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Podniesienie gotowości bojowej, zakup 
sprzętu ratowniczego oraz gruntowny re-
mont strażnicy – takie cele mieli inicjato-
rzy reaktywowania w 2019 roku OSP Bucze. 

Styczeń tradycyjnie upłynął w atmosferze 
wydarzeń nawiązujących do świąt Bożego 
Narodzenia, powoli wchodząc w rytm kar-
nawałowy. Zorganizowano wiele koncertów. 

W ciągu ostatniego roku w PSP 1 Brzesko na-
stąpiło wiele istotnych zmian. Wystarczy wy-
mienić przebudowane boisko, nowy plac za-
baw z wyposażeniem oraz wymianę dachu.

Brzeski Finał WOŚP(str. 2 i 7)
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Brzeskie
kalendarium

43 lata temu
„Okocimskie Zakłady Piwowarskie jako 
jedyne przedsiębiorstwo w Zjednoczeniu 
Przemysłu Browarniczego w pełni wyko-
nały ubiegłoroczne zadania w wielko-
ściach przyjętych do realizacji w styczniu 
1979 roku. (…) Zadania na rok bieżący, 
o których dyskutowano podczas Kon-
ferencji Samorządu Robotniczego 
w Brzesku, są wyższe od ubiegłorocznych 
o 3,1 proc… Podczas KSR załoga, z okazji 
VIII zjazdu PZPR oraz 135-lecia browaru 
Okocim podjęła zobowiązanie wyprodu-
kowania dodatkowo jeszcze w styczniu 
i lutym br. piwa o wartości 1 mln, zł. zaś 
do końca roku o wartości 4 mln. zł.”

(Temi, 26 stycznia 1980 r.)

24 lata temu
„Podczas brzeskiego Finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy udało się 
zebrać niebagatelną kwotę 29.400 zł. 
To jednak nie wszystko, gdyż pieniądze 
wciąż napływają. Na scenie przy placu 
Kazimierza Wielkiego w niedzielne po-
południe wystąpiły m.in. brzeskie zespoły 
rockowe, kapela góralska Bratanki oraz 
gwiazda wieczoru Kasia Kowalska. Wo-
lontariusze do późnego wieczora kwe-
stowali na ulicach miasta.”
(Gazeta Krakowska, 12 stycznia 1999 r.)

21 lat temu
„Dziesiątki sprzętów domowych, narzę-
dzi rolniczych i rzemieślniczych zebrano 
w otwartej niedawno Izbie Regionalnej 
w Jadownikach. Towarzystwo Miłośni-
ków Ziemi Jadownickiej przygotowało 
ekspozycję głównie z myślą o najmłod-
szych mieszkańcach wioski.”
(Gazeta Krakowska, 21 stycznia 2002 r.)

„W piątek w Zajeździe Okocim w Brzesku 
odbył się pierwszy Bal Piłkarza organi-
zowany przez Biuro Promocji i Rozwoju 
Urzędu Miejskiego i Okocimski Klub Spor-
towy. Podczas balu ogłoszono wyniki 
plebiscytu na Piłkarza Wszechczasów 
Ziemi Brzeskiej. Tytuł ten przyznano byłe-
mu piłkarzowi i trenerowi Okocimskiego, 
Ireneuszowi Salamonowi, który zaledwie 
dwoma głosami wyprzedził aktualnego 
kapitana brzeskiej jedenastki, Roberta 
Sakowicza.”

(Dziennik Polski, 28 stycznia 2002 r.)

10 lat temu
„Po raz pierwszy ulicami naszego mia-
sta – w niedzielę 6 stycznia – przeszedł 
Orszak Trzech Króli. Wyruszył z parkingu 
przy cmentarzu komunalnym, aby prze-
maszerować ulicami miasta na brze-
ski Rynek. W kolorowym orszaku przy 
dźwiękach orkiestry miejskiej i śpiewie 
kolęd, na bryczkach jechali Trzej Królo-
wie.(…) Atrakcją byli jeźdźcy na koniach 
oraz wielbłądy.”

(BIM, styczeń 2013 r.)
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▲Od 2 stycznia br. w drugiej edycji 
polsatowskiego reality show „Far-
ma” uczestniczył Shivakumar She-
kar (52.l). Ten mieszkaniec Brzeska 
pochodzi z Indii. Do Polski sprowa-
dziła go miłość do żony. Jest na-
uczycielem jogi Patanjali oraz am-
basadorem jogi śmiechu w Polsce. 
Prowadzi spotkania i eventy pro-
mujące kulturę Indii. Organizuje 
wyjazdy turystyczne i zdrowotne 
do swojego kraju. Jest wegetaria-
ninem. (fot. Kala Kiełbasińska)

W fotograficznym skrócie

▲Od początku 2023 roku dzieci z gminy Brzesko pobierają-
ce naukę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Złotej dowożone są na lekcje nowym samochodem marki 
renault Trafic, który Urząd Miejski, na podstawie decyzji burmi-
strza Tomasza Latochy, zakupił tuż przed końcem ubiegłego 
roku za 177 tysięcy złotych. Na zdjęciu utrwalono symboliczne 
przekazanie kluczyków do nowego pojazdu. Czytaj: str. 23. (fot. 
Paulina Miś-Wiewióra)

▲Tata tej dziewczynki wylicytował 
za 1700 złotych maskotkę przy-
pominającą Jurka Owsiaka, którą 
na aukcję WOŚP przeprowadzoną 
w RCK-B wystawił burmistrz Brzeska 
Tomasz Latocha. Więcej na temat 
brzeskiego finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy piszemy 
na stronie 7. (fot. Konrad Wójcik)

▲Laureatką Grand Prix XVIII Brzeskiego Konkursu Kolęd i Pa-
storałek „O Muszlę św. Jakuba” została Zuzanna Nizioł repre-
zentująca parafię św. Prokopa Opata w Jadownikach. Zu-
zanna do konkursu przygotowywała się pod opieką Agnieszki 
Piekarz, instruktorki Miejskiego Ośrodka Kultury, a jurorów 
i publiczność zachwyciła wykonaniem „Pastorałki księżyco-
wej” (tekst: Jerzy Łysiński, muzyka: Michał Jurkiewicz). Na zdję-
ciu: laureatka Grand Prix w towarzystwie Haliny Mrówki, fun-
datorki głównej nagrody. Relację z konkursu zamieszczamy 
na stronach 24-25. (fot. Krzysztof „Flesz” Wasyłek) 
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Sala sportowa w Szczepanowie
Na początku roku został rozstrzygnięty przetarg, w wyniku którego został wyłoniony wykonawca budowy sali sportowej przy 
Szkole Podstawowej w Szczepanowie. Tym wykonawcą będzie krakowska firma Galicja Sport sp. z o.o.. Koszt inwestycji został 
ustalony w wysokości 2,499 975 złotych brutto (według aktualnie obowiązujących cen i stawek). 

Parametry sali sportowej 
w Szczepanowie

Kubatura budynku: 3936,89 m3

Powierzchnia zabudowy: 547,09 m2

Powierzchnia użytkowa: 581,95 m2

Wysokość budynku: 9,16 m
Długość i szerokość hali: 31,36 x 16,21 m
Minimalny rozmiary boiska: 24 x 12 m
Długość i szerokość łącznika: 9,00 x 4,30 m

Hala w Mokrzyskach – III etap
Dobiega końca budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mokrzyskach. 
II etap tej inwestycji został zakończony jeszcze przed końcem ubiegłorocznych 
wakacji, a część pomieszczeń jest już użytkowana (patrz: str. 5).

Zakres prac obejmuje wykonanie 
hali sportowej wraz z łącznikiem z bu-
dynkiem szkoły oraz niezbędną in-
frastrukturą techniczną (z zagospo-
darowaniem otaczającego obiekt 
terenu). Umowę zawarto 27 stycznia 
br. Dokument parafowali burmistrz 
Brzeska Tomasz Latocha oraz Leszek 
Biały, prezes zarządu krakowskiej fir-
my Galicja Sport z.o.o. Rozpoczęta 
w pierwszym kwartale tego roku in-
westycja będzie oddana do użytku 
wiosną roku przyszłego.

Aktualnie tylko przy czterech 
szkołach w gminie Brzesko nie ma 
sal sportowych, jednak ta sytuacja 
już niedługo się zmieni. Trzeci, ostat-
ni etap budowy hali w Mokrzyskach 
wielkimi krokami zbliża się do końca. 
Obiekt mający powstać w Szcze-
panowie jest jednym z trzech, które 
brzeski samorząd ujął w planach 
dotyczących rozbudowy przysz-
kolnej bazy sportowej. Urząd Miej-
ski już od kilku miesięcy dysponuje 

kompletną dokumentacją technicz-
ną dotyczącą budowy podobnych 
sal także w Buczu i Porębie Spytkow-
skiej. Wszystkie one będą połączone 
z budynkami szkolnymi za pomocą 
przewiązek, których parametry będą 
dostosowane do konfiguracji terenu. 
Na płytach głównych (o niestandar-
dowych wymiarach) każdej sali wy-
tyczone będą boiska do piłki ręcznej, 
halowej piłki nożnej, siatkówki, koszy-
kówki i badmintona.

- Chcemy stworzyć uczniom 
wszystkich podległych nam placó-
wek oświatowych jednakowe moż-
liwości równomiernego rozwoju 
sportowego. Z doświadczenia wiem, 
że funkcjonowanie takich obiektów 
to również poprawa warunków tre-
ningowych dla stowarzyszeń pro-
wadzących zorganizowane zajęcia 
sportowe dla dzieci i młodzieży – 
mówi burmistrz Tomasz Latocha.

Środki finansowe przeznaczo-
ne na budowę tzw. hali łukowej 

w Szczepanowie są w budżecie 
gminy zabezpieczone. Niezależnie 
od tego brzeski samorząd czyni 

starania o pozyskanie dofinan-
sowania na realizację wszystkich 
trzech inwestycji. MB

W pierwszym kwartale br. rozpocznie się w Szczepanowie budowa tzw. hali łukowej.

W październiku ub. r. podpisano umowę na wy-
konanie ostatniego etapu, w ramach którego 
zaplanowano wykonanie sportowej posadzki 
(powierzchnia ponad tysiąc metrów kwadrato-
wych), wyposażenie obiektu, montaż instalacji 
teletechnicznej (nagłośnienie), roboty budow-
lane na poddaszu oraz instalacje elektryczne, 
wodne, gazowe, kanalizacyjne i centralnego 

ogrzewania. Ponadto na zewnątrz hali powstają 
miejsca postojowe, place manewrowe i chodni-
ki. Wartość wszystkich prac w chodzących w za-
kres tego etapu oszacowana została na 1 997 000 
złotych brutto, a ich koszt będzie w całości po-
kryty ze środków własnych Gminy Brzesko. Na 
zdjęciu: wnętrze hali (stan na początek stycz-
nia br.). MB

Umowa podpisana. Na zdjęciu od lewej: burmistrz Tomasz Latocha, dyrektor PSP 
Szczepanów Agata Dąbrowa oraz Leszek Biały. 
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Szkolna TV w ZS-P Brzesko 

Inwestycje oświatowe
Budowa sali sportowej w Szczepanowie to pierwsza w tym roku inwestycja dotycząca rozbudowy szkolnej infrastruktury sportowej 
i rozwoju bazy edukacyjnej. Wiele zadań w tym zakresie zrealizowano w ostatnich dwunastu miesiącach. Oczywiście najbardziej 
spektakularną jest zbliżająca się do końca budowa hali sportowej w Mokrzyskach. Ale nie tylko… (patrz: strony 5-6). 

W brzeskim Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym zrealizowany został pro-
jekt „Szkolna TV – Wieści z Dwójki”. 
Pomysłodawców wsparła firma 
CANPACK, a honorowy patronat 
nad inicjatywą sprawował bur-
mistrz Brzeska. Celem projektu było 
utworzenie profesjonalnego studia 
nagrań i szkolnej telewizji, która wy-
startowała we wrześniu ub.r.

- Przedszkolaki i uczniowie uczą 
się przygotowywać samodzielnie te-
lewizyjne programy, reportaże i au-
dycje, przy użyciu kamery, mikrofo-
nów i programu do montażu. Jest to 
propozycja stwarzająca naszym wy-
chowankom możliwości realizowa-
nia własnych pomysłów, a także pre-
zentowania talentów i umiejętności 
– mówi dyrektor WEKiS Urszula Białka. 

Ten projekt to doskonała okazja 
do promocji szkoły w lokalnym śro-
dowisku. Jest też nowoczesną for-
mą prowadzenia dokumentacji wy-
darzeń z życia placówki. Otwiera też 

nowe ścieżki dla międzypokolenio-
wej wymiany doświadczeń. Urszula 
Białka jest przekonana, że projekt 
wpłynie na rozwój kadry nauczy-
cielskiej, która poprzez tę inicjaty-
wę będzie mogła poszerzać zakres 
swoich kompetencji.

Inicjatywa została podzielona 
na cztery etapy. Pierwszy polegał 
na przygotowaniu i wyposażeniu te-
lewizyjnego studia, znajdującego się 
w jednym ze szkolnych pomieszczeń, 
które w ostatnich latach nie było za-
gospodarowane. Drugim etapem 
było skompletowanie obsady ekip 
realizujących telewizyjne audy-
cje. W trzecim etapie zaplanowano 
warsztaty i zajęcia z zakresu mediów 
w edukacji, z udziałem uczniów i na-
uczycieli. Czwarty, finałowy etap trwa 
nieprzerwanie. Obejmuje on realiza-
cję, montaż i publikację gotowych 
materiałów telewizyjnych na szkol-
nej stronie internetowej w zakładce 
„Szkolna TV”. MB 

Boisko przy PSP 1 Jadowniki
Przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ja-
downikach powstało boisko spor-
towe z nawierzchnią ze sztucz-
nej trawy. Koszt zadania wyniósł 
296 430 zł.

Na wybudowanie tego bo-
iska dyrekcja szkoły, nauczycie-
le, uczniowie i ich rodzice czekali 
od niepamiętnych czasów. Kiedyś 
istniała tutaj namiastka boiska 
o wymiarach niepozwalających 
na organizowanie jakichkolwiek 
zajęć w sportach zespołowych. 

Wreszcie wygospodarowano te-
ren, na którym taki obiekt mógł po-
wstać. Nowe boisko ma wymiary 
26 x 16 metrów, a z każdej jego strony 
jest wydzielony „margines” o szero-
kości jednego metra. Otaczają go 
piłkochwyty, czyli ogrodzenie z siat-
ki wysokiej na 5 metrów. Sztucz-
na trawa położona jest na pod-
budowie z kruszywa kamiennego. 
Przy okazji zmodernizowany został 
sąsiadujący z boiskiem plac zabaw 
i jego najbliższe otoczenie. MB

Miasteczko rowerowe 
W połowie października na terenie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Brzesku miało miejsce symbo-
liczne wbicie „pierwszych łopat” 
w miejscu, w którym już niedługo 
powstanie miasteczko rowerowe 
i plac zabaw. Inwestycja realizo-
wana będzie przy dofinansowa-
niu pozyskanego przez brzeski 
samorząd z Rządowego Funduszu 

„Polski Ład. Program Inwestycji 
Strategicznych”. 

Kilka dni wcześniej burmistrz 
Brzeska zawarł z wykonawcą umowę, 
w myśl której inwestycja kosztować 
będzie 5 667 000 złotych. Dofinan-
sowanie z „Polskiego Ładu” wyniesie 
4 454 254,61 zł (prawie 80% całko-
witych kosztów), a gmina Brzesko 
wyda na tę budowę 1 212 245,39 zł.
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W ostatni weekend lipca, na zapro-
szenie burmistrza Brzeska Toma-
sza Latochy na placu Kazimierza 
Wielkiego zagościł Mobilny Wirtu-
alny Teatr Historii „Niepodległa” – 
wystawa przygotowana przez Biu-
ro Programu „Niepodległa”. Przez 
te trzy wyjątkowe dni ekspozycję, 
na którą wstęp był bezpłatny, od-
wiedziło blisko 500 osób. 

Brzesko jest jedną z czter-
dziestu miejscowości w całym 
kraju, która znalazła się na trasie 
przejazdu Wirtualnego Teatru Hi-
storii, prezentującego w atrakcyj-
ny i przystępny sposób przebieg 
pierwszych lat II Rzeczypospolitej 
oraz najciekawsze osoby i wyda-
rzenia związanych z tym proce-
sem. UB

Wirtualny Teatr Historii 
Nowe pomieszczenia

Laboratoria Przyszłości

Inwestycje oświatowe – cd.

