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Na okładce:
Brzescy samorządowcy, ludzie nauki,

kultury i lokalnego biznesu pożegnali
rok 2004 na uroczystej sesji Rady

Miejskiej. Czego sobie życzono?

Fot. Marek Kotfis

Prawda o tym, że jesteśmy mądrzy po szkodzie spowszedniała tak samo, jak przy−
kłady z dalszej i bliższej historii o narodowym heroizmie, na który zdobywamy się

jedynie w chwilach poważnych zagrożeń. Zrywy powstańcze, dwie światowe wojny, po−
wodziowe kataklizmy. Wtedy Polacy potrafili się wznieść ponad wszelkie podziały, zjed−
noczyć, służyć sąsiadowi pomocą. Dwadzieścia pięć lat temu ta solidarność nabrała
znaczenia szczególnego, urosła do rangi najświętszego symbolu. Dodawała otuchy, roz−
budzała nadzieję, wskrzeszała wiarę. Byliśmy solidarni! Teraz, aż wstyd pisać, nawet
wspólnie kibicując Małyszowi, potrafimy się poróżnić.
Ćwierć wieku temu polska Solidarność zapoczątkowała nową erę w historii współcze−
snego świata. Przeobrażanie rzeczywistości zaczęło się nad Wisłą, nad polskim morzem,
także w sąsiedztwie wiekowego browaru i nowoczesnej fabryki puszek.
I choć odzyskana wolność niektórych tak bardzo oszołomiła, że stawiają pomniki Gier−
kowi i Jaruzelskiemu, a Urbanowi wypychają kiesę milionami, to paradoksalnie wiel−
kim osiągnięciem tej wspólnej sprawy jest właśnie fakt, że ową nostalgię można dziś
bezkarnie manifestować.

Jednak dzisiaj solidarność znaczy coś innego. Bardziej kojarzy się z wydarze−
niami rozgrywającymi się poza granicami, niż w naszym własnym, polskim domu.

Dlatego tak spontanicznie zareagowaliśmy na walkę narodu ukraińskiego o demokra−
cję. To był przejaw powszechnej solidarności z sąsiadami i nie ulega wątpliwości, że
pomoc okazała się skuteczna. Słowa poparcia dla walki o wolne wybory popłynęły także
z Brzeska. Rezolucję w tej sprawie zatwierdzili jednogłośnie miejscy rajcowie.
Z tego pięknego gestu wyłania się dodatkowo optymistyczny wniosek. Otóż, utwierdza on
w przekonaniu, że obecne wydarzenia w kraju nie stawiają nas w sytuacji z roku 1980.
Choć każdego dnia zasypywani jesteśmy lawiną afer, nie jest aż tak dramatycznie źle, by
trzeba było szukać ratunku w solidarnym zrywie. Ów gest daje nadzieję na możliwość
podejmowania wspólnych inicjatyw i działań, bez konieczności wyczekiwania na trzę−
sienie ziemi lub wprowadzenie stanu wojennego.

Marek Latasiewicz

Pomarańczowa
solidarność
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– Czy oceniając po−
nad pięcioletnią
działalność Sądu
Lustracy jnego ,
uważa Pan, że do−
brze spełnia on
swoją rolę?
– Nie odnosząc się do
okoliczności, w jakich
Sąd Lustracyjny był
powoływany oraz for−
my, w jakiej ostatecz−
nie został ukonstytu−
owany, twierdzę, że
absolutnie był i jest
on instytucją po−
trzebną. Powstał on,
o czym nie wszyscy
chcą pamiętać, by
nie tylko weryfikować
oświadczenia wyso−
kich urzędników pań−
stwowych i stwier−
dzić, czy dana osoba

jest lub nie jest kłamcą lustracyjnym.
Lustracja jest bowiem dla wielu szan−
są oczyszczenia się z ciężkich zarzu−
tów czy wręcz uniewinnienia. Oczywi−
ście, nie wszystkim zależało, by Sąd
Lustracyjny został powołany, wielu
ludzi chciałoby jego likwidacji. Poza
wszystkim, nie ulega wątpliwości, że
zaczął on działać o kilka lat za póź−
no. W ogóle lustracja, niekoniecznie
w takiej formie, jak obecnie, powin−
na się rozpocząć w 1990, może rok
później. Niestety, ze względów poli−
tycznych tak się nie stało.
– Uczestniczył Pan w najbardziej
spektakularnych procesach lustra−
cyjnych najważniejszych ludzi
w państwie. W odczuciu społecz−
nym każda z tych spraw budziła
sporo wątpliwości i – nie ukrywam
– mocno bulwersowała. Odnosi się
wrażenie, że Sąd nie potrafi w spo−
sób jednoznaczny określić, jakie
dokumenty są autentyczne, a któ−
re sfałszowane.
– Proszę Pana, zdajemy sobie spra−
wę ze swej niedoskonałości oraz z fak−
tu, że nie do wszystkich dokumentów
możemy dotrzeć. Niestety, niektóre

Uczestniczył w najbardziej spektakularnych procesach lustracyjnych. Prowadził sprawy: Aleksandra
Kwaśniewskiego, Józefa Oleksego, Jerzego Jaskierni, Janusza Tomaszewskiego. Jest sędzią Sądu
Lustracyjnego od maja 1999 roku, czyli od momentu powołania go do życia. Pracował też
w Ministerstwie Sprawiedliwości i Sądzie Okręgowym w Krakowie. Mimo że cały czas mieszka
w Krakowie, Brzesko uważa za swoje drugie miasto. Adam Liwacz – o nim to mowa – pracował
w tutejszym Sądzie Rejonowym blisko 16 lat, od 1975 do 1990 roku.

– Wiąże mnie z Brzeskiem nie tylko grono wypróbowanych przyjaciół, coś więcej niż sympatia i miłe wspomnienia.
Nawet grupa łobuzów była na swój sposób sympatyczna − mówi w rozmowie z Markiem Latasiewiczem.

z nich zaginęły, zostały zniszczone
i nie można ich już odzyskać. Sporo
jednak w tym względzie zmieniło się
po powstaniu Instytutu Pamięci Na−
rodowej, który uporządkował i usys−
tematyzował sporo archiwalnych
materiałów. Skoro wspomina pan
o nastrojach i reakcjach mediów na
toczące się procesy, to pragnę zwrócić
uwagę na bardzo istotny fakt. Otóż,
Sąd Lustracyjny nie może i nie pro−
wadzi polemik. My nie komentujemy
takich, czy innych opinii na temat
lustrowanego, czy też wniosków for−
mułowanych przez media. Nam tego
nie wolno robić.
– Panie Sędzio, ale jak mają nie iry−
tować ciągnące się latami proce−
sy? Lustracja Józefa Oleksego
trwa już ponad pięć lat.
– Każdy ma prawo do obrony i wykorzy−
stuje wszelkie możliwości procedural−
ne, by jak najdłużej odraczać wydanie
orzeczenia. Choćby po to, by wypełnić
do końca mandat parlamentarny.
– Sprawdzał Pan swoje teczki?
– Moją lustrację przeprowadzał w 1997
roku rzecznik interesu publicznego.
Sam jednak w 2001 roku wystąpiłem
o udostępnienie mi dokumentów, jakie
dotyczyły mojej osoby. Okazało się, że
od 1984 roku funkcjonowałem w archi−
wach SB jako tzw. figurant, ale w grud−
niu 1989 moje teczki zostały zniszczo−
ne. Niestety, mogę się tylko domyślać,
co na mnie pisano i kto był autorem
tych raportów.
– Żałuje Pan tego, że nie mógł Pan
poznać donosicieli?
– Właściwie, to nie. A co by mi to dało,
gdybym dowiedział się, że wśród dono−
sicieli może były osoby mi najbliższe?
Nie, chyba lepiej, że ich nie poznałem.
– Zapewne jednak znalazłby Pan
materiały, mające związek z Pa−
na pracą w Sądzie Rejonowym
w Brzesku?
– Pewnie tak. Zresztą w 1990 roku,
kiedy pracowałem w Ministerstwie
Sprawiedliwości, dotarłem do pewne−
go anonimu, jaki napisano na mnie
do Przewodniczącego Rady Państwa.
Skarżono się w nim, że przy wydawa−

niu orzeczeń nierówno traktuję człon−
ków partii i działaczy „Solidarności”.
Dla tych pierwszych – jak sugerowa−
no – nie mam litości, natomiast
związkowców uniewinniałem. List był
pokłosiem pewnej aferalnej sprawy,
jaką w 1986 roku prowadziłem prze−
ciwko jednemu z lekarzy brzeskiego
szpitala. Oczywiście, nie mam wątpli−
wości, kto był autorem tego donosu.
– Czy tylko z tym zdarzeniem wiążą
się Pana wspomnienia z Brzeska?
– Skądże! Brzesko jest przecież moim
drugim miastem. Z nim wiąże mnie nie
tylko grono wypróbowanych przyjaciół,
ale coś więcej niż sympatia i miłe wspo−
mnienia. Spędziłem w nim gros szes−
nastoletniego okresu mojej pracy. Chcąc,
nie chcąc, zasymilowałem się z tamtej−
szą społecznością. Co ciekawe, przez
cały ten czas, pięć razy w tygodniu, do
Brzeska dojeżdżałem z Krakowa. Było
to trochę uciążliwe, ale dla sędziego
miało i dobre strony. Mogłem zachować
prywatność i unikać presji mieszkań−
ców, o których sporo wiedziałem. Ze
względu na specyfikę wykonywanego
zawodu, niejednokrotnie mogłem ich
poznać nawet lepiej niż sąsiedzi. War−
to przypomnieć, że pracowałem
w szczególnych wydziałach tamtejsze−
go sądu – karnym i rodzinnym.
– Wyjątkowe też były to lata, bo−
wiem obejmowały okres stanu
wojennego i rozwoju ruchu soli−
darnościowego.
– Tym większa więc była to próba dla
postaw ludzkich. Proszę pamiętać, że
w tamtym czasie byłem jedynym bez−
partyjnym sędzią w okręgu woje−
wódzkim. A nawet więcej, byłem
przewodniczącym NSZZ Solidarność
pracowników Sądu Wojewódzkiego
w Tarnowie. Nie muszę mówić, co to
oznaczało w chwili ogłoszenia stanu
wojennego. W Brzesku było wtedy
wielu ludzi, którzy bardzo mi pomo−
gli, a wręcz uchronili przed interno−
waniem. Tak naprawdę zawsze mo−
głem liczyć na życzliwość brzeszczan.
– Ale zapewne Brzesko nie było ja−
kąś nadzwyczajną oazą spokoju.
Zapewne pamięta Pan bardziej
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spektakularne sprawy, w których
Pan orzekał.
– W 1975 roku głośna była sprawa
śmierci pewnego mężczyzny, który
zmarł w wyniku bójki na weselu
w Uszwi. Okoliczności nie były jednak
tak przejrzyste, jak sugerował oskar−
życiel. Okazało się, że mężczyzna,
który padł ofiarą, najpierw zaatako−
wał innego człowieka. Mieliśmy więc
do czynienia z przypadkiem raczej
przekroczenia granicy obrony koniecz−
nej, niż umyślnym spowodowaniem
śmierci. Zresztą, bezpośrednią przy−
czyną śmierci ofiary zdarzenia była
jego choroba serca. Sprawa toczyła się
w kilku instancjach i ostatecznie wy−
rok, jaki zapadł, nie był zbyt surowy.
– W 1989 roku miastem wstrząsnę−
ło morderstwo młodej dziewczy−
ny, dokonane na tle seksualnym,
z wyjątkowym bestialstwem.
– Sprawcą okazał się człowiek, który
pięć lat wcześniej został skazany za
serię gwałtów. Dostał osiem lat po−
zbawienia wolności. Za dobre spra−
wowanie wyszedł z więzienia po od−
byciu połowy kary. Doskonale pamię−
tam rozmowę, jaką wówczas
przeprowadziłem z seksuologiem. Po−
wiedział mi wtedy, że zakład karny
opuszcza przyszły morderca. Nieste−
ty, nie pomylił się. Niespełna pół roku
później sąd wymierzył mu karę 25 lat
więzienia, który Sąd Najwyższy w
1990 roku skrócił do lat 15.
– Na szczęście, takich drastycz−
nych wydarzeń nie było w Brze−
sku zbyt wiele.
– Istotnie, ale jak każde miasto, także
Brzesko miało swoją grupę łobuzów.
Z perspektywy czasu mogę jednak po−
wiedzieć, że także oni byli na swój
sposób sympatyczni.
− I oni Pana doskonale znali. Nie
bał się ich Pan?
– Nie nazwałbym tego strachem. Raz
jednak przeżyłem chwilę grozy, kiedy,
idąc chodnikiem, usłyszałem za sobą
krzyk: „załatwię cię za ten wyrok!” Po
chwili na plecach poczułem oddech
młodego mężczyzny. Na szczęście,
skończyło się tylko na groźbie. To był
jedyny przypadek agresji, z jaką spo−
tkałem się w Brzesku. Notabene na−
zajutrz, kiedy opowiedziałem o całym
zdarzeniu swojej sekretarce, bezbłęd−
nie wskazała „żartownisia”.
– Do śmiechu też było?
– Byłem świadkiem rozmaitych histo−
rii, które dzisiaj byłyby chyba nie do
pomyślenia. Jeszcze wówczas, gdy
w brzeskiej prokuraturze pracował
Zbigniew Wassermann, zdarzyło się,
że w trakcie przesłuchania, sprawca

jakiegoś włamania zdołał zbiec przez
uchylone okno. Innym razem, na sali
sądowej jeden z oskarżonych podciął
sobie żyły, co oczywiście nie było po−
wodem do śmiechu. W przeciwień−
stwie do pewnego włamywacza, okra−
dającego kioski „Ruchu”, który, bro−
niąc się, używał w swoich zeznaniach
zaskakujących argumentów. Otóż, do−
wodząc swej niewinności, zaklinał się,
że ze względu na towarzysza Gierka
niczego nie tknąłby ze sklepowej pół−
ki. Bywało i tak, że oskarżyciel, po−
myliwszy kartki, przed rozpoczęciem
przewodu wygłosił mowę końcową.
– Wygląda na to, że dzisiejsze sądy
mają zdecydowanie więcej pracy,
a skala przestępstw także jest
znacznie większa.
– Nie potrafię autorytatywnie odpowie−
dzieć na to pytanie. Po prostu nie mam
skali porównawczej, bo od kilku lat zaj−
muję się zupełnie innymi sprawami.
Nawet moja późniejsza praca w Sądzie
Okręgowym nie miała odniesienia do
tego, co było przedmiotem zajęcia
w Brzesku. Zresztą, każde takie porów−
nania mogą być nieobiektywne i złud−
ne. Nie zapominajmy, że wówczas zda−
rzało się, iż niektóre z cięższych prze−
stępstw starano się za wszelką cenę
umorzyć. Po to, by milicji i prokuratu−
rze nie psuć statystyk.
– Paranoją wydają się dzisiaj pro−
cesy, jakie prowadzono przeciwko
tzw. spekulantom gospodarczym.
– O, tak. Była taka grupa ludzi − dzi−
siaj powiedzielibyśmy, że przedsię−

biorczych – którzy zarabiali na sku−
pywaniu prosiąt w okolicach Koszyc
i sprzedawaniu ich z zyskiem na brze−
skiej targowicy. Takie spekulacje były
poważnymi przestępstwami, które
zwłaszcza w stanie wojennym ściga−
no z wyjątkową determinacją.
– A Pan zapewne miał problem,
jak „odtrybiać”, bzdurne z punk−
tu widzenia prawa, tego rodzaju
procesy. Teraz, w Sądzie Lustra−
cyjnym, pracuje Pan pod zgoła
inną presją.
– To prawda. Zwłaszcza na początku
było cholernie duże ciśnienie medial−
ne. Zajmowaliśmy się przecież naj−
ważniejszymi ludźmi w państwie,
mając świadomość, że w dużej mie−
rze media będą kreowały bieg zda−
rzeń, wyciągając często pochopne
wnioski. To z pewnością jest stresu−
jące zajęcie, tym większe, że – pozwo−
lę sobie na powtórzenie – sądowi nie
wolno z tymi zewnętrznymi reakcja−
mi polemizować.
– Czy zna Pan takich ludzi w Brze−
sku, których należałoby poddać
procesowi lustracyjnemu?
– Nigdy tak nie podchodziłem do
sprawy. Nie umiem odpowiedzieć na
to pytanie. Jestem przecież sędzią
i nie wolno mi nawet zakładać, że ktoś
mógłby być dobrym obiektem do po−
zytywnej lustracji. A poza tym,
w Brzesku znam niemal wyłącznie
takich ludzi, których wspominam
z dużym sentymentem.
Rozmawiał Marek LATASIEWICZ

Sędzia Adam Liwacz: – Brzesko to moje drugie miasto. Fot. M. Latasiewicz
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Zanim jednak radni wzięli na tapetę bu−
dżet na rok 2005, musieli zamknąć do−
chody i wydatki z roku 2004. Wpływy
zmniejszyły się o blisko 400 tysięcy zło−
tych (niższe przychody z podatków od osób
fizycznych oraz niektórych opłat lokalnych
– m.in. podatku rolnego i leśnego). Nato−
miast aż o 8 mln zmalały dochody bu−
dżetu, co związane było z zakończeniem
w ubiegłym roku części prac, związanych
z kanalizacją gminy w ramach Programu
Phare 2002. W sumie w 2004 roku do bu−
dżetu wpłynęło blisko 58 mln zł, wydano
zaś ponad 59 mln. Deficyt pokryto mię−
dzy innymi z kredytów.
Radni zatwierdzili także wydatki, któ−
rych nie zrealizowano w 2004 roku, a nie
wygasają one z upływem roku budżeto−
wego. Chodzi m.in. o opracowanie kon−
cepcji „Przebudowy drogi wojewódzkiej
nr 768 na odcinku od Koszyc do węzła
na autostradzie A 4 w Brzesku” (15 tys.
zł) oraz, o mającą się ukazać w tym roku,
monografię Brzeska (50 tys.).

Kosztowna pływalnia
Sporo emocji wzbudziła sprawa remon−
tu dachu na krytej pływalni. Naprawa,
powstałej z winy wykonawcy, usterki po−
chłonie ponad 39 tys. zł. Wprawdzie rad−
ni Krzysztof Ojczyk i Krzysztof Du−
dziński byli zdania, by remontu nie
przeprowadzać ze środków budżetowych,
to chyba zostali przekonani argumen−
tem, że pieniądze te gmina odzyska po
wygraniu z niesolidną firmą założonej
przeciwko niej sprawy w sądzie.
Debatowano również na temat dotowa−
nia funkcjonowania krytej pływalni. Pla−
cówka ta w 2005 r. pochłonie z budżetu 700
tysięcy złotych. – Nigdzie tego typu obiekty
nie przynoszą dochodu, a podwyżka cen
biletów spowodowałaby spadek liczby ko−
rzystających z basenu – tłumaczył bur−
mistrz Musiał. – Musimy jednak dążyć
do ograniczenia kosztów utrzymania. Ma
temu służyć wybudowanie stacji trafo oraz
wykorzystanie wody z własnej studni –
przekonywał Jan Musiał.
Niestety, miastu nie udało się zamon−
tować na obiekcie kolektorów słonecz−
nych. Bez wsparcia z zewnątrz jest to
niemożliwe. Instytucje przeznaczające

Budżet uchwalony!

– To będzie dobry rok dla Brzeska – tak podsumował uchwalenie budżetu
gminy na rok 2005 burmistrz Jan Musiał. Zanim jednak wypowiedział te
słowa, musiał uczestniczyć w pięciogodzinnej debacie, poprzedzającej
głosowanie. Uchwalenie planu dochodów i wydatków było najważniejszym
punktem ostatniej w minionym roku sesji Rady Miejskiej.

fundusze przeznaczane na ochronę śro−
dowiska, z których starano się pozyskać
gotówkę na ten cel, zmieniły zasady
przyznawania dotacji. Według wcze−
śniejszych przymiarek, ponad połowa
pieniędzy na kolektory miała pochodzić
ze środków zewnętrznych. Po modyfi−
kacji zasad finansowania okazało się,
że fundusze na tę inwestycję mogłyby
wynosić zaledwie 10 procent. – Istnie−
je możliwość zainstalowania pomp
cieplnych, które także mogą zmniejszyć
koszty energii, będącej  głównym ob−
ciążeniem pływalni – podsuwała alter−
natywne rozwiązania radna Janina
Drużkowska−Cader.
W końcu, po pięciogodzinnej dyskusji,
radni przyjęli budżet na 2005 rok.
Wpływy wyniosą około 51 mln zł, zaś
wydatki ponad 64 mln zł. Blisko 13−
milionowy deficyt ma zostać pokryty
z różnego rodzajów kredytów, w tym
także umarzalnych.
– Uważam, że będzie to dobry rok dla
Brzeska. Rozpoczniemy realizację naj−
większej proekologicznej inwestycji,
jaką jest rozbudowa kanalizacji w gmi−
nie. Ponadto poprawionych zostanie
wiele odcinków nawierzchni dróg. Pra−
ce te zamkną się kwotą blisko 9 milio−
nów euro. Sporą część tej sumy stano−
wić będą środki pomocowe z Unii Eu−
ropejskiej. Postaramy się o umorzenie
niektórych kredytów. Mimo tak obcią−
żonego budżetu udało nam się zapla−
nować, przy współpracy Towarzystwa
Miłośników Ziemi Okocimskiej, budo−
wę sali gimnastycznej w Okocimiu, kon−
tynuację budowy hali sportowej w Ja−
sieniu oraz wiele drobnych inwestycji
– reasumował burmistrz Musiał.

Niepokojące zadłużenie
W przyszłym roku kredyty zaciągnięte
przez samorząd sięgną poziomu blisko
50 proc. rocznych dochodów, podczas
gdy dopuszczalny wskaźnik to 60 proc.
– To bardzo niepokojące zjawisko –
wskazywała radna Drużkowska−Cader.
– Jeżeli zadłużenie jest wysokie, w któ−
rymś momencie pojawi się brak finan−
sów na inwestycje, bo pożyczki będzie
trzeba spłacać – martwiła się.

Uniknięcie kredytów oznaczałoby jed−
nak konieczność rezygnacji z pozyska−
nych już unijnych funduszy. A tego nikt
poważnie nie bierze pod uwagę. – Moim
zdaniem, przystopowałoby to rozwój
gminy – tłumaczył burmistrz.
Oprócz pływalni, pokaźną dotację – 640
tys. zł – z budżetu gminy otrzyma także
brzeskie MPK. – Musimy szukać rozwią−
zań, jak zmniejszyć to dofinansowanie.
Mam nadzieję, że audyt spółki pokaże
nam którędy iść, aby ograniczać koszty
– mówił Krzysztof  Dudziński.
Władze miasta zapowiadają, że sytuacja
MPK oraz pomysły na jej poprawę mają
być przedstawione jeszcze w styczniu br.
W trakcie budżetowej debaty propozy−
cje przeniesienia środków z jednych in−
westycji i przeznaczenia ich na inne, nie
znajdowały wystarczająco wielu orę−
downików. Np. radny Ojczyk propono−
wał, aby zamiast remontu ulicy Ma−
tejki wykonać chodnik przy ul. Kwiato−
wej. Innego przeznaczenia tych samych
pieniędzy chciał radny Zbigniew Masz−
talerz. Jego zdaniem, powinny zostać
wykorzystane na budowę chodnika
przy ul. Środkowej w Jadownikach.
Radni nie zgodzili się także z propozy−
cją Agaty Brzeskiej−Lebieckiej, by
zamiast wydawać 50 tys. zł. na wpro−
wadzenie w urzędzie Systemu Jakości
ISO, wybudować za tą sumę kanaliza−
cję przy ul. 19 Stycznia.

