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N iestety, życie nie dostarcza nam zbyt wielu powodów do rado−
ści i satysfakcji. Niewiele jest chwil, które głaszczą serca, do−

dają otuchy, inspirują i pozwalają myśleć pozytywnie. W ostatnią
sobotę stycznia wybrałem się do Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Mokrzyskach i zawstydzony przyznaję, że nigdy wcześniej tam nie
byłem. To bowiem, co tam zobaczyłem, utwierdziło mnie w prze−
konaniu, że nasza codzienność nie musi być szara i beznadziejna.
A wszystko za sprawą kilku pasjonatów i gry, zwanej królewską.

Od kilkunastu lat, niekiedy kilka razy w roku, szachowe turnieje organizował
tam nieodżałowanej pamięci Stanisław Migdał, człowiek oddany środowisku,

wieloletni dyrektor szkoły, radny miejski kilku kadencji, a może nade wszystko
zapalony działacz sportowy. Działacz w najlepszym tego słowa znaczeniu, a nie
jakiś menedżer, wietrzący interes na piłkarskich transferach. Czy w ogóle są jeszcze
gdzieś tacy ludzie? W ten styczniowy dzień mogłem przekonać się, że ziarno zasiane
przez Pana Stanisława pięknie owocuje, znajdując kontynuatorów Jego dzieła.
Dość powiedzieć, że w pierwszym memoriale Jego pamięci uczestniczyło blisko osiem−
dziesięciu szachistów. Najmłodszy miał lat siedem, najstarszy osiemdziesiąt trzy,
byli mistrzowie FIDE i adepci, mający za sobą ledwie kilkanaście rozegranych
partii. Do Mokrzysk zjechali z Krakowa, Tarnowa, Bochni, Dębicy, przy szachow−
nicach zasiadły kilkuosobowe rodziny. By i taka, familijna atmosfera, panowała w
trakcie zawodów, zadbali gospodarze, a w szczególności wdowa po Panu Stanisła−
wie, Pani Józefa Migdał. Z pomocą przyszli włodarze Brzeska − burmistrz Jan
Musiał, jego zastępca Krzysztof Bigaj oraz pracownicy Biura Promocji i Rozwoju.
Nad stroną sportową panował niezastąpiony międzynarodowy mistrz Wiesław Ka−
sperek, od początku związany z turniejami szachowymi w Mokrzyskach. Nie za−
brakło wreszcie licznych sponsorów, dzięki którym zwycięzców uhonorowano pu−
charami i cennymi nagrodami rzeczowymi, a dyplomów i drobnych upominków
wystarczyło dla każdego uczestnika.

Bez fałszywej nutki przyznaję, że choć jako korespondent sportowy relacjonowa−
łem igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata w piłce nożnej i wiele imprez

najwyższej rangi, to doświadczenie z Mokrzysk było dla mnie czymś nowym i
niezwykłym, niespotykanym w Atlancie, Paryżu czy Moskwie. Byłem pod wraże−
niem autentycznej pasji ludzi, zarówno organizatorów, jak i zawodników, którzy
zasiedli do szachownic. Zbudowany byłem atmosferą prawdziwie sportowej rywa−
lizacji i już wpisałem w kalendarz obowiązkową obecność na następnych zawo−
dach memoriałowych…

Opuszczając gościnne Mokrzyska nasunęła mi się jeszcze refleksja, pozornie nie
mająca wiele wspólnego ze sportem. Otóż, kiedy podczas ostatniej sesji Rady

Miejskiej debatowano nad uchwałą o powiększeniu liczby punktów sprzedaży al−
koholu, pojawiły się poniekąd słuszne głosy o patologiach społecznych, jakie teore−
tycznie mogą nam zagrażać, gdy zwiększy się dostępność zakupu wódki i innych
napojów wyskokowych. Wydaje się jednak, że problem tkwi nie w ilości monopolo−
wych sklepów, lecz zapewnienia alternatywnych sposobów spędzania wolnego cza−
su. Gdyby podobnych imprez, do tej w Mokrzyskach, było więcej, wizja pijanego
społeczeństwa doprawdy nikogo by nie straszyła.

