


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów
(list motywacyjny i CV) z nr referencyjnym: AK/OPP na adres:

Carlsberg Polska S.A. – Browar Okocim; ul. Browarna 14, 32-800 Brzesko
http:/www.kariera.carlsbergpolska.pl/

Na aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

(zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883).

Od kandydatów oczekujemy:
� Udział w bieżącym procesie 
produkcji
� Przezbrajanie maszyn
� Kontrola jakości produkcji
� Prowadzenie dokumentacji 
produkcyjnej i jakościowej
� Udział w pracach 
konserwacyjnych i remontowych 
oraz prewencyjnym utrzymaniu 
ruchu
� Dbanie o porządek 
i bezpieczeństwo w miejscu pracy

� Udział w pracach zespołu 
Ciągłego Doskonalenia (np. poprzez 
zgłaszanie usprawnień procesu)

Wymagania:
� Ukończone technikum 
mechaniczne, mechatroniczne, 
elektryczne itp.
� Mile widziane doświadczenie 
w obsłudze i/lub naprawie maszyn
� Gotowość do pracy w systemie 
zmianowym
� Uregulowany stosunek do służby 
wojskowej

� Umiejętność pracy w zespole
� Odpowiedzialność 
i zaangażowanie
� Komunikatywność

Oferujemy:
� Możliwość ciągłego rozwoju 
zawodowego
� Zatrudnienie na podstawie umowy 
o pracę
� Prywatną opiekę medyczną
� Pracę w nowoczesnym zakładzie 
w oparciu o najwyższe standardy

Grupa Carlsberg Polska S.A. poszukuje do browaru w Brzesku:
Operatorów Pomocniczych Pakowania z obszaru Brzeska i okolic

ref.AK/OPP
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Na okładce:
Magia najbardziej znanego w Brzesku miejsca

Fot. Paweł Wójcik

Nigdy nie rozumiałam sensu robienia noworocznych 
postanowień. Wszelakie cele i działania bez prosze-
nia pojawiały się w ciągu całego roku niezależnie od 

zmian tygodni, przełomów miesięcy, dekad i lat. Skoro nigdy 
też kapryśnej rzeczywistości nie dało się przewidzieć, to po co 

czynić było próby jej ujarzmienia na siłę i dokrojenia do narzucanych na siłę wła-
snych planów? Mam wrażenie, iż sztuką największą jest dopasowanie się do szans 
i unikanie niebezpieczeństw. Elastyczność zaś kończy się tam, gdzie zagrożona staje 
się ludzka godność. Kompromis zamienia się naówczas w trudną walkę. Paradoks 
takiej sytuacji polega na tym, iż nie ma znaczenia ani wygrana, ani przegrana. 
Liczy się podjęcie obrony, bo tylko ono chroni przed całkowitym upodleniem.
Niemniej jednak z początkiem roku warto rzucić okiem wstecz i skontrolować, 
co się udało. Sukcesy mają różną miarę w zależności od punktu odniesienia. 
Studenta ucieszy lista zdanych egzaminów, szefa – zysk firmy, złośliwca – po-
gnębienie sąsiada… Na źródła satysfakcji spuścić wypada zasłonę milczenia. 
Dość stwierdzić, iż powodów do radości w nowym roku dla każdego znajdzie 
się wiele. Otoczenie bywa jednak złośliwe. Ludzie nigdy nie biorą pod uwagę 
wielkości samozadowolenia, a oceniają jego przyczynę. Tak więc największa 
nawet satysfakcja z ostracyzmem i wzruszeniem ramion spotkać się może. Cóż, 
nie żyjemy na pustyni…

Podsumowanie starego roku nieuchronnie oznacza przewidywanie charakteru 
następnego. Numerologiczna jedynka, jaka powstaje z sumy cyfr, dobrze wróży, 

ale fakt, iż lutemu przybędzie jeden dzień nie napawa nadziejami. Jakichkolwiek 
by tu „magicznych” sposobów nie używać, przed Brzeskiem nie loteria, a wybory 
na burmistrza – z założenia świadome i przemyślane. Kandydatów jest tylu, iż 
analizując ich programy wyborcze, na pewno trafić można na tego, który zapowie 
realizację najpilniejszej z punktu widzenia wyborcy potrzeby. Oczywiście, zapowie-
dzi nie należy utożsamiać z możliwością jej realizacji. Stary rok skończył się sztur-
mem wyborczych haseł, ulotek i uśmiechniętych w sposób wystudiowany twarzy 
kandydatów. W nowym – uśmiech pozostanie na jednej. To jedyny pewnik wśród 
noworocznych przewidywań. Wszyscy uczestnicy wyścigu do najbardziej prestiżo-
wego w samorządzie stanowiska powinni więc robić wszystko, aby zminimalizować 
efekt „kwaśnej miny”. To już jednak zależy od… powodów, dla jakich stanęli na 
starcie, i stosowania bądź uchylenia się od zasad fair play. Podsumowując, warto 
zadbać, by lądowanie było miękkie. Bo tysiące oczu obserwują i oceniają…

Stary rok przyśpieszył sprawę pałacu Götzów i zakończył się przekazaniem sie-
dziby potomkom rodu. Miejmy nadzieję, że restaurując rezydencję, odnawiając 

marmury, obrazy i stiuki, odkurzą również herb z maksymą życiową Jana Oko-
cimskiego, Jana Albina i Antoniego, którzy budując własną przyszłość, tworzyli 
perspektywy dla regionu. Udało im się, bo wierni byli zasadzie: „Pracą i prawdą”. 
Zachowali godność, gdyż w życiowych pryncypiach nie szli na kompromisy.

Iwona Dojka

Ps Wolą części Rady Miejskiej po dwóch latach rozstaję się z BIM-em. Zadecydo-
wali o tym w głosowaniu: Marek Adamczyk, Franciszek Brzyk, Józef Chruściel, 
Maria Kądziołka, Mieczysława Klimek, Adam Kwaśniak, Krzysztof Ojczyk, 
Katarzyna Pacewicz-Pyrek, Adam Smołucha i Mirosław Wiśniowski. Dziękuję 
współpracownikom i wszystkim, którzy pomogli mi w redagowaniu kolejnych 
numerów. Czytelnikom wdzięczna jestem za wszelkie przychylne słowa.

Pracą i prawdą…
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Na początku roku zjechali do Brzeska 
politycy – posłowie Robert Pantera, 
Jerzy Zawisza, Wiesław Woda oraz An-
drzej Adamczyk. Oprócz nich Edward 
Czesak i starosta Ryszard Ożóg na 
Forum Samorządowe zaprosili woje-
wodę małopolskiego Macieja Klimę 
i przewodniczącego sejmiku Andrzeja 
Sztorca.
Tymczasem nad niewielką Uszewkę 
ściągnęły bobry, zamieniając pola Mo-
krzysk i Bucza w stawy. 19 stycznia 
Szczepanów, Sterkowiec i Wokowice 
dotknęła wichura. W nocy część domów 
straciła dachy. Połamane i powyrywa-
ne z korzeniami drzewa zatarasowały 
drogi i zniszczyły dziesiątki ogrodzeń. 
25 stacji transformatorowych uległo 
uszkodzeniu. Wiatr pozrywał linie 
napowietrzne i połamał słupy linii 
średniego napięcia. Huragan zerwał 
część poszycia z papy na budynku 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2, a także zniszczył w całości dach 
szatni LKS w Sterkowcu. Mimo tych 
nieszczęść brzeszczanie nadal górują 
w wolontariacie. 165 uczniów kwe-
stowało w ramach Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Dla Brzeska owa 
impreza, ósma z kolei, zakończyła się 
wynikiem 35 450 zł. Na balu w „Gali-
cyjskiej” przedsiębiorcy i samorządow-
cy zebrali 9 tys. zł na remont dachu 
kościoła św. Jakuba AP.
Urząd Miejski zapracował na certyfi-
kat ISO 9001. 31 stycznia Piotr Nowak 
z Polskiego Centrum Badań i Certyfi-
kacji przekazał dokument ówczesnemu 
burmistrzowi Janowi Musiałowi.

– Nowy rząd, stara bida… – rzucił ze 
sceny Bogdan Smoleń. 4 lutego artysta 

Piętnasty rok istnienia BIM-u odmalował się na jego łamach jako okres wielu zmian w miejscowej społeczności. Burmistrz „poszedł w posły” 
i w rezultacie w parlamencie mamy już dwóch przedstawicieli z Brzeska. Uczniowie sięgnęli po ogólnopolskie nagrody. Natomiast księża 
zdobyli puchar na skalę Europy. Pałac Götzów sprzedany, a dyrektor szpitala wraca po krótkim odejściu.

2007
wystąpił w „Galicyjskiej”. Natomiast 
na krytym basenie przez dwa dni 146 
pływaków biło rekord w pływaniu 24-
godzinnym. Razem pokonali 86 950 m. 
To o 1800 m więcej niż w zeszłym roku! 
Sukcesem zakończył się także występ 
ks. Sławomira Szyszki ze Szczepano-
wa i ks. Piotra Cichonia z Okocimia 
w III Mistrzostwach Europy Kapła-
nów w Piłce Halowej w Sarajewie. 
Polacy zdobyli mistrzostwo! Luty był 
pierwszym w roku miesiącem wybor-
czym. 23 dnia miesiąca mieszkańcy 
Okocimia rozpoczęli serię głosowań na 
sołtysów i przewodniczących osiedli, 
zakończoną 26 marca. Brzesko uzy-
skało dwa mandaty w Małopolskiej 
Izbie Rolniczej.

Jednak najważniejszą wiadomością 
miesiąca były narodziny pięcioracz-
ków! Walka o ich życie rozegrała się 
w Poznaniu. Maluchy wciąż wymagają 
wzmożonej, specjalistycznej opieki.

Radni powiatowi 27 marca mieli zade-
cydować o sprzedaży pałacu Götzów. Po 
raz kolejny odłożyli głosowanie, gdyż 
woleli poczekać na wycenę rezydencji. 
Zabytek nie doczekał się ratunku, ale 
za to Urząd Miejski dostał 20 tys. zł 
dotacji na remont wojskowego cmen-
tarza z I wojny światowej w Sterkow-
cu. To jeszcze nie koniec przeglądu 
architektonicznych perełek. 13 marca 
brzeską starówkę oglądali Norwegowie 
z organizacji NIKU. Doradzali, jak 

odnawiać Rynek. Niestety, starania 
o dofinansowanie rewitalizacji z Nor-
weskiego Mechanizmu Finansowego 
nie powiodły się.
Okocimski browar zaczął produkcję 
nowego Karmi o nazwie „Malinowa 
pasja”. Trudno powiedzieć, czy to ono 
ściągnęło do miasta Józefa Barana, 
który nie wiedzieć dlaczego, przy-
pomniał stary wiersz, gdzie smutną 
rzeczywistość polityczną ukrył w me-
taforze cyrku.

Nowy partner  niewykluczony. 
25 kwietnia Wołydymir Postawytiuk, 
burmistrz Jaworowa, miasta, gdzie 
Can-Pack postawił fabrykę, zapro-
ponował Janowi Musiałowi umowę 
partnerską. – Dobrze się stało, że 
Euro 2012 odbędzie się w Polsce i na 
Ukrainie. Wejście do Unii powinno się 
zacząć od małych miast – zachęcał. 
– W okolicy ludzie bardzo dobrze znają  
język polski.
Urząd Miejski odwiedził także marsza-
łek województwa Marek Nawara. Ze 
starostą i burmistrzem omawiał listę 
priorytetowych inwestycji. Nie omiesz-
kał wspomnieć o pałacu Götzów, choć 
konkretnych propozycji nie złożył.
Pod koniec miesiąca powiat zmagać się 
musiał z problemem, kogo obsadzić na 
stanowisku dyrektora szpitala. Józefa 
Szczurek wystąpiła bowiem o rozwią-
zanie umowy w trybie porozumienia 
stron, wygrawszy konkurs na stano-
wisko zastępcy dyrektora KRUS w No-
wym Sączu. Kłopot zbladł, bo właśnie 
zakończyła się czwarta edycja popular-
nej Piłkarskiej Ligi Halowej. Zwycięzcą 
okazała się drużyna Mebluxu. Sukces 
odniósł Sergiusz Sorys – zajął 4. miejsce 
na zawodach rozgrywanych w ramach 
Pucharu Polski w czwórboju.
– Najwcześniejsze sukcesy teatralne 
miałem w Brzesku. Największym 
z nich była rola Lucyfera w jasełkach 
– wyliczał zaproszony przez Miejski 
Ośrodek Kultury Edward Dobrzański. 
– Moi koledzy wyszli na ludzi, a ja zo-
stałem… błaznem! – kwaśno zakończył 
aktor-ironista. Jego wychowankowie 
z krakowskiej PWST wystąpili jako 
Kabaret pod Wyrwigroszem w „Galicyj-
skiej”. Publiczność zachwycili danymi 
statystycznymi… – Siedmiu na dzie-
sięciu Polaków żyje w stresie, a trzech 
w Londynie! – referowali 12 kwietnia.

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ
165 uczniów kwestowało na ulicach
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Sergiusz Sorys, mistrz z BOSiR-u,
też płynął po rekord
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Na kilkanaście dni archeolodzy roz-
kopali Rynek. Zaskoczyły ich ślady po 
drewnianej budowli na środku placu. 
Specjaliści orzekli, iż z całą pewnością 
istniał tam ratusz, w którym burmistrz 
witał gości kielichem, zwanym z nie-
miecka wilkomem. Znaleźli też paleni-
sko z neolitu i półziemiankę, świadczące 
o prehistorycznej osadzie. Początkowe 
przypuszczenia o odsłonięciu grobowca 
sprzed 7 tys. lat okazały się błędne. 
Odkryty w ziemi obiekt był… miejscem 
garbowania skór zwierzęcych. 
1 maja 70 okocimskich uczniów nie 
czciło bynajmniej dnia pracy, ale… 
sprzątało swoją wieś. Śmieci wywio-
zła OSP. Szczepanów za to świętował 
odpust ku czci św. Stanisława. Po 
procesji z relikwiami biskupa męczen-
nika i uroczystej mszy świętej w ba-
zylice zabrzmiała „Wielka Msza Jana 
Pawła II” austriackiego kompozytora 
Geralda Spitznera. Twórca sam zagrał 
na organach. W kinie „Bałtyk” było już 
jak najbardziej „świecko”. 12 maja stu-
denci drugiego roku PWST zaśpiewali 
piosenki Agnieszki Osieckiej. Pięć dni 
później w tym samym miejscu zagrało 
Raz Dwa Trzy. Był to występ „nieofi-
cjalny”, bo „oficjalnie” Adam Nowak 
zaśpiewał utwory Wojciecha Młynar-
skiego dopiero 10 czerwca w radiowej 
„Trójce”. Koncert „po starej znajomo-
ści” zorganizowali: Damian Styrna, 
Grzegorz Bach i Mieszko Musiał.

Tradycyjnie był miesiącem rozrywki. 
2 czerwca ożył na nowo pałac Götzów. 
Odbył się w nim pierwszy Brzeski 
Dzień Dziecka. 24 uczniów i nauczy-
cieli ZSP nr 2 uczciło święto inaczej. 

Oddali 9,9 l krwi. Deszcz przesunął 
o dzień ósmą Spartakiadę Integracyj-
ną Osób Niepełnosprawnych.9 czerwca 
parafianie od Miłosierdzia Bożego 
urządzili Familiadę. Dali tym pre-
tekst do brawurowego debiutu grupy 
Makarios pracującej pod kierunkiem 
Krzysztofa Szydłowskiego. Jednak im-
prezą, na którą wszyscy czekali, były 
tradycyjne Dni Brzeska. Tegoroczna 
gwiazda to zespół Voo Voo.
Miesiąc obfitował w poważne decyzje. 
Włodarze wsi pokazali, że są zjednoczeni 
i nie dadzą sobie w kaszę dmuchać. Ostro 
wystąpili przeciw koalicji PO i PiS. W jej 
obronie stanął Krzysztof Ojczyk. Sołtysi 
zaprotestowali przeciw odwołaniu z funk-
cji przewodniczących komisji i wiceprze-
wodniczącego Rady Miejskiej członków 
Wspólnoty Samorządowej – Marii Kuci, 
Lecha Pikuły i Tadeusza Pasierba.
Radni powiatowi wreszcie podjęli decy-
zję. 26 czerwca jedenastoma głosami „za” 
opowiedzieli się za sprzedażą pałacu Göt-
zów-Okocimskich i przyległego parku.
OKS zmienił prezesa. Funkcję tę objął 
absolwent AWF w Krakowie, wieloletni 
zawodnik sekcji piłki ręcznej, nożnej 
i siatkowej w klubie, trener II klasy pił-
ki siatkowej, od 1976 roku – z trzyletnią 
przerwą – szkoleniowiec miejscowego 
zespołu siatkarzy, Józef Gawenda.

Sezon ogórkowy, więc działo się nie-
wiele. Kiedy część mieszkańców wy-
jechała na wakacje, ci, którzy zostali 
w domach, wspominali powódź sprzed 
dziesięciu lat. Na terenie zalewowym 
w pobliżu ronda przy obwodnicy stanął 
święty od powodzi – Jan Nepomucen. 

11 lipca swój sukces świętował Warsz-
tat Terapii Zajęciowej. Mariusz Maj-
cher, podopieczny ośrodka, jako jedyny 
reprezentant Małopolski znalazł się 
w gronie dziesięciu laureatów konkur-
su dla osób niepełnosprawnych „Świat 
Nikiforów”.

W Urzędzie Miejskim pojawił się char-
ge d’affaires ambasady Demokratycz-
nej Republiki Konga, Isidor Mavambu 
Matumona. Zachęcał przedsiębiorców 
do nawiązania stosunków handlowych 
z jego krajem. To już drugi pobyt 
afrykańskiego dyplomaty w Brzesku. 
W 2000 roku odwiedził browar. Widać, 
piwo smakowało…
Funkcjonariusze ze Szczepanowskiej 
obchodzili święto policji. O ile na 
boisko piłki siatkowej nie wpuścili 
cywili, to na strzelnicy byli łaskawsi. 
Zespół urzędników miejskich zdobył 
w strzelaniu trzecie miejsce. – Chyba 
ćwiczycie dziurkaczami i zszywaczami 
– żartował komendant Robert Biernat, 
wręczając puchar sekretarzowi gminy 
Bogusławowi Babiczowi.
Sierpień należał też do innych mundu-
rowych. Nie dość, że OSP w Jadowni-
kach świętowała 120 lat istnienia, to 
na rynku wydawniczym pojawiła się 
monografia tej formacji w powiecie.
W najwyższej wsi w gminie zakończyły 
się roboty na wysokościach. Konserwa-
torzy zabezpieczyli przed niszczeniem 
strzelistą dzwonnicę tamtejszego 
kościoła, wybudowanego przez Jana 
Götza na wzór świątyni z rodzinnego 
Langenenslingen. Jego spadkobiercy 
natomiast postanowili odzyskać rodo-
wą siedzibę. 22 sierpnia upomnieli się 
o prawo pierwszeństwa zakupu.
Fundacja „Pomocna Dłoń” uruchomiła 
masową akcję wsparcia dla rodziny 
pięcioraczków. 12 sierpnia mieszkańcy 
wrzucili do puszek oraz wykupili losy 
charytatywnej loterii fantowej na 
łączną sumę 17 332,63 zł!

MAJ

CZERWIEC
LIPIEC

SIERPIEŃ

Raz, Dwa, Trzy po raz piąty w Brzesku!

Weronka z mamą na pierwszym Brzeskim 
Dniu Dziecka
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Loteria fantowa na rzecz chorych pięcioraczków
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Dom Dziecka w Jasieniu obchodził 
60-lecie. Jean Claud Mariaud, współ-
twórca organizacji „Cassiopea”, która 
od lat wspomaga ośrodek, otrzymał 
Order Uśmiechu. 10. rok działalności 
odnotowało Stowarzyszenie Miło-
śników Ziemi Okocimskiej. 140 lat 
istnienia świętował powiat. Starostwu 
ubył jeden problem – na stanowisko 
powróciła Józefa Szczurek. Nie trzeba 
było wznawiać zawieszonego konkursu 
na dyrektora szpitala. 
2 września na pl. Kazimierza rozpo-
częły się obchody szóstego już Święta 
Chleba. Trzy dni później płk Włodzi-
mierz Żera wręczył nominację na sto-
pień porucznika Henrykowi Bachowi, 
represjonowanemu w latach 40. i 50. 
działaczowi niepodległościowej orga-
nizacji Wolność i Niezawisłość. 
Szymon Jakubowski, pochodzący z Ja-
downik absolwent filmoznawstwa na 
UJ oraz reżyserii na Wydziale Radia 
i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, 
18 września zaczął zdjęcia do pełnome-
trażowego filmu „Jak żyć?” Pierwszy 
raz gmina gościła ogólnopolski Turniej 
Tańca Towarzyskiego. 30 września 
sześćdziesiąt par walczyło o Puchar 
Burmistrza Brzeska. Mieszkańcy 
wzięli udział w ogólnokrajowej akcji 
„Polska Biega”. Najmłodszą uczest-
niczką była 5-letnia Basia Waresiak, 
najstarszym 69-letni Stanisław Kita. 
Trasę 4200 m pokonał komplet star-
tujących.
Na corocznym Pożegnaniu Lata wystą-
pił Myslovitz. Koncert przebiegał  pod 
hasłem „Podarujmy słońce brzeskim 
pięcioraczkom”. Imprezie kończącej 
lato towarzyszyła licytacja, loteria 
fantowa i zbiórka datków do puszek. 
Udało się uzyskać 13 747 zł. Do akcji 
pomocy dołączyły Jadowniki. Kibice 
meczu: Urząd Miejski kontra oddział 
telewizji z Krakowa, oraz uczestnicy 
aukcji podarowali w sumie 4 233 zł 
i 100 euro.

To była wyborcza jesień. 21 paździer-
nika o mandaty w sejmie walczyli: 
Edward Czesak, Jan Musiał i Ka-
tarzyna Pacewicz-Pyrek. Panowie 
zakończyli sukcesem wyścig do par-
lamentu. Na linii mety różnili się… 
długością nosa. W gminie Jan Musiał 
otrzymał 4 422, a Edward Czesak 
4 417 głosów. Frekwencja wyborcza 
była niewiele niższa od krajowej i wy-
niosła 53,23 proc. Mieszkańcy prefero-
wali PO i PiS, obdarzając obie partie 
odpowiednio 6 296 i 6 594 głosami.

8 października tygodnik samorządowy 
„Wspólnota” ogłosił wyniki rankingu. 
Najlepszą gminą w Małopolsce pod 
względem rozwoju infrastruktury 
technicznej w 2006 roku jest Brzesko. 
W tym samym miesiącu samorządow-
cy otworzyli nowoczesną halę sportową 
przy Szkole Podstawowej w Okocimiu. 
W pierwszej dziesiątce najlepszych 
sołtysów województwa znalazły się 
Apolonia Warzecha z Jadownik i Gra-
żyna Mleczko z Okocimia.
Dziewięciu uczniów odebrało stypendia 
Burmistrza Brzeska. Do tego grona 
należy Michał Zając, zdobywca laurów 
w Olimpiadzie Matematycznej Gimna-
zjalistów i w Małopolskim Konkursie 
Matematycznym oraz średniej 5,42. 
13 października zrobiło się poetycko. Na 
jeden wieczór twórcy słowa opanowali 
Miejski Ośrodek Kultury, dając tam 
koncert „A to już szron naszego lata” 
z okazji 60. urodzin oraz 40-lecia dzia-
łalności artystycznej Andrzeja Grabow-
skiego, organizatora Międzynarodowej 
Galicyjskiej Jesieni Literackiej. Pod 
koniec miesiąca z monodramem „Wielki 
Kolega” wystąpiła brzeszczanka, Halina 
Kwiatkowska, aktorka Teatru Starego 
w Krakowie, towarzyszka pierwszych 
kroków scenicznych Karola Wojtyły.

1 listopada wygasł mandat bur-
mistrza. Jego obowiązki w randze 
komisarza przejął Stanisław Sułek, 
związany z PiS współpracownik 
posła Edwarda Czesaka. Nowy pre-
mier, Donald Tusk, odwołał go po 18 
dniach urzędowania, 29 listopada. 
Rządy objął dotychczasowy sekre-
tarz gminy Bogusław Babicz. Oprócz 
niego start w przedterminowych 
wyborach zadeklarowali: Franciszek 
Brzyk, Tadeusz Ciurej, Krzysztof Oj-
czyk, Grzegorz Wawryka i Mirosław 
Wiśniowski.
Jan Musiał wszedł w skład posel-
skiej Komisji Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz 
Komisji Zdrowia.
19 potomków fabrykanckiego rodu od-
kupiło własny spadek! Za 4 097 700 zł 
rodzina Götzów przejęła rezydencję. 
Zgodnie z decyzją konserwatora za-
bytków ciąży na nich obowiązek re-
waloryzacji pałacu w ciągu pięciu lat, 
a parku – do dziesięciu lat.
11 listopada wypadł okazale, ale… 
z usterkami. Na odsłoniętej na mu-
rze cmentarnym przy ul. Kościuszki 
tablicy brakło niektórych imion 
i nazwisk krajan zamordowanych 
w Auschwitz. 
Licealiści z obu miejskich szkół 
przystąpili do szeroko zakrojonej 
akcji charytatywnej. 25 listopada 
dali koncert na rzecz chorej na nowo-
twór kręgosłupa Sylwii Brust. Zebrali 
1 244 zł oraz 25 euro. W tym samym 
miesiącu kilkakrotnie grali i kwesto-
wali dla pięcioraczków. 
Na organizowany na kręgielni XXII 
Memoriał im. Władysława Piotrow-
skiego zjechali zawodnicy z Polski, 
Węgier i Słowacji. Indywidualnie 
triumfował Słowak Milan Balićky. 
Po słabym początku sezonu siatkarze 
III ligowego OKS-u odrobili straty. We 
wzmocnionym składzie wygrali pięć 
kolejnych spotkań i zajęli „bezpieczne” 
miejsce w środku tabeli. 
Piłkarze ostatecznie zajęli 9. miejsce 
po rundzie jesiennej, co nie usatysfak-
cjonowało kierownictwa klubu, które 
postanowiło zmienić trenera. Zbignie-
wa Kordelę zastąpił Czesław Palik.

