego po raz kolejny miało miejsce wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycznych.

Fot. Krzysztof WasyłekFot. Krzysztof Wasyłek
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Do Hymnu!Do Hymnu!
Przed licznie zgromadzoną publicznością wy-
stąpił, dyrygowany przez Barbarę Zelek, po-
nad 400-osobowy chór złożony z  uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku. Śpiewacy 
wykonali kolejno Rotę, Gaude Mater Polonia 
oraz Mazurka Dąbrowskiego, w  pełnej czte-
rozwrotkowej wersji. Byli do tego perfekcyjnie 
przygotowani (koncert poprzedzony był wie-
loma próbami, początkowo w  poszczególnych 
grupach, później z całym zespołem), toteż na-
grodzeni zostali w pełni zasłużonymi oklaska-
mi na stojąco. Drugą część koncertu wypełnił 
krótki patriotyczny montaż słowno-muzyczny, 
przygotowany niejako poza konkursem.

To już po raz piąty Narodowe Centrum 
Kultury organizuje ogólnopolski konkurs 
„Do  Hymnu”, którego pierwsza edycja odby-
ła się w 2018 roku z okazji 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. W tym roku 
do rywalizacji zgłosiło się 355 szkół podstawo-
wych z całego kraju – do konkursowych prze-
słuchań zakwalifikowano 300 placówek, w tym 
właśnie Szkołę Podstawową nr 3 w Brzesku.

Zadaniem uczestników konkursu jest pu-
bliczne wykonanie Hymnu Państwowego 
oraz dwóch dowolnie wybranych pieśni hym-
nicznych. Bezwzględnie przestrzeganym wa-
runkiem jest udział w  tym przedsięwzięciu 
przynajmniej połowy uczniów z  danej szkoły. 

W przypadku brzeskiej „Trójki” regulamino-
wy wymóg został wypełniony ze sporą nawiąz-
ką, bo reprezentujący ją uczniowie stanowią 
prawie 70 procent liczącej 614 osób szkolnej 
społeczności. Nie tutaj należy się jednak do-
szukiwać przyczyn niezaprzeczalnego sukcesu, 
bowiem nad tą obowiązkową „ilością” zdecy-
dowanie dominowała jakość, wymykająca się 
jakimkolwiek regulaminom.

Konkursowe przesłuchania potrwają do  25 
listopada, pięć dni później znane już będą wy-
niki. Obecny w Brzesku profesor doktor habi-
litowany Wiesław Delimat (organista, dyrygent 
i  wykładowca w  wielu szkołach muzycznych), 
reprezentujący Narodowe Centrum Kultury 
tuż po koncercie wręczył Dorocie Wójcik, dy-
rektorce SP 3 Brzesko, podziękowania i dyplom 
za uczestnictwo. Imienne certyfikaty potwier-
dzające udział w tym przedsięwzięciu już wkrót-
ce otrzymają również wszyscy wykonawcy.

Wśród gości specjalnych zaproszonych 
na ten niecodzienny koncert był między inny-
mi burmistrz Brzeska Tomasz Latocha, który 
nie krył wyrazów uznania i podziwu dla kunsz-
tu młodych artystów. Wyrażając podziękowa-
nie dla organizatorów wydarzenia i jego uczest-
ników, zapowiedział specjalną niespodziankę, 
która z  jego strony będzie nagrodą za udział 
w konkursie. WP

Chórem dyrygowała Barbara Zelek,  
na  co dzień pedagog szkolny  

w PSP 3 Brzesko.

W Sanktuarium  św. Jakuba w Brzesku odbył się wspaniały koncert przygotowany 
przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Brzesku wraz z parafią pw. NMP Matki 

Kościoła i św. Jakuba Apostoła w ramach V edycji Ogólnopolskiego Konkursu  
„Do Hymnu” organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI



17Brzeski Magazyn Informacyjny
Listopad 2022

Koncert na 400 głosówKoncert na 400 głosów

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Integracyjnie  w PP 3Śpiewam dla Polski

W Publicznym Przedszkolu nr 3 
w Brzesku uroczystości patriotyczne 
trwały dwa dni.  10 listopada dzieci 
wystąpiły przed rodzicami i zaproszo-
nymi gośćmi. Część artystyczną wraz 
z  podopiecznymi przygotowały na-
uczycielki - Monika Borowiec, Mag-
dalena Poniewierska i  Katarzyna 
Gwóźdź. Maluchy i starszaki prezen-
towały wiersze i piosenki nawiązują-
ce do historii Polski oraz zatańczyły 
Poloneza.

Z  okazji Dnia Seniora do  przed-
szkola zaproszono uczestników 
„Domu Dziennego Pobytu Senior +”. 

Publiczne Przedszkole nr 2 w Brze-
sku było organizatorem konkursu 
pieśni i piosenek patriotycznych
„Śpiewam dla Polski”, w  którym 
uczestniczyli przedstawiciele kilku 
przedszkolnych placówek działają-
cych na terenie gminy.

- Mamy bardzo utalentowane 
muzycznie dzieci, w  których oprócz 
zdolności drzemie olbrzymia ener-
gia uzewnętrzniana podczas takich 
wydarzeń. Ich znakomite występy 
to w dużej mierze zasługa rodziców, 
którzy przygotowaniom do konkur-
su poświęcili dużo czasu, co można 
było odczuć podczas perfekcyjnych 

Goście śpiewali pieśni patriotyczne 
wraz z przedszkolakami i zespołem 
śpiewaczym „Okocanki”.

Dyrekcja i  nauczycielki „Trój-
ki” podkreślają, że odzyskanie nie-
podległości, zabory, czy wolność to 
pojęcia o których niezwykle trudno 
rozmawia się z dziećmi. Kształtowa-
nie postaw patriotycznych i przybli-
żanie trudnej historii realizowane 
są w placówce poprzez poznawanie 
symboli narodowych, słuchanie le-
gend i  opowiadań, naukę wierszy, 
piosenek oraz tańców narodowych. 

KW

prezentacji. Budujący był też au-
tentyzm małych wykonawców, a  to 
z kolei świadczy, że postawy patrio-
tyczne wpajane są im od najmłod-
szych lat – komentuje Monika No-
wicka, koordynator przeglądu.

W kategorii 3-4 latków pierwsze 
miejsce wyśpiewał Maksymilian 
Gniadek z Publicznego Przedszko-
la im. Siostry Faustyny. W  kate-
gorii 5-6 latków najwyżej ocenio-
ny został Szymon Kotara z PP nr 
4, drugie miejsce zajęła Zuzanna 
Rożkowska z  PP nr 2, a  trzecie 
Martyna Piekarz z  Publicznego 
Przedszkola nr 1.
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XIX Zawody Pływackie

Tradycyjnie, jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom 
Święta Niepodległości były Zawody Pływackie organizowane 

już po raz 19-ty przez Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

– Wszystkie nasze inicjatywy, także 
te zawody organizujemy z myślą o 
najmłodszych sportowcach. Tym ra-
zem również zdecydowana większość 
pływaków to dzieci ze szkół podsta-
wowych – mówi dyrektor BOSiR 
Marek Dadej.

Do startu w niepodległościo-
wych zawodach pływackich przy-
stąpiło 99 zawodników w 18 ka-
tegoriach wiekowych. Najmłodsi 
uczestnicy to Amelia Kubala re-
prezentująca Szkołę Pływania 
Wojdak&Bałabuch oraz Maciej 
Michałczyk z Jasienia, dla których 
organizatorzy przygotowali oko-
licznościowe statuetki oraz drobne 
upominki.

Rywalizacja toczyła się w trzech 
stylach pływackich – dowolnym, 

klasycznym i grzbietowym – na 
dystansach 25 i 50 metrów. Sę-
dziujący zawody Marcin Kacer – 
szkoleniowiec, który  w przeszłości 
trenował między innymi Amelię 
Marek, Krystiana Bałabucha, 
Ksawerego Masiuka i Wojciecha 
Wojdaka – bardzo wysoko ocenił 
poziom sportowy. - Coś mi podpo-
wiada, że oglądaliśmy dzisiaj w ak-
cji przynajmniej kilkoro przyszłych 
mistrzów Polski, Europy, świata, a 
może Igrzysk Olimpijskich – pod-
sumował. Emocje było widać nie 
tylko na twarzach zawodników, ale 
i kibiców, w gronie których – co 
zrozumiałe – dominowali rodzice 
młodych sportowców.
Wyniki zawodów publikujemy 
na stronie 29.

Partnerzy organizatorów zawodów:
Gmina Brzesko, DUDEK Home, FOTO INSTAL, Punkt Sprzedaży Plus i Polsat Box, Sklep Cukiereczek, Sekcja Pływacka BOSiR Brzesko.
Honorowym patronatem zawody objął burmistrz Brzeska Tomasz Latocha.

... strzelnica Komendy Powiatowej Policji przy ulicy 
Szczepanowskiej w Brzesku była tradycyjnie areną 
Zawodów Strzeleckich zorganizowanych przez brzeski 
oddział Ligi Obrony Kraju. 
Dużym zainteresowaniem cieszyła się zorganizowana 
przez 4x4 KaBeery na parkingu przy Galerii Odyseja 
II Parada OFFROAD-owców, połączona z mini rajdem 
drogami Jadownik.

... z ciekawą inicjatywą wystąpiły Sołectwo Wokowice 
oraz brzeski oddział PTTK, które wspólnie zorganizowały 
pierwszy spacer szlakiem miejsc pamięci I wojny światowej 
pod hasłem „Chodź z nami”. Uczestnicy spaceru zwiedzili 
cmentarze wojenne w Brzesku, Sterkowcu i Szczepanowie.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
w BRZESKU

OGŁOSZENIA
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Podatnicy z Małopolski zaoszczędzili ponad 
162 tys. zł bez wychodzenia z domu

• W ciągu trzech miesięcy Ma-
łopolanie otrzymali prawie 7 
tys. zaświadczeń oraz 3 tysiące 
innych elektronicznych doku-
mentów z urzędów skarbowych 
w województwie poprzez serwis 
e-Urząd Skarbowy.

• Dzięki temu na opłacie skarbo-
wej zaoszczędzili ponad 117 tys., 
a kolejne 45 tys. (dla budżetu 
państwa) na przesyłkach pocz-
towych.

• Wkrótce podatnicy na swoich 
kontach w e-US będą mogli prze-
glądać historię deklaracji, salda 
oraz zapłacić podatek BLIKiem.
W e-Urzędzie Skarbowym 
na www.podatki.gov.pl jest już 
dostępnych ponad 20 usług, 
m.in.: możliwość złożenia zezna-
nia podatkowego (usługa Twój 
e-PIT), wysyłanie pism, pobiera-
nie zaświadczeń, np. o docho-
dach i niezaleganiu w podatkach.