MAREK LATASIEWICZ
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− Panie Burmistrzu, nie da się
ukryć, że są ludzie, którzy czyha−
jąnie na Pana potknięcia i cieszą
się z niepowodzeń. Pierwszy rok
sprawowania władzy w tym
kształcie, w jakim została ona sfor−
mowana po wyborach, została
poddana krytyce przez Pana prze−
ciwników. Z drugiej strony, nie
można nie dostrzec wielu bardzo
pozytywnych zmian, jakie dokonu−
ją się w Brzesku. Czy w istocie ma
Pan tylko powody do satysfakcji,
czy też targa Pana sumienie, że cze−
goś nie udało się załatwić, a co
innego zostało po prostu przega−
pione albo wręcz zepsute?
− Zacznijmy od tego, że pewne reak−
cje − może nie przeciwników, ale przed−
stawicieli opozycji − już mnie tak nie
zaskakują, jak w trakcie sprawowa−
nia urzędu burmistrza w poprzedniej
kadencji. Mam świadomość, że opo−
zycja jest od tego, żeby krytykować i
biorę sobie do serca każdy rozsądny
głos. Nigdy jednak nie dam się spro−
wokować i nie zniżę do poziomu tych
polityków, którzy, mając za nic jakie−
kolwiek wartości, dążą jedynie do zre−
alizowania swych partykularnych ce−
lów. Uodporniłem się na powtarzające
się bezzasadne uszczypliwości kiero−
wane pod moim adresem i traktuję
je jako margines życia publicznego.
Wracając jednak do zasadniczej czę−
ści pytania, muszę powiedzieć, że w
minionym roku miałem więcej okazji
do satysfakcji niż powodów do zmar−
twień z poniesionych porażek.
− No, to proszę dokonać rozrachun−
ku.
− Przede wszystkim musi cieszyć po−
ziom zaawansowania inwestycji, ja−
kie w ubiegłym roku udało się zakoń−
czyć lub rozpocząć. To niezmiernie
ważna dziedzina działalności samo−

laczego nie mamy się chwalić rzeczywistymi osiągnięciami?! Starajmy się
wreszcie dostrzegać własne, choćby drobne sukcesy, a nie czekajmy tylko
na potknięcia sąsiadów − mówi w rozmowie z Markiem Latasiewiczem
burmistrz Brzeska Jan Musiał.

D

Nie muszę się
wstydzić

rządu lokalnego, bo właśnie nowe in−
westycje stwarzają szanse lepszego
funkcjonowania w przyszłości. Zatem
należy wymienić uruchomienie wiel−
kiego kontraktu z przedakcesyjnego
funduszu unijnego PHARE 2002, w
ramach którego zostanie wykonane w
gminie 45 km kanalizacji i 5 km dróg.
Z pewnością wpłynie to na poprawę
warunków ekologicznych i nie pozo−
stanie bez wpływu na rozwój firm już
istniejących oraz na decyzje poten−
cjalnych inwestorów. Prace dopiero się
rozpoczęły, natomiast w kwietniu od−
daliśmy do użytku nowoczesną krytą
pływalnię. Obiekt, jakiego Brzesko ni−
gdy wcześniej nie posiadało. Zakoń−
czony także został pierwszy etap ka−
nalizacji północnej części miasta, przy
ulicy Solskiego i Kołłątaja. Mieli też
powody do zadowolenia znani z wiel−
kiej aktywności mieszkańcy Poręby
Spytkowskiej, bowiem z końcem roku
został oddany do użytku w ich wsi
okazały budynek Domu Ludowego.
W Szczepanowie natomiast, na obcho−
dy jubileuszowe św. Stanisława, wy−
budowano chodniki i zagospodarowa−
no tamtejszy Ryneczek. Skoro
wspomniałem o chodnikach, to nie
można nie zauważyć, jak wiele z nich
zmieniło się po wymianie nawierzch−
ni w naszym mieście. Warto też wspo−
mnieć o otwarciu w Roku Niepełno−
sprawnych przedszkola integracyjnego.
Oczywiście, to zasługa ks. Józefa
Mularza, ale nie szczędziliśmy mu i
nie szczędzimy pomocy. W Szkole Pod−
stawowej nr 2 uruchomiliśmy zaś
kolejny oddział integracyjny. Na re−
monty szkół, w tym wymianę stolar−
ki okiennej, przeznaczyliśmy ponad
pół miliona złotych, co powinno dać
wymierne oszczędności w następnych
latach. Bezpieczeństwo natomiast
podniesie zainstalowanie sygnaliza−