Wybuchła dyskusja o… worki do 
sortowania śmieci. BZK nie chce 
ich dawać za darmo. W cenę worka 
zakład wlicza część kosztów odbioru 
selekcjonowanych odpadów. Miesz-
kańcy Jasienia zaczęli protest po 

WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD

Charytatywny pojedynek piłkarski

Pierwszy krok w poselską karierę
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Członkowie zespołu rewizyjnego, 
finansowego i gospodarki ko-
munalnej 17 grudnia postulo-

wali przygotowanie pięcioletniego har-
monogramu przystosowania placówek 
oświatowych dla dzieci niepełnospraw-
nych. Zaaprobowali stawki czynszu 
dla instytucji publicznych w lokalach 
MZGM. Zaproponowali porozumie-
nie z TKKF „Sokół”, aby z kręgielni 
młodzież korzystała nieodpłatnie. Do 
projektu budżetu wpisali 15 tys. zł na 
remont sołtysówki w Buczu, 40 tys. zł 
na wodociąg na ul. Poprzecznej, li-
kwidację zbiorników po byłej stacji 
paliw koło Domu Ludowego w Porębie 
Spytkowskiej oraz postanowili o wy-
konanie nowego asfaltu na drodze do 
cmentarza zamiast na ul. Wiedeńskiej 
w Jasieniu. Dyr. Elżbietę Wójciak 
z PG nr 2 zobligowali do ubiegania 
się o środki z funduszy zewnętrznych 
na pokrycie kosztów przygotowania 
klasy integracyjnej w placówce. Jed-
nocześnie zaapelowali o 150 tys. zł 
z gminnej kasy na te prace.
Sprawę inaczej ocenili radni z Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu oraz Pra-
wa, Porządku Publicznego i Promocji, 
a także Zdrowia, Pomocy Społecznej 
i Rodziny. 10 grudnia wskazali bowiem, 
iż już przygotowane na przyjęcie niepeł-
nosprawnych uczniów jest Gimnazjum 
w Jadownikach. Wystąpili o monitoring 
na os. Kościuszki-Ogrodowa, Kopaliny-
Jagiełły i Zielonka. Uczestnicy posie-
dzenia wstrzymali się od głosowania 
nad propozycją wyższych cen maksy-
malnych za wywóz odpadów.
Wnieśli też postulaty budżetowe na 
2008 rok: zwiększenie o 20 tys. zł 
wydatków na renowację cmentarzy 
wojennych, zapewnienie 100 tys. zł 
na modernizację pl. Żwirki i Wigury, 
zagwarantowanie pieniędzy na wykup 
gruntów i projekt ul. Księcia Lubomir-
skiego w Szczepanowie, wysupłanie 
40 tys. zł na remont i konserwację da-
chu w SP w Mokrzyskach, zwiększenie 
o 80 tys. zł sumy na remont domów lu-
dowych, podwyższenie o 150 tys. zł puli 
na budowę drogi do cmentarza w Porę-
bie Spytkowskiej, dodanie 50 tys. zł na 
działalność sołectw i zarządów osiedli, 
40 tys. zł na rozbiórkę starej harcówki 

Komisje Rady Miejskiej połączyły siły. W grudniu obradowały w potrojonych składach. 
Niemal wszystkie ich propozycje dotyczyły budżetu na 2008 rok.

Rajcowskie pomysły
przy PG nr 1, wydatkowanie 25 tys. zł 
na szczepienia ochronne sześciolat-
ków i podopiecznych Domu Dziecka 
w Jasieniu, 80 tys. zł na projekt roz-
budowy sali gimnastycznej i świetlicy 
osiedlowej przy SP nr 3 i takiej samej 
kwoty na podobny obiekt przy PG nr 1 
(po sesji 28 grudnia wyznaczono na te 
cele po 60 tys. zł). Rajcy zwrócili się 
o zabezpieczenie starego zbiornika na 
ścieki przy SP nr 2 w Jadownikach 
i studni przy SP w Szczepanowie. 
– Ta druga część wniosku została już 
zrealizowana – z satysfakcją stwier-
dził w czasie obrad Rady Miejskiej 28 
grudnia Józef Kubas. – Propozycje 
znalazły się w projekcie budżetu na 
2008 rok – zwrócił uwagę na podwyżki 
dla pracowników MOK i MOPS.
– Komisje wnioskują do Burmistrza 
Brzeska w sprawie zobowiązania 
prezesa spółki BZK do wypracowania 
sposobów ułatwiających mieszkańcom 
sołectw i osiedli segregację odpadów 
– w imieniu zespołów rewizyjnego 
i gospodarki finansowej, obradują-
cych wspólnie 19 grudnia, apelował 
Mirosław Wiśniowski. Upomniał się 
o wypracowanie metody dystrybucji 
worków na sortowane śmieci.
Obie komisje wystąpiły o wykreślenie 
z pierwotnego projektu budżetu wy-
datków na informacje o gminie w te-
lewizji kablowej, zredukowali kwotę 
przeznaczoną na Brzeski Informator 
Samorządowy o 10 tys. Do 1,5 tys. zł 
zmniejszyli środki na zakup aparatu 
fotograficznego oraz do 100 tys. na 
nabycie samochodu. 10 tys. zł na or-
ganizowany przez MOK wypoczynek 
letni dzieci przesunęli na kolonie profi-
laktyczne. O 50 zł zwiększyli diety dla 
sołtysów i przewodniczących osiedli 
za udział w posiedzeniach Rady Miej-
skiej (dotychczas kwota ta wynosiła 
220 zł). Wysunęli pomysł 270-złoto-
wego miesięcznego wynagrodzenia dla 
przewodniczącego Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej. Wnioskowali również 
o 120 tys. zł na zakup samochodu 
pożarniczego dla OSP, ale podkreślili, 
iż wyboru jednostki, jaka ów prezent 
otrzyma, dokonają wspólnie komisje 
rady i zarząd gminnego koła OSP. 

(da)

tym, jak Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad przedstawiła 
wstępne studium poprowadzenia 
zjazdu z autostrady przez ich wieś, 
w sposób zaproponowany przez 
mieszkańców ul. Leśnej. Ryszard 
Stopyra, prezes Małopolskiego Cen-
trum Biotechniki w Krasnem, nie wy-
klucza zamknięcia zakładu w Brzesku. 
Na wycinkę 2,5 ha lasu nie zgadzają 
się Lasy Państwowe.
Rusza gorąca kampania wyborcza. 
Po mieście krążą ulotki o rzeko-
mym otwarciu dwóch supermarke-
tów, a 19 grudnia przewodniczący 
Krzysztof Ojczyk na nadzwyczajnej 
sesji Rady Miejskiej deklaruje za-
miar zmiany redaktora naczelnego 
BIM-u. Dziesięć dni później głosami 
PO i PiS dokonuje zmiany. Protestu-
ją radni Wspólnoty Samorządowej.
Mimo niesprzyjającej atmosfery 
zaczyna się cykl spotkań opłatko-
wych. Jako pierwsze organizuje je 
Duszpasterstwo Osób Niepełnospraw-
nych z ks. Marcinem Babińskim. Jak 
co roku ok.200 samotnych i biednych 
osób zbiera się na wspólnej wigilii 
w Restauracji „Galicyjska”, u Anny 
i Kazimierza Kuralów. Po kilku dniach 
małżeństwo gości w swoim lokalu nie-
pełnosprawnych. Przy świątecznych 
stołach zasiadają podopieczni Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej.

Kłopoty przeżywa Fundacja Profilak-
tyki Wychowawczej, która straciła 
dostęp do bezpłatnego magazynu. Ten 
brak może zastopować akcję rozdziału 
dla potrzebujących produktów spo-
żywczych z zasobów Banku Żywności 
w Krakowie.
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W czasie wigilii dla ubogich i bezdomnych 
życzenia złożyli sobie także ci, którzy im 
pomagają (na zdjęciu bp Wiktor Skworc 
i działaczka Caritasu Maria Kucia)
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Debatę rozpoczął p.o. burmistrza 
Bogusław Babicz, prosząc 
o wycofanie z programu obrad 

projektu uchwały ustalającej maksy-
malne ceny za odbiór śmieci. – Należy 
się zastanowić, czy podwyżka od 50 
do – w niektórych przypadkach – 100 
procent jest słuszna – argumentował. 
– Projekt był analizowany na komi-
sjach i wszyscy radni wstrzymali się 
od głosu – uzasadniał.
Zgodnie z tymi sugestiami nad staw-
kami ponownie zastanowią się rajcy 
w komisjach.

Bez odpowiedzi
Jako pierwsza interpelację zgłosi-
ła Katarzyna Pacewicz-Pyrek. 
– W naszym mieście chodniki nadal 
stanowią zagrożenie dla mieszkań-
ców ze względu na pokrywający je lód 
– upominała się o sypanie solą miejsc 
dla pieszych. Natomiast sołtysi Jerzy 
Gawiak i Anna Lubowiecka inter-
weniowali w tej samej sprawie, tyle że 

Szybka decyzja

Porządek obrad sesji Rady Miejskiej 28 grudnia był symptomatyczny. Po serii uchwał gło-
sami PO i PiS samorządowy miesięcznik otrzymał nowego redaktora naczelnego, a dopiero 
potem rajcy zabrali się za dyskusję nad budżetem na 2008 rok.

na powiatowych drogach. – Starostwo 
funduje nam lodowisko za darmo – iro-
nizował gospodarz Jadownik.
Jerzy Tyrkiel zgłosił listę postulatów. 
Wymienił wśród nich: likwidację dzikich 
wysypisk, uruchomienie sztucznego 
lodowiska, montaż ekranów akustycz-
nych na wiadukcie nad ul. Okocimską, 
termomodernizację budynku miesz-
kalnego przy ul. Barona Götza. Prosił 
o informacje o współpracy z powiatem 
i regionem Bochni w zakresie zapew-
nienia bezpieczeństwa na terenach 
zalewowych, o planach inwestycyjnych 
właścicieli działek za byłym kinem, za-
gospodarowaniu kamienicy po urzędzie 
pocztowym przy ul. Browarnej i moż-
liwości korzystania z parku Götzów 
w czasie prac w pałacu.
– Ze strony formalnej nie ma prze-
szkód. Rodzice i dzieci mogą tam za-
mieszkać – Bogusław Babicz zapewniał 
Marka Adamczyka, pytającego o dom 
dla rodziny pięcioraczków. – W tej chwili 
inż. Alfred Budzioch przygotowuje doku-

mentację do starostwa o wyodrębnienie 
lokalu mieszkalnego. Sądzę, że w ciągu 
miesiąca lub dwóch formalności zosta-
ną dopełnione – relacjonował przebieg 
procedur. Powołując się na rozmowę 
z rodziną Górków, przypomniał, iż prace 
w mieszkaniu przy pl. Żwirki i Wigury 
powinny się zakończyć za miesiąc.
Natomiast Tadeusz Ciurej z kart-
ką w wyciągniętej ręce pytał: – Kto 
wypuszcza takie ulotki? One dotyczą 
budowy dwóch hipermarketów o po-
wierzchni 3 tys. m2.
Nikt jednak nie zgłosił się z odpowiedzią.

Nienowoczesny Sokół
Informację o działalności Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej „Sokół” 
przedstawił radnym Stanisław Sto-
liński. – Uruchomimy ligę młodzieżo-
wą w szkołach w powiecie – obiecywał. 
– Chcemy reaktywować Okręgowy 
Związek Kręglarski – snuł plany.
Pozostająca pod jego opieką kręgielnia 
jest jedynym takim obiektem działa-
jącym w Małopolsce od 44 lat. Jednak 
zamontowany w niej mechanizm do 
gry pochodzi z 1983 roku, a brak peł-
nej automatyki ogranicza możliwość 
przeprowadzania zawodów na szczeblu 
krajowym. Wymiany wymaga także 
asfaltowa nawierzchnia torów. Koszt 
nowoczesnego sprzętu to 320 tys. zł. 
– Wydaje mi się, że zasadne jest, aby 
ten obiekt dalej był wspierany środ-
kami budżetowymi – apelował prezes 
Stoliński. – Zainwestowaliśmy w tym 
roku w kręgielnię 20 tys. zł. Wymie-
niono grzejniki, wyremontowano górne 
pomieszczenia i instalację elektryczną, 
przeniesiono siłownię – wymieniał 
p.o. burmistrza Babicz. – W projekcie 
budżetu na 2008 rok przewidzieliśmy 
kolejne 20 tys. zł na modernizacje.

Plan kontroli
Pierwszą uchwałą 28 grudnia były zmia-
ny w budżecie na stary rok. – Duża liczba 
osób wyjeżdża za granicę i nie korzysta 
z dodatków mieszkaniowych. W związku 
z tym prosiliśmy o zmianę planu – dyr. 
MOPS Krystyna Put wyjaśniała rad-
nym zaniepokojonym zmniejszeniem 
wydatków na pomoc społeczną.
Do funkcji przewodniczącego Komisji 
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny 
rajcy zgłosili dwóch kandydatów. Lech 
Pikuła optował za Marią Kucią, a Ma-
rek Adamczyk za Adamem Smołuchą. 
Jednym głosem zwyciężył ten drugi.
– Mam pytanie: skąd potrzeba uzu-
pełnienia składu akurat tej komisji? 
Nie znamy podstaw merytorycznych 
– dopytywał radny Pikuła. – Wyraziłem 
gotowość do pracy w Komisji Finansów 

Uchwały XVII sesji

* Po raz ostatni radni zmodyfikowali budżet na 2007 rok. Zmiany wynikały m.in.
z większych wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, przekształcenia 
go w prawo własności, z podatków lokalnych, z wpłaty 56 tys. zł pozyskanych przez 
BOSiR jako opłaty za parkowanie, z dotacji z programu Socrates Comenius dla Szkoły 
Podstawowej w Porębie Spytkowskiej. 15 tys. zł pozyskano za przyłącz do kanalizacji. 
24 tys. zł zarobił BOSiR z najmu pomieszczeń. O 12 tys. zł zwiększyły się wydatki na 
dopłatę do cen wody i ścieków dla mieszkańców.
* Uchwałą ustalono wykaz inwestycji, które nie zakończyły się wraz z upływem roku 
budżetowego. Do 2008 roku wydłużą się więc prace przy chodnikach przy ul. Wiślanej 
w Mokrzyskach, ul. Kopernika w Brzesku, w Porębie Spytkowskiej i w Szczepanowie, 
przy budowie garażu dla OSP w Wokowicach oraz parkingu przy SP nr 3, a także 
modernizacja ul. Solskiego.
* Zgodnie z przepisami przegłosowania wymagało zawiadomienie sekretarza gminy 
o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
* Rajcy przyjęli gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii.
* Zmienili statut MOK-u, przydając instytucji zadanie prowadzenia Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.
* Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny został Adam Smołucha.
* Krzysztof Ojczyk wszedł w skład Komisji Gospodarki Finansowej.
* Radni zatwierdzili plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.
* Na redaktora naczelnego BIM powołano Łukasza Kornasia.
* Rajcy przegłosowali budżet na 2008 rok.
* Odrzucono skargi na Społeczną Komisję Mieszkaniową i burmistrza jako bezzasadne.
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– tłumaczył Krzysztof Ojczyk powód 
wprowadzenia do programu obrad pro-
jektu uchwały poszerzającej grono tego 
zespołu rajców. – Pozwoli to usprawnić 
pracę rady – ciągnął. – Jeśli będę człon-
kiem jednej komisji, w niczym to nie 
będzie przeszkadzać – dodał. Funkcję 
otrzymał 11 głosami radnych PO i PiS.
Obradujący przyjęli również plan pracy 
Komisji Rewizyjnej na kolejny rok. 
Jej uczestnicy skontrolują: wydatki 
w Urzędzie Miejskim w mijającym 
i 2008 roku, środki przeznaczone na 
ochotnicze straże pożarne od 2006 do 
2007 roku, administrowanie budynka-
mi gminnymi, funkcjonowanie MOPS-u 
i MOK-u, wykorzystanie samochodów 
służbowych w 2007 i 2008 roku, wydat-
ki w 2006 i 2007 roku na delegacje i ry-
czałty samochodowe oraz poniesione na 
BIM, dysponowanie budżetem wybra-
nego sołectwa i zarządu osiedla, jeden 
wydział Urzędu Miejskiego, sprzedaż 
i zamianę działek stanowiących mienie 
komunalne oraz decyzje w sprawie 
prawa pierwokupu nieruchomości dla 
gminy, a także zaopiniują wykonanie 
budżetu. Przez 2008 rok Komisja Re-
wizyjna zamierza rozpatrywać skargi 
wnoszone na burmistrza, wydawać 
oceny projektów uchwał i prowadzić 
kontrole zlecone przez Radę Miejską.

Kandydat obwinił naczelną i drukarnię
– Propozycję, którą przyjąłem z rąk 
pana przewodniczącego, rozpatrzyłem – 
swoje wystąpienie przed Radą Miejską 
rozpoczął wskazany przez Krzysztofa 
Ojczyka kandydat na redaktora naczel-
nego BIM. – Merytorycznie przygoto-
wany do pełnienia zadania, jakie przede 
mną jest, jestem – wypowiadał się. 
Nieukrywający lewicowych poglądów 
Łukasz Kornaś, piszący dla portalu 
brzesko.com.pl i „Przeglądu Powiato-
wego”. Zapowiedział „odpolitycznienie 
gazety”, po czym bez ogródek stwierdził: 
– Zadaniem Brzeskiego Magazynu 
Informacyjnego jest informowanie czy-
telników o tym, co państwo decydujecie, 
jakie podejmujecie uchwały.
Sprecyzował też grupę docelową, do 
jakiej zamierza pismo adresować. 
– W tej chwili czytelnik nastawiony 
jest na obrazek – oświadczył. Szatę 
graficzną jednego z najlepszych w Pol-
sce pism samorządowych mieszkający 
w Jurkowie Kornaś ocenił jako złą. – 
To jest związane z drukarnią, w której 
BIM jest drukowany – zawyrokował.
Za kandydaturą podniosły się ręce 
dziesięciu radnych z PO i PiS ignoru-
jących stanowisko Rady Redakcyjno-
Programowej, postulującej przesu-
nięcie decyzji o powołaniu naczelnego 

Ile samorząd wyda na wspólne potrzeby?

CEL KWOTA

Rolnictwo i łowiectwo, w tym m.in.:
* realizacja programu „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego”
* melioracje wodne
* Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (budowa wodociągu w Porębie 
Spytkowskiej i w Okocimiu)
* Izby rolnicze

1 688 100
12 000

250 000
1 364 000

11 000

Dostarczanie wody 700 000

Transport i łączność, w tym:
* lokalny transport zbiorowy
* publiczne drogi wojewódzkie
* publiczne drogi powiatowe
* publiczne drogi gminne
* drogi wewnętrzne

7 779 273
745 000

3 074 883
427 500

3 309 890
222 000

Gospodarka mieszkaniowa, w tym m.in.:
* nabycie nieruchomości do zasobów gminy

1 678 031
300 000

Działalność usługowa, w tym:
* plany zagospodarowania przestrzennego
* cmentarze

186 000
150 000
36 000

Administracja publiczna, w tym m.in.:
* Rada Miejska
* Urząd Miejski
* promocja gminy

8 646 350
209 782

7 523 482
226 800

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 920

Obrona narodowa 1 355

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym m.in.:
* komendy wojewódzkie policji
* ochotnicze straże pożarne
* obrona cywilna
* zarządzanie kryzysowe

470 608
60 000

237 000
6 154
1 000

Koszty poboru podatków lokalnych i opłat 99 740
Spłata odsetek od długu gminy 1 123 000
Rezerwy ogólne i celowe 624 000

Oświata i wychowanie w tym m.in.:
* szkoły podstawowe
* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
* przedszkola
* gimnazja
* dowóz uczniów do szkół
* dokształcanie nauczycieli
* stołówki szkolne

31 829 382
14 830 459

360 906
5 590 391
8 978 851

722 602
223 053
928 396

Ochrona zdrowia, w tym:
* szpitale ogólne
* zwalczanie narkomanii
* przeciwdziałanie alkoholizmowi

485 000
35 000
40 000

380 000

Pomoc społeczna, w tym m.in.:
* domy pomocy społecznej
* świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
* zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
* dodatki mieszkaniowe
* ośrodek pomocy społecznej
* usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

12 554 340

148 500
8 872 300

32 000
990 440
583 110

1 551 290
81 700

Edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice szkolne oraz doskonalenie nauczycieli) 842 910

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym m.in.:
* budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków
* oczyszczanie miasta i wsi
* utrzymanie zieleni
* oświetlenie ulic, placów i dróg (wydatki bieżące i instalacja nowych punktów)

3 782 460
385 550
183 500
256 910

1 160 000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:
* domy kultury i świetlice
* biblioteki
* ochrona zabytków

2 340 670
960 500

1 127 770
252 400

Kultura fizyczna i sport 2 510 034
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potrzebę budowy hali sportowej w Mo-
krzyskach – podkreślił. – Trzeba zadbać 
o północną część gminy.
Zgodnie z tą myślą zaplanował po 60 tys. 
zł na projekty takich sal przy Szkole 
Podstawowej nr 3, Gimnazjum nr 1 
oraz dla Mokrzysk. Maria Kądziołka 
i przewodniczący Ojczyk kwestionowali 
zasadność wydawania pieniędzy akurat 
na salę we wsi. Ich zdaniem, słusz-
niejszy byłby remont starego budynku 
szkoły. – Hala sportowa jest potrzebna 
– zaprotestowała Ewa Chmielarz, 
a p.o. burmistrza przypomniał, iż po-
mieszczenie wykorzystywane obecnie 
na zajęcia wychowania fizycznego to 
przerobiona klasa. – Przewidzieliśmy 
w budżecie środki na remont i konser-
wację dachu. W tej chwili trwa wymiana 
okien – relacjonował. – Zróbmy krok 
naprzód, a na remonty bieżące będziemy 
szukać pieniędzy w ciągu roku.
Niemożliwe okazało się przeprowadze-
nie pomysłu radnych na zmianę nazwy 
corocznej nagrody dla uczniów podstawó-
wek i gimnazjów na „Stypendium Rady 
Miejskiej i Burmistrza Brzeska”. – To 
niezgodne z ustawą o samorządzie. We-
dług niej gminę reprezentuje burmistrz, 
a rada jest jedynie organem stanowiącym 
– przypomniał Bogusław Babicz.
Zaakceptował pomysł Mirosława Wi-
śniowskiego zmniejszenia rezerwy na 
nieprzewidziane wydatki i przeznacze-
nia 30 tys. zł na sprzęt dentystyczny 
dla Gimnazjum nr 2. Edward Knaga 
upomniał się o potrzebny na os. Jagieł-
ły parking. – Mamy kwotę 300 tys. zł 
przeznaczoną na chodniki. Wygospoda-
rujemy z tego 20 tys. zł na parking – za-
pewnił p.o. burmistrza. Proponującemu 
zagwarantowanie 3 tys. zł na materiały 
i wyposażenie Biura Rady Miejskiej 
Krzysztofowi Ojczykowi odpowiedziała 
skarbnik gminy Celina Łanocha: 
– Można to zrobić zarządzeniem burmi-
strza już po uchwaleniu budżetu.
Kolejny pomysł przewodniczącego oka-
zał się niemożliwy do realizacji. – To 
niezgodne z prawem. OKS jest stowa-
rzyszeniem i jako takie musi ubiegać 
się o dofinansowanie w konkursach 
– Celina Łanocha wykluczyła zapisanie 
w budżecie odrębnej dotacji dla klubu.

Panie przewodniczący! Wniosek!
W końcowej części obrad, kiedy paść miały 
wolne wnioski, znów rozgorzała debata 
o BIM-ie. Ostro przecięła ją Maria Ką-
dziołka: – Panie przewodniczący! Wniosek: 
zamknięcie dyskusji na temat BIM-u!
Czyżby ciągnąca się od dłuższe-
go czasu ostra debata osiągnę-
ła kres wraz ze zmianą naczelnego?

 Iwona DOJKA

Jak odwołać naczelnego?

Pierwsza przegłosowana przez radnych PO i PiS 30 kwietnia uchwała dotycząca BIM-u 
przewidywała, iż kandydatów na redaktora naczelnego przedstawia Rada Redakcyjno-
Programowa. Pomysł za niezgodny z prawem uznał Artur Słowik, zastępca dyrektora 
Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. „(…) redakcją 
kieruje redaktor naczelny, którego powołuje i odwołuje wydawca (…)” - rozstrzygnął 
31 maja. 5 września koalicyjni rajcy przegłosowali uchwałę z zapisem, iż naczelnego 
powołuje i odwołuje Rada Miejska. Ten sam urzędnik wojewódzki 8 października uznał 
pomysł za „naruszający porządek prawny”. 5 listopada rajcy z list PO i PiS 11 głosami 
postanowili o wniesieniu skargi na jego decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego. 19 grudnia, w czasie nadzwyczajnej sesji Krzysztof Ojczyk odczytał fragment 
pisma Artura Słowika, w którym ten wycofał się ze swojego orzeczenia, i zapowiedział 
wejście w życie uprawnienia Rady Miejskiej do powoływania i odwoływania naczelnego 
oraz ujawnił zamiar skorzystania z owej możliwości. Po dziewięciu dniach 11 głosami 
tych samych radnych doszło do zmiany redaktora naczelnego.       (red)

Skąd w przyszłym roku dostaniemy pieniądze?

ŹRÓDŁO DOCHODU KWOTA

Wpływy z użytkowania wieczystego i sprzedaży w zakresie rolnictwa i łowiectwa 500 000
Najem i dzierżawa dotycząca leśnictwa 840
Dotacje celowe na transport i łączność 1 806 530
Wpływy z tytułu gospodarki mieszkaniowej 1 911 540
Wpływy związane z realizowaniem zadań administracji publicznej 452 980
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej 6 920
Dotacje celowe na obronę narodową 1 200
Wpływy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 5 667

Dochody bieżące gminy, czyli:
* udział w podatku od osób fizycznych
* udział w podatku od osób prawnych
* udział w podatku opłacanym w formie karty podatkowej
* podatek od nieruchomości
* podatek rolny
* podatek leśny
* podatek od środków transportowych
* podatek od spadków i darowizn
* wpływy z opłaty skarbowej
* wpływy z opłaty targowej
* wpływy z opłaty eksploatacyjnej
* wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
* dochody z innych opłat lokalnych
* podatek od czynności cywilno-prawnych
* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

32 122 635
14 842 444
1 700 000

65 000
11 015 000

716 700
36 800

612 000
199 891
840 000
180 000
91 800

420 000
670 000
630 000
103 000

Subwencja z budżetu państwa (oświatowa i wyrównawcza) 21 966 215
Oświata i wychowanie (m.in. dochody z najmu i dzierżawy, dotacja celowa) 1 502 771

Pomoc społeczna (m.in. dotacje celowe, wpływy z usług i za realizację zadań 
administracji rządowej)

9 915 873

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 739 230
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja celowa z powiatu) 96 500
Kultura fizyczna i sport (m.in. dochody z najmu i wpływy z usług) 651 400
Ogółem 71 653 301

Wydatki 77 350 173

Deficyt 5 696 872

na kolejną sesję. Przeciw głosowało 
dziewięciu członków Wspólnoty Sa-
morządowej. Działacze klubu, którzy 
wielokrotnie wytykali wady nadania 
Radzie Miejskiej – złożonej po części 
z członków partii politycznych – prawa 
do powoływania i odwoływania redak-
tora naczelnego BIM, zapowiedzieli 
zaskarżenie do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego uchwały wprowa-
dzającej w życie takie rozwiązanie.