Ponieważ zakres prac II etapu bu-
dowy hali sportowej w Mokrzyskach 
obejmował między innymi oddanie 
„pod klucz” pomieszczeń na pierw-
szym piętrze obiektu, gdzie znajdują 
się trzy sale i sanitariaty, od połowy 
września odbywają się w nich zajęcia 
dydaktyczne, co znacznie usprawni-
ło funkcjonowanie placówki.

W jednym z pomieszczeń urzą-
dzono pracownię językową, do której 
specjalne meble zostały zakupione 
dzięki darowiźnie udzielonej przez 
firmę Canpack Metal Closures (war-
tość: 10 tysięcy złotych). Dokonano 

także zakupu monitora interaktyw-
nego (6600 złotych) z pieniędzy za-
robionych podczas pikniku zorga-
nizowanego z okazji 70-lecia szkoły. 
Aktualnie odbywają się tutaj lekcje 
języka angielskiego.

W drugiej sali funkcjonuje pra-
cownia techniczna. Całe jej wypo-
sażenie zakupiono z dotacji w ra-
mach ministerialnego programu 
„Laboratoria przyszłości”. W trzeciej 
sali prowadzone są zajęcia specja-
listyczne – logopedyczne, korekcyj-
no-kompensacyjne oraz dydak-
tyczno- wyrównawcze. ZW

HALA SPORTOWA W MOKRZYSKACH – KOSZTY BUDOWY
Etap budowy Czas realizacji Koszt (w zł)

Pierwszy 2020 488 269
Drugi* 2021-2022 3 423 429
Trzeci 2023 2 205 000

Razem 6 116 698

*Przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych 
(finansowanego przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) – kwota 
dotacji: 2 354 187 zł.

Małe Centrum Nauki SOWA

Od 1 września ub. r. szkoły podsta-
wowe w Buczu, Jasieniu i Okocimiu 
rozpoczęły systematyczne zajęcia 
z wykorzystaniem interaktywnych 
tablic, czyli pomocy naukowych 
znacznie uatrakcyjniających na-
ukę i podnoszących efektywność 
pracy pedagogicznej. W ten sposób 

już wszystkie brzeskie „podstawów-
ki” dysponują tym wyposażeniem 
i oprogramowaniem. We wszyst-
kich 12 szkołach realizowany jest 
program „Laboratoria Przyszłości”. 
Gmina Brzesko pozyskała na to za-
danie dofinansowanie z MEiN w wy-
sokości około 1 miliona złotych.

We wrześniu w siedzibie Regio-
nalnego Centrum Kulturalno-Bi-
bliotecznego odbyło się uroczyste 
otwarcie Małego Centrum Nauki 
SOWA. Jest to projekt realizowany 
przez warszawskie Centrum Nauki 
Kopernik przy wsparciu Minister-
stwa Edukacji i Nauki. Brzesko jest 

jednym z 32 miast, które zyskały 
akceptację organizatorów i auto-
rów projektu opiniujących wnioski 
o uwzględnienie ich w programie. 
Centrum funkcjonować będzie 
przez najbliższe pięć lat z opcją 
przedłużenia o lata następne. 
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Dzień po wydarzeniu brzeski sztab 
z siedzibą w Miejskim Ośrodku Kul-
tury poinformował o kwocie 110 053, 
88 zł. Jak zwykle największą jej część 
stanowią datki zebrane do puszek 
(71 941,08 zł). Kolejne części to licy-
tacje Allegro (18 509,80 zł), licytacje 
stacjonarne (12 910 zł) oraz eSkar-
bonka (w chwili zamykania tego 
wydania BIM - 6 693 zł). Kwota jesz-
cze wzrośnie, ponieważ bank wciąż 
przelicza datki w walucie obcej.

O muzyczne emocje na naj-
wyższym poziomie zadbał zespół 
Kulson Band pod przewodnictwem 
Krzysztofa Szydłowskiego. Brzeski 
perkusista specjalnie na tę oka-
zję skomponował utwór pod wie-
le mówiącym tytułem „Stop War”. 
W dalszej części wybrzmiały naj-
większe hity polskiego i światowego 
rocka. W skład zespołu weszli rów-
nież Teresa Szydłowska (klawisze), 
Krzysztof „Arnold” Michalski (gitara 

i wokal), Karol Niemiec (klawisze), 
Mirosław Ciemięga (saksofon), Da-
niel Pabian (bas) i Joanna Gałek 
(perkusja). Zaśpiewali: Agnieszka 
Piekarz, Zuzanna Łazarz i Tomasz Ła-
zarz oraz Jagoda Szydłowska, która 
w przerwie porwała publiczność se-
tem didżejskim. Gościnnie wystąpił 
Krzysztof Musiał oraz tancerze ze 
szkoły tańca Thomas Dance – Jo-
wita Gawor i Kacper Stal oraz Anna 
Ćwierz i Jakub Miękina.

Wolontariusze i licytacje
Na ulicach gminy kwestowało po-
nad stu wolontariuszy. „Najbogat-
sze” tegoroczne puszki należały 
do Julii Klich (2946,29 zł), Jakuba 
Wielgosza (2901,67 zł), Bartosza 
Kuczka (2863,03 zł), Mateusza 
Tekieli (2405, 68 zł) oraz Mai Gra-
bowskiej (2058,87 zł). Pracowników 
MOK-u w liczeniu pieniędzy nie-
zmiennie wspierała delegacja Kra-
kowskiego Banku Spółdzielczego 
(oddział Szczurowa) - Justyna Bat-
ko, Małgorzata Zachara, Bartłomiej 
Mucek i Mariusz Potok.

Nie zawiedli również uczestnicy 
aukcji, zarówno tych internetowych 
jak i stacjonarnych. Przedmioty li-
cytowane przez portal allegro tra-
fiły m.in. do Bydgoszczy, Szczecina, 
Olesna, Augustowa, Zabrza i War-
szawy. Tradycyjnie niezwykłym po-
wodzeniem cieszyły się Złote 
Serduszka ufundowane przez An-
drzeja Mellera. Na portalu allegro 
najdroższe z nich osiągnęło kwotę 
2024 zł. Na stacjonarnych aukcjach 
tegoroczny „serduszkowy” rekord 
to 2100 zł.

Organizatorzy składają również 
podziękowania dla Agencji Ochrony 
VIP Patrol, Pizzerii Soprano, Restau-
racji Piotruś Pan, Urzędu Miejskie-
go w Brzesku oraz firmy GD Sound. 
Sztab wspierały Paulina Toroń, Julia 
Klich, Kamila Batko i Oliwia Marty-
ka. Jak podkreśla dyrektor placówki 
Ewelina Stępień, największe wyrazy 
uznania należą się wolontariuszom, 
bo to głównie ich zaangażowanie 
i bezinteresowność pozwoliły uzy-
skać w tym roku tak satysfakcjonu-
jący wynik. Konrad

31. Finał WOŚP. Imponujący wynik
Za nami 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Finał wyjątkowo udany, bo udało się zebrać ponad 110 tys. zł. Jest to 
drugi wynik w historii brzeskich zbiórek dla WOŚP.

Złote Serduszka podczas aukcji w RCK-B wylicytowali:
Anonimowy darczyńca – 2100 zł
Edmund Leś – 1700 zł
Aneta Bach – 1600 zł
Eryk Kmiecik – 1600 zł
Jerzy Hudyma – 1500 zł
Waldemar Pleszyński – 1500 zł

Serduszka wystawione na portalu 
Allegro powędrowały do Brzeska 
(1125 zł), Jadownik (1640 zł), Augu-
stowa (1225 zł) oraz Rudy Śląskiej 
(2024 zł).

Krzysztof Szydłowski, lider zespołu Kulson Band pozdrawia wszystkich członków 
brzeskiej WOŚP

Julia Klich, wolontariuszka-rekordzistka

Ten nabywca Złotego Serduszka regularnie wspiera WOŚP
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Zasady ponownego użycia oleju
Olej po smażeniu należy schłodzić, przefiltrować np. przez gazę i przelać 
do nieprzezroczystego, zamykanego naczynia. Taki olej można prze-
chowywać w ciemnym, chłodnym miejscu lub lodówce. 

Warto mieć na uwadze spadek jakości oleju po każdym smażeniu 
oraz to, że obecność dodatków, np. przypraw, powoduje szybsze psucie.

Jak rozpoznać, że olej jest zużyty?
Wskazywać może na to ciemny kolor produktu – to może oznaczać, 
że jest on już przepalony, nieprzyjemny zapach, brak małych bąbelków, 
które powinny powstawać podczas smażenia, dymienie czy powstawa-
nie piany w czasie podgrzewania na patelni. W takim tłuszczu powstają 
toksyczne związki, które mogą stanowić przyczynę chorób nowotworo-
wych, neurologicznych, serca czy wątroby. Taki olej nie nadaje się już 
do przygotowywania potraw i należy go zutylizować. 

Jak utylizować zużyty olej w kuchni?
Olej posmażalniczy jest traktowany jako odpad komunalny. Nie może on 
trafiać do kanalizacji, być spalany czy też wylewany w przypadkowych 
miejscach. W naszej gminie możemy oddać go specjalnych pojemni-
ków na zużyty olej i tłuszcz jadalny. Ich rozmieszczenie można sprawdzić 
na mapie: www.segregujolej.pl/mapa. Zużyty olej zostanie oczyszczony 
i ponownie wykorzystany do produkcji biopaliw.

Jak zakupić węgiel zgodnie z ustawą o preferencyjnym zakupie pa-
liwa stałego?
Mieszkaniec składa wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brze-
sku 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 
otrzyma telefoniczną informację o możliwości zakupu i dokonania zapłaty.

Zapłaty za węgiel należy dokonać na konto bankowe Urzędu Miej-
skiego w Brzesku. Cena za 1 tonę węgla wyniesie 1850 złotych brutto. Cena 
ta nie obejmuje kosztów transportu.

Wpłat bez prowizji można dokonywać w Krakowskim Banku Spół-
dzielczym Filia Brzesko przy ulicy Ogrodowej 6.

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

Ponowne wykorzystanie 
oleju w kuchni
Bez oleju trudno wyobrazić sobie gotowanie. Większość 
z nas prawdopodobnie pozbywa się go po jednym smażeniu, 
niektórzy decydują się na jego ponowne użycie. Jak 
przechowywać olej po smażeniu i dlaczego powinien później 
trafić do utylizacji? 

Przypominamy, że trwa zbieranie wniosków na sprzedaż 
węgla przez Gminę Brzesko zgodnie z ustawą o preferencyjnym 
zakupie paliwa stałego.

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

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.
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Plac rekreacyjny 
w Jasieniu
23 stycznia w Urzędzie Miejskim w wyniku przetargu został 
wyłoniony wykonawca budowy placu rekreacyjnego wraz 
z zieloną siłownią przy ulicy Nowy Świat w Jasieniu. 
Spośród dwunastu ofert najwyższą liczbę punktów (100) otrzymała firma 
GOCiN sp. z o.o. z Leżajska, która deklaruje wykonanie zadania za kwotę 
214 925,94 zł. Inwestycja będzie realizowana przy dofinansowaniu pozyska-
nemu przez brzeski samorząd z Programu Obszarów Wiejskich. 

Cały obszar, na którym powstanie park rekreacyjny, zajmuje powierzch-
nię ponad 400 metrów kwadratowych, a spora jego część będzie zagospo-
darowana zielenią, wśród której dominować mają drzewa ozdobne i mio-
dodajne (brzozy, klony i śliwy).

Główną atrakcją parku będzie zabawowy zestaw dla dzieci mogący 
jednorazowo pomieścić 25 osób,  posadowiony na bezpiecznej nawierzch-
ni. W niedalekim sąsiedztwie placu zabaw powstanie zielona siłownia ze-
wnętrzna, której wyposażenie stanowić mają trzy urządzenia do ćwiczeń 
wzmagających kondycję fizyczną i wpływającą na poprawną sylwetkę. Przy 
każdym z tych urządzeń ustawiony będzie tzw. pylon, czyli tablica informu-
jąca o sposobie ćwiczeń.

Do placu zabaw i siłowni prowadzić będzie sieć brukowanych alejek 
i chodników. W ramach tzw. małej architektury przewidziano stojak na ro-
wery, parkowe ławki i kosze na śmieci, a także tablica informacyjna typu 
EDU-INFO zawierająca rys historyczny Jasienia. MB

Widokowa wieża 
w Jadownikach

W drugiej połowie grudnia ub. roku Urząd Miejski ogłosił 
przetarg, który ma wyłonić wykonawcę budowy wieży 
widokowej na Bocheńcu w Jadownikach. Otwarcie ofert 
nastąpiło 19 stycznia br., a to oznacza, że wkrótce zostanie 
wyłoniony wykonawca. 
Inwestycja będzie realizowana dzięki dofinansowaniu przyznanemu 
gminie Brzesko w ramach trzeciej edycji rządowego funduszu Polski Ład 
w lipcu zeszłego roku. Pozyskana przez brzeski samorząd dotacja wynosi 
2 miliony złotych, a koszt zadania został wstępnie oszacowany na wyso-
kości 2,6 mln zł. 

Zgodnie z projektem wieża widokowa stanie w odległości 250 metrów 
od kościółka św. Anny w Jadownikach. Jej wysokość wyniesie 25 metrów, 
a składać się będzie z 6 kondygnacji. Powierzchnia każdej z platform to 
kwadrat o boku 7,3 metra. Budowlę tworzyć ma stalowa konstrukcja 
z drewnianymi wykończeniami. Wokół wieży powstanie wiata oraz inne 
elementy tzw. infrastruktury towarzyszącej, między innymi parkingi.

- Realizacja tego ciekawego zadania w znaczący sposób wzboga-
ci turystyczną ofertę gminy, odkrywając dla odwiedzających wyjątko-
we walory wzgórza Bocheniec. Ten obiekt będzie służyć wszystkim bez 
względu na wiek, pełniąc funkcję poznawczą i ukazując wspaniałą pa-
noramę sięgającą daleko poza tereny administracyjne gminy – mówi 
Tomasz Latocha. 

Jeśli wykonawca zostanie wyłoniony, rozpoczęcie prac powinno na-
stąpić w połowie kwietnia, w dwa dni po zakończeniu badań archeolo-
gicznych, których termin zakończenia wyznaczono na 31 marca. Budow-
la ma być oddana do użytku w maju 2024 roku. KS

Do podpisania umowy dotyczącej dofinansowania budowy parku rekre-
acyjnego w miejscu, w którym niegdyś stał budynek „starej szkoły” w Ja-
sieniu doszło w sierpniu ub. roku w siedzibie Urzedu Marszałkowskiego 
w Krakowie. Dokument podpisali zastępca Departamentu Funduszy Eu-
ropejskich Roman Wcisło oraz burmistrz Brzeska Tomasz Latocha. Sza-
cunkowy koszt inwestycji wynosił wówczas 266 392 złote. W wyniku prze-
targu kwota została obniżona. Przy obecnie galopujących cenach można 
jednak założyć, że zapewne ulegnie zmianie. Na pewno nie zmieni się 
wysokość dofinansowania przyznanego w ramach  Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Jest to 169 505 zł. Gmina Brzesko pokryje pozostałą 
część kosztów ze środków własnych.

Do tej pory Bocheniec najczęściej był oblegany przez motocyklistów. Teraz na 
najwyższym wzgórzu gminy Brzesko przybędzie nowa atrakcja turystyczna

Taki urządzenia zostały zamontowane w zeszłym roku na placu zabaw przy szko-
le Podstawowej nr 1 w Brzesku. Już niedługo podobne pojawią się także w Jasieniu
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Odbudowana OSP Bucze
Podniesienie gotowości bojowej, zakup i uzupełnienie specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz gruntowny remont budynku 
remizy – takie cele przyświecały inicjatorom reaktywowania jednostki OSP Bucze, która przez ponad dekadę praktycznie trwała 
w niebycie. Dzisiaj, po czterech latach od tego wydarzenia można śmiało stwierdzić, że wszystkie plany zostały zrealizowane 
w stu procentach. 

Daniel Szczupał, prezes OSP Bucze:
W Ochotniczych Strażach Pożarnych najważniej-
szy jest zawsze kapitał ludzki. Bez tego nic nie jest 
możliwe. Nawet najlepszy i najdroższy sprzęt 
na nic się nie przyda, jeżeli nie będzie chętnych 
rąk, aby go obsługiwać. Natomiast tam, gdzie 
są chętni ludzie, tam pokona się wszelkie trudno-
ści. Zaczynając od najskromniejszych warunków, 
można dojść do wysokiego stopnia wyszkolenia 
i dobrego wyposażenia w sprzęt. Tacy właśnie 
druhowie skupieni są wokół naszej jednostki. Mo-
tywacją jest dla nas również przychylność samorządowych władz i wielu 
setek mieszkańców Bucza. Działalnością w naszych szeregach coraz bar-
dziej interesuje się młodzież, co znakomicie rokuje na przyszłość. Specjalnie 
dla niej prowadzimy w naszej szkole zajęcia, aby już od najmłodszych lat 
zaszczepić w dzieciach strażackiego bakcyla.