cji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sol−
skiego i Głowackiego. Wreszcie, wy−
konaliśmy sporo prac, mających
wpływ na poprawę estetyki miasta,
by tylko wymienić odrestaurowanie
pomników św. Floriana i Nieznanego
Żołnierza. Mówię „wykonaliśmy”, bo
przecież nie jest to wyłącznie moja
zasługa, lecz wielu oddanych tym
sprawom ludzi.
− Muszę Panu przerwać, bo zno−
wu ktoś powie, że pozwalam Panu
na łamach BIM−u tylko na chwa−
lenie się.
− Ale dlaczego nie mamy się chwalić
rzeczywistymi osiągnięciami?! Staraj−
my się wreszcie dostrzegać własne,
choćby drobne sukcesy, a nie czekaj−
my tylko na potknięcia sąsiadów.
Naprawdę jestem dumny z faktu, że
funkcjonujące w Brzesku zakłady pro−
dukcyjne miały dobry rok. Tak, jak
browar Okocim, który miliony zain−
westował w modernizację zakładu, ale
również Can−Pack, sporo innych firm
budowlanych, usługowych i produkcyj−
nych. Nie należy im rzucać kłód pod
nogi, lecz pomagać, bo przecież to lo−
giczne, że im większe wypracują zy−
ski, tym większe środki w formie po−
datków odprowadzą do budżetu
miejskiego. Dlatego cieszę się również
z faktu, że w tak szybkim tempie
aktywizuje się rejon wokół obwodni−
cy i życzę jak najlepiej firmom, po−
wstającym w tamtym rejonie. A z tej
długiej listy nie wymieniłem jeszcze
klubów sportowych, licznych stowarzy−
szeń i straży pożarnych. Dzięki zwięk−
szonym przez samorząd dotacjom od−
noszą one coraz więcej sukcesów.
Uwieńczeniem udanego dla naszej
gminy roku były wyróżnienia, jakie
otrzymaliśmy na forum ogólnopol−
skim w konkursach „Bezpieczna gmi−
na”, Gmina przyjazna środowisku”
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czy „Nasza gmina w Europie”. Na−
prawdę, nie mamy się czego wstydzić.
− Aż strach pomyśleć, jak będzie
wyglądał bilans bieżącego roku,
skoro poprzeczka została zawie−
szona tak wysoko...
− Rzeczywiście, trzeba mieć świado−
mość, iż tak duże inwestycje nie będą
realizowane każdego roku. Ale chcę
Pana uspokoić, bo lista wyzwań wca−
le nie jest taka krótka.
− Nie traci Pan optymizmu?
− Nie, bo tym optymizmem napawa
mnie przede wszystkim prężność
brzeskich firm. Tych funkcjonujących
na placu Kupieckim i na Słotwinie,
ale także pojawiające się perspekty−
wy pozyskania potencjalnych inwe−
storów w miejscu byłej cegielni, czy
w pobliżu Pomianowskiego Stoku
oraz w innych miejscach miasta. Cze−
kamy na pozytywne sygnały z ich
strony o nowych projektach, bo roz−
wój gminy zależy przecież od kondy−
cji i prężności przedsiębiorstw funk−
cjonujących na naszym terenie.
− To jakby sprawa inwestorów, a
na czym koncentruje swą strate−
gię Urząd Miejski?
− Jednym z najważniejszych kierun−
ków naszych działań będą przedsię−
wzięcia związane z realizacją szeroko
rozumianych projektów proekologicz−
nych. Nie możemy przegapić jakiejkol−
wiek okazji, by sięgnąć po środki z
funduszy strukturalnych. Widzę tutaj
pole do wspólnego działania w ra−
mach Związku Międzygminnego. Po−
nadto będziemy przygotowywać do za−
gospodarowania Stok Pomianowski,
myślimy o budowie dworca autobu−
sowego, leży nam na sercu przyszłość
pałacu Goetza, zmiana oblicza brze−
skiego Rynku i wykorzystanie walo−
rów turystycznych Bocheńca. W nie−
dalekiej wreszcie perspektywie
chcielibyśmy zmierzyć się z budową
kładki nad Uszwicą, która połączy
ulice Krętą i Rzeźniczą. Natomiast
przesądzona jest już sprawa budowy
kolejnej sali gimnastycznej przy szko−
le w Jasieniu, a w kolejce czekają już
Okocim i Bucze. Palącym problemem
jest również uruchomienie taniego
budownictwa socjalnego. Na liście
przyszłych inwestycji znajdują się
ponadto budowa nowej biblioteki,
znalezienie miejsca na urządzenie re−
gionalnej izby pamięci oraz stworze−
nie domu dziennego pobytu dla osób
starszych. W kolejce czeka nasz wnio−
sek na prowadzenie odwiertów i wy−
korzystanie wód geotermalnych. Dzi−
siaj wydaje się nierealny, ale sprawy
nie należy przekreślać. Przede wszyst−

