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  Brzeskie
  kalendarium
43 lata temu
 „Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 
w Brzesku rozpoczyna wkrótce 
działalność w miejscowym Ratuszu, 
zaadaptowanym do kulturalnych 
potrzeb. Prace już zakończono, trwa 
urządzanie wnętrz.”                   

(Temi, 15 grudnia 1979 r.)

23 lata temu
  „Zbliżający się 2000 rok mieszkańcy 
Brzeska będą mogli przywitać na 
placu Kazimierza Wielkiego wspólnie 
z władzami gminy i powiatu. 
Miejski Ośrodek Kultury gwarantuje 
niepowtarzalny pokaz ogni sztucznych 
i imponujących efektów świetlnych. 
Sylwestrowa impreza plenerowa 
organizowana jest oficjalnie po raz 
pierwszy. Dotychczas, tuż przed 
północą, na centralnym placu Brzeska 
gromadziły się grupki młodych ludzi, 
którzy wspólnie, w niekoniecznie 
kulturalny sposób, witali Nowy Rok.”
(Gazeta Krakowska, 23 grudnia 1999 r.)

19 lat temu
 „Anna i Kazimierz Kuralowie 
odebrali w Warszawie tytuł Lidera 
Przedsiębiorczości 2003 przyznany 
brzeskiej restauracji „Galicyjska”. 
Uroczystość odbyła się podczas 
X Ogólnopolskiego Forum 
Gospodarczego Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw. Tytuły lidera 
otrzymało szesnaście firm z całej 
Polski.”
(Gazeta Krakowska, 8 grudnia 2003 r.)

15 lat temu
 „Patowa sytuacja pałacu Goetzów 
przełamana. 19 spadkobierców 
fabrykanckiego rodu podpisało w 
Krakowie akt notarialny i weszło 
w posiadanie rozległej rezydencji. 
Kupując rodową siedzibę, 
spadkobiercy wzięli na siebie 
zobowiązania. Obiekt jest chroniony 
przez konserwatora zabytków…” 
                                     (BIM, grudzień 2007 r.)

11 lat temu
 „To było wyjątkowe przedsięwzięcie, 
jakiego w naszym mieście jeszcze 
nie widziano. Przy zrewitalizowanym 
rynku stanęła żywa szopka, wokół 
placu ustawiono kramy, przy 
których można było poczęstować 
się pysznościami przyrządzonymi 
przez koła gospodyń wiejskich, a 
także podziwiać przygotowane 
przez panie wyroby artystyczne. 
Okazja do zorganizowania imprezy 
była podwójna – zbliżające się 
święta Bożego Narodzenia, a także 
oficjalne oddanie do użytku, po 
prawie półtorarocznym okresie, 
zrewitalizowanego rynku.”

                                     (BIM, grudzień 2011 r.)

Druhowie z Brzeska i Jadownik w licznym gronie 
dotarli do wawelskiej katedry, gdzie wzięli udział 
w uroczystej mszy świętej, której przewodniczył 
biskup Damian Muskus OFM.

To już 32. raz, kiedy Betlejemskie Światło 
pokoju dociera do Polski. Granicę przekroczyło 
w niedzielę rano w Popradzie, gdzie przedstawi-
ciele Związku Harcerstwa Polskiego odebrali je 
od słowackich skautów. W tym roku pierwszym 
miejscem, do którego trafiło, była Ukraina. Do 
toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny 
nawiązywał w swojej homilii biskup Damian Mu-
skus przypominając, że przez jej wybuch i póź-

niejsze wydarzenia „doświadczyliśmy, jak ważne 
jest bycie dla, uważność i  dzielenie się dobrem 
z tymi, na których spadło niewyobrażalne zło”.

Jak co roku, harcerze z Hufca ZHP Brzesko 
na tydzień przed Bożym Narodzeniem wyruszyli 
na ulice gminy Brzesko, by dzielić się Betlejem-
skim Światłem Pokoju. Obecni byli na III Brze-
skim Jarmarku Bożonarodzeniowym, pojawili 
się także między innymi przed kościołami w Ja-
downikach i Szczepanowie. Każdy, kto napotkał 
ich na swojej drodze, mógł odpalić choćby ma-
leńką świeczkę, która później rozjaśni wigilijny 
stół. BT

Betlejemskie Światło Pokoju
Blisko 100-osobowa delegacja harcerzy i zuchów reprezentujących Hufiec ZHP Brzesko,
a w większości Szczep Czarny z Jadownik, uczestniczyła w uroczystości przekazania Betlejem-
skiego Światła Pokoju, która miała miejsce w niedzielę 11 grudnia, w katedrze na Wawelu. W ten
sposób nastąpiła inauguracja tegorocznej sztafety pod hasłem „Światło dla Ciebie”.

Opłatek w Domu Seniora
Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha złożył przedświąteczną wizytę w Dziennym Domu Senior+
przy ulicy Okocimskiej. Podczas krótkiego spotkania przekazał pensjonariuszom tej placówki
opłatki, kartki z życzeniami i wigilijne sianko. Na ręce dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej wręczył bożonarodzeniowy stroik, który ozdobi świąteczny stół w ośrodku.
Kulminacyjnym punktem wizyty był wspólny skromny posiłek składający się oczywiście 
z tradycyjnych potraw. PM
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Wigilia dla samotnych
W Auli Chrystusa Króla odbyła się wigilia dla samotnych i potrzebujących 
zorganizowana przez Stowarzyszenie Caritas przy parafii św. Jakuba we 
współpracy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miejskim 
i Starostwem Powiatowym. Wieczerzę poprzedziła msza św. w Sanktu-
arium św. Jakuba, której przewodniczył dyrektor Caritas Diecezji Tarnow-
skiej ksiądz prałat Zbigniew Pietruszka. Brzeskie władze samorządowe 
podczas nabożeństwa i przedświątecznego spotkania reprezentowali 
przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka oraz burmistrz Tomasz 
Latocha. Przy wigilijnych stołach zasiadło około 100 osób – podopiecz-
nych MOPS i Caritas. JD

WESOŁYCH ŚWIĄT
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W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego została 
podpisana umowa dotycząca wspólnego przygotowania za-
dania noszącego nazwę „Budowa połączenia węzła A4 Brze-
sko z DW 768 – Etap II – opracowanie dokumentacji projekto-
wej, pełnienie nadzoru autorskiego”. W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele władz województwa małopolskiego, powiatu 
brzeskiego oraz gmin Borzęcin, Brzesko i Szczurowa. Brzeską 
stronę reprezentował zastępca burmistrza Grzegorz Brach.

Doświetlone przejścia

Remonty chodników 

Nowa droga
szansą rozwoju

Zawarta umowa oznacza, że coraz 
bliżej jest do rozpoczęcia II etapu 
budowy połączenia węzła autostra-
dy A4 z  tą drogą. Dla brzeskiego 
samorządu i  mieszkańców naszej 
gminy jest to przedsięwzięcie o nie-
bagatelnym znaczeniu. 

- Jeśli sięgnąć pamięcią wstecz, 
to już przynajmniej od piętnastu 
lat poruszany jest temat strefy 
ekonomicznej w  Buczu, do której 
po prostu nie ma dojazdu. Trud-
no za taki uznać istniejące  wąskie 
drogi gminne, których nadmierna 
eksploatacja wiązałaby się z uciąż-
liwościami dla mieszkańców. Do 
tej pory o dojeździe do strefy tylko 
się mówiło, teraz jest realna szan-
sa, że ten dojazd wreszcie powsta-
nie, a tym samym długo oczekiwa-
ny rozwój tych terenów nastąpi. 
Termin opracowania niezbędnej 
dokumentacji wyznaczony został 
na  przyszły rok. Z  naszych wyli-
czeń wynika, że  nowa droga po-
winna być gotowa za cztery lata – 
prognozuje Grzegorz Brach. 

Początek tej nowej trasy wy-
znaczy rondo usytuowane u  zbie-
gu istniejącej DW768 i  ulicy Za-
grodzkiej leżącej na  pograniczu 
Mokrzysk z  Buczem. Długość 
drogi to około 6,5 km.  W ramach 
inwestycji planowane są między 
innymi budowa dróg dojazdowych 
oraz mostów, wiaduktów, estakad 
i  przepustów na  ciekach wod-
nych i  rowach (z  funkcją przejść 
dla zwierząt). Dla gminy Brzesko 
nowa droga oznacza ważny krok 
w  kierunku poprawy bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, ale też dla 
rozwoju gospodarczego (poprzez 
ożywienie wspomnianej strefy ak-
tywności gospodarczej). 

Wartość zadania wynieść ma 
1,3 miliona złotych. Większość tej 
kwoty stanowić będzie dofinan-
sowanie z  funduszy europejskich 
(ponad 922 tysiące złotych). Wo-
jewództwo Małopolskie wyłoży 
na  ten cel około 412 tysięcy zło-
tych. Gmina Brzesko wyda 51,5 
tysiąca złotych.                       WP

Pod koniec listopada został przepro-
wadzony odbiór prac polegających 
na doświetleniu trzech przejść dla 
pieszych położonych na terenie gmi-
ny Brzesko. Zadanie wykonano na 
podstawie porozumienia brzeskiego 
samorządu z krakowskim oddzia-
łem Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad. Łączny koszt 
tej inwestycji wyniósł 137 tysięcy 
złotych. 

Doświetlone zostały dwa przej-
ścia w Brzesku przy ulicy Kościusz-
ki (jedno na wysokości kładki pro-

wadzącej do szpitala, drugie przy 
węźle autostradowym) oraz w Jasie-
niu przy ulicy Marii Konopnickiej 
(w miejscu usytuowania fotorada-
ru). W sumie oświetlenie w tych 
trzech miejscach zostało „wzmocnio-
ne” ośmioma latarniami, co znacz-
nie poprawiło stan bezpieczeństwa.

W międzyczasie dzięki współpra-
cy Urzędu Miejskiego z firmą LEŚ 
przy ulicy Powstańców Warszawy 
wymienione zostały trzy latarnie. 
Koszt wymiany wyniósł około 23 ty-
sięcy złotych.                                       OHZ

Zakończyła się rewitalizacja sporej 
części terenów rekreacyjnych poło-
żonych na terenie osiedla Browar-
na. Prace związane były z remon-
tem chodnika biegnącego wzdłuż 
brzegu Uszwicy. Ich zakres we 
wstępnej fazie obejmował roboty 
ziemne i ułożenie obrzeży na łącznej 
długości 153 metrów. Następnie wy-
konano nową nawierzchnię chodni-
ka z kostki brukowej o powierzchni 
około 200 metrów kwadratowych. 

Koszt zadania wyniósł 36  968 zło-
tych i został w całości pokryty ze 
środków własnych gminy.  

W tym samym czasie dobiegł 
końca remont chodnika przy ulicy 
Partyzantów. Na powierzchni około 
145 metrów kwadratowych wymie-
niono starą nawierzchnię z płytek 
chodnikowych na kostkę brukową. 
Urząd Miejski przeznaczył na to za-
danie 60 tysięcy złotych.                              

                                            PB

WYDARZENIA
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SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

Wesołych Świąt

W imieniu Właścicieli, Zarządu i Pracowników Firmy
Zasada Trans - Spedition, życzymy Świąt pełnych ciepła,
miłości i nadziei, że wraz z Bożym Narodzeniem zagości
wśród nas i na świecie pokój, że powróci normalnść dnia

codziennego a wytrwałość, przyjaźń i solidarność pozwoli na
realizację w dobrym zdrowiu naszych planów i marzeń na

nadchodząchy 2023 rok.

WESOŁYCH ŚWIĄT
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Spotkanie rozpoczęła projekcja wyproduko-
wanego w  tym roku filmu dokumentalnego 
„Zasada” w reżyserii Michała Bollanda. Nomi-
nowany do nagrody w Krakowskim Festiwalu 
Filmowym „Lajkonik” obraz opowiada o przy-
gotowaniach i  udziale polskiego 91-letniego 
kierowcy w  legendarnym Rajdzie Safari. Po 
seansie sam bohater wyczerpująco odpowia-
dał na  pytania dotyczące między innymi naj-
ważniejszych wartości w  biznesie i  życiu oso-
bistym. Wyjaśniał, czym dla niego jest miara 
sukcesu. We wzruszający sposób opowiadał też 
o swoich relacjach z ukochaną żoną Ewą, która 
w zeszłym roku odeszła do wieczności. 

Sobiesław Zasada to nie tylko były i – jak się 
okazuje – wciąż aktywny sportowiec. Jest zało-
życielem Grupy Zasada, która od dziesięcioleci 
ma również siedzibę w Brzesku. O początkach 
współpracy tej firmy i Browaru Okocim opo-
wiadał Mieczysław Mietła, który pełnił funkcję 
prezesa Okocimskich Zakładów Piwowarskich, 
kiedy ta współpraca była nawiązywana. W spo-
tkaniu uczestniczył również (z uwagi na przej-
ściowe dolegliwości zdrowotne, za pomocą łą-
czy internetowych)  Mieszko Musiał. Rodowity 
brzeszczanin, obecny prezes Carlsberg Polska, 
dał się poznać licznie zgromadzonej publiczno-
ści jako człowiek wielu pasji, wśród których 
wymienić można sporty samolotowe i  samo-
chodowe, strzelectwo oraz muzykę. Wszyscy 

trzej panowie na pierwszych miejscach wśród 
drogowskazów, według których się poruszają, 
wskazywali rodzinę i  odpowiedzialność zawo-
dową. 

Sala RCK-B podczas spotkania była wy-
pełniona po brzegi. Magnesem przyciągają-
cym publiczność była niewątpliwie obecność 
Sobiesława Zasady. Atrakcyjna była tematyka 
poruszana tego dnia przez głównych gości wie-
czoru, tworzących na naszych oczach najnow-
sza historię nie tylko regionu ale i kraju. Jak 
podkreślał Mieczysław Mietła, obaj panowie są 
niezaprzeczalnymi wzorami do  naśladowania, 
stąd na spotkanie skierowano specjalne zapro-
szenia do uczniów brzeskich szkół ponadpod-
stawowych. W  podobnym tonie wypowiadał 
się również burmistrz Brzeska Tomasz Lato-
cha, który witając gości podkreślał, jak wiel-
kie znaczenie dla rozwoju gminy Brzesko ma 
harmonijna współpraca z  lokalnym samorzą-
dem takich firm jak Carlsberg Polska, CAN-
-PACK FPN czy Zasada Trans Spedition. Tyl-
ko te dwa ostatnie przedsiębiorstwa poczyniły 
w  ostatnich latach na  tym terenie inwestycje 
warte wiele milionów złotych. 

Obok burmistrza Brzeska wśród zapro-
szonych gości znaleźli się prezes Zarządu 
Grupy Zasada Tomasz Fugiel, prezes Zarzą-
du Carlsberg Supply Company Polska S.A. 
Marek Krzysztoporski, dyrektor Browaru 

W sali audytoryjnej Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego odbyło się spotkanie zatytułowane „Oni tworzą historię 
Brzeska”,  zorganizowane przez Brzeskie Towarzystwo „Gryf” oraz Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku. Głównymi bohaterami 
wydarzenia byli słynny polski rajdowiec Sobiesław Zasada, założyciel Grupy Zasada oraz prezes Carlsberg Polska Mieszko 

Musiał. Gospodarzami wieczoru byli prezes BT „Gryf” Mieczysław Mietła oraz Sławomir Jeneralski.
Okocim Michał Napieracz, prezes Zarządu 
Zasada Trans Spedition Janusz Szot, dyrek-
tor LO im. M. Kopernika Ryszard Ostrow-
ski, dyrektor ZSTiB Jerzy Soska oraz prezes 
TG Sokół Edward Knaga. W spotkaniu wzięli 
udział także wybitni historycy, którzy w swo-
im dorobku mają szereg prac naukowych po-
święconych Brzesku i okolicom. Byli to profe-
sorowie Stanisław Hodorowicz, Włodzimierz 
Sady i Marian Stolarczyk oraz doktor Jan Sta-
nisław Gawlik. Była też liczna grupa przyjaciół 
Brzeska i  Brzeskiego Towarzystwa „Gryf”.  