W cieniu budżetu
Z innych spraw, poruszonych podczas
grudniowej sesji, na uwagę zasługiwa−
ła informacja prezesa Brzeskich Zakła−
dów Komunalnych, Janusza Filipa,
o przedłużeniu do marca 2005 r. funk−
cjonowania wysypiska śmieci w Jadow−
nikach. Ta decyzja wywołała wśród kil−
ku radnych spore emocje, ponieważ
zgodnie z planem miało ono być za−
mknięte w pierwszych dniach stycznia.
– Chcę w najbliższym czasie zorgani−
zować zebranie z mieszkańcami i poin−
formować ich o tej decyzji. Oni już od
kilkunastu miesięcy domagają się za−
mknięcia wysypiska – domagał się rad−
ny Masztalerz
Radni ustalili także nowe bonifikaty
dla osób, chcących wykupić na własność
mieszkania komunalne oraz zaktuali−
zowali „Plan Rozwoju Lokalnego Gmi−
ny Brzesko na lata 2004−2013” Odwo−
łano ponadto, na własną prośbę, Aga−
tę Brzeską−Lebiecką z Komisji
Finansowej i Komisji Rewizyjnej. W tej
ostatniej pełniła ona funkcję przewod−
niczącej. Jest to związane z faktem
podjęcia przez nią pracy w NIK.

Łukasz WRONA
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Do końca ubiegłego roku do akcji „Przejrzysta Polska” przystąpiło ponad
czterysta samorządów terytorialnych. Wśród nich znalazła się Gmina Brzesko.
Akcja prowadzona jest przez „Gazetę Wyborczą”, przy wsparciu Fundacji
Agory, Polsko−Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji
Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum
Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.

– Nie mamy nic do ukrycia i nie trzeba było
ogłaszać tej akcji, by mobilizować nas do
tego, by nasz urząd funkcjonował nie tylko
sprawnie, ale przede wszystkim tak, by
zadowoleni byli z niego mieszkańcy – uza−
sadnia decyzję o zgłoszeniu do akcji Brze−
ska sekretarz gminy, Bogusław Babicz.
– Sporo z projektów, które każdy uczestnik
musi wykonać, realizujemy od dawna. Inne
ciekawe rozwiązania będziemy wcielać
w życie – dodaje.
Przedsięwzięcie potrwa do końca 2005
roku. W tym czasie, biorąc w nim udział,
miasta, gminy i starostwa powiatowe
będą musiały wykonać co najmniej sześć
obligatoryjnych zadań, jakie w regulami−
nie określili organizatorzy. Jak podkreślają,
chcą, „by promowanie uczciwości i skutecz−
ności w samorządach przyczyniło się do
poprawy jakości życia publicznego oraz do
pobudzania aktywności obywatelskiej. Ad−
resatem akcji są samorządy terytorialne,
które przy współpracy z organizacjami po−
zarządowymi i mieszkańcami chcą udo−
skonalać praktykę sprawowania władzy
i administrowania, dążąc do wyelimino−
wania korupcji i innych form patologii.
Receptą na wzrost skuteczności i uczci−
wość jest przestrzeganie przez władze lo−
kalne sześciu zasad rządzenia: przejrzy−
stości, przewidywalności, rozliczalności,
fachowości, braku tolerancji dla korupcji
oraz partycypacji społecznej.”
W realizacji „zasad dobrego rządzenia” okre−
ślono standardy, jakie powinny być osiągnię−
te. Określono też formę zadań obligatoryj−
nych i fakultatywnych do realizacji. I tak:

Zasada przejrzystości
– W jednostce samorządowej mieszkań−
cy są skutecznie poinformowani o planach
rady, komisji, podjętych rozstrzygnięciach,
planach pracy władz, przetargach i ich
rozstrzygnięciach.
– W sprawach o doniosłym znaczeniu dla
mieszkańców urząd dokłada wszelkich
starań, aby potrafili oni zrozumieć za−
gadnienie i zaprezentować swoje zdanie.
* Zadanie obligatoryjne dla samo−
rządu: opracowanie opisu usług, świad−
czonych przez samorząd.

Zasada braku tolerancji dla korupcji
– Samorząd systematycznie przekazuje
swoim pracownikom i klientom jasną in−
formację o swojej zdecydowanej postawie
w stosunku do korupcji oraz systematycz−
nie kontroluje pracowników i radnych pod
kątem konfliktu interesów i naruszania
istniejących przepisów antykorupcyjnych.
– Samorząd posiada opracowany i wdro−
żony kodeks etyczny swoich pracowni−
ków i radnych, nakładający na radnego
i urzędnika obowiązek unikania sytuacji,
które mogą być zinterpretowane jako ko−
rupcyjne oraz powstrzymania się od dzia−
łań, które mogłyby być zinterpretowane
jako nieetyczne.
– Samorząd posiada opracowaną procedu−
rę postępowania w wypadku stwierdzenia
wśród pracowników lub radnych zachowań
nieetycznych lub korupcyjnych. Procedura
zapewnia zobiektywizowany sposób postę−
powania i gwarantuje reakcję władzy ade−
kwatną do zaistniałej sytuacji.
* Zadanie obligatoryjne: wypracowanie
i wdrożenie kodeksu etycznego pracowni−
ków urzędu gminnego.

Zasada partycypacji społecznej
– W samorządzie istnieją wypracowane
metody skutecznego komunikowania się
z mieszkańcami, zapewniające szerokie
dotarcie do mieszkańców z informacja−
mi na temat funkcjonowania samorzą−
du lokalnego.
– Samorząd prowadzi społeczną eduka−
cję w zakresie etyki, nawiązując do tra−
dycji, wartości i zasad oraz wskazując
dobre wzory postępowania, a także tłu−
macząc niebezpieczeństwa, związane ze
społeczną tolerancją dla korupcji.
– Samorząd systematycznie współpracu−
je z organizacjami społecznymi i innymi
grupami obywatelskimi, wspólnie z nimi
podejmuje inicjatywy, mające na celu roz−
wiązywanie problemów lokalnych i roz−
wój społeczno−ekonomiczny, działając na
rzecz podwyższenia wiedzy i świadomo−
ści mieszkańców w zakresie prawidłowe−
go sposobu organizowania działalności
władz publicznych oraz niebezpieczeństw,
zawiązanych z korupcją.

* Zadanie obligatoryjne: opracowanie
i wdrożenie programu współpracy z orga−
nizacjami pozarządowymi.

Zasada przewidywalności
– Samorząd posiada strategiczny plan
rozwoju obejmujący wszystkie obszary
działania w perspektywie wieloletniej.
Strategia rozwoju opracowywana jest przy
aktywnym udziale społeczności lokalnej.
– Samorząd okresowo, z udziałem spo−
łeczności lokalnej, przegląda swoje cele
strategiczne, koryguje je i wydłuża hory−
zont planowania w miarę potrzeb, aby był
stale aktualny i dawał perspektywę roz−
woju na wiele lat naprzód.
– Samorząd posiada, zgodne ze strategią
rozwoju, wieloletnie plany działania w po−
szczególnych obszarach zadań samorzą−
dowych. Sposób ich opracowania pozwala
obywatelom na przewidywanie działań sa−
morządu przy podejmowaniu przez nich
decyzji na temat swoich planów osobistych.
* Zadanie obligatoryjne: opracowanie,
z udziałem społeczności lokalnej, strate−
gii rozwoju społeczno−ekonomicznego oraz
krótkiego materiału przybliżającego stra−
tegię mieszkańcom.

Zasada fachowości
– Samorząd prowadzi politykę naboru
i oceny pracowników w oparciu o kryterium
fachowości i zaangażowania w pracę.
– Samorząd dba o stałe podnoszenie kom−
petencji swoich pracowników. W ramach
podnoszenia kwalifikacji pracownicy sa−
morządowi uzupełniają także wiedzę na
temat etyki w administracji publicznej
i wszystkich spraw z nią związanych.
* Zadanie obligatoryjne: wprowadzenie
systemu ciągłej poprawy funkcjonowania
urzędu opartego na celach jakościowych,
zakomunikowanych społeczności lokalnej.

Zasada rozliczalności
– Samorząd tworzy budżet na kolejne
lata w oparciu o zadania planowane do
wykonania.
– Samorząd posiada ustalone, jasne i jaw−
ne procedury postępowania w realizacji
swoich zadań.
– Samorząd prowadzi analizę efektyw−
ności swojego działania.
* Zadanie obligatoryjne: urząd przygotuje
i rozpropaguje książeczkę (coroczny informa−
tor budżetowy dla mieszkańców) pt. „Skąd
mamy pieniądze i na co je wydajemy”

***
Samorządy, które wezmą udział w progra−
mie i uporają się z wybranymi zadaniami,
nagrodzone zostaną specjalnym certyfikatem,
wydanym przez organizatorów wójtowi, bur−
mistrzowi, prezydentowi czy staroście. Pro−
wadzący akcję mają nadzieję, że ów certy−
fikat będzie swoistym znakiem jakości.   ML

Gmina przejrzysta
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LEPIEJ, sprawniej i przyjaźniej
– tak od marca przyszłego roku ma
wyglądać obsługa w Urzędzie Miej−
skim w Brzesku. Władze miasta
chcą wprowadzić System Jakości
ISO. Cykl szkoleń dla pracowni−
ków oraz reforma funkcjonowania
wydziałów ma sprawić, że obsłu−
ga mieszkańców znacznie się po−
prawi. Sekretarz Gminy, Bogusław
Babicz, podkreśla, że do tej pory
urzędnicy źle nie pracowali. Jed−
nak wprowadzenie systemu jako−
ści znacznie ich pracę usprawni.
Na wdrożenie programu ISO Gmi−
na wyda 50 tysięcy złotych.

NA ROGATKACH miasta usta−
wiono trzy efektowne, 10−metrowej
wysokości „witacze”, czyli tablice, na
których oprócz nazwy miejscowości,
umieszczono logo Browaru Okocim,
nazwy miast partnerskich oraz in−
formację o zdobytych przez gminę
wyróżnieniach w konkursie „Lider
zarządzania w samorządzie”
i „Gmina przyjazna inwestorom”.

DOBRA SEGREGACJA odpa−
dów to sposób na zdobycie nagro−
dy! Władze Brzeska chcą w ten
sposób zachęcać mieszkańców do
selektywnej zbiórki odpadów. Efek−
ty takich działań są już widoczne.
Świadczą o tym ilości zebranej
makulatury czy szkła. Nagrodą
w konkursie są specjalne stojaki,
które ułatwiają przechowywanie
posegregowanych śmieci.

NA TEN MOMENT niepełno−
sprawni czekali pięć lat. Tyle bo−
wiem trwała modernizacja Domu
Pomocy Społecznej, prowadzone−
go przez siostry służebniczki sta−
rowiejskie. Udało się ją przepro−
wadzić dzięki ofiarności sponso−
rów. Tylko niewielką część
pieniędzy na prace budowlane sio−
stry otrzymały z funduszy pań−
stwowych. Sporo też dołożyły sa−
morządy – gminny i powiatowy
Obecnie w ośrodku przebywa 50
upośledzonych umysłowo dzieci. –
Modernizacja była konieczna, po−
nieważ placówka nie spełniała już
wymogów – mówi dyrektor DPS−u
siostra Elżbieta Sikora. Jej pod−
władne otrzymały też nowy samo−
chód do przewozu niepełnospraw−
nych. 70 procent środków na jego
zakup dał PFRON, resztę dołoży−
li sponsorzy.

Lekcją prawdziwej demokracji okazała się dla jej uczestników pierwsza se−
sja Młodzieżowej Rady Gminy w Brzesku. Wybory do prezydium musiały
odbywać się aż trzykrotnie, bo żaden kandydat nie uzyskiwał odpowiedniej
liczby głosów. Koalicje, które próbowali młodzi radni zawiązywać tak szybko
się rozpadały, jak powstawały.

Młodzieżowa Rada Gminy ma przede
wszystkim podpowiadać dorosłym raj−
com, jakie rozwiązania są dla młodzieży
najkorzystniejsze. Młodzi radni są pełni
zapału i pomysłów, ale co równie istotne,
zdają się mieć świadomość, że będzie to
niełatwa praca.
– Byłoby najgorzej, gdyby nasz głos nie
został uwzględniony. Ale skoro dorośli
radni powołali taką radę, to chyba chcą

wysłuchać, co młodzież
ma do powiedzenia – za−
stanawiał się jeden
z członków MRG.
Pierwsza sesja i głosowa−
nie pokazały, że bycie rad−
nym to odpowiedzialne za−
danie. – Taka lekcja de−
mokracji na pewno
wyjdzie im na dobre. Mło−
dzież musi mieć także
świadomość, że plany
i marzenia trzeba zderzać
z realiami – prognozuje
burmistrz Jan Musiał.
Mimo zaciętej walki,

w końcu udało się wybrać prezydium
Rady. Zasiadają w nim: Grzegorz Or−
łowski – przewodniczący (Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr1), Olga Kwa−
śniak – wiceprzewodnicząca (Gimna−
zjum nr 1 w Brzesku), Michał Kowal−
ski – wiceprzewodniczący (Gimnazjum
nr 2 w Brzesku), Karol Polak – sekre−
tarz (Liceum Katolickie w Brzesku).

(wro)

GRZEGORZ ORŁOWSKI (na zdję−
ciu) został pierwszym przewodniczą−
cym Młodzieżowej Rady Gminy w Brze−
sku. Ma 17 lat, jest uczniem II klasy
Zespołu Szkół Ponad−
gimnazjalnych nr 1
w Brzesku. Mieszka
w Borzęcinie. Interesuje
się polityką, sportem,
motoryzacją, amatorsko
uprawia kulturystykę.
Po ukończeniu szkoły
chce rozpocząć studia
prawnicze. W rozmowie,
przeprowadzonej tuż po
zakończonych zwycięsko
wyborach, deklarował,
że w przyszłości chce
zajmować się polityką.
– Co skłoniło cię do wystartowania
w wyborach do Młodzieżowej Rady
Gminy?
– Lubię działać społecznie i pomagać
ludziom. Chcę angażować się w życie
środowiska, w którym żyję. Praca
w Młodzieżowej Radzie da mi możli−
wość realizowania moich planów i za−
mierzeń. W przyszłości chcę zajmować
się polityką.

– Czy masz jakieś sympatie poli−
tyczne?
– Na razie nie należę do żadnej par−
tii politycznej. Nie wiem także, kie−

dy i do jakiej organiza−
cji przystąpię. Na razie
sympatyzuję z Prawem
i Sprawiedliwością, czy−
li generalnie z prawą
częścią sceny politycz−
nej.
– Zanim jednak wej−
dziesz w obszar wiel−
kiej polityki, co
chcesz zrobić jako
radny i przewodni−
czący Młodzieżowej
Rady Gminy.
– Chcę działać dla do−

bra młodzieży i jestem otwarty na
wszystkie jej propozycje. Będę starał
się przede wszystkim o zwiększenie
ilości organizowanych imprez sporto−
wych i kulturalnych. Już nawet zło−
żyłem wniosek do burmistrza o przy−
dzielanie stypendiów nie tylko dla
uczniów szkół z Gminy Brzesko.

Rozmawiał ŁW

Amator kulturysta

Trzykrotne głosowanie
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PRODUKT ekologiczny jest
szansą na rozwój małopolskiej
agroturystyki – przekonują rolni−
czy doradcy. Nowe pomysły są jak
najbardziej wskazane, bo forma
wypoczynku na wsi nigdy nie była
popularna, a ostatnio przeżywa
kryzys. W samym tylko powiecie
brzeskim w ciągu ostatnich kilku
lat zlikwidowano 20 gospodarstw
agrosturystycznych. – W tym biz−
nesie przetrwać mogą tylko naj−
lepsi – sądzi Andrzej Gmiąt, kie−
rownik Powiatowego Biura Do−
radztwa Rolniczego w Brzesku.
Aby przyciągnąć wczasowiczów na
wieś, trzeba czegoś więcej niż ci−
sza i spokój. Asem w rękawie
może stać się żywność ekologicz−
na – przekonuje Dorota Rapacz,
kierownik firmy, która zajmuje się
certyfikacją takich produktów.
Niestety, te usługi kosztują. Każ−
dy rolnik musi za nie zapłacić
z własnej kieszeni.

POTRZEBNE są nowe gimbu−
sy, czyli autobusy do przewozu
gimnazjalistów. Władze Brze−
ska starają się o pozyskanie
trzech takich pojazdów z Mini−
sterstwa Edukacji i Sportu.
Obecnie dysponują tylko jed−
nym, więc dowóz uczniów jest
zlecany MPK. – Jeśli Gminie
uda się pozyskać te autobusy, to
nie tylko poprawi się komfort do−
jazdów, ale także zmniejszą się
koszty – mówi Krzysztof Bigaj,
zastępca burmistrza Brzeska.
Obecnie na ten cel wydaje się 450
tysięcy rocznie. Dzięki nowym
gimbusom można by zaoszczę−
dzić nawet do 100 tysięcy złotych.

BIEGIEM Sylwestrowym poże−
gnano w Jadownikach 2004 rok.
To pierwsza tego typu impreza
w gminie, którą zorganizowało
Stowarzyszenie Kulturalno−Spor−
towe Jadowniki, przy współ−
udziale UM w Brzesku. Rywali−
zowano w trzech kategoriach:
dzieci ze szkół podstawowych,
gimnazjów oraz bieg główny na
dystansie 5 km dla dorosłych.
Uczestnicy otrzymali pamiątko−
we dyplomy. Jak zapewnia wice−
prezes Stowarzyszenia Kultural−
no−Sportowego, Stanisław Kita,
sylwestrowe bieganie w Jadowni−
kach wejdzie na stałe w kalen−
darz imprez sportowych.

Prezentacja dla przedsiębiorców

Pracownicy Biura Promocji i Rozwoju
przygotowali prezentację na temat moż−
liwości pozyskiwania środków unijnych
przez małe i średnie firmy. Przedstawio−
no procedury ubiegania się o dofinanso−
wanie na rozwój przedsiębiorstw oraz
sposoby składania wniosków.
– W każdym indywidualnym przypad−
ku służymy pomocą – zapewniał Ra−
fał Najdała, kierownik Biura Promo−
cji i Rozwoju. – Posiadamy już w tym
względzie pewne doświadczenia. Potra−
fimy skonstruować wniosek o konkret−
ną pomoc unijną.
Natomiast burmistrz Jan Musiał za−
poznał zebranych z projektem budże−
tu na najbliższy rok. – Będzie to czas
wielkich inwestycji, związanych z re−

UMIARKOWANE zadowolenie – tak
można nazwać nastroje, panujące
w brzeskim szpitalu. Placówka sfina−
lizowała właśnie negocjacje z Narodo−
wym Funduszem Zdrowia w sprawie
kontraktowania świadczeń. Lecznica
dostanie o 2 miliony więcej niż w ubie−
głym roku. Jednak rozmowy nie zakoń−
czyły się tak, jak życzyłaby sobie tego
dyrekcja szpitala. Pacjenci nadal na
niektóre porady będą czekać w kolej−
kach. Najwięcej emocji wzbudził kon−
trakt na oddział rehabilitacyjny. Począt−
kowo więc dyrekcja nie podpisała umo−
wy. W efekcie negocjacji udało się zdobyć
więcej pieniędzy, ale – jak mówi dyr.
Brzeskiego ZOZ−u, Józefa Szczurek –
to ciągle zbyt małe środki.

– Chcemy znać wasze zdanie na temat decyzji, podejmowanych przez Urząd
Miejski – powiedział burmistrz Jan Musiał podczas spotkania z brzeskimi
przedsiębiorcami 16 grudnia, w restauracji „Galicyjska”.

alizacją Programu
Rozwoju Gospodarcze−
go Gminy – wyjaśniał.
– W znacznym stop−
niu inwestycje, które
diametralnie zmienią
infrastrukturę dużej
części ziemi brzeskiej,
zostaną sfinansowane
z funduszy Unii Euro−
pejskiej w ramach pro−
gramu PHARE 2002.
Będą one wspomagać
przede wszystkim
przedsiębiorczość i –
co za tym idzie – two−
rzenie nowych miejsc
pracy.

Mówiąc o przyszłorocznym budżecie,
burmistrz nawiązał do strategii lokal−
nego planu rozwoju na następne lata.
Wskazał też na możliwości, jakie ro−
dzą się przed potencjalnymi inwesto−
rami. – Najlepiej by było, gdyby tacy
znaleźli się wśród was – zachęcał przed−
stawicieli miejscowych biznesów
w trakcie kuluarowej dyskusji, jaka wy−
wiązała się po prezentacji.
W pierwszym tego typu konsultacyj−
nym spotkaniu uczestniczyło kilkudzie−
sięciu brzeskich przedsiębiorców. Na
następne, poświęcone wymianie poglą−
dów o sprawach żywotnych dla rozwo−
ju gminy, burmistrz ma zamiar zapro−
sić już do wyremontowanej sali obrad
Urzędu Miejskiego.          (m)

2 mln więcej dla szpitala

Nie powinno natomiast być proble−
mów z wizytą u stomatologa, laryngo−
loga, dermatologa i okulisty. Podpisa−
ny kontrakt pozwoli na przyjęcie
większej ilości pacjentów niż w ubie−
głym roku.          (w)

Rafał Najdała przekonuje do ubiegania się o unijne środki.
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PRZY ULICY STAROWIEJSKIEJ
w Brzesku oddano do użytku kolejny od−
cinek wyremontowanego chodnika. Był
on w fatalnym stanie technicznym. Licz−
ne dziury i nierówności sprawiały, że po−
tknięcia a czasem złamania nie należa−
ły do rzadkości. – Staramy się systema−
tycznie naprawiać kolejne chodniki
w mieście. Oczywiście, ograniczają nas
posiadane środki finansowe. Mieszkań−

WYŚCIG po pieniądze rozpoczęty.
Władze Brzeska rozpisały konkur−
sy na organizowanie zajęć z zakre−
su profilaktyki uzależnienia od al−
koholu i narkotyków. Walka może
być zacięta, bo do rozdysponowa−
nia jest 230 tysięcy złotych. O granty
ubiegają się organizacje poza−
rządowe. Pieniądze mogą być prze−
znaczone na prowadzenie zajęć
z młodzieżą oraz na kluby „AA”.

OBYWATELU możesz spać spo−
kojnie, bo nad bezpieczeństwem czu−
wają najlepsi fachowcy z zakresu
obrony cywilnej. Tak rzec mogą
mieszkańcy powiatu brzeskiego.
Starostwo Powiatowe zostało bo−
wiem uznane – podobnie jak w 2003
roku – za jedno z najlepiej realizu−
jących zadania z zakresu obrony cy−
wilnej i zarządzania kryzysowego
w województwie małopolskim.

BĘDZIE KREDYT i prace termo−
modernizacyjne. Radni powiatu brze−
skiego poręczyli pożyczkę dla brze−
skiego szpitala. W ciągu trzech naj−
bliższych lat nastąpi wymiana okien,
ciągów ciepłowniczych oraz ocieplenie
budynku. Łącznie inwestycje te po−
chłoną ponad 6 mln zł, ale dotacje,
które lecznica otrzymała, wyniosą nie−
spełna 4 mln. Resztę pokryje kredyt.
W wyniku uzyskanych oszczędności
zwróci się on w ciągu czterech lat.