Poprzez e-US można korespon-
dować z administracją skarbową 
bez opłaty skarbowej i coraz wię-
cej Małopolan korzysta z tej formy. 
W skali kraju, od lipca podatnicy 
wystąpili już ponad 65,6 tys. razy 
o zaświadczenie o dochodach 
i niezaleganiu w podatkach. Za-
świadczenia podatników z woj. 
małopolskiego stanowią ponad 
16% z nich, a to oznacza 117 tys. zł* 
oszczędności w budżecie domo-
wym. Dzięki temu że podatnicy 
wybrali e-US, zaoszczędził również 
budżet państwa. Prawie 4 tysiące 
wysłanych dokumentów tą drogą 
to 45 tys. złotych mniej na wydatki 
na listy polecone za potwierdze-
niem odbioru.

Zachęcamy wszystkich na-
szych klientów do korzystania 
z zalet elektronicznego urzędu 
skarbowego. To czyste oszczęd-
ności. Opłata skarbowa za najpo-
pularniejsze zaświadczenie o nie-

zaleganiu w tradycyjnej formie 
wynosi 21 zł. Tymczasem to samo 
zaświadczenie z e-US jest całko-
wicie darmowe – mówi Bożena 
Drabik, dyrektor Izby Administracji 
Skarbowej w Krakowie i dodaje –
Brak opłat to niejedyny plus e-US. 
Oszczędzamy cenny czas na od-
biór awizowanej przesyłki - bo 
większość naszej korespondencji 
jest za potwierdzeniem odbioru - 
i środowisko, bo zużywamy mniej 
papieru.

Większość podatników otrzy-
muje zaświadczenie w ciągu kilku 
sekund. Dokumenty z e-US są tak 
samo ważne jak papierowe, bo 
opatrzone podpisem elektronicz-
nym, który można zweryfi kować. 
Takich zaświadczeń nie trzeba 
drukować, ale można je od razu 
przesłać elektronicznie dalej, np. 
do banku.

Jak oszczędzać czas
i pieniądze przy załatwianiu 

spraw podatkowych?

Aby oszczędzić na opłatach, wy-
starczy wyrażenie zgody na otrzy-
mywanie korespondencji elektro-
nicznej na koncie w e-US na www.
podatki.gov.pl. To równoznaczne 
z pożegnaniem się z listami pole-
conymi z urzędu skarbowego. Wy-
rażając zgodę na e-komunikację, 
podatnik decyduje, w jaki sposób 
chce dostawać powiadomienia. 
Można wybrać powiadomienia 
esemesem, mailem albo na oba 
te sposoby.

Doręczenia przez e-US są iden-
tyczne, jak w przypadku pism wysła-
nych listem poleconym. Pierwsze 
powiadomienie o umieszczeniu 
na koncie w e-Urzędzie skarbo-
wym pojawia się w dniu, kiedy tra-

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu zaprasza szkoły podstawowe 
do udziału w III Festiwalu Kultury Szkół Powiatu Brzeskiego pod hasłem 
„Sztuka jest wolnością”. W tym roku w ramach festiwalu organizowany 
jest konkurs plastyczny, literacki, muzyczny oraz multimedialny. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem objęli Barbara Nowak – Małopolski 
Kurator Oświaty, Marta Malec Lech – członek Zarządu Województwa 
Małopolskiego, starosta brzeski Andrzej Potępa, burmistrz Brzeska Tomasz 
Latocha oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku.
Szczegóły oraz regulaminy poszczególnych kategorii znajdują się 
na stronie internetowej: www.pspjasien.pl
Karty zgłoszeń należy nadsyłać do 30 stycznia 2023 roku na adres: 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu, ul. Zielna 1, 32-800 Brzesko lub 
drogą elektroniczną na adres e-mail: pspjasien.festiwal@gmail.com, 
wpisując w tytule „Festiwal-karta zgłoszenia 2023”.

fi a ono do skrzynki odbiorczej po-
datnika, a kolejne przypomnienie 
podatnik otrzymuje w 7. i 14. dniu. 
Natomiast jeżeli nie odbierze pi-
sma w ciągu 14 dni, to uznaje się, 
że pismo zostało doręczone.

Wkrótce kolejne ułatwienia

Do końca roku KAS planuje dwie 
nowe usługi dla wszystkich podat-
ników:

• Dostęp do historii złożonych przez 
siebie deklaracji podatkowych 
w zakresie PIT, VAT, PCC, podatku 
od spadków i darowizn oraz karty 
podatkowej.

• Możliwość podglądu sald i roz-
liczeń we wszystkich podatkach. 
Na początek zaprezentowane zo-
staną dokumenty i rozliczenia od 
2019 r.

Natomiast na początku 2023 r., 
jeszcze przed przyszłoroczną akcją 
rozliczania PIT za ten rok, KAS chce 
umożliwić większej liczbie Polaków 
zapłatę podatku od razu po wy-
słaniu rocznego zeznania. Trwają 
prace, aby z e-konta można było 
od razu przelogować się do każ-
dego banku (dziś jest to możliwe 
dla części z nich). Na początku 
przyszłego roku KAS chce też do-
dać możliwość płacenia podat-
ków BLIK-iem.

Z e-US mogą bez problemu 
korzystać rozliczający się w Pol-
sce cudzoziemcy (z nadanym PE-
SEL), bo serwis jest dostępny także 
w wersji angielskiej i ukraińskiej.

* Do wyliczeń przyjęliśmy, 
że każdy podatnik musiałby za-
płacić od 21 zł opłaty skarbowej 
od zaświadczenia o niezaleganiu 
w podatkach i 17 zł za pozostałe 
zaświadczenia.

III Festiwal Kultury
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Celem programu „Laboratoria 
Przyszłości” jest rozwijanie wśród 
uczniów kreatywnych i  technicz-
nych kompetencji. Szkoły, które 
złożyły spełniające kryteria wnio-
ski, otrzymały środki fi nansowe 
na doposażenie ich w nowoczesne 
narzędzia i  pomoce dydaktyczne, 
potrzebne w  kształtowaniu oraz 
rozwijaniu manualnych i technicz-
nych zdolności, a także w kształto-
waniu samodzielnego i krytycznego 
myślenia. Główny nacisk położony 
jest na rozwój kompetencji w sze-
roko rozumianej tematyce STEAM 
(nauka, technika, inżynieria, sztu-
ka, matematyka, itp.).

Kwota dofi nansowania była za-
leżna od liczby uczniów w poszcze-
gólnych szkołach (w dniu składania 
wniosków). Wsparcie wynosiło 100 
procent wnioskowanej kwoty, przy 
czym nie był wymagany wkład 
własny ze strony gminy. Koniecz-
nym warunkiem było wydatkowa-
nie przynajmniej 60 procent przy-

znanej kwoty do końca 2021 roku, 
przy czym umowa z dostawcą mo-
gła przewidywać późniejszy termin 
dostawy sprzętu, który defi nityw-
nie musiał być zakupiony przed 1 
września tego roku, kiedy to ruszy-
ła realizacja programu.

W  gminie Brzesko wszystkie 
szkoły złożyły wnioski i  otrzyma-
ły środki fi nansowe. W  Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym adaptowa-
no pomieszczenia na sale przystoso-
wane do realizacji zajęć w ramach 
programu. Pozostałe placówki do-
posażały istniejące już sale, dodat-
kowo je remontując.

Zgodnie z taryfi katorem MEiN 
szkoły w Buczu i Sterkowcu otrzy-
mały po 30 tysięcy złotych.  Szkoły 
w Jadownikach (PSP 1 oraz ZS-P), 
Okocimiu, Porębie Spytkowskiej 
i  Szczepanowie – po 60 tysięcy. 
Brzeska „Jedynka” i  szkoła w  Ja-
sieniu – po 70 tysięcy złotych. 
ZS-P w Brzesku – 248 700 złotych 
(w  dniu składania wniosku liczy-
ła 829 uczniów). PSP 3 Brzesko 
– 184 200 złotych (614 uczniów). 
PSP Mokrzyska – 71 100 złotych 
złotych (237 uczniów). Łącznie – 
1 004 000 złotych. URB

Laboratoria Przyszłości

Wszystkie szkoły podstawowe w gminie Brzesko od początku 
nowego roku szkolnego realizują zajęcia w ramach programu 

„Laboratoria Przyszłości” wdrożonego przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów. Dyrektorzy brzeskich placówek 
pozyskali na ten cel z MEiN łącznie ponad milion złotych.

Katalog wyposażenia jest taki sam dla wszystkich szkół
i został podzielony na dwie kategorie.
Wyposażenie podstawowe
drukarki 3D z akcesoriami (aplikacjami, slicerami, ploterami, itp.);
mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami;
sprzęt audio-wideo do nauki prezentacji swoich osiągnięć;
stacje lutownicze (do mikrokontolerów).
Wyposażenie dodatkowe
zestawy do konstruowania oryginalnych robotów i nauki ich programowania;
zestawy modelarskie wraz z akcesoriami (z wyposażeniem do nowoczesnej
pracowni technicznej);
zestawy konstukcyjne z różnych dziedzin STEAM;
zestawy klocków do samodzielnych konstrukcji, rozwijające kreatywne myślenie;
nowoczesne mikroskopy, umożliwiające transmisje na żywo dla całej klasy;
oryginalne plansze dydaktyczne zgodne z podstawą programową.

Ilość uczniów
do 100 
od 101 do 200
od 201 do 234 
od 235

Wysokość dofi nansowania
30 000,00 zł
60 000,00 zł
70 000,00 zł 
300,00 zł na każdego ucznia

Wysokość dotacji ustalona przez MEiN

Przedsięwzięcie możliwe było dzię-
ki współpracy z fi rmą CANPACK, 
w  ramach realizowanego wspól-
nie projektu pn. „Integracyjne 
warsztaty plastyczne: Mogę Ja, 
możesz Ty”. Zgodnie z nazwą, pro-
jekt przewiduje organizację sku-
pionych na  integracji warsztatów 
plastyczno-rękodzielniczych skie-
rowanych do  różnych grup spo-
łecznych. W  tym celu zakupione 
zostały sztalugi oraz nowe stoły, 
krzesła i umeblowanie do pracowni 
plastycznej (w tym m.in. specjalne 
szufl adki i  przegródki na  arkusze 
itp.). Pomieszczenie zostało odma-
lowane i w  części pokryte koloro-
wą tapetą. Położono również nową 
wykładzinę. Sala została bogato 
wyposażona w komplety ołówków, 

rysików, grafi tów, farb, materia-
łów plastycznych oraz drewniane 
modele (dłoni i  sylwetki ludzkiej) 
ułatwiające naukę szkicowania. 
Zajęcia prowadzone w dwóch gru-
pach wiekowych ruszyły w połowie 
października a  listy uczestników 
w kilka dni zostały zamknięte. Nie-
bawem ogłoszone zostaną kolejne 
wydarzenia i  atrakcje związane 
z realizacją projektu. KW

Remont zakończonyRemont zakończony
Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku zakończył gruntowny 

remont i przebudowę pracowni plastycznej.
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jawienia się tego wynalazku, pomiędzy latami 
1689 i 1709, choć najstarszy egzemplarz zacho-
wany do naszych czasów pochodzi z roku 1720 
(…). Fortepian Cristoforiego, zwany clavicem-
balo col piano e forte, grający cicho i głośno, 
miał podwójne struny rozpięte na drewnianej 
ramie, ujęte w prostokątny korpus. Cristofori 
wyprodukował około dwudziestu takich instru-
mentów, po czym zaniechał produkcji, prawdo-
podobnie z powodu braku zainteresowania od-
biorców”. Dopiero później na  arenie pojawiły 
się nazwiska takie jak Broadwood czy Stein, 
którzy spopularyzowali ten wynalazek. Mało 
brakło, a instrument znany nam dziś jako for-
tepian wcale by nie istniał. KW

Nowy fortepian został zakupiony przez Miejski 
Ośrodek Kultury w Brzesku za sprawą ogłoszo-
nego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego projektu Infrastruktura Domów 
Kultury Edycja 2022. Ze względu na  ograni-
czone miejsce na scenie postawiono na fortepian 
gabinetowy, a więc nieco krótszy od najczęściej 
spotykanych modeli salonowych. Yamaha to 
obok Steinwaya jeden z  najbardziej prestiżo-
wych producentów tego typu instrumentów. 
Baby Grand przy swoich kompaktowych wy-
miarach zachowuje bogate, dynamiczne i pełne 
rezonansu brzmienie. 