Wygospodarują w ciągu roku
Tegoroczna dyskusja nad budżetem nie 
miała wysokiej temperatury. Bogusław 
Babicz wprowadził w formie autopo-
prawki do projektu planu wydatków 
i przychodów gminy niemal wszystkie 
pomysły radnych. – Będziemy starali się 
to zrealizować, ale nie jest to odrębna po-
zycja w budżecie – zwrócił uwagę na po-
trzebę stworzenia projektu modernizacji 
części pl. Żwirki i Wigury. – Dostrzegam 
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Gdzie po pieniądze?
Zgłoszony przez Brzesko szeroki 
program kanalizacji i wodocią-
gowania znajduje się na liście 
indykatywnej Funduszu Spójno-
ści, co oznacza, iż projekt został 
zakwalifikowany do dofinansowa-
nia bez konieczności wszczynania 
procedur konkursowych.

– Przygotowaliśmy projekty techniczne 
i pozwolenia na budowę dla 90 procent 
pomysłów zgłoszonych do Funduszu 
Spójności. Czekamy na akceptację 
ostatecznego studium wykonalności, 
które jest konieczne do uzyskania do-
finansowania. Dokument prezentuje 
celowość inwestycji, jej ekonomiczne 
aspekty, sposób realizacji – wyjaśnia 
koordynujący zabiegi o uzyskanie 
dotacji p.o. burmistrza Bogusław 
Babicz.
Całą inwestycję zrealizuje Rejonowe 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana-
lizacji. Projekt da się podzielić na kilka 
składników. Kanalizacja os. Leśna, 
Kopalin, ul. Wiejskiej, Poprzecznej, 
os. Szczepanowskiego, dokończenie 
sieci na ul. Rzeźniczej i Okocimskiej 
kosztować będzie 6,5 mln zł. Prace 
w Jasieniu na ul. Klonowej i Klonowej 
Bocznej oraz wzdłuż ul. Kościuszki 
mają wartość 5 mln zł. Przewidziano 
również kanalizację dzielnicy Kamie-
niec w Okocimiu i Słotwiny w Brzesku. 
W ramach programu powstanie magi-
strala wodociągowa Brzesko-Gnojnik, 
która jest konieczna, by zapewnić wodę 
dla Poręby Spytkowskiej.
– Spodziewamy się decyzji o przy-
znaniu środków w pierwszej połowie 
przyszłego roku. Szanse są naprawdę 
bardzo duże – spodziewa się Bogusław 
Babicz. – Liczymy na wsparcie w tej 
sprawie posła Jana Musiała, zwłaszcza 
że w sejmie jest członkiem Komisji 
Ochrony Środowiska, Zasobów Natu-
ralnych i Leśnictwa – dodaje.
W latach 2004-2006 Polska otrzymała 
z Funduszu Spójności 4 178,6 mln 
euro. Ten instrument finansowy po-
wstał na mocy Traktatu z Maastricht 
z 1991 roku. Jego cel nadrzędny stano-
wi wzmacnianie spójności społecznej 
i gospodarczej UE poprzez finanso-
wanie dużych projektów w zakresie 
ochrony środowiska i infrastruktury 
transportowej, co zwiększa produk-
tywność i konkurencyjność gospodar-
ki, lecz zarazem sprawia, iż rozwój nie 
odbywa się kosztem środowiska.

(ID)

Wydatki na inwestycje w 2008 roku wyniosą 12 531 210 zł. Suma uwzględnia:

* 10-procentowy udział gminy w opracowaniu dokumentacji technicznej regulacji Uszwicy 
na odcinku ok. 1,55 km w Brzesku, Jadownikach i Sterkowcu – 12 000 zł
* budowę 28 km wodociągu w Porębie Spytkowskiej – 1 176 000 zł (realizacja uzależniona 
od pozyskania środków z funduszy pomocowych)
* 4,5 km wodociągu w Okocimiu – 188 000 zł (wykonanie zależy od pozyskania dotacji)
* udział gminy w opracowaniu studium wykonalności sieci dróg do żwirowni – 50 000 zł
* chodnik przy ul. Wiślanej w Mokrzyskach – 780 000 zł
* chodnik przy ul. Kopernika w Brzesku – 295 000 zł
* modernizację ul. Solskiego i budowę sygnalizacji świetlnej – 1 949 883 zł
* chodnik w Porębie Spytkowskiej – 185 000 zł
* chodnik w Szczepanowie – 150 000 zł
* chodnik przy ul. Staropolskiej w Jadownikach – 92 500 zł
* parking przy ul. Uczestników Ruchu Oporu – 100 000 zł
* chodnik przy ul. ks. Mazurkiewicza w Jasieniu – 40 000 zł
* zakup i montaż przystanków autobusowych – 50 000 zł
* 30-procentowy udział gminy w budowie drogi łączącej browar Carlsberg S.A. z obwodnicą miasta 
o długości 240 m i szerokości 7 m – 400 000 zł (realizacja uzależniona od pozyskania środków 
z funduszy pomocowych; kwota stanowi 30-procentowy udział gminy w całości kosztów)
* budowę 400 m drogi, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w strefie przemysłowej Po-
mianowskiego Stoku – 300 000 zł (kwota stanowi 30 proc. kosztów inwestycji, której 
rozpoczęcie jest uzależnione od uzyskania dotacji)
* parking przy ul. Jana Pawła II w Brzesku – 50 000 zł
* parking przy ul. Głowackiego – 300 000 zł
* drogę cmentarną w Porębie Spytkowskiej – 80 000 zł
* nawierzchnię ul. Działkowej w Mokrzyskach – 42 000 zł
* instalację co w budynku wspólnoty mieszkaniowej na ul. Ogrodowej 2 – 157 000 zł
* nabycie nieruchomości do zasobów gminy – 300 000 zł
* przebudowę dachu na GOSiR-ze w Mokrzyskach – 150 000 zł
* czterokondygnacyjny budynek socjalny – 500 000 zł (połowa kosztów inwestycji)
* rozbudowę systemów elektronicznej administracji w Małopolsce – 25 777 zł
* sprzęt komputerowy na potrzeby Urzędu Miejskiego – 50 000 zł
* termomodernizację Urzędu Miejskiego – 430 000 zł
* dziewięcioosobowy samochód – 100 000 zł
* izolację poziomą Urzędu Miejskiego – 75 000 zł
* samochód pożarniczy dla OSP – 120 000 zł
* zakup i montaż syreny alarmowej – 9 000 zł
* modernizację systemu monitoringu przeciwpowodziowego – 30 000 zł
* rozbudowę monitoringu w mieście – 100 000 zł
* termomodernizację SP nr 3 – 450 000 zł
* termomodernizację SP nr 2 – 103 000 zł
* przebudowę dachu SP w Porębie Spytkowskiej – 150 000 zł
* adaptację budynku SP w Wokowicach na potrzeby przedszkola i punktu bibliotecznego – 80 000 zł
* adaptację SP w Buczu na potrzeby przedszkola – 80 000 zł
* termomodernizację PG nr 1 – 64 000 zł
* termomodernizację PG nr 2 – 500 000 zł
* zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół – 32 500 zł
* kanalizację przy ul. Pomianowskiej w Brzesku – 100 000 zł
* kanalizację na os. Szczepanowskim – 158 550 zł
* oczyszczalnię ścieków dla GOSiR-u i SP w Mokrzyskach – 100 000 zł
* place zabaw – 70 000 zł
* dobudowę nowych oświetleń – 40 000 zł
* 40-procentowy udział gminy w kosztach kanalizacji os. Leśna, Kopaliny, Szczepanowskie, 
ul. Wiejskiej, Rzeźniczej, Okocimskiej, Starowiślnej w Brzesku; ul. Wschodniej, Środkowej, 
Staropolskiej i Bujaka w Jadownikach; ul. Klonowej i Klonowej Bocznej w Jasieniu, na granicy 
Brzeska i Jasienia, w okocimskim Kamieńcu oraz w pierwszym etapie kanalizacji północnej części 
Brzeska i budowy magistrali wodociągowej Brzesko–Gnojnik–Nowy Wiśnicz – 600 000 zł
* wodociąg przy ul. Głowackiego – 60 000 zł
* magistralę wodociągową Bochnia–Brzesko (kilometrowy odcinek od szpitala do ul. Mic-
kiewicza) – 500 000 zł
* uzbrojenie części Pomianowskiego Stoku przeznaczonej na budownictwo mieszkaniowe 
(wykonanie zasilania elektrycznego, sieci wodociągowej i dróg) – 500 000 zł
* modernizację budynku MOK – 156 000 zł
* Regionalne Centrum Edukacyjno-Biblioteczne (30-procentowy wkład gminy) – 300 000 zł
* rewitalizację Rynku w Brzesku (uzbrojenie terenu, wykonanie powierzchni z kamienia, renowacja 
elewacji kościoła i dwóch kamienic – prace uzależnione od pozyskania dotacji) – 200 000 zł
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Dodatkowy obwód
Radni zebrali się na nad-
zwyczajnej sesji 19 grudnia, 
aby zagłosować za utworze-
niem dodatkowego punk-
tu do głosowania. Jednak 
najmocniej poruszyła ich 
sprawa odpłatności za se-
gregację śmieci.
Przepisy dotyczące przeprowa-
dzenia głosowania na Burmi-
strza Brzeska tłumaczył Bo-
gusław Babicz, obecny tzw. 
komisarz gminy. – Warunkiem 
utworzenia dodatkowego obwo-
du jest przebywanie w danym 
miejscu przynajmniej 15 osób 
posiadających prawa wyborcze 
– wyłuszczył. – Dyrektor szpitala 
poinformowała mnie, że 27 stycz-
nia w placówce tyle ich będzie.
Radni przegłosowali uchwałę 
tworzącą dodatkowy punkt 
w ZOZ-ie. W tym roku głosy 
nie zostaną policzone w Domu 
Pomocy Społecznej ss. służebni-
czek, które poinformowały sa-
morząd, iż dowiozą uprawnione 
osoby do lokali wyborczych.
Wolne wnioski rajcy i sołtysi po-
święcili problemowi segregacji 
odpadów. – Zabrano śmieci i nie 
zostawiono worków – zauważył 
sołtys Sterkowca Józef Witek. 
– Nikt nie poinformował o zmia-
nie decyzji. Już widzimy, że nikt 
nie kupuje worków. Śmieci będą 
palone – apelował. – Stracimy to, 
co wypracowaliśmy!
– Segregacja kosztuje BZK 10-
-12 tys. zł miesięcznie. Tyle do-
płacamy – Janusz Filip, prezes 
spółki, tłumaczył przyczynę wpro-
wadzenia odpłatności za worki 
do selektywnej zbiórki śmieci. 
– 3,20 to koszt całej usługi, a my 
sprzedajemy worki za 2 zł – do-
dał. – Nikt mnie nie przekona, 
że starsi mieszkańcy nie będą 
w stanie przyjechać do Brzeska 
– wyjaśnił, dlaczego wprowadził 
sprzedaż w siedzibie spółki. – Ci, 
co palą śmieci, i tak będą to robić 
– dorzucił z rezygnacją. Wykluczył 
prowadzenie dystrybucji przez kie-
rowców przy odbiorze odpadów.
– Należy się zastanowić, czy nie 
dać tego do sklepów – propono-
wał sołtys Sterkowca. Katarzy-
na Pacewicz-Pyrek namawia-
ła do wliczenia kosztów do faktur 
lub wysyłania worków pocztą. (I)

Na doręczenie podpisów komitety 
miały czas do północy 2 stycznia. 
Jako pierwszy zarejestrował 

Krzysztofa Ojczyka jego pełnomocnik, 
niedawny p.o. burmistrza Stanisław 
Sułek. Kolejno w Miejskiej Komisji 
Wyborczej zgłosili się przedstawiciele: 
Bogusława Babicza, Franciszka 
Brzyka, Grzegorza Wawryki, Mi-
rosława Wiśniowskiego i Tadeusza 
Ciureja. Wszyscy kandydaci złożyli 
oświadczenia lustracyjne, które trafiły 
do krakowskiego oddziału  IPN.
Do 15 dni przed głosowaniem po-
wstanie lista osób uprawnionych do 
głosowania, a przedstawione przez 
kandydatów informacje opublikuje 
Miejska Komisja Wyborcza w formie 
obwieszczeń. Upublicznieniu podlega-
ją: imiona, nazwiska, wiek, wykształ-
cenie, miejsce zamieszkania, nazwa 
komitetu wyborczego zgłaszającego 
i treść oświadczenia o współpracy 
z organami bezpieczeństwa PRL. 
A jeśli przyszły elekt jest członkiem 
partii politycznej, także takie dane 
znajdą się na wyborczym plakacie. 

Wszystkie komitety wyborcze sprostały zadaniu zebrania półtora tysiąca podpisów poplecz-
ników dla swoich faworytów. Dopiero po spełnieniu tego warunku w świetle prawa stali się 
oni kandydatami na gospodarza Brzeska.

Zanim przeliczą wyniki…
Cisza wyborcza zacznie się 25 stycz-
nia o północy.
Zarządzone przez premiera głosowa-
nie nastąpi 27 stycznia, między 6.00 
a 20.00. W mieście komisje wyborcze 
działać będą w: MOK-u, Spółdzielni 
Mieszkaniowej przy ul. Ogrodowej, 
w siedzibie Cechu Rzemieślników oraz 
Małych i Średnich Przedsiębiorców, 
w SP nr 3 i nr 2, w budynku RPWiK na 
ul. Solskiego i w „Sokole” przy ul. Bro-
warnej oraz w PG nr 1 i w szpitalu. 
W sołectwach ulokują się w: szkołach 
w Jasieniu, Buczu, Szczepanowie 
i Porębie Spytkowskiej, Domu Lu-
dowym w Okocimiu, w podstawówce 
nr 1 i w gimnazjum w Jadownikach, 
w GOSiR-ze w Mokrzyskach i w Domu 
Kultury w Sterkowcu.
Możliwe są dwa scenariusze: albo po-
łowa mieszkańców odda głosy na jedną 
osobę i tym samym ostatecznie roz-
strzygnie wybory, albo też po czterna-
stu dniach pójdzie do urn ponownie. Do 
drugiej tury stanie dwóch kandydatów, 
którzy za pierwszym razem otrzymają 
największą liczbę ważnie oddanych 

głosów. Gdyby jednak okazało 
się, iż poprze ich ta sama ilość 
zwolenników, o dopuszczeniu 
do wyborów w ponownym gło-
sowaniu rozstrzygnie większa 
liczba obwodów głosowania, 
w których jeden z kandydatów 
otrzyma więcej głosów. Gdyby 
jednak liczba tych obwodów 
będzie równa, decydujące sta-
nie się losowanie przeprowa-
dzone przez gminną komisję 
wyborczą.
Burmistrzem zostanie osoba, 
za którą w drugiej turze opo-
wie się najwięcej mieszkańców. 
Ordynacja wyborcza i w tym 
wypadku uwzględnia sytuację 
równiej ilości głosów. Wtedy za 
wybranego uznaje kandydata, 
który w większej liczbie obwo-
dów głosowania otrzymał więcej 
skreśleń niż drugi. Jeśli nawet 
ten czynnik nie przesądziłby 
sprawy, burmistrza wylosuje 
Miejska Komisja Wyborcza.
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Bogusław Babicz
Jako burmistrz w pierwszej kolejności 
będę zabiegał o:
* środki unijne na kolejne inwestycje, 
tworzenie nowych miejsc pracy w strefie 
przemysłowej w Jadownikach-Rędzi-
nach; rozbudowę kanalizacji, uzbrajanie 
terenów pod budownictwo mieszkanio-
we na Pomianowskim Stoku, optymalną 
lokalizację i szybką realizację zjazdu 
z autostrady;
* tworzenie następnych hal sportowych 
w sołectwach i termomodernizację pla-
cówek oświatowych w gminie;
* wsparcie organizacji zajmujących się 
młodzieżą oraz o budowę nowoczesne-
go centrum bibliotecznego;
* budowę nowych dróg i chodników 
oraz instalację oświetlenia ulicznego;
* rewitalizację brzeskiego Rynku i roz-
szerzenie sieci monitoringu w mieście;
* zwiększenie zasobu mieszkań ko-
munalnych.

Franciszek Brzyk
Jako Burmistrz Brzeska chciałbym jak 
najszybciej zrealizować następujące 
zadania:
* rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wo-
dociągowej;
* skuteczne pozyskiwanie środków 
zewnętrznych na realizacje inwestycji 
gminnych – głównie funduszy unijnych;
* utworzenie nowych miejsc pracy 
i pozyskanie dodatkowych środków 
finansowych dla gminy poprzez za-
gospodarowanie strefy przemysłowej 
w Jadownikach-Rędzinach;
* usprawnienie pracy Urzędu Miej-
skiego; poprawa jakości obsługi intere-
santów; rzetelna informacja i wsparcie 
ze strony urzędników;
* rozbudowa bazy oświatowo-sporto-
wej; remonty i dofinansowanie świe-
tlic wiejskich i osiedlowych, budowa 
i modernizacja placów zabaw, obiektów 
sportowych; zwiększenie funduszy na 
realizację dodatkowych zajęć dla dzieci 
i młodzieży;
* poprawa wizerunku miasta – od-
nowa budynków w centrum miasta, 
pielęgnacja terenów zieleni, zagospo-
darowanie nieużytków, oznakowanie 
terenu miasta i gminy, regulacja stref 
parkingowych, modernizacja przystan-
ków autobusowych.

Aby ułatwić Czytelnikom porównanie programów wyborczych kandydatów do urzędu 
burmistrza, poprosiliśmy ich o wskazanie kluczowych pomysłów na zarządzanie gminą.

Idź na wybory!
Tadeusz Ciurej

Mój program:
* rozwój sieci wodociągowej i kanali-
zacji, utwardzanie dróg gruntowych 
i nałożenie asfaltowej nawierzchni, 
budowa chodników na obrzeżach 
miasta i we wsiach; wprowadzenie 
alternatywnych źródeł energii;
* tworzenie przyjaznego klimatu dla 
rozkwitu prywatnej przedsiębiorczości; 
organizacja europejskiego punktu ob-
sługi wniosków dla podmiotów gospo-
darczych i mieszkańców ubiegających 
się o środki unijne i krajowe;
* tworzenie sprzyjających warunków 
dla rozwoju oświaty, kultury, sportu 
i rekreacji; stworzenie centrum kul-
tury w Brzesku;
* zaradzenie problemom miejskiej 
służby zdrowia;
* odbudować utracone zaufanie miesz-
kańców do samorządu Gminy Brzesko.

Krzysztof Ojczyk
Stawiam na:
* rozwój mieszkalnictwa komunalnego 
– budowa niskoczynszowych mieszkań 
socjalnych i komunalnych;
* poprawa bezpieczeństwa mieszkań-
ców – system monitoringu w miejscach 
użyteczności publicznej oraz rozbudowa 
miejsc parkingowych na osiedlach;
* aktywne wsparcie inwestorów chcą-
cych tworzyć nowe miejsca pracy 
– uchwalanie planów przestrzennego 
zagospodarowania oraz uzbrajanie 
terenów pod inwestycje gminne;
* budowa biblioteki z małą salą kinową 
na terenie Ogródka Jordanowskiego, 
rozbudowa świetlic osiedlowych dla mło-
dzieży oraz placów zabaw dla dzieci;
* dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych, 
głównie o profilu artystycznym, językowym 
i sportowym, a także budowa sal gimna-
stycznych w PSP nr 3 i Gimnazjum nr 1.
* wsparcie mieszkańców najbardziej 
potrzebujących zwłaszcza starszych 
i najuboższych.

Grzegorz Wawryka
Najważniejsze zadania, które powinny 
być realizowane w obecnej kadencji, to:
* budowa nowych sal gimnastycznych, 
modernizacja istniejących obiektów 
oświatowych, budowa centrum biblio-
teczno-konferencyjnego;

* uzgodnienie zjazdu z autostrady 
w porozumieniu z GDDiA oraz zain-
teresowanymi mieszkańcami;
* pozyskiwanie inwestorów na tereny 
przemysłowe np. Jadowniki-Rędziny, 
tak aby powstały nowe miejsca pracy 
oraz dodatkowe wpływy do budżetu;
* budowa sieci wodociągowo-kanali-
zacyjnej, budowa dróg i chodników na 
terenie gminy;
* uchwalenie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego.
Na te zadania należy pozyskać jak 
najwięcej środków unijnych oraz z bu-
dżetu państwa.

Mirosław Wiśniowski
Zamierzam:
* rozwinąć współpracę z przemysłem 
istniejącym na terenie miasta i gminy 
(obustronny sponsoring); przy pomocy 
miasta i gminy należy w porozumieniu 
z zainteresowanymi firmami przedsta-
wiać je na nowych rynkach – zwiększy 
to ich możliwości – wzrośnie zatrud-
nienie, jak i płace zatrudnionych; 
podjąć współpracę między władzami 
gminy a stowarzyszeniami kupców 
i właścicielami firm poprzez stworze-
nie odpowiedniej jednostki w Urzędzie 
Miejskim w celu zwiększenia zatrud-
nienia na terenie gminy;
* opracować plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy two-
rzący w całości jedną aglomerację; 
rozpocząć kanalizację na osiedlach: 
Leśna, Kopaliny, Szczepanowskie, 
ul. Rzeźnicza, Okocimska, Starowiej-
ska w Brzesku, ul. Wschodnia, Środ-
kowa, Staropolska, Bujaka w Jadow-
nikach, ul. Klonowa i Klonowa Boczna 
w Jasieniu, Brzesko-Jasień wzdłuż 
Kościuszki, Okocim-Kamieniec, Brze-
sko – północna część miasta;
* wypracować lokalizację zjazdu z auto-
strady z uwzględnieniem ochrony inte-
resów mieszkańców Brzeska i Jasienia, 
równocześnie, mając na uwadze rozwój 
całej gminy; wykonać dojazdy i przejazdy 
na os. Rędziny – połączenie z A4 w celu 
znalezienia nowych miejsc dla przemysłu 
i odciążenia wschodniej części miasta 
z ruchu ciężkich samochodów;
* stopniowo poprawiać warunki na-
uczania w szkołach ze szczególnym 
uwzględnieniem bazy naukowo-dydak-
tycznej; poprawić sytuację finansową 
nauczycieli poprzez np. wprowadzenie 
dodatków wychowawczych i zwiększe-
nia wydatków na zajęcia pozalekcyjne; 
poprawić sytuację personelu obsługu-
jącego szkolnictwo;
* dbać o czystość chodników i ulic 
w ciągu całej kadencji.

�
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W jaki sposób prawnik trafia do 
samorządu? Czy na studiach właśnie 
tak planował Pan drogę zawodową?
– Zawsze interesowałem się prawem, 
historią, ustrojem i funkcjonowaniem 
państwa, więc studia prawnicze wy-
brałem podług tej pasji. Natomiast 
nie myślałem akurat wtedy o pracy 
w samorządzie.

Jak wobec tego trafił Pan do 
samorządu?
– Po studiach odbyłem aplikację sądo-
wą. Następnie postanowiłem, że będę 
jako prawnik realizował się w zawodzie 
radcy prawnego. W związku z tym po 
zakończeniu aplikacji sądowej i stażu 
jako asesor sądowy zdałem egza-
min radcowski przed Okręgową 
Izbą Radców Prawnych w Kra-
kowie i od 1992 roku posiadam 
uprawnienia w tym zawodzie. 
Przepracowa-
łem w nim 
dziesięć lat. 
Jako  rad -
ca prawny 
przez trzy 
lata orzekałem 
też w Samo-
rządowym 
K o l e g i u m 
Odwoław-
c z y m 

�

�

Bogusław Babicz (na zdjęciu) – rekomendowany przez Jana Musiała na nowego burmistrza 
Brzeska – od 30 listopada pełni funkcję tzw. komisarza gminy. Jak sam podkreśla, jego 
atut w walce wyborczej z innymi kandydatami to brak powiązań z wielką polityką.

Burmistrz
powinien być bezstronny

w niepełnym wymiarze etatu. To była 
moja pierwsza styczność ze sprawami 
samorządu. Również przez kilka lat 
pełniłem obsługę prawną Urzędu Gmi-
ny w Borzęcinie. Na początku 2001 
roku trafiłem na ogłoszenie o wolnym 
etacie sekretarza gminy w Brzesku.

Dla samorządu porzucił Pan lu-
kratywną i zapewne znacznie spokoj-
niejszą praktykę radcy prawnego. Nie 
żałuje Pan? 
– Być może, była to spokojniejsza 
praca… Zawsze jednak interesowała 
mnie polityka, także w wymiarze lo-

kalnym. To zwyciężyło. Stanowi-
sko sekretarza gminy jest 

nierozerwalnie zwią-
zane z czynnościami 
prawnymi – przygo-
towywaniem uchwał, 
c zuwan i em nad 

przestrzeganiem 
prawa przez sa-
morząd – stano-
wi więc funkcję 
na pograniczu 

dwóch zawo-
dów: 

�

prawnika i samorządowca. Podjętej 
decyzji w żadnej mierze nie żałuję.

Na paradoks zakrawa fakt, iż 
Franciszek Dobrzański z PSL – partii, 
która popiera Pana start w wyborach 
na Burmistrza Brzeska – jako zaletę 
wymienił Pańską bezpartyjność. Nigdy 
nie związał się Pan z żadnym ugrupo-
waniem?
– Nigdy nie należałem do partii, bo 
uważałem, że w zawodzie prawnika 
wiązanie się z ugrupowaniem poli-
tycznym nie ma sensu. To powinna być 
osoba bezstronna. Sądzę iż w chwili 
obecnej wiązanie się z partią przy 
ubieganiu się o funkcję burmistrza 
również nie jest konieczne. Osoba na 
tym stanowisku powinna być bezstron-
ną i reprezentować wszystkich miesz-
kańców, bez względu na ich poglądy 
polityczne.