WIELKA awaria nastąpiła w brze−
skim szpitalu. Z powodu zwarcia elek−
tryczności trzeba było wyłączyć z pra−
cy prawie cały blok operacyjny.
Naprawę zaczęto w trybie natych−
miastowym, ale potrwa ona co naj−
mniej do połowy stycznia i pochłonie
ok. 100 tys. zł. Dzięki temu, że w szpi−
talu są inne sale operacyjne, nie ma
obawy, że pacjenci z nagłymi przypad−
kami nie zostaną zoperowani.

14 GRUDNIA 2004 r. brzescy
wędkarze przeprowadzili się do
nowej siedziby. Uroczystego prze−
kazania kluczy do lokalu przy pl.
Żwirki i Wigury 7 dokonał bur−
mistrz Brzeska Jan Musiał
w obecności m.in. przedstawicieli
zarządu Okręgu Tarnowskiego
Polskiego Związku Wędkarskiego.
Warto dodać, że członkowie brze−
skiego Koła PZW z własnych środ−
ków wyremontowali i zaadopto−
wali pomieszczenia, należące do
miejscowego MPGK.

14 LISTOPADA na kręgielni TTKS „So−
kół” Brzesko odbył się IV Turniej Krę−
glarski Kupców o Puchar Prezesa Kra−
kowskiej Kongregacji Kupieckiej. W tur−
nieju uczestniczyło ponad 100
zawodników, reprezentujących kilka od−
działów terenowych, na czele z ekipą kra−
kowską. Organizatorem był Brzeski
o/KKK, a honorowy patronat nad impre−
zą objął burmistrz Brzeska, który ufun−
dował puchar dla najlepszego zawodni−
ka. Współzawodnictwo przeprowadzono
w kilku kategoriach. Wśród dzieci zwy−
ciężył Karol Zydroń z Brzeska, przed Kry−
stianem Puchem i Mateuszem Stankiem.
W kategorii kobiet najlepsza była Marta
Bednarczyk (Limanowa), wyprzedzając
Urszulę Mamicę (Brzesko) i Katarzynę

Turniej kupców

Pacewicz−Pyrek (Brzesko). Rywalizację
mężczyzn wygrał Bogdan Baranek (Brze−
sko), który jednocześnie został uznany
najlepszym zawodnikiem turnieju. Za
nim uplasowali sie: Robert Dubiel (Brze−
sko) i Jerzy Gawlik (Kraków). W zawo−
dach VIP−ów nie miał sobie równych Ka−
zimierz Fliśnik, który wyprzedził Grze−
gorza Wawrykę i Wiesława Jopka.
Drużynowo triumfował team Brzeskiego
o/KKK, zdobywając Puchar Prezesa. Dal−
sze pozycje zajęły zespoły Krakowa i Li−
manowej.
Organizatorzy turnieju składają podzię−
kowania sponsorom, wśród których zna−
leźli się: Browar Carlsberg Okocim,
Urząd Miejski w Brzesku oraz F.H.P.U.
„BOMAS” sp.j.

NIEZWYKŁEGO nagrania dokonali filharmonicy słynnej orkiestry w Cincinnatti.
Podczas odbywającego się od wielu lat słynnego festiwalu w tym amerykańskim mie−
ście doszło do prawykonania odnalezionego oratorium Franciszka Liszta, poświęco−
nego Stanisławowi, biskupowi szczepanowskiemu. Utwór składa się z czterech czę−
ści, jednak dwie z nich nie zostały dotychczas odkryte. Libretto pierwszej nawiązuje
do życia i tragicznej śmierci polskiego świętego. Część nazwana Salve Polonia oparta
jest na motywach Mazurka Dąbrowskiego i pieśni Boże coś Polskę. Płytę z nagra−
niem można na razie kupić jedynie w USA, ale staraniem Kurii Biskupiej w Tarno−
wie najprawdopodobniej będzie ona niebawem dostępna także w naszym kraju.

Liszt św. Stanisławowi

Lepiej chodzić

cy ulicy Starowiejskiej od dawana zgła−
szali potrzebę remontu chodnika i zabie−
gali o to – mówi burmistrz Jan Musiał.
Chodnik przy ul. Starowiejskiej znajdu−
je się przy drodze należącej do powiatu.
Jednak dzięki porozumieniu Starostwa
Powiatowego i Urzędu Miejskiego po po−
łowie podzielono się kosztami remontu.
Wyniosły one około 100 tys. zł.

(łw)
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STYCZEŃ
BRZESKO zostało laureatem konkursu ekologicznego „Przyjaź−
ni środowisku”. Pod patronatem honorowym prezydenta RP zor−
ganizowało go Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przy
współudziale Stowarzyszenia Europa Nasz Dom. Brzesko doce−
niono przede wszystkim za spore wydatki na rozbudowę sieci ka−
nalizacyjnej oraz organizację selektywnej zbiórki odpadów.

KOLEJNY rekord finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po−
mocy w Brzesku! W efekcie zbiórek i licytacji uzyskano blisko
41 tysięcy złotych. W akcję zaangażowanych było blisko 300
wolontariuszy. Za uzyskane pieniądze fundacja Jurka Owsiaka
kupuje sprzęt medyczny do ratowania życia i zdrowia dzieci.

LUTY
NOWY samochód ratowniczo−gaśniczy otrzymała OSP w Szcze−
panowie. Był tym bardziej niezbędny, że jednostka działa
w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo−Gaśniczego.
Pojazd, dla którego strażacy musieli wybudować nowy garaż,
kosztował 270 tysięcy złotych.

ROK i osiem miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata
oraz dwa tysiące złotych grzywny – taką karę wymierzył brze−
ski sąd byłemu wicestaroście brzeskiemu Czesławowi M. Uznał
go winnym fałszowania dokumentów oraz tego, że pełniąc funk−
cję wicestarosty, przekroczył uprawnienia, angażując się w prze−
targ na dostawę komputerów do Zespołu Szkół Ponadgimna−
zjalnych nr 1 w Brzesku.

MARZEC
ROZGORZAŁA dyskusja nad dalszymi losami pałacu Götzów.
Specjalna komisja, składająca się z miejskich radnych, zapro−
ponowała przejęcie tego obiektu od Powiatu. Powstała także
koncepcja powołania fundacji, która miałaby się zająć remon−
tem zabytkowej siedziby dawnych właścicieli browaru oraz
późniejszym jej zagospodarowaniem.

ESTETYKA i funkcjonalność – te cechy przekonały jury kon−
kursu „Inwestor 2003” do tego, by przyznać Krytej Pływalni
w Brzesku II miejsce. Patronat nad przedsięwzięciem objęło
Ministerstwo Edukacji Nauki i Sportu. Oprócz certyfikatu, pla−
cówka otrzymała także sprzęt pomocny w nauce pływania.

KWIECIEŃ
GENERALNA Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przed−
stawiła koncepcję zjazdu z planowanej autostrady A4 na od−
cinku Kraków – Tarnów. Brzeski węzeł ma przebiegać zmoder−
nizowaną ulicą Leśną i łączyć nową trasę z drogą krajową Brze−
sko – Nowy Sącz oraz umożliwiać skierowanie się na drogę
Brzesko – Szczurowa. Ta ostatnia też ma być przebudowana,
by m.in. ominąć gęstą zabudowę w Morzyskach.

MILION euro pozyskał samorząd na kanalizację komer−
cyjnych działek na Pomianowskim Stoku (obok obwodni−
cy). Dzięki wykonaniu inwestycji tereny te staną się bar−
dziej atrakcyjne dla inwestorów. Pieniądze, przeznaczone
na drugi etap realizowanego Programu Gospodarczego Roz−
woju Gminy, pochodzą z unijnych funduszy przedakcesyj−
nych. Zdobycie środków nie było łatwe. Przygotowanie kom−
pletnej dokumentacji, spełniającej wysokie wymogi stawia−
ne przez Unię Europejską, odbyło się w iście ekspresowym
tempie.

MAJ
PO DWUDZIESTO−
LETNIEJ przerwie
Brzesko znów wybiera−
ło swoją miss. Korona
przypadła Natalii Mą−
dry. Najpiękniejsza
brzeszczanka jest
uczennicą ZSP nr 1
w Brzesku. To zapalona
pływaczka. Interesuje
się psychologią i... egzor−
cyzmami. Jury wyróżniło
też dwie wicemiss –
Paulinę Woszczynę
i Magdalenę Filip. Na−
tomiast tytuł miss pu−
bliczności otrzymała
Joanna Migdał.

OSTATECZNIE zdecydowano, że sortowania odpadów ko−
munalnych w rejonie Mokrzysk i Bucza nie będzie budowa−
na. Postanowienie podjęto wskutek licznych protestów miesz−
kańców obu miejscowości. Sortowanie odpadów na mniej−
szą skalę ma się odbywać w bazie BZK przy ul. Przemysłowej
w Brzesku.

JEDEN z najnowocześniejszych w Małopolsce tomografów
komputerowych trafił do brzeskiego szpitala. Aparat kosz−
tował 1,7 miliona złotych. Na jego zakup lecznica zaciągnę−
ła kredyt. Dzięki inwestycji pacjenci nie będą już musieli
jeździć do Tarnowa lub Krakowa.

KATOLICKIE Gimnazjum i Liceum doczekały się swojego
własnego lokum. Placówka przeniosła się z pomieszczeń
Domu Katechetycznego przy parafii św. Jakuba w Brzesku
do wyremontowanego budynku byłego ambulatorium Bro−
waru Okocim

DO BRZESKA przyjechali Teresa i Greg Gołębiewscy. Ame−
rykańskie małżeństwo polskiego pochodzenia zaproponowało
utworzenie w mieście elitarnej szkoły średniej typu Round
Sqare. Placówka miałaby się ulokować w pałacu Götzów Oko−
cimskich. Jego remontem zajęłaby się powstała w tym celu
fundacja. Brzeska szkoła byłaby jedyną tego typu w Euro−
pie Wschodniej.

MINĄŁ ROK 2004
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CZERWIEC
SZKOŁA Podstawowa nr 1 w Brzesku zakończyła działal−
ność i przeszła do historii. Jej mury opuścili ostatni absol−
wenci. To efekt wprowadzonej kilka lat temu reformy oświaty.
Obecnie w budynku mieści się wyłącznie gimnazjum.

130 LAT stuknęło brzeskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.
Z okazji jubileuszu zasłużeni druhowie odebrali odznacze−
nia i medale. Liczący sobie 128 lat sztandar został udeko−
rowany złotym znakiem związku OSP.

BRZESKO Liderem Zarządzania – taki tytuł otrzymało
miasto w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Unię Miasteczek Pol−
skich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich
oraz Związek Gmin Wiejskich. To nagroda za skuteczne
pozyskiwanie pieniędzy pozabudżetowych. Jury doceniło,
że w ciągu 6 ostatnich lat budżet miasta wzbogacił się
o 33 miliony złotych ze źródeł zewnętrznych. Miasto, oprócz
zaszytego tytułu i kryształowej kuli, otrzymało sprzęt kom−
puterowy.

GWIAZDĄ tradycyjnie organizowanych w czerwcu Dni Brze−
ska był tym razem Kazik Staszewski. Koncert zgromadził
na pl. Kazimierza   Wielkiego wielu, przeważnie młodych,
fanów jego talentu.

LIPIEC
STO LAT minęło od
wielkiego pożaru Brze−
ska. Na początku ubie−
głego stulecia w ciągu
kilku godzin ogień
zniszczył całe miasto.
Bez dachu nad głową zo−
stało wówczas 3500
mieszkańców. Na drugi
dzień po pożarze mia−
sto nawiedziło wielkie
gradobicie, które znisz−
czyło większość upraw.

MIESZKAŃCY osie−
dla Kopaliny rozpoczę−
li protest przeciwko
planowanemu włącze−
niu ul. Leśnej do zjazdu z autostrady Kraków – Tarnów.
Głównym argumentem przeciwników jest obawa, iż plano−
wana droga zakłóci panujący w dzielnicy spokój. Pogorszyć
miałoby się również bezpieczeństwo pieszych. Protestują−
cy zaproponowali przesunięcie zjazdu w taki sposób, aby
omijał centrum osiedla. Generalna Dyrekcja Dróg i Auto−
strad, która jest głównym inwestorem budowy autostrady,
nie chce jednak porzucać ustaleń sprzed 20 lat

FRANCUSKI zamiast angielskiego. Młodzież z całej Pol−
ski przyjechała do Brzeska doskonalić swoje umiejętności
lingwistyczne. Wakacyjny obóz językowy zorganizowano
w Schronisku Młodzieżowym. Wcześniej aż 24 razy gościli
tu Brytyjczycy. Tym razem nauczyciele z Bordeaux poma−
gali polskiej młodzieży szlifować język francuski.

SIERPIEŃ
SETNE urodziny ob−
chodziła najstarsza
mieszkanka Brzeska,
Maria Fortuna. Były
życzenia, tort i kwiaty.
Pani Maria pochodzi ze
znanej w mieście rodzi−
ny społeczników. Więk−
szość swojego majątku
przekazała kościołowi.

DOBIEGŁA końca
modernizacja ujęcia
wody w Łukanowicach.
Kosztem półtora mi−
liona złotych, pozyska−
nych z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska, zainstalowano urządzenia usprawniające pro−
ces usuwania zanieczyszczeń oraz zasilanie ujęcia wody.
Pierwszy etap modernizacji przeprowadzono dwa lata temu.
Wówczas zmieniono system uzdatniania wody. Zamiast
chloru stosuje się dwutlenek tego pierwiastka.

PRZY KOŚCIELE pod wezwaniem św. Jakuba stanął po−
mnik patrona. Autorem rzeźby apostoła jest znany artysta
Kazimierz Malski. Figura świętego ma ponad dwa metry
wysokości i jest wykonana z piaskowca pińczowskiego.

WRZESIEŃ
WOLONTARIUSZE z całej Polski w ciągu zaledwie jed−
nego dnia wybudowali ogrodzenie ośrodka hipoterapii, po−
wstającego przy Domu Dziecka w Jasieniu. Jego organizo−
waniem zajmuje się Stowarzyszenie „Samarytanin”. Z te−
rapii w siodle mają korzystać niepełnosprawne dzieci
z powiatu brzeskiego.

BRZESCY urzędnicy zaczęli szkolić swoich kolegów z Bo−
śni. Skierowano ich do Brzeska, które uchodzi za jedno
z najlepiej realizujących przedsięwzięcia ekologiczne w kra−
ju. To opinia specjalistów z amerykańskiej agencji US AID.

CZARNE chmury pojawiły się nad niedzielnym handlem
w Brzesku. Radni skupieni wokół LPR−u zaproponowali,
aby w tym dniu wprowadzić zakaz jego prowadzenia
w brzeskich supermarketach. Miał to być ukłon w stronę
drobnych przedsiębiorców, narzekających na spadek ob−
rotów. Przeciwnicy wprowadzenia ograniczeń twierdzą jed−
nak, że każdy ma prawo do decydowania o tym, kiedy
i gdzie robi zakupy.

ROZPOCZĘŁY się negocjacje z nauczycielami w sprawie
wynagrodzeń. ZNP uważa, że w gminie Brzesko zarabiają
oni mniej niż wynika to z zapisów Karty Nauczyciela. Pro−
test skierowali do Wojewody Małopolskiego, który nakazał
usunąć nieprawidłowości. Samorząd ma przygotować nowy
regulamin wypłaty wynagrodzeń. Jednak subwencja oświa−
towa, jaką miasto dostaje z budżetu państwa, nie wystar−
cza na pokrycie wszystkich oświatowych kosztów. Strony
sporu zadeklarowały chęć kompromisu.
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PAŹDZIERNIK
BURMISTRZ Jan
Musiał przyznał sty−
pendia najzdolniejszej
młodzieży w gminie. Po
raz pierwszy dziesięciu
uczniów, którzy osią−
gnęli najlepsze wyniki
w nauce i sporcie, otrzy−
mało po 900 zł. Wśród
stypendystów znalazło
się 9 gimnazjalistów
oraz 1 wychowanek
szkoły podstawowej.

PO RAZ pierwszy
w Brzesku zabrzmiało
„Gaudeamus…”. Mało−
polska Szkoła Wyższa
uroczyście rozpoczęła pierwszy rok akademicki. 130 studen−
tów w systemie dziennym i wieczorowym zdobywa wiedzę na
kierunku międzynarodowe stosunki ekonomiczne.

35. URODZINY świętował Zespół Szkół Mechaniczno−Elek−
trycznych. Dzisiaj jest to Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr
2. Na uroczystości przybyli dawni i obecni nauczyciele oraz licz−
ne grono absolwentów.

LISTOPAD
KOLEJNE duże pieniądze dla Brzeska! W ramach programu
PHARE 2002 miasto pozyskało środki na inwestycję o warto−
ści ok. 4,5 mln euro. Pieniądze te zostaną przeznaczone na
realizację III etapu Programu Rozwoju Gospodarczego Gminy,

w ramach którego zostanie wykonana na odcinku blisko 50 ki−
lometrów kompleksowa kanalizacja opadowa i ściekowa.

PIERWSZY przypadek BSE, czyli gąbczastego zwyrodnienia
mózgu, zanotowano u krowy hodowanej w powiecie brzeskim.
Zarażone zwierzę pochodziło z gospodarstwa w Tymowej. Zda−
niem specjalistów zakażone mięso nie trafiło do sklepów.

UCZNIOWIE gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu
gminy Brzesko wybrali 30 przedstawicieli do nowo powołanej
Młodzieżowej Rady Gminy. Nastolatki mają pomagać doro−
słym w podejmowaniu decyzji, dotyczących młodzieży.

ROZPOCZĘŁA się debata nad przyszłością Miejskiego Przed−
siębiorstwa Komunikacyjnego. Spółka ta przeżywa kłopoty fi−
nansowe. Pomysłów na wyjście z trudnej sytuacji jest kilka,
m.in. powołanie do życia jednej firmy, utworzonej z połączenia
MPK oraz Brzeskich Zakładów Komunalnych.

GRUDZIEŃ
250 PACZEK dla najuboższych przygotowała Caritas, działająca
przy parafii św. Jakuba w Brzesku. Nie zabrakło w nich najpo−
trzebniejszych produktów do przygotowania świątecznych potraw.
Dary wydawano w siedzibie Caritasu, a wolontariuszki dostar−
czały żywność osobom chorym, które nie mogły osobiście jej ode−
brać. Łącznie na tę akcję przeznaczono ponad 11 tys. zł.

RADA Miejska w przedostatnim dniu roku uchwaliła budżet
na 2005 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
5 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

NOWY ROK witano na wytwornych balach, takich jak ten
w Restauracji Galicyjska, oraz na licznych prywatkach. Cieka−
wą formę zabawy zaproponowali organizatorzy imprezy na
Bocheńcu. Do siego roku!

S t u d i a   P o d y p l o m o w e:
*RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE
*INFORMATYKA

Kursy języka angielskiego:
*podstawowy
*średniozaawansowany
*bussines english

Kursy informatyczne:
*Projektowanie i wykonywanie witryn internetowych
*Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych
   w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
*Kurs księgowości komputerowej

Szkolenia specjalistyczne:
*Ekspert ds. Funduszy Unijnych
*Urzędnik Europejski

Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku

Z A P I S Y    D O    K O Ń C A    S T Y C Z N I A    2005

Szczegółowe informacje:
Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku
ul. Królowej Jadwigi 18, 32−800 Brzesko
tel. 014/621−05−56
www.mszw−brzesko.edu.pl

ogłasza nabór na:
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Jak tradycja każe, na stołach nie za−
brakło wigilijnych potraw: smażonej
ryby, zupy grzybowej, gołąbków, piero−
gów ze śliwkami, kompotu z suszu.
Wielu gości przyjęło zaproszenie po raz
pierwszy, ale większość uczestniczyła
już w kolacji poprzednio, chwaląc go−
ścinność właścicieli restauracji oraz
atmosferę wspólnego spotkania.

– Mąż umarł pięć lat temu, samej w do−
mu jest źle – nie kryła wzruszenia pani
Halina. – Nie mam do kogo iść na wi−
gilię. Tutaj mogę spotkać osoby, które
są w podobnej sytuacji jak ja, poroz−
mawiać z nimi i złożyć sobie życzenia.
Pan Marian jest bezdomny. Podkre−
śla, że na tę okazję ubrał odświętny
garnitur, który na co dzień nosi w ple−
caku. – Tułam się po rożnych schroni−
skach – mówi łamiącym się głosem. –
Tylko dzięki pomocy ludzi codziennie
mogę coś zjeść. Do „Galicyjskiej” na
kolację wigilijną przychodzę od dwóch
lat. To dla mnie duży zaszczyt, że trak−
tuje się mnie tutaj jak ważnego go−
ścia. Miło jest spędzić tutaj czas. Przy−
pominają mi się wigilie, jakie urzą−
dzała moja mama w rodzinnym domu.
Gdyby nie gościnność Pani Ani i Kazi−
mierza nawet nie stać by mnie było
na opłatek, nie miałby też komu zło−
żyć życzeń.

Galicyjski
stół samotnych

Blisko dwieście samotnych i ubogich osób zasiadło do wigilijnego stołu, jaki
przygotowała już po raz dwunasty restauracja „Galicyjska”. Gośćmi Anny
i Kazimierza Kuralów byli także bp tarnowski Wiktor Skworc, przedstawiciele
władz Brzeska i Gnojnika oraz proboszczowie brzeskich parafii.

Gospodarze skromnie mówią o swoich
charytatywnych przedsięwzięciach. –
Kiedy otwieraliśmy z mężem restaura−
cję, obiecaliśmy sobie, że będziemy się
dzielili z ubogimi tym, co posiadamy.
I tak jest od dwunastu lat, czyli odkąd
działamy w Brzesku. Radują się nasze
serca, kiedy możemy stworzyć potrze−
bującym namiastkę domowej, rodzin−

nej atmosfery – mówi
Anna Kural.
– To nie jest chęć poka−
zania się. Dzielenie się
z ubogimi wynika z gło−
su sumienia. Nikomu
nie można odmówić po−
mocy, jeśli jest się
w stanie jej udzielić.
Prowadzę restaurację,
więc dzielę się tym, co
mam. W każdym czło−
wieku można dostrzec
Chrystusa – dodaje
Kazimierz Kural.
Po raz trzeci wspólnie
z ubogimi do wspólne−
go stołu zasiadł także
Biskup Tarnowski

Wiktor Skworc. – Ta wigilia jest do−
wodem na to, że są ludzie w Polsce,
w naszej diecezji, którzy potrafią się
dzielić posiadanym chlebem. Tego chle−
ba dla siebie nie zatrzymują, lecz za−
uważają bardziej potrzebujących. Cie−
szę się, że w Brzesku, przy współpracy
właścicieli restauracji, władz samorzą−
dowych, Caritasu nie zapomina się
o najuboższych. Chciałem także zauwa−
żyć, że nie jest to tylko wydarzenie jed−
norazowe. Wszystkim, którzy potrafią
się dzielić chlebem należą się szcze−
gólne podziękowania – mówił biskup
ordynariusz.
Nie zabrakło też wspólnego kolędowa−
nia. O oprawę muzyczną zadbał w tym
roku zespół „Małopolanie” z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Brzesku. Do organizacji kolacji wigi−
lijnej włączyły się także wolontariusz−
ki brzeskiej Caritas.