Fortepian pierwszy raz wybrzmiał 22 paź-
dziernika podczas koncertu Rymorytmy Je-
sienne z udziałem Piotra Poloka i zaproszonych 
przez niego artystów z kręgu poezji śpiewanej. 
Oficjalna prezentacja instrumentu, będąca jed-
nocześnie zwieńczeniem projektu odbyła się 
natomiast tydzień później. Podczas Koncertu 
Muzyki Klasycznej zorganizowanego wraz ze 
Szkołą Muzyczną I Stopnia w Brzesku wystą-
pili uczący w placówce muzycy: Elżbieta Ekiel-
ska (fortepian), Michał Chrobak (fortepian), 
Joanna Dyjak (altówka)  i  Oleh Malovichko 

Pochodząca z  ziemi limanowskiej Krystyna Ol-
chawa uprawia malarstwo sztalugowe, a  jej 
ulubione techniki to olej, akryl i  pastel olejna. 
Zajmuje się także twórczością poetycką, którą 
publikuje między innymi w  swoich katalogach 
do  indywidualnych wystaw. Jest absolwentką 
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w No-
wym Wiśniczu, które ukończyła w  1971 roku. 
W  latach 1978-1982 studiowała w  Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku 
(obecnie ASP), gdzie uzyskała dyplom na  Wy-
dziale Wychowania Plastycznego (1984).

Od 1972 roku mieszka w Miechowie, z któ-
rym związała całe swoje zawodowe życie. Naj-
pierw jako pracowniczka Miechowskiego Domu 
Kultury, by później przez 33 lata pełnić funk-
cję dyrektora miejscowej Galerii Biura Wystaw 
Artystycznych „U  Jaksy”, którą tworzyła od 
podstaw. Z  powodzeniem praktykuje również 
własną twórczość artystyczną, eksponowaną 
na  licznych zbiorowych wystawach – w Polsce 
i za granicą. Kilka lat temu przeszła na emery-

turę, a ten nowy status traktuje jako długo wy-
czekiwany czas dla rozkwitu swoich malarskich 
i literackich pasji.

W 2011 roku została odznaczona Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, a po zakończemniu pracy za-
wodowej, w  2020 roku, otrzymała prestiżową 
Statuetkę Macieja Miechowity – Nagrodę Bur-
mistrza Miechowa. W tym roku została udeko-
rowana Złotym Krzyżem Małopolski. MS, WP

(klarnet). Publiczność miała okazję wysłuchać 
opatrzonych bogatym komentarzem utworów 
m.in. F. Chopina, A. Dvořáka i M. Karłowicza. 
Partie wokalne wykonywała dr Monika Gru-
szowska (sopran), która podjęła się również roli 
prowadzącej, przedstawiając zgromadzonym 
sylwetki kompozytorów i  wykonawców oraz 
niezwykle ciekawą historię samego fortepianu. 

O  ile czasy Chopina, Mozarta czy Beetho-
vena nie są tajemnicą, warto przytoczyć w tym 
miejscu fragment przedstawionej przez pro-
wadzącą genezy powstania tego niezwykłego 
instrumentu: „Fortepian wykształcił się z kla-
wikordu, którego twórcą był Bartolomeo Cri-
stofori. W źródłach podaje się różne daty po-

PremierowoPremierowo
i klasyczniei klasycznie

Bezkres przestrzeniBezkres przestrzeni

Mówią, że każda okazja jest dobra na 
spotkanie z muzyką. Tym razem jednak 
pretekst do koncertowania był naprawdę 
wyjątkowy. Nazywa się Yamaha Baby 
Grand GA1 i liczy 88 klawiszy, w tym 52 białe 
i 36 czarnych.

W sali wystawienniczo-odczytowej Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego 
w Brzesku czynna jest wystawa malarstwa Krystyny Olchawy „Bezkres przestrzeni”. 
Ekspozycję można zwiedzać do 27 grudnia br. w godzinach otwarcia Powiatowej  
i Miejskiej Biblioteki Publicznej.  

Krystyna Olchawa była inicjatorką corocz-
nych Międzynarodowych Plenerów Malar-
skich „Barwy Małopolski” (2000–2019), na 
bazie których zorganizowała międzynaro-
dową wystawę „Barwy Małopolski dla Jana 
Pawła II” prezentowaną w latach 2010–2019 
w dwudziestu galeriach, muzeach i cen-
trach kultury w kilkunastu miastach w 
Polsce, a w czasie beatyfikacji Jana Pawła II 
także w Regionie Lazio we Włoszech. W 2014 
roku ekspozycja trafiła do Brzeska, gdzie 
można ją było podziwiać w miejscowej bi-
bliotece podczas Miesiąca Papieskiego.
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W Brzesku - Słotwinie odbyła się uroczysta prezentacja muralu przedstawiającego polskie legiony, bombardowanie pociągu 
ewakuacyjnego, które miało tutaj miejsce 5 września 1939 roku oraz żołnierzy walczących z okupantem podczas II wojny 
światowej. To najprawdopodobniej największe tego typu malowidło o tematyce patriotycznej w Małopolsce, a być może

i całym kraju.Wydarzenie połączone było z organizacją pikniku wojskowego i cieszyło się dużym zainteresowaniem, dzięki 
swej bogatej ofercie. Odbyły się pokazy sprzętu i broni wojskowej, policyjnej oraz wozów i wyposażenia strażackiego. 

Swoje stoisko promocyjne przedstawiali również reprezentanci Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w  in-
tencji Ojczyzny, której przewodniczył ks. ppor. 
Mateusz Norek, kapelan 114. Batalionu Lek-
kiej Piechoty w  Limanowej oraz Ks. Marcin 
Gazda – do niedawna wikariusz w parafi i pw. 
NMP Matki Kościoła i sanktuarium św. Jaku-
ba Starszego Ap. w Brzesku.

W  drugiej części uroczystości poseł Józef 
Szczurek-Żelazko odczytała list okolicznościo-
wy od Ministra Obrony Narodowej Mariusza 
Błaszczaka do organizatorów oraz uczestników 
wydarzenia. Podniosłą przemowę wygłosił Ko-
mendant Powiatowy Policji insp. Bogusław 
Chmielarz, nawiązując również do  sytuacji 
mającej miejsce za wschodnią granicą: „ Ten 
właśnie mural  jest swoistym wołaniem o po-
kój. Pokazuje bezsens i  barbarzyństwo wojny 
i każe nam zastanowić się nad celem życia. Ale 
czy my – ludzie, wyciągamy z  tego wnioski? 
Czy my uczymy się na naszych błędach? Chcia-
łoby się powiedzieć, że tak, ale niestety historia 
piszę inne scenariusze. W XXI wieku, kiedy 
świat wreszcie pojął co znaczą prawa człowieka 
i zapomnieliśmy już co znaczy głód i cierpienie, 
za naszą granicą dzieją się rzeczy, których cza-
sami nie można opisać słowami. Gdzie człowiek 
zatracił swoje jestestwo. Stał się bezrozumną 
bestią, wyzbytą jakichkolwiek uczuć. Nieważne 
jest to czy kieruje tym brudna, światowa poli-
tyka czy jednostka przepełniona złem i chorym 
imperializmem, ale ważne jest to, że  przeciw 
człowiekowi staje drugi człowiek, wyrządzając 
sobie niewyobrażalne wręcz cierpienie.”  Głos 
zabrali ponadto: Krzysztof Nocek – Dyrek-
tor Biura Posła Na Sejm RP Piotra Saka oraz 
Członek Zarządu Województwa Małopolskie-
go Marta Malec-Lech. Podsumowanie stanowi-
ły podziękowania od Stowarzyszenia Be Active 
za pomoc w organizacji Pikniku Wojskowego, 
ale i  innych realizowanych dotychczas przed-
sięwzięć. 

Część artystyczną zaprezentowali uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku 
pod opieką Edyty Szczepanek oraz Magdaleny 
Głowackiej – Zastawnik oraz Zespół Regio-
nalny Krakowiacy Ziemi Brzeskiej. Następnie 
głos zabrała Pani Ines Oleksy, asystent pracu-
jący w brzeskiej szkole z uczniami z Ukrainy, 

która dziękowała Polakom i  mieszkańcom re-
gionu brzeskiego za okazaną pomoc.

Piknik uświetnił występ Orkiestry Wojska 
Polskiego z Krakowa pod batutą Kapelmistrza 
Dariusza Byliny oraz Orkiestry Baczków, Or-
kiestry Dętej z Okulic oraz Miejskiej Orkiestry 
Dętej, które wystąpiły jednocześnie, zagrzewa-
jąc publikę do wspólnych śpiewów patriotycz-
nych. Uczestnikom wydarzenia przekazano 
przygotowane na tę okoliczność śpiewniki pa-
triotyczne oraz fl agi i  chorągiewki w narodo-
wych barwach. 

Zwieńczeniem wydarzenia było rozświetle-
nie malowidła oraz bezpośredniego otoczenia 
„Parku Leśnego” w Brzesku – Słotwinie, któ-
re trwało do późnych godzin wieczornych. 

Warto nadmienić, iż to kolejna inicjatywa 
o  charakterze patriotycznym zorganizowana 
przez brzeskie Stowarzyszenie „Be Active”. 
We wrześniu odbyła się druga już edycja „Bie-
gu Pamięci Ofi ar Bombardowania Węzła Ko-
lejowego”, w grudniu z kolei organizacja przy-
gotowuje kolejne wydarzenie upamiętniające 
zwycięskie Powstanie Wielkopolskie. 