Waldemar Pączek

WYDARZENIA
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Jak zakupić węgiel zgodnie z ustawą o preferencyjnym zakupie paliwa 
stałego?
1. Mieszkaniec składa wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Brzesku ul. Mickiewicza 21. Prawo do zakupu preferencyjnego mają tylko 
osoby spełniające warunki do wypłaty dodatku węglowego.

Po dotarciu węgla na miejsce składowania w Brzesku, mieszkaniec otrzy-
ma telefoniczną informację o możliwości zakupu i dokonania zapłaty.

Zapłata za węgiel na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Brzesku. Cena 
za 1 tonę węgla wyniesie 1850 złotych brutto, natomiast 1,5 tony - 2 775 
złotych brutto. Cena nie obejmuje kosztów transportu.

Dane do przelewu:
Gmina Brzesko, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko
Nr rachunku:  31 8591 0007 3100 0902 1786 0122
Tytułem: imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, sprzedaż węgla
Wpłat bez prowizji można  dokonywać w Krakowskim Banku Spółdziel-
czym Filia Brzesko ul. Ogrodowa 6.

Po zaksięgowaniu wpłaty mieszkaniec otrzyma ponowny telefon o moż-
liwości odbioru węgla (sposób dostarczenia mieszkaniec ustali bezpo-
średnio z pracownikiem MPEC). Faktura za zakup będzie przekazywana 
uprawnionemu mieszkańcowi wraz z zakupionym węglem.

Dodatkowe informacje:
1. Węgiel może odebrać tylko wnioskodawca lub osoba pisemnie upo-
ważniona przez wnioskodawcę.
2. Nie należy dokonywać płatności na konto Urzędu Miejskiego przed 
otrzymaniem informacji telefonicznej z MPEC.

Wlanie zużytego oleju lub smalcu z patelni, brytfanny lub frytkownicy 
do zwykłej plastikowej butelki zajmuje tylko chwilę i pozwala 
zaoszczędzić znacznie więcej, niż mogłoby się wydawać na pierwszy 
rzut oka. Do butelki można zlać także wszystkie inne oleje i tłuszcze, które 
pozostaną po kuchennych przygotowaniach, np. dressingi olejowe po 
kiszonych smakołykach, różne marynaty czy stałe tłuszcze pozostałe 
po pieczeniu ciasteczek.

W nowy rok z czystymi rurami kanalizacyjnymi
Pomyśl o segregacji zużytego oleju i tłuszczu jak o części świątecznego 
sprzątania, o czystych rurach bez osadów tłuszczu i niechcianych 
zatorów. Wszyscy lubimy porządek, a porządek dotyczy nie tylko tego, 
co widoczne na zewnątrz. Dzięki recyklingowi oszczędzamy nie tylko 
na naprawach sieci kanalizacyjnych. Olej nie dostanie się do ścieków, 
nie zaszkodzi glebie, wodzie i nie zakłóci całego ekosystemu. Olej, który 
segregujesz, może być znów przydatny dla nas. Można go wykorzystać 
do produkcji biopaliw do samolotów i samochodów.

Świąteczny spacer 
Każda rodzina ma swoje ulubione tradycje podczas świąt Bożego 
Narodzenia. Jedna może być wspólna dla wszystkich. Po napełnieniu 
butelki zużytym olejem dobrze ją zakręć i zabierz ze sobą na spacer 
do pojemnika z pomarańczowym wiekiem i logo segregujolej.pl. Lokalizację 
najbliższego pojemnika znajdziesz na stronie: www.segregujolej.pl/mapa.
W czasie świątecznych przygotowań pomyśl nie tylko o najbliższych, ale 
także o naszej planecie.

OGŁOSZENIA

Trwa przyjmowanie wniosków na preferencyjny zakup węgla

Świąteczny stół obfituje w wiele dań, w naszych domach królują 
tradycyjne potrawy, inni serwują je w nowoczesnej odsłonie. Jed-
nak w większości przypadków święta nie mogą obejść się bez ole-
ju i tłuszczu w kuchni. Co więcej, zużywa się go w ciągu tych kilku 
dni tyle samo, co przez cały roku. Dlatego w tym czasie ważna jest 
segregacja zużytych olejów i tłuszczów, żeby nie szkodziły sieciom 
kanalizacyjnym i mogły zostać wykorzystane ponownie.

Serdeczne życzenia radosnych
Świąt Bożego Narodzenia,
zdrowia i optymizmu na co dzień 
oraz uśmiechu i życzliwości
w Nowym Roku
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pieracz, który  dziękując 
za udział w  spotkaniu, podkreślił 
dużą potrzebę organizowania tego 
typu inicjatyw. Brzeski browar jest 
członkiem Związku Pracodawców 
Przemysłu Piwowarskiego - Bro-
wary Polskie, będącego partnerem 
projektu „W Rodzinie Siła!”. Zwią-

zek reprezentował podczas spotka-
nia Bartłomiej Morzycki, dyrektor 
generalny. W  tym miejscu warto 
przypomnieć, że  wiceprezesem 
ZPPP jest brzeszczanin Mieszko 
Musiał, pełniący również funkcję 
dyrektora zarządzającego i prezesa 
zarządu Carlsberg Polska.        KW             

jednak otoczonego nowoczesnymi 
technologiami, a przez to bardziej 
świadomego świata. Jedno pozo-
staje niezmienne - młodzi ludzie 
są równie zagubieni co zbuntowa-
ni. - Żeby stworzyć własny system 
wartości, ten młody człowiek musi 
początkowo zanegować wszystko 
to, co wpajają mu dorośli. Tak 
działa świat. Dopiero po jakimś 
czasie będzie mógł zestawić oba te 
systemy i ewentualnie starać się je 
połączyć – mówi dr Piotrowska. 

Wyzwania codzienności
Współcześni nastolatkowie musie-
li dodatkowo zmierzyć się z  pan-
demią, która skutkowała nie tylko 
utratą poczucia bezpieczeństwa, 
ale też (a może przede wszystkim) 
społecznym wyobcowaniem. Za-
raz potem zawisło nad nimi obec-
ne do dziś widmo wojny. Jednego 
i  drugiego ich rodzice wcześniej 
nie doświadczyli, a  niełatwo roz-
mawiać o sprawach, które również 
dla nich są nowe i  często niezro-
zumiałe. Do tego należy doliczyć 
brak autorytetów, buzujące hor-
mony i zmiany fizyczne, nierzadko 
okupione kompleksami i  obniżo-
nym poczuciem własnej wartości. 
Pojawienie się alkoholu w  tym 
i  tak niezwykle skomplikowanym 
świecie młodego człowieka może 
mieć katastrofalne konsekwencje, 
które niektórzy będą odczuwać 
nawet do późnej starości. Dlatego 
tak ważna jest rozsądna edukacja 
w tym temacie. A wbrew pozorom 
naukę tę muszą najpierw odebrać 
rodzice. W  tym celu organizato-
rzy programu opracowali Dekalog 
Odpowiedzialnego Rodzica. 

Potrzebna inicjatywa
W spotkaniu wzięli udział również 
Jan Hałaś, przewodniczący Sekcji 
Krajowej Przemysłu Piwowarskie-
go NSZZ „Solidarność” oraz dyrek-
tor Browaru Okocim Michał Na-

Wydarzenie odbyło się 24 listopa-
da w  ramach programu „W  Ro-
dzinie Siła!” realizowanego już od 
kilku lat przez Sekretariat Prze-
mysłu Spożywczego NSZZ „Soli-
darność”. Jak czytamy na  stronie 
organizatora: Celem programu 
jest uświadomienie rodzicom, jak 
ważną rolę mają do odegrania 
w obszarze ochrony swoich dzieci 
przed zagrożeniami nieodpowie-
dzialnej konsumpcji alkoholu. Za-
daniem programu jest też pokaza-
nie rodzicom, że  to oni stanowią 
dla dzieci pierwszy i  najważniej-
szy wzorzec do naśladowania – ich 
postawy i  zachowania wobec al-
koholu kształtują przyszły sposób 
postępowania ich dzieci. 

Szerokie spojrzenie
Większość tego typu akcji profi-
laktycznych skupia się na wspar-
ciu młodych matek. Najczęściej 
są to poradniki lub minikonfe-
rencje dotyczące połogu i  opieki 
nad noworodkiem, czasami są one 
poszerzane o  porady dla rodzi-
ców przedszkolaków lub tematy-
kę trudnych pierwszych tygodni 
w  szkole podstawowej. Z  reguły 
marginalizuje się - lub całkowicie 
pomija - problemy wchodzących 
powoli w  dorosłość nastolatków, 
mimo że mnogość i charakter czy-
hających na nich zagrożeń są cza-
sem zatrważające. Właśnie taką 
lukę stara się wypełnić „W Rodzi-
nie Siła!”. 

Choć program z założenia trak-
tuje głównie o  odpowiedzialnym 
podejściu do alkoholu, to inicja-
tywy związane z  jego realizacją 
sięgają o  wiele dalej, czego przy-
kładem jest choćby spotkanie 
w  Brzesku. Ekspertki programu 
próbowały nakreślić publiczno-
ści portret współczesnego nasto-
latka – bliźniaczo podobnego do 
rówieśników sprzed kilku dekad, 

W rodzinie siła!
Świat dorosłych i świat młodych to skrajnie różne środowiska, które funkcjo-

nując tuż obok siebie, muszą ze sobą współpracować i słuchać siebie 
nawzajem. Mimo to rodzice i dzieci często nie darzą się wzajemnym 

zrozumieniem. Już w pismach samego Juliusza Cezara przeczytać 
można, że młodzi “mądrość ojców swoich mają za nic”. Zawsze od-

chodzące pokolenia zastanawiały się nad tym, jaka przyszłość 
czeka świat, skoro zostawiają go w tak nieodpowiedzialnych 

rękach. Ten jednak wciąż istnieje. O tym i podobnych za-
gadnieniach rozmawiały psycholog Aleksandra 
Piotrowska oraz dziennikarka i prezenterka 

Odeta Moro podczas spotkania „Współcze-
sny nastolatek - wyzwania dla rodzica”, 

zorganizowanego w brzeskim MOK-u.

TEKST SPONSOROWANYOGŁOSZENIA
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Brzescy policjanci otrzymali nowy oznakowany radiowóz. 
Jest to pojazd w nowych już, policyjnych barwach. Pozyskanie 
samochodu było możliwe dzięki finansowemu wsparciu 
przekazanemu przez lokalne samorządy.

Na terenie Jadownik realizowany jest projekt „Zielona 
inicjatywa – samoorganizacja seniorów na rzecz ochrony 
środowiska” z dotacji programu „Aktywni Obywatele – 
Fundusz Krajowy”. 

Wart 166 tysięcy złotych radiowóz 
trafił do  policjantów Komisaria-
tu Policji w Czchowie. Jest to kia 
Sportage z silnikiem benzynowym 
1.6 T-GDI o mocy 150 KM z ma-
nualną, sześciobiegową skrzynią. 
Pojazd może rozpędzić się od 0 
do 100 km/h w nieco ponad 10 se-
kund. Samochód wyróżniają nowe 
policyjne barwy. 

W  zakupie pojazdu partycypo-
wały władze powiatu brzeskiego 
oraz gminne samorządy z  terenu 
powiatu (za wyjątkiem gminy Dęb-
no). Komendant Powiatowy Policji 
w  Brzesku Bogusław Chmielarz 
podziękował za tę pomoc podczas 
specjalnego spotkania, podczas 
którego samochód został oficjalnie 
przekazany. 

Program skierowany jest do osób 
w  wieku powyżej 60 lat, chcą-
cych zwiększyć swoją aktywność 
obywatelską, pogłębić wiedzę 
z  zakresu ochrony środowiska 
oraz namacalnie przyczynić się 
do zmian na lepsze w swoim naj-
bliższym otoczeniu. Projekt jest 
realizowany przez Fundację Dzie-
ła Kolpinga w  Polsce, która po 
raz kolejny chce zwrócić uwagę 
na  istotę działań lokalnych, któ-
re mogą przyczynić się do zmian 
na poziomie światowym.
Od września tego roku seniorki 
i seniorzy biorą udział w szeregu 

Więcej informacji można znaleźć na stronie 
www.fundacja.kolping.pl

Obowiązujący obecnie wzór ozna-
kowania radiowozu poza srebrną 
barwą nadwozia i odblaskowym nie-
bieskim pasem wyróżniającym się 
białymi elementami odblaskowymi 
(stosowanymi do  tej pory) posiada 
nowe dodatkowe elementy. Są to od-
blaskowe pasy barwy żółto-zielonej 
fluorescencyjnej po obu stronach 
oraz z przodu i z tyłu pojazdu, kil-
kanaście dodatkowych sygnałów 
świetlnych błyskowych w  postaci 
lamp LED rozmieszczonych w róż-
nych częściach pojazdu. Kolejna 
nowość to brak określenia barwy 
i  tła dla napisu świetlnego „POLI-
CJA” na dachu pojazdu. Wszystkie 
te zmiany zostały wprowadzone po 
to, aby radiowóz policyjny był lepiej 
widoczny.     Źródło: KPP Brzesko

działań aktywizujących i  eduka-
cyjnych z zakresu ekologii i ochro-
ny przyrody takich jak: seminaria 
edukacyjne, warsztaty tereno-
we oraz warsztaty planistyczne. 
W  przyszłym roku uczestnicy 
zajęć zrealizują inicjatywę lokalną 
oraz Eko-Piknik dla okolicznych 
mieszkańców. Powstanie również 
opracowany wspólnie program 
działań mający na celu ochronę lo-
kalnego ekosystemu. Program ten 
będzie mógł być wykorzystywany 
również przez inne kluby i stowa-
rzyszenia. Pamiętajmy, że  razem 
możemy wiele zdziałać. RK

WYDARZENIAWYDARZENIA

Nowy radiowózNowy radiowózZielona inicjatywaZielona inicjatywa

„Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” to program finan-
sowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach 

Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
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Znany z charytatywnej działalności Klub HDK MotoJadowniki wydał – podobnie 
jak przed rokiem – kalendarz, który można nabyć w różnych miejscach miasta  
i gminy Brzesko. Dochód ze sprzedaży tego unikatowego wydawnictwa zasili konto 
Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży Auxilium. 

Wentylator, wytwornica piany, specjalistyczna drabina 
strażacka, dyski świetlne i sygnalizacyjne służące do 
oznakowania terenu akcji ratunkowych oraz bosak – to nowe
elementy wyposażenia, które wzbogaciły stan posiadania 
jednostki OSP Szczepanów.

Charytatywny kalendarz 
od Klubu HDK MotoJadowniki 

„Jesteśmy grupą motocyklistów, których łączy idea 
pomagania. Od kilkunastu lat siłę i energię, jaką 
daje wolność motocyklowej przygody, wykorzystu-
jemy w szeregu charytatywnych przedsięwzięć”  – 
tak piszą o sobie na ostatniej stronie kalendarza. 
Wszystkim, którzy śledzą poczynania członków 
Klubu HDK MotoJadowniki, ta rekomendacja 

jest niepotrzebna. Motocykliści z Jadownik od 
wielu lat inicjują wiele akcji, z  których część 
współorganizują na przykład z Urzędem Miej-
skim. Najlepszym przykładem są regularnie 
prowadzone aukcje podczas cyklicznych pikni-
ków inauguracyjnych i  zamykających sezony 
motocyklowe. Zmotoryzowani krwiodawcy z Ja-

Sprzęt o  łącznej wartości 15  065 
złotych został zakupiony przy do-
finansowaniu z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w  wysokości 
5982,04 zł. Środki własne to wy-
datek w kwocie 9 083 zł pokryty 
w całości przez Gminę Brzesko.