Poświęcił się Pan pracy charyta-
tywnej. Co o tym zadecydowało?
– Uważam, że ważniejsza od partyjnej 
jest działalność społeczna dla dobra 
lokalnego. Dlatego, gdy kilka lat 
temu powstała inicjatywa powołania 
Fundacji Profilaktyki Wychowawczej, 
zaangażowałem się w tę ideę. Zaj-
mujemy się dostarczaniem żywności 
dla ubogiej ludności w gminach: 
Brzesko, Dębno, Czchów, Iwkowa, 
Gnojnik. Fundacja dystrybuuje ją za 
pośrednictwem Akcji Katolickiej, Ca-
ritasu i ośrodków pomocy społecznej. 
Organizacja realizuje również inne 
projekty. Ostatni prowadziła pani Zofia 
Aleksiewicz w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Brzesku i Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Złotej. 
Miał on na celu aktywizację zawodową 
osób niepełnosprawnych. W lecie już 
dwukrotnie fundacja zorganizowała 
kolonie letnie, korzystając ze wspar-
cia Gminnego Funduszu Profilaktyki 
Alkoholowej. Zaangażowałem się 
także w prace Rady Rodziców w Li-
ceum Ogólnokształcącym. Już drugą 
kadencję jestem jej przewodniczącym. 
W razie gdybym został burmistrzem, 
sprawy gminy zajmą pierwsze miejsce. 
Liczę się z ograniczeniem czasu na 
wolontariat. Jednak mam nadzieję, 
że znajdą się osoby, które mnie bardzo 
dobrze zastąpią.

Jak w nawale pracy zawodowej 
i wolontariatu znaleźć czas dla rodziny?
– Staram się. Jak do tej pory udaje 
mi się to. Jednak w toku kampanii 
wyborczej czas dla najbliższych jest 
bardzo ograniczony. Sądzę, że po okre-
sie nieobecności spotkania z rodziną 
są bardziej intensywne. W tej chwili 
mam na nie czas jedynie wieczorami 
i w niedzielę. 
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Czy swoim dzieciom poleciłby Pan 
zawód prawnika i samorządowca?
– Rodzina widzi, jak wygląda moje 
życie i z czym to się wiąże. Dzieci mo-
gły same ocenić, czy warto iść w moje 
ślady. Nie można przewidywać, że będą 
mnie wiernie naśladować. Jednak 
starsza córka wybrała właśnie studia 
prawnicze i zdradziła, że zamierza 
pracować w zawodzie prawniczym. Na-
tomiast druga córka w tym roku zdaje 
maturę. Preferuje biologię i chemię, 
więc raczej nie pójdzie w moim kierun-
ku. Syn jest jeszcze całkiem mały. Za 
wcześnie na przewidywania.

Ma Pan jeszcze czas na jakieś hob-
by? Kiedyś widywano Pana ganiające-
go za piłką lub na stoku narciarskim.
– Kilka lat temu nauczyłem się jeździć 
na nartach i polubiłem ten sport jako 
odprężenie. Muszę przyznać, że ostat-
nio coraz mniej czasu mam na ruch. 
Jednak po wyborach, bez względu 
na wynik, wybiorę się na tygodniowy 
wypoczynek z rodziną. Pojeździmy na 
nartach, choć… może raczej będę cią-
gnął syna na sankach.
W poprzednich latach czasami grałem 
jako członek drużyny Urzędu Miej-
skiego w halowej lidze piłkarskiej. 
Lubię też wyprawy rowerowe i tenis 
ziemny. W ciepłe miesiące staram się 
spędzić z rodziną tydzień nad morzem 
lub w górach. Uważam, że to jest 
potrzebne. Człowiek bez urlopu pra-
cuje mało efektywnie. Wcześniej czy 
później następuje przeciążenie.

Co należy do obowiązków p.o. 
burmistrza przed wyborami?
– Praktycznie wszystko! Jest to 
osoba pełniąca funkcję burmistrza, 
co oznacza, że dysponuje pełnymi 
kompetencjami i wypełnia wszelkie 
zadania na tym stanowisku. Urzędu-
jący burmistrz ma zastępcę lub dwóch 
zastępców i sekretarza. Natomiast 
ustawa nie daje tzw. komisarzowi 
uprawnień do powołania zastępcy. 
Wszystkie sprawy, które burmistrz 
załatwiał sam i te, które zlecał swoim 
zastępcom, muszę więc wykonywać 
samodzielnie. Oczywiście na tyle, 
na ile było to możliwe, udzieliłem 
pełnomocnictw innym pracownikom 
urzędu, w szczególności nadałem 
naczelnikom wydziałów uprawnie-
nia do wydawania decyzji leżących 
w ramach ich kompetencji. Są jednak 
sprawy, które mogę załatwić tylko 
osobiście, np. zarządzenia burmistrza, 
zawieranie umów. Pocieszam się, że to 
potrwa jeszcze miesiąc lub najwyżej 
półtora, jeśli dojdzie do drugiej tury. 
Potem zwycięzca powoła zastępcę 
lub zastępców i praca rozłoży się 
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między kilka osób. Wszystko wróci 
do normy…

Nie obawia się Pan zaburzenia 
owej „normy”, tego że ostra kampania 
wyborcza zamieni się w brudną kam-
panię pomówień i insynuacji?
– Taka możliwość istnieje. Już pewne 
elementy niezbyt uczciwej kampanii 
dały o sobie znać. Jak do tej pory, 
ekstremalnych sytuacji nie było, więc 
sądzę, że brudnej kampanii nie bę-
dzie i wszystko przebiegnie w miarę 
spokojnie.

Już pełniąc funkcję sekretarza gmi-
ny, odczuł Pan temperaturę sporów. 
Będąc komisarzem, wszedł Pan w rolę 
burmistrza i na pewno konflikty dały 
o sobie znać. Jest możliwość pogodze-
nia sprzeczności w Radzie Miejskiej? 
Jak Pan to widzi?
– Trwa kampania wyborcza. Kandy-
dują osoby związane z ugrupowaniami 
obecnymi w Radzie Miejskiej. Trudno 
oczekiwać, żeby w ciągu miesiąca 
przed wyborami doszło do pojednania. 
Na pewno zaistnieją nieporozumienia 
lub różnice zdań. Sądzę, że nowy bur-
mistrz będzie się starał skupić wokół 
siebie większość radnych. Przed nim 
jeszcze trzy lata rządzenia gminą i nie 
wyobrażam sobie sytuacji, jaka miała 
miejsce w ostatnim okresie urzędowa-
nia Jana Musiała, kiedy nie zawsze 
miał wsparcie większości radnych. 
Na sesjach Rady Miejskiej dochodziło 
wtedy do działań, które utrudniały 
mu sprawowanie obowiązków. Myślę, 
że tym razem radni wezmą pod uwa-
gę to, iż przed nimi jeszcze trzy lata 
współpracy z burmistrzem dla reali-
zacji dobra wspólnego. Zasadniczym 
zadaniem nowego gospodarza gminy 
tuż po wyborach będzie rozpoczęcie 
rozmów z radnymi w celu przekonania 
ich do swego programu i pozyskania 
jak największej liczby zwolenników 
w Radzie Miejskiej. Jeśli wygram 
wybory, postawię to sobie jako główne 
zadanie.

Właśnie teraz prowadzi Pan 
rozmowy z protestującymi przeciw 
poprowadzeniu zjazdu z autostrady 
przez ich miejscowość mieszkańca-
mi Jasienia. Zdecydował się Pan na 
start w wyborach. Nie przeraża Pana 
ewentualna perspektywa przygotowa-
nia decyzji o wpływie tej inwestycji 
na środowisko, która z kolei wpłynie 
na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy 
przez wojewodę?
– To na pewno poważny problem, 
z jakim zetknie się nowy burmistrz. 
Właściwe konsultacje z mieszkańcami 
rozpoczną się po wpłynięciu oficjalnego 
wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg 
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i Autostrad o wszczęcie postępowania 
i wydanie decyzji o uwarunkowa-
niach środowiskowych. 18 grudnia 
na pierwszym, informacyjnym spo-
tkaniu z przedstawicielami obydwu 
zainteresowanych stron konfliktu 
z Brzeska i Jasienia zaproponowałem 
wydelegowanie mniejszej liczby osób 
z obu komitetów protestacyjnych, by 
w węższym gronie wypracować poro-
zumienie. Może Generalna Dyrekcja 
będzie skłonna do odstępstw od obydwu 
wariantów? Strony sporu winny zrozu-
mieć, że zjazd z autostrady jest ważny 
dla Brzeska i musi być poprowadzony 
w sposób bezpieczny, aby ruch był jak 
najmniej uciążliwy i nie powodował 
zakłóceń. To będzie trudna decyzja 
dla nowego burmistrza. Uważam, że 
radni powinni przyjść z pomocą w tej 
sprawie. Także komisje Rady Miejskiej 
po dogłębnej analizie powinny się 
wypowiedzieć, tak aby z udziałem jak 
największej liczby zainteresowanych 
stron wypracować wspólną decyzję.

Czuwał Pan nad przygotowaniem 
budżetu na 2008 rok. Jak ocenia Pan 
rezultat tych prac? Do podziału nie ma 
zbyt wiele pieniędzy i na pewno znajdą 
się niezadowoleni.
– W przyszłorocznym budżecie przewi-
dzieliśmy inwestycje na ok. 12,5 mln zł. 
Mamy w planie m.in. rozpoczęcie budo-
wy wodociągu w Porębie Spytkowskiej, 
kolejnych chodników w sołectwach, 
budynku socjalnego, modernizację 
ul.  olskiego, termomodernizację Szko-
ły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1, 
wykonanie dokumentacji Regionalnego 
Centrum Edukacyjno-Bibliotecznego, 
placów zabaw w gminie, dokończenie 
magistrali wodociągowej Bochnia-
Brzesko, rozbudowę monitoringu 
miasta, zarezerwowaliśmy 600 tys. zł 
niezbędnych do ubiegania się o dotację 
z Funduszu Spójności na dalszą ka-
nalizację gminy. Na tyle, na ile środki 
pozwalają, jest to dobry budżet. Nie 
było kontrowersji z radnymi, którzy 
do pierwotnego projektu wnieśli kilka 
zmian. Większość z nich zaakceptowa-
łem w formie autopoprawki.

Co najbardziej Pana zaskoczyło 
w ciągu burzliwego grudnia?
– Trudno odpowiedzieć na to pytanie, 
bo sytuacji zaskakujących było wiele. 
30 listopada Stanisław Sułek przekazał 
mi obowiązki, a już w poniedziałek, 
3 grudnia, tuż po powrocie ze służbowej 
podróży do Tarnowa zastałem w urzę-
dzie ok. 50 protestujących mieszkań-
ców Jasienia. To było pierwsze zderze-
nie z poważnym problemem.

Rozmawiała Iwona DOJKA
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W ocenie radnych, których repre-
zentuję, a także mojej własnej, 
zostały naruszone przez organ 

uchwałodawczy Gminy następujące prze-
pisy prawa:
1. W uchwale Nr VII/41/2007 – wbrew zapi-
som ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Pra-
wo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz.24 z późn. zm.) 
wprowadzono pojęcie „organów” czasopisma 
„Brzeski Magazyn Informacyjny”, chociaż 
ustawa ta, w art. 25 ust. 7 przewiduje jedy-
nie istnienie rady programowej jako „organu 
opiniodawczo–doradczego redaktora naczel-
nego”, który żadnym organem czasopisma 
nie jest i on sam lub redakcja, którą kieruje, 
powinna decydować o utworzeniu takiego 
organu, a nie ktokolwiek spoza redakcji. 
W tejże uchwale przyjęto w paragrafie 4 ust. 
2, że Rada Programowo–Redakcyjna, jak ją 
nazwano, składa się  z sześciu członków wy-
bieranych w liczbie równej po 3 osoby przez 
Burmistrza i Radę Miejską w Brzesku na 
5–letnią kadencję. O ile jednak wybór przez 
Radę Miejską własnych przedstawicieli do 
owej Rady Programowo-Redakcyjnej jest 
możliwy do przeprowadzenia nawet, jeśli 
nie określono trybu zgłaszania kandyda-
tów, to nie jest jasne, w jaki sposób ma tego 
„wyboru” dokonać Burmistrz i czy w istocie 
będzie to wybór czy desygnacja. Wydaje się, 
iż następstwa tego błędu znalazły wyraz 
w uchwale Nr X/87/2007 Rady Miejskiej 
w Brzesku z dnia 5 września 2007 r., gdyż do 
Rady – tym razem nazywanej – Radą Progra-
mową (już bez przymiotnika „Redakcyjna”) 
powołano 3 osoby, zapominając o składzie 
5-cio osobowym. Uważamy, że uchwała po-
winna jedynie stwierdzać wybór przez Radę 
Miejską tych 3 osób, a nie powoływać ich do 
Rady Programowej miesięcznika. Wyboru 
pozostałych 3 osób, jak uchwalono, przez 
Burmistrza, nie da się przeprowadzić. Także 
i ta uchwała narusza nie tylko wspomnia-
ny już art. 25 ust.7 Prawa prasowego, bo 
wkracza w kompetencje redakcji i redaktora 
naczelnego, ale także nakłada na Burmistrza 
niemożliwe do zrealizowania obowiązki, 
myląc wybór z desygnacją.

2. Po rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewo-
dy Małopolskiego z dnia 31 maja 2007 r. 
znak PN. VIII.0911 – 27 – 07  uchwałą 
Nr X/86/2007 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 5 września 2007 r. zmieniono treść 
przepisu paragrafu 3., przyjmując w ust. 2, 

Radni Wspólnoty Samorządowej upomnieli się o usunięcie naruszenia prawa spowodowane-
go głosowaniami Rady Miejskiej nad czterema uchwałami dotyczącymi BIM-u. Odpowiednie 
pismo przedstawili 7 stycznia przewodniczącemu gremium Krzysztofowi Ojczykowi. Poniżej 
przedstawiamy jego fragmenty.

Wezwanie
do respektowania prawa

że Rada Miejska w Brzesku powołuje i od-
wołuje redaktora naczelnego „Brzeskiego 
Magazynu Informacyjnego”, a Burmistrz 
zawiera i rozwiązuje z nim umowę. Uwa-
żamy, iż dopóki w rejestrze dzienników 
i czasopism Sądu Okręgowego w Tarnowie 
figuruje pod nr rej. 28 jako wydawca cza-
sopisma Urząd Miejski w Brzesku, nie jest 
możliwe dokonywanie jakichkolwiek zmian 
personalnych przez Radę Miejską w Brze-
sku. Takie działanie narusza bowiem 
zasadę pewności obrotu prawnego. W tym 
miejscu należy podkreślić, że w przeszłości 
wydawcą wspomnianego czasopisma był 
Miejski Ośrodek Kultury. Po reorganizacji 
część jego agend, w tym także czasopismo, 
przejęło Biuro Promocji i Rozwoju Urzędu 
Miejskiego w Brzesku, co znalazło wyraz 
w regulaminie organizacyjnym Urzędu 
nadanym przez Burmistrza, jako kierow-
nika Urzędu. W istocie zatem czasopismo 
jest jedną z form realizacji kompetencji 
Urzędu kierowanego przez Burmistrza. 
Wspomniane uchwały, wkraczając zatem 
w kompetencje należące do organu wyko-
nawczego Gminy, uzurpują prawo Rady 
Miejskiej do obsady kadrowej komórek 
organizacyjnych Urzędu Miejskiego. Na ten 
temat istnieje bogate orzecznictwo sądów 
administracyjnych wyraźnie wskazujące 
na niedopuszczalność tego rodzaju prak-
tyki. Tym bardziej, że Urząd zatrudniał 
dotychczas redaktora naczelnego w oparciu 
o umowę cywilnoprawną, a część pracy 
redakcyjnej wykonywali pracownicy Biura 
Promocji i Rozwoju w ramach swoich obo-
wiązków pracowniczych.
Uważamy, że zakres powoływania i od-
woływania osób do pełnienia określonych 
funkcji w Gminie przez Radę Miejską jest 
ściśle określony w ustawie o samorządzie 
gminnym. Przypisywanie takiego prawa 
Radzie Miejskiej co do innych, nieokre-
ślonych ustawą funkcji, stwarza sytuację 
zacierania kompetencji organów i wikłać 
je może w zbędne spory. 
Niezrozumiała – w świetle przepisów o pra-
cownikach samorządowych i kodeksu pracy 
– jest konstrukcja, iż redaktor naczelny 
czasopisma będącego nadal w strukturze or-
ganizacyjnej Urzędu, powoływany jest (czyżby 
stosunek pracy z powołania, akt powołania 
itd.) przez Radę Miejską, a następnie to Bur-
mistrz zawierać ma z tą osobą umowę. Jaką: 
o pracę, o dzieło, zlecenia, w formie kontraktu 

menedżerskiego? Tego nie wiadomo. Wiadomo 
wszakże, iż w sposób pozaustawowy narzuca-
na jest przez Radę Miejską osoba, z którą inny 
organ Gminy (nie Rady, jak się powszechnie 
sądzi), ma zawrzeć umowę o niewiadomej 
treści i nieokreślonym rodzaju. Omawiana 
uchwała ustala nową treść paragrafu 5, za-
mieszczając w niej kompetencje władcze dla 
Rady Redakcyjno-Programowej w stosunku 
do redaktora naczelnego. Wbrew wspomnia-
nemu na wstępie art. 25 ust. 7 ustawy Prawo 
prasowe obdarzono radę programową naczel-
nego redaktora kompetencjami występowania 
z wnioskami w zakresie podstawowych kie-
runków działalności „Brzeskiego Magazynu 
Informacyjnego” oraz „przyjmowania rocznego 
sprawozdania redaktora naczelnego” (lit. b 
oraz e). O ile można by przyjąć, iż pierwsza 
kompetencja ma charakter opinii, z którą 
redaktor naczelny i jego redakcja nie muszą 
się zgodzić, to składanie sprawozdań rocz-
nych z działalności radzie programowej ma 
cechy władczego działania, a nie kompetencji 
o charakterze opiniodawczej czy doradczej. 
Sprawozdania składa się zawsze organom 
lub osobom nadrzędnym w strukturze orga-
nizacyjnej, a nie powołanym po to, by radzić 
i wyrażać opinie. Dlatego ten zapis narusza 
prawo. Ingeruje bowiem, jak większość zakwe-
stionowanych wyżej postanowień, w konstytu-
cyjnie gwarantowaną wolność prasy.

Uważamy, że nigdy, żaden tekst, który zo-
stałby przedłożony przez radnych, czy miesz-
kańców, jeśli spełniał wymogi ustawy Prawo 
prasowe, nie został odrzucony. Krytyczne 
uwagi redakcji co do wypowiadanych podczas 
sesji poglądów nigdy nie były przedmiotem 
sprostowań czy polemik, których redakcja ta 
by nie zamieściła. Z tych względów, jako oby-
watele Gminy i radni zarazem, uważamy, że 
mamy interes prawny w tym, aby za sprawa 
większości nie były przegłosowywane – jak 
w tym przypadku – uchwały wadliwe, pełne 
błędów, niespójne i naruszające przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, co 
wykazały częściowo opinie prawne biura 
prawnego Urzędu Miejskiego i rozstrzygnię-
cia nadzorcze, z których ostatnie jest dla nas 
niezrozumiałe. Mamy nadzieję, że wskazane 
akty zostaną doprowadzone przez Pana 
Przewodniczącego i Radę, której pracę Pan 
organizuje, do stanu zgodnego z prawem, 
czyli z obiektywnym porządkiem prawnym. 
Jeżeli w terminie ustawowym, określonym 
przepisami Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego nie zostanie usunięty stan 
niezgodny z prawem, skierujemy do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego skargę 
celem uzyskania oceny tego Sądu zgodności 
zaskarżonych aktów z obiektywnym stanem 
prawnym. Trudno nam bowiem zrozumieć, 
a tym bardziej pogodzić się z widocznym 
u części radnych dążeniem do ograniczenia 
prezentowanych w czasopiśmie poglądów, 
nawet, jeśli dotykają one bezpośrednio nie-
których z radnych. Osoby, które podjęły się 
pełnienia funkcji publicznych, nie powinny 
być nadwrażliwe na krytykę, która dotyka 
przecież także nas.

Lech Pikuła
Przewodniczący Klubu Radnych

Wspólnoty Samorządowej
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Być może ród, którego przodkowie 
fundowali szkoły i kościoły, znów 
przyłoży rękę do rozwoju regio-

nu. Ponad 4 mln zł, jakie wpłynęły ze 
sprzedaży rezydencji, brzeskie starostwo 
już zagospodarowało. 2,5 mln zł posłuży 
zmniejszeniu zadłużenia. O 110 tys. zł 
zwiększy się pula na ochronę zabytków. 
Suma przeznaczona na budowę chodni-
ków wspólnie z gminami wzrosła o 900 
tys. zł, co dało kwotę 1 500 000 zł na 
przyszły rok. 500 tys. zł na inwestycje 
otrzyma Oddział Anestezjologii szpitala. 
Z 5 tys. do 15 tys. zł urosną przyszło-
roczne wydatki na sport i współpracę 
z organizacjami pozarządowymi.

Przystali na warunki
Zdaniem starosty Ryszarda Ożóga 
negocjacje z potomkami starającymi 
się o swoje dziedzictwo przebiegały 
sprawnie. – Dotyczyły ustalenia 
składu komisji, która dokona odbioru 
pałacu, i formy płatności. Zależało 
nam na uniknięciu wpłat ratalnych 
i pozyskaniu całej kwoty przelewem 
– relacjonuje przebieg rozmów z 23 li-
stopada 2007 roku. – Spadkobiercy 
byli zainteresowani, by zakończyć je 

Pałac Götzów już w momencie powstania stanowił paradoks. Siedziba fabrykanta z rozmachem godnym 
polskiego magnata była tak droga w utrzymaniu, iż właściciel opuszczał ją na czas zimy. W 1945 roku rezydencję 
ograbili mieszkańcy miasta w dużym stopniu zawdzięczającego swój rozwój przedstawicielom rodu. Teraz 
zaś polskie prawo stworzyło kuriozalną sytuację, w której spadkobiercom przyszło własny spadek odkupić.

możliwie jak najszybciej. Nie stawiali 
żądań nie do zaakceptowania.
Zawierając umowę, musieli też zaapro-
bować wymagania stawiane przez wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków. 
– Zamierzają zachować ustalony cha-
rakter i przeznaczyć obiekt na usługi 
restauracyjne, konferencyjne, szko-
leniowe i hotelarskie. Istota miejsca 
zostanie zachowana – cieszy się sta-
rosta. – Trudno przewidzieć, czy park 
zostanie zamknięty dla mieszkańców. 
Na pewno stanie się tak na okres re-
montu; z tej prostej przyczyny, że plac 
budowy stwarza zagrożenie dla życia 
osób postronnych – przypuszcza.
Powiat nie musi już dokładać do dozoru 
budynku i utrzymania parku. Te kosz-
ty wziął na siebie nowy właściciel.

Jaka sprawiedliwość?
Chociaż prawo stwarza taką moż-
liwość, nabywcy nie zapowiedzieli 
odsprzedaży rezydencji. Co grozi im, 
jeśli nie dokonają rewaloryzacji pałacu 
w ciągu pięciu lat? – W ogóle nie biorę 
tego pod uwagę – stanowczo stwierdza 
Ryszard Ożóg. – Nikt racjonalnie my-
ślący nie wydałby tylu pieniędzy, nie 

mając przemyślanego planu działania. 
Widziałem dużą determinacją wśród 
tych ludzi. Oni zdają sobie sprawę, że 
każdy kolejny miesiąc oznacza zmniej-
szenie wartości obiektu.
Pytany o paradoksalny charakter 
sytuacji, w której za spadek trzeba za-
płacić, odpowiada: – Żyjemy w smutnej 
rzeczywistości, gdzie takie rozwiązania 
są stosowane. Na pocieszenie można 
podać dziesiątki, jeśli nie setki, przy-
kładów, w których prawowici właści-
ciele nie odzyskali swojej własności, 
a nie wiadomo kiedy i w jaki sposób 
będą mogli wystąpić o rekompensaty. 
Natomiast obecne rozwiązanie może 
jest mało sympatyczne, ale mimo 
wszystko to dobra formuła, zwłaszcza 
że spadkobiercy skorzystali z bonifi-
katy i nie stawali do przetargu. Cena, 
którą zapłacili, to operat szacunkowy 
pomniejszony o dziesięć procent bonifi-
katy. W otwartym przetargu cena mo-
głaby wzrosnąć. Czy z punktu widzenia 
historycznej i prawnej sprawiedliwości 
jest to słuszne? Nie mnie rozstrzygać. 
Takie są realia.

Iwona DOJKA

D z i e d z i c t w oD z i e d z i c t w o



� Budowa fabrykanckiej siedziby roz-
poczęła się w 1985 roku. Po czterech 
latach zakończył się jej pierwszy etap 
realizowany wg koncepcji architektów 
wiedeńskich Ferdynanda Fellnera 
i Hermana Helmera.
�  Druga faza prac nad ostatecznym 
kształtem rezydencji to lata 1908-1911, 
kiedy powstał pawilon z podjazdem dla 
powozów, sień myśliwska, oranżeria 
z palmiarnią, kaplica i kuchnia. Autorem 
projektu był Austriak Leopold Simona.
� Zimą 1914 roku, kiedy Okocim prze-
szedł pod komendę wojsk austriackich, 
w pałacu stanął kwaterą arcyksiążę 
Ferdynand Habsburg.
� 23 lipca 1929 roku w rezydencji go-
ścił Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy 
Mościcki.
�  2 września 1939 roku rodzina 
Götzów opuściła pałac. Obiekt zajęli 
żołnierze niemieccy.
�  W styczniu 1945 roku nastąpiła 
masowa grabież wnętrz. 5 grudnia 
1947 roku pozostałych 78 przedmiotów 
(m.in. olejne portrety członków rodzi-

ny, autoportret Malczewskiego, pastel 
Wyspiańskiego, portrety Kazimierza 
Pochwalskiego, olejny portret Jana Göt-
za w ogrodzie pędzla Malczewskiego) 
przekazano siostrom Antoniego Götza. 
W 1956 roku dywan i brązowa rzeźba 
Personsa trafiły do zamku w Baranowie. 
Jak zanotował Jan Burlikowski, „jeden 
obraz spłonął przez lekkomyślność 
sprzątaczki, a wielkie płótno Kossaka 
kilka lat temu skradziono. Kryształowy 
żyrandol spadł i rozbił się na drobny 
mak. (…) Zbiór 334 oprawionych rogów 
i innych trofeów myśliwskich jeszcze 
w1947 roku dano na przechowanie Ja-
nowi Lasoniowi, woźnemu szkolnemu”. 
Ołtarz i wyposażenie kaplicy znajduje 
się do dziś w kościele na Słotwinie. 
� Pałac i park na mocy dekretu o na-
cjonalizacji PKWN z 1944 roku przeszły 
na własność skarbu państwa. W zabyt-
ku działało liceum ogólnokształcące 
i średnia szkoła ekonomiczna. Po prze-
niesieniu LO, a w 2002 r. Zespołu Szkół 
Ekonomicznych obiekt pozostał pusty. 
Jego utrzymanie finansowało Staro-

stwo Powiatowe, gdyż to ono jako organ 
prowadzący obie placówki oświatowe 
stało się właścicielem rezydencji.
� We wrześniu 2006 roku Elisabeth Bade-
ni wystąpiła do wojewody małopolskiego 
o zbadanie zgodności z prawem przejęcia 
zespołu pałacowo-parkowego przez Skarb 
Państwa na mocy dekretu PKWN.
�  26 czerwca 2007 roku Rada Powiatu 
przegłosowała uchwałę o sprzedaży 
obiektu w drodze przetargu. Zgodnie 
z prawem spadkobiercom przysługi-
wało pierwszeństwo zakupu.
� 22 sierpnia do starostwa wpłynął wnio-
sek pełnomocnika 19 potomków Götzów. 
Rodzina zdecydowała o skorzystaniu 
z przysługującego jej uprawnienia.
� 23 listopada doszło do negocjacji 
w siedzibie starostwa. Spadkobiercy 
zgodzili się na zapłatę należności 
w jednej transzy. Ponieważ przysługi-
wała im 10-procentowa bonifikata, na 
konto starostwa trafiło 4 097 700 zł.
� 30 listopada po podpisaniu aktu no-
tarialnego w Krakowie siedziba rodu 
powróciła do rąk potomków Götzów.