Inicjatywa powstała w ramach zadania „Hi-
storia na ścianie – utworzenie muralu w Parku 
Leśnym upamiętniającego tragiczne bombar-
dowanie pociągu ewakuacyjnego w Brzesku – 
Słotwinie z dnia 5 września 1939, a także walkę 
o wolną i niepodległą Ojczyznę w latach 1918 
oraz 1939-1945.” w konkursie „Mur, ale histo-
ria Wojska Polskiego” organizowanego przez 
Ministra Obrony Narodowej.

Stowarzyszenie Be Active dziękuje 
wszystkim zaangażowanym 

w organizację tego wyjątkowego 
przedsięwzięcia: 

- Ministerstwu Obrony Narodowej za zaufanie 
i okazaną pomoc,
- Posłowi na Sejm RP – Piotrowi Sakowi oraz 
Wójtowi Gminy Borzęcin Januszowi Kwaśnia-
kowi,
- Dyrekcji Regionalnych Lasów Państwowych 
na czele z Pawłem Szczygłem – Dyrektorem 
RDLP,
- Wojskowemu Centrum Rekrutacyjnemu 
w Tarnowie na czele z kpt. Pawłem Badoniem,
- Powiatowi Brzeskiemu na czele z Panem 
Starostą Andrzejem Potępą za wsparcie fi -
nansowe,
- Pracownikom Komendy Powiatowej Policji 
w Brzesku na czele z Komendantem insp. Bo-
gusławem Chmielarzem,
- Parafi i pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
w Brzesku – Słotwinie,
- jednostce OSP Jasień z Prezesem Leszkiem 
Klimkiem,
- jednostce OSP Jadowniki z Prezesem Micha-
łem Lorantym,
- fi rmie PROSTER za rozświetlenie muralu
- Kołu Gospodyń Miejskich „Brzeszczanki”, Re-
stauracji Grecja oraz ekipie „Paszczaki Gotują” 
za pomoc gastronomiczną. 
- Mieszkańcom Osiedla Słotwina oraz wolon-
tariuszom współpracującym z organizacją. 

Słotwina - odsłonięcie muraluSłotwina - odsłonięcie muralu

TEKST SPONSOROWANY
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Prezes Stowarzyszenia „Be Active”
Seweryn Kozub 
W zasadzie to pomysł pojawił się jeszcze przed 

rozpoczęciem działalności naszej organizacji. 
Pamiętam spotkania z ludźmi, którzy chcieli 

ożywić to miejsce, zwane potocznie „Parkiem 
Leśnym”. Zebrała się nas garstka, może 3-4 

osoby. Wykonywaliśmy najprostsze czyn-
ności: od koszenia, plewienia, przycinania 
krzewów, czyszczeniu Pomnika Ofi ar Bom-

bardowania i jego bezpośredniego otoczenia. Pierwszym poważ-
nymi działaniami już w ramach Stowarzyszenia były realizowane 
zadania w ramach konkursu Województwa Małopolskiego pod 
nazwą „Małopolska Gościnna”. Wybrukowanie alejek, montaż ele-
mentów małej infrastruktury, budowa ogrodzenia, altana dla ro-
werzystów oraz nasadzenia parkowe przy współpracy z fi rmą Can 
- Pack. Urząd Miejski wsparł nas w kwestii wykonania murawy pod 
boisko piłkarskie. Na mural mieliśmy tak naprawdę trzy koncep-
cje: pierwszą z nich był motyw ekologiczny, myśleliśmy również nad 
obrazkowym przedstawieniem historii miasta Brzeska. Ponieważ 
miejsce oprócz walorów rekreacyjnych stanowi miejsce pamięci 
z uwagi na obecność Pomnika Ofi ar Bombardowania, uznaliśmy, 
że podejmiemy próbę przedstawienia tej tragicznej w skutkach hi-
storii w postaci muralu, chyba największego malowidła patriotycz-
nego w Małopolsce. By spełnić warunki konkursu na murze przed-
stawiono również Legiony Polskie z okresu 1914-1918 oraz Żołnierzy 
Armii Krajowej. Dla tych którzy jeszcze nie mieli okazji zobaczyć, 
powiem tylko tyle, że nawet najlepsze zdjęcia nie oddają piękna 
i kunsztu artystów, które można dostrzec na żywo. Chcemy stwo-
rzyć miejsce pamięci i stonowanej rekreacji.

         Wiceprezes Stowarzyszenia „Be Active”
 Łukasz Pasierb
„Można powiedzieć do trzech razy sztuka. Ten cel 
przyświecał nam od momentu, gdy rozpoczę-
liśmy naszą działalność w 2019 roku. W ubie-
głym roku także składaliśmy ofertę w ramach 
konkursu MON, początkiem roku 2022 próbo-
waliśmy z kolei w konkursie pod nazwą „Kul-
tura-Interwencje” Narodowego Centrum Kul-
tury. Los uśmiechnął się do nas w lipcu, gdy 

otrzymaliśmy informację o pozytywnie rozpatrzonej ofercie przez 
merytoryczną Komisję Ministerstwa Obrony Narodowej. Chcieli-
śmy zorganizować również ofi cjalne otwarcie w listopadzie, będą-
ce połączeniem pikniku wojskowego ze wspólnym śpiewem pieśni 
patriotycznych. Oprócz tytanicznej pracy wykonanej przez Zarząd 
Stowarzyszenia Be Active w związku z przygotowaniem oferty kon-
kursowej chcę również podziękować za bezinteresowne wsparcie 
i rekomendację Panu Piotrowi Sakowi oraz Januszowi Kwaśniakowi. 
Warto również podziękować artystom malowidła z pracowni Wal-
lArt pod kierownictwem p. Edyty Demkowicz oraz Panu Aleksandrowi 
Gawlikowi - Prezesowi Zarządu Firmy „APEX”. Pragnę podziękować 
Wam wszystkim za współpracę. Mural jest dziełem, który wspólnie 
stworzyliśmy”. 
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Odeszli w październiku
Marek Borowiec (55) – Brzesko
Jacek Chłopek (48) – Brzesko
Stanisław Chuchro (67) – Mokrzyska
Maria Dubiel (80) – Szczepanów
Janina Grodkowska (69) – Bucze
Iwona Jędryka (43) – Poręba Spyt.
Piotr Kantor (92) – Jasień
Stanisław Kumorek (76) – Okocim
Zygmunt Pajor (76) – Brzesko

Maria Pałka (88) – Szczepanów
Zofi a Piegza (93) – Brzesko
Włodzimierz Pogorzelski (61) – Jadowniki
Marek Radecki (64) – Brzesko
Bronisław Sacha (73) – Brzesko
Janina Sala (88) – Sterkowiec
Stanisława Tomczyk (61) – Brzesko
Władysława Wolnik (85) – Brzesko
Stanisława Zdun (89) – Brzesko

Ksiądz Stanisław Gutowski 
– in memoriam Remont cmentarza

27 października minęła druga rocznica śmierci księdza prałata 
Stanisława Gutowskiego, wieloletniego proboszcza parafi i 
pw. Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu. Pamięć swojego 
ukochanego duszpasterza parafi anie uczcili ufundowaniem 
specjalnej tablicy zamontowanej na murach kościoła.

Zakończyła się renowacja cmentarza wojennego w Szcze-
panowie. Komisyjny odbiór konserwatorskich prac odbył się 
w ostatnich dniach listopada. Inwestycja została zrealizowa-
na przy dofi nansowaniu pozyskanym przez Gminę Brzesko od 
trzech instytucji – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu 
Marszałkowskiego w Krakowie.Odsłonięcie tablicy miało miejsce 23 

października, w  niedzielę poprze-
dzającą datę rocznicy. Tego dnia 
uroczystej mszy świętej przewodni-
czył ksiądz infułat Adam Kokoszka 
Po nabożeństwie jego uczestnicy 
udali się na  cmentarz parafi alny, 
gdzie przy grobie śp. księdza Sta-
nisława Gutowskiego odmówiono 
modlitwę i zapalono znicze.

Ksiądz Stanisław Gutowski 
urodził się 30 kwietnia 1937 roku 
w  Połomiu Dużym koło Nowego 
Wiśnicza. W  1955 roku, po zda-
niu egzaminu maturalnego, wstąpił  
do Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Tarnowie, gdzie podjął stu-
dia fi lozofi czno-teologiczne. Święce-
nia kapłańskie przyjął z rąk biskupa 
Karola Pękali 29 czerwca 1961 roku. 

- Ten cmentarz od wielu lat znajdował 
się w bardzo złym stanie, dlatego opra-
cowaliśmy program konserwatorski 
tego miejsca, gromadząc wszelkie nie-
zbędne dokumenty. Następnym kro-
kiem było przygotowanie wniosków 
o wsparcie fi nansowe z trzech źró-
deł. Wszystkie instytucje, do których 
zwróciliśmy się o dofi nansowanie, 
pozytywnie odpowiedziały na nasze 
starania. Za wsparcie naszej inicja-
tywy składam szczególne podzięko-
wania panu Ryszardowi Pagaczowi, 
wicewojewodzie małopolskiemu – mó-
wił obecny przy odbiorze prac bur-
mistrz Brzeska Tomasz Latocha.    

Zakres wykonanych prac 
obejmował między innymi:
* prace wstępne, czyli zabezpiecze-
nie terenu oraz jego oczyszczenie;
* demontaż 8 nagrobnych tabliczek, 
5 krzyży i fragmentu po złamanym 
żeliwnym krzyżu oraz ich naprawa 
i konserwacja;
* ręczne roboty ziemne, wykonanie 
fundamentów i usadowienie na nich 
cokołów;
* konserwacja ofi cerskich nagrob-
ków, uzupełnienie ubytków w co-
kołach, oczyszczanie i dezynfekcja 
pomnika oraz inne czynności na-
prawcze, a także wykonanie i mon-
taż nowych nagrobnych tabliczek;
* konserwacja ściany pomnikowej, 
bocznych pomników, obelisku oraz 
ogrodzenia;
* prace kosmetyczne i zagospodaro-
wanie terenów zielonych.           BP

Zanim trafi ł do Okocimia, pracował 
jako wikariusz najpierw w  parafi i 
Matki Bożej Bolesnej w Nowym Są-
czu, a później w parafi ach w Złocku 
i Żabnie.

Do Okocimia przybył 20 lute-
go 1974 roku. Po trzech latach, 26 
września 1977 roku objął urząd 
proboszcza parafi i pod wezwaniem 
Trójcy Przenajświętszej. Stanowi-
sko to pełnił przez 30 lat. Na eme-
ryturę przeszedł 18 sierpnia 2007 
roku, jednak w Okocimiu pozosta-
wał jeszcze, w charakterze rezyden-
ta, do 2018 roku, kiedy to przepro-
wadził się do Domu Księży Diecezji 
Tarnowskiej im. św. Józefa w Tar-
nowie. Zmarł 27 października 2020 
roku. Pochowany został na okocim-
skim cmentarzu parafi alnym. WP

Ksiądz Stanisław Gutowski pełnił także obowiązki dekanalnego 
duszpasterza trzeźwości w dekanacie Brzesko oraz penitencjarza 
Kapituły Kolegiackiej pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w 
Bochni. W uznaniu za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w 
roku 1979 diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w roku 
1985 diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. W roku 2003 został 
obdarzony godnością Kanonika Gremialnego Kapituły Bocheńskiej. 
W 2018 roku, na wniosek mieszkańców Okocimia, otrzymał tytuł 
Honorowego Obywatela Brzeska, nadany przez Radę Miejską.