Tekst i foto: Łukasz WRONA

Zofia KĄDZIOŁKA (lat 88, Sterkowiec)
Helena KUBALA (lat 72, Jadowniki)
Franciszek SKRZYPEK (lat 61, Brzesko)
Józef FIOŁEK (lat 73, Wrzępia)
Aniela TYBON−WOJACZYŃSKA

(lat 83, Bucze)
Stefania HUDY (lat 84, Jadowniki)
Aleksander GAWDA (lat 68, Poręba Spyt.)
Jadwiga SERWIN (lat 76, Brzesko)
Anna MROŻEK (lat 79, Porąbka Uszewska)
Eugenia KAWA (lat 79, Łopoń)
Alicja PACZKOWSKA (lat 71, Czchów)
Józef SICIARZ (lat 62, Poręba Spytkowska)
Stanisław SUMARA (lat 56, Jadowniki)
Ludwik NAPIERACZ (lat 80, Strzelce Wielkie)
Rozalia BĄK (lat 87, Borzęcin)
Rozalia PABIJAN (lat 75, Łoniowa)
Józefa PASULA (lat 74, Mokrzyska)
Jan MICHAŁEK (lat 54, Dębina Zakrzowska)
Franciszek ROGÓŻ (lat 71, Brzesko)
Józef GAWŁOWSKI (lat 81, Mokrzyska)
Stanisław SMULSKI (lat 61, Brzesko)
Emil PAMUŁA (lat 64, Borzęcin)
Stanisław STYRNA (lat 77, Borzęcin)
Władysław ZIÓŁKOWSKI (lat 87, Brzesko)
Maria CZYRZYCKA (lat 79, Dobrocierz)
Andrzej ŻABIŃSKI (lat 75, Jadowniki)
Eugeniusz DZIWISZEWSKI (lat 81, Brzesko)
Stanisław RUDNIK (lat 76, Brzesko)
Maria FIOŁEK (lat 90, Wrzępia)
Józefa KOZUB (lat 56, Brzesko)
Stanisław STOLECKI (lat 68, Mokrzyska)
Antoni BOROWIEC (lat 53, Szczepanów)

ODESZLI

O G Ł O S Z E N I E

Powracający z USA szuka
mieszkania, minimum pokoju
z kuchnią, na okres 8 miesięcy

– od 1 marca 2005 r.
Po uzgodnieniu ceny

możliwość płatności z góry.

Kontakt: 671 51 88
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Zmieniająca się na przestrzeni 60 lat
sytuacja wymuszała na LOK−u dostoso−
wywanie się do panujących realiów. Pod−
stawowe zadania pozostały niezmienio−
ne. – Zwracamy uwagę na poszanowanie
symboli narodowych. Dbamy, aby mło−
dzież nabierała nawyków i umiejętności,
ważnych z punktu widzenia obronności
kraju. Kładziemy także nacisk na edu−
kację w zakresie zagadnień ekologicznych
oraz upowszechnianie kultury fizycznej
– mówił podczas rocznicowych uroczysto−
ści podpułkownik Marek Stasiak, dyrek−

W chwili tworzenia głównym zadaniem Ligi Obrony Kraju była pomoc żoł−
nierzom powracającym z wojny. W późniejszych latach koncentrowała się na
pracy z młodzieżą i organizowaniu różnego rodzaju kursów, m.in. nauki pro−
wadzenia samochodu. W grudniu 60. rocznicę powstania stowarzyszenia
w Brzesku świętowali jego członkowie.

tor Małopolskiego Biura Ligi Obrony Kra−
ju w Krakowie.
Znamiennym wydarzeniem w historii
brzeskiego LOK−u było przejęcie pod ko−
niec lat 60. budynku przy ul. Szczepa−
nowskiej. Wówczas rozpoczął funkcjono−
wanie Ośrodek Szkolenia Kierowców. –
Przez cały okres działalności organizowa−
liśmy zajęcia z młodzieżą. Największym
zainteresowaniem cieszyły się koła strze−
leckie, modelarstwa i sportów obronnych
– opowiada wieloletni działacz LOK−u,
Józef Dudek.

Właśnie sport strzelecki to jeden z atu−
tów tej organizacji. Jej członkowie zdo−
bywali wysokie miejsca w zawodach na
szczeblu mistrzostw Polski. – Od czasu,
kiedy zmieniła się ustawa o broni i amu−
nicji, musiano zamknąć strzelnicę, zlo−
kalizowaną w parku miejskim. Obecnie
czynna jest jedynie strzelnica pneuma−
tyczna w budynku stowarzyszenia – do−
daje były prezes LOK−u, Tadeusz Babicz.
Wydaje się jednak, że już niedługo dzia−
łacze stowarzyszenia będą mogli znowu
doskonalić swoje umiejętności. – Roz−
poczęta niedawno budowa strzelnicy po−
licyjnej i przychylny stosunek Komendan−
ta Powiatowego Policji do dotychczaso−
wych działań LOK−u oraz jego deklaracje,
a także finansowe wsparcie samorządu
gminy Brzesko, dają nadzieję, że nasi
członkowie będą mogli korzystać z obiek−
tu i ćwiczyć strzelanie z broni krótkiej.
Mam nadzieję, że pozwoli to na profe−
sjonalne szkolenie zawodników i przy−
czyni się do powstania w naszym mie−
ście prężnego ośrodka sportu strzelec−
kiego – twierdzi burmistrz Jan Musiał,
aktualny prezes Ligi Obrony Kraju
w Brzesku
Przy brzeskim LOK−u działa jeszcze klub
modelarski i krótkofalowców. W celu ich
popularyzacji organizacja uruchomiła
własną stronę internetową –
www.lok.sport−brzesko.pl. Można na niej
przeczytać nie tylko historię stowarzysze−
nia, ale także informacje o szkoleniach,
zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.
W trakcie uroczystości z okazji 60−lecia
brzeskiego LOK−u wieloletni działacz,
Józef Dudek otrzymał medal za zasłu−
gi dla rozwoju organizacji.        (ŁW)

HISTORIA LIGI OBRONY KRAJU sięga 1944 roku. Wówczas z inicjatywy
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, formacji partyzanckich oraz I i II
Armii Wojska Polskiego powstał spontaniczny ruch społeczny „na rzecz
pomocy żołnierza”, dla przebywających w szpitalach oraz walczących na
froncie. Na wniosek kpt. rez. Ignacego Płażewskiego i Anieli Wiśniewskiej
ujęto go w ramy organizacji. Opracowano statut, który w sierpniu 1945
roku został zatwierdzony przez Naczelnego Dowódcę Wojska Polskiego.
Nowy twór zarejestrowano pod nazwą – Towarzystwo Przyjaciół Żołnie−
rza. Pierwszym jego prezesem był prof. Stefan Matuszewski. Organizacja
szybko rozwijała się. Działalność rozszerzono o pomoc dla demobilizo−
wanych żołnierzy i powracających do kraju repatriantów.
Już po 1946 roku TPŻ zaczęło odchodzić od dotychczasowych zadań.
Główny nacisk położono na tworzenie bibliotek i świetlic. Za zgodą Mini−
sterstwa Obrony od 1948 roku powstawały szkolne koła tej organizacji. 21
lipca 1950 roku Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza zmieniło nazwę na Ligę
Przyjaciół Żołnierza. Głównym jej celem było patriotyczne wychowanie
młodzieży i przygotowanie jej do służby wojskowej. Na początku lat 50.
do LPŻ przyłączyła się Liga Morska i Liga Lotnicza. Pozwoliło to na
prowadzenie szkoleń obronnych i politechnicznych. Przełomowym okre−
sem okazał się 1955 rok. Po rozwiązaniu organizacji Służba Polsce, Liga
przejęła jej bazę szkoleniową oraz kadrę. Pozyskanie broni sportowej
i bojowej dało możliwość rozwijania strzelectwa i sportów obronnych.

W 1959 roku MON przejęło nadzór nad LPŻ i zmusiło członków do
powiązania działalności z zadaniami obronnymi państwa. Zaczęto or−
ganizować kursy dla kierowców, płetwonurków, modelarzy, łączno−
ściowców i żeglarzy.
Podczas IV Krajowego Zjazdu 12 listopada 1962 roku podjęto uchwałę
o zmianie nazwy na Ligę Obrony Kraju. Poszerzono także zakres działań
w dziedzinie patriotyczno−obronnego wychowania młodzieży, szkolenia dla
sił zbrojnych oraz rozwoju sportów obronnych. Wówczas LOK dyspono−
wała dobrze wyposażoną bazą, realizującą zlecone przez MON szkolenia
przedpoborowych na kursach dla kierowców, płetwonurków oraz podofi−
cerów zasadniczej służby wojskowej. W 1976 uzyskała uprawnienia orga−
nizacji wiodącej w sportach obronnych od Głównego Komitetu Kultury
Fizycznej i Sportu. W kolejnych latach przeprowadzono około 30 tysięcy
imprez i zawodów sportowo−obronnych z udziałem pół miliona osób.
Przemiany ustrojowe w Polsce wywarły ogromny wpływ na losy LOK−u.
MON cofnął prawa do szkoleń przedpoborowych. Zmniejszyła się także
liczba kół w zakładach pracy. Znacznie zmalały dochody na działalność
statutową. Nastąpiła redukcja kadr, ośrodków szkolenia kierowców, jak
również ogniw terenowych. Nowy statut uchwalono go w 1991 roku na
X Nadzwyczajnym Zebraniu Delegatów. Od tego czasu Liga Obrony
kraju działa zgodnie z prawami wolnego rynku – samodzielnie wypra−
cowuje dochody.

realiach

W zmieniających się

Józef Dudek, wieloletni działacz LOK−u, został odznaczony medalem
za zasługi dla rozwoju organizacji. Fot. Ł. Wrona
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Gdzie Rzym, a gdzie Krym
Pani Maria urodziła się i wychowała
w Brzesku. Zaraz po szkole średniej za−
częła pracować w banku. Pan Jan pocho−
dzi z Ciechocinka. Zasadniczą służbę
wojskową odbywał w Elblągu. Pozostał
tam jako zawodowy żołnierz. –Wierzy−
my, że nie jest ważne, gdzie się mieszka,
skąd pochodzi. Jeśli jest się sobie prze−
znaczonym, to można się odnaleźć na−
wet na końcu świata. To się sprawdziło
w naszym przypadku. Bo jak to mówią –
gdzie Rzym, a gdzie Krym −. gdzie Brze−
sko, a gdzie Ciechocinek… Odległe miej−
sca zamieszkania nie były przeszkodą,
żeby się spotkać – tłumaczy pan Jan.

Za mundurem...
W 1953 roku brat pani Marii, Roman,
otrzymał wezwanie do wojska. Jeszcze
wtedy nie wiedziała, że ten fakt zawa−
ży również na jej przyszłym życiu. Żeby
nie czuł się samotny, wybrała się z nim
do Bochni, gdzie odbywała się komisja
przedpoborowa. Po świeżo upieczonych
żołnierzy przyjechał z Elbląga sierżant
Jan Lejman. Przypadkowo natknął się
na... panią Marię.
– Tego błysku w oku nie zapomnę do
końca życia. Wówczas pomyślałam, że
chyba to jest ten mężczyzna, z którym
chcę spędzić resztę życia – wspomina
przyszła pani Lejman.
Pan Jan tego dnia był bardzo spięty,
ponieważ po raz pierwszy dostał roz−
kaz przywiezienia do jednostki poboro−
wych. – Gdy dowiedziałem się, że mam
jechać do Bochni, byłem przerażony, bo
nawet nie wiedziałem, gdzie to miasto
leży. Jednak w wojsku rozkaz trzeba
wykonać. Nie umiem opisać tego uczu−
cia, kiedy zobaczyłem Marysię. Wów−
czas sprawy służbowe wydały mi się
mniej ważne – potwierdza wyznanie
swej żony pan Jan.
Oboje jeszcze raz spotkali się na przy−
siędze wojskowej brata pani Marii,
w Elblągu. Wówczas nie mieli już wąt−
pliwości, że każde z nich spotkało swo−
ją drugą połowę.

Sobie przeznaczeni

Poznali się przypadkiem. Zakochali się prawie od pierwszego wejrzenia. Żyją
w zgodzie i wielkim szacunku do siebie. Choć zaczęło się tak, jak w filmie, to
jednak w ich życiu nie brakowało także chleba, zroszonego łzami. Po 50
latach bycia w związku małżeńskim mogą zawsze liczyć na siebie. Wspierają
się we wszystkim. Są ze sobą na dobre i złe. Jan i Maria Lejmanowie z Brzeska
byli jedną z 46 par jubilatów, którzy przeżyli w związku małżeńskim 50
i więcej lat. Uroczystość rocznicowa odbyła się w grudniu ub. roku.

Przysyłaj mi choć puste koperty
Niestety, oboje zakochani nie mogli spę−
dzać ze sobą wiele czasu. Pan Jan, pra−
cując w Elblągu, rzadko mógł widywać
swoją narzeczoną. Ona mieszkała
w Brzesku.
– Jak tylko dostawałem przepustkę, zaraz
jechałem do Marysi, aby spędzić z nią cho−
ciażby kilka godzin – wspomina czas próby.
Młodym pozostawała tylko poczta. Co ty−
dzień oboje wymieniali korespondencję.
– Nie mogłam się doczekać każdego li−
stu. Codziennie sprawdzałam skrzynkę.
Nawet kiedyś powiedziałam mu, że jak
nie ma czasu na pisanie listu, to mógłby
mi wysłać choćby pustą kopertę. Wów−
czas byłby to dla mnie znak, że pamięta
i tęskni – opowiada Jubilatka.
Niespełna rok od momentu poznania po−
stanowili się pobrać.

Pechowa przeprowadzka
W styczniu 1954 roku w kościele pod
wezwaniem św. Jakuba oboje młodzi
wypowiedzieli sakramentalne „tak”.
Przed uroczystością ślubną w kościele,
rano udali się do Urzędu Stanu Cywil−
nego. Wówczas znajdował się on w daw−
nej łaźni, nieopodal dzisiejszego pl. Ka−
zimierza Wielkiego.
– Pamiętam, że miałam na sobie ja−
snopopielatą sukienkę, biały kapelusz
z woalką. To nie były czasy, żeby sobie
pozwolić na taką suknię, jaką bym so−
bie wymarzyła. Na to miałam narzu−
cony płaszcz. Było przeraźliwie mroź−
no, spadło sporo śniegu – wspomina
pani Maria.
Przyjęcie weselne odbyło się w domu ro−
dzinnym pani młodej. Bawiło się około
30 gości. Tuż po ślubie młoda para wy−
prowadziła się do Torunia. Pan Jan
otrzymał tam mieszkanie i przydział do
jednostki wojskowej. Pracował jako in−
struktor nauki jazdy. W 1956 roku, kiedy
sytuacja w kraju zaczynała się kompli−
kować, rodzice pani Marii zapropono−
wali, aby wraz mężem przeniosła się
do Brzeska.

– Tej przeprowadzki z Torunia nigdy nie
zapomnimy. Cały nasz dobytek przewozili−
śmy koleją. Do wagonu, w którym były na−
sze rzeczy, włamano się. Wówczas stracili−
śmy prawie wszystko – wspomina pan Jan.

Na dorobku
Po przyjeździe do Brzeska, państwo Lej−
manowie wynajmowali pokój w sąsiedz−
twie mieszkania rodziców pani Marii. Ona
zaczęła pracować w brzeskim szpitalu
jako rejestratorka, gdzie pozostała aż do
emerytury. Pan Jan był kierowcą w PKS−
ie. Później przeniósł się do ZNTS−u, gdzie
zatrudniono go w stacji kontroli pojazdów.
– Przez cały czas dorabialiśmy się. Cza−
sami było bardzo ciężko. Ale nie brako−
wało także chwil szczęśliwych. Po latach
wynajmowania pokoju, otrzymaliśmy
wreszcie mieszkanie przy dzisiejszej ul.
Legionów Piłsudskiego. Jesteśmy w nim
do dzisiaj – wspominają.
W domu zawsze rządziła Pani Maria. To ona
decydowała o finansach, prowadziła dom. –
Żona dobrze to robiła, więc nie było potrzeby,
żeby to zmieniać – śmieje się pan Jan.

Emerytura nie musi być nudna
Państwo Lejmanowie nie mają dzieci. Bar−
dzo się wspierają, bo mogą liczyć tylko na
siebie. Swój wolny czas spędzają głównie
w domu. Sporo czasu spędzają na działce
rekreacyjnej. – Mamy drzewa owocowe,
swoje jarzyny oraz kwiaty, no i naszego
ukochanego pieska – mówi pani Maria.
Jej mąż to zapalony wędkarz. Latem wraz
z kolegami całymi dniami oddaje się swej
pasji. Lubi także czytać, przede wszyst−
kim książki o tematyce historycznej. Oboje
podkreślają, że nie ma recepty na udane
małżeństwo, ponieważ życie niesie ze sobą
wiele niespodzianek. Twierdzą, że najważ−
niejsze są szacunek i miłość, które potra−
fią pokonać największe kryzysy.

Łukasz WRONA

Maria i Jan Lejmanowie.
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Jeśli postawić zagadnienie przed
mieszkańcami Brzeska, to znawcy hi−
storii Browaru Okocimskiego i rodziny
Götzów odpowiedzą z łatwością, że żona
założyciela browaru pochodziła z Pragi
i nazywała się Albina Żiszkowa
(Žišková). Jednak nie wszyscy wiedzą,
że przez 27 lat (1826 – 1853) probosz−
czem w Brzesku był Czech, ks. Jan
Nepomucen Machaczek (Jan Nepomuk
Macháček). Urodził się w mieście Jiczin
(Jičín), leżącym na północ od miasta
Podiebrady (Poděbrady), znanego
wszystkim, oglądającym przygody roz−
bójnika Rumcajsa.

Mieszkańcy Jadownik powiedzieli−
 by zapewne, że łączy ich z Cze−

chami osoba patrona kościoła – św.
Prokopa. W zeszłym roku, 4 lipca, w Cze−
chach obchodzono 800. rocznicę jego ka−
nonizacji. Nie jestem tylko pewien, czy
pamiętano o niej w Jadownikach…
W diecezji tarnowskiej urzędowało
dwóch biskupów, pochodzących z Czech.
Bp František Pištěk, późniejszy arcy−
biskup Lwowski i bp Ferdynand Cho−
tek, który nie zdążył objąć diecezji, bo
został mianowany arcybiskupem w Olo−
mouci, czyli w Ołomuńcu.
Z Czechami łączą nas nie tylko związ−
ki osobowe. Przez kilkanaście lat za−
stanawiałem się, dlaczego czeski ta−
niec narodowy nazywa się „Polka”. Od−
powiedź uzyskałem, oglądając
w czeskiej telewizji „Nova” teleturniej
„Riskuj”. Tam padło to pytanie i odpo−
wiedź, że został on tak nazwany na
cześć Polaków, walczących w powsta−
niu kościuszkowskim.
Na terenie Czech znajduje się wiele
pamiątek związanych z Polską. W naj−
ważniejszym, czeskim sanktuarium
Cyryla i Metodego w Welehradzie jest
obraz przedstawiający tych „Apostołów
Słowian” i „Patronów Europy”. Został
namalowany przez Jana Matejkę, któ−
rego ojciec był Czechem.

Co nas łączy
z Czechami?

Gdyby zadać takie pytanie, większość słuchaczy na pewno odpowiedziałaby,
że księżna Dąbrówka (Dubrava), także święty Wojciech. Niektórzy może dodaliby
błogosławionego Radzima Gaudentego, (Radima) – brata św. Wojciecha, który
był pierwszym biskupem w Gnieźnie. Inni może wspomnieliby Wacława II, króla
Czech i Polski, z którym walczył Władysław Łokietek, czy też Władysława
Jagiellończyka, którego sala znajduje się na praskim Hradzie.

Natomiast w słynnym uzdrowisku,
w Karlowych Warach (Karlových Varech)
znajduje się pomnik Adama Mickiewi−
cza. W niedalekim, również znanym ku−
racjuszom ośrodku – Mariańskie Łaź−
nie (Mariánské Lázně), w którym prze−
bywał Fryderyk Chopin, ufundowano
poświęconą mu tablicę, a co roku,
w sierpniu odbywa się tam Festiwal
Chopinowski.

Na zamku Konopiště u Benešova –
Konopisztie koło Beneszowa, sie−

dzibie następcy austriackiego tronu, ar−
cyksięcia Ferdynanda, znajduje się por−
tret króla Zygmunta III Wazy oraz Jana
Kazimierza, przedstawionego jako
dziecko na białym koniu. Reprodukcja
tego ostatniego obrazu znajdowała się
w podręczniku do wychowania plastycz−
nego LO w latach siedemdziesiątych
ubiegłego stulecia. W rezydencji znaj−
duje się także polski mosiężny żyran−
dol z orłem oraz myśliwskie trofea –
dwie głowy i skóry żubrów z Białowie−
ży. Zdobycze z polowań, pochodzące
z Polski, znajdują się także na zamku
Orlik nad Wełtawą, siedzibie rodu
Schwarcenbergów. Jeden z przedstawi−
cieli tej rodziny był ambasadorem Au−
strii na dworze Napoleona Bonaparte,
a obecny właściciel pełnił funkcję sekre−
tarza kancelarii prezydenta Czech,
Václava Havla.
Sądzę, że trzeba tu wspomnieć także
miejsce znane z historii jako „pole bitwy
trzech cesarzy” lub krócej Austerlitz, gdzie
walki toczyły się 2 grudnia 1805 r. Po
stronie armii napoleońskiej bili się rów−
nież Polacy. Pole to znajduje się przy
autostradzie z Ołomuńca do Brna. 15 km
przed Brnem, usytuowano tam parking
i motel, a o historii przypomina pomnik
żołnierza napoleońskiego, stojący przed
motelem. Miejscowość, która nosiła au−
striacką nazwę Austerlitz, po czesku
nazywa się Slavkov u Brna – Slawkow
koło Brna. I chociaż zatrzymuje się tam

wiele polskich autobusów i samochodów,
mało kto uświadamia sobie, co się wy−
darzyło 200 lat temu.

Nie sposób wymienić wszystkie, łą−
czące Polaków i Czechów, osoby,

pamiątki kultury i wydarzenia, ale
chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na
fakt, że podobnie jak my, Czesi też znaj−
dowali się pod obcym panowaniem.
Różnica polega tylko na tym, że oni byli
jedynie pod zaborem austriackim, zaś
całkowitą niepodległość utracili na 298
lat, a nie na 123 lata jak Polacy. Wielu
z nich po utracie niezawisłości w 1620
roku znalazło schronienie w Królestwie
Polskim.
Słowacja, która odłączyła się w 1993
roku od Czech, nigdy w historii nie mia−
ła niepodległego państwa, bo twór po−
wstały z inspiracji Hitlera trudno na−
zwać niezawisłym. Do roku 1918 nale−
żała ona do Królestwa Węgierskiego.
Muszę się przyznać, że wyjeżdżając
w celu niesienia pomocy duszpasterskiej
w diecezji praskiej w 1993 roku, nie od−
różniałem języka czeskiego od słowac−
kiego. Dopiero, gdy odprawiłem pierw−
szą Mszę w Czechach, w kościele w We−
lehradzie, dowiedziałem się, że obraz,
na który patrzę namalował Matejko.
Często tak się zdarza, że o krajach bar−
dzo odległych wiemy o wiele więcej, niż
o tych, które są tuż za naszą granicą.