"

Trwająca przez długie lata sytuacja 
niepokoiła wszystkich mieszkańców, 
a wielu z nich wręcz irytowała. Jed-
nostka OSP Bucze istniała jedynie 
na papierze, co ostatecznie skutko-
wało wycofaniem jej z podziału bo-
jowego. Strażackie mundury w tej 
miejscowości można było zobaczyć 
sporadycznie – podczas oficjalnych 
uroczystości i kościelnych obrzę-
dów. Opustoszały budynek remizy, 
który miał pełnić również funkcję 
centrum życia społecznego, zapadł 
w wieloletni letarg. Wszystko zmie-
niło się 30 marca 2019 roku, kiedy to 
grupa energicznych ludzi zwołała 

walne zebranie, na którym odwoła-
no poprzedni zarząd i zapowiedzia-
no gruntowne zmiany. 

Gotowość bojowa
Pracy, z powodu nawarstwiających 
się przez lata zaniedbań, było sporo. 
Przede wszystkim należało w miarę 
szybko uzupełnić i unowocześnić 
wyposażenie. Sporym wzmocnie-
niem gotowości bojowej był zakup 
średniego samochodu strażackie-
go marki mercedes, którego koszt 
w całości pokryty został – na mocy 
decyzji burmistrza – przez Urząd 
Miejski. 

- Zapał, jaki cechuje tych lu-
dzi, jest budujący. Od początku 
dostrzegałem, że przy takim za-
angażowaniu, jesteśmy w stanie 
wspólnie stworzyć kolejne mocne 
ogniwo w łańcuchu działań mają-
cych na celu zwiększenie stanu bez-
pieczeństwa. Śledzę uważnie każdy 
krok w kierunku odbudowy tej jed-
nostki i z satysfakcją odbieram dzi-
siejszy efekt tych starań – komentu-
je Tomasz Latocha tę decyzję i kilka 
następnych dotyczących wsparcia 
dla jednostki z Bucza.

W ciągu ostatnich lat strażnica 
została wyposażona w nowoczesny 
system selektywnego alarmowa-
nia, w szafkach bojowych pojawiło 
się 10 kompletów specjalistycznej 
odzieży, a dwa pojazdy bojowe sys-
tematycznie wzbogacano o nowe 
urządzenia podnoszące skutecz-
ność akcji ratunkowych. Druhowie 
z Bucza coraz częściej wyjeżdżają, 
by nieść ratunek ludziom w sytu-
acjach zagrożenia zdrowia i życia. 
Przez ostatnie trzy lata było tych 

interwencji około pięćdziesięciu. 
Uczestniczą w nich coraz lepiej wy-
kwalifikowani strażacy, którzy syste-
matycznie podnoszą swoje umiejęt-
ności na specjalistycznych kursach 
i szkoleniach. Już sześć osób posia-
da certyfikat ratownika KPP. Zrozu-
miałe jest zatem, że jednym z ostat-
nich nabytków była specjalistyczna 
torba PSP R1. Dzisiaj stan osobowy 
OSP Bucze liczy 22 druhów (w tym 
dwie kobiety oraz członek honoro-
wy, Stanisław Milewski – wieloletni 
prezes tej jednostki). 

Odnowiona strażnica
Zaraz po reaktywacji jednostki roz-
poczęto wdrażanie planu odbu-
dowy i ożywienia budynku remizy, 
który przecież kiedyś był wybudo-
wany z myślą o działalności spo-
łeczno-kulturalnej. Obok podnosze-
nia stanu gotowości bojowej był to 
dla miejscowych druhów i większo-
ści mieszkańców cel priorytetowy. 
Prace prowadzone były metodycz-
nie. W pierwszym roku odnowiono 
i zmodernizowano salę szkolenio-
wą wraz z zapleczem socjalnym. 
W kolejnym etapie przyszedł czas 
na gruntowny remont garażu oraz 
zakup i montaż nowej bramy wjaz-
dowej. W końcowej fazie skupiono 
się na pomieszczeniach zajmują-
cych całe piętro. 

Zarząd OSP Bucze
Prezes – Daniel Szczupał 
Naczelnik – Adam Cisak
Z-ca Naczelnika – Adam Pluszyński
Sekretarz – Albert Minor
Skarbnik – Paweł Gładki
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Ogólnopolski Strażacki Konkurs 
Plastyczny ma na celu zaintereso-
wanie dzieci, młodzieży i twórców 
nieprofesjonalnych ochroną prze-
ciwpożarową, działalnością straży 
pożarnych w tym działań ratow-
niczo-gaśniczych, edukacją, tra-
dycją i życiem strażackich środo-
wisk a także rozwój indywidualnych 
uzdolnień plastycznych. 

Uczestnicy konkursu mogą sto-
sować najróżniejsze techniki przed-
stawiając własne wyobrażenia 
udziału straży pożarnych w dzia-
łalności m.in. edukacyjnej, kultu-
ralnej, historycznej, wychowawczej, 
prewencyjnej. Tematyka konkursu 
obejmuje udział straży pożarnych 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych, 
ratownictwa specjalistycznego, 
działaniach związanych np. z usu-
waniem skutków klęsk żywiołowych 

i ekologicznych oraz wszelkich in-
nych wydarzeniach czy działaniach.

Z organizatorem tegorocznej 
edycji konkursu współpracuje Dy-
rekcja Generalną Lasów Państwo-
wych, która objęła wydarzenie 
honorowym patronatem. W związ-
ku z tym mile widziane były prace 
z akcentem odnoszącym się do za-
gadnienia ochrony środowiska i kli-
matu. Dlatego koordynatorzy gmin-
nego etapu zachęcili uczestników 
konkursu, by w swoich pracach 
uwzględnili temat „Strażacy chro-
nią lasy – lasy chronią klimat! 
Jestem odpowiedzialny z natury, 
czuję klimat”. Eliminacje powiato-
we konkursu zostaną rozstrzygnię-
te do 31 stycznia br., wojewódzkie 
do 28 lutego, natomiast centralny 
finał i ogłoszenie wyników nastąpi 
po 31 marca. JZ 

Konkurs Plastyczny

Rozstrzygnięto gminny etap Ogólnopolskiego Strażackiego 
Konkursu Plastycznego organizowanego przez Związek 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Do konkursu zgłoszono 
blisko 70 prac. Najlepsze z nich zostały zakwalifikowane 
do etapu powiatowego. Nagrody w gminnych eliminacjach 
ufundował Urząd Miejski w Brzesku. 

WYNIKI ETAPU GMINNEGO
PRZEDSZKOLA
I Nagroda: Jan Modrzewski-Barnaś (PP 10 Brzesko)
II Nagroda: Stanisław Nosal (DDP* Jadowniki)
III Nagroda: Wojciech Mrożek (DDP Jadowniki)
Wyróżnienia: Katarzyna Szpulak (PP 3 Brzesko), Iga Klimas (PP 3 Brzesko)

SZKOŁY PODSTAWOWE (KLASY I-IV)
I Nagroda: Antoni Nosal (DDP Jadowniki)
II Nagroda: Bartosz Piwowarski (PSP Bucze)
III Nagroda: Julia Mularz (PSP Bucze)
Wyróżnienia: Barbara Węgrzyn (ZS-P Brzesko), Magdalena Gala 
(DDP Jadowniki)

SZKOŁY PODSTAWOWE (KLASY V-VIII)
I Nagroda: Wojciech Grzegorzek (PSP Szczepanów) 
II Nagroda: Wiktor Hajduk (PSP Jasień)
III Nagroda: Maja Grabowska (PSP Mokrzyska)
Wyróżnienia: Amelia Rudnik (PSP Bucze), Gabriela Płachta (ZS-P Brzesko)
* DDP – Dziecięca Drużyna Pożarnicza

Podsumowanie etapu gminnego konkursu odbyło się w sali obrad Urzędu Miej-
skiego. Nagrody wręczali burmistrz Tomasz Latocha oraz Komendant Gminny 
ZOSP Krzysztof Rachwał. Tak prezentują się najmłodsi laureaci. 

Środki finansowe potrzebne 
na te wszystkie prace gromadzone 
były wielotorowo. Część pieniędzy 
pozyskano dzięki udziałowi w kon-
kursach i grantach skierowanych 
na rozwój jednostek OSP i obsza-
rów wiejskich. Wiele internetowych 
konkursów, takich jak InicjaTyWy 
Carlsberg, często padało „łupem” 
strażaków z Bucza, wspieranych 
gorąco przez lokalną społeczność. 
Coroczne plany przekazywania 
środków z Funduszu Sołeckiego 
na kolejne prace remontowe za-
wsze spotykały się z aprobatą za-
równo Rady Sołeckiej i Zebrania 
Wiejskiego. Łącznie przez cztery 
lata Bucze na remont Domu Ludo-
wego pozyskało z różnych miejsc, 
metodą ziarnko do ziarnka, blisko 
300 tysięcy zł.

We wrześniu 2021 roku Bu-
cze zostało jednym z laureatów 
piątej edycji konkursu „Małopol-
ska Wieś” organizowanego przez 
Zarząd Województwa Małopol-
skiego. Na konto sołectwa trafiła 
nagroda w wysokości 10 tysięcy 
złotych, które przeznaczono na za-
kup kompletu drzwi do wszystkich 
lokali mieszczących się w budyn-
ku. Pojawił się jednak krótkotrwały 
problem, bo po kalkulacji okazało 
się, że przyznana przez kapitułę 
konkursu gratyfikacja może po-
kryć tylko połowę kosztu zakupów. 
Z pomocą przyszedł burmistrz 
Brzeska, który podjął decyzję 
o uzupełnieniu brakującej kwoty 
o kolejne 10 tysięcy. Prezes Daniel 
Szczupał niejednokrotnie podkre-
śla, jak wielkie znaczenie w mo-
dernizacji strażnicy odegrała przy-
chylność brzeskiego samorządu. 

Gmina pomaga
- Bardzo przydatna w przygoto-
waniach do tego konkursu była 
pomoc pracowników Urzędu 
Miejskiego, którzy wspierają nas 
na różne sposoby w realizacji na-
szych planów. Wszyscy dążymy 
do tego, żeby budynek, stojący 
bezużytecznie przez ponad 10 lat, 
znowu tętnił życiem. O tym, że re-
mont strażnicy był nam wszyst-
kim potrzebny, świadczy fakt, 

iż na każdym zebraniu wiejskim 
mieszkańcy jednomyślnie głoso-
wali nad uchwałami w sprawie 
przekazywania kolejnych środ-
ków z funduszu sołeckiego na to 
zadanie. Wieloletnie plany zwią-
zane z tym budynkiem zmierzają 
do ukończenia. Zostały już ostatnie 
szlify, co bardzo nas cieszy. Dziś 
z wielką radością patrzymy w prze-
szłość, pamiętając każde kilka ty-
sięcy pozyskane z najmniejszych 
nawet grantów – podsumowuje 
prezes. Warto w takim razie wspo-
mnieć ostatnie zebranie wiejskie, 
podczas którego mieszkańcy en-
tuzjastycznie przyjęli przekazany 
przez burmistrza czek na 10 tysięcy 
złotych, które zostaną przeznaczo-
ne na zakup mebli. Oni sami po-
stanowili tegoroczny Fundusz So-
łecki wykorzystać na klimatyzację 
i wyposażenie sali konferencyjnej 
Domu Ludowego. To już tylko kwe-
stia najbliższych miesięcy, kiedy 
w Buczu znów zacznie funkcjono-
wać Dom Ludowy z prawdziwego 
zdarzenia. Waldemar Pączek 
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Doświetlone Brzesko
Uliczne oświetlenie odgrywa niebagatelną rolę w bezpiecznym 
poruszaniu się na drogach. Miniony rok upłynął w gminie 
Brzesko pod znakiem kilku ważnych inwestycji w tym zakresie. 
Poniżej przypominamy niektóre z tych zadań.

Strażackie zakupy 2022
Brzeski samorząd na bieżącą działalność jednostek OSP 
przeznaczył w 2022 roku prawie 340 tysięcy złotych. 
Ponadto partycypował w kilku ubiegłorocznych zakupach 
sprzętu przeciwpożarowego niezbędnego w akcjach 
ratunkowych. Przypomnijmy kilka przykładów. 

Pierwszy quad w gminie
Podczas ubiegłorocznej edycji Ma-
łopolskich Dni Bezpieczeństwa mia-
ło miejsce uroczyste wprowadzenie 
do podziału bojowego nowego pojaz-
du zakupionego przez jednostkę OSP 
Poręba Spytkowska. Jest to fabrycznie 
nowy quad o wysokiej mobilności. Za-
kup został sfinansowany w dużej czę-
ści przez WFOŚiGW w Krakowie oraz 
lokalnych sponsorów, wśród których 
jest również Gmina Brzesko. 

OSP Jadowniki 
W zeszłym roku OSP Jadowniki zakupiła nowe elementy sprzętu ratowni-
czo-gaśniczego o łącznej wartości 8 900 złotych. Gmina Brzesko wyłoży-
ła na ten cel 5,5 tysiąca złotych, natomiast 3,4 tysiąca zł to dofinansowa-
nie pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
w ramach programu „Małopolskie OSP”. Ta sama jednostka wzboga-
ciła się o 11 kompletów ochronnych mundurów zakupionych dzięki do-
finansowaniu pozyskanemu z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Koszt zakupu wyniósł 39 985 złotych, dotacja to 39 585 zł. 

OSP Szczepanów 
Jednostka OSP Szczepanów 
wzbogaciła się o sprzęt o łącz-
nej wartości 15 065 zł, który zo-
stał zakupiony przy dofinanso-
waniu z NFOŚiGW w wysokości 
5 982,04 zł. Środki własne to 
wydatek w kwocie 9 083 zł po-
kryty przez Gminę Brzesko. 

W czerwcu ub.r. na terenie Browa-
ru Okocim przeprowadzony został 
montaż nowej syreny alarmowej. 
Za kwotę 51 598,50 zł dokonano de-
montażu przestarzałych urządzeń 
alarmowych, a w ich miejsce zain-
stalowano elektroniczny sprzęt re-
nomowanej firmy. 

Wymiana latarni
W marcu ub.r. zakończył się pierw-
szy etap kompleksowej wymiany 
latarni ulicznych i parkowych. Prace 
wykonywali pracownicy i podwyko-
nawcy TAURON Nowe Technologie 
S.A., a wymiana została przepro-
wadzona w miejscach wskazanych 
przez Urząd Miejski.

W pierwszej kolejności wymiana 
została przeprowadzona na tere-
nie zieleni miejskiej przy placu Kazi-
mierza Wielkiego. Następnie prace 
przesunęły się wzdłuż ulicy Uczest-
ników Ruchu Oporu, zahaczając po 
drodze o ulicę Zieloną, a zakończo-
no je na placu Zwycięstwa. Wszę-
dzie tam zamontowane zostały 
nowe latarnie uliczne. Zakres prac 
objął też ulicę Mościckiego pomię-
dzy Placem Targowym a Galerią 
Odyseja. 

W drugim etapie tego zada-
nia przy ulicy Królowej Jadwigi wy-
mienione zostały wszystkie lampy 
i część słupów, a przy ulicy Szarych 
Szeregów słupy wraz z lampami.

Szczepanów – Długosza 
W marcu ub.r. wzdłuż części ulicy 
Długosza w Szczepanowie przepro-
wadzona została wymiana siedmiu 
lamp sodowych na energooszczęd-
ne lampy typu LED. Zadanie zostało 
sfinansowane ze środków budżeto-
wych gminy, w tym częściowo w ra-
mach Funduszu Sołeckiego miej-
scowości Szczepanów.