ŚRODKI FINANSOWE  
przeznaczone na remont 
cmentarza
Całkowita wartość prac:             
152 500,00 zł
MKiDN:                                        
105 857,60 zł
Urząd Marszałkowski:                  
15 000,00 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki:   
30 000,00 zł
Środki własne gminy:                      
1 642,40 zł

Na cmentarzu wojennym 
w Szczepanowie spoczywają cia-
ła 122 żołnierzy poległych w cza-

sie I wojny światowej, w latach 
1915-1916 – 87 z armii austro-wę-
gierskiej (w tym 7 znanych) i 35 

nieznanych z wojska rosyjskiego.
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PIMBP Brzesko
1 grudnia – spotkanie z Wojciechem Wol-
nym, autorem książki „Kawa Wolnego” – Au-
tor opowie o  publikacji traktującej o rodzinie 
Wolnych i ich fabryce kawy w Słotwinie. 
Początek godz. 17:00

GOSiR Mokrzyska
5 grudnia – Zimowe Spotkanie Poetyckie z 
Anną Gaudnik – kolejna dawka pozytyw-
nych emocji od brzeskiej pisarki.
Początek godz. 17:00

MOK Brzesko
7 grudnia – Oni Tworza historię Brzeskiej 
Ziemi – spotkanie z Sobiesławem Zasadą i 
Mieszkiem Musiałem. W programie również 
projekcaj filmu. Zaprasza BT „Gryf”
Początek godz. 15:30

10 grudnia – koncert grupy wokalnej GLEE. 
Piosenki rozrywkowe i musicalowe. Zespół 
prowadzi znany ze Studia Accantus woka-
lista Jarek Oberbek.
Początek godz. 19:00

Do 27 grudnia w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzesku dostępna jest wystawa malarstwa Krystyny 
Olchawy „Bezkres przestrzeni”. 

Do końca roku w Bibliotece Pedagogicznej dostępna jest wystawa Ingi M. Marczyńskiej „Wycinanki Żydowskie”. 

W najbliższych tygodniach w głównym holu RCKB zobaczyć można historyczno-edukacyjną ekspozycję „Ojcowie 
Niepodległości” przygotowanej przez IPN.

KRĘGLE
3 grudnia - Mikołajkowy Rodzinny Turniej 
Kręglarski – impreza w ramach „Mikołajek z 
BOSiR-em”. Zawody dla rodzinnych drużyn 
3-osobowych (w każdej musi być osoba 
dorosła). Zapisy w dniu turnieju. 
Początek godz. 9:00

SUPERLIGA MĘŻCZYZN
11 grudnia - BOSiR Brzesko – KK Wrzos Sie-
raków 

SIATKÓWKA
I LIGA MAŁOPOLSKA MĘŻCZYZN
3 grudnia - MKS Gryf Brzesko - GKPS Gorlice
17 grudnia - MKS Gryf Brzesko - SMS Sparta 
AGH Kraków

TENIS STOŁOWY
IV LIGA WSCHÓD
11 grudnia – LKS „Vocovia” Wokowice – UKS 
„Płomień” Limanowa II

V LIGA REJON TARNÓW
2 grudnia –  TG „Sokół” Brzesko - UKS „For-
tem” Pawęzów II 
2 grudnia –  TG „Sokół” Brzesko II - LZS „Soli-
darni” Mędrzechów II

Plac Kazimierza
3 grudnia – Otwarcie lodowiska – Patrz 
poniżej.

Galeria Odyseja
3 grudnia – Zostań świętym Mikołajem: 
Oddajemy krew! – Gmina Brzesko, Galeria 
Odyseja i HDK Motojadowniki zapraszają. 
Początek godz. 10:00

Dom Kultury w Sterkowcu
4 grudnia – Święty Mikołaj w Sterkowcu – o 
moc atrakcji i słodki poczęstunek dla wszyst-
kich zadbają pomocnicy Mikołaja z KGW.
Początek godz. 15:00

Kręgielnia BOSiR
3 grudnia – Mikołajki na Kręgielni – w pro-
gramie zabawy z językiem angielskim, 
warsztaty kulinarne, konkurs plastyczny, 
wspólne układanie puzzli oraz Mikołajkowy 
Rodzinny Turniej Kręglarski.
Początek godz. 9:00

Brzeski Rynek
17-18 grudnia – Jarmark Bożonarodzenio-
wy – Patrz strona: 13.

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

KULTURA

WYSTAWY

SPORTWYDARZENIA

PRZEWODNIK



26 Brzeski Magazyn Informacyjny
Listopad 2022

SPORT

Aż 26 drużyn reprezentujących 11 szkół podstawowych wzięło udział w gminnych eliminacjach Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w koszykówce 3x3 dziewcząt i chłopców. To najlepszy dowód, że ta dyscyplina sportowa cieszy się w naszej gminie systematycznie 
rosnącym zainteresowaniem. Do zawodów powiatowych awans wywalczyły trzy zespoły z Jasienia trenowane przez Tomasza Rogóża i 

jeden z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jadownikach, którego szkoleniowcem jest Wojciech Stanisławczyk. 

Koszykarskie nadziejeKoszykarskie nadzieje

Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej – dziewczęta

Do rywalizacji przystąpiło siedem 
drużyn, a zawody rozegrane zo-
stały w hali sportowej przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Jadow-
nikach. Zwyciężyła reprezentacja 
SP Jasień, która tytuł mistrzyń gmi-
ny wywalczyła po niezwykle emo-
cjonującym meczu finałowym, 
w którym zmierzyła się z drużyną 
ZS-P Brzesko. Trzecie miejsce zajął 
zespół SP Okocim. 
Zwycięska drużyna, której trene-
rem jest Tomasz Rogóż, występo-
wała w składzie: Julia Dobrzańska, 
Kamila Jaworska, Wiktoria Ko-
nieczny, Wiktoria Szczupak-Biel.

WYNIKI
Grupa A: 
SP Szczepanów – SP Bucze 7:0, 
ZS-P Brzesko – SP 3 Brzesko 7:0, 
ZS-P Brzesko – SP Bucze 10:1,
SP 3 Brzesko – SP Szczepanów 4:5, 
ZS-P Brzesko – SP Szczepanów 8:0, 
SP Bucze – SP 3 Brzesko 1:3. 
1. ZS-P Brzesko        3    6    25: 1
2. SP Szczepanów  3    5    12:12
3. SP 3 Brzesko        3    4    7:13
4. SP Bucze              3    3    2:20
Grupa B:
SP Jasień – ZS-P Jadowniki 16:0, 
ZS-P Jadowniki – SP Okocim 1:10,
SP Okocim – SP Jasień 0:7
1. SP Jasień              2    4    23:0
2. SP Okocim           2    3    10:8
3. ZS-P Jadowniki  2    2    1:26
Półfinały: 
SP Jasień – SP Szczepanów 13:2, 
ZS-P Brzesko – SP Okocim 5:3
Mecz o 3. miejsce:
SP Okocim – SP Szczepanów 5:2
Finał: SP Jasień – ZS-P Brzesko 8:6

Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej – chłopcy

Rywalizacja chłopców z udziałem 
siedmiu drużyn również toczyła 
się w Jadownikach i zakończy-
ła się zwycięstwem reprezentacji 
SP Jasień. Podopieczni Tomasza 
Rogóża musieli się jednak mocno 
napocić, aby sięgnąć po końcowy 
sukces. Niezwykle wyrównany był 
ich półfinałowy pojedynek z brze-
ską „Trójką”, w którym wygrali róż-
nicą jednego punktu. SP 3 Brzesko 
zajęła ostatecznie trzecie miejsce, 
a na drugiej pozycji zmagania za-
kończyła rewelacja tego turnieju 
SP Bucze, która w meczu o złoto 
walczyła do ostatniego gwizdka 
sędziego. 
Skład zwycięskiej drużyny tworzyli: 
Marek Drabik, Bartosz Gicala, Bar-
tosz Tota, Filip Wojtas, Paweł Zelek, 
Mariusz Zwierz. 

WYNIKI
Grupa A: 
SP Jasień – ZS-P Jadowniki 9:2, 
ZS-P Jadowniki – SP Okocim 1:2,
SP Okocim – SP Jasień 3:8
1. SP Jasień                2    4    17:5
2. SP Okocim             2    3    5:9
3. ZS-P Jadowniki    2    2    3:11
Grupa B:
SP 3 Brzesko – SP Szczepanów 5:2, 
SP Bucze – ZS-P Brzesko 3:1,
SP 3 Brzesko – ZS-P Brzesko 8:2,
SP Szczepanów – SP Bucze 2:5,
SP 3 Brzesko – SP Bucze 6:7,
ZS-P Brzesko – SP Szczepanów 5:0. 
1. SP Bucze                 3    6    15:9
2. SP 3 Brzesko          3    5    19:11
3. ZS-P Brzesko         3    4    8:11
4. SP Szczepanów   3    3    4:15
Półfinały: 
SP Jasień – SP 3 Brzesko 4:3,
SP Bucze – SP Okocim 5:0
Mecz o 3. miejsce:
SP 3 Brzesko – SP Okocim 9:1
Finał: SP Jasień – SP Bucze 4:1

Igrzyska Dzieci
– dziewczęta

Gospodarzem gminnych elimina-
cji Igrzysk Dzieci, zarówno dziew-
cząt jak i chłopców, była Szkoła 
Podstawowa w Okocimiu. W ry-
walizacji dziewcząt uczestniczyło 
pięć drużyn, toteż zastosowano 
system „każdy z każdym”, bez po-
działu na grupy. To był najbardziej 
emocjonujący turniej z wszystkich 
czterech rozegranych na tym eta-
pie w gminie Brzesko. O ile zwy-
cięstwo ekipy z Jasienia ani przez 
chwilę nie było zagrożone, o tyle 
do ostatniego meczu ważyły się 
losy drugiego i trzeciego miejsca. 
Ostatecznie o końcowej klasyfika-
cji zadecydowała tak zwana „mała 
tabelka”. 
Skład zwycięskiej drużyny:
Nadia Gicala, Oliwia Łanocha, 
Anna Nowak, Zuzanna Palej, Alek-
sandra Zwierz. 