Michał KOTRA

Pamiątkowe zdjęcie pod pomnikiem Adama
Mickiewicza w Karlowych Warach.

Fot. Paweł Nowak
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– Jak wspomina Pan szkolne lata
spędzone w Brzesku?
– W Brzesku chodziłem do Zasadniczej
Szkoły Zawodowej, a po jej ukończeniu
do Technikum Zawodowego o profilu me−
chanicznym. W Brzesku spędziłem więc
6 lat. Gdy skończyłem szkołę podstawo−
wą, próbowałem dostać się do 5−letnie−
go Technikum Mechanicznego, ale zbyt
słabo wypadłem na egzaminach wstęp−
nych. Uczyłem się więc w ”zawodówce”,
marząc o lataniu. Gdy mieszkałem w in−
ternacie przy ul. Piastowskiej, miałem
dużo czasu na ping−ponga. Lata spędzo−
ne w Brzesku wspominam
bardzo ciepło. Jest wiele
osób, które się do tego przy−
czyniły. Internat był dru−
gim domem, a w szkole
czułem się po prostu świet−
nie. Szczególnie mile wspo−
minam dyrektora Szymo−
na Polka, który zaszczepił
we mnie bakcyla ping−pon−
ga i zaprowadził na trenin−
gi do OKS−u. Niestety, ni−
gdy w oficjalnych rozgryw−
kach nie udało mi się go
pokonać. Skoro wspominam
tamten okres, to chciałbym
też podziękować za cierpli−
wość mojemu wychowawcy,
panu Czubernatowi oraz
wszystkim nauczycielom,
którzy przekazali mi solidną wiedzę. To
nie są tylko komplementy. Gdy rozpoczą−
łem studia w Rzeszowie, w mojej grupie
było 300 studentów, a po pierwszym se−
mestrze pozostało 140. Sprawiły to bar−
dzo trudne egzaminy z mechaniki ogólnej.
W czasie pierwszego semestru udzielałem
korepetycji z mechaniki, a na egzaminie
dostałem piątkę. To była zasługa pana
Kościelniaka.
– Teraz mieszka Pan w Warszawie.
Jaki wizerunek Brzeska utkwił Panu
w pamięci? Odwiedza je Pan jeszcze?
– Pamiętam Brzesko przez pryzmat mo−
ich przygód szkolnych i lotniczych. Cza−
sami, gdy się szkoliłem w lataniu na sa−

Z „Zielonki”
w przestworza

Alfred Dudek jest zawodowym pilotem. Pracuje w Polskich Liniach Lotniczych
LOT. Pochodzi z Czchowa, ale maturę zdawał w Brzesku. Obecnie mieszka
w Warszawie, a rodzinne miejsca odwiedza bardzo rzadko. Częściej zdarza
mu się podglądać swoich dawnych znajomych z wysokości chmur.

molotach i szybowcach, celowo wybiera−
łem trasę nad Brzeskiem. Teraz, prze−
jazdem niekiedy bywam w Brzesku, ale
zdarza się to bardzo rzadko.
– Czy latanie może być sposobem na
życie?
– Oczywiście, latanie może być i dla wielu
pilotów jest sposobem na życie. Piloci LOT−
u poza lataniem liniowym uprawiają inne
formy sportu lotniczego. Są wśród nas
mistrzowie świata w lataniu precyzyjnym,
w akrobacji szybowcowej. Ja także, poza
lataniem na samolotach pasażerskich,
czynnie uprawiam szybownictwo.

– Skąd wzięła się u Pana pasja la−
tania?
– Pragnienie latania miałem odkąd tyl−
ko pamiętam. Chyba się z nim urodzi−
łem. To prezent z nieba. Pamiętam pierw−
szą klasę szkoły podstawowej i marze−
nia o tym. Później to tylko wzrastało. Do
dziś dziękuję Panu Bogu za ten cudowny
dar. Pamiętam, gdy na pokładzie samo−
lotu LOT−u leciał nasz kochany Papież
do Rzymu, stewardessa zapytała Go, czy
ma ochotę napić się wina. Odpowiedział,
że nie może, bo jest zbyt blisko Szefa.
Coś w tym jest.
– Jakie były początki tego wielkiego
latania?

– Zacząłem latać w Aeroklubie Podhalań−
skim na lotnisku w Łososinie Dolnej. By−
łem wtedy w drugiej klasie zawodówki
i miałem 16 lat. W lutym 1987 roku roz−
począłem kurs teoretyczny, a w lipcu od−
byłem podstawowe szkolenie szybowcowe.
Nauczyłem się latać na szybowcach, a dwa
lata później latałem już na samolotach
tłokowych. Oczywiście, z tego okresu pa−
miętam najlepiej swój pierwszy samo−
dzielny lot. To było cudowne uczucie.
 – Trudno było trafić do LOT−u?
– To długa historia. Po uzyskaniu wielu
uprawnień lotniczych – jeszcze podczas
nauki w szkole średniej – rozpocząłem
studia na Politechnice Rzeszowskiej na
Wydziale Lotniczym. Po trzech seme−
strach zostałem zakwalifikowany do 6−
osobowej grupy pilotów, którzy mogli ko−
rzystać z przywileju uczestniczenia w bar−
dzo kosztownym szkoleniu i uzyskać
uprawnienia, dające w przyszłości szan−
sę – ale nie gwarancję – na lepszą pracę.
W czasie, gdy podjąłem ten kierunek stu−
diów, sytuacja na rynku pracy pilotów
była beznadziejna. Ale z wielkim uporem
dopiąłem swego i zdobyłem licencję pilo−
ta liniowego z uprawnieniami, potrzeb−
nymi do pracy w lotnictwie zawodowym

i transporcie lotniczym. Po
ukończeniu 5−letnich studiów,
otrzymałem ofertę pracy na
stanowisku instruktora samo−
lotowego w Ośrodku Kształce−
nia Lotniczego Politechniki Rze−
szowskiej. Tak więc tuż po tym,
kiedy sam tam pobierałem na−
uki, zostałem nauczycielem la−
tania. Stało się to tak niespo−
dziewanie i szybko, że na po−
czątku mojej pracy szkoliłem
studentów, z którymi studiowa−
łem na jednym roku. Po roku
moje doświadczenie zostało
wzbogacone na tyle, że miałem
już niezbędny nalot godzinowy
oraz doświadczenie w lataniu
międzynarodowym. Stanowiło
to niezbędne minimum i do−

dało mi odwagi, aby w 1997 roku złożyć
podanie o pracę w Polskich Liniach Lot−
niczych LOT na stanowisku pilota. Mia−
łem szczęście. Firma rozwijała się wte−
dy dość prężnie i zatrudniła kilkudzie−
sięciu pilotów.
– Jak wyglądają przygotowania do
każdego lotu?
– Przygotowanie do lotu to seria czynno−
ści związanych ze sprawdzeniem wielu
informacji, które mają związek z bezpie−
czeństwem wykonania rejsu. Są nimi:
warunki pogodowe na odpowiednich lot−
niskach i na trasie lotu, ograniczenia tech−
niczne samolotu, ewentualnie ogranicze−
nia lotniskowe, ilość pasażerów, rodzaj
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ładunku cargo itp. Po zapoznaniu się z da−
nymi, podejmujemy decyzję o wykonaniu
lotu bądź odmowie, gdy np. mgły ograni−
czają widzialność do wartości niższych
niż wymagane przepisami.
– Czy zdarzyły się Panu w powietrzu
jakieś sytuacje kryzysowe, wymaga−
jące trudnych i szybkich decyzji?
– Moja praca polega m.in. na dbaniu o to,
aby do takich sytuacji nie dopuścić. To
sedno sprawy. Nie bez powodu lotnictwo
to najbezpieczniejszy sposób przemiesz−
czania się. Bardzo dużo uwagi poświęca−
my wypracowywaniu właściwych decyzji.
Nie jest sztuką ratować się, gdy jest się
w stresie, tylko po prostu do niego nie
dopuszczać. Zdarza się czasem, że pogo−
da zaskoczy wszystkich. Wtedy ląduje−
my na lotnisku zapasowym i to wszyst−
ko. Zdarzyło mi się 5 stycznia 2003 roku
polecieć na lotnisko do Frankfurtu. Tak
się złożyło, że gdy dolecieliśmy, lotnisko
zostało zamknięte, ponieważ ktoś upro−
wadził motoszybowiec i chciał popełnić sa−
mobójstwo. Latał przez około godzinę
między wieżowcami w mieście. Miałem
wtedy okazję słyszeć bezpośrednio jego
rozmowy z kontrolerami ruchu lotnicze−
go. Wiele samolotów z braku paliwa po−
leciało wtedy na lotniska zapasowe. My,
krążąc nad Frankfurtem – posiadaliśmy
dość paliwa – doczekaliśmy się szczęśli−
wego końca i wylądowaliśmy w miejscu
naszego przeznaczenia. Takie przypadki
są jednak niezmiernie rzadkie.
– Nie zniechęcają one do latania?
– Nie, dla mnie ta praca ma w zasadzie
same plusy. Latanie jest piękne. Czasem
jednak ze względu na sporo godzin spę−
dzonych w powietrzu czuję się zmęczony.
Bywa tak, że w ciągu jednego dnia wyko−
nuję dwa długie rejsy, np. rano do Oslo,
a wieczorem do Mediolanu. To prawda,
pracujemy w warunkach niekorzystnych
dla zdrowia. Występuje zwiększona daw−
ka promieniowania kosmicznego oraz ob−
niżone ciśnienie, a to oznacza niedotle−
nienie. Ponadto zawód ten wymaga cią−
głej nauki. Latamy na nowe lotniska,
uczymy się latać na nowych typach sa−
molotów, niezbędne są okresowe egzaminy
teoretyczne. W moim przypadku, życie ro−
dzinne nie cierpi jeszcze zbyt mocno, po−
nieważ latam na samolotach o krótkim
bądź średnim zasięgu. Większość nocy
przesypiam więc w domu.
– Jak zareagowałby Pan, gdyby syn
oznajmił: „tato, chcę zostać pilotem”?
– Mój starszy synek ma pięć lat i już raz
to powiedział. Myślę, że za wcześnie, aby
to ocenić. To piękny, ale trudny zawód, lecz
jeśli go wybierze, może liczyć na moją po−
moc. Na razie puszczamy razem latawiec.

Rozmawiała Iwona DOJKA

Małe rekolekcje
„Niech serca nie tracą czułości i radości”
ale także: ciszy, spokoju, miłości i nie za−
pominają o przebaczeniu – mówili gim−
nazjaliści 13 grudnia, w czasie przedświą−
tecznego wieczoru w MOK−u. Aby przygo−
tować słowno−muzyczny program swoje
siły połączyły dwa brzeskie gimnazja.
Młodzież pracowała pod kierunkiem: Ja−
dwigi Zaczyńskiej, Iwony Kuchar−

Wieczór i grzane piwo
TO JUŻ 4 lata minęły od momentu, kie−
dy na zamku w Dębnie otwarto pierwszą
imprezę z cyklu „Wieczory przy napojach”.
5 grudnia zaserwowano gościom grzane
piwo oraz wyjątkowo przemyślany i zin−
tegrowany blok programowy.
Zwrotem w kierunku romantyzmu był
koncert fortepianowy Igora Lipińskiego.
Muzyk nie grał, lecz interpretował Liszta,
Chopina i Rachmaninowa. Taki dobór po−
kazał istnienie kontrastów w rzekomo
podobnej twórczości romantyków. Po Cho−
pinie Rachmaninow wydawał się mono−
chromatyczny jak zimowy krajobraz. Mu−
zyka Rosjanina to domena ostrych kon−
trastów. Natomiast w utworach Polaka
rejestry zmieniały się stopniowo, przy
wykorzystaniu pełnej skali odcieni. Ro−
mantyzm okazał się gwałtowny i zróżni−
cowany. Współczesność reprezentowały
dzieła Grażyny Macewicz. Bardzo emo−

Serenada w MOK−u
MŁODY, przystojny lis wygrywa pod kurnikiem serenady na skrzypcach. Kury flirtują
z nim, a ofiarą drapieżnika pada na końcu kogut. – Te postacie były absolutnie ludzkie. To
był tylko pretekst do przedstawienia świata człowieka – mówi Ewelina Stępień, opiekun−
ka grupy teatralnej z MOK−u, o „Serenadzie” Sławomira Mrożka. Na początku grudnia jej
podopieczni wystawili tę sztukę na corocznym Przeglądzie Młodzieżowej Twórczości Te−
atralnej w Skrzeszowie. Nagrodę za kreację aktorską jury przyznało Przemysławowi
Borczowi, natomiast pani Stępień otrzymała przechodni puchar dla animatora kultural−
nego roku. 20−minutowe przedstawienie przygotowano w ciągu dwóch tygodni, bo tyle czasu
upłynęło od otrzymania zawiadomienia o konkursie do premiery. – To jest duża zasługa
dzieci. Próby mieliśmy codziennie po dwie godziny – opowiada reżyserka. – Mimo tego, że
im nakreśliłam rysy postaci, oni stworzyli je sami, oswoili i weszli w nie – podkreśla.  ID

cjonalna była też muzyka skomponowa−
na przez samego wykonawcę, który wybo−
rem repertuaru wskazał niejako swoje in−
spiracje – fascynację romantyczną wznio−
słością i malowniczością. A skoro muzyka
to magia… pan Igor okazał się iluzjoni−
stą i schwytał kilka zamkowych duchów.
Pałac Młodzieży w Tarnowie z „Zimowy−
mi Reminiscencjami Literackimi” wpisał
się w poetykę romantycznych dysonansów.
W sali rycerskiej zabrzmiała poezja i pro−
za, pokazano czerń i biel, bo przecież świe−
tlisty śnieg wydobywa brudną ciemność.
Groźbę pogrążenia w czarno−białym, zimo−
wym schemacie oddaliły „Anioły nocą” –
autorski program Krystyny Gurgul i mło−
dzieży z Zespołu Szkół w Łysej Górze.
Spektakl przywołał atmosferę nocy na
Montmartre i poranków z łuną cynobru na
horyzoncie. Dominowała dekadencka ko−
biecość paryskich femmes fatales.      ID

skiej, Moniki Michniak i Iwony Miko−
łajek. Rezultatem wysiłków uczniów i pe−
dagogów był dowód na to, iż „tylko Bóg
czyni życie możliwym do przebycia”. Dzie−
ci apelowały o czułość w stosunkach mię−
dzyludzkich. Na koniec burmistrz Jan
Musiał nazwał imprezę „małymi reko−
lekcjami adwentowymi” i złożył zebranym
świąteczne życzenia.  ID

WYKŁADEM Jerzego Wyczesanego na temat historii pałacu Goetza swoją działal−
ność zainaugurował 13 grudnia Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wszechnica funkcjonu−
je pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studentom proponuje wykłady oraz
zajęcia w grupach samokształceniowych. Celem jest pogłębianie wiedzy oraz udo−
wodnienie, że starość może być piękna i aktywna. Raz w miesiącu swoje podwoje
otwiera starszym słuchaczom Collegium Novum w Krakowie. Natomiast spotkania
w Brzesku odbywać się będą co dwa tygodnie. Organizatorom zależy na dostosowa−
niu ich tematyki do zainteresowań uczestników. Kolejne poprowadzi Janina Kaliciń−
ska i przedstawi genezę tradycji świątecznych.

Uniwersytet Trzeciego Wieku
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Stałym wątkiem jego twórczości jest cier−
pienie, bo jak sam mówi: – Doświadcza
się go w codzienności, ono się z nią prze−
nika. Pan Jezus uczestniczy w naszym
bólu. Lepiej, gdy człowiek jest tego świa−
domy. Zresztą, sam trochę się przecier−
piałem w tym życiu… – dodaje.

W sercu Twoim
JEST RANA DLA MNIE

 – mój dom ocalenia

W 1984 r. opuścił Kraków, by osiedlić się
w rodzinnym domu, w Jasieniu. – Tu
spełniły się moje marzenia. Marzyłem,
żeby przerobić stodołę na
pracownię – opowiada Zbi−
gniew Ważydrąg i pokazuje
zgromadzone w niej, wyrzeź−
bione w lipowym drewnie,
kapliczki – proste i uducho−
wione zarazem. Na stole stoi
niedokończony jeszcze Chry−
stus frasobliwy. W starym
kufrze leżą rysunki – pejza−
że i ukrzyżowania. Ale nie
zawsze tak było. – Potrafi−
łem rzeźbić Pana Jezusa
i diabła równocześnie. Po−
tem te diabły spaliłem –
przyznaje artysta.
Wszystko zaczęło się w dzie−
ciństwie. Jako 9−letni chłopiec przeczy−
tał „Historię żółtej ciżemki” Antoniny
Domańskiej. Mocne wrażenie spotęgo−
wał jeszcze film. – Jak wróciliśmy z ki−
na, szukałem drewna i kozika – wspo−
mina swoje rzeźbiarskie początki i z pół−
ki ściąga maleńkie drewniane popiersia
oraz krzyż. – To zrobiłem trochę później
– komentuje.
Technikum Mechaniczne w Tarnowie nie
było najlepszym pomysłem. – Mojej ma−
mie wydawało się, że to dobry zawód –
relacjonuje malarz. Zazdrościł przyjacio−
łom z liceum plastycznego: −Kiedy wcho−
dziłem do tej szkoły, to mi serce waliło,
bo myślałem, że to świątynia sztuki. Nic
więc dziwnego, iż wyniki w nauce były
coraz gorsze. Przyszłemu plastykowi po−
dobały się tylko język polski i historia.
W IV klasie groziło mu powtarzanie
roku.
– Z ciebie będzie nie mechanik, lecz ar−
tysta – stwierdził ówczesny wychowaw−

KOLĘDY, JASEŁKA...
„W świątecznym nastroju…”– tak
zatytułowano środowy wieczór, 29
grudnia w kinie „Bałtyk”– za−
brzmiały kolędy w wykonaniu
Miejskiej Orkiestry Dętej pod
batutą Wiesława Porwisza oraz
Aleksandry i Karoliny z dziecięcej
grupy wokalnej z MOK−u. Nato−
miast „Mali Porębianie” przedsta−
wili jasełka.

MIKOŁAJKI Z ANIOŁAMI
Zazwyczaj czcigodny biskup, gdy
rozdaje prezenty, duchy niebiań−
skie ma przy sobie. 6 grudnia po−
darkiem dla mieszkańców Boch−
ni, i nie tylko, okazał się wieczór
w Muzeum im. prof. St. Fiszera.
Zorganizowano go już po raz
czwarty. Dary były rozmaite, we−
dług zasady: dla każdego coś do−
brego, a więc: gitarowa „Ballada
o św. Mikołaju”, wykład o kulcie
świętego, promocja płyty kwarte−
tu smyczkowego ARCO (każdy
z gości otrzymał egzemplarz),
spektakl „Angelologia” w reżyse−
rii Krystyny Gurgul oraz (jedyny
brzeski akcent) wernisaż cyklu fo−
tografii „Zastępy anielskie” autor−
stwa Małgorzaty Duśko.
Co pokazała brzeszczanka
w Bochni? Najkrótsza odpowiedź
brzmi: żywioł transgresji. Jej mo−
dele to uskrzydlone manekiny.
Łączą nieskazitelność i doskona−
łość rzemieślniczego wykonania
z dążeniem do czysto ludzkiej
ułomności i skazy; aspekt reifika−
cji oraz tęsknotę do uczłowiecze−
nia; nieruchome trwanie z zapa−
trzeniem na aktywność żywotno−
ści. Po co ta gra przeciwieństw?
Ano… anioły to mieszkańcy ob−
szaru granicznego między niebem
a ziemią, to wieczni wędrowcy po
szczeblach drabiny bytów…    ID

STYCZNIOWE POSZUKIWANIA
24 i 25 stycznia w Miejskim
Ośrodku Kultury w Brzesku od−
będzie się Turniej Sztuki Recy−
tatorskiej „Poszukiwania”. Orga−
nizatorzy zapraszają do udzia−
łu uczniów zarówno szkół
podstawowych, jaki i gimnazjów
oraz szkół średnich. Zgłoszenia
należy składać w siedzibie MOK
do 17 stycznia 2005 r.

Ból objęty ramami
ca i pomógł w kłopocie. W pracowni ry−
sunku technicznego powstawały teraz wi−
zerunki katedry i dachów tarnowskich
kamienic.

Trzeba iść od świtu do świtu
bruzdą zasypaną nocą

wołaniem czajki
przebudzoną w rosie

– Dostałem się „na rzeźbę”, na miejsca
rektorskie – Zbigniew Ważydrąg przypo−
mina swoje początki na krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych. W 1974 r.
w czasie pleneru w Sanoku zaczął two−

rzyć kolaże z blach, znajdo−
wanych na brzegu Sanu.
W smugach rdzy dostrzegał
linie pejzaży. Prace spodo−
bały się Jonaszowi Sterno−
wi. Niestety, odchodzący na
emeryturę, profesor nie
mógł już przyjąć go do swo−
jej pracowni. W tej sytuacji
młody artysta pracował
dalej pod kierunkiem prof.
Jeleniaka. Jednak religijna
tematyka jego rzeźby nie
pasowała do oficjalnie pro−
pagowanego socrealizmu.
Po dwóch latach nauki tra−
fił do pracowni Jerzego No−

wosielskiego. Tutaj pojawiły się kolejne
wątpliwości. Silna osobowość twórcza
pedagoga mocno oddziaływała na studen−
tów. – Malowałem pod niego – wspomi−
na mój rozmówca. Podjął więc decyzję
o przeniesieniu się do prof. Łakomskie−
go. Jednak dyplom zrobił pod kierunkiem
Włodzimierza Buczka.
– Po akademii dużo czasu zmarnowałem.
Malowałem na Bramę Floriańską. Mało
zajmowałem się twórczością – opowiada
Ważydrąg.
Zamieszkał w Krakowie. Początkowo po−
wstawały tylko gwasze. Ta technika nie
wymagała specjalnych warunków. Wy−
starczała kartka na stole w kuchni i far−
by. Potem malarz wynajął pracownię
w piwnicy przy alejach. – Tam była wil−
goć, zimno – relacjonuje artysta. Po śmier−
ci ojca w 1984 r. przeniósł się do Jasie−
nia. – Kraków? Nie, wcale za nim nie
tęsknię. A jeśli już, to wsiadam w pociąg
i jadę – stwierdza.