Okocim – Zamkowa 
W maju ub.r. dobiegły końca prace 
związane z montażem sześciu no-
wych latarni przy ulicy Zamkowej 
w Okocimiu. Do tej pory droga była 
oświetlona tylko do połowy, w gór-
nej jej części. Nowe latarnie zosta-
ły rozstawione aż po skrzyżowanie 

z drogą krajową DK 75. Była to ko-
lejna w ostatnim czasie inwestycja 
mająca na celu poprawę bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym za-
równo dla zmotoryzowanych jak 
i pieszych. Tym bardziej ważna, 
że wreszcie spełniły się wyrażane 
od wielu lat oczekiwania miesz-
kańców i wszystkich użytkowników  
drogi. Z uwagi na fakt, że wystę-
puje w tym miejscu spora stromi-
zna, a ulica jest stosunkowo wąska, 
uzupełnienie oświetlenia znacznie 
poprawiło komfort poruszania się 
po tej drodze. Koszt zadania wy-
niósł ponad 65 tysięcy złotych i zo-
stał w całości pokryty ze środków 
własnych gminy Brzesko w ramach 
funduszu sołeckiego.

Przejścia dla pieszych 
Na początku grudnia ub.r. został 
przeprowadzony odbiór prac po-
legających na doświetleniu trzech 
przejść dla pieszych położonych 
na terenie gminy Brzesko. Zada-
nie wykonano na podstawie poro-
zumienia brzeskiego samorządu 
z krakowskim oddziałem GDDKiA. 
Łączny koszt tej inwestycji wyniósł 
137 tysięcy złotych. Doświetlone zo-
stały dwa przejścia w Brzesku przy 
ulicy Kościuszki (jedno na wysoko-
ści kładki prowadzącej do szpitala, 
drugie przy węźle autostradowym) 
oraz w Jasieniu przy ulicy Marii Ko-
nopnickiej (w miejscu usytuowania 
fotoradaru). W sumie oświetlenie 
w tych trzech miejscach zostało 
„wzmocnione” ośmioma latarnia-
mi, co znacznie poprawiło stan bez-
pieczeństwa. W międzyczasie dzięki 
współpracy Urzędu Miejskiego z fir-
mą LEŚ przy ulicy Powstańców War-
szawy wymienione zostały trzy la-
tarnie. Koszt wymiany wyniósł około 
23 tysięcy złotych.
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Remonty przystanków

Tuż przed końcem poprzedniego roku zostały zakończone remonty sied-
miu wiat przystankowych na terenie gminy Brzesko. W dwóch innych 
miejscach pojawiły się zupełnie nowe konstrukcje. 

Te nowe wiaty stanęły przy ulicy Goetzów Okocimskich (naprzeciw 
dworku) w Okocimiu oraz przy ulicy Kasztelana Spytka w Porębie Spyt-
kowskiej. Koszt ich zakupu i montażu (wraz z fundamentami) wyniósł 
20 tysięcy złotych. Już wcześniej ustalono sześć wiat przeznaczonych 
do remontów, które już przeprowadzono. Trzy murowane konstrukcje od-
nowiono przy ulicy Mickiewicza (na wysokości parku Goetza) w Brzesku, 
przy drodze krajowej 75 u zbiegu z Czerwoną Drogą w Okocimiu oraz przy 
Domu Ludowym w Jadownikach. Remontom poddane zostały też trzy 
wiaty metalowe – przy ulicy Galicyjskiej w Sterkowcu, przy Prostej w Jasie-
niu oraz przy Małopolskiej w Jadownikach. Poza programem naprawio-
no wiatę przy ulicy Nad Uszewką w Buczu. Ten remont wymuszony został 
przez akt wandalizmu. Koszt remontów tych siedmiu przystanków wyniósł 
około 23 tysiące złotych. OHZ

Zmodernizowana 
ulica Jana Pawła II 
Blisko milion złotych wydał brzeski samorząd na dwie inwestycje wykonane 
w ostatnim kwartale 2022 roku na ulicy Jana Pawła II Brzesku. Równolegle 
prowadzone były budowa ścieżki rowerowej z chodnikiem dla pieszych oraz 
montaż oświetlenia ulicznego. Prace zakończone zostały w grudniu ubie-
głego roku.

Ścieżka rowerowa z chodnikiem powstała na odcinku o długości około 
600 metrów (plus 100 metrów w kierunku ulicy Okulickiego) i jest kontynu-
acją istniejącego już chodnika. Koszt tej inwestycji wyniósł 588 944 złotych 
i został w całości pokryty ze środków własnych gminy. 

Zakończono także zlecony przez Urząd Miejski montaż ulicznego oświe-
tlenia. W sumie postawiono 28 latarni, które oprócz ulicy Jana Pawła II 
oświetlają także ulicę Sikorskiego. Odbiór tej inwestycji został już dokonany, 
co skutkowało podłączeniem lamp do sieci energetycznej. Wartość tego 
zadania wyniosła 362 203 złotych.
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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 „Gmi-
na przyjazna seniorom”.

Formularze wniosków Seniora można pobrać 
osobiście w Urzędzie Miejskim i na miejscu otrzy-
mać Ogólnopolskiej Karty Seniora. Cała proce-
dura trwa około 2 minut. 

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

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

Zimowe 
utrzymanie dróg 
Urząd Miejski informuje, że w gminie Brzesko 
działania polegające na odśnieżaniu i zimo-
wym utrzymaniu dróg koordynują sołtysi i prze-
wodniczący osiedli. Za sprawne wykonywanie 
usług z tym związanych odpowiadają nastę-
pujące firmy:

Bucze, Mokrzyska, Szczepanów, 
Sterkowiec, Wokowice
Usługi Brukarskie KLEC-BUD Klecki Paweł, 
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

WAŻNA
INFORMACJA

Karta Seniora
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BĄDŹMY RAZEM
 POZNAJMY SIĘ

KOBIETY KOBIETOM 4 MARCA, RCK-B, GODZ. 15.00
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Podziękowania dla przedsiębiorców

Opłatkowe spotkanie strażaków

W ostatnią sobotę stycznia odbyła 
się po raz trzeci gala, podczas której 
burmistrz Brzeska Tomasz Latocha 
honoruje okolicznościowymi listami 
gratulacyjnymi przedsiębiorców re-
gularnie wspierających inicjatywy 
podejmowane przez Urząd Miejski 
oraz podległe mu instytucje. Wzo-
rem lat ubiegłych jednym z punk-
tów spotkania była prezentacja 
inwestycji zrealizowanych w ubie-
głym roku. Nakreślone zostały też 
plany inwestycyjne i gospodarcze 
na ten rok. 

- Przez ostatnie 32 lata wła-
dze każdej kadencji realizują wiele 
zadań i projektów przy wsparciu 
lokalnych przedsiębiorców. Z tej 
współpracy w różny sposób ko-
rzystają nasi mieszkańcy. Taka 
symbioza dobrze wpływa na po-
czucie identyfikacji z nasza gmi-
ną i międzyludzkie reakcje. Nie ma 
praktycznie przedszkola czy szko-
ły, które przynajmniej raz nie do-
świadczyłyby pomocy udzielanej 
przez rodzimy biznes. Brzeskie fir-
my ściśle współpracują z naszymi 

placówkami kulturalnymi, wspie-
rając wiele inicjatyw mających 
na celu integrację społeczeństwa 
w trakcie współfinansowanych wy-
darzeń o masowym charakterze. 
Przedsiębiorcy dzielą się z nami 
też swoim doświadczeniem, inspi-
rując nas przy projektowaniu no-
wych przedsięwzięć wpływających 
na rozwój społeczno-gospodarczy 
naszej gminy – podsumowuje bur-
mistrz, który cztery lata temu wpro-
wadził do kalendarza stałych wy-
darzeń uroczyste spotkania mające 

na celu zacieśnienie relacji pomię-
dzy samorządem, a przedsiębiorca-
mi. Do podziękowań od burmistrza 
dołączają się dyrektor Wydziału 
Strategii i Rozwoju Barbara Kuczek 
oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury Ewelina Stępień. Obie pa-
nie ściśle współpracują z brzeskim 
firmami, które wspierają organi-
zowane przez Urząd Miejski i MOK 
najważniejsze projekty o charak-
terze kulturalnym i promocyjnym, 
spośród których wiele ma zasięg 
ponadlokalny.

W Domu Ludowym w Okocimiu odbyło się tradycyjne spotkanie opłat-
kowe zorganizowane przez burmistrza Brzeska oraz Zarząd Gminny ZOSP 
w Brzesku. Uczestniczyli w nim pełniący funkcję wiceprezesa ZG ZOSP 
burmistrz Tomasz Latocha, komendant powiatowy PSP w Brzesku bryg. 
Janusz Potera, prezes Zarządu Powiatowego ZOSP Marian Zalewski, pre-
zes ZG ZOSP Marian Czarnik, wiceprezes ZG ZOSP Leszek Klimek, komen-
dant gminny ZOSP Krzysztof Rachwał, kapelan powiatowy PSP i OSP ksiądz 
Grzegorz Sroka, dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Barbara Kuczek 
oraz przedstawiciele wszystkich jednostek OSP działających na terenie 
gminy Brzesko. 

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i przedstawienia za-
mierzeń, jakie planują druhowie w tym roku. Burmistrz Brzeska złożył stra-
żakom podziękowania za ich dotychczasowy trud i zaangażowanie. Przed-
stawił również opis działań brzeskiego samorządu wspierającego bieżące 
funkcjonowanie jednostek strażackich. 

W gminie Brzesko działa 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, zrze-
szających aktualnie 246 czynnych strażaków. W trzech jednostkach kilka 
lat temu powstały Dziecięce Drużyny Pożarnicze – w Jadownikach, Porębie 
Spytkowskiej i Szczepanowie. Świadczy to o dobrze prowadzonej działal-
ności edukacyjnej i promocyjnej, dzięki której dzieci i młodzież zdobywają 
niezbędną wiedzę na temat np. udzielania pierwszej pomocy. Chętnie też 
wstępują w szeregi OSP. 
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NOWOROCZNIE I KARNAWAŁOWO

6 stycznia w Brzesku w tym roku miał szczególną wymowę, bo właśnie tego dnia przez miasto po raz dziesiąty przemaszerował 
organizowany przez Urząd Miejski oraz parafię pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła …

… Orszak Trzech Króli

Kulminacyjny punkt Święta Trzech Króli nastąpił na brzeskim Rynku. 

…a w role trzech mędrców ze Wschodu wcielili się Krzysztof Bigaj, Stanisław 
Kita i Piotr Wyczesany.

Wszyscy ci, którzy na ten dzień założyli stroje nawiązujące do wydarzenia, 
otrzymali nagrody i upominki ufundowane przez Urząd Miejski. 

Pochód prowadziła Miejska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Wiesława Porwisza,…

Gospodarzami uroczystości byli ksiądz dziekan Józef Drabik oraz burmistrz Brze-
ska Tomasz Latocha. 

Burmistrz Tomasz Latocha: 
W tym roku, aby uatrakcyjnić oprawę orszaku, Urząd Miejski za-
kupił, oprócz tradycyjnych koron, nawiązujące do święta sztandary 
i chorągiewki, po które chętnie sięgali uczestnicy uroczystości. Zwró-
ciliśmy się także do ogólnopolskiej Fundacji „Orszak Trzech Króli”, 
która przekazała nam okolicznościowe śpiewniki i gazetki. W imieniu 
organizatorów i własnym serdecznie dziękuję mieszkańcom naszej 
gminy, którzy tak licznie wzięli udział w tym radosnym wydarzeniu, 
które w naszej tradycji i kulturze ma ważne znaczenie. 

"

Orszakowi towarzyszyli jeźdźcy skupieni wokół Konik Klubu 
Wojciecha Rosy. 
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Koncert Noworoczny
W szczelnie wypełnionych wnętrzach 
Bazyliki Mniejszej w Szczepanowie 
odbył się Noworoczny Koncert Or-
kiestry Dętej Uście Solne pod batu-
tą Dawida Nowaka. Repertuar tego 
niecodziennego wydarzenia złożony 
był niemal w całości z najpiękniej-
szych polskich kolęd i pastorałek. 
Zakończył się brawurowym wykona-
niem „Marszu Radeckiego” Johanna 
Straussa, utworu najczęściej roz-
brzmiewającego w czasie karnawa-
łu. W koncercie wystąpili bocheński 
wokalista Karol Makuch oraz Alek-
sandra Kaim i Katarzyna Szlachta 
reprezentujące brzeski MOK. Tuż po 
ostatnim takcie w całym kościele 
rozległy się zasłużone oklaski. 

Działaniami Orkiestry Dętej Uście 
Solne zawiaduje stowarzyszenie o tej 
samej nazwie. W imieniu zarządu po-
dziękowania organizatorom koncertu 

i licznie zgromadzonym słuchaczom 
złożyli Hanna Zemanek i Marek Bier-
nat. Dodatkowego smaczku wyda-
rzeniu dodaje fakt, iż pani Hanna 
w przeszłości regularnie uczestniczy-
ła w zajęciach prowadzonych przez 
instruktorów Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Brzesku, dlatego specjalne 
słowa za wieloletnie wsparcie i wy-
znaczanie artystycznej ścieżki skiero-
wała do Teresy i Krzysztofa Szydłow-
skich oraz Eweliny Stępień (będącej 
obecnie dyrektorem placówki). 

Głównymi organizatorami kon-
certu byli kustosz Sanktuarium św. 
Stanisława ksiądz prałat Władysław 
Pasiut oraz burmistrz Brzeska To-
masz Latocha. W organizację wyda-
rzenia były też zaangażowane Urząd 
Miejski w Brzesku, Miejski Ośrodek 
Kultury oraz Parafia Rzymsko-Ka-
tolicka pw. św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Szczepanowie. WK 

Styczeń tradycyjnie upłynął w atmosferze wielu wydarzeń nawiązujących do świąt Bożego 
Narodzenia, powoli wchodząc w rytm karnawałowy. Mieszkańcy mieli możliwość uczestniczyć 
w licznych koncertach, których repertuar składał się głównie z kolęd i pastorałek wzbogaconych 
o największe przeboje muzyki klasycznej. Po dłuższej przerwie zawitał też do Brzeska jazz.

Trzy razy Ziarenka
Noworoczne występy scholi Zia-
renka Nadziei na scenie brzeskie-
go MOK-u wpisały się już na stałe 
w lokalny kalendarz imprez. Trady-
cja podtrzymana została również 
w tym roku za sprawą trzech kon-
certów pt. „Bóg w sercu rodzi się”, 
które grupa zaprezentowała w dru-
gi weekend stycznia. Występ pełen 
dziecięcej szczerości i energii jak 
zwykle pozwalał spojrzeć publicz-
ności z nieco innej strony na tema-
tykę Bożego Narodzenia. W charak-
terystyczny dla siebie sposób dzieci 
wykonały przed publicznością star-
sze i nowsze utwory o tematyce 
świątecznej oraz kolędy i pastorałki. 

Grupa Ziarenka Nadziei istnieje 
od blisko ćwierćwiecza, wychowując 

kolejne pokolenia młodzieży. Od sa-
mego początku kierownikiem mu-
zycznym „Ziarenek” jest Andrzej 
Gicala. Dziś sprawami związanymi 
z zespołem zajmują się również Da-
niel Majcher, Nina Górska i Justyna 
Zapiór, a opiekunem duchowym 
jest ksiądz Stanisław Chełmecki. 
„Ich profesjonalizm, licznie organi-
zowane próby, nieustający opty-
mizm i wiara w podopiecznych 
stały się gwarancją odniesionego 
sukcesu. Należy wszystkim wyżej 
wymienionym pogratulować świet-
nego przygotowania wykonawców, 
właściwego doboru repertuaru, ca-
łej oprawy muzycznej, co przełożyło 
się na mile spędzony czas i przy-
jemne wrażenia odbiorców” - czy-
tamy na stronie zespołu. KW
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Jazz Weekend
Początek stycznia Miejski Ośro-
dek Kultury przeznaczył na rozpo-
wszechnianie mniej popularnych 
gatunków muzyki. Podczas dwu-
dniowego wydarzenia pod nazwą 
Jazz Weekend na scenie zapre-
zentowały się duet Bolewski&Tubis 
oraz zespół Wonky Town. Oba pro-
jekty w pewnym sensie „odczaro-
wują” jazz, przełamując stereotypy 
mówiące, że jest to muzyka skiero-
wana jedynie do określonych grup 
społecznych. Ci pierwsi wzięli bo-
wiem na tapet utwory legendy pol-
skiej alternatywy, drudzy pomiędzy 
autorskie kompozycje wpletli inter-
pretacje hitów muzyki popularnej.

Radosław Bolewski oraz Maciej 
Tubis zawitali do Brzeska ze swo-
im programem „Obywatel Jazz”. 
Przedstawili własne wersje stworzo-
nych przez Grzegorza Ciechowskie-
go utworów Republiki i Obywatela 
G.C, aranżowane na wokal, perku-
sję, fortepian i syntezator basowy. 
Instrumentarium na pozór ubogie, 
szczególnie ze względu na brak gi-
tar. Artyści już od pierwszego utwo-
ru udowodnili, że jest to wrażenie 
całkowicie mylne.