WYNIKI
SP Jasień – ZS-P Jadowniki 6:2,
SP Okocim – SP Bucze 4:2,
SP Mokrzyska – ZS-P Jadowniki 1:2,
SP Jasień – SP Okocim 9:4,
SP Mokrzyska – SP Bucze 9:0,
ZS-P Jadowniki – SP Okocim 3:4,
SP Mokrzyska – SP Okocim 1:0,
SP Bucze – SP Jasień 0:14,
SP Mokrzyska – SP Jasień 2:7,
ZS-P Jadowniki – SP Bucze 3:1. 
1. SP Jasień                   4    8    36:8
2. ZS-P Jadowniki       4    6    10:12
3. SP Okocim               4    6    12:15
4. SP Mokrzyska          4    6    13: 9
5. SP Bucze                   4    4    3:30

Igrzyska Dzieci
– chłopcy

Być może wynik rywalizacji chłop-
ców w tej kategorii wiekowej został 
odebrany przez niektórych jako 
niespodzianka, jednak reprezen-
tacja Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego z Jadownik w pełni na koń-
cowy triumf zasłużyła. Hegemonia 
Jasienia została przełamana, a to 
bardzo dobrze rokuje dla rozwo-
ju tej dyscypliny w naszej gminie. 
Można być pewnym, że wzrośnie 
jej popularność, a w kolejnych la-
tach różnice pomiędzy drużynami 
będą się wyrównywać.  
Skład zwycięskiej drużyny:
Franciszek Szpil, Igor Wis, Tytus Żół-
ty. Trenerem jest Wojciech Stani-
sławczyk 

WYNIKI
Grupa A: 
ZS-P Jadowniki – SP Mokrzyska 5:3, 
SP Okocim – SP 1 Brzesko 1:2,
ZS-P Jadowniki – SP 1 Brzesko 3:0, 
SP Mokrzyska – SP Okocim 6:0,
ZS-P Jadowniki – SP Okocim 8:1,
SP 1 Brzesko – SP Mokrzyska 4:0.
1. ZS-P Jadowniki     3    6    16:4
2. SP 1 Brzesko           3    5    6:4
3. SP Mokrzyska       3    4    9:9
4. SP Okocim            3    3    2:16

Grupa B:
SP Jasień – SP 1 Jadowniki 1:3,
SP 1 Jadowniki – SP Bucze 0:7,
SP Bucze – SP Jasień 4:0.
1. SP Bucze                 2    4    11:0
2. SP 1 Jadowniki      2    3    3:8
3. SP Jasień               2    2    1:7

Półfinały: 
ZS-P Jadowniki – SP 1 Jadowniki 5:0,
SP Bucze – SP 1 Brzesko 4:2
Mecz o 3. miejsce:
SP 1 Brzesko – SP 1 Jadowniki 2:0
Finał: ZS-P Jadowniki – SP Bucze 3:1

Łącznie w czterech turniejach rozegrano 
49 spotkań, a piłka lądowała w koszach 
351 razy. Wszystkie mecze sędziowała 
para sędziowska: Iwona Janas, 
Bogusław Dymek. Puchary i dyplomy dla 
najlepszych wręczali dyrektorzy szkół 
będących gospodarzami zawodów – 
Marek Serwin (SP Okocim) oraz Tomasz 
Wietecha (ZS-P Jadowniki).

Opracowali:
Marek Bochenek,
Waldemar Pączek
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W Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym odbyła się II Gala Sportu, 
podczas której burmistrz Brzeska Tomasz Latocha wręczył ufundowane przez 
Urząd Miejski okolicznościowe statuetki dla osób szczególnie zasłużonych 
dla rozwoju i popularyzacji sportu na terenie gminy. Galę uświetnił występ 

popularnego polskiego aktora Cezarego Pazury. 

Na gali spotkali się dwaj 
wybitni polscy pływacy - 
Wojciech Wojdak i Ksawery 
Masiuk. W dolnym rzędzie 
stoją młodzi adepci brze-
skiego pływania.

fot. Konrad Wójcik

II II Brzeska Brzeska Gala SportuGala Sportu

Statuetkami „Zasłużony dla sportu” lub „Ani-
mator Sportu” uhonorowanych zostało w  tym 
roku 56 osób reprezentujących wiele klubów 
i stowarzyszeń, a na co dzień związanych z róż-
norodnymi dyscyplinami, w  niektórych przy-
padkach do niedawna w gminie Brzesko uzna-
wanymi za niemalże „egzotyczne”.  

Wśród wyróżnionych reprezentantów BKB 
Magic Boxing znaleźli się: prezes klubu Andrzej 
Surówka, trener Edmund Kubisiak, wschodzą-
ca gwiazda pięściarstwa Zuzanna Żurek oraz 
kończący w tym roku karierę zawodniczą Piotr 
Franczyk. 

Bardzo licznie reprezentowany był BOSiR 
Brzesko, klub słynący ze znakomitych kręgla-
rzy i  pływaków. Sekcję kręglarską reprezento-
wali trener Ryszard Słowik oraz jego podopiecz-
ni Izabela Cebula, Oliwia Łoboda, Bartłomiej 
Hynek oraz Piotr Morawiec. Uhonorowani zo-
stali też trzej kręglarze, którzy są inicjatorami 
reaktywowania drużyny seniorów występującej 
aktualnie w Superlidze Mężczyzn – Krzysztof 
Soból oraz Edward Szuba. Ponadto na  galę 
zaproszeni zostali też Jakub Kuryło i  Gabriel 
Zastawnik, tegoroczni medaliści Mistrzostw 
Świata – w przeszłości wielokrotnie nagradzani 
przez burmistrza Brzeska za wybitne osiągnię-
cia sportowe. Z uwagi na trenerskie obowiązki 
nie mógł przybyć na  galę nagrodzony Marcin 
Kacer, jednak w jego imieniu statuetkę odebrali, 
również wyróżnieni Maria Kacer, Oliwia Mar-
doń, Tymon Kuboń i Jan Skoczek. Wraz z nimi 
uhonorowany został też Wojciech Wojdak, któ-
ry od niedawna zajmuje się szkoleniem młodych 
adeptów pływania. 

Spośród osób związanych z  klubem 
CANPACK Okocimski Brzesko uhonorowano 
prezesa Marcina Jurkiewicza, zawodnika pierw-
szej drużyny Sergiusza Kosteckiego oraz rozpo-

czynającego dopiero sportową karierę Kacpra 
Maciejasza. LKS Jadowniczankę reprezentowa-
li prezes klubu Tadeusz Zych, a także wicepre-
zes, nadal czynny zawodnik Daniel Bujak. LKS 
Porębę Spytkowską – Paweł Borowiec; Olimpię 
Bucze – Paweł Gładki oraz Aleksander Zaczyń-
ski; Strażaka Mokrzyska – Daria Brzózka, Ire-
neusz Cisak oraz Janusz Grochola. 

Poza licznie reprezentowaną piłką nożną do-
cenione zostały także takie dyscypliny jak bie-
gi, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy i  te-
nis ziemny, a  statuetki otrzymali maratończyk 
Marek Stępień i specjalizujący się w przełajach 
Waldemar Matyaszek; koszykarki występują-
ce pod szyldem „Jasienianki” Karolina Brzyk, 
Julia Ożańska i Łucja Zelek; trener siatkówki 
(między innymi MKS Gryf Brzesko) Wiesław 
Gibes, czołowy zawodnik pingpongowej druży-
ny TG Sokół Brzesko Dawid Nowak, a  także 
związani na co dzień z Okocimskim Klubem Te-
nisowym Sylwia Hudyma, Jarosław Biel (prezes 
klubu), Michał Kostecki oraz Zbigniew Kowal-
czyk. 

Osobną kategorię stanowią dyscypliny jesz-
cze do  niedawna w  Brzesku mało znane. Do 
grona osób uprawiających te sporty, a  wyróż-
nionych statuetkami należą: karatecy zrzeszeni 
w  Qi Karate Klub – Konrad Irzyk, Szczepan 
Łowiński, Filip Malik, Hubert Śliwiński oraz 
Filip Wojtas; kajakarz górski (aktualny wice-
mistrz świata i  Europy) Kacper Sztuba, trój-
boistka siłowa Nina Skalska-Kotarba, instruk-

torka tańca (Thomas Dance) Dorota Thomas, 
specjalizujący się w wyścigach psich zaprzęgów 
maszer Tomasz Kuder. W tym gronie są rów-
nież szachiści. Wprawdzie szachy to dyscypli-
na uprawiana regularnie, jednak od dwóch 
lat w gminie Brzesko przeżywa szczególny re-
nesans popularności, a spory wpływ ma na to 
12-letni Filip Korda odnoszący w tej dziedzinie 
spektakularne sukcesy (między innymi wywal-
czone niedawno mistrzostwo … powiatu wielic-
kiego, skąd wywodzą się najlepsi polscy szachi-
ści). Filip uzyskał w tym roku także II kategorię 
szachową. Spora w tym zasługa trenera szachów 
Mariusza Klimczaka, który z kolei otrzymał sta-
tuetkę w kategorii „Animator Sportu”. 

Listę w tej kategorii uzupełniają Marek Bo-
chenek (gminny koordynator sportu), Jan Chra-
bąszcz i ksiądz Marcin Gazda (KS Jakub), prze-
wodniczący Kolegium Sędziów Brzesko MZPN 
Michał Fudala oraz nauczyciele wychowania 
fi zycznego Renata Rożkowicz (ZS-P Brzesko) 
i Tomasz Rogóż (PSP Jasień). 

Gościem specjalnym gali był również uhono-
rowany statuetką „Zasłużony dla sportu” Ksa-
wery Masiuk, który tylko w  tym roku zdobył 
4 złote i 3 brązowe medale Mistrzostw Świata 
juniorów, 3 złote i 3 brązowe medale Mistrzostw 
Europy juniorów oraz brązowy medal Mi-
strzostw Świata seniorów. Aktualnie jest zawod-
nikiem UKS G-8 Bielany Warszawa, ale wcze-
śniej przez pięć lat trenował w BOSiR Brzesko.

Waldemar Pączek
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Emocjonujące serie rzutów karnych, „złota bramka”, konieczność sporządzania pomocniczych tabelek 
– takie niuanse decydowały o końcowych rezultatach trzech turniejów halowej piłki nożnej rozegranych 
w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku,  w ramach Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej. Obserwatorzy tych zawodów mogli odnieść wrażenie, że scenariusz do boiskowych wydarzeń 

układał sam Alfred Hitchcock.