– Malarzem sakralnym nie jestem – twierdzi Zbigniew Ważydrąg. – Raczej
ekspresjonistą. W moim malarstwie pojawiają się wątki religijne, ale jest też
dużo abstrakcji i pejzażu – artysta zastrzega się przed jednoznaczną klasyfikacją.
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Dziękuję za oczy
przyjmujące porankiem

niwy ozimin

W 1990 r. trafił do Paryża. Pamięta 3,5
miesiąca, spędzone w małym mieszkan−
ku, gdzie dużo malował na papierze. Do−
piero poznana malarka z Polski skontak−
towała go z właścicielem galerii „Chablin”
na Montmartre. On umożliwił mu malar−
stwo sztalugowe. Dzięki temu zorganizo−
wano wystawę. Jeden obraz kupiła Ame−
rykanka. Zbigniew Ważydrąg wysłał jej
potem serię obrazów. Niestety, nie otrzy−
mał z powrotem ani dzieł, ani pieniędzy…
– Byłem w Luwrze jeden dzień. Wysze−
dłem skołowany – wspomina. Najlepiej
zapamiętał Muzeum Picassa i zbiory
impresjonistów.
W stolicy artystów nie czuł się jednak do−
brze. Doskwierała tęsknota. W paryskiej
kawiarni spotkał się z Janem Lebenste−
inem. On tylko zapytał: „Masz się z czego
utrzymać w Polsce?” Odpowiedź była twier−
dząca. „To wracaj!” – stwierdził grafik.

patrzę by ujrzeć okno
by usłyszeć w Tobie

paschalny świt

Z poezją zetknął się jeszcze w dzieciń−
stwie. – To było wesele którejś mojej ciot−
ki. Miałem 12 lat. Był taki obrzęd – bło−
gosławiny. Moja matka z sąsiadką
śpiewały. Niektórzy ludzie wtedy aż pła−
kali. To było wzruszające. One śpiewały
o tym, jak zmarł mój dziadek. On praco−
wał na kolei, sprawdzał tory. Trafiła go
w głowę bryła węgla, zsypywanego przez
złodzieja z wagonów. To wszystko było
w tej pieśni. Przy mnie stała moja ciot−
ka, powiedziała: „Twoja matka i Kukie−
lina to są poetki” – wspomina Zbigniew
Ważydrąg. Doskonale pamięta, co śpie−
wano przy pasieniu krów oraz godzinki,
którymi co rano budziła go mama.
Drugie ważne spotkanie z poezją nastą−
piło w tarnowskim technikum, w czasie
lekcji języka polskiego. Do dziś przecho−
wuje kupowane wtedy tomiki wierszy.

Jasiu
 to ty ujrzałeś świt

w dobrych oczach Pana

Maluje, rzeźbi i… po prostu mówi. Cza−
sem zostawi bułkę. – Z tym człowiekiem
rozmawiałem i on zasłonił twarz, wtedy
zrobiłem zdjęcie – opowiada artysta i po−
kazuje fotografię, na której stary mężczy−
zna zakrywa dłońmi niemal całą głowę.
Stara, zmęczona kobieta w niebieskiej
podomce poważnie patrzy w obiektyw, ale
jej ciało, choć w pozycji siedzącej, zacho−

wuje zgrabność baletnicy. Na fotografiach
artysty melancholijne błękity spowijają
wracających z ceremonii pogrzebowej
w Lanckoronie mężczyzn z chorągwiami.
Inne zdjęcia dokumentują stare kaplicz−
ki, spichlerze i drewniane domy, których
już nie ma. Przy oglądaniu niektórych, ma
się wrażenie naocznego spotkania z ich bo−
haterami. Fotografa jakby nie było, tak
naturalni są portretowani ludzie. Ich cier−
pienie jest pokazane z szacunkiem i zro−
zumieniem. Pogodzeni ze swoim bólem,
pacjenci szpitala w podkrakowskim Ko−
bierzynie patrzą w obiektyw spokojnie jak
zdecydowany na walkę z wiatrakami Don
Kichot. Przeżywają nigdy nie kończącą się
batalię, równie intensywną jak życie poza
szpitalem.

Niech uklęknę
nad skibą ziemi

i niech się rozpłaczę

Pisać należy od razu. Ile już nieutrwalo−
nych pomysłów znikło… Trzeba zatrzy−
mać każdą chwilę, bo jak mówi Zbigniew
Ważydrąg: – Jest takie świtanie w czło−
wieku. Później to nie wraca. Przez to na−
tchnienie przychodzi zrozumienie. Coś się
otwiera, coś nieoczekiwanego nawet.
Obrazy olejne powstają inaczej niż rzeź−
ba. One rodzą się z eksplozji emocji,
tkwiących w człowieku. Sam malarz tak
to komentuje: – Tak jest z moim malar−
stwem. Nie maluję, a potem zbiera się
w człowieku tych napięć. Teraz artysta
tworzy kapliczki. Pierwsza powstała
w zeszłym roku jako wotum po opusz−
czeniu szpitala. Dwie przeznaczono do
kościoła w Jamnej.

ZBIGNIEW WAŻYDRĄG – urodził się
w Borku pod Bochnią. Studiował w Aka−
demii Sztuk Pięknych w Krakowie na
wydziałach rzeźby, konserwacji i malar−
stwa. Obecnie tworzy obrazy olejne, gwa−
sze, akryle, rysunki, rzeźby, instalacje, col−
lages i fotografie. Większość spośród jego
23 indywidualnych wystaw miała miejsce
w Krakowie. W zeszłym roku część prac
pokazał w brzeskim MOK−u. Swój doro−
bek prezentował też w Paryżu i Sztokhol−
mie. Obecnie 52−letni artysta mieszka i two−
rzy w Jasieniu. W 2004 roku wydano
w Brzesku jego, drugi już, tomik poezji
„Jesteś blisko”.

Jak zdefiniować sztukę? – Pewnie jakoś
można – zastanawia się mój rozmówca.
– Ale jak? Myślę, że to jakaś silna, na−
tarczywa potrzeba w człowieku, by wyra−
zić to, co się odczuwa. Silnie protestuje,
gdy wtrącam zbanalizowaną już uwagę
o „śmierci malarstwa”.
Sam Zbigniew Ważydrąg żyje w otocze−
niu piękna. Mały, drewniany dom zapeł−
nił ludowym malarstwem i rzeźbą.
Oprócz książek, na półkach stoją świąt−
ki i krzyże. Zniszczone już nieraz, chro−
powate drewno zderza się z połyskliwą
gładkością porcelany. To kolekcjonerstwo
zaczęło się od książki o polskiej sztuce
ludowej. – Potem zobaczyłem, że wiele
takich obiektów jest tu, na wsi i zaczą−
łem to zbierać – opowiada artysta.
W kaflowym piecu buzuje ogień. – Rozpala−
nie go to prawdziwa ceremonia – żartuje
gospodarz i dodaje: – Żyję tak sobie, z boku.

Iwona DOJKA

Marzenia artysty spełniły się: w stodole urządził pracownię. Fot. M. Kotfis
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Mala Zimetbaum urodziła się
w Brzesku 16 stycznia 1918

roku. Była najmłodszym z pięciorga
dzieci Chai i Pinkasa Zimetbauma,
miejscowego sprzedawcy. W marcu
1928 roku, mając 10 lat, wyemigrowa−
ła z rodziną do Antwerpii. Wstąpiła
tam do Hanoar Hatzioni – odpowied−
nika polskiego harcerstwa. Pracowała
jako krawcowa w „Maison Lilian”, pre−
stiżowym salonie mody w Belgii, a na−
stępnie jako sekretarka w niewielkiej
firmie jubilerskiej. Płynnie mówiła
w kilku językach: polskim, niemieckim,
francuskim, flamandzkim i angielskim.
Od początku drugiej wojny światowej
działała w belgijskim ruchu oporu. Zo−
stała aresztowana 22 lipca 1942 r.
i trzy tygodnie później (15 sierpnia)
wywieziona do Oświęcimia. W obozie
pracowała jako „lauferin” – goniec obo−
zowy. 24 czerwca 1944 r. uciekła wraz
z Edwardem Galińskim, ale miesiąc
później oboje zostali schwytani i od−
transportowani z powrotem do Au−
schwitz−Birkenau. 15 sierpnia 1944 r.
jego powieszono, a ona w trakcie odczy−
tywania wyroku podcięła sobie żyły.
Zachowały się spisane wspomnienia
krewnych i współwięźniów z obozu.
W archiwach można odnaleźć kilka
zdjęć, garść dokumentów i pięć notatek,
napisanych przez Malę w obozie. Jej
niezwykłe, bohaterskie życie, zrelacjo−
nowano w ponad 100 publikacjach.
Śmierć przedstawił Wiesław Kielar
w „Anus mundi: 1500 dni w Aschwitz/
Birkenau”. W roku 1989 Jacek Bławut
i Michał Żarnecki z TVP nakręcili 45−
minutowy film dokumentalny pt. „To−
edliche Romanze. Eine Liebe im KZ”
(Śmiertelny Romans. Miłość w obozie
koncentracyjnym), a w 1995 r. ukazała
się biografia autorstwa L. Sichelschmidt:
„Mala – ein Leben und eine Liebe in
Auschwitz„ [Mala – a life and a love in
Auschwitz]. Bremen, D: Donat Ver−

lag.Historia obozowej miłości Mali i Ed−
ka była także inspiracją dla Greka Ni−
kosa Karvelasa do napisania w 2002
roku musicalu „Mala” z Anną Vissi
(grecka gwiazda pop) w roli głównej.
Do dzisiaj nie są dokładnie znane oko−
liczności tragicznej śmierci kochanków.
Na podstawie dostępnych źródeł uda−
ło mi się jednak odtworzyć najważniej−
sze wydarzenia ich obozowego życia.

W kilku celach bloku nr 1 na ścia−
nach wyryte są nazwiska:

Edward Galiński i Mala Zimetbaum.
W jednym pomieszczeniu widnieją tyl−
ko inicjały „MA” oraz wyraz „MI−
ŁOŚĆ”. Edek był jednym z pierwszych
więźniów Oświęcimia. Został zabrany
z grupą uczniów szkoły średniej,
oskarżonych o próbę przedostania się
do Francji, aby dołączyć tam do pol−
skiego wojska. Miał wtedy 17 lat.
W obozie pracował w zakładzie mecha−
nicznym, co nie było najgorszym zaję−
ciem. Cały czas starał się przedostać
do odległego o 3 km obozu w Birkenau,
skąd planował ucieczkę. Kiedy osta−
tecznie został przeniesiony, Mala prze−
bywała tam już prawie od roku. W po−
łowie lutego 1944 r. Edek przekupił
jednego z SS−manów, który dał mu
niemiecki mundur i pistolet. Razem
z obozowym kolegą, Wiesławem Kie−
larem, chciał uciec w czerwcu, „kiedy
zboża będą wysokie”.
W Birkenau Edek poznał Malę i za−
kochał się w niej od pierwszego wej−
rzenia. Zdecydował, że to z nią, a nie
z Kielarem, ucieknie z obozu. 24 czerw−
ca 1944 r. założył mundur i wyprowa−
dził Malę za główną bramę. Wykorzy−
stali przy tym wykradzione przez nią
przepustki. Na początku wszystko
układało się pomyślnie. Dotarli na
Słowację. Niestety, 24 lipca, kiedy
wychodziła ze sklepu, Mala wpadła na
niemiecki patrol graniczny. Edek, który

czekał na nią w pobliskim lesie, mógł
uniknąć aresztowania. Jednak gdy
dowiedział się o zatrzymaniu ukocha−
nej, zgłosił się na posterunek. Ponow−
nie znaleźli się w Oświęcimiu, gdzie
odizolowano ich i zamknięto w piwni−
cy bloku nr 11, bito i torturowano.
Dwie publiczne egzekucje wyznaczono
na ten sam dzień – jedną w obozie mę−
skim, drugą w kobiecym. W trakcie czy−
tania wyroku Edek założył sobie pę−
tlę i zeskoczył ze stołka. Kapo obozo−
wy o nazwisku Jup zdołał go jednak
przytrzymać i raz jeszcze postawić na
podwyższeniu. Po ponownym odczyta−
niu wyroku Galiński zaczął krzyczeć:
„Jeszcze Polska nie zginęła”, przyspie−
szając ostatni akt egzekucji. Obser−
wujący całe zdarzenie więźniowie ścią−
gnęli z głów czapki.

Mally także nie chciała dać satys−
 fakcji oprawcom i sama posta−

nowiła odebrać sobie życie. W momen−
cie, gdy stała pod szubienicą, wyjęła
ukrytą brzytwę i podcięła sobie żyły.
Pobita i krwawiąca została odesłana
do obozowego szpitala. Jednak wyrok
odłożono na krótko. Wedle relacji Wie−
sława Kielara, Mala umarła w drodze
do krematorium, na wózku pchanym
przez więźniarki pochodzenia słowac−
kiego. Natomiast Alicja Jakubiec−Roth
(nr 1287) w filmie Jacka Bławuta
„Tödliche Romanze” wspomina, że po
obozie krążyły inne wersje tej śmier−
ci. Według jednych Mala została prze−
wieziona do krematorium, gdzie jeden
z SS−manów rozpoznał ją i zastrzelił
z... litości, bo nie chciał, by spalono ją
żywcem. Zdaniem innych przed ode−
słaniem do krematorium skazana po−
łknęła truciznę, na co zezwolił pilnu−
jący ją SS−man. Niektórzy twierdzą
wręcz, że dostała ją od niego.

Zbigniew STÓS

Zbigniew Stós, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Brzeska i Okolic, od kilkunastu lat przebywa w USA. Jest
autorem, animatorem i administratorem nieoficjalnej brzeskiej strony internetowej (www.brzesko.ws). Jego pasja
historyczna wyraża się m.in. w poszukiwaniu fascynujących biografii brzeszczan. Odnalazł niezwykle interesującą historię,
urodzonej w Brzesku, Mali Zimetbaum, której bohaterska i męczeńska śmierć w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu
stała się inspiracją wielu publikacji i scenariuszy filmowych.

Ś m i e r t e l n y
romans  Ma l i
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ZDOBYCIE PRACY jest dla absolwen−
ta szkoły średniej najtrudniejszym kro−
kiem w dorosłość. Aby mu w tym pomóc
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr
2 uruchomiono Szkolny Ośrodek Karie−
ry. Zgodnie ze stwierdzeniem dyrektora
Centrum Edukacji i Pracy, Adama Po−

tępy, ma on obsługiwać cały powiat.
Obecnie na terenie byłego województwa
tarnowskiego funkcjonują tylko cztery
tego typu jednostki.
– Potrzeba lat, by zmienić przyzwyczaje−
nia ludzi. Dziś sami muszą zabiegać
o pracę, ciągle się doskonalić. Wiele razy
zmienią zatrudnienie. Muszą być przy−
gotowani, nauczyć się elastyczności i ak−
tywności – twierdzi Elżbieta Wojnowicz,
szkolny doradca zawodowy i autor pro−
jektu uruchomienia ośrodka, przedstawio−
nego do konkursu, ogłoszonego przez Mi−
nisterstwo Gospodarki i Pracy w ramach
programu „Pierwsza praca”. Dzięki jej
staraniom z funduszy unijnych szkoła
otrzymała grant w wysokości 14 tys. zł.
Pieniądze przeznaczono na zakup kom−

Drogowskaz do kariery

puterów, drukarki, książek i materiałów
do zajęć z doradztwa zawodowego.
Zamiarem Elżbiety Wojnowicz jest ak−
tywizacja uczniów poprzez wykazanie,
że planowanie przyszłości muszą oni za−
cząć już w momencie wyboru szkoły. Dużą
rolę odgrywa także wykształcenie umie−

jętności skutecznego po−
szukiwania informacji
oraz obserwacji rynku
pracy pod kątem zapo−
trzebowania na okre−
ślone profesje.
W Szkolnym Ośrodku
Karier młodzież ma do
dyspozycji dostęp do
Internetu oraz mate−
riałów publikowanych
w tradycyjny sposób,
m.in: informatorów
o studiach lub szko−
łach policealnych. Za−
jęcia indywidualne
i grupowe mają na
celu naukę właściwego

przygotowania dokumentów, potrzeb−
nych przy staraniu się o pracę. Każdy
może też rozpoznać własne możliwo−
ści w zakresie wyboru przyszłego za−
wodu przy użyciu programu kompute−
rowego, stworzonego przez szkolnego
doradcę zawodowego.
Natomiast przygotowany zestaw zajęć
lekcyjnych obejmuje nie tylko określa−
nie osobistych predyspozycji i analizę
rynku pracy, ale także sposoby walki
ze stresem. Współczesność wymaga od
młodych ludzi szczególnej mobilności,
bo dostosowanej do skali europejskiej.
Otwarcie granic pozwala brzeskim ab−
solwentom na poszukiwanie pracy za
granicą, ale stawia także przed nimi
wyzwania częstej zmiany zawodu.     ID

DELEGACJA brzeskich gimnazjów uczestniczyła w grudniowym Małopolskim
Zlocie Szkolnych Klubów Europejskich. Spotkanie odbyło się w Krakowie, a pa−
tronat nad nim objęły Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Małopolskie
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej oraz Stowarzyszenie Gmin i Po−
wiatów Małopolski.
Spotkanie stało się okazją do wymiany doświadczeń, szczególnie w zakresie
korzystania z młodzieżowych projektów europejskich, takich jak „Socrates”.
Interesujące też były prezentacje prac laureatów konkursów dla Szkolnych
Klubów Europejskich.
W programie znalazły się również ciekawe wystąpienia m.in. Janusza Se−
pioła – marszałka Województwa Małopolskiego, Bogdana Klicha – deputo−
wanego Parlamentu Europejskiego oraz Kazimierza Barczyka – przewodni−
czącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Wykład na temat „Moja
szkoła w Unii Europejskiej” wygłosiła prof. Maja Nowakowska z Uniwersy−
tetu Jagiellońskiego.

– W ŻYCIU SZKOŁY jest wie−
le chwil radosnych i miłych nie−
spodzianek. Takim prezentem
była dla nas nowa pracownia
komputerowa – mówiła wicedy−
rektor Publicznej Szkoły Pod−
stawowej w Mokrzyskach, Alicja
Pikulska, 9 grudnia podczas
otwarcia nowoczesnej klasy in−
formatycznej. Zabiegano o nią
już w lutym ub. roku, kiedy Na−
czelnik Wydziału Oświaty, Jó−
zef Cierniak, skierował wnio−
sek do Małopolskiego Kurato−
rium Oświaty o przydzielenie,
między innymi szkole w Mokrzy−
skach, nowej pracowni kompu−
terowej. W końcu maja okazało
się, że spośród 164 małopol−
skich ośrodków, placówka w Mo−
krzyskach została zakwalifiko−
wana do realizacji ministerial−
nego projektu. Wykorzystując
wakacyjne miesiące, przeprowa−
dzono szereg niezbędnych prac
w wydzielonej sali lekcyjnej. Wy−
konano nową instalację elek−
tryczną, zabezpieczenia antyw−
łamaniowe, zamontowano żalu−
zje okienne, zakupiono meble.
Następnie rozpoczęły się szko−
lenia nauczycieli i opiekuna pra−
cowni, również sfinansowane
z gminnego budżetu. Wreszcie
w pierwszych dniach październi−
ka dotarł do szkoły nowy sprzęt
komputerowy.

Grzegorz TOBOŁA

W europejskim klubie

Komputery
dla Mokrzysk

Uroczyste otwarcie Szkolnego Ośrodka Kariery.
Pierwsza z prawej autorka projektu, Elżbieta Wojnowicz.
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Obok TG „Sokół”, Powiatowego Ko−
 mitetu WF i PW, Gminnych Komi−

tetów Wychowania Fizycznego i Przyspo−
sobienia Wojskowego, Hufca Gimnazjal−
nego i samego Gimnazjum, sport upra−
wiali członkowie Sekcji Lekkoatletycznej
OKN oraz Związku Strzeleckiego.
Pierwszą sekcję lekkoatletyczną w po−
wiecie brzeskim założono 24 lutego
1936 r. Młodzież uczęszczająca do Gim−
nazjum, a później zrzeszona w OKN,
„już dawniej... dysponując kombinowa−
nym sprzętem lekkoatletycznym, upra−
wiała lekkoatletykę, na prowizorycznym
boisku na Zielonce”. Przykładem słu−
żył dyrektor Kazimierz Missona i jego
syn Kazimierz, który niemało czasu po−
święcał tej dyscyplinie. Oni także byli
inicjatorami pierwszych zawodów lek−
koatletycznych, w których brała udział
młodzież gimnazjalna.
Najwcześniej, bo już pod koniec XIX w.,
patronowało tym próbom TG. „Sokół”.
Od połowy lat dwudziestych XX w. rola
inspirująca przypadła jednak PK WF
i PW, którego członkiem był wspomnia−
ny Kazimierz Missona, a prezesem sta−
rosta powiatu. W pierwszych, zorganizo−
wanych po wojnie (1924 r.), zawodach
sportowych młodzieży gimnazjalnej
triumfowali bracia Teodor i Władysław
Wolny oraz Tadeusz Zachara. Przed ro−
kiem 1936 członkowie „Sokoła” ćwiczyli
na prowizorycznym boisku, położonym
przy ul. Bocheńskiej, w pobliżu swojej sie−
dziby, w której mieściła się sala gimna−
styczna. Gimnazjum posiadało plac do
gier i zabaw, podstawowy sprzęt sporto−
wy oraz kadrę nauczycielską, oddaną idei
rozpowszechniania sportu i kultury fi−
zycznej. Jednak właściwe ćwiczenia Hufca
Gimnazjalnego odbywały się od 1929 r.
na „stadionie” na Słotwinie.

Innym źródłem, inspirującym zainte−
 resowania sportowe młodzieży, byli

studenci, pochodzący z Brzeska, Brzezow−
ca, Słotwiny, Kopalin, Okocimia, a nawet
Jasienia i Jadownik. Bakcyla sportowe−
go nabyli oni, uczęszczając do brzeskie−
go gimnazjum. Często rywalizowali
w lekkoatletyce na niedokończonym sta−
dionie słotwińskim, albo jesienią na polu
jednego z tamtejszych gospodarzy (Koł−
ka). W zmaganiach uczestniczyli m.in:
Stanisław Górnisiewicz, Kazimierz Ko−

łek, Władysław Kołek, Aleksander Łoza,
Emil Łoza, Roman Łoza, Jan Korman,
Tadeusz Stefaniak, Zygmunt Wolny, Wła−
dysław Wolny i Tadeusz Zachara.
Z Kroniki Sekcji LA wiemy, że już
w 1935 r. niektórzy członkowie OKN,
a wcześniej Hufca Gimnazjalnego, brali
udział w zawodach LA, organizowanych
rokrocznie w Brzesku (od 1927 r.) z oka−
zji Święta WF i PW. Prym wiedli m.in.
Alojzy Gibała (na długich dystansach),
w rzucie dyskiem, pchnięciu kulą, rzucie
oszczepem i w skokach triumfowali naj−
częściej Jan Głąb i Jan Majka. Nato−
miast na krótkich dystansach skutecz−
nie z nimi konkurował Edward Baj. Poza
tym, Gibała startował z powodzeniem
w biegach ulicznych Krakowa.

W 1935 r. zawody sportowe, zorgani−
zowane przez PK WF i PW, odbyły

się 1 i 2 września. W barwach OKN wy−
stępował Andrzej Ożarski – uczeń gim−
nazjum, Stanisław Gurgul, Leopold Kacz−
marowski, Jan Korman i Roman Łoza.
Pierwszy z nich zmienił nazwisko na An−
drzejewski, ponieważ młodzież gimna−
zjalna nie mogła należeć do pozaszkol−
nych klubów sportowych. W tych zawo−
dach pchnął kulą na odległość 10,19 m,
co dało mu pierwsze miejsce. Był to nie−
zły wynik i porównywalny z mistrzo−
stwem Polski z 1914 r., kiedy to Julian
Pawełek pchnął kulę na odległość 11,43
m. Jan Korman wygrał bieg na 100 m
z czasem 11,3 sekundy. Rekord Polski na
tym dystansie do końca 1921 r. należał
do Tadeusza Garczyńskiego i wynosił
11,1 s. Roman Łoza zajął pierwsze miej−
sce w rzucie oszczepem z wynikiem
36,43 m i trzecie miejsce w rzucie dys−
kiem (29 m). Jego rezultat w pierwszej
z powyższych konkurencji zaliczał się do
najlepszych osiągnięć, uzyskanych do−
tychczas w Brzesku, lecz nie był zauwa−
żalny w tabelach wyników sportowych na
ziemiach polskich. Natomiast w rzucie
dyskiem tak Łoza, jak i pozostali zawod−
nicy z czołówki, bardzo zbliżyli się do
rekordu Polski z 1914 r. (36,73 m), który
ustanowił Kazimierz Cybulski – zawod−
nik „Pogoni” Lwów. W biegu na 100 m
drugie miejsce zajął Stanisław Gurgul,
uzyskawszy czas 12,4 sekundy oraz
w skoku wzwyż 1,30 m natomiast naj−
lepszy był Śpiewak z Wojnicza (1,35 m).