Członków sześcioosobowe-
go zespołu jazzowo-popowego 
Wonky Town połączyło wyjątkowe 
miejsce – Akademia Muzyczna im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Bydgosz-
czy. W ponad półtoragodzinnym 
instrumentalnym występie muzycy 
balansowali pomiędzy klasycznym 
jazzem a funkiem, popem i rytma-
mi latynoskimi.

- Jeżeli dzięki temu projektowi 
chociaż kilka osób przestało bać 
się słowa „jazz”, to zadanie można 
uznać za wykonane – podsumo-
wuje dyrektor MOK-u Ewelina Stę-
pień. KW

Karnawałowo
18 stycznia uczniowie Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Brzesku zaprezentowali się w Koncercie 
Karnawałowym. Impreza była muzycznym 
podsumowaniem pierwszego semestru roku 
szkolnego. Na scenie Miejskiego Ośrodka Kul-
tury wystąpiło w sumie osiemnastu solistów, 
chór i dwa zespoły instrumentalne. Pub-
liczność miała okazję usłyszeć na żywo in-
strumenty prezentujące (bez względu na kry-
terium podziału) właściwie wszystkie grupy. 
Ciekawostką były mniej popularne instru-
menty jak choćby ksylofon, czy cajon, choć 
z drugiej strony, dla sympatyków szkoły takie 
dźwięki nie powinny już być zaskoczeniem. 
Uważni widzowie mogli podczas występów 
zaobserwować, jaka jest różnica między 
klarnetem a obojem, czy między skrzypca-
mi a altówką. Często bagatelizowane przez 
laików szczegóły mają bowiem kolosalne 
znaczenie dla muzyków.

Po koncercie kwiaty i podziękowania 
na ręce dyrektor szkoły Ilony Latochy-Dylews-
kiej przekazali burmistrz Tomasz Latocha 
oraz wicestarosta Maciej Podobiński. Nie był 
to z całą pewnością ostatni występ uczniów 
brzeskiej szkoły muzycznej w gościnnych 
progach MOK-u, w związku z czym pole-
camy śledzić pojawiające się na stronach 
obu placówek plakaty i informacje. KW, fot. 
Marek Żuk
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Brzeska orkiestra 
noworocznie
Początek stycznia był niezwykle pracowity dla Miejskiej Orkiestry Dętej 
w Brzesku. Muzyków pod batutą Wiesława Porwisza po raz pierwszy 
w tym roku można było zobaczyć i usłyszeć na czele Orszaku Trzech Króli 
6 stycznia. 

Wieczorem tego samego dnia orkiestra koncertowała w koście-
le parafialnym p.w. Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu. Podzielonemu 
na cztery części występowi przyświecał cytat Jana Pawła II: „Jakże pięk-
ne i wzruszające są kolędy, które tradycja wszystkich narodów oplotła 
wokół Bożego Narodzenia! Ileż w nich głębokich myśli, a nade wszystko 
jak wiele czułej radości skierowanej do tego Bożego Dzieciątka, które 
w Świętą Noc przyszło na świat!”. Muzykom towarzyszyła 12-osobowa 
grupa śpiewacza „Jadowniczanie” wraz z solistkami – Kornelią Szy-
dłowską i Julią Kostrzewą. Wybrzmiały głównie klasyczne kolędy i pa-
storałki, choć nie zabrakło niespodzianek. Wśród nich pojawiła się m.in. 
instrumentalna wersja Last Christmas - świątecznego przeboju grupy 
„Wham!”. W podobnym tonie utrzymany był kolejny koncert, który odbył 
się 22 stycznia w Domu Ludowym w Jadownikach.

W przyszłym roku brzeska orkiestra obchodzić będzie jubileusz 
110-lecia działalności. Obecnie zespół liczy 32 członków w wieku od 12 
do 70 lat. Pod przewodnictwem obecnego kapelmistrza muzycy koncer-
tują od 1993 roku. KW, fot. Krzysztof „Flesz” Wasyłek

Jasełka na wesoło

W niedzielny wieczór 15 stycznia br. scena wypełnionego po brzegi Domu 
Ludowego w Jadownikach była miejscem debiutu aktorskiego harcerzy ze 
Szczepu Czarnego im. Bohaterów Państwa Podziemnego z Jadownik. Za-
grali oni sztukę „Jasełka na wesoło”, spektakl rozpisany na 5 aktów, w którym 
widzowie przenieśli się do Betlejem i zobaczyli sceny związane z Bożym Na-
rodzeniem, które wydarzyły się przed 2 tysiącami lat. A na wesoło dlatego, 
że w tradycyjny „jasełkowy scenariusz” wpleciono teksty i sceny znane choć-
by z klasyków kina akcji. W postać św. Józefa wcielił się komendant Hufca, 
a zarazem Szczepu Czarnego, phm. Bartłomiej Turlej. O oprawę muzyczną 
wydarzenia zadbał prowadzony przez Katarzynę Dudek szkolno-harcerski 
chór „Niesforne nuty”, tworzony przez dzieci działające w Szczepie Czarnym 
jak i młodzież niezrzeszoną, a uczącą się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Jadownikach. Partie solowe były wykonywane przez Zuzanne Nizioł i Ma-
cieja Grzyba. Oprawę świetlną i dźwięk zapewnili Karol Dobrzański i Mateusz 
Bujak z firmy KOŁEK Light&Sound.

Wśród licznej publiczności na zaproszenie harcerzy odpowiedzieli mię-
dzy innymi burmistrz Brzeska Tomasz Latocha, przewodnicząca Rady Miej-
skiej Maria Kądziołka oraz radni miejscy Jadwiga Dadej, Barbara Borowiec-
ka oraz Jarosław Sorys, dyrektor ZS-P w Jadownikach Tomasz Wietecha 
oraz ksiądz Sylwester Mroczek. Ze względu na olbrzymie zainteresowanie 
i prośby płynące od mieszkańców spektakl zostanie powtórzony 29 stycznia 
o godz. 18:00, ponownie w Domu Ludowym w Jadownikach. BT



21Brzeski Magazyn Informacyjny
Styczeń 2023

KULTURA

Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzesku działa na te-
renie miasta już od 10 lat. Kształci dziesiątki dzieci 
w grze na różnych instrumentach, poszerza wie-
dzę o muzyce, pozwala rozwijać talenty i zdol-
ności muzyczne, daje radość wspólnego muzy-
kowania, umożliwia publiczne występy. Spośród 
grona absolwentów kilkunastu kontynuuje naukę 
w szkołach muzycznych II stopnia, a kilku już stu-
diuje na akademiach muzycznych. Absolwenci ci 
są naszą dumą i potwierdzeniem, że działalność 
naszej szkoły na terenie miasta i okolic Brzeska 
ma sens i jest bardzo potrzebna. Staramy się za-
pewniać naszym uczniom kształcenie na możli-
wie wysokim poziomie - dbamy o jak najlepsze 
edukowanie uczniów. 

Dzięki dofinansowaniu do warsztatów 
uczniowie mogli uczestniczyć w warsztatach 
i kursach prowadzonych przez wspaniałych 
i uznanych muzyków, a równocześnie wspania-
łych pedagogów Akademii Muzycznych z Kra-
kowa, Katowic i Warszawy.

Warsztaty odbyły się dla uczniów klas:
Gitary, perkusji, akordeonu, saksofonu, klarne-
tu, wiolonczeli i oboju. Prowadzili je odpowied-
nio: dr Miłosz Mączyński z Akademii Muzycznej 
im K. Pendereckiego w Krakowie, dr Maciej Ha-
łoń z Akademii Muzycznej im K. Pendereckiego 
w Krakowie, prof. dr hab. Paweł Paluch z Akade-
mii Muzycznej im K. Pendereckiego w Krakowie, 
prof. dr hab. Jerzy Główczewski z Akademii Mu-
zycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, 
dr hab. Piotr Lato z Akademii Muzycznej im K. 
Pendereckiego w Krakowie, prof. dr hab. Zdzisław 
Łapiński z Akademii Muzycznej im K. Penderec-
kiego w Krakowie, dr hab. Arkadiusz Krupa z Uni-
wersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie. 

W warsztatach brało udział 62 uczniów, 
którzy mieli niepowtarzalną okazję do szlifo-
wania swoich umiejętności i rozwijania talentu 
pod okiem niezwykłych pedagogów i muzyków 
koncertujących w kraju i za granicą. Konfron-
tacja z wybitnymi instrumentalistami i pedago-
gami nobilituje uczniów, podnosi rangę ich za-
interesowań i pasji oraz szkoły, a ponadto uwagi 
wyrażane przez zaproszonych gości – nawet je-
żeli są podobne do tych, które słyszą na lekcjach 
– nabierają większego znaczenia. Koncerty zaś 
zagrane przez zaproszonych gości dały możli-
wość przeżycia muzyki „na żywo” i z bliska w wy-
konaniu wybitnych instrumentalistów.

Cała społeczność szkoły jest ogromnie 
wdzięczna firmie CANPACK i z całego serca dzię-
kuje za umożliwienie zorganizowania tak wspa-
niałych wydarzeń. ILD

Muzyka drogą rozwoju
Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku składają ogromne podziękowania firmie CANPACK za zaangażowanie 
się w sprawy rozwoju uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku. Firma CANPACK pozytywnie odpowiedziała na prośbę naszej 
szkoły o wsparcie swojej działalności dydaktycznej „Muzyka drogą rozwoju – organizacja warsztatów i kursów prowadzonych 
przez uznanych artystów”. 
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Rok 2022 wielu zapamięta jako rok 
pełen wyzwań. Nas ogromnie cie-
szy liczba wypożyczanych książek 
mimo tych rozmaitych zawirowań. 
W ciągu minionego roku czytelnicy 
w bibliotekach w Brzesku i w filiach 

wypożyczyli aż 129 943 książki! Od-
było się to podczas 52 050 wizyt, 
a Powiatowa i Miejska Bibliote-
ka Publiczna ma 5 205 zarejestro-
wanych użytkowników. Popular-
nością cieszą się także publikacje 

elektroniczne, do których bibliote-
ka wykupuje kody dostępu – w ten 
sposób wypożyczono 3 920 pozycji.

Wraz z końcem roku poznaliśmy 
także najaktywniejszych czytelników 
i najchętniej wypożyczane tytuły. 
W rankingu czytelników najmłod-
si zajmują pierwsze dwa miejsca, 
a także kilka innych w zestawieniu. 
Jednak dorośli czytelnicy również 
potrafią bić prawdziwe rekordy 
i wypożyczać blisko 300 książek. To 
naprawdę imponujące wyniki, któ-
rych serdecznie gratulujemy!

W rankingu wypożyczeń, po-
dobnie jak w statystykach półrocz-
nych, na pierwszym miejscu naj-
chętniej wypożyczanych książek 
przez czytelników dorosłych plasuje 
się powieść Sabiny Jakubowskiej 
„Akuszerki”. Po tę powieść ustawia 
się też najdłuższa kolejka oczekują-
cych. Gratulujemy rodzimej autorce 
poczytności i popularności nie tylko 
w naszym regionie. Kolejne miej-
sca zajmują książki dla dzieci i mło-
dzieży. Sporo tutaj lektur szkolnych, 
na doskonałej pozycji utrzymuje się 
także książeczka z serii o Kici Koci. 
Na naszej top liście wśród powie-
ści dla dorosłych są kolejno Har-
lan Coben, Gabriela Gargaś i Edyta 
Świętek. To ich książki osiągały wy-
sokie statystyki wypożyczeń.

Od stycznia 2023 r. nasi czytel-
nicy rozpoczęli tworzenie kolejnej 
„Top listy”. Jesteśmy bardzo cieka-
wi, jak przedstawiać się ona będzie 
w nowym roku, a także, czy na liście 
najaktywniejszych czytelników po-
jawią się nowe nazwiska. MS

Lista najchętniej 
wypożyczanych 
książek w 2022 roku
1. Akuszerki, Sabina Jakubowska, 

2022 (68 wypożyczeń)
2. Detektyw Pozytywka, Grzegorz 

Kasdepke, zilustrował Piotr 
Ryche, 2019 (40 wypożyczeń)

3. Kicia Kocia na plenerze, napi-
sała i zilustrowała Anita Gło-
wińska, 2021 (39 wypożyczeń)

4. Niesamowite przygody dzie-
sięciu skarpetek (czterech pra-
wych i sześciu lewych), Justyna 
Bednarek, zilustrował Daniel de 
Latour, 2015 (38 wypożyczeń)

5. Szkoła latania, scenariusz i ry-
sunki Janusz Christa, 2017 (38 
wypożyczeń)

6. Lew, czarownica i stara szafa, 
C. S. Lewis, ilustrowała Pauline 
Baynes (38 wypożyczeń)

7. Mów mi Win, Harlan Coben, 
2021 (36 wypożyczeń)

8. Zostań moim aniołem, Gabriela 
Gargaś, 2020 (35 wypożyczeń)

9. Mitologia: wierzenia i podania 
Greków i Rzymian, Jan Paran-
dowski, 1992 (34 wypożyczeń)

10. Zniewoleni, Edyta Świętek, 2021 
(33 wypożyczeń)

Rok pełen książek
Styczeń to w bibliotekach, podobnie jak i w wielu innych jednostkach, czas podsumowań 
i sprawozdań. O ile przygotowywanie tych ostatnich nie należy do przyjemności, to jednak 
cieszy, gdy wskazują one dobre wyniki. 
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Zakupiony sprzęt kosztował blisko 
20 tysięcy złotych, a w jego skład 
wchodzą mikser analogowy i dwie 
kolumny aktywne firmy Yamaha 
oraz dwa mikrofony bezprzewo-
dowe marki Shure. Do 20-kana-
łowej konsoli mikserskiej można 
podłączyć jednocześnie 16 mikro-
fonów, co pozwala profesjonalnie 
nagłośnić nawet monumentalne 
widowiska. Zestaw jest kompaty-
bilny z wszystkimi możliwymi urzą-
dzeniami stosowanymi obecnie 
przy organizacji wydarzeń kultu-
ralnych. Głośniki charakteryzu-
ją się wysoką mocą i zapewniają 
brzmienie o wysokiej rozdzielczo-
ści. Mikrofonów Shure specjalnie 
rekomendować nie trzeba, bo jest 
to marka ceniona na całym świe-
cie, chętnie wykorzystywana przez 

profesjonalne agencje artystyczne 
i koncertowe. Całość to gwaran-
cja komfortu, który odczuwać będą 
użytkownicy tego sprzętu.

Rok pełen inwestycji 
W ciągu ostatnich kilkunastu mie-
sięcy w szkole zwanej popularnie 
„Jedynką” nastąpiło wiele istot-
nych zmian. Wystarczy wymienić 
przebudowane boisko sportowe, 
nowy plac zabaw z wyposażeniem, 
zrewitalizowane zielone tereny 
okalające oba obiekty, wymienio-
ny dach oraz system odwodnienia 
na szkolnym budynku oraz kapi-
talny remont ogrodzenia od strony 
południowej. 

Jednym z najważniejszych za-
dań była przebudowa boiska spor-
towego. Stara asfaltowa płyta 

została zastąpiona w pełni bezpiecz-
ną nawierzchnią ze sztucznej trawy. 
Inwestycja, której całkowity koszt 
wyniósł około 250 tysięcy złotych, 
została zrealizowana przy dofinan-
sowaniu z programu „Małopolska 
Infrastruktura Rekreacyjno-Spor-
towa MIRS” w wysokości 44 tysię-
cy złotych. Większa część kosztów 
(ponad 200 tysięcy złotych) została 
pokryta ze środków własnych gmi-
ny Brzesko.

Niemal równolegle prowadzone 
były prace związane z rewitalizacją 
zieleni na terenie bezpośrednio są-
siadującym z boiskiem. Zasadzone 
zostały nowe drzewa i krzewy, a tak-
że byliny i rośliny miododajne. Koszt 
tego zadania wyniósł 41 241,90 zło-
tych, z czego 34 396 zł to środki wła-
sne gminy Brzesko, a 6 845 zł to 
dofinansowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Krakowie. 

Kilka zadań wykonano z wyko-
rzystaniem funduszu remontowe-
go szkoły. W lecie wymieniony zo-
stał dach i układ rynien. Wykonano 
odwodnienie terenu od strony po-
łudniowej, remontom zostały pod-
dane również cztery ciągi komu-
nikacyjne – dwa wejścia do szkoły 
i dwa na zaplecze. Ostatnią ubie-
głoroczną inwestycją był remont 
ogrodzenia szkoły od strony po-
łudniowej. Teraz jest to metalowa 
konstrukcja panelowa, ułatwiająca 
dojazd poza ogrodzenie i dopusz-
czająca jego systematyczną roz-
budowę. Za szkolnym budynkiem 
od strony południowej znajduje się 
stare koryto Uszwicy. 