Wniosek do WFOŚiGW o do-
finansowanie sporządzili druhowie 
ze Szczepanowa, których wspo-
mogli merytoryczni pracownicy 
Urzędu Miejskiego. Oficjalnego 
przekazania sprzętu dokonał bur-
mistrz Brzeska Tomasz Latocha. 
Jednostkę OSP Szczepanów re-
prezentowali pełniąca w zarządzie 
funkcję sekretarza Aleksandra 
Dumara oraz wiceprezes zarządu 
Dominik Pałka.

- Systematyczna poprawa stanu 
bezpieczeństwa mieszkańców to jed-
no z naszych priorytetowych zadań. 
Dlatego oprócz finansowania bieżą-
cej działalności jednostek OSP, po-
dejmujemy wiele inicjatyw mających 
na celu podnoszenie stanu gotowości 
bojowej. Wysoko oceniam wszelkie 
starania podejmowane w tym zakre-
sie przez samych strażaków. Pomoc 
udzielana przez Urząd Miejski w po-
zyskiwaniu zewnętrznych funduszy 
jest bardzo skuteczna, co daje powody 
do satysfakcji – mówi burmistrz.

Dofinansowanie na zakup sprzę-
tu dla szczepanowskiej OSP zostało 
przez WFOŚiGW przyznane z puli 
przeznaczonej na  doposażenie jed-
nostek należących do Krajowego 
Systemu-Ratowniczo- Gaśniczego.

downik pojawiają się zawsze tam, gdzie oczeki-
wana jest pomoc. 

Pomysł wydawania charytatywnych kalen-
darzy zrodził się rok temu. W pierwszej edycji 
w roli modelek wystąpiły „zmysłowe klubowicz-
ki”, jak określają je ich koledzy. Tym razem przed 
obiektywem stanęli panowie. Na profesjonalnie 
wykonanych fotografiach rozpoznamy między 
innymi prezesa Klubu HDK MotoJadowniki 
Wacława Japę. Na poszczególnych kartach ka-
lendarza znaleźli się ponadto Andrzej, Czesiek, 
Grzesiek, Krzysiek, Marcin (z  towarzyszącym 
mu Jasiem), Mateusz, dwóch Pawłów, Piotrek, 
Szymon i Wojtek. Oczywiście nieodłącznym ele-
mentem każdego zdjęcia jest lśniący jednoślad. 

Fundacja Auxilium działa na terenie powia-
tów bocheńskiego i  brzeskiego. Jej działalność 
polega na wspieraniu osób niepełnosprawnych. 
Odbywa się to na  wiele sposobów – poprzez 
finansowanie podopiecznym rehabilitacji, opie-
ki medycznej, zabiegów operacyjnych, badań 
diagnostycznych, czy zakupu leków. Fundacja 
przyczynia się również do likwidacji barier ar-
chitektonicznych. 

„Ze względu na  obecną sytuację ekonomiczną 
i niepokojące prognozy na rok 2023, utrzymanie 
wsparcia na dotychczasowym poziomie może oka-
zać się bardzo trudne, dlatego zachęcamy do prze-
kazania cegiełki na rzecz fundacji poprzez zakup 
kalendarza” – tymi słowami zwracają się przed-
stawiciele fundacji do potencjalnych nabywców 
tego wydawnictwa.                                     WP

Stowarzyszenie Klub Honorowych Daw-
ców Krwi MOTOJADOWNIKI składa ser-
deczne podziękowania autorce zdjęć 
Magdalenie Serwie-Lisak za bezintere-
sowność, zaangażowanie i poświęcony 
czas. Podziękowania kieruje też na ręce 
przedstawicieli Drukarni BOWA za pomoc 
i wsparcie w realizacji projektu. 

Szczepanów
Nowy sprzęt dla OSPNowy sprzęt dla OSP

WYDARZENIAWYDARZENIA
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Trwa remont
Szczepanowskiej

Modernizacja parkingu

Modernizacja Szczepanowskiej roz-
poczęła się w  czerwcu tego roku. 
Zadanie, którego wartość szacowa-
na jest na około 1,7 mln zł, dofinan-
sowane jest z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Wysokość dotacji 
wynosi 680 883 złote i podzielona zo-
stała na dwie transze – 488 422 złote 
w tym roku, 192 461 złotych w roku 
przyszłym. Gmina Brzesko wyłoży 
na ten cel ponad jeden milion złotych. 

Modernizacja, którą wykonuje 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
-Mostowych z  Jasła, obejmuje prace 
prowadzone na blisko kilometrowym 
odcinku drogi, przy którym powsta-

Zakończył się remont parkingu znaj-
dującego się przy blokach „pod szpi-
talem” czyli przy ulicy Kościuszki w 
Brzesku. Modernizacja tego miejsca 
była odpowiedzią na wniosek miesz-
kańców, poparty przez zarząd Osie-
dla Kościuszki-Ogrodowa na czele 
z przewodniczącą Marią Kądziołką. 
Poprzednia, betonowa nawierzchnia 
parkingu była mocno zniszczona, dla-
tego została zastąpiona długotrwałą 

je chodnik o  długości 600 metrów. 
W  ramach prac uregulowano też 
wszystkie elementy kanalizacji opa-
dowej (studzienki, kratki, itp.). Zasto-
sowane zostaną również rozwiązania 
poprawiające bezpieczeństwo – rada-
rowy wyświetlacz prędkości i  jedno 
wyniesione przejście dla pieszych. Na 
pozostałych przejściach pojawi się do-
datkowe oznakowanie. Większość za-
planowanych czynności zostanie wy-
konana w  tym roku. W  przyszłym 
roku wykonawcom pozostaną już tyl-
ko prace kosmetyczne – między inny-
mi oznakowanie poziome i  pionowe 
oraz pobocza. ABS

kostką brukową. Przy okazji remontu 
o pół metra została powiększona sze-
rokość biegnącej w tym miejscu uli-
cy, co znacznie usprawni kierowcom 
manewrowanie pojazdami. Koszt 
modernizacji parkingu o powierzch-
ni 400 metrów kwadratowych (plus 
poszerzenie ulicy) wyniósł około 170 
tysięcy złotych i został w całości po-
kryty ze środków własnych gminy 
Brzesko.                                        HP

Większość prac wchodzących w zakres modernizacji ulicy 
Szczepanowskiej w Brzesku została już sfinalizowana. Aktualnie trwa 
układanie  warstwy ścieralnej nakładki asfaltowej, kontynuowany 
jest także remont chodnika. Jeszcze w tym roku zostaną wykonane 
zjazdy do mieszczących się tutaj posesji. Cała inwestycja zostanie 
definitywnie zakończona w przyszłym roku.

Czy wiecie, że w Brzesku można parkować i poruszać się komunikacją 
miejską (MPK) za pomocą elektronicznych biletów zakupionych 
poprzez aplikację moBiLET ?
Posiadasz smartfon? Parkujesz? Jeździsz komunikacją miejską? Ta aplika-
cja jest stworzona dla Ciebie. Szybko i sprawnie możesz nabyć bilet parkin-
gowy lub autobusowy i ruszać w teren.  
Pobierasz aplikację z Google Play lub AppStore, rejestrujesz się, wybierasz 
metodę płatności i gotowe! - WSZYSTKO W KRÓTKIM CZASIE. Możesz też 
skorzystać z moBilet-u poprzez własną bankowość internetową.
Dla przypomnienia informujemy, że moBiLET w Strefie Płatnego Parkowa-
nia jest obecny od 2014 roku i umożliwia dokonywanie płatności za postój 
pojazdu za pomocą telefonu komórkowego. Natomiast zakup elektro-
nicznego biletu komunikacji autobusowej MPK to zupełna nowość w na-
szym mieście. System zakupu elektronicznego biletu MPK funkcjonuje 
od 01.11.2022 roku. Możesz kupić każdy bilet MPK na dowolny czas lub okres 
i dowolną linię autobusową.
Gorąco zachęcamy do korzystania z darmowej aplikacji moBiLET!
Nie musisz stać przy parkomacie… w deszczu i na mrozie…..zaoszczędzisz 
czas i pieniądze….opłatę parkingową naliczysz sekundowo… bilet komu-
nikacji miejskiej kupisz bezpośrednio przed wejściem do autobusu…

Instrukcja pobrania i korzystania z systemu:
• Pobierz i uruchom aplikację moBiLET, wybierz „płatne parkowanie”.
• Podaj nr rejestracyjny/pojazd i wybierz czas postoju.
• Potwierdź początek parkowania.
• Twój bilet jest już widoczny w systemie dla kontrolerów.
• Zdalnie przedłuż bilet lub zakończ parkowanie.
Płać tylko za wykorzystany czas!  Nie zapomnij oznaczyć pojazdu winietą 
(winieta dostępna w biurze SPP oraz u kontrolerów).

WYDARZENIA
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Dofinansowanie
dla brzeskich szkół 

Kolejne boisko
w Jadownikach 

Blisko 75 tysięcy złotych dofinan-
sowania pozyskała Gmina Brzesko 
w ramach projektu „Małopolska 
Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 
Edukacyjny II. Realizacja wspar-
cie szkół i placówek oświatowych”. 
Dotacja zostanie przeznaczona na 
zakup narzędzi do zdalnej nauki 
dla uczniów Szkoły Podstawowej w 
Jasieniu, Szkoły Podstawowej nr 1 
w Brzesku oraz Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Brzesku. 

Uroczystość wręczenia promes 
potwierdzających przyznanie do-
finansowania odbyła się w Tarno-
wie – gminę Brzesko reprezento-

Zakończyła się budowa boiska 
szkolnego usytuowanego przy bu-
dynku Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Jadownikach. Na tę inwestycję dy-
rekcja, nauczyciele, uczniowie i ich 
rodzice czekali od niepamiętnych 
czasów. Koszt zadania wyniósł 296 
430 złotych brutto i został w całości 
pokryty ze środków własnych gmi-
ny. W najbliższym czasie na sąsia-
dującym z obiektem placu zabaw za-
montowane zostaną nowe urządzenia 
zabawowe zakupione przez Urząd 
Miejski za blisko 60 tysięcy złotych. 

Wybudowane w tym kwarta-
le boisko szkolne pokryte jest na-
wierzchnią ze sztucznej trawy o wy-
sokości 60 milimetrów. Standardowo 
na całej jego powierzchni rozsypano 
piasek kwarcowy i granulat EPDM. 

wali dyrektor Wydziału Edukacji 
Kultury i Sportu Urszula Białka 
oraz zastępca burmistrza Brzeska 
Grzegorz Brach. Promesy wręczali 
wicemarszałek województwa mało-
polskiego Józef Gawron oraz czło-
nek zarządu Marta Malec-Lech. 

Wniosek o przyznanie dofinan-
sowania sporządzili pracownicy 
WEKiS z dyrektorką Urszulą Biał-
ką na czele. Dzięki temu trzy  szko-
ły, dla których organem prowadzą-
cym jest Gmina Brzesko, wzbogacą 
się o sprzęt komputerowy, którego 
łączna wartość to 74 950 tysięcy 
złotych.                                   MB

Obiekt ma wymiary 28 x 18 metrów, 
samo pole gry to prostokąt o długo-
ści 26 metrów i szerokości 16 me-
trów. Z każdej jego strony wydzielo-
no „margines” o szerokości jednego 
metra. Całość ogrodzona jest tzw. 
piłkochwytem, czyli siatką wysoką 
na 5 metrów. Boisko wyposażono w 
bramki do mini piłki nożnej oraz ze-
staw do siatkówki. 

Już niebawem na przyszkolnym 
placu zabaw zostaną zamontowane 
nowe urządzenia zabawowe – po-
dwójna huśtawka i cieszące się du-
żym powodzeniem wśród dzieci li-
narium. Na placu pojawią się także 
nowe ławki. Łączny koszt budowy 
boiska i doposażenia placu zabaw 
wynosi około 360 tysięcy złotych.                     

                                              MB

WYDARZENIA

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 24 lat!
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BRZESKIE FIRMY HONORUJĄCE 
OGÓLNOPOLSKIE
KARTY SENIORA

15% rabatu na zakup: 
baterii, środków 

pielęgnacyjnych, 
akcesoriów ( wężyki, 
rożki, filtry, 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

Zimowe
utrzymanie dróg 
Urząd Miejski informuje, że w gmi-
nie Brzesko działania polegające na 
odśnieżaniu i zimowym utrzymaniu 
dróg koordynują sołtysi i przewod-
niczący osiedli. Za sprawne wykony-
wanie usług z tym związanych od-
powiadają następujące firmy:

Bucze, Mokrzyska, Szczepa-
nów, Sterkowiec, Wokowice
Usługi Brukarskie KLEC-BUD Klecki Pa-
weł, Sufczyn 91, 32-852 Dębno

Jasień, Okocim, Poręba 
Spytkowska
F.H.U. „DAREK” Dariusz Lis
Jasień ul. Ks.Mazurkiewicza 105A, 32-
800 Brzesko 

Brzesko, Jadowniki
Brzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko

OGŁOSZENIA
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Informacja  
dla mieszkańców

Gminy Brzesko

Informujemy, że na terenie naszej 
gminy rozpoczęły się kontrole wła-
ścicieli nieruchomości w  zakre-
sie posiadania umowy na  odbiór 
i  transport nieczystości ciekłych, 
zawartej z  przedsiębiorcą upraw-
nionym w  tym zakresie oraz po-
siadania dowodów potwierdzają-
cych uiszczanie opłat za tę usługę 
(rachunki, faktury VAT). Należy 
pamiętać, że  posiadane dokumen-
ty muszą potwierdzać regularność 
wywozu ścieków. Celem kontroli 
jest zapobieganie zanieczyszcza-
niu środowiska naturalnego: gle-
by, wód gruntowych i  zbiorników 
wodnych, co jest niezbędne dla za-
pewnienia bezpieczeństwa wszyst-
kim mieszkańcom.

W przypadku posiadania insta-
lacji przydomowej oczyszczalni ście-

ków należy również pamiętać o obo-
wiązku pozbywania się osadów 
ściekowych (zgodnie z  instrukcją 
eksploatacji, ale nie rzadziej niż raz 
na  2 lata), co musi zostać również 
odpowiednio udokumentowane po-
przez podpisanie umowy na wywóz 
osadów ściekowych oraz posiadanie 
dowodów opłaty za w/w usługę.

Wywóz ścieków i  osadów ście-
kowych mogą wykonywać jedynie 
przedsiębiorcy posiadający zezwo-
lenie na  prowadzenie działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych  lub osadników 
w  instalacjach przydomowych 
oczyszczalni ścieków i  transpor-
tu nieczystości ciekłych, wydane 
przez Burmistrza Brzeska. Wy-
kaz przedsiębiorstw dostępny jest 
na stronie: www.brzesko.pl 

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297) zobowiązała 
Gminy do prowadzenia systematycznych kontroli właścicieli 
nieruchomości w zakresie posiadanych umów i dowodów uiszczania 
opłat potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie wszystkich 

powstających na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych. 

Informacja
dla przedsiębiorców
dotycząca obowiązku selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2022 r, 
poz. 2519) oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Brzesko, istnieje obowiązek selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych również dla przedsiębiorców ( tzw. 
nieruchomości niezamieszkałych).   
SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU SEGREGACJI ODPADÓW     
Wymóg selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właści-
ciela nieruchomości -przedsiębiorcę uznaje się za zachowany, gdy od-
pady komunalne zbierane i odbierane są:
• w podziale na odpowiednie frakcje odpadów (np. papier, szkło, tworzy-
wa sztuczne) zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Brzesko;
• w odpowiednich  dla danego typu nieruchomości pojemnikach, wor-
kach, kontenerach przeznaczanych do zbierania tych odpadów;

Umowy na odbiór odpadów komunalnych muszą zawierać posta-
nowienia zobowiązujące wykonawcę do odbioru odpadów posegre-
gowanych, ponieważ obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów dotyczy wszystkich nieruchomości.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospo-
darstwa domowego z odpadami powstającymi na skutek prowa-
dzonej działalności gospodarczej. 