Pałacowe dziejePałacowe dzieje
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Wieje pustką…Wieje pustką…

Miedziany Miedziany 

dach wciąż dach wciąż 

spoczywa na spoczywa na 

wiekowychwiekowych

belkach...belkach...

Pod dachem pałacu kryje sięPod dachem pałacu kryje się

niezliczona ilość pomieszczeń...niezliczona ilość pomieszczeń...

Po ołtarzu pozostała Po ołtarzu pozostała 

tylko modlitwa…tylko modlitwa…

PięknoPiękno

 najprostszych  najprostszych 

sprzętów nie sprzętów nie 

niszczeje...niszczeje...
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Jako pierwsze, cykl wigilijnych spo-
tkań w parafii św. Jakuba AP roz-

poczęło Duszpasterstwo Osób Niepeł-
nosprawnych z ks. Marcinem Babiń-
skim.14 grudnia rodzice przygotowali 
świąteczną kolację dla chorych dzieci 
i wolontariuszy. Święty Mikołaj rozdał 
podarunki uczestnikom spotkania.  (i)

Rozpoczęli 
życzenia 

Bezdomni i samotni zasiedli do 
wigilii w restauracji Anny i Kazi-

mierza Kuralów przy ul. Mickiewicza. 
16  grudnia na wieczerzy gościł również 
bp Wiktor Skworc oraz przedstawi-
ciele samorządu. Ok. 200 uczestników 
tegorocznej uroczystości, oprócz zapro-
szenia na kolację złożoną z barszczu 
z uszkami, ryby, gołąbków, ciasta i kom-
potu, otrzymało paczki żywnościowe. 
Imprezę współorganizował Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej i Caritas.
Restauratorzy organizują tradycyjny 
poczęstunek już od 15 lat. Przez cały 
rok wspomagają jadłodajnię prowadzo-
ną przez Caritas.      (mk) 

Boża ekonomia

Wigilijne spotkanie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej rozpoczęła 

lek. Maria Kędziora, prezes stowa-
rzyszenia „Ostoja”, pod którego patro-
natem działa ośrodek. Jego kierownik 
Edward Pabian 19 grudnia przywitał 
gości, osoby niepełnosprawne i ich 
rodziców w restauracji „Galicyjska”. 
Mógł im zakomunikować dobrą wiado-
mość. Jego podopieczna jako pierwsza 
wychowanka WTZ otrzymała pracę. 
Katarzynę Krzywacką zatrudnił 
Kazimierz Mrówka. – Dziękuję, że 
dostałam szansę tak wielką – zwróciła 
się do niego nowa pracownica biura.
– To takim właśnie Chrystus się obja-
wił – po zakończeniu pełnych radości 
i wezwań do pokoju jasełek mówił 
ks. Józef Drabik.        (ID)

Dzielą się 
z potrzebującymi
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Te jasełka to efekt dwumiesięcznych przygotowań

Wolontariusze spotkali się z podopiecznymi i ich rodzicami
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Choć w grudniu czuje się już 
atmosferę świąt, dla parla-
mentarzystów wcale nie był 

to okres spokojnych przygotowań do 
Bożego Narodzenia. Posiedzenia ple-
narne oraz komisji sejmowych (oprócz 
Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa zostałem 
włączony do prac Komisji Zdrowia), 
organizacja podstawowego biura posel-
skiego w Brzesku oraz filii w Bochni, 
Proszowicach, Dąbrowie Tarnowskiej 
i Wieliczce, coraz więcej spotkań. Ka-
lendarz szczelnie się zapełnia, podobnie 
skrzynka mailowa. Z wielu zaproszeń 
na obrady samorządów lokalnych w na-
szym regionie, ale także uroczystości 
w różnych zakątkach województwa 
muszę rezygnować. Staram się jednak 
bywać wszędzie tam, gdzie zapadają 
istotne decyzje dla Małopolski.
Między innymi z inicjatywy marszałka 
województwa Marka Nawary dyskuto-
waliśmy w gronie posłów małopolskich 
o podziale budżetu na 2008 rok. Okazją 
do omówienia zasadniczych dla regionu 
kwestii była dwudniowa konwencja 
struktur wojewódzkich Platformy 
Obywatelskiej, w której uczestniczył 
wojewoda Małopolski Jerzy Miller. 
Natomiast efektem rozmów z szefem 
inspektoratu ZUS w Tarnowie było 
złożenie przeze mnie zapytania po-
selskiego do minister Pracy i Polityki 
Społecznej Jolanty Fedak w sprawie 
przywrócenia tarnowskiej placówce 
rangi oddziału. 

PARLAMENTARZYSTA

Poseł Jan Musiał w swoim biurze przy pl. Kazi-
mierza Wielkiego przyjmuje mieszkańców gminy

Poselski miesiąc Jana Musiała

Ze spraw, z jakimi zwracają się do 
mnie przychodzący na dyżury posel-
skie, z pewnością najwięcej emocji 
wzbudza lokalizacja zjazdu z autostra-
dy w Brzesku. Okazuje się, że alterna-
tywny wariant do łącznika wiodącego 
ulicą Leśną, wywołuje protesty miesz-
kańców Jasienia. Czyżby trzeba było 
szukać jeszcze innego rozwiązania?
Radni brzescy ze Wspólnoty Samorzą-
dowej i pełniący obowiązki burmistrza 
skarżą się natomiast na kolejną de-
cyzję wojewody, która uchyliła posta-
nowienie przyjęte miesiąc wcześniej 
w sprawie zasad funkcjonowania BIM-
u. Istotnie, to kuriozalna sytuacja, 
by ta sama osoba podejmowała dwie 
przeciwstawne decyzje i w dodatku 
akceptowała uchwałę z ewidentnymi 
uchybieniami, zarówno odnoszącymi 
się do ustawy samorządowej, jak i pra-
wa prasowego. Przecież nie może tak 
być, żeby wydawca pisma, którym jest 
Urząd Gminy (personalnie burmistrz) 
odpowiadał za narzuconego mu przez 
radę pracownika. Niewykluczone, że 
sprawa ta znajdzie epilog w NSA.
I jeszcze jedna sprawa. Niestety, 
debata w tarnowskim studiu RDN, 
nie zmieniła stosunku do mnie posła 
Edwarda Czesaka. Włączając się 
w kampanię wyborczą PiS-owskich 
kandydatów na nowego burmistrza 
Brzeska, rozpowszechnia uparcie 
tezę o jakimś „układzie Musiała”, 
uzurpującym sobie posiadanie mo-
nopolu na rządzenie gminą. Mimo 
składanych deklaracji współpracy dla 
wspólnego dobra, przy każdej okazji 
próbuje dyskredytować mnie i moich 
współpracowników. Nie zamierzam 
się jednak dłużej odnosić do tych nie 
mających pokrycia w rzeczywistości 
insynuacjach i zarzutach, a energię 
poświęconą na polemiki chcę wyko-
rzystać w pożytecznych dla obywateli 
działaniach. Przestaję interesować 
się kompleksami brzeskiego posła 
PiS, który swoje frustracje próbuje 
przerzucać na innych. Cóż, okazuje 
się, że nawet porażka wyborcza PiS 
nie zmieniła optyki posła Czesaka 
pojmowania w swoisty sposób prawa 
i sprawiedliwości. Mimo tego, ciągle 
wierzę, że nie jest to trwały stan i dla 
dobra wyborców z naszej gminy przyj-
mie propozycję współpracy.

Jan MUSIAŁ

Między

Brzeskiem

a Warszawą

3 grudnia – spotkanie z grupą posłów 
Małopolski z marszałkiem województwa 
Markiem Nawarą w sprawie podziału 
budżetu na rok 2008; udział w uroczy-
stościach barbórkowych w Wieliczce 
4 grudnia – spotkanie z lokalnymi wła-
dzami Bochni, Wieliczki i Proszowic
5 grudnia – posiedzenie Komisji 
Ochrony Środowiska, Zasobów Na-
turalnych i Leśnictwa
6-7 grudnia – obrady sejmu
8-9 grudnia – wojewódzka konwencja 
PO w Zakopanem
10 grudnia – dyżur w biurze posel-
skim w Brzesku (m.in. interwencja 
mieszkańców Jasienia w sprawie pla-
nowanego zjazdu z autostrady A4)
12 grudnia – uczestnictwo w uroczy-
stym posiedzeniu Senatu Wyższej 
Szkoły w Brzesku 
13 grudnia – spotkanie w Proszowicach 
z szefem oddziału powiatowego Sane-
pid; udział w uroczystościach z okazji 
rocznicy 13 grudnia w Brzesku
14 grudnia – wizyta w miechowskim 
oddziale Wyższej Szkoły Ochrony 
Środowiska w Radomiu 
16 grudnia – uroczysta kolacja wigilij-
na dla samotnych w Brzesku z udzia-
łem biskupa Wiktora Skworca
17 grudnia – spotkanie z prezydentem 
Tarnowa Ryszardem Ścigałą, omó-
wienie strategii rozwoju regionu 
18-21 grudnia – obrady sejmu, przy-
jęcie uchwały budżetowej; przyjęcie 
planu pracy Komisji Ochrony Środo-
wiska, Zasobów Naturalnych i Leśnic-
twa na rok 2008; debata w Komisji 
Zdrowia o planie finansowym NFZ 
22 grudnia – dyżur w biurze posel-
skim w Brzesku
27 grudnia – spotkanie świąteczne 
parlamentarzystów diecezji tarnow-
skiej u biskupa Wiktora Skworca

Biuro Poselskie Jana Musiała 

Brzesko, pl. Kazimierza Wielkiego 8

Czynne
od poniedziałku do piątku: 9-16

Dyżury poselskie
w poniedziałki: 10-14

Przepełniony kalendarz

* Materiał prasowy Biura Posła Jana Musiała
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Od pozyskania dotacji zależy 
budowa wodociągu w Porębie 
Spytkowskiej, której koszt to 

ponad 6 mln zł. W zeszłym roku na 
dokończenie wymaganej do wniosku 
o dofinansowanie dokumentacji tech-
nicznej wydano 130 tys. zł. 14 532 zł 
to udział Brzeska w wojewódzkim pro-
gramie mającym na celu modernizację 
sieci dróg do transportu żwiru. – Mar-
szałek Województwa Małopolskiego 
zlecił przygotowanie w Małopolskim 
Biurze Inwestycyjnym wstępnego 
studium wykonalności, który gmina 
otrzymała do akceptacji – wyjaśnia 
naczelnik Wydziału Infrastruktury 
Technicznej i Komunalnej Bogdan 
Dobranowski (na zdjęciu). – Do-
kumentację opłacają gminy powiatu 
brzeskiego i tarnowskiego.
Samorząd przeznaczył 12,2 tys. zł na 
koncepcję architektoniczną nowej biblio-
teki. – Oczekujemy na podpisanie poro-
zumienia z marszałkiem, precyzującego 
warunki wspólnego finansowania in-
westycji. Z tego powodu nie ogłosiliśmy 
jeszcze przetargu – relacjonuje przebieg 
starań o rozpoczęcie prac, które gmina 
opłaci razem z powiatem i wojewódz-
twem. – Dopiero po przyjęciu budżetu 
przez sejmik i podpisaniu umów ruszy-
my z przetargiem na projekty technicz-
ne. Zarząd Małopolski przychylnie od-
niósł się do pomysłu. Brak tylko kropki 
nad „i”, czyli stosownych dokumentów 
– podkreśla naczelnik.

Ochrona środowiska
W zakresie priorytetowo traktowa-
nych prac kanalizacyjnych kosztem 
515 tys. zł powstała w zeszłym roku 
sieć na ul. Kwiatowej, Piłsudskiego 
i os.  zczepanowskim. 35, 3 tys. zł gmina 
wydała na materiały do budowy kana-
lizacji dla fragmentu ul. Piastowskiej. 

Co wybudował 
samorząd?

W 2007 roku gmina wydała na inwestycje ok. 5,3 mln zł. 1 421 tys. zł z tej sumy to zeszłoroczne 
koszty budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Okocimiu. Część wydatków stanowi 
element planów wieloletnich bądź też finansowanych wspólnie ze starostwem lub województwem.

– Na końcowym odcinku drogi przy 
ul. Bernackiego powstało kilka domów. 
Ich właściciele na własny koszt wyko-
nali dokumentację wod.- kan. Wspól-
nie z Rejonowym Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i Kanalizacji wybudują 
wodociąg. Gmina zakupiła materiały do 
kanalizacji, a wykona ją również RPWiK 
– inicjatywę mieszkańców tłumaczy na-
czelnik Dobranowski. Oczyszczalnia dla 
Szkoły Podstawowej i Gminnego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach 
powstanie w 2008 roku. W budżecie 
zarezerwowano na ten cel 100 tys. zł. Sa-
morząd przygotował już dokumentację 
i zabiega o pozwolenie wodno-prawne. 
O środki na pokrycie całości wydatków 
stara się w Funduszu Spójności.

Jak dojść i dojechać?
639 tys. zł kosztowały w zeszłym 
roku bieżące remonty dróg i nowy 
asfalt. W 2007 roku nie zakończyły 
się roboty przy ul. Sikorskiego, gdzie 
powstały nowe domy. – Udało się na 
niewielkim odcinku pogłębić wykop 
pod nawierzchnię i wyżwirować go 
– relacjonuje naczelnik. – To dopiero 
początek. W przyszłym roku zamie-
rzamy zaktualizować projekt i starać 
się o pieniądze na budowę ze źródeł 
zewnętrznych. Koszt tej inwestycji jest 
dość wysoki – zastrzega.
Za 79 304 zł gmina zrobiła chodniki przy 
ul. Brata Alberta i Pomianowskiej. Pra-
wie 27,5 tys. zł wydała na dokończenie 
robót przy ul. Królowej Jadwigi. – Dopie-
ro w 2007 roku zakończyło się wyjaśnia-
nie spraw własnościowych – przyczyny 
przedłużenia się prac do dwóch lat wy-
jaśnia Bogdan Dobranowski.
Pod koniec zeszłego roku rozpoczęła się 
budowa chodników przy ul. Wiślanej 
w Mokrzyskach i Kopernika w Brze-
sku, a w drodze przetargu urzędnicy 
wyłonili firmy, które zajmą się iden-
tycznymi zleceniami w Porębie Spyt-
kowskiej i Szczepanowie. Finansowane 
wraz z powiatem inwestycje zakończą 
się w tym roku. – Zaczął się montaż rur 

w rowach, które w następnej fazie robót 
zostaną przykryte chodnikiem – opisuje 
dwuletni proces budowy chodnika przy 
ul. Staropolskiej w Jadownikach. Kosz-
tem 20 tys. zł powstał parking obok 
Szkoły Podstawowej w Buczu. Nowe 
punkty oświetleniowe to 78 420 zł. 
Parking przy ul. Uczestników Ruchu 
Oporu będzie gotowy w 2008 roku. 
Spowodowane protestami mieszkańców 
opóźnienie zakończyło się jednak wyda-
niem pozwolenia na budowę.
We współpracy z województwem 
gmina przebuduje chodniki, wymieni 
część krawężników, zrobi kanalizację 
deszczową na ul. Solskiego i stworzy 
sygnalizację świetlną przy skrzyżowa-
niu z ul. Szczepanowską i Okulickiego. 
Prace zaczną się w tym roku, a kosz-
tować będą 4 043 609 zł.

Sport, mieszkania i przedszkola
Ok. 116,5 tys. zł kosztowała instala-
cja c.o. w bloku przy ul. Ogrodowej 1. 
– W 2008 roku powstanie kolejna w bu-
dynku nr 2 – dodaje naczelnik. Gmina 
przebuduje przeciekający dach GOSiR-u 
w Mokrzyskach. W zeszłym roku wydała 
20 tys. zł na dokumentację projektową. 
– W budżecie zarezerwowaliśmy 150 tys. 
na realizację – zaznacza.
– Daliśmy 25 tys. na zakup materiałów 
budowlanych oraz nadzór inwestorski. 
Mieszkańcy w czynie społecznym wy-
konają roboty – opisuje przebieg prac 
nad garażem dla OSP w Wokowicach. 
156 243 zł wydano na modernizacje 
dachów przedszkoli w Porębie Spytkow-
skiej i nr 1 w Jadownikach. 70 tys. zł 
wyniósł koszt nowego sprzętu i jego mon-
tażu na placach zabaw przy ul. Ogrodo-
wej, przedszkolu nr 4 i 10, w Ogródku 
Jordanowskim i w Sterkowcu.
W zeszłym roku szatnia LKS w Ster-
kowcu otrzymała nowy dach. 80 240 zł 
wydano na taki budynek dla klubu w Po-
rębie Spytkowskiej. Brakuje tam wciąż 
elewacji, wodociągu i kanalizacji.

Iwona DOJKA
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W ostatnim BIM-e z grudnia 2007 
w dwóch artykułach: „Poselski  głos 
za Bogusławem Babiczem” oraz 

„Czyj układ?” dostrzegłem dość istotne mani-
pulacje, które wprowadzają czytelnika w błąd. 
Chcę sprostować zarówno to, co zostało przed-
stawione jako moje wypowiedzi, jak również 
te kłamstwa, które w sprytny sposób autorzy 
postanowili świadomie ułożyć tak, aby zdyskre-
dytować moją osobę w oczach czytelnika, ale 
przede wszystkim w oczach wyborców.
Autor na wstępie donosi o swych wrażeniach 
z pierwszego posiedzenia w sejmie i z właściwą 
sobie  przenikliwością przystępuje do rozliczeń, 
atakując Prawo i Sprawiedliwość. Użyte okre-
ślenia „atmosfera podejrzeń, oskarżeń”, „kosz-
mar atmosfery i kłótni”, „przerwanie rządów 
PiS było konieczne” itd., odnoszące się do sejmu 
mają na celu podkreślenie wielkości pierwszego 
posła  Platformy Obywatelskiej z Brzeska, 
pryncypialnie spoglądającego na sejm i ocenia-
jącego jego pracę. Ten styl i nazewnictwo mnie 
poniekąd nie dziwią, gdyż w wielu wstępnia-
kach BIM-u były identyczne lub podobne. Ot 
taka sobie przypadkowa zbieżność… 
Dziwi mnie jednak to, że autor już na początku 
kadencji tak jednoznacznie i „po inżyniersku” 
ocenił salę sejmową z perspektywy kilkutygo-
dniowego posłowania. Strach pomyśleć, co się 
będzie działo, gdy poseł Jan  będzie kończył 
kadencję i nasili kampanię wyborczą. Niezwykła 
troska, z jaką pierwszy poseł Platformy Obywa-
telskiej z Brzeska pochylił się nad samorządem 
brzeskim, który w takim pośpiechu opuścił, budzi 
mój respekt. Ze zdumieniem jednak w dalszej 
części artykułu czytam diagnozę sytuacji w urzę-
dzie po jego odejściu, która zamieniła się z atmos-
fery familijnej szczęśliwości w gehennę frustracji 
pracowników i współpracowników, wywołanej 
powołaniem komisarza Stanisława Sułka. Zadaję 
sobie więc pytanie: Czym ten strach czy panika 
w urzędzie są spowodowane? W dalszej części 
noweli poseł PO z Brzeska podkreśla swe zasługi 
i przypomina mieszkańcom brzeskiej gminy, 
że zaufali mu w przeszłości i nadal powinni 
bezgranicznie ufać, gdy atakuje posła Prawa 
i Sprawiedliwości, nota bene też z Brzeska. 
Wyborcy, którzy oddali na niego głos, powinni 
poddać się jego sugestiom i głosować za tym, 
co najlepsze dla Brzeska, co zostało przez niego 
stworzone, czyli za układem byłego burmistrza 
(dziś posła), wskazującego jednoznacznie swego 
następcę. Zawsze opowiadałem się za dwukaden-
cyjnością na stanowiskach wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast z przerwą jednej kadencji. 
Jestem przekonany, że taka ordynacja będzie 
służyć większej przejrzystości, transparentności 
i ograniczy możliwość powstawania korupcji 
w samorządach. Umożliwi też zmiany i ocenę 
tego, co i w jaki sposób poprzednik dokonał. Taka 
szansa dla Brzeska się pojawiła przez szczęśliwy 
zbieg okoliczności i wybór burmistrza na posła.

NIEZWYKŁY UKŁAD J TW?
Deklarowana w nieodległej przeszłości bli-
skość poglądów byłego burmistrza do PiS 
dziś stała się niewygodna dla posła Platfor-
my Obywatelskiej i dlatego starannie stara 
się on ślad ten zatrzeć. Były burmistrz mija 
się również z prawdą, podając, że wojewoda 
zaakceptował kandydaturę sekretarza gminy 
Bogusława Babicza na stanowisko komisarza. 
To, że takie oczekiwania wysuwał odchodzący 
burmistrz, nie oznaczało, że wojewoda miał 
je obowiązek zrealizować. Nieprawdą jest, 
że Stanisław Sułek w chwili powołania był 
pracownikiem jakiegokolwiek biura poselskie-
go, ale był w zasobach kadrowych wojewody 
jako kandydat na komisarza. Prawdą jest, że 
w przeszłości  pracował w biurze posła PiS, 
pełniąc obowiązki prawnika i dyrektora biu-
ra, gdzie został skierowany przez Powiatowy 
Urząd Pracy w kilka miesięcy po tym, gdy 
władze gminy Brzesko nie widziały możliwości 
odbycia przez niego stażu w urzędzie.
Prawdą jest, że powierzenie obowiązków p.o. 
burmistrza Brzeska Bogusławowi Babiczowi 
miało i ma na celu głównie ułatwienie mu 
w oparciu o struktury urzędu prowadzenie 
kampanii wyborczej.  Dlatego były burmistrz, 
jeszcze jako poseł elekt, zabiegał u ważniej-
szych posłów Platformy Obywatelskiej, aby 
nowy premier odwołał Stanisława Sułka. Reali-
zacja planu politycznego posła PO sprowadziła 
się nawet do tego, że osobiście pofatygował się 
do komisarza Sułka, aby poinformować go, że 
nie jest zadowolony z jego powołania i zrobi 
wszystko, aby go odwołano. Jak powiedział, tak 
uczynił i teraz chce zatrzeć ten ewidentny faul 
na młodym, ambitnym prawniku, stawiając 
zarzuty braku doświadczenia i przypisując mu 
z góry cechy, które mają go zdyskredytować. 
Problemem w moim odczuciu nie są kwestie 
związane z wyborami, lecz brak zrozumie-
nia przez autora, że do dobrej i rzeczowej 
współpracy potrzebna jest wiarygodność, a tę 
w moich oczach obecny poseł Platformy Oby-
watelskiej utracił. Zbyt wiele razy w ostatnim 
czasie zmieniał zdanie, poglądy, oceny ludzi, 
a swoje zachowania i wypowiedzi dostoso-
wywał do swych spektakularnych działań 
i politycznych potrzeb.   
W tytule artykułu autorzy pytają „Czyj 
układ”?  W moim przekonaniu funkcjonuje 
UKŁAD JANA TRZYMAJĄCEGO WŁADZĘ 
w brzeskim samorządzie gminnym. Były bur-
mistrz zachowuje się tak jak ktoś, kto „zjadł 
ciastko i nadal chce mieć ciastko”. Z jednej 
strony zrezygnował z pełnienia funkcji burmi-
strza na rzecz mandatu poselskiego, a z dru-
giej chce nadal zarządzać gminą poprzez 
wskazanego przez siebie „jedynie słusznego” 
kandydata na burmistrza, który według nie-
go będzie najlepiej kontynuował jego wizje 
polityczne. Już na początku artykułu atak 
na mnie – posła PiS – potwierdza moje przy-
puszczenia, że jest to zaplanowane działanie 
„zespołu prasowego biura posła PO”, w skład 
którego wchodzi „zakontraktowany” przed laty 

do współpracy jawnej i niejawnej w zakresie 
wizerunku medialnego dziennikarz sportowy. 
W przeszłości próbował swych sił w kopaniu 
piłki, ale znacznie łatwiej wychodzi mu dziś 
kopanie piórem innych w imieniu własnym 
i pracodawcy – burmistrza czy posła.
Nieprawdą jest, że kiedykolwiek uważałem, 
że byłemu burmistrzowi, a dziś pierwszemu 
posłowi Platformy Obywatelskiej z Brzeska 
czegoś nie wolno. Wręcz przeciwnie. Uważam, 
że gdy nastąpi wyciszenie i odzyska on stan 
równowagi politycznej przyjdzie refleksja nad 
tym wszystkim, co zrobił i niestety robi. Zrozu-
mie, że w wielu przypadkach nadużył zaufania 
wyborców, mieszkańców gminy i kolegów. Po-
sługiwanie się kłamstwem i twierdzenie, że nic 
nie zrobiłem, gdy jako burmistrz nie radził sobie 
z Radą Miejską, nie przystoi dziś również posłowi 
Platformy Obywatelskiej. Zarzut, że jako poseł 
RP powinienem ingerować w pracę samorządu 
i pouczać radnych, jest dla mnie niepoważny.  
Pouczanie mnie, co jest moim obowiązkiem 
jako posła, przyjmuję z pokorą jako część wy-
kładu, którego udziela mi poseł PO z Brzeska 
z pozycji inżyniera zarządzającego ochroną 
środowiska... politycznego, stanowiącego jego 
zaplecze na dziś i polityczną przyszłość.
„Niezależny kandydat na burmistrza”, „pięknie 
się różnić”, „pięknie się wypalać w wieńczeniu 
kariery samorządowej” to takie sympatycznie 
brzmiące określenia. Jednak po przeczytaniu 
ostatnich artykułów wymienionych na wstępie 
układa się to wszystko w pewien obraz ogniska 
samorządu brzeskiego, w które odchodzący do 
sejmu były burmistrz wkłada pogrzebacz i chce 
rozpalić ogień... niestety ogień nienawiści.