Futsal według HitchcockaFutsal według Hitchcocka

Igrzyska Dzieci – chłopcy
Takiej dramaturgii wydarzeń, 
jaka towarzyszyła temu turniejo-
wi, pozazdrościliby organizatorzy 
niejednych zawodów z udziałem 
piłkarzy zawodowych. W fazie eli-
minacyjnej, w grupie B, doszło do 
rzadko spotykanej sytuacji, kiedy to 
wszystkie mecze zakończyły się re-
misami, w związku z czym – zgod-
nie z regulaminem tych zawodów 
– o kolejności w tabeli zadecydo-
wały serie rzutów karnych.
Na tym nie koniec emocji. W me-
czu o 3. miejsce spotkały się repre-
zentacje Bucza i Poręby, które już 
wcześniej w bezpośredniej rywa-
lizacji bezbramkowo zremisowały. 
W „małym finale” w regulamino-
wym czasie gry, znów nie padła 
żadna bramka, wobec czego za-
rządzono dogrywkę do tzw. „złotej 
bramki”. Szczęście uśmiechnęło się 
do SP Bucze, która ostatecznie za-
kończyła zmagania na 3. miejscu.
Równie emocjonujący był sam 
finał. Drużyna ZS-P Brzesko we 
wcześniejszych czterech meczach 
odniosła komplet zwycięstw, nie 
tracąc przy tym ani jednej bramki. 
Tego jednego gola strzelili jej za-
wodnicy SP 3 Brzesko i to oni zo-
stali zwycięzcami całego turnieju. 
Trenerem triumfatorów jest Marek 
Małysa, były piłkarz Okocimskie-
go Brzesko, który po zakończeniu 
kariery zawodniczej zajmuje się 
szkoleniem młodzieży. Zapewne 
wkorzystując swoje doświadcze-
nie, wyciągnąwszy wnioski z prze-
granego wcześniej meczu grupo-
wego, opracował taktykę, która w 
praktyce okazała się skuteczna.

Skład reprezentacji SP 3 Brzesko: 
Piotr Gryga, Wojciech Handzlik, Ka-
mil Kościółek, Arkadiusz Latocha, 
Aleksander Małysa, Tomasz Sa-
cha, Seweryn Sowa, Hubert Śliwa, 
Kacper Świerczek. Opiekun: Marek 
Małysa.  

WYNIKI
Grupa A:
SP 1 Brzesko – SP Mokrzyska 3:0, 
ZS-P Brzesko – SP 3 Brzesko 1:0,
SP 1 Brzesko – SP 3 Brzesko 0:0, ZS-P 
Brzesko – SP Mokrzyska 2:0, ZS-P 
Brzesko – SP 1 Brzesko 2:0,
SP 3 Brzesko – SP Mokrzyska 4:0.
1.  ZS-P Brzesko     9    5:0
2. SP 3 Brzesko      4    4:1
3. SP 1 Brzesko       4    3:2
4. SP Mokrzyska    0    0:9
Grupa B:
SP Bucze – SP Poręba 0:0 (k. 2:0),
SP Poręba – SP Jasień 0:0 (k. 1:0),
SP Jasień – SP Bucze 2:2 (k. 1:2).
1.  SP Bucze            8    6:3
2. SP Poręba          5    2:3
3. SP Jasień           2    4:6
Półfinały:
ZS-P Brzesko – SP Poręba 4:0,
SP 3 Brzesko – SP Bucze 3:0.
Mecz o 3. miejsce: 
SP Bucze – SP Poręba 0:0 (d. 1:0).
Finał:
SP 3 Brzesko – ZS-P Brzesko 1:0.

Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej – dziewczęta

Rzadki to przypadek, żeby dwie 
drużyny kończyły zawody nie tra-
cąc ani jednej bramki. Tak właśnie 
zdarzyło się w tym turnieju, a jed-
nak zwycięzca mógł być tylko je-
den. Dziewczęta z brzeskiej „Dwójki” 
i ze Szczepanowa przystępowały 
do meczu decydującego o koń-
cowym triumfie, mając za sobą 
po dwie wygrane. Spotkanie za-
kończyło się remisem, a ponieważ 
podopieczne Mateusza Urbana 
legitymowały się korzystniejszym 
bilansem bramkowym, to im przy-
padło w udziale pierwsze miejsce. 

Skład reprezentacji ZS-P Brzesko: 
Wiktoria Bochenek, Martyna Chu-
dyba, Oliwia Duda, Magdalena 
Kołodziej, Martyna Mendel, Amelia 
Miterka, Emilia Płachta, Michalina 
Wąs.  

WYNIKI
ZS-P 2 Brzesko – SP Bucze 7:0, 
SP Szczepanów – SP 3 Brzesko 1:0, 
ZS-P Brzesko – SP 3 Brzesko 2:0, 
SP Bucze – SP Szczepanów 0:1, 
ZS-P Brzesko – SP Szczepanów 0:0, 
SP 3 Brzesko – SP Bucze 2:0.
1.  ZS-P Brzesko        7     9: 0
2. SP Szczepanów   7     2: 0
3. SP 3 Brzesko         3     2: 3
4. SP Bucze               0     0:10

Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej – chłopcy

Sędzią tego turnieju był Sławomir 
Pudło. Mecze toczyły się w więk-
szości pod dyktando brzeskiej 
„Trójki”, którą do końcowego suk-
cesu poprowadził Marek Małysa. 
Jego piłkarze odnieśli trzy zwycię-
stwa, a w jednym meczu zremiso-
wali. Wyników nierozstrzygniętych 
padło w sumie pięć, toteż walka 
o kolejne miejsca do końca była 
niezwykle emocjonująca. 

Skład reprezentacji SP 3 Brzesko: 
Franciszek Gadzina, Jakub Gniady, 
Jakub Hoszwa, Karol Kolbusz, Da-
wid Okas, Filip Palej, Patryk Prze-
piórka, Maciej Rogoziński, Artur 
Wąsik, Kamil Zachara. 

WYNIKI
SP 1 Jadowniki – SP Bucze 0:0,
SP 3 Brzesko – SP Okocim 2:0,
ZS-P Brzesko – SP Bucze 1:0,
SP 3 Brzesko – SP 1 Jadowniki 3:0,
SP Okocim – ZS-P Brzesko 0:0,
SP Bucze – SP 3 Brzesko 1:1,
SP 3 Brzesko – ZS-P Brzesko 3:0
SP Okocim – SP 1 Jadowniki 0:0,
SP 1 Jadowniki – ZS-P Brzesko 0:0,
SP Bucze – SP Okocim 4:0.
1.  SP 3 Brzesko       10     9:1
2. ZS-P Brzesko      5      1:3
3. SP Bucze              5     5:2
4. SP 1 Jadowniki   3     0:3
5. SP Okocim          2     0:6

Igrzyska Dzieci
- dziewczęta

Gradu goli w tym turnieju nie było, 
jednak na brak emocji nikt nie 
miał prawa narzekać. Wpraw-
dzie reprezentantki ZS-P Brzesko, 
podopieczne Marcina Gromadz-
kiego wygrały wszystkie mecze, 
zachowując czyste konto po stro-
nie straconych bramek, ale każde 
zwycięstwo wypracowały w pocie 
czoła, bo każde ze spotkań w tych 
zawodach toczone były „na styku”.

Skład reprezentacji ZS-P Brzesko: 
Jagoda Hajdo, Natalia Hebda, Pa-
trycja Kaim, Aleksandra Kołodziej, 
Milena Kurtyka, Wiktoria Płachta, 
Zuzanna Płaneta, Klaudia Sala-
mon, Weronika Stachera 
WYNIKI
SP 1 Brzesko – SP 3 Brzesko 0:2, 
ZS-P Brzesko – SP Poręba 
2:0, SP 1 Brzesko – SP Poręba 0:0, SP 
3 Brzesko – ZS-P Brzesko 0:1, 
SP 1 Brzesko – ZS-P Brzesko 0:1, 
SP Poręba – SP 3 Brzesko 0:0.
1.  ZS-P Brzesko    9     4:0
2. SP 3 Brzesko     4     2:1
3. SP Poręba         2     0:2
4. SP 1 Brzesko      1      0:3

Sędzią głównym zawodów był Maksymilian 
Wróblewski. Puchary i dyplomy dla uczest-
ników turniejów wręczali dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Brzesku Dorota Wójcik 
oraz burmistrz Brzeska Tomasz Latocha.

SPORT
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Jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom Święta Niepodległości 
były XIX Zawody Pływackie organizowane przez Brzeski Ośrodek Sportu
i Rekreacji (patrz: str. 18). Poniżej przedstawiamy wyniki tych zawodów.

STYL KLASYCZNY
50 m dziewczęta (rocznik 2007-2009):
1. Pola Baniak (PSP 3 Brzesko), 2. Nina Kuboń (BOSiR), 3. Oliwia Grzesiak 
(H2O Bochnia). 
50 m chłopcy (2007-2009):
1. Bartłomiej Maciuszek (H2O Bochnia), 2. Kacper Łaśko (UKS Spartakus 
Zgłobice), 3. Filip Kępa (H20 Bochnia). 
50 m chłopcy (2010-2011): 
1. Kyryło Romantsov (BOSiR), 2. Daniel Pyvovar (H2O Bochnia), 3. Patryk 
Surma (PSP 3 Brzesko). 

STYL DOWOLNY
50 m dziewczęta (2007 i starsze):
1. Ksenia Nowak (Brzesko). 
50 m dziewczęta (2008-2009):
1. Kornelia Strąg (BOSiR), 2. Suzanna Bury, 3. Maja Dychtoń (obie UKS Spar-
takus Zgłobice). 
50 m dziewczęta (2010-2011): 
1. Maria Turenko, 2. Emilia Łaśko (obie BOSiR), 3. Zuzanna Rzymek (H2O 
Bochnia). 
50 m dziewczęta (2012-2013):
1. Maria Kacer (BOSiR), 2. Amelia Wąs (Wojdak&Bałabuch). 
25 m dziewczęta (2014 i młodsze):
Maja Paruch (H2O Bochnia), 2. Weronika Plebańczyk, 3. Gabriela Janu-
szewicz (obie Orka Proszówki). 
50 m mężczyźni (2007 i starsi):
1. Marcin Kurek (TS Pływak Brzesko), 2. Patryk Gibuła (BOSiR), 3. Karol Bajda 
(TS Pływak Brzesko). 
50 m chłopcy (2008-2009):
1. Oskar Śledź (H2O Bochnia), 2. Mateusz Kapałka (TS Pływak Bochnia),
3. Wiktor Nicze (H2O Bochnia).  
50 m chłopcy (2010-2011):
1. Maciej Paruch (H2O Bochnia), 2. Mikołaj Włodarczyk (BOSiR), 3. Marcel 
Grecki (H2O Bochnia). 
50 m chłopcy (2012-2013):
1. Antoni Całka (TS Pływak Bochnia), 2. Adam Cetnarowski (H2O Bochnia), 
3. Olivier Włodarczyk (BOSiR). 
25 m chłopcy (2014 i młodsi):
1. Tymon Kuboń (BOSiR), 2. Franciszek Wąs (Wojdak&Bałabuch), 3. Maciej 
Michałczyk (Jasień). 

STYL GRZBIETOWY
50 m dziewczęta (2012-2013):
1. Hanna Jurek (Zgłobice), 2. Aleksandra Wolnik (Wojdak&Bałabuch),
3. Julia Kępa (H2O Bochnia). 
50 m chłopcy (2012-2013):
1. Jan Skoczek (BOSiR).