Jednocześnie informujemy, że przedsiębiorcy  nieposiadającemu  
umowy na odbieranie odpadów komunalnych, grozi kara grzywny 
(art. 10 ust. 2 ww. ustawy ).

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA
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Nowa atrakcja 
na placu zabawKonkurs

recytatorski

Wiata
i odwodnienie

Plac zabaw na osiedlu Ogrodowa, znajdujący się przy bloku nr 6, 
został wzbogacony o kolejną atrakcję. Właśnie zamontowano tam 
nowy zestaw zabawowy, składający się z elementów, które na pewno 
przypadną do gustu dzieciom. Zestaw spełnia wszystkie wymagania 
wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa w użytkowaniu 
tego typu urządzeń. Na jego zakup i montaż Urząd Miejski wydał 17 900 
złotych, w całości ze środków własnych.

Dwie inwestycje związane z funkcjonowaniem obiektów sportowo-
rekreacyjnych zrealizowano w ostatnim czasie w Porębie Spytkowskiej. 
Na stadionie miejscowego Ludowego Klubu Sportowego wybudowano 
wiatę gospodarczą, a plac zabaw dla dzieci został wyposażony w system 
odwadniający. Ich łączny koszt wyniósł 50 tysięcy złotych 

WYDARZENIA

Prace związane z odwodnieniem 
placu zabaw w Porębie Spytkow-
skiej zakończyły się w listopadzie.  
Koszt inwestycji wyniósł 30 tysięcy 
złotych i został w całości pokryty ze 
środków własnych gminy Brzesko. 
W ramach prac ułożono 70 me-
trów rur filtracyjnych obsypanych 
półmetrową warstwą filtracyjnego 
żwirku.  Wzmocnione  zostały oka-
lające plac skarpy, które pokryto 
agrowłókniną oraz obsadzono krze-
wami płożącymi i trawą pampaso-
wą. Zainstalowany system odwad-
niający znacznie poprawił jakość 
użytkowania tego miejsca.   

W Publicznym Przedszkolu nr 9 
im. M. Kownackiej w Brzesku od-
był się przegląd recytatorski pod 
hasłem „Dbamy o  czysty świat, 
chociaż mało mamy lat”. W prze-
glądzie brały udział dzieci 5 i 6-let-
nie, które w  wybranych przez 
siebie wierszach pięknie przed-
stawiły, jak należy dbać i chronić 
przyrodę. A  były to dzieci: Iga 
Sarna z PP nr 1, Dominika Sułek 
z  PP im. Św. Faustyny, Hanna 
Zgraja z  Przedszkola Niepublicz-
nego Zgromadzenia Sióstr Służeb-

W tym samym czasie w ramach 
modernizacji infrastruktury sta-
dionowej LKS Poręba Spytkowska 
wykonano i zamontowano wiatę 
gospodarczą. Jej wymiary to 2 me-
try wysokości (wysokość w szczycie 
to 2,8 metra) i 4 metry szerokości. 
Konstrukcja opiera się na słupach 
o grubości 9 centymetrów. Dach 
pokryty jest deskami o grubości 19 
milimetrów. Cała wiata została dwu-
krotnie wymalowana drewnochro-
nem. Koszt inwestycji wyniósł 20 
tysięcy złotych i został w całości po-
kryty ze środków własnych gminy. 

BP

niczek NMP, Anna Migda z PP ze 
Szczepanowa, Julita Kasperczyk 
z PP z Poręby Spytkowskiej, Julia 
Ostręga z PP nr 1 w Jadownikach, 
Nikola Chamielec z PP nr 10, Ali-
cja Trzaska z  PP nr 7, Melania 
Pajor z PP nr 4, Zuzanna Zydroń 
z PP nr 9.
Za udział w przeglądzie wszystkie 
dzieci otrzymały dyplomy i nagro-
dy, których zakup został  sfinan-
sowany w  ramach projektu „Na-
rodowy Rozwój Czytelnictwa 2.0”

Źródło: PP nr 9 w Brzesku
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WYDARZENIA

Od tego roku obiekt jest już 
własnością miasta. To wspa-
niały prezent od brzeskich 
władz dla mieszkańców. 

Inauguracji zimowego se-
zonu towarzyszyły pokazy 
profesjonalnej grupy łyżwiarzy 
z krakowskiej formacji Walley 
Ice Story, animacje dla dzieci 
i młodzieży połączone z krótką 
lekcją poruszania się po lodzie 
dla początkujących. O oprawę 
muzyczną zadbali fachowcy 
z grupy DJ’s Team. Galę inau-
guracyjną przygotował sztab 
współpracujących ze sobą 
przedstawicieli Urzędu Miej-
skiego, BOSiR oraz MOK. 

Na pozór wszystko odby-
ło się według scenariusza 
sprawdzonego w zeszłym 
roku. Zgodnie z oczekiwania-
mi, już na godzinę przed roz-

poczęciem wydarzenia przed 
wejściem na obiekt zaczęła 
się formować, rosnąca z mi-
nuty na minutę, kolejka ama-
torów łyżwiarstwa. Podobnie, 
jak przed rokiem, w pierwszym 
dniu za jazdę po lodzie nie 
trzeba było płacić. Tak samo, 
jak poprzednio, burmistrz 
wypowiedział sakramental-
ną formułkę: - Lodowisko (…) 
uważam za otwarte. Zaraz po-
tem nastąpił kilkunastominu-
towy pokaz łyżwiarski, wresz-
cie lodowa tafla wypełniła się 
liczną grupą mieszkańców 
niecierpliwie oczekujących na 
tę chwilę. 

W porównaniu z inaugu-
racją poprzedniego sezonu 
różnica jest jednak kolosal-
na. Przed rokiem mieszkańcy 
gminy Brzesko korzystali z lo-

dowiska wypożyczonego, co 
kosztowało 300 tysięcy zło-
tych. Okazało się, że urucho-
mienie takiego obiektu po raz 
pierwszy w historii miasta było 
strzałem w dziesiątkę. W cią-
gu trzech miesięcy – jak  mówi 
dyrektor BOSiR Marek Dadej 
– skorzystało z niego około 
50 tysięcy osób. Ten frekwen-
cyjny sukces skłonił brzeskie 
władze samorządowe do za-
kupu lodowiska na własność. 
Transakcja, której wartość 
wyniosła 600 tysięcy złotych, 
została już przeprowadzona. 
Podjęta została decyzja ko-
rzystna pod wieloma wzglę-
dami. Dokonany został kolejny 
krok w kierunku sportowego 
rozwoju mieszkańców, odczu-
walny będzie też ekonomiczny 
efekt tego przedsięwzięcia.  

- Zakładam, że w cią-
gu dwóch lat 600 tysię-
cy złotych powinno się 
zwrócić. Potem powin-
na kosztować w zasa-
dzie tylko obsługa lo-
dowiska. Prąd kosztuje, 
pracownicy kosztują. 
Moim zdaniem ten wy-
datek się broni. To ko-
nieczność. Niektórych 
rodzin nie stać na wy-
jazd na ferie. To może 
być dla nich jedyna 
rozrywka – mówi bur-
mistrz Brzeska, Tomasz 
Latocha.

Już na początku grudnia  
na ulicach Brzeska wyczuwało 

się przedświąteczną atmosferę. 
Szczególnie wyróżniał się Rynek, który 

systematycznie był wzbogacany 
o nowe ozdoby bożonarodzeniowe.
Wszyscy z niecierpliwością czekali  

na tradycyjną szopkę i wielką choinkę.
Tymczasem na placu Kazimierza 
Wielkiego trwały przygotowania  

do wydarzenia, które miało miejsce  
3 grudnia. Tego dnia uroczyście otwarto...

... Brzeskie lodowisko... Brzeskie lodowisko

W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU
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Dzieci i młodzież z radością przyjęły 
wiadomość, że... 

w dniu Świętego Mikołaja obiekt będzie dla nich dostępny 
za darmo. Sam Święty Mikołaj 6 grudnia wyruszył prosto  
z Urzędu Miejskiego, by odwiedzić dzieci będące wychowankami 
brzeskich publicznych przedszkoli. Towarzyszyli mu dyrektor 
Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urszula Białka oraz burmistrz 
Brzeska Tomasz Latocha. Wszystkie dzieci zostały obdarowane 

prezentami.

Święty Mikołaj w brzeskich przedszkolachŚwięty Mikołaj w brzeskich przedszkolach

W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU
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Kwestę umożliwiła współpraca Rady Se-
niorów Gminy Brzesko oraz harcerzy ze 
Szczepu Czarnego im. Bohaterów Pań-
stwa Podziemnego, którzy wspólnie po-
wołali Komitet Społeczny „Seniorzy Se-
niorom” i za jego pośrednictwem zgłosili 
zbiórkę do MSWiA.

Atrakcją muzyczną wydarzenia był 
występ kwartetu Szalone Gitary, zna-
nego również jako polscy beatlesi z Po-
lkowic. Grupa wykonuje największe 
przeboje Czerwonych Gitar i polskiego 
bigbitu oraz szlagiery angielskiego rock 
and rolla, przenosząc publiczność w lata 
60. i 70. Nie zabrakło więc takich prze-
bojów jak „Kwiaty we włosach”, „Powiedz 
stary gdzieś ty był” czy „I wanna hold your 
hand”. Partnerami wydarzenia były MOK 
oraz Urząd Miejski w Brzesku.

Po zakończeniu koncertu chęt-
ni mogli również wejść w po-
siadanie Ogólnopolskiej Karty 
Seniora. Przypomnijmy - karta 
upoważnia do zniżek i raba-
tów w blisko 3000 placówek 
handlowych i usługowych 
na terenie całego kraju. Wśród 
nich znajduje się również kil-
kadziesiąt firm i podmiotów 
z terenu gminy Brzesko. Ci, 
którzy jeszcze tego nie zrobi-
li, mogą odebrać swoje karty 
w Urzędzie Miejskim w Brzesku 
(pokój nr 13).                          KW

... Muzycznie i charytatywnie

Gości powitali ze sceny burmistrz Tomasz Latocha, Przewodnicząca RM i Rady Seniorów Maria 
Kądziołka, komendant brzeskiego Hufca ZHP Bartłomiej Turlej oraz dyrektor MOK Ewelina Stępień.

Dokładnie 1046,84 zł. zebrano podczas koncertu Seniorzy Seniorom, który odbył się w niedzielę 
11 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury. Zebrane środki przeznaczone zostały na przygotowanie 

świątecznych paczek dla najbardziej potrzebujących seniorów z naszej gminy.  
Ten wieczór wszystkim uczestnikom wydarzenia upłynął...

W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU
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Żywa szopka, domek świętego Mikołaja, karuzela wenecka, obsługiwane przez lokalnych 
restauratorów, producentów oraz Koła Gospodyń Wiejskich stoiska z wigilijnymi potra-
wami i świątecznym rękodziełem. Oficjalne rozświetlenie choinki na Rynku. Życzenia od 
burmistrza Tomasza Latochy, błogosławieństwo od księdza Józefa Drabika. Przekazanie 
Betlejemskiego Światła Pokoju od harcerzy z Hufca ZHP Brzesko. Barwny korowód, które-
mu przewodził święty Mikołaj. Całości dopełniał padający obficie śnieg, który podkreślał 
wyjątkowość wydarzenia. W takiej niepowtarzalnej scenerii odbywał się…

... III Brzeski Jarmark Bożonarodzeniowy... III Brzeski Jarmark Bożonarodzeniowy
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Oprócz karuzeli weneckiej wśród jarmarkowych atrakcji znalazły się między innymi 
koncert Miejskiej Orkiestry Dętej, świąteczny FLASHMOB w wykonaniu dzieci z KRAMER 
DANCE STUDIO. Dobre humory towarzyszyły wszystkim przez oba jarmarczne dni.  

Organizatorzy Jarmarku składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, wystawcom  
i osobom zaangażowanym w to wydarzenie. Dziękujemy gorąco panu Maciejowi Osadzie, 
strażakom z OSP Brzesko, Bucze, Jasień, Poręba Spytkowska, Szczepanów i Wokowice oraz 

funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.  
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Świąteczne pokazy i warsztatyŚwiąteczne pokazy i warsztaty
Miejski Ośrodek Kultury i Zespół Regionalny Krakowiacy Ziemi Brzeskiej zaprosili starszych 
i młodszych mieszkańców do udziału w pokazach tradycyjnej plastyki bożonarodzeniowej. 

Tydzień przed świętami pod-
opieczni szkoły tańca Thomas 
Dance wystąpili na scenie Miej-
skiego Ośrodka Kultury z pro-
gramem „Taneczny Mikołaj”. Na 
scenie wystąpiło w sumie 62 
uczestników w różnych konfigu-
racjach i grupach wiekowych (od 
przedszkolaków po seniorów). 
Królowały świąteczne, energe-
tyczne piosenki a najczęściej 
wykonywanymi tańcami były  
rock-and-roll i cha cha, choć nie 
zabrakło też odrobiny wytchnie-
nia przy walcu angielskim. 

Wydarzenie odbyło się dwutu-
rowo. Przed południem w holu 
RCKB zjawiły się grupy szkolne 
i przedszkolne, a wieczorem go-
ście indywidualni. Pokazy były 
połączone z warsztatami, dzięki 
czemu każdy mógł nie tylko do-
wiedzieć się czym są staropolskie 
podłaźniczki, diduchy czy pająki, 
ale również spróbować wyko-
nać własne ozdoby. Na chętnych 

czekały też wrzeciono, maselni-
ca, tara, makutry, plecione kosze 
i żelazka z „duszą”, członkowie ze-
społu objaśniali jak działały dane 
sprzęty, jakie role pełniły w daw-
nych gospodarstwach i w jaki 
sposób pomagały przygotować 
się do świąt. Nie zabrakło też tu-
ronia, który jak zwykle próbo-
wał przeszkadzać gospodyniom 
w spokojnej pracy. KW

Zaprezentowały się również pary 
występujące w wyższych klasach 
tanecznych na konkursach i tur-
niejach. Wśród nich m.in. zdo-
bywcy medali w zakończonym 
kilka dni wcześniej Turnieju prof. 
Mariana Wieczystego w Krako-
wie: Barbara Bajer i Wojciech Ba-
jer (srebrny medal w kat. D) oraz 
Anna Ćwierz i Jakub Miękina (brą-
zowy medal w kat. B). Jak co roku 
występ był okazją do podzięko-
wań i przekazania wszystkim tan-
cerzom świątecznych prezentów 
od samego Mikołaja. KW

Podłaźniczka – Czubek świerku lub sosny wieszany nad wigilijnym stołem. 
Często zdobiony wycinankimi  i wstążkami. W połowie XX w. wyparta przez 
tradycyjną choinkę. 
Diduch – snop pierwszego skoszonego podczas żniw siana. Stawiany w rogu 
izby przynosił domownikom pomyślność i odpędzał złe moce. Musiał być 
trzymany w domu aż do Trzech Króli.
Pająk – wieszana u powały ozdoba, wykonana głównie ze słomy, wzbogaca-
na kolorowymi włóczkami i kawałkami materiałów. Zgodnie z tradycją pająki 
zapewniały bogate plony w przyszłym sezonie.

Taneczny Mikołaj Taneczny Mikołaj 
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W obronie karpiaW obronie karpia

FELIETON SATYRYCZNY

Działo się to w zamierzchłych cza-
sach, dokładnie w 390 roku przed 
naszą erą na Karpitolu (to prawi-
dłowa nazwa tego wzgórza), jedy-
nej części Rzymu, która oparła 
się najazdowi Galów, którzy mieli 
już dość przebrzydłych żab i  ko-
niecznie chcieli spróbować karpia, 
o  którego smakowych walorach 
krążyły legendy. Postanowili zdo-
być Karpitol nocą, kiedy broniący 
go żołnierze pogrążyli się we śnie. 
Atak zapewne by się udał, gdyby 
nie zamieszkujące wzgórze karpie, 
które wyczuwszy nadchodzące nie-
bezpieczeństwo zaczęły przeraźli-
wie śpiewać, zadając tym samym 
kłam obiegowej opinii, że ryby gło-
su nie mają. Śpiew zbudził obroń-
ców wzgórza, którzy skutecznie 
odparli natarcie, wyparli wroga 
z Rzymu, a na pamiątkę tego wy-
darzenia jednego z  karpi obnieśli 
w  lektyce po mieście. Jeśli ktoś 
mówi wam, że  Rzym uratowały 
gęsi, to po prostu bezczelnie kła-
mie. W  miejscu, gdzie teraz stoi 
pomnik Marka Aureliusza, pier-
wotnie spoczywał pomnik Karpia.  