Pełna symbioza
Dyrektor szkoły Piotr Podłęcki pla-
nuje sukcesywne utwardzanie te-
renu i wyrównanie go do wysokości 
boiska. W ten sposób powstać ma 
teren, który może w przyszłości być 
wykorzystany jako na przykład miej-
sce budowy nowej hali sportowej. 
Gdyby tak się stało, obecna sala 
gimnastyczna mogłaby wówczas 
zostać zaadaptowana na potrzeby 
mieszczącej się w tym samym bu-
dynku Szkoły Muzycznej I stopnia. 

- To są oczywiście plany dale-
kosiężne, ale możliwe do zrealizo-
wania. Przeprowadzone w ostatnim 
roku inwestycje w znacznym stop-
niu wpłynęły na poprawę szkolnej 
i przyszkolnej infrastruktury. Wraz 
z nauczycielami, uczniami i ich ro-
dzicami jesteśmy bardzo wdzięczni 
panu burmistrzowi i radnym miejskim 
za ujęcie tych zadań w ubiegłorocz-
nym budżecie – mówi Piotr Podłęcki. 

W budynku przy ulicy Głowac-
kiego funkcjonują w pełnej sym-
biozie dwie placówki oświatowe – 
Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Szkoła 
Muzyczna I stopnia. Obie systema-
tycznie się rozwijają, a poczynione 
ostatnio inwestycje mają istotny 
wpływ na wyniki nauczania. Z roku 
na rok wzrasta liczba uczniów brze-
skiej „Jedynki”, która już niedługo 
stanie się szkołą „dwuciągową”, 
czyli placówką, w której nauka od-
bywać się będzie przynajmniej 
w dwóch oddziałach w każdym 
roczniku. Już teraz istnieją tutaj dwa 
oddziały I klasy, trzy II klasy oraz po 
dwie IV oraz V klasy. MB

Nagłośnienie dla „Jedynki”
W Szkole Podstawowej nr 1 w Brzesku odbyło się spotkanie, podczas którego burmistrz Brzeska Tomasz Latocha przekazał 
dyrektorowi „Jedynki” Piotrowi Podłęckiemu zakupiony przez Urząd Miejski nowy, wysokiej jakości sprzęt nagłaśniający, 
który będzie przydatny podczas szkolnych uroczystości i innych wydarzeń wymagających profesjonalnej obsługi technicznej. 
Nagłośnienie służyć ma także mieszczącej się w tym samym budynku Szkole Muzycznej I stopnia, dlatego w spotkaniu 
uczestniczyła również dyrektor tej placówki Ilona Latocha-Dylewska. 

Najważniejsze bezpieczeństwo dzieci
Od początku 2023 roku dzieci z gminy Brzesko pobierające naukę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złotej 
dowożone są na lekcje nowym samochodem marki renault Trafic, który Urząd Miejski, na podstawie decyzji burmistrza Tomasza 
Latochy, zakupił tuż przed końcem ubiegłego roku za 177 tysięcy złotych.
Poprzedni pojazd, mający spory przebieg prze-
jechanych kilometrów, był już mocno wyeksplo-
atowany i coraz częściej wymagał kosztownych 
napraw. Z tego powodu co jakiś czas zdarzały się 
kilkudniowe przerwy w dowozie wychowanków 
SOS-W, co zakłócało proces edukacyjny, kompli-
kowało też życie dzieciom i ich rodzicom. Nawet 
po naprawach stan pojazdu daleki był od stan-
dardów zapewniających pełne bezpieczeństwo. 
Wypożyczanie samochodów zastępczych nie 
było łatwe, bo aut spełniających wymagania do-
tyczące transportu osób niepełnosprawnych nie 
jest wiele. Każde takie „zastępstwo” wiązało się 
z dodatkowymi kosztami. Dlatego burmistrz Brze-
ska Tomasz Latocha podjął decyzję o zakupie no-
wego pojazdu, który spełnia wszelkie wymagania 

pod kątem stuprocentowego bezpieczeństwa 
i wygodnego podróżowania, mając na uwa-
dze, że samochodem przemieszczają się dzieci, 
których zdrowie i życie są wartością nadrzędną. 
Minęło trochę czasu od podjęcia decyzji do prze-
prowadzenia transakcji, bo kupno specjalistycz-
nego środka transportowego również nie jest ła-
twą sprawą.

- Ustaliliśmy z panem burmistrzem, że auto 
musi być zupełnie nowe, aby zapewnić dzieciom 
maksimum komfortu i bezpieczeństwa. Tymcza-
sem do salonów samochodowych rzadko trafiają 
pojazdy spełniające oczekiwania osób niepełno-
sprawnych. Udało nam się wreszcie dokonać za-
kupu zgodnego z naszymi wymaganiami. Nie dość, 
że odpowiada wszelkim normom wynikających 

z przepisów, to jeszcze jego cena jest bardzo atrak-
cyjna – mówi dyrektor WEKiS Urszula Białka.

Nowy samochód marki renault Trafic w chwili 
zakupu miał przebieg … 10 km. Gmina Brzesko za-
płaciła za niego 177 000 zł brutto i jest to cena usta-
lona po twardych negocjacjach, bo sprzedawca 
w początkowej fazie rozmów podał kwotę wyższą.

Od 2 stycznia dzieci korzystają z cichutkiego 
i wygodnego pojazdu w kolorze zielonym. Barwa 
nie jest przypadkowa, przez fachowców okre-
ślana jest jako przyjazna, co potwierdzają same 
dzieci i ich rodzice. Zieleń, co dowodzą doświad-
czenia, to kolor łatwo rozpoznawalny przez osoby 
słabowidzące. Pojazd może być również wykorzy-
stywany przez inne szkoły i przedszkola oświato-
we pomiędzy dwoma „obowiązkowymi” kursami.
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Do tegorocznego przeglądu zgłosiło się ponad 80 solistów i zespołów, któ-
rych opiekunowie przekazali komisji konkursowej nagrania do wstępnych 
przesłuchań. W wyniku pierwszej selekcji do finałowego etapu zakwalifiko-
wano 38 wykonawców, którzy o nagrody i wyróżnienia rywalizowali w ośmiu 
kategoriach. Najliczniej obsadzona była grupa uczniów klas IV-VI szkół 
podstawowych. Nagrody i wyróżnienia zostały rozdane podczas galowego 
Koncertu Laureatów, który odbył się 28 stycznia w Sanktuarium św. Jakuba 
w Brzesku. Galę poprowadził Wojciech Rosa. KW (Fot. – Krzysztof „Flesz” 
Wasyłek)

LAUREACI
GRAND PRIX – Zuzanna Nizioł (parafia pw. św. Prokopa Opata 
w Jadownikach

PRZEDSZKOLA
Zespoły – 1. Krasnale (ZS-P Brzesko), 2. Sówki (PP nr 1 Brzesko), 
3. Przyjaciele Jezuska (Przedszkole Parafialne im. bł. Karoliny Kózki 
w Mokrzyskach).

SZKOŁY PODSTAWOWE
Soliści (klasy I-III): Aleksandra Grodny (ZS-P Jadowniki), Kamila Bil 
(ZS-P Sufczyn), 3. Tatiana Krzywda (PSP Gnojnik)
Soliści (klasy IV-VI): 1. Julia Biernat (parafia pw. św. Małgorzaty w Dęb-
nie), Zofia Łazarz (PSP 3 Brzesko), 3. Gabriela Markuszewska (parafia 
pw. Ducha Świętego w Sufczynie)
Soliści (klasy VII-VIII): 1. Wiktoria Płaneta (Dębińskie Centrum Kultury), 
2. Nikola Podstawska (PSP Biadoliny Szlacheckie), 3. Marcel Jakubas 
(parafia pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba w Brzesku).
Zespoły (klasy IV-VI) – 1. Ziarenka Nadziei (parafia Miłosierdzia Boże-
go w Brzesku), 2. Jadowniczanki (parafia pw. św. Prokopa Opata w Ja-
downikach), 3. Niesforne Nuty (ZS-P Jadowniki). 
Zespoły (klasy VII-VIII) – 1. Chór Decek (Dębińskie Centrum Kultury), 
2. Scholka Jakubowa (parafia pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba 
Apostoła w Brzesku).

SZKOŁY ŚREDNIE
Soliści: 1. Kornelia Woda (Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brze-
sku), 2. Julianna Stawiarz (LO im. Mikołaja Kopernika w Brzesku), 3. Mi-
lena Zelek (ZSTiB). 
Zespoły: 1. Dźwięczni (Miejski Ośrodek Kultury), 2. Żuki Mariusza (para-
fia pw. św. Mikołaja Biskupa w Tymowej), 3. Schola Bliżej Nieba (parafia 
Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu)

Kolędy i pastorałki

XVIII Brzeski Konkurs Kolęd i Pastorałek „O Muszlę św. Jakuba” przeszedł do historii. Organizatorami jednego z najbardziej 
prestiżowych przeglądów w regionie były Gmina Brzesko, Parafia pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba oraz Starostwo Powiatowe. 
Nagrodę główną w tym roku wyśpiewała Zuzanna Nizioł z Jadownik. 
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JURORZY
Organizatorzy zadbali – jak zwykle – aby konkursowe występy oceniało 
profesjonalne jury. Nagrody przyznane przez wytrawnych znawców mu-
zyki i aktywnych artystów mają wyjątkowe znaczenie i podnoszą prestiż 
przeglądu. 

W tym roku w składzie jury ponownie znalazła się związana z Brzeskim 
Konkursem od wielu lat Marcelina Gawron – wybitna wokalistka i in-
strumentalistka. Funkcję przewodniczącego jury pełnił tym razem Mar-
cin Jajkiewicz – aktor, wokalista jazzowy, musicalowy i estradowy. 
W pracach jury uczestniczył także Krystian Jaworz – aranżer, kompo-
zytor, jako instrumentalista używający najczęściej trąbki klasycznej i for-
tepianu jazzowego.

WYRÓŻNIENIA
Jurorzy zgodnie przyznają, że w tym roku poziom był niezwykle wyrów-
nany. Na festiwalowym podium są jednak tylko trzy stopnie, a kandy-
datów do stanięcia na jednym z nich było znacznie więcej. Osoby, które 
otrzymały „tylko wyróżnienia”, mogą mieć uzasadnione powody do sa-
tysfakcji, bo ich wysokie umiejętności doceniła nie tylko komisja konkur-
sowa, ale i licznie zgromadzona publiczność, nagradzając ich występy 
gromkimi brawami. Wśród wyróżnionych znalazły się:

Słoneczka Faustynki (PP im. św. S. Faustyny w Brzesku) – przedszkola
Boże Nutki (parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Iwkowej) – kla-
sy IV-VI
Dominika i Gabriela Szczepanek (parafia pw. Trójcy Przenajświętszej 
w Okocimiu) – szkoły średnie 
Paulina Cieluch (parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu) – kla-
sy I-III 
Amelia Majcherczyk (świetlica parafialna św. Jakuba w Brzesku) – kla-
sy VII-VIII
Aleksandra Pluszewska (parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Biadolinach Radłowskich – klasy IV-VI
Kinga Świerczek (ZSTiB w Brzesku) – szkoły średnie 
Maciej Grzyb (PSP 1 Jadowniki) – klasy IV-VI
Karol Hebda (ZS-P Brzesko) – klasy IV-VI

OPIEKUNOWIE
Nad przygotowaniem uczestników konkursu czuwa cały sztab opie-
kunów i instruktorów, którzy mają spory wkład w odniesione przez ich 
wychowanków sukcesy. Godziny pracy na próbach owocują nie tylko 
splendorami. Nabyte podczas przygotowań umiejętności pozostają już 
na całe życie, a dla wielu start w konkursie staje się motywacją do dal-
szej wytężonej pracy. Historia tego przeglądu wskazuje, że wielu jego 
laureatów ze sceną artystyczną związanych zostaje zawodowo, w czym 
zasługa ich mentorów. W tym roku szczególne powody do satysfakcji 
ma Angieszka Piekarz, której wychowanką jest Zuzanna Nizioł, laureat-
ka Grand Prix. Pani Agnieszka przygotowywała też do występu Kornelię 
Wodę oraz zespół „Dźwięczni”, które zajęły pierwsze miejsca w katego-
rii szkół średnich. Dwa pierwsze miejsca wyśpiewali też wychowanko-
wie Sylwii Pasek, która zajęcia wokalne prowadzi w kilku instytucjach. 
Równie zapracowany jest, prawdopodobnie najbardziej utytułowany 
instruktor tego konkursu, Andrzej Gicala, w tym roku zdobywca jednej 
pierwszej nagrody. Zwycięstwa w poszczególnych kategoriach święto-
wały ponadto Edyta Klimek i Dorota Zych-Witkowska (ZS-P Brzesko), 
Katarzyna Dudek (ZS-P Jadowniki) oraz Maria Biernat (parafia pw. św. 
Małgorzaty w Dębnie). Grono opiekunów, których wychowankowie się-
gnęli po „medalowe” miejsca, uzupełniają:

Justyna Bil (ZS-P Sufczyn)
Karolina Bodek oraz Małgorzata Mól (parafia pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Iwkowej)
Michał Chrobak (świetlica parafialna św. Jakuba w Brzesku)
Paulina Chudyba (parafia pw. św. Prokopa Opata w Jadownikach)
Alicja Cieluch oraz Iwona Mikołajek (parafia pw. Trójcy Przenajświętszej 
w Okocimiu) 
Aleksandra Kaim (LO im. Mikołaja Kopernika w Brzesku)
Marta Klimek (PP nr 1 Brzesko)
Zuzanna Kuliszewska (parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Biadolinach Radłowskich)
Łukasz Pachel (parafia pw. św. Mikołaja Biskupa w Tymowej)
Andrzej Piotrowski (ZS-P Brzesko)
Anna Rudnik oraz Ewa świerczek (ZSTiB Brzesko)
Anna Siciarz (PSP Gnojnik)
Katarzyna Tyka (PP im. św. s. Faustyny w Brzesku) 
Barbara Zelek (parafia pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła 
w Brzesku, PSP 3 Brzesko)

Dyrektor Konkursu ks. Marcin Natonek: 
Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem 
i ma swoją renomę. To zasługa wielu osób, ka-
płanów, którzy opiekowali się tym konkursem 
w poprzednich latach – księdza Marcina Gaz-
dy, księdza Jacka Walczyka, księdza Stanisła-
wa Kaczki. To ich praca. Chciałbym ją konty-
nuować, by jak najwięcej młodych ludzi (bo to 
dla nich jest ten konkurs), miało motywację 
do rozwijania swoich pasji muzycznych, okazję 
do przełamania stresu przed występami przed 
publicznością. Wielu uczestników to debiutan-
ci. (wypowiedź dla Gościa Tarnowskiego)

"
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Mundial Zawodów w Lyonie
Od 2002 roku przedstawiciele małopolskich szkół średnich uczestniczą w Mundialu Zawodów organizowanym w Lyonie. 
W ostatniej edycji tego wydarzenia tymi reprezentantami byli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku, 
prezentując urządzenia mechatroniczne, informatyczne oraz swoje umiejętności i obszary zainteresowań.

Głównym celem Mundialu Zawodów jest prezen-
tacja i promocja zawodów charakterystycznych 
dla danego regionu. Targi dają możliwość po-
równania standardów kształcenia obowiązują-
cych w różnych krajach, zapoznania się uczniów 
i nauczycieli z różnymi metodami przygotowania 
młodych ludzi do wyboru zawodu oraz poznania 
zasad i form współpracy szkół z podmiotami go-
spodarczymi, w których organizowane są prak-
tyki zawodowe.

Organizatorem Mundialu Zawodów jest 
francuskie stowarzyszenie AROM zajmujące się 
kształceniem i orientacją zawodową. Uczestnika-
mi imprezy byli uczniowie, ich rodzice, nauczyciele 

oraz specjaliści zajmujący się przygotowaniem 
do wyboru zawodu. Mundial Zawodów odbywa 
się w formie targów ekspozycyjnych. Przy sto-
iskach uczniowie prezentowali zawody, które 
w przyszłości będą wykonywać.