Wyniki Zawodów Pływackich XXI Turniej Kupców

W kręgielni BOSiR przy ulicy Bro-
warnej został rozegrany XXI Tur-
niej Kręglarski Kupców o  Puchar 
Prezesa Krakowskiej Kongregacji 
Kupieckiej, organizowany przez 
brzeski oddział KKK. Honorowy 
patronat nad zawodami sprawował 
burmistrz Brzeska Tomasz Lato-
cha. Dzieci i  dorośli rywalizowali 
o nagrody ufundowane przez Urząd 
Miejski. Odbył się też turniej VIP-
-ów, w którym nagrody ufundowało 
Stowarzyszenie Be Active.

W  turnieju uczestniczyło 70 
zawodników reprezentujących od-
działy KKK z  Brzeska, Krakowa, 

Limanowej i  Proszowic. Wsród 
nich najmłodszym graczem był za-
ledwie 3,5-letni Przemek Baranek.

Władze Krakowskiej Kongre-
gacji Kupieckiej reprezentowali 
zastępcy prezesa Jacek Fortuna 
i  Leszek Lejkowski, pełnomocnik 
prezydium do  kontaktu z  oddzia-
łami Grzegorz Kosowski oraz se-
kretarz rady Roman Gawrysiak. 
Zarząd brzeskiego oddziału KKK 
składa serdeczne podziękowania za 
liczną obecność, pomoc w organiza-
cji zawodów oraz wspólną zabawę, 
która jest ważnym elementem mię-
dzyoddziałowej integracji. KB

WYNIKI
Dzieci: 
1. Alicja Tokarczyk, 2. Natalia Śmierciak (obie Limanowa),
3. Emilia Maleta (Proszowice).
Kobiety: 
1. Marzena Stach (Limanowa), 2. Katarzyna Pacewicz-Pyrek 
(Brzesko), 3. Krystyna Śmierciak (Limanowa).
Mężczyźni:
1. Krzysztof Sobczak, 2. Piotr Śmierciak, 3. Józef Stach (wszyscy
Limanowa).
Drużynowo:
1. Limanowa, 2. Proszowice, 3. Brzesko, 4. Kraków.
VIP-y:
1. Katarzyna Pacewicz-Pyrek, 2. Bogdan Baranek (oboje Brzesko), 
3. Nina Maleta (Proszowice).
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Dofi nansowanie będzie
można pozyskać na:

Wymianę urządzeń lub sys-
temów grzewczych ogrzewa-
jących budynki mieszkalne 
jednorodzinne, które nie speł-
niają standardów niskoemi-
syjnych, na spełniające stan-
dardy niskoemisyjne,

poprawę efektywności ener-
getycznej poprzez termomo-
dernizację budynku.

O dofi nansowanie w ramach 
Programu może ubiegać 
się osoba fi zyczna, będąca 
mieszkańcem Gminy 
Brzesko, która:

posiada tytuł prawny
do nieruchomości,

faktycznie zamieszkuje
w budynku,

zobowiązuje się do utrzyma-
nia trwałości w ramach pro-
jektu (przez co najmniej 5 lat),

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

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

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

Benefi cjent zostanie zakwa-
lifi kowany do Projektu, jeżeli 
budynek mieszkalny zgło-
szony do Projektu spełnia na-
stępujące warunki:

budynek mieszkalny wybu-
dowany został na podstawie 
pozwolenia na budowę
wydanego przed dniem
1 stycznia 1990 roku,

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

złoży wniosek o udział
w Projekcie.

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

Wniosek będzie można złożyć:
Papierowo w Urzędzie Gminy 
Brzesko w godzinach otwar-
cia.

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

Fundusz Termomodernizacji 
i Remontów

Dofi nansowanie na wymianę 
kotłów i termomodernizację

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

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

o dofi nansowanie zadań realizowanych przez 
mieszkańców gminy Brzesko.

W związku z realizacją projektu pt. „Wymiana źródeł ciepła 
w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa 

i paliwa gazowe) w gminie Brzesko – część II w ramach 
RPO WM na lata 2014-2020” informujemy o możliwości 

dofi nansowania wymiany nieekologicznych kotłów węglowych 
na gazowe oraz na biomasę. W szczególnych przypadkach 

(trudna sytuacja materialna) przy wymianie kotła jest możliwe 
uzyskanie dofi nansowania na termomodernizację.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie wypełnionej 
ankiety na Dziennik Podawczy, pocztą na adres: 

Urząd Miejski w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, 
osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska (pok. 15) lub pocztą 

elektroniczną na adres e-mail: odpady@brzesko.pl.

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

Zasady
dofi nansowania:
Dofi nansowanie do nowych 
urządzeń grzewczych będzie 
przekazywane maksymalnie 
do wysokości mocy wyznaczo-
nej w wyniku przeprowadzenia 
oceny energetycznej budynku i 
będzie wynosiło:

550 zł/kW dla zapotrzebowa-
nia do 10 kW mocy (łącznie) 
wyznaczonej w ocenie;

500 zł/kW dla zapotrzebo-
wania powyżej 10 kW do 15 kW 
mocy (łącznie) wyznaczonej 
w ocenie;

450 zł/kW dla zapotrzebowa-
nia powyżej 15 kW do 20 kW 
mocy (łącznie) wyznaczonej 
w ocenie;

400 zł/kW dla zapotrzebowa-
nia powyżej 20 kW mocy wy-
znaczonej w ocenie.

Maksymalna wielkość dofi -
nansowania będzie wynosiła:

nie więcej niż 8 tys. zł na kocioł 
w przypadku budynku jednoro-
dzinnego 

nie więcej niż 6 tys. zł na ele-
menty związane z wymianą ko-
tła w przypadku budynku jed-
norodzinnego

Możliwości dofi nansowania 
prac termomodernizacyjnych 
w budynkach dla 
mieszkańców z trudną
sytacją materialną:

dla gospodarstwa jednooso-
bowego – dochód na osobę 
nie przekracza 200% najniższej 
emerytury na osobę

dla gospodarstwa wielo-
osobowe – dochód na osobę 
nie przekracza 125% najniższej 
emerytury na osobę

Dofi nansowanie do termo-
modernizacji budynków w 
zakresie wynikającym z oce-
ny energetycznej:

docieplenie ścian zewnętrz-
nych: 150 zł brutto/m2,

docieplenie dachu/stropoda-
chu nad ogrzewanymi pomiesz-
czeniami: 150 zł brutto/ m2,

docieplenie podłogi na grun-
cie/stropu nad nieogrzewaną 
piwnicą: 150 zł brutto/ m2,

wymiana stolarki okiennej, 
drzwi zewnętrznych, bramy ga-
rażowej: 400 zł brutto/ m2,

Maksymalna wielkość dofi -
nansowania prac termomo-
dernizacyjnych nie może prze-
kroczyć 25 000 zł.
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Medale dla druhów 
z Jasienia

Srebrne koszykarki

Brzechwa dzieciom

BohaterON

W siedzibie Wojewódzkiego Urzę-
du Wojewódzkiego w  Krakowie 
miała miejsce uroczystość wrę-
czenia orderów i  odznaczeń oso-
bom wykazującym się wybitną 
działalność na  rzecz społeczności 
lokalnej, za wspieranie przemian 
demokratycznhych w  Polsce oraz 
zasłużonym dla Niepodległej. Od-
znaczenia przyznane przez prezy-
denta RP Andrzeja Dudę wręczał 
w jego imieniu wojewoda małopol-
ski Łukasz Kmita. Wśród odzna-
czonych znaleźli się dwaj druhowie 

25 listopada w  Warszawie od-
była się gala wręczenia nagrody 
BohaterON. Brązową statuetką 
uhonorowana została Izabella 
Czernecka - nauczycielka  PSP 
nr 3 w Brzesku. BohaterON jest 
wyrazem uznania dla osób, które 
w szczególny sposób promują wie-
dzę o  historii Polski oraz współ-
czesny patriotyzm i wcielają w ży-
cie wartości którymi kierowali się 
Powstańcy Warszawscy. Nauczy-
cielka otrzymała nominację m.in. 
za koordynację działań lokalnych 
na  rzecz pomocy ofiarom wojny 
na  Ukrainie, organizację  pomo-
cy rzeczowej, prawnej, medycznej 
i  reagowanie na  bieżące potrzeby 
wschodnich sąsiadów (…). 

Izabella Czernecka jest inicja-

Reprezentacja dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Jasieniu wywalczy-
ła srebrny medal rozegranych w Tarnowie Mistrzostw  Województwa 
Małopolskiego w koszykówce 3x3. Ten historyczny sukces wywalczy-
ły Julia Dobrzańska, Kamila Jaworska, Wiktoria Konieczny, Wiktoria 
Szczupak-Biel. Ich trenerem jest Tomasz Rogóż.

W Publicznym Przedszkolu nr 4 im. Jana Brzechwy w Brzesku odbył 
się III konkurs recytatorski „Brzechwa dzieciom”. Uczestniczyło w nim 
dziewięcioro dzieci z kilku przedszkoli. Prezentacje konkursowe ocenia-
ło jury w składzie: Anna Cieślik (nauczycielka języka polskiego w ZS-P 
Brzesko), Karina Legutek (dyrektor PiMBP w Brzesku), Anna Mika 
(dyrektor PP 4 Brzesko).

Pierwsze miejsce zajęła Helena Karkut (PP 1 Brzesko), drugie –  
Hubert Stypuła (PP Szczepanów), a trzecie Julita Ćwik (PP Poręba 
Spytkowska). Wyróżnienie oraz nagrodę publiczności otrzymała Milena 
Rojkowicz (ZS-P Jadowniki).  

z jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Jasieniu, Tomasz Gicala 
oraz Mariusz Klimek, którzy zo-
stali uhonorowani Medalami Stu-
lecia Odzyskanej Niepodległości.

Medal Stulecia Odzyskanej 
Niepodległości został ustanowiony 
w 2018 roku i  jest nagrodą przy-
znawaną obywatelom polskim, 
którzy przyczyniali się do  budo-
wania i  wzmacniania suweren-
ności, niepodległości, kulturowej 
tożsamości i  materialnej pomyśl-
ności Rzeczypospolitej.

torką powstania Gminnego Punk-
tu Pomocy dla Ukrainy, który 
umiejscowiony został  w „Trójce”. 
Przez kilka miesięcy szkoła była 
zapełniona  darami od mieszkań-
ców. Każdego dnia przynajmniej 
do  godziny 18:00, pani Izabella 
czekała w  punkcie na  potrzebu-
jących.  - Po godzinie osiemnastej 
zaczyna się odwiedzanie domów, 
rozwożenie potrzebnych im rzeczy. 
Czasem chodzi tylko o rozmowę, by-
cie z drugim człowiekiem, który jest 
przerażony, wystraszony, niekie-
dy samotny i  zagubiony. Znajomi 
pytają, czy jeszcze mam siłę. Mam. 
To ogromne zaangażowanie miesz-
kańców daje mi energię do  działa-
nia – mówiła w  marcu w  rozmo-
wie z naszą redakcją. KW

EKOLOGIA
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