Około 300 lat później na wzgó-
rzu Karpitol przysiadł był wybitny 
rzymski poeta Horacy. Spojrzał 
w dal, a  pogoda była tak piękna, 
że  było widać cały masyw Kar-
pat, nazwanych tak oczywiście 
na cześć karpi, które – jak widać 
początkowo były rybami górskimi. 
Europa w  tamtych czasach geo-
graficznie ukształtowana była zu-
pełnie inaczej niż dziś, bowiem tuż 
u stóp owych Karpat rozpościerała 
się Puszcza Karpinoska (wiado-
mo, dlaczego tak nazwana). Przez 
puszczę płynęła rzeka tak czysta 

Polikarpem. Jezioro nazywało się 
srebrne, bo ów karp nagrał krążek 
CD, który już po tygodniu zyskał 
status srebrnej płyty. Przejmują-
ca jest przygodowa nowela Aliny 
i Czesława  Centkiewiczów „Okar-
pi syn Egigwy”. Tytułowy Okarpi 
zostaje wysłany przez ojca, aby 
upolował karpia na  zbliżającą się 
właśnie wigilię. Chłopiec na  tyle 
jednak kocha te ryby, że  poluje 
na  wszystko tylko nie na  karpie 
– na  ptaki, morsy i  foki. Żeby 
jednak nie robić przykrości ojcu, 
cały czas porusza się za pomocą ra-
kiet śnieżnych zwanych karplami.  
A niech mu będzie. 

Literatura zna przypadki przy-
bierania przez znanych pisarzy na-
zwisk wielbiących karpia. Jednym 
z  najwybitniejszych poetów epoki 
oświecenia był Franciszek Kar-
piński. Miłośnicy literatury ibe-
roamerykańskiej uwielbiają Alejo 
Carpentiera. 

Przejdźmy do  filmu. Najcen-
niejsza nagroda filmowa zwie się 
Oskarp. Apoteozą karpia jest słyn-
ny tasiemcowy serial „Bonanza”, 
którego bohaterowie – Ben, Hoss, 
Adam i Joe – wcale nie nazywają 
się Cartwright. Ich prawdziwe na-
zwisko brzmi Carpright. Należy je 
rozłożyć na dwa słowa „karp” i „ri-
ght”, co po polsku oznacza „karp 
jest w  porządku” lub „karp ma 
rację”. Szczególnie, kiedy śpiewa. 
A  skoro udowodniliśmy, że  karp 
jest jedyną rybą, która ma głos, to 
staje się oczywiste, że  słynna ba-

akustycznie, że  głos śpiewających 
w niej karpi niósł się aż po wzgó-
rze Karpitol, na którym wypoczy-
wał Horacy. Ten, usłyszawszy ów 
kojący jego uszy śpiew w myślach 
zapisał słynne powiedzenie zaczy-
nające się od słów „Carpe diem”, 
które w  dowolnym tłumaczeniu 
brzmi: „Chwytaj karpia, bo prze-
cież nikt się nie dowie, jaką nam 
przyszłość zgotują wędkarze”. 
W  ten oto sposób rozpoczął się 
w  literaturze zupełnie pominięty 
przez specjalistów nurt zwany kar-
pizmem. A oto przykłady:

Przeanalizujmy dokładnie 
„Romea i  Julię” Szekspira, histo-
rię sporu dwóch zwaśnionych ro-
dów  Karpulettich i Montecchich. 
Szekspir błędnie umiejscowił akcję 
dramatu w Weronie. Gdyby zadał 
sobie trud ustalenia pochodze-
nia nazwisk obojga bohaterów, to 
w mig pojąłby, że tragedia napraw-
dę wydarzyła się na wzgórzu Karpi-
tol. Nazwisko Karpuletti pochodzi 
oczywiście od karpia, a Montecchi 
od włoskiego słowa „monte”, czyli 
wzgórze. Być może dlatego niektó-
rzy uważają, że  Rzymian niegdyś 
uratowały gęsi, bo nieprzychylni 
Julii mieszczanie nazywali ją głu-
pią gęsią. 

W  literaturze jest niepod-
ważalny dowód na  to, że  karpie 
potrafią śpiewać. Udowodnił to 
dobitnie Arkady Fiedler w  książ-
ce „Ryby śpiewają w  Ukarpja-
li”. Tezę tę podtrzymuje również 
Karol May, autor słynnej książki 
„Karp w  srebrnym jeziorze”. Bo-
haterem powieści jest pewien karp 
uprawiający muzykę polifoniczną, 
stąd przez niektórych zwany jest 

śniowa złota rybka była karpiem. 
Szeroko znane są związki kar-

pia ze sportem. Jeden z  najsłyn-
niejszych rosyjskich szachistów  to 
Anatolij Karpow. Trenerem rosyj-
skich siatkarek jest Nikołaj Kar-
pol. Aż się prosi, aby przytoczyć 
tutaj największe, do  dziś niewy-
kryte oszustwo podczas pewnego 
turnieju brydża sportowego. Je-
den z polskich graczy, który miał 
rozpocząć licytację, spojrzał wy-
mownie w dekolt swojej partnerki, 
dając jej do  zrozumienia, że  chce 
zgłosić karo. Ta, mając renons 
w karach, niewiele myśląc, wyjęła 
z kieszeni  dwa małe karpie i poło-
żyła je na  stole. Sygnał został od-
czytany prawidłowo - „zamiast kar 
piki zagraj”. W ten sposób polska 
para wygrała to rozdanie. Po raz 
kolejny karpie przemówiły. 

To tylko niektóre przykłady 
na  to, że karpiowi należy się sza-
cunek i miłosierdzie. Dlatego dro-
gi czytelniku, zanim zasiądziesz 
do  wieczerzy wigilijnej, udaj się 
wcześniej do  łazienki, wyjmij de-
likatnie karpia z  wanny, zanieś 
go do najbliższego stawu, a przed 
wrzuceniem go do  wody wypo-
wiedz cicho trzy życzenia.  Na-
stępnie wróć do domu, otwórz za-
mrażarkę i wyjmij z niej schowane 
tam wcześniej lody Carpigiani, 
wymyślone co prawda w Neapolu, 
ale nazwane tak na pamiątkę ura-
towania przez karpie wzgórza Kar-
pitol. Wesołych Świąt. 

Waldemar Pączek

Drogi Czytelniku. Piszę do Ciebie niemal w ostatniej 
chwili, zanim w wigilijny wieczór zaświeci pierwsza 
gwiazdka. Oszczędź karpia. Pozwól mu wrócić do 
naturalnego środowiska. Niniejszym tekstem udo-
wodnię, że karp od zarania dziejów zajmuje w na-
szym życiu pozycję szczególną. A wszystko zaczyna 
się tak...

Wesołych Świąt
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Wśród 97 uczniów uhonorowanych w listopadzie stypendiami przez burmistrza Brzeska, sześcioro to reprezentanci Szkoły 
Muzycznej I stopnia. Są to oboistka Milena Halik, klarnecistki Zuzanna Nizioł i Aleksandra Ziomek, oboista Artur Nowicki oraz 
perkusiści Nikodem Wolsza i Tadeusz Ząbkowski. Wszyscy są laureatami międzynarodowych festiwali artystycznych, między 
innymi prestiżowego Międzynarodowego Konkursu Muzycznego OPUS 2022. Na co dzień uczęszczają do kilku szkół podstawowych 
w gminie Brzesko, jednak wnioski o przyznanie im stypendiów złożyła dyrekcja Szkoły Muzycznej.

Stypendyści ze Szkoły MuzycznejStypendyści ze Szkoły Muzycznej

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza do Strefy Odkrywania 
Wyobraźni i Aktywności SOWA, zwanej również Małym Centrum 
Nauki. Tutaj wiedzę zdobywa się SAMODZIELNIE, obsługując 
niezwykłe maszyny i WSPÓLNIE rozwiązując niecodzienne 
zadania. Nie boimy się eksperymentować i poszukiwać 
odpowiedzi. Nie wstydzimy się nawet najdziwniejszych pytań, 
a wyzwania po prostu uwielbiamy! Wszystko dzięki ścisłej 
współpracy z Centrum Nauki Kopernik. Niesamowita maszyna 
XXL, Znikający kot, Rowerowe przekręty, Ukryte obrazy, Cienie, 

Armata powietrzna… Brzmi intrygująco, a to tylko początek długiej 
listy atrakcji. SOWA mieści się w naszej siedzibie MOK, na drugim 
piętrze Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego.  
Na zwiedzających czeka blisko 20 interaktywnych eksponatów 
oraz pobudzające kreatywność warsztaty w Majsterni.  Zapisy 
przyjmowane są pod numerem 14 68 49 664 (pon-pt, 8:00-
15:00) oraz 538 157 165 (soboty, 8:00-15:00), jak również pod 
adresem e-mail: sowa@mok-brzesko.pl. Na wizytę warto 
zarezerwować co najmniej godzinę (najlepiej 1,5h).

EDUKACJA
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KULTURA

Czarny Hetman – wydana w połowie roku powieść pochodzącej z Brzeska Barbary Sadurskiej została wyróżniona Nagrodą Kra-
kowskiej Książki Miesiąca za grudzień 2022 r. Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się 21 grudnia w Klubie Dziennikarzy „Pod 
Gruszką” przy Bibliotece Krakowskiej (ul. Szczepańska 1). Warto nadmienić, że kilka miesięcy temu Czarny Hetman przyniósł 
pisarce również Nagrodę Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Barbara Sadurska jest absolwentką brzeskiego LO im. M. Ko-
pernika. Ukończyła polonistykę i prawo na UJ. Więcej informacji o autorce ukazało się m.in. we wrześniowym wydaniu BIM. KW

10 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultu-
ry wystąpiła grupa wokalna GLEE, pre-
zentując  hity muzyki popularnej oraz 
przeboje musicalowe w chóralnych aran-
żacjach. Zespół działa w Studiu Teatru 
Muzyki i Tańca w Krakowie pod kie-
runkiem Jarosława Oberbeka, znanego 
szerzej jako Jarek Kozielski. Koncert był 
pretekstem do przedstawienia brzeskiej 
publiczności tego artysty, bowiem kilka 

tygodni temu  zasilił on załogę instruktor-
ską MOK-u, przejmując kierownictwo 
nad Spontanicznym Teatrem Muzycz-
nym. Grupa działała do tej pory pod wo-
dzą obecnej dyrektor placówki Eweliny 
Stępień i ma na swoim koncie dziesiątki 
koncertów oraz wielokrotnie wystawiane 
spektakle jak „Księżniczka Czardasza”, 
„Straszny Dwór” czy odświeżony nie-
dawno „Zakochany Złodziej”. KW

Jarosław Oberbek jest absolwentem 
brytyjskiej London College of Music 
na wydziale musicalowym. Na scenie 
debiutował w warszawskim teatrze 
muzycznym Rampa. Był członkiem 
popularnego Studia Accantus, a od 
kilku lat związany jest z krakowskim 
Teatrem Groteska. Od sześciu lat jest 
cenionym trenerem wokalnym.

STM z nowym sternikiemSTM z nowym sternikiem
Wokalistki z grupy GLEE na brzeskiej scenie - fot. Krzysztof „Flesz” Wasyłek
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Niech zbliżające się Święta Bożego 
Narodzenia przyniosą Państwu 

wiele radości i optymizmu,
a Nowy Rok obdaruje pomyślnością 

i szczęściem.

WESOŁYCH ŚWIĄT
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Nie łapie pan zbyt wielu srok za ogon?

Raczej podglądam te sroki. O całej reszcie de-
cyduje nieubłagany czas, a  korekta marzeń, 
planów czy fascynacji pojawia się niejako na-
turalnie.

Czy literatura dziecięca jest tylko dla dzieci?Czy literatura dziecięca jest tylko dla dzieci?

Nie do końca potrafię zdefiniować pojęcie „li-
teratura dziecięca”. Jeśli ma to być literatura 
pisana z myślą o konkretnej grupie wiekowej 
i  dla tej grupy, to mamy do  czynienia raczej 
z produktem dla dzieci. Dzieci dzisiaj rozwijają 
się w  takiej przestrzeni medialnej i  informa-
cyjnej, w takim tempie i macierzy możliwości, 
że to dzieciństwo rozwarstwia im się na kilka 
sfer – magicznej wierze w baśniowe zjawiska 
towarzyszy znajomość podstaw programowa-
nia czy mechanizmów zmian klimatu. Dojrza-
łości intelektualnej towarzyszy prostoduszność 
emocjonalna, zatem trafienie z  odpowiednim 
przekazem nie jest takie proste. Dobra litera-
tura dziecięca to po prostu dobra literatura – 
„Mały Książę”, „Kubuś Puchatek” i „Hobbit” 
to mainstream.

Pytam ze względu na ubiegłoroczną premierę Pytam ze względu na ubiegłoroczną premierę 
Pana książki „Księżniczka Zoja”. Co dorosły Pana książki „Księżniczka Zoja”. Co dorosły 
odnajdzie w tej lekturze?odnajdzie w tej lekturze?

„Księżniczka Zoja” nigdy nie była projektem 
komercyjnym. To prezent na  dziesiąte uro-
dziny mojej córki – tej realnej Zoi. Jest zatem 
pewnego rodzaju zbiorem emocji, wrażeń i dy-
lematów obu stron relacji – dziecka i dorosłego. 
Sabina Jakubowska stwierdziła, że „Księżnicz-
ka” zaskakuje jak na książkę dla dzieci wiary-
godnością i szacunkiem. Pewnie z tego właśnie 
powodu, że  jest opowieścią prawdziwą a  nie 
projektowaną. Kiedy okazało się, że  książecz-

ka ukaże się jako pełnoprawne wydawnictwo 
obawiałem się, że tego rodzaju materiał nie zo-
stanie dobrze przyjęty. Tymczasem okazuje się, 
że „Zoję” czytają dorośli – nie tylko ze swoimi 
pociechami – i odnajdują w niej siebie. A prze-
słanie? Bardzo proste – zachować dziecku 
przestrzeń do pytań i błędów, zachować w so-
bie wrażliwość przewodnika ale bez dogmatu 
wszechwiedzy i jednoznacznych wyroków.  

Pana poprzednia publikacja to zbiór opowia-Pana poprzednia publikacja to zbiór opowia-
dań „Idealne miejsce do życia”. W jednej z re-dań „Idealne miejsce do życia”. W jednej z re-
cenzji czytamy, że  „są po męsku oszczędne cenzji czytamy, że  „są po męsku oszczędne 
w formie, ale bogate w treści”. Z drugiej strony w formie, ale bogate w treści”. Z drugiej strony 
mamy właśnie „Księżniczkę Zoję”, czyli ciepłą, mamy właśnie „Księżniczkę Zoję”, czyli ciepłą, 
ekspresyjną opowieść o  dziesięciolatce. Skąd ekspresyjną opowieść o  dziesięciolatce. Skąd 
potrzeba tak radykalnej zmiany formuły?potrzeba tak radykalnej zmiany formuły?