W ciągu czterech dni targów edukacyjnych 
stoiska szkół odwiedziło ponad 100 tysięcy osób. 
Odwiedzający stoisko brzeskiej Zielonki, intere-
sowali się polskim systemem kształcenia oraz 
podziwiali prezentowane przez uczniów urządze-
nia i rozwiązania z branży mechatronicznej oraz 
informatycznej. Dużą popularnością cieszyły się 
przygotowane przez naszych programistów qu-
izy, zaprogramowane i drukowane na drukarce 

3D przedmioty, breloczki, Wieża Eiffla oraz repli-
ka Pucharu Świata. Termin Mundialu Zawodów 
zbiegł się z terminem Mundialu w piłce nożnej 
w Katarze. Pikanterii dodawał fakt, że w ostatnim 
dniu targów nasza reprezentacja rozgrywała 
mecz z Francją, który obserwowaliśmy wspólnie 
ze sporą grupką uczestników targów w przygoto-
wanej na naszym stoisku strefie kibica. Po meczu 
okazało się, że wracamy do kraju w tym samym 
czasie co nasi piłkarze, z tą różnicą, że oni na tar-
czy, a my z tarczą, z podziękowaniami i gratu-
lacjami za godne reprezentowanie Małopolski, 
tak naprawdę Polski, które otrzymaliśmy i wciąż 
otrzymujemy od władz województwa małopol-
skiego. Nie udałoby się to przedsięwzięcie gdyby 
nie postawa, profesjonalizm i spore umiejętności 
zawodowe naszych uczniów – Patryka Drabika, 
Bartosza Rzepy, Michała Sachy, Patryka Wójto-
wicza oraz Magdaleny Dudek. Dziękuję za pra-
cę i profesjonalne podejście do promocji szkoły 
Panu Markowi Jadczakowi oraz za duży wkład 
pracy w przygotowanie uczniów oraz sprzętu 
Panom: Wojciechowi Nowackiemu i Krzysztofowi 
Serafinowi. Dziękuję wszystkim pozostałym na-
uczycielom, którzy uczestniczyli w przygotowa-
niach do tej tygodniowej wyprawy, za wyposa-
żenie nas w pyszne ciasteczka, które zadowoliły 
podniebienia odwiedzających nas gości.

Gratuluję władzom województwa małopol-
skiego, że dokonały trafnego wyboru, delegując 
ekipę Zielonki do reprezentowania Regionu w tak 
doniosłym i prestiżowym wydarzeniu. Wspólnie 
daliśmy radę i udowodniliśmy, że dobre polskie 
szkoły do których zalicza się brzeska szkoła mogą 
konkurować ze szkołami Unii Europejskie. Cieszę 
się, że mogłem osobiście uczestniczyć w tym wy-
darzeniu z tak wspaniałą EKIPĄ. Jerzy Soska

SAVE WATER – PODSUMOWANIE KONKURSU
Organizatorzy konkursu SAVE WATER zapraszają na wystawę prac konkursowych w Bibliotece Pedagogicznej w Brzesku (czynną 
do 17 LUTEGO 2023, w godzinach otwarcia placówki - ul. Piastowska 2B). Można na niej obejrzeć zarówno prace wyróżnione jak 
i nagrodzone, autorstwa uczniów ZSP w Jadownikach oraz PSP w Okocimiu. 
Na początku roku szkolnego 
2022/2023 rozpoczął się VI Autorski 
Konkurs Języka Angielskiego SAVE 
WATER dla klas 0-8 Szkoły Podsta-
wowej, organizowany przez nauczy-
ciela języka angielskiego Kornelię 
Jakubowską – Żółty we współpracy 
z Biblioteką Pedagogiczną w Tar-
nowie - Filią w Brzesku, Szkołą Języ-
kową Helen Doron w Brzesku i przy 
wsparciu wydawnictw językowych 
Pearson, Macmillan i Oxford. Kon-
kurs ten odbył się w ZS-P w Jadow-
nikach oraz PSP w Okocimiu. 

Uczniowie biorący udział w tym 
konkursie mogli rozwinąć swoje 
zdolności zarówno plastyczne, jak 
i językowe. Konkurs miał wiele celów, 
ale naważniejsze z nich to: uwrażli-
wienie uczniów na piękno i znaczenie 
WODY w otaczającej nas przyrodzie, 
a tym samym na problemy ekolo-
gii i ochrony środowiska, rozwijanie 
kreatywności uczniów w oparciu 
o techniki multimedialne, a także 

motywowanie uczniów do pogłę-
biania wiedzy z języka angielskie-
go. W konkursie wzięło udział 65 
uczniów. KŻ 

WYRÓŻNIENI UCZNIOWIE
KLASY 0-III
ZS-P Jadowniki: Emilia Kozub, Aleksandra Grodny, Zuzanna Marmol, Fi-
lip Borowiec, Kamil Kargól, (klasa 2), Antonina Kondziołka, Alicja Kot, Lena 
Marmol, Katarzyna Duch, Maurycy Żółty, Julia Grodny, Matylda Krzywda, 
Emilia Koczwara, Kacper Czub.
PSP Okocim: Ava Pośladek, Antonina Wiśniowska, Wiktor Michałek, Marika 
Kulka, Hubert Grochola, Wiktoria Sady, Lidia Czernecka, Elżbieta Osada. 
KLASY IV-VI
ZS-P Jadowniki: Małgorzata Sidorko, Julia Zacher.
PSP w Okocimiu: Dawid Michałek, Julia Nowak.
KLASY VII-VIII
ZS-P Jadowniki: Oliwia Wanat, Weronika Nowak, Julia Lipka, Dawid Kurnik.

Organizatorzy konkursu i projektu kierują serdeczne podziękowania 
do sponsorów, jakimi są: Szkoła Językowa Helen Doron w Brzesku, Wy-
dawnictwa Językowe Pearson, Macmillan i Oxford, a także Kino Planeta 
w Brzesku - za vouchery dla wyróżnionych uczniów na film Avatar – pod-
wodny świat; BOSiR - za karnety na basen w ramach nagród. W tym roku 
podziękowania od organizatorów płyną również do prywatnych sponso-
rów Państwa Pauliny i Krzysztofa Kondziołków, za wspaniałe gry planszo-
we dla autorów najlepszych prac konkursowych.
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Zapraszamy serdecznie do skorzystania ze stypendiów dla dziewczy-
nek na semestralne Kursy Programowania w Gigantach Programowania 
w Brzesku. Stypendia dostępne dla dziewczynek od 7-15 roku życia. 

Stypendia są ufundowane przez Koło Gospodyń Miejskich Brzeszczanki 
i Fundację FemFun. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt te-
lefoniczny z Gigantami Programowania w Brzesku pod numerem telefonu 
669 984 804.

GIGANCI 
PROGRAMOWANIA

BĄDŹMY RAZEM
 POZNAJMY SIĘ

KOBIETY KOBIETOM 4 MARCA, RCK-B, GODZ. 15.00
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MIEJSKI OŚRODEK 
KULTURY W BRZESKU

ogłasza konkurs plastyczny
„WSTRZYMAŁ SŁOŃCE, RUSZYŁ ZIEMIĘ – ROK KOPERNIKA”

– wygraj voucher do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
lub do Planetarium Centrum Nauki Kopernik.

KONKURS ODBĘDZIE SIĘ W CZASIE FERII ZIMOWYCH 
(30 STYCZNIA – 11 LUTEGO 2023)

Celem konkursu jest promocja Strefy Odkrywania Wyobraźni i Aktywno-
ści SOWA w Brzesku oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku szkolnym (od 7 lat) oraz 
młodzież do 18 roku życia.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest odwiedzenie Strefy Odkry-
wania Wyobraźni i Aktywności SOWA w Brzesku w czasie ferii zimowych 
(w godzinach otwarcia). 

Każdy uczestnik przynosi ze sobą wykonaną własnoręcznie pracę pla-
styczną na kartce formatu A3 (technika dowolna), której tematyka bę-
dzie nawiązywała do Roku Kopernika. 

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci (7–12 lat), 
młodzież (13–18 lat). Spośród wszystkich zgłoszonych prac, specjalnie 
powołana komisja wyłoni 14, które zostaną nagrodzone równorzędnymi 
nagrodami, czyli voucherem do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 
lub Planetarium CNK.

Regulamin i szczegóły dotyczące konkursu są dostępne na stronie: 
mok-brzesko.pl.
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Imiona – dziedzictwo kultury
Z końcem 2022 roku ukazał się e-bo-
ok „Imiona – dziedzictwo kultury. 
Zmienność imiennictwa w polskich 
środowiskach lokalnych na przykła-
dzie rzymskokatolickiej parafii Ja-
downiki (Podgórne) w Małopolsce 
w latach 1784-2005” autorstwa Sa-
biny Jakubowskiej. Ta monumen-
talna publikacja została wydana 
nakładem Księgarni Akademickiej, 
współfinansowana jest ze środków 
Województwa Małopolskiego. Jej 
współwydawcą jest Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Jadownickiej. 

Jak twierdzi sama autorka, książ-
ka pozwala spojrzeć w interdyscypli-
narny sposób na kwestię motywacji 
nadawania imion w środowiskach 
lokalnych. Łączy dogłębną analizę 
antroponimii jednej miejscowości 

z historią regionalną i szerokim kontekstem kulturowym. Daje możliwość re-
fleksji nad światem uniwersalnych wartości, towarzyszących ludziom od naj-
dawniejszych czasów, a przy tym nie przestaje być przestrzenią konkretu. 
Jadowniki - małopolska wieś o długiej historii, obserwowana przez autorkę 
przez pryzmat nadawanych przez wieki imion, jawi się tutaj jako mikroko-
smos, pełen zaskakujących powiązań międzyludzkich i dziejowych, a przecież 
jest tylko jednym z wielu światów. Ta perspektywa zachęca do sięgnięcia po 
książkę zarówno historyków, regionalistów, językoznawców czy antropologów, 
ale także czytelników, którzy nie muszą być w tej dziedzinie specjalistami. MS

Sabina Jakubowska, dotychczas znana jest czytelnikom jako twórczyni 
nagrodzonych powieści – „Akuszerki” (2022) oraz „Dom na Wschodniej” 
(2015). 

Niezwykłe znalezisko trafiło do muzeum
9 września 2022 r – dzień przed upamiętnieniem 80. rocznicy zagłady brzeskich Żydów podczas remontu jednej z kamienic przy 
ulicy Chopina robotnicy natknęli się na wyjątkowe znalezisko. Z kolei 26 stycznia br., w przeddzień Międzynarodowego Dnia 
Pamięci o Ofiarach Holokaustu w brzeskim muzeum odbyło się otwarcie nowej ekspozycji opartej właśnie na tym depozycie.

W skład znaleziska wchodzą wkład do mezuzy 
(zwitek pergaminu z fragmentem Tory umiesz-
czany zwyczajowo w specjalnym pojemniku 
przymocowanym do framugi drzwi wejściowych), 
zwitek pergaminu z tefilin (pudełeczka z mo-
dlitwą) oraz różnego rodzaju księgi – od Księgi 

Życia, przez Torę aż po książkę dla dzieci w języku 
jidysz.

Główną odpowiedzialną za ocalenie tych 
artefaktów jest Anna Brzyska, znana z aktywnej 
działalności na rzecz utrwalania pamięci o ży-
dowskiej społeczności miasta i okolicy. 

Latem 2022 roku obecna właścicielka kamie-
nicy rozpoczęła remont budynku.  Pomyślałam 
że może zgodzi się wyciąć fragment framugi ze 
śladem po mezuzie (…). Podeszłam, żeby po-
rozmawiać o tym z ekipą budowlaną Pana Zbi-
gniewa Szczeciny. Umówiliśmy się, że pracowni-
cy przekażą moją prośbę właścicielce budynku; 
myślałam, że wrócę do tej historii najwcześniej 
za kilka miesięcy. Byłam w szoku, kiedy dosłow-
nie po godzinie zadzwonił do mnie Pan Michał 
Szczecina i powiedział, że na strychu kamienicy 
zostały odnalezione żydowskie książki! – pisała 
pani Anna na stronie internetowej stowarzysze-
nia „Pamięć i dialog. Wspólna historia” (brzesko-
-briegel.pl). 

Po kilku dniach udałam się do prof. Jona-
thana Webbera licząc, że Pan profesor będzie 
mógł ustalić, fragmenty jakich książek udało się 
odnaleźć. Jednocześnie zaczęłam badać histo-
rię kamienicy i ludzi, którzy mieszkali w niej przed 
wojną. (…) Na początku myśleliśmy, że może uda 
się zrozumieć, do kogo należały te książki i od-
naleźć potomków tych ludzi. Jednak okazało się 
to niemożliwe. Książki nie miały żadnych ozna-
czeń, które mogłyby wskazywać na ich właści-
cieli, a dłuższe badania historii kamienicy i za-
mieszkałych w tym budynku ludzi wskazują na to, 
że raczej nie przeżyli wojny. Zrozumieliśmy, że to 
niezwykłe świadectwo historii nie może pozostać 
w prywatnych rękach, że jego właściwe miejsce 
– to brzeskie muzeum – czytamy dalej. Cała hi-
storia, podzielona na trzy dłuższe teksty dostępna 
jest na stronie Stowarzyszenia. KW

Taniec światła z wodą
Do 28 lutego w sali wystawien-
niczo-odczytowej Regionalnego 
Centrum Kulturalno-Bibliotecz-
nego czynna jest wystawa ma-
larstwa Janiny Drużkowskiej-Ca-
der, zatytułowana „Taniec światła 
z wodą – powaby i powidoki na-
tury”. Ekspozycja dostępna jest 
dla zwiedzających w godzinach 
pracy biblioteki. 

Janina Drużkowska-Cader to 
urodzona w 1953 roku mieszkanka 
Brzeska, emerytowana nauczy-
cielka fizyki i matematyki (m.in. 
w latach 1988-1992 LO im. Mikoła-
ja Kopernika w Brzesku). Od pię-
ciu lat jest członkiem akwarelo-
wej grupy w krakowskim Centrum 
Kultury Podgórza, prowadzonej 
przez Ewę Gadnicką-Włodarczyk. 
Swój warsztat doskonaliła także 
na warsztatach on-line u Krysty-
ny Lubański, Krzysztofa Ludwina 
i Adama Papke. Utrzymuje stały 
kontakt z Grupą Krakowską z Willi 
Decjusza w Krakowie, korzystając 
z wykładów Beaty Zuby. Syste-
matycznie wyjeżdża na coroczne 
plenery do Poronina, Kazimierza 
nad Wisłą i pabianickiego Aflo-
parku. Inspiruje się sposoba-
mi uprawiania malarstwa przez 
światowej sławy akwarelistów – 
Yuko Nagayamę i Shirley Trevenę. 

W ostatnich dwóch edycjach or-
ganizowanego przez Centrum 
Kultury Podgórza konkursu „Cztery 
pory roku” zdobyła druga i trzecią 
nagrodę. W 2022 roku otrzymała 
wyróżnienie w konkursie „Sercem 
i pędzlem” organizowanym przez 
Miasto Kraków. Jej prace pre-
zentowane były na wystawach 
zbiorowych między innymi w Kra-
kowskim Forum Kultury, Klubie Ka-
zimierz oraz we wnętrzach Willi 
Decjusza. MS 

Wernisaż wystawy odbył się 
14 stycznia br. Wydarzeniu to-
warzyszył recital Magdaleny 
i Krzysztofa Kaniów. 
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W reprezentacji Polski Andrzej Iwan rozegrał 29 
meczów, w których strzelił łącznie 11 goli. Był uczest-
nikiem Mistrzostw Świata w 1978 oraz 1982 roku. Na 
mundialu w Hiszpanii zajął z kadrą trzecie miejsce. 
W swoim dorobku miał również cztery tytuły Mi-
strza Polski. W rozgrywkach ekstraklasowych roze-
grał 269 meczów, strzelając w nich 90 goli.

Swoje piłkarskie piętno odcisnął również jako 
szkoleniowiec Okocimskiego Brzesko, w którym 
pracował w latach 2003 – 2005. Pracę w naszym 
Klubie rozpoczął 02.01.2003, zastępując wówczas 
trenera Janusza Kubonia. Zespół pod jego wodzą 
w sezonie 2002/2003 zakończył na trzecim miej-
scu w IV lidze. W kolejnym sezonie zdobył z dru-
żyną mistrzostwo IV ligi gr. wschodniej co dawało 
możliwość uczestniczenia w barażach o III ligę 

z Kmitą Zabierzów.  Z Okocimskim pożegnał się 
dokładnie 25 kwietnia 2005 roku, a jego miejsce 
zajął trener Zbigniew Kordela.