Edward Czesak

OD REDAKCJI
NIE MAM ZAMIARU DOPATRYWAĆ SIĘ „PRZY-

PADKOWEGO” PODOBIEŃSTWA POWYŻSZEGO 

TEKSTU Z PUBLIKACJAMI AUTORSTWA 

„NIEJAWNEGO” WSPÓŁPRACOWNIKA PIERW-

SZEGO POSŁA PIS Z BRZESKA, PISZĄCEGO 

DO MIESIĘCZNIKA „PANORAMA BRZESKA”, 

ALE STANOWCZO PROTESTUJĘ WOBEC IN-

SYNUACJI, KIEROWANEJ PRZEZ EDWARDA 

CZESAKA POD MOIM ADRESEM. GDY PRO-

WADZIŁAM BIM, NIGDY NIE ZDARZYŁO SIĘ, 

BY KTOKOLWIEK INGEROWAŁ W ARTYKUŁY 

PODPISANE PRZEZE MNIE Z IMIENIA I NA-

ZWISKA. NIGDY TEŻ NIE PISAŁAM TEKSTÓW 

W IMIENIU BURMISTRZA I PÓŹNIEJ POSŁA 

JANA MUSIAŁA. POMÓWIENIE, DO JAKIEGO 

POSUWA SIĘ EDWARD CZESAK, JEST NAJ-

WIĘKSZĄ PODŁOŚCIĄ, JAKĄ KTOKOLWIEK 

WYRZĄDZIŁ MI W MOJEJ KILKULETNIEJ 

PRACY DZIENNIKARSKIEJ. 

ODNOŚNIE ZAŚ TEKSTU W GRUDNIOWYM 

BIM-IE AUTORSTWA JANA MUSIAŁA, PRAGNĘ 

POINFORMOWAĆ, ŻE UKAZAŁ SIĘ ON JAKO 

PŁATNY MATERIAŁ PROMOCYJNY BIURA 

POSELSKIEGO JANA MUSIAŁA. 

IWONA DOJKA
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URZĄD MIEJSKI dał po-
licjantom 4 tys. zł. na za-
kup zestawu komputerowego 
z oprogramowaniem. Za kolej-
ne 5 tys. zł. otrzymali meble. 
Samorządowcy z gminy i po-
wiatu sfinansowali najpilniej-
szy remont biur i pokoju, gdzie 
stoi nowoczesne urządzenie do 
zdjęć do daktyloskopii i prowa-
dzonych postępowań. Częściowo 
wymieniono pokrycie dachowe 
w budynkach przy ul. Szcze-
panowskiej. Łączny koszt prac 
wyniósł ok. 20 tys. zł. 

18 GRUDNIA w Gminnym 
Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Mokrzyskach odbyło się spo-
tkanie dla 79 emerytów pod 
hasłem „Wieczór wspomnień 
z młodych lat”. Organizatorami 
przedsięwzięcia byli Jadwiga 
i Wit Chmielarzowie.

MIKOŁAJKOWY PREZENT 
otrzymali od fundacji Anny 
Dymnej „Mimo wszystko” 
i Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnospraw-
nych Katarzyna i Grzegorz 
Górkowie. Dziewięcioosobo-
wym Nissanem będą mogli 
dowieźć Emilkę, Kamilkę, Ka-
rolka, Maję i Wiktorię do kra-
kowskich szpitali i klinik, gdzie 
pojawiają się przynajmniej raz 
w tygodniu. Połowę kwoty na 
zakup samochodu przekazał 
PFRON, a resztę fundacja.

DWUETAPOWE szkolenie 
– 23 listopada i 7 grudnia – dla 
nauczycieli szkół podstawowych 
i gimnazjów z Brzeska, Borzęci-
na, Gnojnika, Szczurowej oraz 
przedstawicieli samorządów 
i służb kryzysowych z powia-
tu poprowadzili Roman Ko-
nieczny i Małgorzata Siudak 
z Biura ds. Współpracy z Samo-
rządami Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej w Krako-
wie oraz Elżbieta Tyralska-
Wojtycza z Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej. Celem kursu 
„Jak sobie radzić z powodzią 
– edukacja powodziowa dzieci 
i dorosłych” było przygotowanie 
pedagogów do prowadzenia za-
jęć oraz organizacji w szkołach 
konkursów dotyczących proble-
matyki powodziowej.

– Na decyzję duży wpływ miało po-
parcie posła Musiała, który wziął pod 
uwagę moje doświadczenie w pracy 
samorządowej, cechy charakteru, 
przygotowanie merytoryczne oraz 
konieczność twórczej kontynuacji 
osiągnięć poprzednich trzech kadencji 
– kandydat tłumaczył przyczyny star-
tu w styczniowych wyborach. – Zasad-
nicze znaczenie miało poparcie, jakiego 
udzieliła mi Wspólnota Samorządowa 
– ugrupowanie o charakterze lokal-
nym, niepolitycznym, które stanowi 
trzon Rady Miejskiej.
– To jest człowiek, który nie angażuje 
się w walki polityczne, a to jest bar-
dzo ważne – zaakcentował ten sam 
czynnik Franciszek Dobrzański, 
prezes zarządu miejsko-gminnego 
PSL. – Mamy gwarancję, że jeżeli pan 
Babicz zostanie burmistrzem, to nasze 

cele i program, szczególnie w zakresie 
wsi, będą kontynuowane. Nawet nie 
zdajemy sobie sprawy, jak ogromne są 
potrzeby na wsi w zakresie infrastruk-
tury wodno-kanalizacyjnej i ochrony 
środowiska – przekonywał.
Bogusław Babicz ma za sobą także 
głosy sołtysów i trzech przewodniczą-
cych zarządów osiedli oraz członków 
organizacji, w których działa: Fundacji 
Profilaktyki Wychowawczej i Akcji 
Katolickiej.

Priorytety kandydata
Obecny p.o. burmistrza przedstawił 
program, którym zamierza zachęcić 
mieszkańców do głosowania na niego. 
– Trzeba w dalszym ciągu zabiegać 

Uzyskał poparcie

Bogusław Babicz przedstawił program wyborczy. Na konferencji prasowej 11 grudnia Wspólnota 
Samorządowa oraz Polskie Stronnictwo Ludowe udzieliły mu poparcia. Na czele wspomaganego 
przez posła Jana Musiała komitetu wyborczego stoi Marian Czarnik, sołtys Wokowic.

o pozyskanie jak największych środ-
ków unijnych na inwestycje. Mam 
na myśli dalszy rozwój kanalizacji 
i wodociągu – podkreślił i wyliczył 
dotychczasowe przedsięwzięcia: – Jako 
przewodniczący Związku Międzygmin-
nego ds. Wodociągów i Kanalizacji 
przygotowałem projekt do Funduszu 
Spójności wartości 60 mln zł, który 
przewiduje dalszą rozbudowę sieci ka-
nalizacyjnej w Brzesku, Jadownikach, 
Okocimiu i Jasieniu oraz magistralę 
wodociągową w kierunku Uszwi.
Wśród priorytetów wymienił zagospo-
darowanie strefy przemysłowej Jadow-
niki-Rędziny. – To również ważna spra-
wa, bo związana z tworzeniem nowych 
miejsc pracy – zaznaczył. Na liście 
zadań przyszłego burmistrza umieścił 
również budowę mieszkań socjalnych, 
sal gimnastycznych w sołectwach oraz 

centrum bibliotecznego z salą 
kinową lub audio-wizualną.

Pomysły na „teraz”
– Rewitalizacja Rynku w Brze-
sku to nie tylko poprawa wy-
glądu, ale także stworzenie 
miejsc, gdzie można kultural-
nie spędzić czas – wyłuszczył 
jeden ze sposobów na zwięk-
szenie atrakcyjności gminy. 
Postawił na wspieranie przed-
sięwzięć umożliwiających 
godziwe spędzanie wolnego 
czasu przez uczniów okolicz-
nych szkół. – Biuro Promocji 
już nie wystarcza. Zajmuje się 

i pozyskiwaniem dotacji, i promocją 
gminy. Trzeba wyodrębnić komórkę, 
która współpracowałaby ściśle z refe-
ratem inwestycji czy też gospodarki 
komunalnej – zapowiedział.

Salomonowe rozwiązanie
– Trzeba oddzielić kandydowanie 
i kampanię wyborczą od pracy w urzę-
dzie. Absolutnie nie wystąpi taka sytu-
acja, żeby moje obowiązki wynikające 
z pełnienia funkcji burmistrza ucier-
piały w jakiś sposób. Kampania wybor-
cza będzie prowadzona po godzinach 
pracy. Od tego mam komitet wyborczy 
i sztab – wykluczył wykorzystywanie 
aktualnej funkcji do kampanii przed 
głosowaniem.       (KD)

Sołtys Wokowic Marian Czarnik (z lewej) popiera 
Bogusława Babicza
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Choć proces konsultacji społecz-
nych jeszcze się nie zaczął, to 
przedstawiciele Generalnej 

Dyrekcji Dróg i Autostrad 18 grudnia 
w Urzędzie Miejskim wyjaśniali za-
łożenia obu rozwiązań. We wniosku 
do burmistrza o wydanie decyzji o od-
działywaniu inwestycji na środowisko 
przedstawią obie, ale tylko jedną po-
traktują jako priorytetową. Niezależnie 
od wyboru dokonanego przez włodarza 
gminy ostateczne rozstrzygnięcie nale-
ży do wojewody małopolskiego.

Nie będzie tanio
Obie wersje przebiegu łącznika jako 
punkt wyjścia uwzględniają ul. Ga-
jową. Wariant starszy przewiduje po-
prowadzenie drogi śladem ul. Leśnej. 
– Jezdnia będzie miała szerokość 7 m. 
Na pewnych etapach zaprojektowano 
chodniki jedno- lub dwustronne. Ich 
przedłużenie to kwestia dogadania 
się – wygląd trasy objaśniał jej pro-
jektant, Stanisław Dobranowski 
z „Transprojektu”. – Skrzyżowanie 
z ul. Wiejską będzie rozbudowane, 
ponieważ zyska sygnalizację świetl-
ną – tłumaczył. – Na krzyżówce z ul. 
Jasną i Zacisze nie można zrobić świa-
teł, bo spadek terenu jest zbyt duży 
i byłoby to niebezpieczne. Obie mają 
drogi łącznikowe – omawiał szczegóły. 
– Ruch przy węźle na trasie E40 bę-
dzie regulowała sygnalizacja.
Druga propozycja oznacza poprowa-
dzenie łącznika autostradowego pod 
wiaduktem kolejowym, przez lasy 
i obszary pojedynczej zabudowy oraz 
teren zakładu biotechnologii, aż do 
bezkolizyjnego węzła z drogą E40. – To 
daje możliwość podłączenia do drogi 
nr 75 poza Brzeskiem – skomentował 
specjalista. – Ul. Jodłowska, która była 
podłączona do E 40, straci połączenie 
i otrzyma łącznik z ul. Topolową.
Koszt pierwszego rozwiązania to 
ok. 54,4 mln zł, natomiast drugiego 
– 45,2 mln zł. Jednak ostatni wariant 
nie uwzględnia ceny dalszego ciągu 
trasy prowadzonej tunelem lub w wy-

Problem
jak kukułcze jajo

Opracowanie przez firmę „Transprojekt” drugiego wariantu przebiegu łącznika z autostradą 
nikogo nie zadowoliło, a wręcz wszczęło kolejny konflikt. Mieszkańcom Jasienia nie podoba 
się przerzucenie problemu z ul. Leśnej na ich posesje.

kopie przez jasienieckie wzgórze do 
połączenia z drogą na Nowy Sącz.

Po raz drugi bezdomny
Ruchliwej drogi nie chcą ani mieszkań-
cy brzeskiej ulicy, ani Jasienia. – Już 
w latach 90. mówiło się o lokalizacji 
łącznika wzdłuż Leśnej – przypomniał 
na spotkaniu 18 grudnia projektant. 
– Drugi wariant powstał dopiero w lipcu 
tego roku – podkreślił, co Władysława 
Migda z Brzeska skomentowała: – Plan 
zagospodarowania przestrzennego zo-
stał unieważniony ustawą krajową.
Oburzyła się również na liczną repre-
zentację z Jasienia. – Jesteśmy społecz-
nością lokalną, a ona trzyma się razem 
– odparowała Teresa Szuba, której 
dom w wypadku poprowadzenia zjazdu 
przez wieś zostałby zburzony. W przeci-
wieństwie do protestujących na Leśnej, 
nikt nie uprzedził jej z kilkuletnim wy-
przedzeniem. Podobnie jak Wiesława 
Łagosza, który straciłby mieszkanie już 
drugi raz. W związku z remontem trasy 
E40 usunięto jego dom. Za odszkodo-
wanie i oszczędności wybudował drugi. 
– Czy ludzie na Kopalinach są inni niż 
w Jasieniu? – dramatycznie pytał.
– Zło mniejsze to trasa według wariantu 
drugiego – Władysława Migda zrzuciła 
problem na mieszkańców Jasienia, 
twierdząc iż tam w gruzy pójdzie dzie-
więć budynków, a nie 16 – jak na Leśnej. 
– Jeśli chodzi o pracę, to nie jest już 
o nią tak trudno. Proszę nie tragizować 
z tego powodu – zwróciła się do Elżbiety 
Błąkały, przedstawicielki związków 
zawodowych z zakładu biotechnologii.

Upadnie zakład
– Od kilkunastu lat mówiło się o loka-
lizacji na ul. Leśnej. Mając tę wiedzę, 
poczyniliśmy duże inwestycje – Ry-
szard Stopyra, prezes Małopolskiego 
Centrum Biotechniki w Krasnem, 
wyjaśniał działania jego przedsiębior-
stwa. – Komitet protestacyjny zapro-
ponował inną lokalizację. Dlaczego 
nikt nie przyszedł do zakładu i nie 
zapytał? Za tym podmiotem kryje się 

wiele osób, które mają tam miejsca 
pracy – podkreślił konieczność za-
mknięcia placówki i zwolnienia ok. 70 
pracowników w wypadku przecięcia 
gospodarstwa ruchliwą trasą.
– Kto zmusi kierowców, by nie wjeżdża-
li na ul. Leśną? – przewodniczący Rady 
Powiatu Sławomir Pater zwrócił 
uwagę na praktyczny aspekt pozba-
wienia tej drogi dobrej nawierzchni, 
bezpiecznych chodników i ekranów 
akustycznych w sytuacji, gdy nieza-
leżnie od wyboru wariantu łącznika 
uzyska ona połączenie z autostradą. 
– Brzesko i tak pojedzie Leśną – zazna-
czył preferencje kierowców do wybiera-
nia krótszych połączeń. Przypomniał, 
iż planowanie zjazdu od wielu lat na 
powiatowej trasie wpłynęło na decyzje 
wielu ludzi o przesunięciu budowy 
domów w stronę Jasienia.
Na poprowadzenie trasy przez zale-
sione tereny nie zgadzają się Lasy 
Państwowe, gdyż oznaczałoby to wyrąb 
na obszarze 2,5 ha.

18 tysięcy na dobę
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad nigdy nie rozważała innego 
zjazdu niż poprowadzenia go ul. Leśną. 
– Gdyby nie ten konflikt już jeździliby-
śmy łącznikiem – przekonywał Krzysz-
tof Łata z GDDKiA. – Nie jest naszym 
celem wybór wariantu – tłumaczył. 
– Kompromis musi nastąpić między 
wami, a nie między generalną dyrekcją 
a burmistrzem – zwrócił się do obecnych. 
– To postępowanie będzie trwać tak dłu-
go, aż państwo dojdziecie do konsensusu. 
Autostrada powstanie. I węzeł w Brze-
sku też… Ale bez odpowiednio przygoto-
wanego łącznika i tak przez ul. Gajową 
wjedzie 18 tysięcy samochodów na dobę. 
My tylko szukamy odpowiedniego połą-
czenia dla nich z drogą nr 4 – wyjaśniał 
nieuniknione skutki.

Iwona DOJKA

Każdy ślad po mapie oznacza wyburze-
nia (na zdjęciu Stanisław Dobranowski 

prezentuje obie wersje łącznika)
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Pochodzący spoza gminy przed-
siębiorcy Iwona i Waldemar 

Goclanowie złożyli w Urzędzie Miej-
skim wniosek o ustalenie warunków 
zabudowy dla dwóch budynków miesz-
kalnych i dwóch lokali handlowych 
o powierzchni 1,5 tys. m2 każdy, jakie 
zamierzają postawić na gruncie poło-
żonym za nieczynnym obecnie kinem 
„Bałtyk”, którego są właścicielami. 
– Ponieważ załączniki graficzne do 
dokumentów przedstawiały koncepcję 
komunikacji tego terenu do ul. ks. Po-
piełuszki i Kościuszki, wystąpiliśmy do 
administratora miejskiej obwodnicy, 
Generalnej Dyrekcji Dróg i Auto-
strad, o opinię w tym zakresie. Ocena 
była negatywna – przebieg procedur 
wyjaśnia naczelnik Wydziału Infra-
struktury Technicznej i Komunalnej 

Powstanie kolejnych supermarketów w trójkącie między ul. Kościuszki a obwodnicą miasta 
jest w obecnej sytuacji wykluczone!

Kłopot z dojazdem

DZIECI KATARZYNY I GRZEGORZA GÓRKÓW wciąż wymagają wzmożonej 
opieki lekarskiej. Aby pomóc rodzinie, fundacja „Pomocna Dłoń”, Małgorzata 
Duśko i właściciel kawiarni „Młynek” Rafał Kraj 7 grudnia przygotowali cykl 
prezentacji artystycznych oraz charytatywną aukcję.
– Nie jestem z Brzeska, jednak tutaj spotkałem się z bardzo życzliwym przyjęciem 
– dziękował ojciec chorej piątki.
Z aukcji przekazanych darów organizatorzy uzbierali 2 100 zł. – To jest dar 
serca – skomentowała zakończoną sukcesem akcję prezes fundacji Ewa Cier-
niak-Lambert. Licytację poprzedził wernisaż cyklu fotograficznego „Zastępy 
anielskie” Małgorzaty Duśko, „poezja z szafy” interpretowana przez Bogusławę 
Młynarczyk i Wojciecha Sukiennika oraz występ uczniów Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze.       (id)

Bogdan Dobranowski. – Równocze-
śnie zwróciliśmy się do wnioskodaw-
ców o uzupełnienie dokumentów pod 
rygorem pozostawienia sprawy bez 
rozpatrzenia.
W sytuacji, gdy GDDKiA odmówi-
ła połączenia z ul. ks. Popiełuszki, 
właścicielom nieruchomości pozostał 
wąski wjazd między zachodnią ścianą 
kina a ogrodzeniem bloku. Jednak 
nie zmieszczą się w nim samochody 
dostawcze ani ciężarowe. – Wszystko 
wskazuje na to, że ze względu na brak 
komunikacji decyzja będzie odmowna 
– przewiduje naczelnik. – Chyba że 
przedsiębiorcy zmienią plany, zrezy-
gnują z budynków handlowych i po-
zostaną przy mieszkalnych. Wtedy 
na wąskim przejeździe zmieszczą się 
samochody osobowe.     (iwd)

13 GRUDNIA 1981 ROKU wybuchła 
„wojna” władzy z narodem. Roczni-
cę ustanowienia stanu wojennego 
mieszkańcy uczcili pod tablicą „So-
lidarności”. – Będziemy to robić tak 
długo, aż naród zrozumie, jak wielką 
krzywdę zrobił nam gen. Jaruzelski 
– przedstawicielka związku odniosła 
się do ostatnich badań socjologicznych, 
które wykazały niewiedzę młodzieży 
na temat dni prześladowań. – Mu-
simy sobie stawiać pytanie o to, jak 
korzystamy z daru wolności – apelo-
wała o pamięć o represjonowanych 
i internowanych. – Są tu ludzie, którzy 
pamiętają zastraszanie – zwróciła się 
do obecnych.
Kwiaty pod związkową tablicą zło-
żyli politycy i samorządowcy. Na 
ich obecność w ramach demokracji 
zapracowali działacze „Solidarności”, 
których stać było na odwagę w trud-
nych czasach.         (D)

Pomnik odwagi

Anioły poszły na licytację

Antonina TRZECIAK (lat 93, Brzesko)
Franciszek DUPOŃKA (92, Brzesko)
Genowefa MALISZ (90, Brzesko)
Bronisława PASIERB (88, Bucze)
Maria MALEŃKA (87, Jadowniki)
Jan KONDZIOŁKA (86, Jadowniki)
Kazimierz MIKULSKI (84, Brzesko)
Kazimiera ZYDROŃ (82, Okocim)
Adam KANDELA (81, Jadowniki)
Antonina MALEŃKA (80, Jadowniki)
Teresa KOŁODZIEJ (79, Brzesko)
Maria DRUŻKOWSKA (79, Brzesko)
Stefan TOPOLSKI (78, Jadowniki)
Józefa PACURA (77, Mokrzyska)
Stanisława POKORNY (73, Okocim)
Maria KRZANOWSKA (72, Brzesko)
Maria PORWISZ (70, Poręba Spyt.)
Aleksandra GICALA (67, Poręba Spyt.)
Barbara GOLIS (65, Mokrzyska)
Włodzimierz RZENNO (63, Poręba Spyt.)
Józef PTASIŃSKI (62, Brzesko)
Roman WASIL (60, Poręba Spytk.)
Ryszard MUSIAŁ (58, Brzesko)
Jan STACHOWICZ (53, Brzesko)
Krystyna WĄS (48, Brzesko)
Henryk PRZESŁAWSKI (43, Szczepanów)
Tomasz ŁANOCHA (29, Jasień)
Dominika MIERZWA (23, Szczepanów)

ODESZLI
w grudniu

Aukcja „niebiańskich” zdjęć
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Co dzieje się z posortowanymi 
śmieciami od chwili ich odbioru od 
mieszkańców?
– Do 2007 roku wszystkie odpady ko-
munalne były sortowane przez miesz-
kańców – „u źródła” i odbierane przez 
nas. W bazie na ul. Przemysłowej 
zorganizowaliśmy linię 
sortowniczą, gdzie two-
rzywa sztuczne dzieliliśmy 
na różnego rodzaju sorty. 
Szkło było wysypywane na 
pryzmę, a następnie dzie-
lone na białe i kolorowe. 
Na jednej z hal oczyszcza-
no makulaturę z elemen-
tów metalowych i pla-
stikowych. Posortowane 
surowce wtórne trafiały do 
recyclerów i zakładów przetwórczych: 
makulatura do zakładu papierniczego 
w Straszęcinie, a szkło do huty w Ja-
rosławiu. Mieliśmy kilku odbiorców 
tworzyw sztucznych, np. PET-y, czyli 
plastikowe butelki zabierała firma Erg 
z Pustkowa, a większość pozostałych 
– przedsiębiorstwo z Kłaja.
Natomiast w tym roku zrezygnowa-
liśmy z sortowania i czyszczenia od-
padów w bazie. Ponieważ gmina nie 
zorganizowała przetargu na segregację 
odpadów, zmuszeni byliśmy robić ją 
we własnym zakresie. W zależno-
ści od ilości sortowanych surowców 
spółka dopłacała od 10 do 12 tys. zł 
miesięcznie, więc ten proces przynosił 
straty. Ich wysokość podnosił fakt, iż 
mieszkańcy oddawali worki niepeł-
ne. Zrezygnowaliśmy więc z takiego 
rozwiązania i zawarliśmy umowę 
z krakowskim MPO, które ze środków 
unijnych uruchomiło potężną linię sor-
towniczą, i tam dowozimy odebrane od 
mieszkańców surowce wtórne.

Czy mieszkańcy mają kłopoty 
z segregacją?
– Najwięcej problemów dotyczy rozróż-
niania  rodzajów tworzyw sztucznych. 
Do opakowań na plastik wkłada się 
nieraz płytki pcv i gumolity lub gumę 
i styropian. Zdarza się, iż z powodu ta-
kich zanieczyszczeń nie odbieramy po-
sortowanych śmieci. Często w workach 
na szkło spotykamy szyby okienne 
i tego też nie zabieramy. W okolicy nie 
ma zakładu, który przetwarzałby szkło 
okienne. Nie odbieramy też worków 

�

�

Co mówią przepisy?
NOWELIZACJA USTAWY o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach oraz 
ustawy o odpadach spowodowały, iż gmi-
ny utraciły legitymację do wydatkowa-
nia budżetowych środków finansowych 
na odbiór odpadów segregowanych; co 
było możliwe do końca 2006 roku. Jest to 
zgodne z naczelną zasadą prawa ochro-
ny środowiska, iż „zanieczyszczający 
płaci”. Dotychczasowe dofinansowanie 
przez gminę segregacji śmieci przez 
niemal sześć lat miało na celu wytwa-
rzanie właściwych nawyków w zakresie 
gospodarowania odpadami.
Podkreślić należy, iż zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami segregowanie 
stanowi obowiązek każdego mieszkańca 
wytwarzającego śmieci, a ponoszone 
przez BZK koszty odbioru posortowa-
nych odpadów są niemal pięciokrotnie 
niższe od tzw. balastu, czyli śmieci 
niepodlegających sortowaniu.
Wart zwrócenia uwagi jest art. 79 a, 
ust. 1, 2 ustawy o odpadach, który 
stwierdza, iż w przypadku naruszenia 
przez gminną jednostkę organizacyjną 
lub przedsiębiorcę posiadającego zezwo-
lenie na odbiór odpadów komunalnych 
obowiązku zagwarantowania systemu 
selektywnego zbierania odpadów Woje-
wódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
nakłada na firmy opłatę sankcyjną 
w granicach 10-40 tys. zł.
Zatem brak przetargu na segregację 
odpadów nie stanowi zaniedbania urzę-
du – jak utrzymuje pan prezes – lecz 
wynika z obowiązującej rzeczywistości 
prawnej.

Henryk Piela
kierownik Referatu Gospodarki Komunal-

nej i Ochrony Środowiska

Cenowa wspinaczka
Opłaty za wywóz śmieci wzro-
sną w tym roku z powodu wyż-
szej opłaty za ich składowanie 
na wysypiskach, wprowadzonej 
rozporządzeniem Rady Mini-
strów z 6 czerwca 2007 roku. 
Podwyżka ma na celu wymu-
szenie na Polakach segrego-
wania odpadów, aby mniej ich 
trafiało na składowiska. Taka 
polityka wynika z dyrektyw 
Unii Europejskiej. Ostateczne 
ceny każda z czterech konkuru-
jących na brzeskim rynku firm 
ustali samodzielnie.     (i)

Ktoś musi opłacić koszty

Wywóz śmieci staje się coraz droższy. Wyższe opłaty za składowanie odpadów na wysypisku może 
zmniejszyć ich segregowanie, tyle że Brzeskiego Zakłady Komunalne i za to zamierzają pobierać 
dodatkowe opłaty. Jednak zdaniem prezesa spółki Janusza Filipa (na zdjęciu), opłaca się sortować.

z papierem, gdzie ktoś włożył zużyte 
pampersy. Poza takimi wypadkami 
nie ma większych problemów. Dużym 
kłopotem jest jednak spalanie tworzyw 
sztucznych w domowych kotłowniach. 
Powstały z tego dym zawiera szkodli-
we dioksyny i furany.