Nie podchodzę do pisania w kategoriach zawo-
du czy kariery – stąd nie towarzyszy mi pre-
sja wypracowania stylu, formy, trzymania się 
reguł. Jeśli pisanie ma być fascynującą i ożyw-
czą intelektualnie przygodą, to powinno być 
zapisem potrzeb i emocji chwili. „Zoja” to za-
pis naszych wieczornych opowieści a „Idealne 
miejsce do życia” to zbiór osobistych wrażeń. 
Impresje, które miały być obawą, a stały się re-
portażem.

Nie lubię krótkich opowiadań. Ledwo zdążę Nie lubię krótkich opowiadań. Ledwo zdążę 
nawiązać więź z  bohaterem, a  fabuła już się nawiązać więź z  bohaterem, a  fabuła już się 
kończy. Przekona mnie Pan by jednak je po-kończy. Przekona mnie Pan by jednak je po-
lubić?lubić?

Nawet nie będę próbował! To jest wyłączne 
prawo czytelnika. Ja krótką formę uwielbiam, 
jest przyjemna w pisaniu, łatwo przyswajalna 
i  przyjazna w  odbiorze. Nie wymaga godzin 
skupienia i  podążania za fabułą, taki literac-
ki street-food – dwa opowiadania w  kolej-

ce do  urzędu, jedno po odstawieniu dziecka 
na  angielski, jedno przed snem, zamknięta 
całość. Jeśli jest to całość z  jakimś ładunkiem 
prawdy i emocji, to i tak zostawia ślad, resztę 
dopisuje w głowie czytelnik, z rzeczywistością 
i własnym doświadczeniem można konfronto-
wać równie dobrze pięćset stron jak i pięćset 
wyrazów.     

A gry planszowe? Niektórym wciąż kojarzą się A gry planszowe? Niektórym wciąż kojarzą się 
z rozrywką dla dzieci.z rozrywką dla dzieci.

Gry planszowe to globalny fenomen – w świe-
cie dyktatu elektroniki i  nowych technologii 
rokrocznie przybywa nowych tytułów i nowych 
koncepcji. Trzeba bowiem pamiętać, że współ-
czesne planszówki nie mają nic wspólnego 
z  grami mojego dzieciństwa (rocznik 1974) – 
dziś planszówka nie może opierać się na prostej 
losowości, kostce i  przypadku. Hybrydyzują 
i  rozwijają się w kierunku minimalizacji loso-
wości, pogłębienia interakcji między graczami, 
wykorzystania nowych mechanik i  ich syner-
gii, łączą elementy wielu gatunków. Tworzą 
rozbudowane światy i  ekosystemy oraz wiele 
kategorii ale przede wszystkim stały się częścią 
stylu życia. Planszówka na półce to precjozum 
równe ładnie wydanej książce. 

Stworzone przez pana gry to m.in. Demokratu-Stworzone przez pana gry to m.in. Demokratu-
ra i Pierwszy Obywatel, obie traktujące o świe-ra i Pierwszy Obywatel, obie traktujące o świe-
cie polityki.cie polityki.

Przypadek, pewnie wynikający trochę z osobi-
stych zainteresowań. Choć „Pierwszy Obywa-
tel” to raczej takie „House of cards” na planszy 
– nie ma tam nazwisk, nazw, tez czy wycieczek 
światopoglądowych, jest mnóstwo mechanik 
i makiawelizmu w osiąganiu celu. A wcielamy 
się w  „mistrza marionetek” – anonimowego 
spin doctora, który pociąga za sznurki mediów, 
specjalistów, regionów. Moglibyśmy w tej grze 
zastąpić jego postać umownym „arcymagiem”, 
słupki poparcia zmienić na  zasób magii, szta-
bowców na smoki, regiony na krainy, a media 
na poparcie szlachty – i też jakoś by grało gdyż 
mechaniki to wartość uniwersalna. Gra składa 
się z  trzech podstawowych warstw – mecha-
nicznej, fabularnej i graficznej. One muszą się 
uzupełniać, przenikać i  dopowiadać wzajem-
nie, fabuła rozgrywki wyborczej została wy-
brana w  tym przypadku ze względu na brak 
podobnych tytułów na rynku.

Gry zaznajamiają młodych ludzi m.in. mechani-Gry zaznajamiają młodych ludzi m.in. mechani-
zmem demokracji. A wydawałoby się, że dzięki zmem demokracji. A wydawałoby się, że dzięki 
dostępowi do  informacji, młodzi są świadomi dostępowi do  informacji, młodzi są świadomi 
otaczającego świata.otaczającego świata.

Są świadomi ale zarazem są adresatem dezin-
formacji i  beneficjentem całego chaosu ko-
munikacyjnego. Może więc raczej budują tę 
świadomość, do  teorii dokładają bezpośrednie 
doświadczenie, obserwację i  wnioski. Jak się 
okazuje planszówka to także medium.  

Kolejny projekt to gra „Można panikować”. Kolejny projekt to gra „Można panikować”. 
Gra z misją?Gra z misją?

Chyba tak, z  pewnością bardziej z  misją niż 

Raczej podglądamRaczej podglądam – rozmowa z Marcinem Szmelem – rozmowa z Marcinem Szmelem

Marcin Szmel pochodzi z Brzeska. Obecnie mieszka z rodziną w Kielcach. Jest 
autorem dwóch książek oraz kilku uznanych w środowisku gier planszowych. Jego 
największe pasje to m.in. rekonstrukcja historyczna, terrarystyka i ekologia, z czego 
ta ostatnia dała przyczynek do powstania najnowszej gry „Można panikować” - 
piętnującej niszczycielski wpływ człowieka na środowisko naturalne.

PRZEWODNIKKULTURA
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z  tezą. Gra, która przede wszyst-
kim dostarcza rozrywki i  skoków 
emocji. Gdzieś w  tle ma pozosta-
wiać świadomość czegoś ważnego 
– kosztu i  konsekwencji wyborów 
oraz decyzji. Ma nienachalnie edu-
kować ale nie być grą edukacyjną 
– z  kategorii nudnych, programu-
jących, powtarzalnych w  wyniku 
rozgrywek. Sama gra, na poziomie 
fabuły, „napisała się” w pięć minut. 
Mechanicznie także uformowała się 
szybko. Za to testy i optymalizacja 
rozgrywki trwały dwa lata. 

Kolejne pana zamiłowanie to rekon-Kolejne pana zamiłowanie to rekon-
strukcja historyczna.strukcja historyczna.

Taka naturalna konsekwencja i roz-
winięcie zainteresowania historią 
w najogólniejszym wymiarze. W re-
konstrukcji interesuje mnie okres, 
który posiada potężny ładunek fa-
bularny ale słabo się „sprzedaje”. 
Chodzi o  rozbicie dzielnicowe. To 
taka „Gra o  tron”, która faktycz-
nie się rozegrała. To nie jest okres 
husarskich skrzydeł, lśniących 
zbroi czy grzmiącej artylerii, więc 
otwartych imprez dla publiczności 
niemal nie notujemy. Większość 
rekonstrukcji naszego okresu to 
zamknięte, kameralne imprezy, czę-
sto na prywatnych lub wynajętych 
terenach – za to niejednokrotnie 
z  motywem przewodnim, wątkiem 
fabularnym, elementem obozowym 
lub przemarszowym. 

Pięć przymiotników najlepiej cha-Pięć przymiotników najlepiej cha-
rakteryzujących rekonstrukcję hi-rakteryzujących rekonstrukcję hi-
storyczną to…storyczną to…

...socjalizująca, terapeutyczna, wy-
magająca, fascynująca, motywująca.

Często bywa pan w Brzesku?Często bywa pan w Brzesku?

Tak często jak to możliwe, ale pew-
nie rzadziej niż pragnęliby tego ro-
dzice. Nie wspominając już nawet 
o  zaległych kawach ze znajomymi, 
którzy pozostali w Brzesku.

Które miejsca w  mieście najbar-Które miejsca w  mieście najbar-
dziej lubi pan odwiedzać po latach?dziej lubi pan odwiedzać po latach?

Miasto niesamowicie się zmieniło, 
specyfiki Brzeska sprzed ćwierć 
wieku już nie ma. Pamiętam Brze-
sko małomiasteczkowe, prowin-
cjonalne i  trochę niepewne swojej 
przyszłości. Nie mieszkam tu, więc 
nie mogę ocenić realiów i  jakości 
życia w mieście, ale wizualnie zmie-
niło się całkowicie i  przebudowało 
się zupełnie. Dziś sprowadza się dla 
mnie raczej do ludzi niż do miejsc.

Na zakończenie - czego powinni-Na zakończenie - czego powinni-
śmy życzyć sobie z okazji nadcho-śmy życzyć sobie z okazji nadcho-
dzących świąt?dzących świąt?

Przewidywalności. I spełnienia. 
Dziś chyba w tej kolejności.

Rozmawiał Konrad Wójcik  Rozmawiał Konrad Wójcik  

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 przyszłości. Na pewno o  nich 
poinformujemy.

MOK Brzesko
7-8 stycznia - Bóg w sercu rodzi się – wieczór ko-
lęd i pastorałek w wykonaniu scholi dziecięcej Zia-
renka Nadziei. Więcej informacji na plakacie we-
wnątrz numeru.
14 stycznia - Obywatel Jazz – repertuar Republiki 
i Obywatela G.C. w jazzowych aranżacjach. Wystą-
pią Radosław Bolewski i Maciej Tubis.
Początek, godz. 18:00
15 stycznia – Koncert Wonky Town – w ramach dru-
giego dnia jazzowego weekendu, wychowankowie 
Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Bydgoszczy zaprezentują własne interpretacje 
przebojów muzyki klasycznej i popularnej.
Początek, godz. 18:00
18 stycznia – Koncert Szkoły Muzycznej I st. w Brze-
sku. Szczegóły niebawem.

PIMBP Brzesko
14 stycznia – wernisaż wystawy akwareli Janiny 
Drużkowskiej-Cader „Taniec światła z wodą – po-
waby i powidoki natury”. Wystawa będzie dostępna 
do końca lutego.

PSP nr 1 w Brzesku
22 grudnia – koncert bożonarodzeniowy uczniów 
Szkoły Muzycznej I st. w Brzesku - w szkolnej sali 
gimnastycznej wybrzmią najbardziej znane kolędy 
i utwory świąteczne.
Początek godz. 17:30

Bazylika w Szczepanowie
15 stycznia – Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej 
Uście Solne - zaśpiewają Karol Makuch oraz brzeskie 
wokalistki – Katarzyna Szlachta i Aleksandra Kaim.
Początek, godz. 17:00

KULTURA
Plac Kazimierza Wielkiego
6 stycznia – Święto Trzech Króli – tradycyjny 
pochód ulicami miasta połączony z atrakcjami 
dla dzieci i młodzieży. Pochód poprzedzi uro-
czysta msza. 

MOK Brzesko
29 stycznia – finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy - w programie występy muzyczne, 
taneczne, licytacje oraz finałowa niespodzian-
ka. Przez cały dzień na ulicach miasta kwesto-
wać będą wolontariusze. Więcej informacji nie-
bawem.

WYDARZENIA

SPORT
TENIS STOŁOWY 
V LIGA REJON TARNÓW
6 stycznia – TG „Sokół” Brzesko II – MKS „Tarnovia”
6 stycznia – TG „Sokół” Brzesko – UKS „Villa Verde” 
Olesno
13 stycznia – UKS „Villa Verde” Olesno V – TG „So-
kół” Brzesko II 
13 stycznia – UKS „Sokół” Żabno II – TG „Sokół” 
Brzesko

IV LIGA WSCHÓD
7 stycznia – MKS „Radość” Gorlice II – LKS „Vo-
covia” Wokowice 
15 stycznia – LKS „Vocovia” Wokowice – UKS 
„Sokół” Żabno

KRĘGLE – SUPERLIGA MĘŻCZYZN
8 Stycznia – SKK Polonia 1912 Leszno – BOSiR 
Brzesko
28 stycznia – BOSiR Brzesko – KK Dziewiątka- 
Amica Wronki

SPORT

PRZEWODNIK
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Media obiegła ostatnio informacja, że pałac Goetzów Okocimskich po raz kolejny stał się miejscem pracy filmowców. Tym 
razem za sprawą najnowszej produkcji Macieja Kawulskiego, czyli nowej wersji „Akademii Pana Kleksa” na podstawie książki 
Jana Brzechwy. W sieci ukazała się oficjalna zapowiedź ekranizacji, w której można zobaczyć m.in. charakterystyczny 

pałacowy hol, kominek i fragment klatki schodowej.

U Goetzów nie tylko Pan KleksU Goetzów nie tylko Pan Kleks

Zdjęcia zakończono w drugiej połowie listopa-
da, teraz trwa czasochłonny proces postproduk-
cji. Obraz ujrzy światło dzienne w  przyszłym 
roku. Warto przypomnieć, że pierwotna wersja 
nakręcona w 1989 r przez Krzysztofa Gradow-
skiego była kinowym hitem, który zgromadził 
w kinach ponad 14 mln. widzów. Biorąc pod 
uwagę, że największy polski hit kinowy ostat-
nich lat, czyli „Dziewczyny z Dubaju” obejrza-
ło w kinach w sumie 1,64 mln, śmiało można 
stwierdzić, że jest to wynik na dzisiejsze czasy 
nieosiągalny.

Hity lubią pałac
Nowa „Akademia Pana Kleksa” to nie pierw-
szy film, którego akcja została częściowo osa-
dzona w  historycznej rezydencji barona Go-
etza. W 2018 roku ukazał się kontrowersyjny 
„Kler” Wojciecha Smarzowskiego, gdzie pała-
cowe wnętrza imitowały wnętrze m.in. kurii bi-
skupiej i seminarium dla kleryków. Wcześniej 
Smarzowski wykorzystał niektóre pomieszcze-
nia w obrazie „Pod Mocnym Aniołem” z Ro-
bertem Więckiewiczem w roli głównej.

Miejsce zachwyciło również Agnieszkę Hol-
land, która na potrzeby filmu Obywatel Jones 
zainscenizowała tam ambasadę Związku Ra-
dzieckiego, a w jednym z nieodremontowanych 
jeszcze wówczas pomieszczeń „urządziła” po-
kój tytułowego Jonesa.

Bollywood w Brzesku
Zainteresowanie mieszkańców wzbudziły zdję-
cia do  wysokobudżetowej produkcji Fitoor 
w  reżyserii Abhisheka Kapoora z  2016 roku. 

Jest to hinduska adaptacja powieści „Wielkie 
nadzieje” Charlesa Dickensa. Na stronie www.
palacgoetz.pl czytamy: W  czasie kręcenia tej 
produkcji Pałac przeobrażał się w różne role – 
z miejscem wystawy w Londynie włącznie. Jed-
na z  sal bankietowych została przemalowana 
na potrzeby filmu na kolor czerwony, a mon-
taż ogromnego łóżka, które ma swoje 5 sekund 
w filmie zajął kilka dni. Innym ciekawym eks-
ponatem w  filmie był gipsowy koń, którego 
rzeźbę przygotowywano na miejscu z dużą pie-
czołowitością oraz ogromną pracą.

Obiekt pojawił się w Bollywood dwukrotnie, 
bowiem, już półtora roku później na ekrany tra-
fił Bose: Dead/Alive opowiadający historię in-
dyjskiego polityka walczącego o niepodległość. 
W  tym obrazie pałac przeistoczył się z  kolei 
w… kwaterę główną III Rzeszy. Właśnie tam 
główny bohater filmu pertraktował z Adolfem 
Hitlerem o przyszłości swojego kraju.

Hity telewizji
W holu głównym realizowano również specjal-
ne odcinki popularnych programów kulinar-
nych Master Chef oraz Master Chef Junior. 
Utrwalono tu również zaręczyny bohaterów 
granych przez Zuzannę Zielińską i  Antonie-
go Królikowskiego w serialu Drogi Wolności 
oraz jeden z  odcinków cyklu sensacyjnego 
Miasto Skarbów realizowanego przez Telewi-
zję Polską.                                        Konrad

Na zdjęciu u góry fragment opublikowanej
przez ALT Balaji oficjalnej zapowiedzi

filmu BOSE:DEAD/ALIVE

KULTURA
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Do końca roku w brzeskiej filii Biblioteki Pedagogicznej  
w Tarnowie czynna jest wystawa „Wycinanki żydowskie” 
składająca się z 35 kompozycji autorstwa Ingi Marczyńskiej.