W tym czasie zawodnicy z innych krajów
osiągali już wyniki w granicach ok. 2 m.
Z odległością 29,10 m Leopold Kaczma−
rowski uplasował się na drugim miejscu
w rzucie dyskiem i Jan Korman w rzucie
oszczepem (34,47 m). Korman, z takim
samym wynikiem jak Gurgul, był również
trzeci w skoku wzwyż oraz w dal (5,12 m).
Z tych wyników na szczególną uwagę za−
sługują zwycięstwa Ożarskiego i Korma−
na, ponieważ były to – jak stwierdzili
kronikarze – najlepsze rezultaty, „jakie
kiedykolwiek na terenie Brzeska, do tej
chwili uzyskano”. Zaliczały się one do
porównywalnych osiągnięć w skali regio−
nu krakowskiego.

Kierownikiem Sekcji Lekkoatletycz−
 nej został Jan Korman, a jego za−

stępcą i sekretarzem był Roman Łoza.
Od 1937 r. w skład kierownictwa wcho−
dził również Stefan Bereziuk (gospo−
darz). Obok nich zgłosili akces: Edward
Baj, Stanisław Gurgul, Leopold Kacz−
marowski, Tadeusz Maderski, Józef
Pałka, Antoni Schaffer, Józef Wojcie−
chowski, Marceli Wyczesany, Edward
Zawartka, Szymon Krzyszkowski, Jó−
zef Adamus i Leopold Baj. Wielu z nich
było równocześnie członkami TG „So−
kół” w Brzesku i piłkarzami OKN. Sek−
cja zakupiła wkrótce: kulę, oszczep
i dysk. Obok skoków w dal i wzwyż, któ−
re trenowano na Zielonce, w biegach,
pchnięciu kulą, rzucie dyskiem i oszcze−
pem specjalizowali się piłkarze OKN.
Wokół stadionu na Zielonce na bież−
ni ziemnej ćwiczono dopiero od 1936 r.
Wcześniej bywało z tym różnie. Tre−
ningi lekkoatletyczne odbywały się na
tamtejszej łące. Biegano również na
pokrytej żużlem bieżni, prowadzącej
od bram stadionu w kierunku miasta
albo na „stadionie” na Słotwinie.
W 1936 r., po obfitszych deszczach,
bieżnia wokół stadionu była rozmo−
kła, co uniemożliwiało zorganizowa−
nie zawodów i treningu.
W 1936 r. odbyły się w Brzesku trzy im−
prezy sportowe, z których najważniejszą
było „Święto WF i PW”, zorganizowane
14 czerwca. Od tej pory miało ono być
obchodzone „w ostatnią sobotę i niedzie−
lę maja”, ale w 1936 r., wyjątkowo, ze
względu na przypadające wówczas „Zie−
lone Święta”, zawody sportowe odbyły
się w pierwszą sobotę i niedzielę czerw−
ca. Imprezę tę traktowano odtąd jako
sprawdzian „pracy i rewię dorobku spor−
towego”. Dlatego udział w nim wszyst−
kich organizacji, zajmujących się wycho−
waniem fizycznym i sportem, był obo−
wiązkowy. Ponadto, startowali
zawodnicy niezrzeszeni, pragnący wypeł−
nić normę na POS.

Z dziejów kultury fizycznej i sportu w Brzesku  (1892–1945)

Lekkoatleci



29

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNYstyczeń 2005 POCZĄTKI SPORTU (4)

Pierwsze zawody sportowe rozegrano
z okazji Święta 3 Maja. Wystąpiło w nich
zaledwie 11 zawodników, wśród których
8 było uczniami Gimnazjum, 2 reprezen−
towało OKN, a jeden Związek Strzelecki
Koło z Jasienia. Również w jesiennym
Święcie Odzyskania Niepodległości
uczestniczyło zaledwie kilkunastu zawod−
ników, bo rozegrano tylko kilka konku−
rencji biegowych. Natomiast w Święcie
WF i PW brało udział ponad 100 star−
tujących z całego powiatu. Zawody te, tra−
dycyjnie odbywały się na stadionie na
Słotwinie. Z OKN uczestniczyło 12 za−
wodników (m.in. Kaczmarowski, Korman,
Wojciechowski, Zydroń) a dwóch (Ożar−
ski i Mastalski) zgodziło się reprezento−
wać OKN, chociaż nie było jego członka−
mi. Zawodnicy OKN zdobyli pierwsze
miejsca w biegu na 100 m (Jan Korman
– 12,6; trzeci był Mastalski – 13,0), w sko−
ku wzwyż (Andrzej Ożarski – 1,50 m) i
w rzucie granatem (Józef Wojciechowski
– 62 m, trzeci był Mastalski – 58 m).
Drugą pozycję w rzucie dyskiem zajął
Leopold Kaczmarowski (25,75 m). Rów−
nież w skoku w dal pierwsze dwie loka−
ty zajęli zawodnicy OKN (Korman – 5,40
i Zydroń – 5,35), ale ich wyników nie uzna−
no, ponieważ wytyczne Państwowego
Urzędu WF i PW stwierdzały, że „mło−
dzież w wieku szkolnym powinna współ−
zawodniczyć tylko między sobą, dopusz−
czenie jej do konkurencji z dorosłymi (ab−
solwentami) nie może mieć miejsca
w żadnym wypadku i rację te powinni
zrozumieć... odpowiedzialni działacze
sportowi”. Dlatego zakwalifikowano ich
do zawodów poza konkursem.

Ostatnie w Brzesku zmagania spor−
 towe, w których uczestniczyli lek−

koatleci sekcji OKN, zostały zorgani−
zowane 13 września 1936 r. Obejmo−
wały one biegi na kilku dystansach i by−
ły związane z otwarciem Stadionu im
Antoniego Götza – Okocimskiego. Bieg
na 100 m wygrał wówczas Korman
(11,1 s), przed Edwardem Bajem (11,3
s), Józefem Adamusem (OKN) i Cze−
sławem Kanią (TG „Sokół” Brzesko).
W ten sposób Korman wyrównał rekord
Polski z 1911 r., który jeszcze tego roku
poprawił Garczyński, uzyskując na za−
wodach w Pradze 11,0 s. Bieg na 800 m
wygrał Szymon Krzyszkowski (2.14,3
min), przed Adamusem. Był to wynik
lepszy od rezultatu, jaki osiągnęli Ja−
nusz Habich i W. Zantman, zawodnicy
warszawskiej Polonii, w 1918 r., ale
gorszy od rekordu Polski z 1920 r., któ−
ry wówczas należał do Władysława
Kuchara z „Pogoni” Lwów. Natomiast
członkowie „Sokoła” – Tadeusz Gruca
i Kania nie ukończyli biegu.

Duże emocje wywoływał zawsze bieg „gru−
basów” o beczkę piwa, którą fundował
właściciel browaru w Okocimiu. Wyścigi
te, jak to wspominał Józef Wojciechow−
ski, odbywały się najczęściej na ulicy bo−
cheńskiej (dziś ul. Kościuszki). Start znaj−
dował się w okolicy Ratusza (dziś MOK),
a meta w rejonie budynku „Sokoła”. Czę−
stym zwycięzcą tego biegu był Gustaw
Wietscherek z TG „Sokół”.

W 1937 r. z okazji Święta 3 Maja,
odbyła się w Brzesku kolejna im−

preza sportowa z dyscyplinami lekkoatle−
tycznymi. W czasie jej trwania rozegrano
biegi na 100 i 2500 m, pchnięcie kulą, skok
w dal i skok wzwyż. W zawodach tych
obok uczniów z Państwowego Gimnazjum
w Brzesku i Państwowego Gimnazjum

w Bochni, wzięło udział 8 zawodników
OKN i Zenon (?) Sobol z Cracovii. W bie−
gu na 100 m. zwyciężył Korman (11,3 s),
przed Henrykiem Kabarowskim (Gimna−
zjum w Brzesku), Sobolem i Michałem
(lub Leonem) Wolnym. W biegu przełajo−
wym na dystansie 2500 m zwyciężył Woj−
ciechowski (OKN), natomiast w skoku
w dal ten sam zawodnik uzyskał 5,15 m.
W październiku 1937 r. zorganizowano
Święto WF i PW w Bochni. W imprezie tej
startował Korman. W biegu na 100 m był
pierwszy z czasem 11,3 s, przed Hojnigiem
– reprezentantem gimnazjum bocheńskie−
go i Wasiewiczem z Puszczy Niepołomice.
Natomiast w pchnięciu kulą zwyciężył Ko−
lawiński z Bocheńskiego Klubu Sportowe−
go, przed Kormanem.
W następnym roku sekcja lekkoatletycz−
na przestała istnieć, bo jej najwięksi ani−
matorzy wyprowadzili się z Brzeska. Ro−
man Łoza w 1937 r. otrzymał posadę
w Konsulacie Polskim w Morawskiej

Ostrawie, a Jan Korman dostał pracę
w Krakowie. Wśród przyczyn upadku tej
dyscypliny w Brzesku autor „Kroniki” wy−
mienił „brak ludzi, chcących lekkoatletykę
uprawiać”, a to oznaczało „odpływ chętnych
do pracy członków”. Tak było w całym oko−
cimskim klubie, nawet w A−klasowej dru−
żynie piłkarskiej i w TG „ Sokół”.

Sekcja odrodziła się dopiero w 1945 r.
 z inicjatywy Jana Kormana i Józefa

Wojciechowskiego. Pierwszym po wojnie
jej kierownikiem był Jan Mleko – daw−
ny zawodnik Cracovii. W mistrzostwach
okręgu krakowskiego, które rozegrano 16
i 17 czerwca 1945 r., Witold Padło, słu−
chacz Gimnazjum, przebiegł 100 m
w 12,2 s, a Jan Korman uzyskał czas
12,0 s. Warto przy tym podkreślić, że

Padło pierwszy raz w życiu biegł na bież−
ni. Obaj doszli do półfinału. Edward Za−
biegała zajął 3. miejsce w biegu na
800 m i takie samo w biegu na 1500 m.
Na tym ostatnim dystansie Jan Mleko
był 5, a Antoni Mleczko 6. W biegu na
5000 m Mleczko zdobył 3. lokatę, a Mle−
ko 5. Natomiast, reprezentujący Gim−
nazjum, Stanisław Zając, był drugi
w biegu na 10000 m. W rzucie dyskiem
Wacław Martyka (Gimnazjum) uplaso−
wał się na 10. pozycji. Lepszym od nie−
go był weteran OKN Józef Wojciechow−
ski, zajmując 7. miejsce.
Te niewątpliwie znaczące osiągnięcia
sportowe zadecydowały o tym, że OKS
wziął udział w zawodach lekkoatletycz−
nych Wisły Kraków, podczas których Sta−
nisław Zając wygrał bieg na 10000 m
i był 3. na 5000 m, zaś Józef Wis zajął
5. miejsce w biegu na 1500 m.

Marian STOLARCZYK

W 1936 roku Jan Korman wyrównał rekord Polski w biegu na 100 metrów.
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Polskie Dolomity
W Beskidach trudno zliczyć miejscowości,
które starają się przyciągnąć narciarzy.
W Beskidzie Śląskim od lat – mimo pew−
nych kłopotów własnościowych – bryluje
Szczyrk. Kurort koło Bielska Białej ustępu−
je Zakopanemu tylko warunkami natural−
nymi. Łączna długość tras przewyższa tę
w stolicy Tatr. Kompleks obejmuje stoki
w Szczyrku−Biłej, tereny Skrzycznego oraz
obszar GON. Większość z nich jest sztucz−
nie naśnieżana. Miłośnicy białego szaleń−
stwa nie zawsze muszą tkwić w korkach,
jadąc w stronę Szczyrku, Wisły czy Ustro−
nia. Morsko, koło Zawiercia, słynie nie tylko
z ruin XIV−wiecznego zamku. Tutejszy ośro−
dek posiada jedyny w Jurze Krakowsko−Czę−
stochowskej sztucznie naśnieżany stok. Le−
śna nartostrada ma tam ponad 600 m.
Co ciekawsze, także w Polsce są... Dolomity.
Co prawda nie tak wysokie jak włoskie, ale
jedną ze stacji nazwano: Dolomity Sporto−
wa Dolina. Ten oryginalny ośrodek powstał
na sztucznym wzgórzu na... przedmieściach
Bytomia. Wyznaczono tam trzy trasy, m.in.

Czas
zimowej rozkoszy

W Tatrach, pod Katowicami, w Poznaniu, w warszawskiej dzielnicy czy wreszcie koło
Brzeska. Na nartach jeździć możemy niemal w całym kraju. Nie musimy już czekać na
wielkie śniegi i tęgie mrozy. Wystarczy, by słupek rtęci spadł kilka kresek poniżej zera
i na sztucznym śniegu, przy elektrycznym oświetleniu zjazdy udadzą się… niekoniecznie
w wysokich górach. Miejmy jednak nadzieję, że mimo niekorzystnych prognoz, zima
zawita w polskie góry, bo przecież o tej porze jest tam najpiękniej, a narty to nie tylko
sport. To także potężna dawka zdrowia i energii. Mimo niewielkiego obszaru gór (w
porównaniu chociażby z krajami alpejskimi), liczba wyciągów i tras wzrasta zaskakująco
szybko. Na mapie Polski aż gęsto od ośrodków, które w swoim regionie stały się
namiastką narciarskiego centrum. Miejsc, w których można poszusować nie brakuje
też całkiem blisko Brzeska. Żeby tylko spadł śnieg...

całoroczną na igielicie. A okolica – to nie żart!
– słynie z czystego powietrza.

Na Jaworzynie
Wciąż duże możliwości tkwią w Krynicy
i okolicach. Dzięki „gondoli” na Jaworzy−
nę może tu powstać niebawem najnowo−
cześniejszy w Polsce ośrodek. Na je sto−
kach działa już 7 wyciągów. Najdłuższa,
czerwona trasa, liczy ponad 2,5 km. Pla−
nuje się wytyczenie aż 8 zjazdów o łącznej
długości 13 km. W Krynicy postawiono na
jakość, stąd jest to jedno z najdroższych
miejsc w kraju.
W Wierchomli, w paśmie Jaworzyny nar−
ciarze mogą skorzystać z najdłuższego
w Polsce (1600 m) 4−osobowego wyciągu
krzesełkowego i 4 orczyków. Sporą wyso−
kość nad poziomem morza, aż 10 niezbyt
trudnych tras i wspaniałe widoki na Ba−
bią Górę (1725 m) ocenia się jako zaletę
szusowania po stokach Pilska. Wyciągi or−
czykowe nie są zbyt nowoczesne. Najdłuż−
sza trasa ośrodka liczy aż 4,5 km (różnica
wzniesień 800 m).

Małe Pieniny
W tych niewielkich pod względem po−
wierzchni i obszaru górach brylują dwie
stacje: Kluszkowce (5 tras) i Polana So−
sny k. Niedzicy (7 tras). Obie szczycą się
nowoczesnymi wyciągami i starannie
przygotowanymi trasami. Roztacza się
z nich wspaniały widok na Jezioro Czorsz−
tyńskie. Pienińskie nartostrady to ideal−
ne miejsca dla początkujących i średnio−
zaawansowanych.
Kierując się na wschód, znajdziemy się
w najdzikszych polskich górach – Biesz−
czadach. Nieoficjalną narciarską stolicą
są – choć położone daleko od najwyższych
pasm – Ustrzyki Dolne. Sprawdzić tu
można cztery trasy: Gromadzyń, Mały
Król, Uroczysko oraz Kamienną Lawor−
tę w miejscowości Łodyna (1000 m).

Tatrzańska stolica
Czym na tle tych coraz liczniejszych
z każdym rokiem ośrodków pozostaje
Zakopane? Wciąż zachowuje sławę nar−
ciarskiej stolicy Polski, choć uprawianie
białego szaleństwa pod Giewontem od
dawna nie jest ani łatwe, ani tanie. Co−
raz mniej już chętnych do szusowania po
podwórkach góralskich chat, przy „narto−
stradzie” na łąkach Butorowego. Guba−
łówka – co nie dziwi – wielbiona jest
bardziej przez fanów opalenizny niż praw−
dziwych narciarzy. Ośle łączki pod Nosa−
lem służą raczej prezentowaniu nowych
carvingów, niż zjazdom dla frajdy. Jedy−
nie Polana Szymoszkowa i nowoczesny
wyciąg krzesełkowy może zaspokoić na−
sze gusta. I na koniec −Kasprowy Wierch.
Wagonik, który jeździł w... 1936 roku, słu−
ży do dzisiaj. Jest jedynym tego typu
muzealnym eksponatem w Europie. Wy−
jazd na górę wymaga dziś bezgranicznej
cierpliwości i coraz grubszego portfela.
Jednak zatrzymując się w Zakopanem,
nie musimy bezradnie rozkładać rąk.
Warto przejechać się po okolicznych miej−
scowościach, w których dzieje się ostat−
nio sporo dobrego. W Białce Tatrzańskiej
udało się przezwyciężyć góralską niechęć
do równania miedz z myślą o ceprach−
narciarzach. Łączna długość tras w kom−
pleksie wynosi 6 km. Korzystać można
z 11 wyciągów, w tym dwóch krzesełko−
wych. Ich przepustowość w całym ośrod−
ku wynosi 7500 osób na godzinę. Naj−
dłuższa trasa liczy 1,5 km.

Sudety
W Sudetach od lat brylują Karpacz
i Szklarska Poręba. W położonym u pod−
nóża Śnieżki, Karpaczu narciarze mają
do dyspozycji cztery nartostrady. Najdłuż−
sza i najtrudniejsza, Liczyrzepa ma bli−
sko 3 km długości. Natomiast Liczykru−
pa przeznaczona jest dla początkujących.

Stoki Wierchomli
szczególnie upodobali sobie brzescy narciarze.
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Pobliska Szklarska Poręba to jeden z naj−
nowocześniejszych ośrodków w Polsce. Na
ponad 9 km nartostrad zainstalowano
sporo armatek śnieżnych, tworząc naj−
dłuższy taki system w Polsce.
W pobliskich Jakuszycach (blisko grani−
cy czeskiej) mają swoje królestwo zanie−
dbywani w Polsce narciarze klasycy. To
jedyne miejsce w kraju, gdzie biegacze
przez kilka miesięcy w roku mogą liczyć
na dobrze przygotowane trasy o łącznej
długości ok. 100 km.
W Górach Orlickich znajduje się Ziele−
niec – dzielnica Dusznik Zdroju. Panuje
tam specyficzny, zbliżony do alpejskiego,
mikroklimat. Miejscowość oferuje ponad
20 wyciągów, o zdolności przewozowej 11
tys. osób/godz. Trasy zjazdowe nie są trud−
ne. Nie zdejmując nart, możemy przeje−
chać z jednego końca Zieleńca na drugi!
Tym, którzy chcieliby ferie spędzić w Ko−
tlinie Kłodzkiej, polecam Czarną Górę.
To stosunkowo nowy ośrodek położony
w masywie Śnieżnika (1425 m). Dyspo−
nuje on 8 wyciągami. Dwie z „czarnogór−
skich” tras mają ponad kilometr.

W okolicach Brzeska
Zaledwie 35−40 km dzieli okolice Brze−
ska i Bochni od narciarskich stacji w Be−
skidzie Wyspowym. Jadąc na południe,
w kierunku Limanowej, mieszkańcy regio−
nu mogą poszusować w Żegocinie, na sto−
ku Kamionnej (dojazd od strony Rozdzie−
la, w kierunku na bacówkę „U Wojtka”).
Działają tu trzy wyciągi (200 m, 270 m
i 500 m). Trasy są łatwe i średniotrudne.
Wyciągi działają w soboty i niedziele oraz
w ferie od 9.30 do 16.30. W tygodniu nale−
ży wcześniej umówić się na ich urucho−
mienie. W pobliskiej Laskowej najdłuższa
trasa ma 1250 metrów, krótsza – blisko
pół kilometra, dwie pozostałe – ok. 200
m. Wszystkie są oświetlone.

Najdłuższa wieś
W Beskidzie Żywieckim pozycję lidera
wydaje się przejmować najdłuższa polska
wieś – Zawoja. W ubiegłym sezonie zbudo−
wano tu nowoczesną, czteroosobową kolej−
kę krzesełkową. W ciągu godziny może prze−
wieźć 2400 osób. W tym sezonie w Zawoi
pojawią się dwa nowe orczyki (dziecięcy i
o dł. 330 m). Po trzech latach starań w Zgo−
rzelisku koło Małego Cichego otwarto nową
stację narciarską – na razie z czteroosobo−
wym wyciągiem krzesełkowym i trasą o róż−
nicy wzniesień 220 m.
W Witowie koło Zakopanego, mało po−
pularnej wśród narciarzy wiosce, oddany
zostanie tej zimy wyciąg orczykowy o dł.
350 m. Natomiast w podkrakowskim
Sieprawiu w tym sezonie będzie już pięć
orczyków! Dwa nowe oddano do użytku
w grudniu ub. roku. Nowe trasy pojawią

się także na Palenicy, w Szczawnicy,
w Czarnej Górze i na Pilsku. Wyciągi
„wyrosną” ponadto w Korbielowie, Szklar−
skiej Porębie i Białce Tatrzańskiej.

W kraju czy zagranicą?
To pytanie od wielu już lat towarzyszy przed−
sezonowym dywagacjom. W większości kra−
jowych ośrodków za całodzienny karnet za−
płacimy 50−75 zł. Dzieci, studenci i emeryci
mogą liczyć na zniżki. Mniej więcej dwa razy
tyle wydamy w krajach alpejskich. Pamię−
tajmy o różnicach cen między weekendami,
a dniami powszednimi. Włoskie stacje w Do−
lomitach i nie tylko (np. Tonale, Madonna)
na przełomie marca i kwietnia (śnieg powi−
nien jeszcze leżeć) oferują darmowe tygo−
dniowe karnety, pod warunkiem wykupie−
nia 7 noclegów z wyżywieniem w miejsco−
wych hotelach lub w apartamentach. Oferta
włoska wydaje się atrakcyjna.
W Polsce – szczególnie w ostatnich latach
– wiele ośrodków zaopatrzyło się w ratra−
ki i armatki śnieżne. Na trasach pojawiło
się oświetlenie. Wciąż nie ma jednak u nas
tego, co przyciąga cały narciarski świat
w Alpy – setek kilometrów połączonych
nartostrad, narciarskich przestrzeni, na
których obowiązuje wspólny system kar−
netów lub po prostu jeden „skipass”.
Ale zagranicą niekoniecznie musi być dro−
żej. W wielu stacjach słowackich od lat
łatwiej spotkać polskich narciarzy niż Sło−
waków. Ceny karnetów oraz noclegów po−
dobne są do krajowych. Warto wybrać się
w czeskie Karkonosze. Oprócz Spindlero−
vego Mlyna czy Peci pod Sneżkou, jest tam
sporo tzw. skiparków z długimi, znakomi−
cie przygotowanymi trasami. Droga ostat−
nio korona zawyża, niestety, ceny skipas−
sów i noclegów w czeskich Sudetach.
W coraz modniejszym ostatnio rumuńskim
Siedmiogrodzie (ok. 900 km od granic Pol−
ski) jest kilka, cieszących się uznaniem na
Zachodzie, stacji narciarskich. Najważniej−
sze to Poiana Brasov, Predeal, Sinaia.
W każdej funkcjonuje po 10 różnych wy−
ciągów, a sporo tras ma ponad 2 km długo−
ści. W Rumunii za tydzień szusowania
zapłacimy równowartość 350 zł. Ceny noc−
legów w pensjonatach wynoszą od 7 do12
EUR. Nie ma już najmniejszych kłopotów
z niedrogim wyżywieniem. Oprócz nart, kraj
ten oferuje przybyszom niezliczoną ilość za−
bytków i turystycznych atrakcji.
Przy planowaniu kilku– lub nawet jed−
nodniowych wypadów na narty, zachęcam
jednak do wyboru rodzimych tras. Zapre−
zentowana oferta krajowa, pokazuje, że
dzięki zmianie mentalności mieszkańców
gór i potencjale inwestorów, także w Pol−
sce można całkiem nieźle poszaleć na
nartach. Jakość zimowych usług z sezo−
nu na sezon szybko wzrasta.