Z przyjściem trenera Andrzeja Iwana wiązano 
w klubie wielki nadzieje. Po półrocznym rozpo-
znaniu w klubie podjęto decyzję o szturmie na III-
-ligę. Miał w tym pomóc szkoleniowiec oraz kilku 
doświadczonych zawodników, których wówczas 
udało się ściągnąć do Brzeska m.in. Krzysztof Pa-
lej, Jarosław Dzięciołowski, Marcin Manelski oraz 
Jarosław Palej. Trener ściągnął do Brzeska rów-
nież młodych Wiślaków takich jak: Piotr Stawar-
czyk oraz Tomasz Metz.

W czasie pracy w brzeskim klubie trener An-
drzej Iwan nie bał się stawiać również na brzeską 
młodzież. Za jego kadencji w drużynie seniorów 

zadebiutowali w wieku 16 lat Sergiusz Kostecki, 
Jarosław Ulas, Bogumił Szafrański oraz 17-latko-
wie Łukasz Drużkowski, oraz Tomasz Grzyb.

Rodzinie i najbliższym w imieniu Zarządu, 
trenerów, zawodników oraz pracowników Oko-
cimskiego Klubu Sportowego składamy wyrazy 
szczerego współczucia. (okocimski.com)

Wspominamy Andrzeja Iwana
27 grudnia w Krakowie w wieku 63 lat zmarł były piłkarz reprezentacji Polski oraz 
były szkoleniowiec Okocimskiego Brzesko Andrzej Iwan.

Śp. Andrzej 
Grzelak

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość, że w wieku 63 lat 
zmarł Andrzej Grzelak, długoletni 
członek Zarządu Cechu Rzemieślni-
ków, Małych i Średnich Przedsiębior-
ców w Brzesku, znany i szanowany 
obywatel gminy Brzesko. W rze-
mieślniczym środowisku ceniony za 
fachowość, jako mistrz w zawodach 
budowlanych był wieloletnim człon-
kiem Państwowej Komisji Egzami-
nacyjnej przy Izbie Rzemieślniczej 
w Tarnowie. Za swoje zasługi wie-
lokrotnie nagradzany resortowymi 
odznaczeniami. 

Odszedł człowiek wielu pasji. 
Zapamiętany zostanie między in-
nymi jako wspaniały organizator 
zawodów wędkarskich. W wolnych 
chwilach oddawał się malarstwu 
i rzeźbiarstwu, a swoje prace pre-
zentował na licznych wystawach or-
ganizowanych w RCK-B. Był jednym 
z głównych pomysłodawców i bu-
downiczych tradycyjnej szopki bo-
żonarodzeniowej na brzeskim Rynku. 

Zawsze wesoły, pogodny, lu-
biany przez wszystkich, nigdy nie 
odmawiał pomocy potrzebują-
cym, chętnie wspierał działalność 
wielu organizacji charytatywnych, 
a szczególnie słotwińskiej parafii.

Zbigniew Bartman (65) – Okocim
Maria Bigaj (90) – Brzesko
Jan Chwała (70) – Jadowniki
Zofia Czernecka (85) – Jadowniki 
Bolesław Duda (90) – Jasień 
Leszek Glapiński (32) – Okocim
Jacek Gniadek (41) – Brzesko
Józefa Janicka (87) – Brzesko

Stanisław Kalwara (63) – Brzesko
Maria Kantor (85) – Brzesko 
Władysław Kądziołka (92) – Brzesko
Florian Król (69) – Brzesko 
Helena Kuciel (63) – Brzesko 
Zofia Kuliś (94) – Brzesko
Józef Kurnik (93) – Jadowniki 
Zbigniew Pukal (80) – Jasień

Alojzy Roczniak (80) – Brzesko
Bogusława Rzymska (91) – Brzesko
Halina Skrzekucka (81) – Brzesko 
Stanisław Stec (86) – Brzesko
Krzysztof Stefek (84) – Brzesko
Jan Świerczek (60) – Brzesko
Maria Tomasik (92) – Mokrzyska
Dariusz Wesołowski (57) – Mokrzyska
Józef Wojkowski (61) – Poręba 
Spytkowska
Józef Wójcik (67) – Jadowniki

Odeszli w grudniu

Pamięci ks. Stanisława Urbańskiego
23 grudnia 2022 roku, w wieku 72 lat życia, w 46. roku kapłaństwa, zmarł śp. ks. Stanisław 
Urbański – rezydent Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie. 

Urodził się 07 lutego 1950 roku 
w Brzesku, jako syn Karola i Mag-
daleny z domu Kądziołka. Pocho-
dził z parafii Szczepanów. Egza-
min dojrzałości złożył w 1969 roku 
w Brzesku. Wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego w Tar-
nowie, a po ukończeniu studiów 

filozoficzno – teologicznych, otrzy-
mał święcenia kapłańskie z rąk bi-
skupa tarnowskiego Jerzego Able-
wicza w dniu 6 czerwca 1976 roku, 
w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w pa-
rafiach: Nawojowa (od 24 czerw-
ca 1976 roku), Mielec – Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy (od 18 czerw-
ca 1979 roku), Tymowa (od 26 
czerwca 1984 roku) i Rzezawa (od 24 
września 1986 roku).

W dniu 18 maja 1990 roku został 
mianowany proboszczem para-
fii pod wezwaniem św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Jodłowej. 
Urząd proboszcza pełnił do sierp-
nia 1995 roku, a następnie podjął 
posługę duszpasterską w Austrii. 
Po powrocie z Austrii w 2015 roku, 
zamieszkał w parafii Szczepanów, 
w charakterze rezydenta. Od 16 
października 2017 roku mieszkał 
w Domu Księży Diecezji Tarnow-
skiej im. św. Józefa w Tarnowie. 
W dowód wyróżnienia za gorliwie 
pełnioną posługę kapłańską otrzy-
mał w dniu 25 marca 1991 roku 
diecezjalne odznaczenie Exposito-
rium Canonicale. (źródło: diecezja.
tarnowska.pl)
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Zawody były powiatowymi eliminacjami Igrzysk 
Dzieci oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej organizo-
wanych przez Małopolski Szkolny Związek Spor-
towy. Wystartowało w nich łącznie 86 dziewcząt 
i chłopców reprezentujących 10 szkół z terenu po-
wiatu brzeskiego (w tym aż 8 z gminy Brzesko). 
Najliczniej reprezentowany był Zespół Szkolno-
-Przedszkolny. Uczniowie tej szkoły wywalczyli też 
największą liczbę medali – 12. Jednak najwięcej 
złotych krążków zdobyli młodzi pływacy ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Brzesku. Oczywiście najpopu-
larniejszym stylem jest kraul, najmniej zwolenni-
ków ma żabka. Pływanie zdecydowanie chętniej 
uprawiają uczennice i uczniowie klas młodszych. 

Większość startujących to wychowankowie 
działających przy BOSiR sekcji pływackiej i szkół-
ki prowadzonej przez znakomitych pływaków 
– Krystiana Bałabucha oraz Wojciecha Wojda-
ka. W każdej kategorii zawodnicy plasujący się 
na trzech czołowych miejscach wywalczyli awans 
do finałów wojewódzkich. MB

Organizatorzy składają serdeczne podzięko-
wania za pomoc udzieloną przez pracowników 
brzeskiej pływalni – Annie Peters-Musiał 

Powiatowe pływanie
Pierwszymi tegorocznymi międzyszkolnymi zawodami sportowymi były Powiatowe Mistrzostwa Powiatu Brzeskiego w pływaniu 
rozegrane w krytej pływalni Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Organizatorami tego wydarzenia były BOSiR, Urząd Miejski 
w Brzesku oraz Starostwo Powiatowe. 

IGRZYSKA DZIECI – WYNIKI
STYL DOWOLNY
Dziewczęta 
Rocznik 2013-2015: 1. Zofia Żurawska, 2. Magdalena Milewska 
(obie SP 1 Brzesko), 3. Kornelia Kapcia (SP 1 Jadowniki). 
Rocznik 2010-2012: 1. Marcelina Dyba (SP 3 Brzesko), 2. Emilia Kokoszka 
(SP Jasień), 3. Aniela Rudnik (SP 2 Brzesko). 

Chłopcy
Rocznik 2013-2015: 1. Ignacy Kusiak (SP 3 Brzesko), 2. Franciszek Wąs 
(SP 2 Brzesko), 3. Jakub Drużkowski (SP 1 Brzesko). 
Rocznik 2010-2012: 1. Jakub Kucia (SP 3 Brzesko), 2. Patryk Kraj 
(SP 2 Brzesko), 3. Oskar Białka (SP Mokrzyska). 

STYL KLASYCZNY
Dziewczęta
Rocznik 2010-2012: 1. Amelia Wąs (SP Gnojnik), 2. Barbara Gałek 3. 
Natasza Zawadzka (obie SP 2 Brzesko). 

Chłopcy
Rocznik 2013-2015: 1. Julian Gałek (SP 2 Brzesko), 2. Maks Wąs (SP Gnojnik). 
Rocznik 2010-2012: 1. Adam Biel (SP 3 Brzesko), 2. Antoni Tomala 
(SP 1 Brzesko), 3. Natan Kural) SP 2 Brzesko). 

STYL GRZBIETOWY
Dziewczęta
Rocznik 2013-2015: 1. Aleksandra Wolnik (SP Wola Dębińska), 
2. Rita Zawada (SP 2 Brzesko), 3. Zuzanna Kozioł (SP 1 Jadowniki). 
Rocznik 2010-2012: 1. Oliwia Mardoń (SP 2 Brzesko), 2. Lena Folmer 
(SP 1 Brzesko), 3. Aleksandra Cieśla (SP 2 Brzesko). 

Chłopcy
Rocznik 2013-2015: 1. Iwo Kasperski (SP 1 Brzesko), 2. Eryk Kondziołka 
(SP 1 Jadowniki). 
Rocznik 2010-2012: 1. Tomasz Sacha (SP 3 Brzesko), 2. Hubert Górski, 
3. Szymon Hojnowski (obaj SP 1 Jadowniki). 
Sztafety 6 x 25 metrów stylem dowolnym (rocznik 2010 i młodsi)
Dziewczęta: 1. SP 2 Brzesko, 2. SP Gnojnik, 3. SP 1 Jadowniki.
Chłopcy: 1. SP 2 Brzesko, 2. SP 1 Jadowniki. 
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IGRZYSKA DZIECI – klasyfikacja medalowa
Szkoła Złote Srebrne Brązowe Razem

PSP3Brzesko 5 5
ZS-PBrzesko 4 4 4 12
PSP1Brzesko 2 3 1 6
PSPGnojnik 1 2 3
PSPWolaDębińska 1 1
PSP1Jadowniki 3 4 7
PSPJasień 1 1
PSPMokrzyska 1 1

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – WYNIKI 
STYL DOWOLNY
Dziewczęta: 1. Kornelia Strąg (SP Bucze), 2. Daria Fedek (SP Jasień), 
3. Milena Tota (SP 3 Brzesko). 
Chłopcy: 1. Oskar Śledź (SP Poręba Spytkowska), 2. Konrad Sowa, 3. Jakub 
Lis (obaj SP 2 Brzesko). 

STYL KLASYCZNY
Dziewczęta: 1. Pola Baniak (SP 3 Brzesko), 2. Amelia Surma (SP 2 Brzesko). 
Chłopcy: 1. Filip Drelicharz (SP 3 Brzesko). 

STYL GRZBIETOWY
Dziewczęta: 1. Michalina Wąs (SP 2 Brzesko).
Chłopcy: 1. Oskar Minor (SP Bucze).

Szkoła Złote Srebrne Brązowe Razem

PSP 3 Brzesko 2 1 3

PSP Bucze 2 2
ZS-P Brzesko 1 2 1 4
PSP Poręba Spytkowska 1 1
PSP Jasień 1 1

IMS – klasyfikacja medalowa
OBSŁUGA ZAWODÓW
Sędzia główny: Marcin Gromadzki.
Sekretarz: Urszula Kural.
Sędziowie czasowi: Edyta Gądek-Iwulska, Marta Gurgul, Oliwia Łukowicz, 
Marek Bochenek, Rafał Madej, Maciej Szefer. 
Dyplomy: Maria Nowak. 



34 Brzeski Magazyn Informacyjny
Styczeń 2023

SPORT

W III rundzie eliminacji, rozegranej w hali sportowej przy Szkole Podsta-
wowej nr 3 w Brzesku, podopieczni Tomasza Rogóża nie zostawili złudzeń 
rówieśnikom ze Słomnik oraz Chorzowa, zajmując pierwsze miejsce, pre-
miowane zasłużonym awansem. Brzeska drużyna do fazy grupowej ogól-
nopolskich finałów będzie losowana z drugiego koszyka. Przypomnijmy, 
że w zeszłym roku CANPACK Okocimski dotarł do 1/8 finału MMP. WP

Awans futsalowców
Reprezentacja U-17 CANPACK Okocimskiego Brzesko po 
raz drugi z rzędu awansowała do turnieju finałowego 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski, który odbędzie się 10-12 
lutego w Tychach. 

WYNIKI TURNIEJU
Clearex Chorzów – LKS Słomniczanka 1:4
LKS Słomniczanka – CANPACK Okocimski 2:5
CANPACK Okocimski – Clearex Chorzów 7:2

TABELA
1. CANPACK Okocimski Brzesko 2 6 12:4
2. LKS Słomniczanka Słomniki 2 3 6: 6
3. Clearex Chorzów 2 0 3:11

Skład zwycięskiej drużyny: 
Mikołaj Jurek, Hubert Wągroda, Brunon Turlej, Kacper Sowa,  Patryk Ra-
biasz, Błażej Zaleński, Nikodem Mgłosiek, Igor Martyna, Kacper Macie-
jasz, Szymon Kozieł, Mateusz Dziadowiec, Karol Cieśla, Arkadiusz Zuzia. 

W podwójnej koronie
Podczas Halowych Mistrzostw Polski U14 rozegranych 
na kortach Śląskiego Centrum Tenisa w Pszczynie dwa złote 
medale wywalczyła Barbara Kostecka, reprezentantka 
UKT Winner Kraków. 
W sobotę, 7 stycznia br., Barbara 
Kostecka wraz z Oliwią Sybicką (MKT 
Stalowa Wola) w finale gry podwój-
nej pokonały 6:2, 6:2 Aleksandrę Leś 
(SCT Pszczyna) i Marie Charlotte 
Monnier (Legia Tenis Warszawa), 
sięgając po tytuł mistrzyń Polski. 

Dzień później Basia zdobyła mi-
strzowską koronę w grze pojedynczej, 
po zwycięstwie 6:3, 6:4 nad swoją de-
blową partnerką. Świeżo upieczona 
podwójna mistrzyni kraju poprzed-
ni rok zakończyła na 2. miejscu listy 
rankingowej Polskiego Związku Te-
nisowego, aktualnie jest jej liderką. 
W rankingu europejskim zajmuje wy-
soką, 37. pozycję. 

Tydzień po wywalczeniu podwój-
nej korony mistrzowskiej Barbara 
Kostecka wystartowała w głów-
nej drabince Europejskiego Tur-
nieju I kategorii (Europe Grande 1) 
w angielskim Bolton. Wprawdzie swój 
udział w grze pojedynczej zakończyła 
na pierwszej rundzie, jednak znacznie 
lepiej spisała się w konkurencji par 
deblowych, docierając wraz ze swoją 
„etatową” partnerką, Oliwią Sybicką, 
do półfinału tej prestiżowej imprezy. 
Mająca brzeskie korzenie tenisistka 
już 3 lutego powróci do szczęśliwej 
dla niej Pszczyny, by reprezentować 
Polskę w eliminacjach Drużynowych 
Mistrzostw Europy U14. WP

BARBARA KOSTECKA …
… jest córką znanego brzeskiego tenisisty i szkoleniowca, Michała Kostec-
kiego jr. oraz Joanny Sakowicz, byłej mistrzyni Polski seniorek (najmłod-
szej w historii). Jest również wnuczką Michała Kosteckiego, byłego piłkarza 
ręcznego i siatkarza Okocimskiego Klubu Sportowego, wieloletniego koor-
dynatora sportu szkolnego w gminie Brzesko. Zarówno dziadek jak i rodzice 
nie mogli osobiście kibicować Barbarze w drodze do jej ostatnich sukce-
sów. Tata, który jest również jej trenerem, przebywał w tym samym cza-
sie w Toruniu, gdzie o tytuł mistrzowski U16 walczył inny jego podopieczny, 
Mateusz Mitoń (syn Kamila Mitonia, byłego mistrza i wicemistrza świata 
juniorów w … szachach). Mama zajęta była komentowaniem dla stacji Ca-
nal+ turnieju WTA w Adelaide. Do Boltonu już jednak przybyła, by z trybun 
dopingować swoją córkę. Dziadek – jak to dziadek – opiekował się domem. 
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