Wycinanki żydowskieWycinanki żydowskie

Wycinanki żydowskie to tradycyj-
na sztuka żydowska mocno osa-
dzona w religii i w  folklorze. Jest 
jedną z  wielu dróg prowadzących 
człowieka do Boga. Stąd w  wyci-
nance nagromadzonych jest wiele 
symboli szczególnych w religii ży-
dowskiej, zwierząt, owoców i  ro-
ślin, a także teksty i litery hebraj-
skie zaczerpnięte z pism świętych. 
Wycinanka wykonana z  papieru 

„Kawa Wolnego” – produkt „zdro-
wotny” sporządzany z fig, żyta ja-
rego i  żołędzi, który wprost z  są-
siadującej z  Brzeskiem Słotwiny 
(będącej obecnie w granicach mia-
sta) wędrował w  najodleglejsze za-
kątki Galicji, Wielkopolski, Prus 
i  Kongresówki, ponownie zawitał 
do  Brzeska. Wszystko za sprawą 
spotkania z  Wojciechem Wolnym, 
potomkiem rodziny Wolnych zwią-
zanej niegdyś ze Słotwiną, autorem 
książki „Kawa Wolnego. Stanisła-
wów – Słotwina. Historia o moim 
pradziadku Antonim Wolnym”, 
które 1 grudnia odbyło się w Powia-
towej i Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Brzesku.
Spotkanie było okazją do rozmowy 
z  przedstawicielem rodziny Wol-
nych o  tym popularnym przedwo-
jennym napoju, życiu i działalności 
Antoniego Wolnego, fabryce kawy 
w  Słotwinie, Wolnówce – nieist-
niejącym już dworze, gdzie od 1912 
roku toczyło się życie i interesy ro-
dziny Wolnych, a także rodzinnych 
pamiątkach i  skarbach domowych 
archiwów. Wojciech Wolny, który 
do Brzeska przyjechał aż ze Szczeci-
na gdzie mieszka, w rozmowie z dy-
rektor biblioteki Kariną Legutek, 
barwnie opowiadał o swoich przod-

kach, a  także własnej działalności 
wydawniczej i  planach na  przy-
szłość.
Wydarzenie wpisywało się w  tra-
dycję spotkań promujących kulturę 
i  historię regionu organizowanych 
w  brzeskiej bibliotece. Spotka-
ło się z  dużym zainteresowaniem 
mieszkańców, nie zabrakło licznej 
reprezentacji osiedla Słotwina. Za-
interesowanie gości czwartkowego 
spotkania wzbudził także orygi-
nalny serwis kawowy – zestaw de-
gustacyjny z  czasów działalności 
fabryki – z  grawerunkiem „Kawa 
Wolnego”, który dzięki uprzejmo-
ści państwa Musiałów ze Słotwi-
ny, również potomków Antoniego 
Wolnego, wspaniale dopełnił części 
wizualnej wydarzenia. Nie zabrakło 
także pełnych sentymentu nawią-
zań do kultowego dla mieszkańców 
okolicy Stawu Wolnego, a zwłaszcza 
do porastających go niegdyś – a po-
dobno czasami również współcze-
śnie – nenufarów. Ostanie spotka-
nie autorskie w tym roku zostawiło 
zatem czytelników i  odbiorców bi-
blioteki w atmosferze swoistej me-
lancholii, ale też i zbudowania tym, 
jak bogata jest lokalna historia i jaki 
się w niej kryje potencjał literacki, 
filmowy czy serialowy. MS

charakterystycznych symboli w ju-
daizmie, takich jak menora, Świą-
tynia Jerozolimska, kolumny, koro-
na, tablice Mojżesza, w wycinance 
spotykamy zwierzęta i plecionki ro-
ślin, kwiatów i owoców, a wszystko 
to w procesie tworzenia wycinanki 
jest modlitwą i  uniesieniem myśli 

i  uczuć ku HaSzem. Wycinanka 
jako artystyczna twórczość ludowa 
jest nie tylko wyrafinowanym dzie-
łem sztuki o bogatej symbolice ale 
także obrazem religijności i żydow-
skiej sztuki narodowej, najmniej 
do tej pory zbadanym i najbardziej 
kruchym dziedzictwem.            AK

Inga Marczyńska jest artystką plastykiem, edukatorką - strażniczką 
pamięci. Swoją drogę artystyczną rozpoczęła 30 lat temu od malar-
stwa impresjonistycznego. Potem poznała bogaty warsztat ikonogra-
ficzny docierając do żydowskiej sztuki ludowej nierozerwalnie zwią-
zanej z religią. Inga jest absolwentką amerykańskiego uniwersytetu 
National Louis University we Fresno, w Californii oraz Politechniki Rze-
szowskiej na kierunku Ekonomia i Zarządzanie. Tytuł Artysty Plastyka 
został nadany Indze Marczyńskiej przez Związek Artystów Plastyków 
Rzeczpospolitej Polskiej. W 2021 roku za swoją działalność została uho-
norowana nagrodą Muzeum Historii Żydów Polskich Polin oraz Orde-
rem Preserving Memory XXIV nadanym przez World Jewish Congress,
Ambasadę Izraela w Polsce, Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydow-
skiego w Polsce i Muzeum Galicja w Krakowie.

Na wystawie szczególną uwagę zwracają Hamsy czyli Ręce Mi-
riam (siostry Mojżesza i Aarona). Hamsa to swego rodzaju amulet, 
który chronił rodzącą przed wpływami złego demona. Wycinankami 
z tym symbolem zdobiono pokój, w którym miało przyjść na świat 
dziecko. Hamsę wieszano w czterech rogach izby, wierząc, że ustrzeże 
to miejsce przez wpływem złych mocy.

przy użyciu specjalnych nożyków 
występuje w formie białej lub bar-
wionej, w czasie świąt np. Szawuot 
czy Sukkot naklejana była na okna 
domów, karczm czy synagog, 
zdobiła ściany domów modlitwy 
i mieszkań, była formą kalendarza 
przypominającego daty śmierci bli-
skich, amuletami wieszanymi w po-
kojach dzieci lub częścią spisanego 
kontraktu małżeńskiego. Oprócz 

KULTURAKULTURA

„Kawa Wolnego”„Kawa Wolnego”
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Kazimierz Missona patronem pływalni
Podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej podjęta została  
uchwała w sprawie nadania krytej pływalni w Brzesku imie-
nia Kazimierza Missony (seniora), w latach 1915-1929 dyrektora 
brzeskiego gimnazjum.

wciąż było jeszcze mało popular-
nym podejściem. Pod jego rząda-
mi brzeskie gimnazjum stało się 
jedną z bardziej liczących się pla-
cówek w  Galicji. Missona pisał: 
(...) Powinniśmy pamiętać o  tym, 
że poza nauką istnieje życie i mamy 
nie tylko uczyć, lecz także wychowy-
wać młodzież do spełniania zadań 
życiowych: osobistych i społecznych. 
Szkoła powinna w  części wycho-
wawczej uwzględnić także wszelkie 
potrzeby życia i  dostosować się do 
nich ustawicznie, unikając w  ten 
sposób kostnienia młodego poko-
lenia, a  zarazem i  siebie. Nie Grek 
lecz Amerykanin będzie naszym ide-
ałem (...).

Niezwykłą wagę przywiązywał 
Kazimierz Missona do zajęć fizycz-
nych, twierdząc, że nie tylko mają 
one zbawienny wpływ na zdrowie, 
ale pozwalają też odreagować na-
pięcie. Stąd m.in. inicjatywa zajęć 
praktyczno-technicznych, czy za-
łożenia w placówce ogrodu, w któ-
rym pracowała cała społeczność 
szkolna. Missona jako członek władz 
Towarzystwa Gimnastycznego „So-
kół” postulował także zwiększenie 
godzin z  wychowania fizycznego, 
dążąc zarazem do tego, by zajęcia 
z  kultury fizycznej były obowiąz-
kowe we wszystkich galicyjskich 
szkołach średnich. W  gimnazjach 
w Jarosławiu i w Brzesku z jego ini-
cjatywy nie tylko znacznie zwiększo-
no liczbę zajęć z tego przedmiotu, ale 
zajęcia gimnastyczne stały się przed-
miotami obowiązkowymi. (…) swo-
ją postawą, zaangażowaniem i  no-
watorskim podejściem do nauczania 
i  edukacji wyprzedał epokę. Wiele 
z  jego postulatów pedagogicznych 
zostało wprowadzonych do oświa-
ty znacznie później, a  dużo z  nich 
jest wciąż realizowanych w progra-

(…) człowiek wszechstronnie wy-
kształcony. (…) Był on nowatorem 
w  najlepszym znaczeniu tego sło-
wa i  prawie wszystko co naprzód 
w  Brzesku wprowadzał znalazło się 
później w  szkołach państwowych. 
Kupcy oraz ignoranci podśmiechi-
wali się, ale on z nich kpił, najlepiej 
wierszem, bo rymował na zawołanie 
- pisał ks. dr Jan Czuj o Kazimierzu 
Missonie, niezwykle zasłużonym 
dla Brzeska pedagogu, filologu, ję-
zykoznawcy, literacie, publicyście, 
działaczu i społeczniku. 

Kazimierz Missona urodził się 
w 1874 r. w Brodach, tam też ode-
brał podstawową edukację. W ko-
lejnych latach studiował na  uni-
wersytetach we Lwowie, Grazu 
(Austria) i  Berlinie. W  wieku 29 

lat został mianowany nauczycielem. 
Początkowo był uprawniony do na-
uczania języka niemieckiego oraz 
francuskiego, polskiego, łaciny 
i greki. Z czasem jego kompetencje 
rozszerzyły się m.in. o historię i pe-
dagogikę. Pracował w szkołach we 
Lwowie, Kołomyi, Krakowie oraz 
Jarosławiu (gdzie w  1908 r otrzy-
mał tytuł profesora gimnazjalnego).

Początkiem maja 1915 r. objął 
stanowisko dyrektora gimnazjum 
w  Brzesku, nad którym pieczę 
sprawował baron Jan Götz-Oko-
cimski. Szybko dał się poznać jako 
pedagog postępowy i nowoczesny. 
Niezwykle istotny był dla nie-
go codzienny kontakt i  rozmowy 
z uczniami oraz spotkania z rodzi-
cami, co w  ówczesnych czasach 

mach szkolnych - pisał Piotr Duda 
w 2018 r. 

Missona był autorem monogra-
fii „Brzesko w przededniu niepod-
ległości 1916-1918” oraz „Brzesko 
w  latach 1914-20”. Napisał wielo-
krotnie wznawiane podręczniki hi-
storii literatury niemieckiej i fran-
cuskiej oraz pozycje o  tematyce 
pedagogicznej „W  poszukiwaniu 
szkoły nowej” czy „Z brzeskich do-
świadczeń wychowawczych”. An-
gażował się w działalność obronną 
i  wojskową, działając w  struktu-
rach m.in. „Sokoła”, Organizacji 
Obrony Narodowej, filii Komite-
tu Obrony Kresów oraz w  sekcji 
propagandy Komitetu Obrony 
Państwa. W większości z nich zaj-
mował wysokie stanowiska. Pisał 
wiersze patriotyczne oraz sztuki 
teatralne oparte na dziełach klasy-
ków oraz własnych scenariuszach. 

1 listopada 1929 r. Kazimierz 
Missona przeniesiony został do 
gimnazjum w  Trembowli, gdzie 
również pełnił rolę dyrektora, 
odnosząc kolejne sukcesy dydak-
tyczne. Po przejściu na  emerytu-
rę uczył języków obcych w  kra-
kowskich szkołach średnich. 
Rozpoczął prace nad kilkoma pro-
jektami, m.in. przygotowaniem 
nowego słownika polskiego. Publi-
kacja ta była niezwykle potrzebna 
ze względu na  duży napływ słów 
obcego pochodzenia. Jego plany 
przerwał jednak wybuch wojny. 
Zmarł w  Krakowie w  kwietniu 
1943 r. Spoczywa na  Cmentarzu 
Rakowickim.                          KW 

Na podst filmu „Budując Niepodle-
głą” zrealizowanego przez uczennice 
brzeskiego LO oraz tekstów Jerzego 
Wyczesanego (BIM nr 1, 1993) i Pio-
tra Dudy (BIM nr 10, 2018).

Kazimierz Missona – Kazimierz Missona – 
człowiek renesansuczłowiek renesansu

Odeszli w listopadzie
Andrzej Bartman (68) – Okocim
Rozalia Chudzia (78) – Jadowniki
Irena Drożdż (84) – Brzesko
Józef Dudek (67) – Bucze
Zygmunt Farat (69) – Por. Spytkowska
Aleksandra Fijałkowska (86) – Jasień
Antoni Gładki (65) – Por. Spytkowska
Józef Jakubas (68) – Brzesko
Czesława Kurtyka (88) – Brzesko
Leokadia Libera (91) – Brzesko
Helena Mach (101) – Brzesko

Teresa Nowak (79) – Jadowniki
Zofia Pabian (64) – Brzesko
Zuzanna Piekarz (64) – Jadowniki
Stefania Pytka (68) – Brzesko
Sławomir Rębacz (64) – Brzesko
Elżbieta Salomon (89) – Brzesko
Mieczysław Szewczyk (84) – Brzesko
Maria Szydek (88) – Okocim
Stanisław Sukiennik (73) – Brzesko
Mieczysław Świerad (71) – Brzesko
Maria Wojewoda (90) – Brzesko
Stanisław Zając (64) – Brzesko

PAMIĘTAMY WYDARZENIA
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W hołdzie ofiarom stanu wojennegoW hołdzie ofiarom stanu wojennego

13 grudnia 1981 roku to jedna z najtragiczniejszych dat w powojennej historii Polski. W tym roku minęła 41. rocznica wprowadze-
nia w naszym kraju stanu wojennego. W imieniu mieszkańców gminy Brzesko przedstawiciele władz samorządowych – bur-
mistrz Tomasz Latocha, zastępca burmistrza Grzegorz Brach oraz sekretarz gminy Stanisław Sułek – złożyli wiązankę kwiatów 
przed tablicą „Solidarności”, miejscu upamiętniającym ofiary prześladowań i represji stosowanych przez PRL-owski reżim.

Na ulice największych miast skierowano prawie 
100 tysięcy żołnierzy i  milicjantów, wyposażo-
nych w  kilka tysięcy czołgów, transporterów 
opancerzonych i  wozów bojowych. Spacyfiko-
wano kilkadziesiąt zakładów pracy, w  których 
doszło do  strajków okupacyjnych. Najbardziej 
dramatyczny przebieg miały wydarzenia w Ko-
palni „Wujek”, gdzie zastrzelono dziewięciu gór-
ników. W Warszawie, Krakowie, Łodzi i Gdań-
sku oraz w kilku innych ośrodkach, w grudniu 
1981 roku doszło do  demonstracji ulicznych. 
Niektórzy z  zatrzymanych uczestników zamie-
szek, a przede wszystkim przywódców strajków 
w pokazowych procesach (w trybie przyśpieszo-
nym), zostało skazanych na  kary pozbawienia 
wolności  od kilku miesięcy do 10 lat.

Wprowadzony 13 grudnia 
1981 roku stan wojenny trwał 
do 22 lipca 1983 roku. W tym 

czasie została zawieszona 
działalność większości 

organizacji społecznych, 
w tym wszystkich związków 

zawodowych.  Zaraz po 
ogłoszeniu stanu wojennego 

blisko 10 tysięcy członków 
„Solidarności” zostało 
internowanych, w tym 

większość przywódców 
związku z Lechem Wałęsą  

na czele.