Chrystian ŚLUSARCZYK

SIATKÓWKA
II LIGA MĘŻCZYZN

04.12.04: OKS – SMS II Spała 2:3
(21:25, 25:18, 26:24, 11:25, 6:15)
OKS: Mardoń, Śrutowski, Płaza, Skrzy−
piński, Bednarz, Poprawa – Baniak (l),
Pietrykowski, Gibes
11.12.04: OKS – Energetyk Jaworzno 2:3
(27:25, 25:20, 20:25, 20:25, 10:15)
OKS: Mardoń, Bednarz, Płaza, Skrzypiń−
ski, Śrutowski, Poprawa−Baniak (l), Gi−
bes, Pietrykowski
18.12.04: MKS Andrychów – OKS 3:1
(27:25, 20:25, 27:25, 25:16)
* Po 10. serii spotkań w tabeli prowadzi
zespół Energetyka Jaworzno (17 pkt), OKS
zajmował 7. miejsce (14 pkt.)

III LIGA KOBIET
04.12.04: Gryf Brzesko
– Dalin Ib Myślenice  0:3
11.12.04: Wisła Ib – Gryf  3:0
18.12.04: Gryf – Maraton Krzeszowice 1:3

III LIGA MĘŻCZYZN
04.12.04: Pogoń Opatkowice – OKS  0:3

11.12.04: OKS – Dunajec Nowy Sącz 0:3

18.12.04: GKPS Gorlice – OKS 3:0
* Zespoły zakończyły rozgrywki rundy
zasadniczej. W styczniu rozpoczyna się
rywalizacja w grupach o awans do dru−
giej i w obronie przed spadkiem z III ligi.
Drużyny OKS−u i Gryfu będą uczestniczyć
w walce o utrzymanie się w III lidze.

***

SUPERLIGA KRĘGLARSKA
05.12.04: SOKÓŁ Brzesko – CZARNA
KULA Poznań 2:4 (1976:1987)

19.12.04: TUCHOLANKA HYDROBIS
Tuchola – SOKÓŁ 5:1 (2136:2021)

* W tabeli prowadzi Tarnowo Podgórne
– 10 pkt., Sokół jest szósty – 4 pkt.

* W Gostyniu odbyły się Mistrzostwa
Polski par w kręglarstwie klasycznym.
Brzeskiego Sokoła reprezentowali Mariusz
Szuba oraz Krzysztof Soból. W końcowej
klasyfikacji zajęli 8. miejsce.

* Krzysztof Soból reprezentował Polskę
w międzypaństwowym meczu juniorów
z Czechami. Zdobył 554 pkt.
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W związku z oświadczeniem radnych
Rady Miejskiej w Brzesku z Klubu
Współpracy Samorządowej zamiesz−
czonym w tygodniku TEMI nr 48,
a także w magazynie BIM nr 11
z grudnia 2004r, wyrażam swoje obu−
rzenie i dezaprobatę dla tego typu
pomówień. Ponieważ w tekście
oświadczenia zostało wymienione
moje nazwisko dlatego kategorycznie
domagam się przedstawienia w któ−
rym miejscu i czasie, zarówno mi
w formie pisanej jak i ustnej używa−
łem sformułowań odpowiadających
niżej przedstawionym cytatom:
„Powtarzające się co jakiś czas nie−
uzasadnione i nie uprawnione ataki
przedstawicieli niektórych ugrupowań
politycznych na Urząd Miejski oraz
Samorząd Gminy.”,
następny
„Rozpowszechniają za pośrednictwem
pism reklamowych nieprawdziwe in−
formacje na temat działalności ak−
tualnych władz Gminy Brzesko. Moż−
na odnieść wrażenie, że próby dyskre−
dytowania dokonań obecnego
samorządu zapoczątkowały już kolej−
ną kampanię wyborczą.”,
kolejny cytat
„Z przykrością stwierdzamy, że upra−
wiana w taki sposób polityka, która
ma na celu ukazanie brzeskich władz
samorządowych w jak najgorszym
świetle ewidentnie szkodzi naszej
gminie.”

Polityka
w markecie – c.d.

W przeciwieństwie do niektórych rad−
nych podpisanych pod oświadczeniem
jak i niektórych działaczy samorzą−
dowych, ja staram się dbać o swój
wizerunek jako osoby publicznej. Za−
pewniam wszystkich, że zarówno
w wypowiedziach ustnych jak i też
pisemnych ważę słowa i staram się
odnosić do problemu rzeczowo i me−
rytorycznie, choć czasami brzmi to
dosadnie. Przekonany o tym, oczeku−
ję przeproszenia za zaistniałą sytu−
ację oraz zamieszczenia tego zarów−
no w tygodniku TEMI jak i miesięcz−
niku BIM.
Z tekstem zawartym w oświadczeniu,
nie podejmuję polemiki, gdyż nie mam
zwyczaju odnosić się do treści o że−
nująco niskim poziomie merytorycz−
nym i intelektualnym. Żądam tylko
wyjaśnienia ewidentnych kłamstw
i oszczerstw pod moim adresem.
W konkluzji chciałbym zawrzeć pew−
ną sentencję z nadzieją, że sygnata−
riusze oświadczenia oraz ich moco−
dawcy zrozumieją jej sens, otóż od−
wieczna filozofia uznaje istnienie
różnic i pozwala na ich harmonijne
współistnienie w duchu życzliwości
i wzajemnego szacunku.

Krzysztof Dudziński

Radny Miejskiej w Brzesku
Przewodniczący Zarządu Powiatu

Platformy Obywatelskiej RP
w Brzesku

11 GRUDNIA 2004 roku Zarząd Osiedla
„Brzezowieckie” w Brzesku zorganizował
dla 38 dzieci mieszkańców osiedla, wy−
cieczkę do Krakowa. Uczestnikami wypra−
wy byli uczniowie kl. III−V Szkoły Podsta−
wowej nr 3 w Brzesku.
Dzieci zwiedzały „Oceanarium”, znajdu−
jące się w Muzeum Przyrodniczym w Kra−
kowie oraz inne ekspozycje.
W samo południe oglądnęły w Cinema
City Plaza projekcję filmu „Ekspres Po−
larny”, wprowadzający widza w świat ba−
śniowy św. Mikołaja. Film ten jest zreali−
zowany z dużym rozmachem, przy użyciu
nowoczesnych technik, dostarcza widzowi
wiele wrażeń i rozrywki, a także spełnia
walory wychowawcze. W drodze powrotnej
uczestnicy wycieczki zatrzymali się na
posiłek w barze „McDonalds”.
Koszt wycieczki wyniósł 1200 zł. Wyciecz−
kę zorganizowała Katarzyna Pacewicz−
Pyrek, a opiekunami grupy byli: Krzysz−
tof Ojczyk, Lucyna i Józef Kubasowie.

Fot. i tekst:  Józef KUBAS

OD REDAKCJI: Poniższe listy stanowią odpowiedź na oświad−
czenie brzeskich radnych z Klubu Współpracy Samorządowej,
które opublikowaliśmy w poprzednim wydaniu BIM−u. Warto
przypomnieć, że było ono reakcją na zamieszczone wcześniej
w gazetce reklamowej „Market”, publikacje autorstwa Edwar−
da Czesaka, Krzysztofa Dudzińskiego, Jerzego Topolskiego oraz
– twierdzącego, że występuje w imieniu ich wszystkich – Cze−
sława Kwaśniaka.

Brzezowieckie
w Krakowie

Wigilia w WTZ
RADOŚCIĄ i entuzjazmem przy−
witali swoich gości niepełnospraw−
ni podopieczni Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Brzesku na spotkaniu
wigilijnym 21 grudnia. Stojący wo−
kół żłóbka artyści wykonali kolędy
z wiarygodnym zaangażowaniem
i wiarą w uzdrawiającą moc świąt
Bożego Narodzenia. Imprezę otwo−
rzył kierownik ośrodka Edward
Pabian, a zamknął ks. Zygmunt
Bochenek. Przy wigilijnym stole
zasiedli rodzice uczestników tera−
pii zajęciowej, przedstawiciele
władz miasta i powiatu, działacze
stowarzyszenia „Ostoja” oraz za−
proszeni goście.       ID
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Klub Współpracy Samorządo−
wej Radnych Rady Miejskiej
 w Brzesku w odpowiedzi na

„nieuzasadnione i nieuprawnione
ataki niektórych ugrupowań poli−
tycznych” na Urząd Miejski w Brze−
sku korzystając z łam miesięcznika
BIM – u przekazał stosowne
oświadczenie. Ponieważ szanowni
radni w swoim oświadczeniu byli
uprzejmi również wymienić moje na−
zwisko wśród swoich adwersarzy,
pragnę z należną pokorą stwierdzić,
że apel o zaprzestanie praktyk,
„które nie służą naszej gminie, a je−
dynie zaspakajają prywatne intere−
sy niektórych osób” jest ze wszech
miar słuszny. Ten fragment oświad−
czenia bardzo celnie koresponduje
z naszym stanowiskiem.
Na brzeskiej scenie politycznej w wy−
borach samorządowych w 2002 roku
ugrupowania prawicowe istotnie do−
znały dotkliwej porażki i władzę prze−
jęli reprezentanci ugrupowań lewico−
wych i ich sojusznicy. To fakty, których
nikt rozumny nie może kwestionować,
trudno zatem się z nimi nie pogodzić.
Ukształtowana realnie istniejąca sce−
na polityczna, jest przecież również
wynikiem braku aprobaty z naszej
strony dla niektórych postaci w komi−
tetach wyborczych w 2002 roku. Nie
mogliśmy wyrazić zgody na wyraźne
odstępstwa od zasad i ideałów, które
głosiliśmy wspólnie w jednym komi−
tecie – przystępując do wyborów w po−
przedniej kadencji. Dalsze przymyka−
nie oczu na występujące zjawiska
i przyzwalanie na tolerowanie określo−
nych mechanizmów to prawdziwe
szkodzenie instytucjom funkcjonują−
cym na ziemi brzeskiej. Głęboki nie−
pokój muszą budzić powstałe mecha−
nizmy tworzenia oligarchicznego ukła−
du powiązań na szczeblu lokalnych
struktur samorządowych. Podejmowa−
ne próby informowania opinii publicz−
nej o szkodliwych naszym zdaniem
zjawiskach mają jedynie za cel popra−
wiać wizerunek gminy poprzez zapo−
bieganie dalszym możliwym patolo−
giom. Rolą konstruktywnej opozycji
jest właśnie zdecydowana reakcja na
wszelkie sygnały o jakichkolwiek nie−
prawidłowościach i podejmowanie
prób poprawy sytuacji.
Niestety na brzeskiej scenie samo−
rządowej zarówno w samorządzie
gminnym jak i powiatowym zapano−
wał swoisty model „jedynowładz−
twa”. Sprawujące władzę ugrupowa−
nia SLD, PSL, UW i nieliczni człon−
kowie dawnego RS AWS tworzący
Klub Współpracy Samorządowej au−

torytarnie w bardzo osobliwy sposób
korzystają z reguł demokratycznej
większości. Wasze pojmowanie re−
guł demokracji to tylko zwykła „ma−
szynka do głosowania”, która na
sesjach rad gminy i powiatu nie po−
zwala nawet na racjonalne ustano−
wienie porządku obrad tak, aby był
czas na przygotowanie odpowiedzi
na interpelacje. Podobnie i w wielu
innych zasadniczych kwestiach –
jako żywo przypomina to dawne
sprawdzone wzorce z poprzedniej
epoki. I nie są to niestety jak pi−
szecie ”plotki czy pomówienia”, ale
przykre fakty opisujące sposób funk−
cjonowania organów samorządowych,
w których wydaje się – zostały od−
wrócone role organu stanowiącego
z organem wykonawczym. Jeżeli
nasze głosy odbierane są jako „bu−
rzenie klimatu wzajemnego zrozu−
mienia”, to jest to jeden z najlep−
szych komplementów jakim mogli−
ście nas obdarzyć. Dobitnie
powtarzamy, że owo „wzajemne zro−
zumienie” czy też współpraca nie
może być oparta na takich standar−
dach, które obecnie w całym kraju
są mniej lub bardziej zdecydowanie
kwestionowane. Swoje oświadczenie
opatrujecie konkluzją „życie będzie
toczyło się w zgodzie ze standarda−
mi obowiązującego prawa i właści−
wie pojętej sprawiedliwości”. I to
jest sedno sprawy. Co oznacza „wła−
ściwie pojęta sprawiedliwość”? Spra−
wiedliwość jest – albo jej nie ma.
Obawiam się czy aby termin „wła−
ściwie pojęta” nie odczytujemy zu−
pełnie odmiennie. Oświadczenie
opatrzone podpisem Klubu Współ−
pracy Samorządowej jednoznacznie
potępia ugrupowania prawicowe
działające na ziemi brzeskiej. No
cóż, standardy lewicy i prawicy co
wyraźnie widać w całym kraju
w wielu zasadniczych kwestiach zde−
cydowanie się różnią, trudno się za−
tem dziwić, że Brzesko nie jest tu
wyjątkiem.
Czytelnikowi należy się wyjaśnie−
nie: dnia 9 września 2004, odbyła
się konferencja prasowa szefów Pra−
wa i Sprawiedliwości, Platformy
Obywatelskiej oraz Ligi Polskich
Rodzin poświęcona ocenie dokonań
oraz stylu działania organów samo−
rządowych. Na konferencji poszcze−
gólne ugrupowania przedstawiły
swoje stanowiska i oświadczenia.
Połączenie wszystkich stanowisk
(PiS, PO, LPR) w jedną całość to
jakaś dziwaczna próba manipulowa−
nia, stworzona być może przez stra−

tegów do kreowania polityki medial−
nej urzędu. Radni Klubu Współpra−
cy Samorządowej „mianując”– z so−
bie znanych powodów – pana Cze−
sława Kwaśniaka przewodniczącym
wszystkich partii prawicowych
w Brzesku, próbują stworzyć jakąś
wyimaginowaną super organizację.
Muszę państwa radnych z Klubu
Współpracy Samorządowej poinfor−
mować, że komitet powiatowy Pra−
wa i Sprawiedliwości w Brzesku ma
swojego wojewódzkiego lidera, któ−
rym jest Prezes Zarządu Regionu PiS
poseł Zbigniew Ziobro. Równocze−
śnie chcę dobitnie podkreślić, że
w sprawach lokalnych wypowiadamy
się w imieniu własnym, cieszy nas
oczywiście fakt, że inne prawicowe
partie działające w Brzesku również
wykazują swoją dezaprobatę dla nie−
których posunięć władz. Ugrupowa−
nia prawicowe mają prawo i obowią−
zek wypowiadać się w kwestiach,
które dotyczą lokalnych problemów,
skarg mieszkańców czy nieprawidło−
wości budzących sprzeciw społeczny.
Stanowisko naszego komitetu, na
czele którego stoję zawierało być
może zbyt ogólne stwierdzenia (w
ocenie radnych), ale konkretnie
wskazujące problemy, z którymi
mieszkańcy się do nas zwracali.
Z satysfakcją muszę stwierdzić, że
w wyniku naszych działań niektóre
błędne decyzje władz zostały zmie−
nione lub przyśpieszone. Prawo
i Sprawiedliwość nie zamierza
utrudniać pozytywnych działań
władz, a wręcz je wspierać, mimo
różnic jakie nas dzielą. Powszech−
na aprobata dla naszych inicjatyw
i obserwowany przez nas wzrost
poparcia społecznego dla Prawa
i Sprawiedliwości w powiecie brze−
skim jest dla nas impulsem do dal−
szych zdecydowanych działań. Przej−
rzystość poczynań to podstawowy
standard, który musi być drogo−
wskazem dla samorządowych dzia−
łaczy. Mimo tak wyraźnie różnych
stanowisk w niektórych kwestiach,
jestem głęboko przekonany, że kon−
struktywny dialog lewicy i prawicy
w Brzesku jest możliwy.
Życzę całej Radzie sukcesów w pra−
cy na rzecz mieszkańców w Nowym
Roku 2005.

Z poważaniem
Edward Czesak

pełnomocnik komitetu P i S
w Brzesku

n
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Co jest grane
w kinie „Bałtyk”

7−8, 10−11.01, godz. 18.15
9.01, godz. 10.00 i 20.00

INIEMAMOCNI       USA
Reżyseria: Brad Bird
Bob Parr – znany też jako Pan Iniema−
mocny – był kiedyś jednym z najpopular−
niejszych superbohaterów. Jego głównym
zadaniem była walka ze złem i ratowanie
życia bezbronnych obywateli miasta. Bę−
dąc już na emeryturze, prowadzi zwykłe
życie, aż do dnia, gdy odbiera telefon, któ−
ry poważnie zakłóci ten spokój.

***

14−15,17−18.01, godz. 18.15
16.01, godz. 20.00

SUPER SIZE ME       USA
Reżyseria: Morgan Spurlock
Historia Amerykanina, który przez mie−
siąc żywi się wyłącznie w McDonaldzie.
Nie odmawia, gdy pracownik McDonalda
proponuje mu większe zestawy. Co z te−
go wyniknie?

***

21−24.01, godz. 18.15

PASZPORT DO RAJU
 Francja/Włochy/ Hiszpania

Reżyseria: Daniel Burman
Ariel mieszka w małej, nieco zaniedbanej
dzielnicy handlowej, w dolnej części Bu−
enos Aires. Tak jak inni młodzi Argentyń−
czycy, chce wyjechać do kraju swoich
przodków. Nie chodzi tu jednak o pozna−
nie własnej tożsamości, ale o wyjazd do
Europy, która jawi mu się jako raj.

***

28.01–1.02, godz. 18.15

SPARTAN         USA/Niemcy
Reżyseria: David Mamet
Agent Robert Scott ma za zadanie odna−
leźć porwaną córkę prezydenta USA – Lau−
rę Newton. Jego partnerem zostaje niedo−
świadczony Curtis. Razem wpadają na trop
handlarzy ludźmi, którzy mogą mieć zwią−
zek ze zniknięciem dziewczyny...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Budowa sygnalizacji świetlnej w Brzesku
Opis: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 768 (ul. Solskiego)
z drogą powiatową nr 141 (ul. Starowiejska) oraz drogą gminną (ul. Legionów Piłsudskiego) wraz
z przebudową układu drogowego.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Elektro−Ener−
getycznych PREBUD−ELT, ul. Glinik 95, 31−990 Kraków
Oferta z najniższą ceną – 294495,62
Oferta z najwyższą ceną – 357579,93
Liczba otrzymanych ofert – 4

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Kompleksowa obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Opis przedmiotu zamówienia: Obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmuje zbiórkę
odpadów organicznych, plastiku, szkła, makulatury, metalu oraz odpadów wielkogabarytowych.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka
z o.o.; ul. Słowackiego 132−800 Brzesko.
Oferta z najniższą ceną – 142 736,61 zł
Liczba otrzymanych ofert – 2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Zaprojektowanie architektoniczne i dostawa witaczy (3 sztuki) dla miasta Brzesko.
Opis przedmiotu zamówienia: zaprojektowanie architektoniczne i dostawa 3 witaczy wielkoga−
barytowych dla Miasta Brzeska.Witacze o wysokości ok. 6 metrów wykonane na bazie konstrukcji
stalowej z gatunkowych blach ocynkowanych ustawione zostaną na rogatkach Miasta.Witacze
zawierają informacje dotyczące Miasta Brzeska oraz powierzchnie reklamowe.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MENTOR PROJEKT,  Arkadiusz
Putz, ul. Huberta Wagnera 4, 86−032 Niemcz
Oferta z najniższą ceną – 28 500,00
Oferta z najwyższą ceną – 32 700,00

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Oczyszczanie ulic i placów miasta Brzeska – interwencyjne wyłapywanie zwierząt bezdomnych
Opis przedmiotu zamówienia: 1. Zamiatanie ulic miasta Brzeska opróżnianie koszy ulicznych,
zimowe utrzymanie przejść ulicznych oraz obsługa imprez organizowanych przez Urząd Miejski
w Brzesku. 2. Interwencyjne wyłapywanie zwierząt bezdomnych lub rannych ich utrzymanie
i ewentualny przewóz do schroniska.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka
z o.o.; ul. Słowackiego 1, 32−800 Brzesko.
Oferta z najniższą ceną – 240 789,77 zł
Liczba otrzymanych ofert – 2

OGŁOSZENIE
Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunika−
cyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku przy ul. Głowackiego 67 A, informuje, że uchwałą zgromadze−
nia wspólników z dnia 20 lipca 2004 r. dokonano obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 182 000
zł, tj. do kwoty 427 000 zł, poprzez umorzenie 364 udziałów o wartości każdego z nich 500 zł.
Informując o powyższym, Zarząd wzywa wierzycieli spółki do wniesienia w terminie trzech miesię−
cy, licząc od dnia niniejszego ogłoszenia, ewentualnego sprzeciwu. Wierzyciele, którzy w tym
terminie zgłoszą sprzeciw, nie zgadzając się na obniżenie kapitału zakładowego, zostaną w terminie
30 dni, licząc od dnia wpływu sprzeciwu, zaspokojeni przez spółkę. Wierzyciele, którzy sprzeciwu
nie zgłoszą, uważani będą za zgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego.

ZAWODY MŁODYCH NARCIARZY
Reprezentanci sześciu szkół podsta−
wowych oraz trzech gimnazjów wzięli
udział w zawodach o mistrzostwo
Gminy Brzesko w narciarstwie al−
pejskim. Na stoku w Kluszkowcach
w gronie szkół podstawowych naj−
lepszą okazała się SP nr 2. Opieku−
nami zespołu byli Małgorzata i

Krzysztof Dobrzańscy. Wśród gimna−
zjów PG nr 2 pod wodzą Janusza
Kukułki. Indywidualnie najlepszymi
okazali się: Magdalena Wawrykie−
wicz SP nr 2, Krzysztof Dziedzic SP
nr 2, Karolina Wilczyńska PG nr 1,
Tomasz Waluś PG nr 2. Organizato−
rem imprezy był WEKiS przy Urzę−
dzie Miejskim w Brzesku.