Jaka jest popularność 
sortowania odpadów?
– W 2006 roku zebraliśmy 
ok. 400 t. sortowanych od-
padów, czyli blisko dziewięć 
do dziesięciu procent ogólnej 
ilości śmieci komunalnych 
odbieranych od mieszkań-
ców. To dobry rezultat, bo 
średnia krajowa to ok. dwa 
procent odzysku. Przypusz-
czam, że wynik z 2008 roku 

będzie o wiele gorszy. Spółki nie stać już 
na dopłacanie do sortowania i została 
zmuszona do odpłatnej dystrybucji wor-
ków w cenie 2 zł za sztukę brutto. Sam 
worek kosztuje 50 gr. Do tego należy 
doliczyć cenę odbioru i transportu do 
Krakowa. Odpłatność za worki pokryje 
tylko część kosztów tych usług. Według 
wyliczeń spółki jednostkowa cena to 
ok. 3,40 zł. Tymczasem opłatę ustalono 
na poziomie 2 zł.

Kto wobec tego dopłaci?
– Spółka nadal będzie ponosiła część 
kosztów.

Tymczasem za same worki płaci 
gmina…
– Nie za wszystkie. Bodajże w czerw-
cu spółka kupiła kilkanaście tysięcy 
worków, ponieważ ich zabrakło. Gmi-
na robi takie zakupy sporadycznie. 
Pamiętajmy jednak, że worek to nie 
wszystko. Ktoś musi opłacić pozostałe 
koszty.

Czy jednak mieszkańcom będzie 
się chciało segregować śmieci?
– Od nowego roku rosną ceny wywozu 
odpadów komunalnych, więc mimo 
wszystko segregowanie pozostanie 
dla mieszkańców korzystne. Jeżeli za 
wywóz 120-litrowego kosza Brzeskie 
Zakłady Komunalne pobiorą 10,40 zł, 
a za odbiór worka z segregowanymi 
odpadami o tej samej objętości – 2 zł, 
to opłaca się sortować. Rolą gminy 
pozostanie kontrola, czy nie docho-
dzi do spalania śmieci w domowych 
piecach.

Rozmawiała Iwona DOJKA
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SZKOŁA PODSTAWOWA w Porębie 
Spytkowskiej podsumowała kilkumie-
sięczne działania w projekcie „English 
Teaching”.
20 grudnia wystrój placówki wzbo-
gacił się o wystawę zdjęć i pamiątek 
z wakacyjnej półkolonii i wycieczek. 
Młodzież z klas piątych i szóstej zade-
monstrowała umiejętność posługiwa-
nia się językiem angielskim. Uczniowie 
odgrywali scenki oraz śpiewali kolędy 
w obcej mowie. Uczestnicy projektu 
w nagrodę otrzymali obcojęzyczne 
komiksy, a wyróżniający się – słowniki 
polsko-angielskie. Dyr. Piotr Tota 
obiecał im następne, ciekawe zajęcia 
i kolejne zagraniczne wojaże.
Projekt „Wakacje z językiem an-
gielskim i nie tylko” nauczyciele 
prowadzili w ramach programu Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności En-
glish Teaching, którego krajowym ope-
ratorem jest Fundacja Rozwoju Nida. 
Koordynatorem w szkole była Maria 
Tota. Istotę przedsięwzięcia stanowiło 
doskonalenie języka angielskiego oraz 
wykorzystanie bazy dydaktycznej. 
Nauczyciele wprowadzili m.in. tzw. ak-
tywne metody nauczania, wykorzystali 
programy komputerowe i Internet.
W programie znalazła się dwutygo-
dniowa półkolonia w lipcu dla 75 dzieci, 
podczas której uczniowie oprócz gier, 
zabaw, konkursów i wycieczek uczyli 
się języka angielskiego pod opieką 
wolontariuszy. Wzięli udział w ca-

PRACOWNIA CERAMICZNA 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
ma za sobą pierwszy ogólno-
polski sukces. 28 listopada 
Łukasz Kołodziej, podopiecz-
ny instruktorki Agnieszki 
Szewczyk, odebrał wyróżnie-
nie za pracę „Józio Feldman” 
inspirowaną twórczością Sta-
nisława Wyspiańskiego. Na 
konkurs organizowany przez 
krakowską Fundację Osób 
Niepełnosprawnych „Stań-
czyk” wpłynęło 460 zgłoszeń 
z całego kraju.

18 GRUDNIA w Brzeskim 
Centrum Krwiodawstwa fani 
„Okocimskiego” oddali krew 
dla chorej na białaczkę wielo-
krotnej reprezentantki Polski 
w siatkówce, Agaty Mróz. 
Pomysłodawcą i organizatorem 
był Krzysztof Rogóż, jeden 
z kibiców. – Chcieliśmy zmienić 
wizerunek kibica piłkarskiego, 
którego media prezentują jako 
„margines społeczny”, potra-
fiący tylko się bić i niszczyć 
mienie publiczne. Szkoda że 
reszta mieszkańców Brzeska 
nie wzięła sobie naszego apelu 
do serca i nie zjawiła się we 
wtorek w  punkcie krwiodaw-
stwa – żałuje. Rezultat akcji to 
4,5 litra krwi.

DOCHÓD Z KIERMASZU świą-
tecznego w ZSP nr 1 trafił do rodziny 
z Tymowej, wychowującej troje dzieci 
z porażeniem mózgowym. 20 i 21 
grudnia kl. 2 Ko zorganizowała lote-
rię fantową, pokaz taneczny, licytację 
oraz sprzedaż świątecznych wypieków 
i wyrobów. Na aukcję trafiła m.in. 
flaga z podpisem Adama Małysza. 
Szczególnym zainteresowaniem cie-
szyły się warsztaty prowadzone przez 
uczestników telewizyjnego programu 
„You can dance”, Mariusza Jasuwie-
nasa oraz Andrzeja Starowicza. 
Ze względu na dużą liczbę chętnych 
grupy ćwiczyły od rana do późnego 
popołudnia. Zajęcia zakończyły się 
wspólnym pokazem.
Wynik akcji to 6 tys. zł. To aż 
o 4 tys. zł więcej niż w ubiegłym 
roku. Całą kwotę rodzina otrzymała 
przed świętami.

Piotr GŁADYSZ 

Mają wyobraźnię miłosierdzia

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 zdobyło pierwsze miejsce w małopolskim 
projekcie,, Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. 7 grudnia w Filharmonii Krakowskiej 
statuetkę laureata odebrali: dyr. Bogusław Biernat, Małgorzata Kołodziej-
-Siciarz oraz młodzi wolontariusze: Agnieszka Bolek, Natalia Gaweł, Nicol 
Konzak, Karolina Leś, Sabina Pacura, Aleksandra Wołek.
Program miał na celu przygotowanie gimnazjalistów do niesienia pomocy po-
trzebującym, uwrażliwienie ich na potrzeby innych ludzi oraz ukierunkowanie 
do społecznego działania na rzecz innych. Stanowił odpowiedź na apel Jana 
Pawła II, by „dawać świadectwo miłosierdzia”.       (mk)

Potrafią się porozumieć

łodniowych wycieczkach do Ojcowa 
i Pieskowej Skały oraz do Rabki. 
Pojechali do partnerskiej szkoły w Na-
wojowej. Uzyskali możliwość wyka-
zania się umiejętnościami w różnych 
dziedzinach: sportowej, plastycznej, 
muzycznej, językowej oraz w obsłudze 
komputera.
Ważnym elementem projektu była ty-
godniowa wyprawa młodzieży z Poręby 
Spytkowskiej i Nawojowej na Ukrainę. 
Czterdziestu czterech uczniów podą-
żało śladami bohaterów „Trylogii”. Zo-
baczyli Chocim, Zbaraż, Krzemieniec, 
Wiśniowiec, Brody, Skałę Podolską, 
Trembowlę, Mikulińce, Olesko. Dzięki 
wydatnemu wsparciu strony ukraiń-
skiej dzieci zwiedziły liczne zabytki 
Kamieńca Podolskiego, zamek w Cho-
cimiu, obejrzały Dniestr i Zbrucz. Po-
znały wydarzenia i miejsca, o których 
słyszały jedynie na lekcjach historii. Te 
doświadczenia  pozwoliły im dostrzec 
szersze znaczenie przyjaźni między 
Polską a Ukrainą w jednoczącej się 
Europie. Program otworzył uczniów 
z Poręby Spytkowskiej na inne regio-
ny, a nawet kraje, nie tylko dlatego, że 
dał im możliwość wyjazdu za wschod-
nią granicę, ale także stworzył dodat-
kową możliwość porozumiewania się 
z obcokrajowcami.
Od września do grudnia uczniowie 
uczęszczali na dodatkowe zajęcia z ję-
zyka angielskiego.

(PT i MT)

MŁODZI AKTYWNI

Gest licealistów
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Wojtek, uczeń brzeskiego gim-
nazjum, nie lubi swojej miej-
scowości. – Po szkole naj-

częściej wracam gimbusem do domu. 
W hacjendzie czeka na mnie gotowy 
obiad. Następnie piszę do kumpli esa: 
„Co porabiamy?”. W lecie wybyliby-
śmy pewnie gdzieś z kolegami, np. na 
boisko lub do parku w Szczepanowie. 
Tam zawsze można spotkać znajomych. 
I co robimy?- pyta retorycznie. – Hm..., 
zawsze coś się znajdzie! Siedzimy 
i gadamy. Na ogół o samochodach, 
o piłce nożnej, maniurach (dziewczy-
ny – przyp. red.) i o tym, jakie mecze 
można by obstawić w STS-ie.
Ostatnia pasja nieletnich zastanawia. 
W jaki sposób zdobywają do nich 
dostęp, skoro aby grać w Bukmacher-
skich Zakładach Sportowych należy 
być pełnoletnim?

Na niekorzyść imprezowiczów
– A teraz, gdy jest śnieg i zimno, nie 
chce się nam spacerować po polu. 
Przeważnie siedzimy przed TV bądź 
na kompie (komputer – przyp. red.) 

– Wojtek ciągnie listę sposobów na 
zabijanie czasu. – Czy czytam książki? 
– powtarza pytanie. – Eee nie, no żar-
tujesz sobie! Nie mam czasu na takie 
pierdoły – odpowiada znudzony. Jak 
widać, słowo w wersji drukowanej nie 
wzbudza u niego zainteresowania.
Kaśka uczy się w brzeskiej szkole 
średniej. – Poszłam do liceum, aby 
w końcu wyrwać się z tej wsi. Nie mam 
tu nic ciekawego do roboty! Jedyną 

Totalna pustka

W mieście nawet tak niedużym jak Brzesko nietrudno jest o rozrywkę. Ale jak sprawa ma 
się na wsi? Postanowiłam zadać pytanie: „jak młodzież na wsi spędza swój wolny czas?” 
kilku przypadkowym osobom.

pozaszkolną organizacją, do jakiej 
można należeć, są kółka różańcowe. 
A, są jeszcze chórki przykościelne... 
Prócz nich – totalna pustka! – wykrzy-
kuje. – W moim życiu imprezy nie są 
najważniejsze, ale fajnie byłoby czasem 
wyjść z kumplami do knajpy czy do dys-
koteki. Po prostu rozerwać się. Jednak 
jest to niemożliwe. Najbliżej mojego 
domu są Ateny i Azyl. Z dojazdem nie 
ma problemu, ale z powrotem – już tak 
– stwierdza. Okazuje się, że rozkład jaz-
dy nie przyszedł w sukurs małolatom 
spragnionym rozrywki. Na niekorzyść 
sobotnich imprezowiczów busy z miasta 
wracają grubo przed 19.00. 

Nie ma tłoku
Uczeń brzeskiego technikum, Łukasz, 
sam znajduje sobie zajęcia. – Nie mam 
tak wiele wolnego czasu jak inni. Gdy 
przychodzę po szkole, przeważnie 
pomagam rodzicom. W wolnej porze 
mama wysyła mnie do nauki. Cóż, pil-
nuje, żebym nie zawalił roku – wzdy-
cha. – Gdy nareszcie znajdę swobodny 
czas, pomagam ojcu w warsztacie. Czę-

sto naprawiamy razem jakieś starocie. 
Ostatnio był to Simson z 1987 roku. 
Motoryzacja jest naszym wspólnym 
hobby. Czasem koledzy wyciągają 
mnie na jakąś małą rundkę (spacer, 
spotkanie – przyp. red.).
Łukasz próbował zaistnieć w innych 
miejscach. Okazało się jednak, że 
wiejskie stowarzyszenia też nie zachę-
cają młodych do aktywnego działania. 
– Dawniej interesowałem się OSP, ale 

po kilku spotkaniach stwierdziłem, że 
to nie dla mnie. Co do innych organi-
zacji w naszej okolicy, to słyszałem, 
że była kawiarenka internetowa i bi-
blioteka. Wypożyczalnia pewnie nadal 
istnieje, ale kafejka na pewno już daw-
no upadła, bo teraz prawie każdy ma 
Internet w domu – przypuszcza.
– Pewnie wszystkich zadziwię – ta-
jemniczo twierdzi Kinga, uczennica 
szkoły średniej. – Jest mi dobrze na 
wsi. U nas nie ma takiego tłoku, po-
śpiechu. Wszyscy dobrze siebie znamy. 
Panuje rodzinna atmosfera – zachwa-
la. – Wolnego czasu nie mam za dużo. 
Uczę się, żeby sprostać wymaganiom 
stawianym w szkole. Gdy już znajdę 
chwilę, to pomagam w pracach domo-
wych – dorzuca.
Lubi oglądać seriale w telewizji, szcze-
gólnie „M jak miłość”. Należy także 
do grupy młodzieży przy parafii. – Co 
robimy? – uśmiecha się. – Zależy do 
okazji. Przed odpustami sprzątamy 
i przyozdabiamy kościół oraz kaplicz-
kę, prowadzimy różańce. Gdy chcę roz-
wijać swoje zdolności, mogę skorzystać 
z kółek zainteresowań w szkole albo 
w MOK-u. Teraz uczę się gry na gita-
rze; co jest świetną okazją do poznania 
wielu nowych osób – zauważa.

Przyciąga młodych
Okazuje się, że nawet na wsi można 
odnaleźć coś dla siebie. Jednak, jak 
wskazują na to młodzi ludzie, nie jest 
to łatwe. Większość swojego wolnego 
czasu poświęcają na spotkania ze zna-

jomymi. Rzadko czytają 
książki, bo traktują to 
jak naukę, co generalnie 
nie budzi u nich zainte-
resowania. Narzekają na 
brak „miejscówek”, czyli 
miejsc spotkań.
– Gdy chcemy spotkać się 
z koleżankami na ploty zi-
mową porą, to najczęściej 
wybieramy dom jednej 
z nas. W lecie jest dużo 
łatwiej. Można siąść pod 
sklepem lub na przystan-
ku. Ciekawszą sytuację 
mają moje koleżanki ze 

Sterkowca. Dlaczego? Bo przynajmniej 
mają stację PKP, na której zawsze 
mogą usiąść i dyskretnie pogadać... 
– Kaśka wyjaśnia, dlaczego zdewasto-
wany i zaśmiecony przystanek PKP 
zyskał rangę mitycznej Mekki.

Aleksandra BATKO

*Autorka jest uczennicą klasy dzienni-
karskiej w Liceum Ogólnokształcącym.
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Przyszła aktorka urodziła się 
w Bochni. Ponieważ jednak jej 
ojciec Jan Królikiewicz otrzymał 

w brzeskim gimnazjum posadę nauczy-
ciela łaciny, rodzina przeprowadziła się 
do sąsiedniego miasta. Zdolna córka 
skończyła Szkołę Powszechną przy 
ul. Głowackiego w ciągu trzech, a nie 
czterech lat, i rok wcześniej rozpoczęła 
naukę w szkole średniego stopnia, tuż 
obok mieszkania Królikiewiczów przy 
ul. Kościuszki.

Nie ta pończocha
Dzieci ze Szkoły Powszechnej uczęsz-
czały w międzywojniu na lekcje tańca, 
które w budynku „Sokoła” prowadziła 
żona kapitana. – Była w Brzesku osobą 
niezwykłą. Wszyscy zwracali uwagę na 
to, jak jest ubrana. W niedzielę chodziła 
w długiej sukni, co było ewenementem 
– wymienia szczegóły ówczesna uczest-
niczka zajęć. – Kapitanowa zrobiła 
z nami przedstawienie. Miałam wtedy 
chyba sześć lat i dostałam długi mono-
log pajaca, który się kocha w laleczce. 
Jej rolę grała córka prof. Jana Gardzie-
la. Ta śliczna dziewczynka z kokardą 
na głowie, ubrana w krótką sukienkę, 
stała w dużym pudle. Kiedy mówiłam, 

Wszystko układało się tak, jak na lekcji srogiego geografa w przedwojennym gimnazjum. Na 
pierwszych zajęciach wystawił krzesło na katedrę, po czym sam na nim stanął. Rozłożył ręce 
i odwrócony tyłem do klasy komenderował: „Prawa ręka – wschód, lewa ręka – zachód, głowa 
– północ, nogi – południe. Klasa powtórzy!” Brzesko było dla Haliny Kwiatkowskiej środkiem 
róży wiatrów, z której wyruszyła na sceny Wadowic, Krakowa, a wreszcie całego świata.

Chwali się tobą!
że ją kocham, powtarzała tylko: „Tata! 
Mama!” – aktorka opisuje swój pierwszy 
występ na scenie. – Dostałam za kulisa-
mi tremy, zaczęłam płakać i oświadczy-
łam, że nie wyjdę, bo nic nie pamiętam. 
Pani kapitanowa wypchnęła mnie na 
scenę i kiedy się na niej znalazłam, 
wszystko poszło jak z płatka!
Pierwszy występ w gimnazjum zakoń-
czył się szlochami 11-letniej artystki. 
– Mój ojciec, który był zakochany w te-
atrze, reżyserował jasełka. Grałam 
w nich pazia Heroda ubranego w zie-
lone pończochy. Po zejściu ze sceny 
miałam szybko się przebrać i wystąpić 
potem jako dziewczynka w korowodzie 
z darami do żłobka. Ledwo przedsta-
wienie zakończyło się, przybiegły do 
mnie koleżanki i powiedziały: „Aleś 
narobiła! Miałaś jedną pończochę bia-
łą, a drugą zieloną!” – kreśli przyczynę 
trzech przepłakanych dni.
– Ojciec zrobił też „Śluby panieńskie”, 
w których grała Stanisława Orze-
chowska, moja późniejsza koleżanka 
w Starym Teatrze, dobra aktorka 
– przypomina sobie przeszłość, siedząc 
w krakowskim mieszkaniu. – Na-
stępnym spektaklem w reżyserii ojca 
byłam bardzo przejęta. Zostałam ob-

sadzona w roli Isi, małej dziewczynki, 
która rozmawia z Chochołem w „Wese-
lu”. Tymczasem nastąpiła zmiana dy-
rektora. Kazimierza Missonę zastąpił 
Stanisław Szeligiewicz i poprosił, żeby 
tę rolę mogła zagrać jego córka, Maryla 
Szeligiewiczówna, późniejsza bardzo 
dobra pianistka. Ojciec wytłumaczył 
mi, że nie miał wyjścia. Strasznie to 
przeżyłam – przywołuje emocje małej 
dziewczynki.

Góra bez oczu
W grupie 50 uczniów można było liczyć 
na pomysłowość. – W trzeciej klasie 
chodził z nami repetent. Nazywał się 
Tadek Kubala. Prof. Władysław Glodt 
zapytał go, jak wygląda Babia Góra, 
na co on odpowiedział: „Wcale nie wy-
gląda, bo nie ma oczu” – uśmiecha się 
dziś Halina Kwiatkowska i przytacza 
kolejną opowieść: – Gdy byłam w dru-
giej klasie, mój ojciec wziął zastępstwo 
i uczył języka polskiego. Zadał nam 
zadanie: opis lekcji polskiego. Przy-
szłam do domu, zaszyłam się w kącie 
i napisałam pierwszy wiersz w moim 
życiu. Następnego dnia zgłosiłam się 
i odczytałam utwór. Ojciec porwał 
mi zeszyt i wybiegł z klasy. Byłam 
przerażona, ale wspomniany Kubala 
podszedł pod gimnazjalną salę konfe-
rencyjną, wrócił i wykrzyknął: „Chwali 
się tobą!”
Spośród wielu nazwisk profesorów 
aktorce utkwił w pamięci również 
Józef Kijak. – Uczył matematyki na 
tak wysokim poziomie, że z trudem 
rozumieliśmy jego wykłady. Po klasów-
ce byliśmy szczęśliwi z dostatecznego 
z trzema minusami. Wyższe noty były 

Aktorka lubi wracać do miejsca, gdzie 
spędziła dzieciństwo (na zdjęciu Halina 

Kwiatkowska w MOK-u, 28 października)
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W jednym z takich przedstawień zagrała Halina Kwiatkowska
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u niego rzadkością – opisuje wysokie 
wymagania pedagoga. – Wszyscy pro-
fesorzy uczyli nas na poziomie uniwer-
syteckim – dobitnie zaznacza.

Sanna na teczkach
Brzesko ceniło magię teatru. Rodzice 
dbali o oprawę występu debiutujących 
dzieci. – Tańczyłam na akademii taniec 
kota. Mama zrobiła mi piękny, biały 
kostium z czarnymi łatami z watoliny 
i zawiązanym pod brodą czepecz-
kiem z uszkami. Pod nosem miałam 
przyklejone długie wąsiki – Halina 
Kwiatkowska wylicza elementy stroju. 
– Cały dom się głowił, jak zrobić ogon, 
który sterczałby do góry. Ostatecznie 
osadzono go na drucie.
Pieczołowicie budowane złudzenie 
zburzył pięcioletni brat przyszłej ak-
torki. – Kiedy kłaniałam się, wyskoczył 
na estradę i – ku uciesze wszystkich 
– wyrwał mi ogon. Płakałam parę dni, 
bo czułam się upokorzona.
Tę tragedię przeżywała na piętrze 
kamienicy przy ul. Kościuszki. Po 
drugiej stronie mieszkał z rodziną 
prof. Czesław Nowicki. – Miał dwie 
córki, Hanię i Wisię. Ułożyłyśmy sobie 
alfabet pokazywany przez okna na 
szmatce. Gdy chorowałyśmy, mogły-
śmy ze sobą rozmawiać – przypomina 
sobie dzieciństwo.
Grono profesorskie spotykało się na 
balach i brydżu, a dzieci na zabawach 
tylko dla nich. – Na kinderbalu u prof. 
Ignacego Patolskiego podano ciastka 
i kakao z pianką – przywołuje kolejny 
szczegół. Z bratem odwiedzała też dom 
dalekiego krewnego, emerytowanego 
pułkownika Czamarskiego. – Cały 
ogród mojego wujka był do naszej dys-
pozycji. Rosły w nim ogromne wiśnie. 
Mieliśmy swoje grządki – zapamiętała 
kolejne miejsce zabaw. – W małym 
domku obok gimnazjum mieszkała 
z wujkiem jego kuzynka, nasza ciocia, 
Bronisława Rybicka, słynna postać 
w Brzesku, dyrektorka Szkoły Po-
wszechnej.
Jako dziecko Halina Kwiatkowska od-
wiedzała też nieistniejący już zieleniec 
za apteką państwa Janoszków (obecnie 
róg Rynku i ul. Sobieskiego). Przyjaź-
niła się z trzema córkami farmaceuty 
i jeździła z nimi na kuligi. W czasie 
jednego z nich doszło do wypadku. Od 
tej pory Ewa Janoszek kulała. Naj-
młodsi mieszkańcy Brzeska upodobali 
sobie niezabudowaną naówczas Gar-
batkę – stok za budynkiem sądu, gdzie 
ślizgali się na sankach bądź też – jeśli 
akurat wracali ze szkoły – z upodo-
baniem zjeżdżali na wypełnionych 
książkami teczkach.

AKTORKA DRAMATYCZNA

Halina Kwiatkowska urodziła się 
25 kwietnia 1921 roku w Bochni. 
W tym samym roku jej rodzice, Jan 
i Janina Królikiewiczowie, zamieszkali 
w Brzesku, a od 1934 roku w Wado-
wicach, gdzie ich córka pierwsze kroki 
na scenie stawiała razem z Karolem 
Wojtyłą. W czasie wojny aktorka 
grała w konspiracyjnym Teatrze 
Rapsodycznym. Od 1947 do 1948 
roku występowała w Teatrze TUR, 
a następnie w Państwowych Teatrach 
Dramatycznych. 30 września 1954 
roku uchwałą Komisji Kwalifikacyjnej 
Ministerstwa Kultury i Sztuki uznano 
ją „aktorką dramatyczną”. W tym 
samym roku rolą Warii w „Wiśnio-
wym sadzie” w reżyserii Władysława 
Krzemińskiego debiutowała w Sta-
rym Teatrze, gdzie występuje do tej 
pory. Przez 40 lat była wykładowcą 
krakowskiej PWST. Uczyła piosenki, 
prozy, wiersza i stworzonego przez 
siebie przedmiotu „kultura bycia”. 
Wychowała 586 studentów. Wraz 
z Ewą Otwinowską napisała dwie 
sztuki: „Ogłoszenie matrymonialne” 
i „Sytuacja bez wyjścia”. Jest autorką 
książek wspomnieniowych: „Pora-
chunki z pamięcią”, „Wielki Kolega” 
oraz wraz z Brunonem Miecugowem 
„Boyowym szlakiem, czyli a to ci 
kabaret”. Odznaczona m.in.: Złotą 
Odznaką Miasta Krakowa (1965), 
Odznaką Zasłużony Działacz Kultury 
(1977), Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski (1981).

– Przez Rynek, obok kramów z owoca-
mi, jarzynami i mięsem przechodziło 
się na ukos do trotuaru prowadzącego 
aż do Okocimia – Halina Kwiatkowska 
zaczyna następną opowieść. – Z mamą 
i ojcem chodziliśmy na spacery do cie-
plarni przed pałacem, gdzie rosły pal-
my. To była wyprawa na cały dzień!