Manifestacje uliczne stały się jedną z  naj-
ważniejszych form oporu wobec stanu wojen-
nego, a ich apogeum miało miejsce 31 sierpnia 
1982 roku. Tego dnia demonstrowano w co naj-
mniej 66 miastach na terenie 34 województw. 
W  całym kraju zginęło kilka osób, kilkaset 
zostało rannych. Za udział w demonstracjach 
zatrzymano w sumie ponad pięć tysięcy ludzi, 
z których ponad trzy tysiące postawiono przed 
kolegiami ds. wykroczeń, a wobec 126 wytoczo-
no procesy.

19 grudnia Rada Państwa podjęła decyzję 
o  zawieszeniu z  dniem 31 grudnia 1982 roku 

stanu wojennego na  całym terytorium PRL. 
Zwolniono wówczas około 1,5 tys. internowa-
nych, ale w więzieniach pozostali ludzie skaza-
ni za działalność opozycyjną w  okresie stanu 
wojennego oraz 11 internowanych dotąd czo-
łowych działaczy „Solidarności” i  KSS KOR. 
Jednak mimo zawieszenia, a następnie z dniem 
22 lipca 1983 roku ostatecznego zniesienia 
stanu wojennego, większość przepisów ogra-
niczających swobody obywatelskie pozostała 
w mocy. Zasadnicze zmiany w tym zakresie na-
stąpiły dopiero w 1989 roku. 

WP

WYDARZENIA
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Cztery brązowe medale wywalczyli reprezentanci Qi Karate Klub podczas rozgrywanych w Lublinie zawodów 
Pucharu Świata Dzieci World Karate-do Union. Dwa z tych krążków zdobyli przedstawiciele brzeskiej sekcji klubu – 

Filip Wojtas oraz Filip Malik.  

SPORTSPORT

Światowe sukcesy brzeskich karateków

Obaj medaliści w  listopadzie br. 
zostali uhonorowani przez burmi-
strza Tomasza Latochę statuet-
kami „Zasłużony dla Brzeskiego 
Sportu”. Nagrody odebrali na uro-
czystej II Gali Brzeskiego Sportu, 
podczas której podobne wyróżnie-
nia otrzymał także ich trener Karol 
Irzyk. W  Lublinie wszyscy trzej 
udowodnili swoją postawą, że na te 
honory w pełni zasłużyli. Podczas 
tych samych zawodów o medalowe 
podia otarło się dwóch innych kara-
teków z Brzeska. Adam Buchowicz 
oraz Hubert Śliwiński w  swoich 
kategoriach zajęli czwarte miejsca. 

Qi Karate Klub ma swoje od-

działy w  kilku miejscowościach 
Małopolski, jednak od blisko 
dwóch jego głównym ośrodkiem 
jest Brzesko. Swoją brzeską sie-
dzibę ma w  podziemiach sklepu 
SPAR położonego przy ulicy Ko-
ściuszki 58. Zajęcia odbywają się 
od poniedziałku do  czwartku. 
W  poniedziałki i  środy trenują 
grupy zaawansowane (kolorowe 
pasy). Wtorki i  czwartki zarezer-
wowane są dla początkujących. 
O  godzinie 17.00 spotykają się 
dzieci w  wieku od 4 do  6 lat, 
a o godzinie 17.45 siedmiolatkowie 
i starsi. Nabór do tych grup trwa 
nieprzerwanie przez cały rok. 

Zajęcia, w  których uczestniczy 
łącznie 150 osób,  prowadzi Kon-
rad Irzyk, współzałożyciel, prezes 
i  główny sensei, wielokrotny me-
dalista Mistrzostw Świata, Euro-
py i Polski. On sam karate trenuje 
od 2006 roku, a w 2014 roku zdał 
egzamin na  czarny pas. W  tym 
samym czasie został po raz pierw-
szy powołany do kadry narodowej 
PZKT, w której występuje do dziś. 
Od 2016 roku jest Dyplomowanym 
Instruktorem Polskiego Związku 
Karate Tradycyjnego. W Brzesku, 
w ciągu dwóch niepełnych lat wy-
chował już czterech medalistów Mi-
strzostw Europy – Wiktora Mrówkę, 

Sławomira Nowaka i  Dominika 
Wielgosza (brąz w  konkurencji 
kata drużynowe) oraz Huberta Śli-
wińskiego (srebro w  konkurencji 
kata indywidualne). 

Konrad Irzyk był jednym z głów-
nych inicjatorów zorganizowanych 
w  Brzesku w  kwietniu br., przy 
współpracy z  Urzędem Miejskim, 
III Mistrzostw Województwa Mało-
polskiego w karate tradycyjnym. Ka-
ratecy z  brzeskiej sekcji klubu wy-
walczyli wówczas 28 medali, w tym 
sześć złotych. Te najcenniejsze zdo-
byli Wiktoria Tobiasz, Tomasz Ma-
kówka, Filip Malik, Hubert Śliwiń-
ski, Filip Wojtas (2x). WP

Filip Wojtas
brązowy medalista Pucharu 
Świata Dzieci - Lublin 2022,
złoty medalista Mistrzostw 
Małopolski - Brzesko 2022

Filip Malik
brązowy medalista Pucharu 
Świata Dzieci - Lublin 2022,
złoty medalista Mistrzostw 
Małopolski - Brzesko 2022
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W Szkole Podstawowej w Jasieniu odbyły się Mistrzostwa 
Gminy Brzesko w badmintonie. W turniejach dziewcząt 
i chłopców rozegranych w ramach Igrzysk Dzieci 
zwyciężyły reprezentacje ZS-P Brzesko. Opiekunem 
obu drużyn był Szczepan Smoleń. Z kolei Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej zostały zdominowane przez drużyny 
z SP Jasień, prowadzone przez Tomasza Rogóża. Poniżej 
przedstawiamy szczegółowe wyniki.

Badminton
Mistrzostwa GminyMistrzostwa Gminy

IGRZYSKA DZIECI
 Chłopcy 

Grupa A
SP Okocim – SP Mokrzyska 3:1
SP Jasień – SP Mokrzyska 3:0
SP Jasień – SP Okocim 3:2
1. SP Jasień          4   6:2
2. SP Okocim       3   5:4
3. SP Mokrzyska  2   1:6
Grupa B
SP 1 Brzesko – ZS-P Brzesko 3:1
Półfinały:
SP 1 Brzesko – SP Jasień 3:2
ZS-P Brzesko – SP Okocim 3:1
Mecz o 3. miejsce:
SP Okocim – SP Jasień 3:1
Finał: 
ZS-P Brzesko – SP 1 Brzesko 3:2 
Skład zwycięskiej drużyny: 
Bartosz Bodura, Karol Kornaś, 
Leon Pukal

IGRZYSKA MŁODZIEŻY 
SZKOLNEJ – Dziewczęta 

ZS-P Brzesko – SP 3 Brzesko 3:1
SP Jasień – SP Okocim 3:0
SP Jasień – ZS-P Brzesko 3:0
SP Okocim – SP 3 Brzesko 3:0
ZS-P Brzesko – SP Okocim 3:1
SP Jasień – SP 3 Brzesko 3:0 
1. SP Jasień           6   9:0
2. ZS-P Brzesko    5   6:5
3. SP Okocim        4    4:6
3. SP 3 Brzesko     3    1:9
Skład zwycięskiej drużyny: 
Weronika Góral,
Wiktoria Szczupak-Biel.

IGRZYSKA MŁODZIEŻY 
SZKOLNEJ – Chłopcy 

Grupa A
SP Mokrzyska – ZS-P Brzesko 3:2
SP Jasień – ZS-P Brzesko 3:0
SP Jasień – SP Mokrzyska 3:0 
1. SP Jasień            4   6:0
2. SP Mokrzyska    3   3:5
3. ZS-P Brzesko   3     2:6
Grupa B
SP Okocim – SP 3 Brzesko 3:1
Półfinały
SP Jasień – SP 3 Brzesko 3:0
SP Okocim – SP Mokrzyska 3:0 
Mecz o 3. miejsce:
SP 3 Brzesko – SP Mokrzyska 3:1
Finał
SP Jasień – SP Okocim 3:0 
Skład zwycięskiej drużyny: 
Filip Wojtas, Paweł Zelek,
Mariusz Zwierz

IGRZYSKA DZIECI
 Dziewczęta 

ZS-P Brzesko – SP 1 Brzesko 3:1
SP Okocim – SP Jasień 3:0
SP Okocim – SP 1 Brzesko 3:0
ZS-P Brzesko – SP Jasień 3:1
SP Jasień – SP 1 Brzesko 3:1
ZS-P Brzesko – SP Okocim 3:1
1. ZS-P Brzesko    6   9:3
2. SP Okocim       5   7:3
3. SP Jasień         4   4:7
4. SP 1 Brzesko     3   2:9
Skład zwycięskiej drużyny:
Aniela Fabian, Laura Mikos,
Oktawia Mikos

SPORTSPORT
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Współzawodnictwo 
podsumowane

W listopadzie w hali widowiskowo-sportowej w Kamienicy koło 
Limanowej odbyła się uroczysta gala, podczas której podsumowano 
wyniki Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży 
w roku szkolnym 2021/2022.

Nauczyciele wf w ZS-P Brzesko – opiekunowie uczniów 
startujących w ID 2021/2022 (zajmujących punktowane miejsca)

Nauczyciel 

Urszula Kural

Magdalena Mardoń

Renata Rożkowicz

Marcin Gromadzki

Szczepan Smoleń

Mateusz Urban

Dyscyplina

pływanie

turniej gier i zabaw „Mały Mistrz”

lekkoatletyka, turniej gier i zabaw 
„Mały Mistrz”

lekkoatletyka, pływanie, tenis stołowy

siatkówka chłopców

piłka nożna chłopców

Historyczny sukces odniosła dziewczęca reprezentacja Szko-
ły Podstawowej w Jasieniu, specjalizująca się w koszyków-
ce 3x3. Podopieczne Tomasza Rogóża zajęły drugie miejsce  
w finałach wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Jasieńska specjalnośćJasieńska specjalność

Niewiele brakowało, aby jasienian-
ki wywalczyły mistrzowski tytuł. 
Aż trzy pierwsze drużyny zdoby-
ły tę samą liczbę punktów, więc 
o  końcowej kolejności decydowała 
tak zwana „mała drabinka”. Naj-
lepszym bilansem legitymowały się 
koszykarki z bocheńskiej „dwójki”. 
Zajęcie drugiego miejsca w  Jasie-
niu i  całej gminie przyjęto jednak 
z  dużym entuzjazmem, bo jest to 
znakomite osiągnięcie. Warto pod-
kreślić, że  świetnymi wynikami 
mogą również pochwalić się inne 
drużyny reprezentujące Szkołę 
Podstawową w  Jasieniu. Zarów-
no dziewczęta (Igrzyska Dzieci) 
i  chłopcy (Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej) swoje zmagania w zawo-
dach rejonowych ukończyli na dru-
gich miejscach. 

Koszykówka to dyscyplina, któ-
ra w gminie Brzesko, a szczególnie 
w  Jasieniu, staje się w  szybkim 
tempie specjalnością. Prowadzo-
na od kilku lat popularyzacja tej 
dyscypliny przynosi spodziewane 
efekty. Wystarczy prześledzić wy-
niki osiągane przez drużynę Brze-
sko/Mokrzyska z  powodzeniem 
startującą w rozgrywkach Ligi Ko-
szykówki CANPACK. Mrówczą 
pracę wykonują nauczyciele wy-
chowania fizycznego, a  zwłaszcza 
zatrudniony w  jasieńskiej Szkole 
Podstawowej Tomasz Rogóż, któ-
ry w  tym roku został przez bur-
mistrza Brzeska wyróżniony po-
dwójnie. W  październiku z  rąk 
włodarza gminy odbierał nagrodę 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 
a w listopadzie statuetkę „Zasłużo-
ny dla brzeskiego sportu”. Takie 
same statuetki otrzymały trzy jego 
byłe uczennice, Karolina Brzyk, 
Julia Ożańska oraz Łucja Zelek, 
które nadal spotykają się na  ko-
szykarskich parkietach, uczestni-
cząc w  licznych turniejach. Tym-

czasem, w związku ze zbliżającym 
się zakończeniem budowy hali 
sportowej w  Mokrzyskach, dy-
rektor miejscowej „podstawówki” 
zapowiada, że wkrótce rozpocznie 
działalność Uczniowski Klub Spor-
towy Dragon. Można być pewnym, 
że basketball będzie w nim zajmo-
wać ważną pozycję.                 WP

Wśród nagrodzonych szkół znalazł 
się między innymi Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w  Brzesku skla-
syfikowany na  trzecim miejscu 
w rankingu obejmującym rezultaty 
osiągnięte w zawodach rozegranych 
w ramach Igrzysk Dzieci.

- Trzecie miejsce w  województwie 
to olbrzymi sukces naszej szkoły.  
W  końcowej klasyfikacji uwzględ-
niono wyniki osiągnięte przez bli-
sko trzysta małopolskich placówek. 
Zakończenie tych zmagań na  meda-
lowym podium to wspólna zasługa 
nauczycieli wychowania fizyczne-
go oraz naszych dzielnych młodych 
sportowców - podsumowuje Renata 
Rożkowicz, która podczas gali wraz 
z Marcinem Gromadzkim oraz wy-
różniającymi się uczennicami, Leną 
Łukowicz i Martyną Mendel, ode-

brała pamiątkową statuetkę i  listy 
gratulacyjne, które uzupełniają 
bogatą kolekcję szkolnych trofeów 
w licznych dziedzinach.

Prezes Małopolskiego Szkolne-
go Związku Sportowego Waldemar 
Gramek uhonorował również osoby, 
które w trakcie ubiegłego roku szkol-
nego czuwały nad sprawnym prze-
biegiem zawodów sportowych oraz 
pomagały przy organizacji tychże 
spotkań. Podziękowania trafiły też  
do  reprezentantów powiatu 
brzeskiego. Odebrali je  Marek 
Bochenek (gminny koordyna-
tor sportowy oraz nauczyciel 
wf w  Mokrzyskach i  Jasieniu),  
Paweł Ciura (powiatowy koordy-
nator sportu szkolnego) oraz Anna 
Ostrowska (nauczyciel wf w Borzę-
cinie Górnym). RR

Wyniki zawodów 
z udziałem drużyny 

dziewcząt z Jasienia
IMS – ZAWODY REJONOWE
SP Jasień – SP Siemiechów 5:3
SP Siemiechów – SP 10 Tarnów 9:7
SP Jasień – SP 10 Tarnów 8:4

1. SP Jasień                  4   13:7
2. SP Siemiechów   3   12:12
3. SP 10 Tarnów        2   11:17

IMS – ZAWODY WOJEWÓDZKIE 
SP Tenczyn – SP 21 Nowy Sącz 11:0
SP Sułkowice – SP 2 Bochnia 8:7
SP Jasień – SP Tenczyn 11:2
SP 2 Bochnia – SP 21 Nowy Sącz 12:0
SP Jasień – SP Sułkowice 7:2
SP 2 Bochnia – SP Tenczyn 10:1 
SP Sułkowice – SP 21 Nowy Sącz 8:2 
SP 2 Bochnia – SP Jasień 14:5
SP Sułkowice – SP Tenczyn 5:3 
SP Jasień – SP 21 Nowy Sącz 12:1

1. SP 2 Bochnia           7   43:14
2. SP Jasień                    7    35:19
3. SP Sułkowice          7   23:19
4. SP Tenczyn             5   17:26
5. SP 21 Nowy Sącz    4   3:43

SKŁADY DRUŻYN Z JASIENIA

Dziewczęta - IMS: Julia Dobrzań-
ska, Kamila Jaworska, Wiktoria Ko-
nieczny, Wiktoria Szczupak-Biel.

Chłopcy – IMS: Bartosz Tota, Filip 
Wojtas, Paweł Zelek, Mariusz Zwierz.

Dziewczęta – ID: Nadia Gicala, Oli-
wia Łanocha, Anna Nowak, Alek-
sandra Zwierz.
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