Partnerka Karola Wojtyły
– Mam sentyment do Brzeska – twier-
dzi po latach aktorka. – W drodze do 
Krynicy zatrzymywałam się w mieście, 
szłam na cmentarz, gdzie leżała ciocia 
Rybicka i wujek Czamarski, odwiedza-
łam sień mojej kamienicy i przez po-
dwórze zmierzałam aż do ulicy z tyłu, 
za którą niegdyś było boisko gimna-
zjalne do siatkówki. Stamtąd chodzi-
łam na plac (obecnie pl. Kazimierza 
Wielkiego – przyp. red.), gdzie kiedyś 
odbywał się jarmark. Wstępowałam do 
kościoła i chodziłam po Rynku, gdzie 
mając 15 lat, pierwszy raz w życiu 
usłyszałam oświadczyny. Starszy ode 
mnie chłopiec powiedział: „Słuchaj, ja 
cię kocham i chcę być twoim mężem”. 
W czasie wojny trafił do oflagu.
W 1934 roku miasto przedstawiało 
straszny widok. – To było przerażające. 
Woda wylewała się na ulice – później-
sza artystka Teatru Starego opisuje 
początki powodzi. Razem z rodziną 
wyjechała wtedy do folwarku dziadków 
w Wojniczu. Kolejną przystanią były 
Wadowice, gdzie Jan Królikiewicz 
objął stanowisko dyrektora męskiego 
gimnazjum.
Brzesko to pierwsze wprawki. Z te-
atrem i poważnymi rolami spotkała się 
dopiero w żeńskim gimnazjum w Wa-
dowicach. Debiutowała w „Antygonie” 
Sofoklesa jako tytułowa bohaterka. 
W tym samym przedstawieniu Cha-
imona zagrał Karol Wojtyła. Grające-
mu Kirkora przyszłemu Ojcu Święte-
mu towarzyszyła też jako Balladyna. 
– W „Ślubach panieńskich” grałam 

Anielę, a Gucia – nasz późniejszy Pa-
pież – przyznaje wychowawczyni kolej-
nych pokoleń w Państwowej Wyższej 
Szkole Teatralnej w Krakowie.

Iwona DOJKA

To był rok szkolny 1924/1925.
Profesor Jan Królikiewicz pozował do zdjęcia, stojąc pierwszy od prawej

fo
t.

 a
r
c
h

.



32

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY styczeń 2008LUDOWY ŻYWIOŁ

Co Panią zafascynowało w ludowości?
– Jestem poznanianką. Przyjechałam 
tutaj w 1970 roku, bo wyszłam za mąż 
za brzeszczanina. Zawsze fascynował 
mnie żywioł krakowski w folklorze. 
Nasz folklor wielkopolski jest mono-
tonny: marsze, przechody i wiwaty. 
Krakowiacy tańczą z werwą. Tancerz 
kłaniając się, zamiata podłogę czapką 
z piórami. Chciałam to właśnie poznać 
i dlatego trafiłam do zespołu „Krako-
wiacy Ziemi Brzeskiej”. Od 1972 roku 
jestem jego członkiem. Nauczyłam się 
tańców i gwary. Jednak ciągle myślę, 
jak mówić tutejszą gwarą, 
bo nasuwają mi się wielko-
polskie regionalizmy. Całą 
wiedzę i umiejętności, jakie 
posiadam, przenoszę teraz na 
młodsze pokolenie.

Jaką postawę wobec 
kultury chłopskiej zajmują 
dzieci?
– Nie wszystkim podoba się 
ludowość. Jednak jest pewna 
grupa, która chce się uczyć 
tańca. Takie dzieci przycho-
dzą i pytają: „Mogę zapisać 
się do kółka?” Systematycz-
nie biorą udział w zajęciach. 
Uczę ich nie tylko tańca. 
Przekazuję również wiedzę 
o obrzędach. Nie mam pew-
ności, czy to je fascynuje, ale 
zawsze uważnie słuchają. 
Podobają im się zwyczaje świąteczne 
Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
W Szkole Podstawowej w Mokrzy-
skach, gdzie prowadzę zespół, istnieje 
mocne zainteresowanie dawnym spo-
sobem życia. Kilka lat temu powstała 
tam tzw. babcina izba – odwzorowanie 
starej, chłopskiej chaty, gdzie oprócz 
mebli była i dzieża do ciasta, maśnicz-
ka, moździeż, stare obrazy i haftowane 
makatki. Zanim przeszłam na eme-
ryturę, zainicjowałam tam innowację 
pedagogiczną. Przez trzy lata naucza-
nia początkowego prowadziłam klasę 
o profilu regionalnym. Dzieci założyły 
kącik regionalny, miały zajęcia tańca, 
obserwowały występy Krakowiaków 
Ziemi Brzeskiej i tańczyły z nimi. 

�

�

Czy w dobie Internetu i odtwarzaczy MP3 warto jeszcze sięgać do chłopskiej kultury? Wartość 
tych kontaktów opisuje Regina Głuszak (na zdjęciu), instruktor tańca ludowego dla dzieci.

Krakowiak
z podniesioną głową

Część z nich przyszła potem do kółka. 
Coś w nich jednak zostało…

Jakie jest obecnie zainteresowanie 
zajęciami tańca ludowego?
– Kółko prowadzę dwa razy w tygo-
dniu w Szkole Podstawowej w Mo-
krzyskach. Przeszło 60 dzieci ćwiczy 
w grupie młodszej – dla nauczania 
początkowego i starszej – dla klas od 
czwartej do szóstej. Staram się włączyć 
ich występy w szkolne uroczystości. 
W Mokrzyskach tradycją stało się mi-
sterium bożonarodzeniowe. Na prośbę 
księdza proboszcza program kolędniczy 

pokazujemy na corocznym spotkaniu 
dla starszych mieszkańców wsi. Z za-
jęć bardzo zadowoleni są rodzice. Mają 
świadomość, że ich dzieci pożytecznie 
spędzają wolny czas. Dlatego nigdy 
nie wystąpiły problemy z uzyskaniem 
zgody na dodatkowe próby.

Kto jeszcze popiera kulturę ludową?
– Dyrekcja szkoły jest bardzo przychyl-
na mojej idei. Stowarzyszenie Społecz-
no-Kulturalne Wsi Mokrzyska zafundo-
wało stroje krakowiaków wschodnich. 
Rada Rodziców zakupiła wianki, korale 
i fartuszki dla dziewczynek. Po tym 
poznałam, że wieś chce, aby dziecięcy 
zespół folklorystyczny działał.

Co dzieci zyskują przez udział 
w zajęciach?

�

�

�

– Zdarza się, że uczniowie, którzy już 
skończyli szkołę, samodzielnie przygo-
towują programy. Wtedy przychodzą 
pożyczyć strój lub rekwizyty. Taniec 
wyzwolił w nich inwencję twórczą. 
Zyskali obycie na scenie. Nie mają 
problemów z tremą i strachem. Są 
zadowoleni z tego, że wcześnie zaczęli 
ćwiczyć. To jednak muszą być zapa-
leńcy… Niewątpliwie dzieci zyskują 
na zajęciach tańca ludowego. Uczą 
się bycia w grupie, odpowiedzialności 
za sukces lub niepowodzenie całego 
zespołu. Poznają prawidłowość, że li-
czy się każdy drobiazg, każdy gest, bo 
on decyduje o odbiorze i ocenie całego 
występu. Nabywają samokrytycyzmu 
i umiejętności rozsądnej oceny innych. 
Poznają różnicę między wartościową 
i kiczowatą muzyką. Rodzice młodszych 
dzieci twierdzą, że one nabierają pew-
ności siebie, stają się bardziej otwarte 
i śmiałe. Taniec wyzwala w nich ener-
gię. Ale… zmusza także do dyscypliny. 
Każdy musi skupić się na tym, co robi. 
Przecież nawet strój krakowski trzeba 

umieć nosić: z podniesioną 
głową! Krakowiak zawsze 
był dumny i pewny siebie. 
Tłumaczę więc uczniom: 
„Tak masz wyglądać na 
scenie!”

Wychodzą z występami 
poza swoją wieś?
– Zespół dziecięcy w Mo-
krzyskach istnieje dopiero 
od dwóch lat. Wcześniej 
było to jedynie kółko. Mimo 
to trzy lata temu dzieci 
pokazały w ówczesnym 
kinie „Bałtyk” chodzenie 
z traczykiem. Teraz planuję 
ich udział w Powiatowym 
Konkursie Kolęd i Pasto-
rałek oraz w Przeglądzie 
Dziecięcych Zespołów Lu-
dowych w Łoniowej.

Gdzie szuka Pani pomysłów na 
nowe programy?
– Kiedy mam wątpliwości, pytam Jani-
nę Kalicińską, choreografa Krakowia-
ków Ziemi Brzeskiej. Muzykę ludową 
znam, gdyż już 40 lat tańczę w tym 
zespole. Często, szukając pomysłów, 
opieram się o teksty ze zbiorów Oskara 
Kolberga i Józefa Cierniaka.

Warto uczyć dzieci chłopskiego 
dziedzictwa?
– Jeśli są chętni, to znaczy, że warto! 
Warto przekazać im spuściznę. Skoro 
na przeglądach jest widownia oraz 
zespoły, które chcą się pokazać, to 
znaczy, że istnieje zainteresowanie 
ludowością.

Rozmawiała Iwona DOJKA

�

�

�

Dzieci z Mokrzysk dają z siebie wszystko na występach
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Towarzystwo Opieki nad Opusz-
czonymi Dziećmi w Brzesku 
rozpoczęło swoją działalność 

w 1907 roku. Jego statut z 20 grudnia 
1906 roku został zatwierdzony decyzją 
austriackiego namiestnika we Lwowie 
12 stycznia 1907 roku, a stracił swoją 
moc z chwilą wejścia w życie nowego 
dokumentu z 13 grudnia 1937 roku.
Celem sformułowanym w 1907 roku 
była „ochrona oraz bezpłatna opieka 
i wychowanie w duchu katolickim 
biednych dzieci osieroconych, zanie-
dbanych, opuszczonych lub katowa-
nych przez rodziców i opiekunów”. 
Organizacja zamierzała z zebranych 
i zgromadzonych pieniędzy finansować 
schronisko, w którym miały znaleźć 
przytułek i opiekę.
Środki pochodziły z darów oraz skła-
dek członków, a także innych docho-
dów uzyskiwanych poprzez urządzanie 
odczytów, koncertów, przedstawień 
teatralnych, loterii i tym podobnych 
działań. Towarzystwo przyjmowało 
zarówno jednorazowe lub periodyczne 
dary w pieniądzach czy artykułach 
żywnościowych, jak również przedmio-
ty potrzebne w schronisku. 

50 dzieci lwowskich
Stowarzyszenie składało się z człon-
ków fundatorów, członków stałych 
i czasowych. Organem kierowniczym 
i reprezentatywnym był komitet, do 
którego należeć miał przynajmniej je-
den duchowny katolicki. W 1916 roku 
organizacja przystąpiła do budowy 
Zakładu Sierocego. Grunt podarował 
dr Stanisław Wisłecki, notariusz 
i burmistrz Brzeska, który całą duszą 
zaangażował się w dzieło pomocy 
dzieciom. Pełnił on również funkcję 
sekretarza towarzystwa. Cegłę na 
sierociniec przekazał baron Götz, 
natomiast bezpośrednią organizacją 
pracy zajmował się ksiądz Roman 
Mazur, ówczesny proboszcz parafii 
św. Jakuba. Zwrócił się on z prośbą do 
Generalnej Przełożonej Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek, matki Eleonory 

Działalność opiekuńczo-wychowawcza w Polsce ma swoje dawne źródła i tradycje. Szczególne 
warunki historycznego rozwoju narodu polskiego spowodowały, iż młode pokolenia dojrze-
wały w poczuciu zagrożenia. Walka o prawa dziecka wiązała się z bitwą o niepodległość 
i wyzwolenie społeczne, a także o wychowawczy charakter opieki. Była również protestem 
przeciwko poniżaniu najmłodszych oraz wyrazem wiary w znaczenie i siłę wychowania.

Wojsko księdza kanonika
Jankiewicz, o przysłanie do Domu 
Sierot od lipca 1919 roku dwóch sióstr. 
W liście napisanym 8 czerwca 1919 
roku informował, iż czyni wszystko, 
aby na początku lipca przygotować dla 
nich dwa pokoje i kuchnię mieszczące 
się na parterze oraz kilka sal dla dzieci 
dochodzących. Oznajmił również, że 
w pierwszym tygodniu miesiąca uloko-
wało się w domu 50 dzieci lwowskich 
na okres sześciu tygodni. Żywność 
dla nich miała przyjść z Ameryki, 
natomiast pieniądze na prace zwią-
zane z przygotowaniem placówki na 
ich przybycie przeznaczył baron Götz 
w wysokości 5 000 koron. 
Otwarcia Zakładu dla Sierot na 
Brzezowcu 54, obecnie ulicy Staro-
wiejskiej, dokonał bp Leon Wałęga 
jesienią 1919 roku. Oddział sierot 
maszerujących do kościoła nazwano 
popularnie „wojskiem księdza ka-
nonika”. Prace opiekuńcze i wycho-
wawcze nad dziećmi sprawowały od 
początku istnienia placówki siostry 
służebniczki, które przybyły do 
Brzeska 25 czerwca 1919 roku. Były 
to ss. Bogumiła Chmielewska i Lu-
cyna Bujas. Zamieszkały w budynku 
przewidzianym na Zakład Sierot. 
Od 1 lipca do 30 sierpnia 1919 roku 
urządzono w nim wakacyjną kolonię 
dla uczniów szkół średnich ze Lwowa, 
między innymi obrońców Lwowa. 
Funkcję kierownika pełnił profesor 
Stanisław Swietniewski.

Pilna inwestycja
Od 1919 do 1951 roku Zakład Sierot 
funkcjonował jako Dom Dziecka dla 
Chłopców. Na podstawie decyzji Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w Krakowie 
z 17 października 1951 roku Towa-
rzystwo Opieki nad Opuszczonymi 
Dziećmi mające siedzibę w Brzesku 
przestało istnieć. Majątek organizacji 
został przekazany na rzecz zrzeszenia 
katolików „Caritas”, oddział w Kra-
kowie, w obecności kuratora Józefa 
Piątkowskiego, dyrektora szkoły 
zawodowej w Brzesku, likwidatora 

stowarzyszenia dr Tadeusza Kocha, 
pełnomocnika z ramienia „Caritas” 
Stanisława Taszokowskiego oraz 
siostry Joanny Bem, kierowniczki 
likwidowanego zakładu.
W roku 1952 zakład przeobraził się 
w Dom Specjalny – dla dzieci głęboko 
upośledzonych umysłowo. Nader pilną 
inwestycją było wówczas wprowadze-
nie ogrzewania. Do ośrodka w 1952 
roku zostali przydzieleni głęboko 
upośledzeni pod względem umysłowym 
chłopcy. W roku 1964 do placówki tra-
fiły także dziewczynki. Potem chłop-
ców przeniesiono do innych zakładów, 
a ich miejsce zajęły tylko dziewczynki. 
Jednak już w 1966 roku powstał Dom 
Specjalny Koedukacyjny. W roku 1967 
znajdowało się w nim 25 dziewczynek 
i 25 chłopców.
W roku 1973 kierowniczka Domu Po-
mocy Społecznej dla Dzieci „Caritas” 
zwróciła się z prośbą do Biura Zarządu 
Głównego Zrzeszenia Katolików „Ca-
ritas” w Warszawie o dofinansowanie 
na przystosowanie dwóch pomieszczeń 
gospodarskich do celów mieszkalnych 
dla sióstr, ponieważ dla zwiększonej 
ilości personelu nie starczało już 
miejsca. Aby temu zaradzić, 27 stycz-
nia 1966 roku zawarła porozumienie 
z właścicielką domu w Brzesku, Zofią 
Staff, o dzierżawę dwóch pomieszczeń 
na mansardzie budynku położonego 
przy ulicy Starowiejskiej 1, naprzeciw 
zakładu. Jednak 10 września 1973 
roku spadkobiercy sprzedali budynek, 
w którym mieszkało siedem sióstr, 
Dyrekcji Kółka Rolniczego w Brzesku. 
Kierownik wypowiedział siostrom ust-
nie dalszy wynajem i wskazał termin 
opuszczenia dwóch pokojów do 31 grud-
nia 1973 roku. Tymczasem placówka 
nadal nie była w stanie zaadoptować 
dodatkowych pomieszczeń ze względu 
na brak środków finansowych. 

Umowa ze starostą
W 1991 roku Zakład dla Dzieci i Mło-
dzieży Upośledzonej w Brzesku został 
przemianowany na Dom Pomocy 
Społecznej. Prowadzą go siostry słu-
żebniczki starowiejskie w obiekcie 
stanowiącym własność zakonu. Dom 
wypełnia zadania zlecone przez po-
wiat, a jego terenem działania jest całe 
województwo małopolskie. Przyjmuje 
dzieci i młodzież niepełnosprawną 
intelektualnie na podstawie decyzji ad-
ministracyjnej wydanej przez starostę 
lub dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie. Placówką kieruje 
obecnie s. Helena Gwozdek.

ks. Stanisław TOKARSKI
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Notatnik kulturalny
* 11 stycznia w Piwnicy Brzeskiej 
nastąpi wernisaż wystawy fotografii 
miejscowych członków Tarnowskiego 
Towarzystwa Fotograficznego.
* Dwa dni później o 15.00 na pl. Kazi-
mierza Wielkiego ruszy Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Zagra orkiestra 
dęta, zespół młodzieżowy z MOK-u, Fru-
nee, Jambo Africa. Wieczór zakończy 
tradycyjne „światełko do nieba”.
* Jerzy Skarżyński kolejny koncert 
rockowy zaprezentuje w Piwnicy 
Brzeskiej 16 stycznia.
* 17 stycznia w sali wystawowej An-

tonina Radzięda zaprezentuje swoje 
malarstwo.
* Ostatniego dnia miesiąca młodzież 
z ośrodka wystąpi z koncertem przed-
wojennej piosenki zatytułowanym 
„Powróćmy jak za dawnych lat”.
* 4 lutego grupa teatralna MOK da 
premierę jednoaktówki Sławomira 
Mrożka „Serenada”.

BRZESKO POTRZEBUJE śmiechu. 
Kolejny wieczór kabaretowy odbył się 
9 grudnia w „Galicyjskiej”. Z progra-
mem wystąpił magister wychowania 
fizycznego, niedoszły trener pływania 
i piłki nożnej, który na scenie debiu-
tował podczas wyborów Najmilszej 
Studentki AWF… Marcin Daniec. (K)

Z pędzlem i gliną w plenerze

WRĘCZENIE NAGRÓD uczestnikom 
październikowego pleneru w Okocimiu 
nastąpiło w dzień św. Mikołaja. Pierwszą 
nagrodę otrzymał Janusz Kazik z PG 
nr 2, drugą – Aleksandra Młynarczyk 
z LO, a trzecią Karol Wadycki z PG nr 
2. Wyróżnieni zostali: Agnieszka Ma-
łek z PG nr 1, Marta Rymarczyk z PG 
nr 2, Monika Oleszczuk z LO, Patryk 
Jarosiński z PG nr 2, Agnieszka 
Radzięda z PG nr 2 i Sylwia Pabian 
z PG w Jadownikach. Pierwszy raz 
młodzież wyszła ze sztalugami w teren 
trzy lata temu w Szczepanowie. Kolejny 
plener miał miejsce w parku rezydencji 
Götzów. Ze względu na niesprzyjającą 
jesienną aurę organizatorzy zdecydo-

wali o przeniesieniu w przyszłym roku 
imprezy na wiosnę.
Na powtórkę pomysłu mogą liczyć 
również młodzi ceramicy z pleneru, 
który 15 września poprowadziła 
Agnieszka Szewczyk, instruk-
torka z Duszpasterstwa Osób Nie-
pełnosprawnych działającego przy 
stowarzyszeniu „Ostoja”. Pod jej 
opieką powstały fantastyczne stwo-
ry, kwiaty i niezwykłe naczynia, 
jakie potem utrwalili w specjalnym 
piecu plastycy ze szkoły w Nowym 
Wiśniczu. Rezultaty niecodzien-
nego eksperymentu artystyczne-
go miały swój wernisaż 6 grud-
nia w sali wystawowej MOK-u. (i)

LESZEK MAZAN i Mieczysław 
Czuma opowiadali o zwyczajach i oby-
czajach związanych z Bożym Narodze-
niem. Organizowane przez Powiatową 
i Miejską Bibliotekę Publiczną i Miejski 
Ośrodek Kultury spotkanie rozpoczęło 
się 17 grudnia od odśpiewania „Cichej 
nocy” przy gitarowym akompaniamen-
cie Andrzeja Piotrowskiego. Kra-
kowscy publicyści nie szczędzili aneg-
dot. – Szopka krakowska to koronny 
dowód na to, że Pan Jezus urodził się 
w Krakowie – zaznaczył dziennikarz, 
omawiając historię bożonarodzeniowej 
stajenki. Widownia miała okazję po-
słuchać o procesie tworzenia znanych 
pieśni świątecznych. – Najstarszą 
polską kolędą jest „Zdrów bądź królu 
anielski” z 1424 roku – przytoczyli 
zgodnie gawędziarze. – Polacy mają 

Rozhowory pod choinkę…

jeden z najbogatszych repertuarów 
świątecznych – opowiadali. Po chwili 
Mieczysław Czuma dodał: – Podobno 
każdy Polak zna średnio 50 kolęd. 
Dziennikarze obalili tezę, że ulubiona 
kolęda Jana Pawła II „Oj, maluśki” 
to pieśń góralska. – Według profesora 
Buma napisał ją anonimowy autor 
w czasach młodopolskich i nie miała 
nic wspólnego z góralami.
– Z legendami się nie polemizuje 
– podkreśliły jednak gwiazdy wieczo-
ru. Na zakończenie Leszek Mazan 
dodał, że dla niego święta oznaczają 
perspektywę odchudzania, natomiast 
Mieczysław Czuma zachwalał swój 
ulubiony klub sportowy: – Kibicem 
Cracovii może być każdy. Kibic Wisły 
to osobowość złożona.

Aleksandra BATKO

Żarty niedoszłego trenera
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D
oskonale zdaję sobie 
sprawę z tego, jak wiele 
zadań w gminie czeka na 
realizację w najbliższych 
latach. Niezbędna jest 

dalsza rozbudowa sieci kanalizacyj-
nej, na którą staramy się pozyskać 
środki z Funduszu Spójności. Dużym 
przedsięwzięciem jest budowa centrum 
bibliotecznego, ale także: sukcesywne 
dozbrajanie terenów przemysłowych 
i mieszkaniowych na Pomianowskim 
Stoku, rewitalizacja rynku brzeskiego, 
budowa następnych hal sportowych 
w sołectwach i bieżąca modernizacja 
placówek oświatowych. W polu zain-
teresowania przyszłego burmistrza 
muszą znaleźć się też sprawy z zakre-
su szeroko pojętej pomocy społecznej, 
w tym budowa kolejnych mieszkań 
socjalnych. Ważne jest też dbanie 
o rozwój młodego pokolenia, poprzez 
stwarzanie mu jak najlepszych warun-
ków do rozwijania własnych talentów. 
Dlatego konieczna jest pomoc organi-
zacjom pracującym z młodzieżą, takich 
jak chociażby kluby sportowe.
Wykorzystując dotychczasowe do-
świadczenia i poparcie Mieszkańców, 
potrafię tak organizować pracę samo-

* Materiał sfinansowany przez KWW Bogusława Babicza 

Nie sztuką jest burzyć,
lecz tworzyć na mocnych 

fundamentach
rządu, by wytyczone cele skutecznie 
realizować. Szansę, jaką daje ścią-
gany do gminy strumień unijnych 
funduszy, wykorzystać mogą tylko 
ludzie z doświadczeniem.

Wyznaję zasadę, że nie sztuką 
jest zburzyć, lecz mieć real-
ną wizję tworzenia. Wierzę, 

że nie jestem w takiej postawie od-
osobniony. 
Doświadczenia ostatnich lat dostar-
czają aż nadto przykładów, że inge-
rencja wielkiej polityki w sprawy lo-
kalne zamiast oczekiwanego rozwoju 
regionu stawała się powodem napięć 
oraz niepotrzebnych konfliktów spo-
łecznych. Szczęśliwie, dzięki mądrości 
Mieszkańców Gminy i ustępującemu 
burmistrzowi, który kierując się 
przede wszystkim rozsądkiem, robił 
wszystko, by wokół dobrych inicjatyw 
ludzi jednoczyć, a nie dzielić, po-
ważne wstrząsy omijały naszą małą 
Ojczyznę. Dlatego udało się w mi-
nionym dziesięcioleciu sukcesywnie 

Z rekomendacji
byłego Burmistrza

Poseł Jan Musiał z PO, były wieloletni 
Burmistrz Brzeska rekomenduje na 
swego następcę Bogusława Babicza, 
bo przemawia za nim:

* kompetencja
* gwarancja utrzymania szybkiego 
tempa rozwoju Gminy
* bezgraniczne oddanie sprawom 
samorządu i lokalnej społeczności
* doświadczenie zdobyte przy realizacji 
najważniejszych projektów inwesty-
cyjnych Gminy
* uczciwość i rozsądek w podejmo-
waniu decyzji
* wysoka jakość pracy Urzędu Miejskie-
go uwieńczona certyfikatem ISO 9001
* życzliwość i kultura osobista
* szacunek współpracowników
* umiejętność rozwiązywania konfliktów
* uzyskane poparcie radnych, sołtysów 
i przewodniczących zarządów osiedli, 
PSL oraz lokalnych środowisk opinio-
twórczych

zmieniać jej oblicze. Ze wspólnych 
dokonań dzisiaj możemy być dum-
ni, bo w istocie był to dla Gminy 
okres bardzo korzystny. Wspólnym 
wysiłkiem udało się zrobić znacznie 
więcej niż w innych podobnych spo-
łecznościach.

Moja osobista satysfakcja 
jest tym większa, gdyż peł-
niąc od siedmiu lat funkcję 

sekretarza Gminy, uczestniczyłem 
w realizacji większości projektów 
inwestycyjnych, inicjowanych przez 
samorząd kierowany przez burmi-
strza Jana Musiała. Będąc jednym 
z najbliższych jego współpracowników, 
bardzo dobrze poznałem mechanizmy 
funkcjonowania Urzędu Miejskiego, 
brałem udział w konstruowaniu bu-
dżetu Gminy i przygotowywaniu wnio-
sków o środki unijne. Z pewnością to 
wszystko, a nie rekomendacja żadnej 
z partii, skłoniło mnie do rozważenia 
możliwości ubiegania się o urząd bur-
mistrza Brzeska.

Bogusław BABICZ
kandydat na Burmistrza Brzeska

OGŁOSZENIE