kim jednak nie można uciec od przy−
gotowywania następnych stref prze−
mysłowych, mając na uwadze budo−
wę, w niedalekiej przyszłości, zjazdu
z planowanej autostrady, która jesz−
cze bardziej „przybliży” nas do Kra−
kowa i da szansę na pozyskanie ko−
lejnych inwestorów.
− To plany na bliższą lub dalszą
przyszłość. Są jednak sprawy, któ−
re wymagają zajmowania się nimi
w sposób ustawiczny...
− ... ależ oczywiście. Myśląc o przy−
szłości, nie można ani na chwilę za−
pomnieć o sprawach związanych z
oświatą i tym wszystkim, co ma
wpływ na prawidłowy rozwój dzieci i
młodzieży. Ale to również sprawy
działań profilaktycznych, kultury,
opieki społecznej, to także dbałość o
funkcjonowanie i wygląd ulic, chod−
ników, skwerów, etc. Środki przezna−
czane dotychczas na te cele z pewno−
ścią nie mogą być w następnych latach
mniejsze. To wszystko, o czym mó−
wię, czyli ciągła troska o podnosze−
nie standardu życia mieszkańców, jest
− rzecz jasna − wpisane w strategię
rozwoju gminy, z uwzględnieniem za−
dań priorytetowych i określających
sposoby ich realizacji.
− Rysuje Pan bardzo optymistycz−
ną wizję rozwoju. Te wszystkie in−
westycje miejskie służą i będą słu−
żyć mieszkańcom, ale paradoks
polega na tym, że im więcej obiek−
tów użyteczności publicznej, tym
większe gmina musi ponosić ob−
ciążenia, by je utrzymywać.
− To słuszna uwaga: lepsze, bezpiecz−
niejsze i wygodniejsze życie kosztu−
je. A oczekiwania i potrzeby miesz−
kańców − co zrozumiałe − ciągle
wzrastają. Dlatego tak ważne jest, by
powstawało jak najwięcej nowych
firm, które będą tworzyć miejsca pra−
cy, by przedsiębiorstwa już istnieją−
ce oraz te powstające prosperowały
jak najlepiej. Tylko przy rosnących
dochodach będzie możliwe zaspoka−
janie coraz większych aspiracji spo−
łeczeństwa.
− Warto więc pomyśleć o oszczęd−
nościach.
− Dlatego m.in. ciągle minimalizuje−
my koszty utrzymania szkół, choćby
poprzez realizację wspomnianych pro−
jektów termoizolacyjnych i wymianę
stolarki okiennej. To także plan za−
stosowania odnawialnych źródeł ener−
gii, które chcemy zainstalować na
krytej pływalni. Własne ujęcie wody,
wykorzystanie baterii słonecznych czy
pomp cieplnych znacznie ograniczy
koszt utrzymania tego obiektu.

− Mieszkańcy chcieliby mieć gwa−
rancję, że ceny za wodę i ścieki
nie będą rosły.
− Absolutnie jest to sprawa prioryte−
towa, ale by tak się stało, to musimy
dokończyć kanalizację całej gminy,
która dzisiaj skanalizowana jest w
połowie, a w 90 procentach posiada
wodociągi. Koszt wykonania tych prac
jest jednak olbrzymi, sięga około trzy−
krotnej wysokości rocznego budżetu
gminy, czyli ponad 140 mln zł. Tym
niemniej, nie ma innej drogi, by my−
śleć o zminimalizowaniu opłat za
wodę i odbiór ścieków.
− To nie jest odkrywcze, że wszyst−
ko zależne jest od zasobności kasy.
Nie obawia się Pan, że w przypad−
ku gorszej koniunktury gospodar−
czej, nastąpi krach tych wszyst−
kich zamierzeń?
− Istotnie, sen z powiek spędzają mi
nieustannie rosnące wydatki i nie idą−
cy z nimi w parze przyrost dochodów.
Pojawiają się wszak i inne zagroże−
nia. Nie kryję, że wszystkich nas cze−
ka ogromne wyzwanie, związane z in−
tegracją Polski z Unią Europejską.
Nikt nie wie jeszcze, jakie wraz z nią
tak naprawdę będziemy musieli po−
nieść koszty. Trudno dziś przewidzieć,
jakie problemy mogą się pojawić w
związku z budową autostrady i drogi
wojewódzkiej 768 do mostu w Górce,
czy też kwestii dotyczących gospodar−
ki odpadami i doskonalenia zabez−
pieczenia przeciwpowodziowego. Oba−
wy muszą się też rodzić z dalszym
funkcjonowaniem spółek gminnych,
takich, jak BZK czy MPK, które na−
potykają na coraz większe trudności
w sprostaniu wyzwaniom gospodarki
rynkowej, często przy nieprzestrzega−
niu prawa przez konkurencję. Może
to dotyczyć nawet dobrze obecnie pro−
sperującej spółki MPEC.
− Od czasu do czasu pojawiają się
zarzuty petentów narzekających
na nie najlepiej funkcjonujący
urząd.
− Na szczęście, tych skarg nie ma zbyt
wiele, ale i mnie marzy się, by nasz
urząd był profesjonalny, nowoczesny
i przyjazny, by spełniał normy ISO.
Temu też służyło zatrudnienie wielu
ambitnych i wykształconych młodych
ludzi. Korzystając z okazji, chciałbym
podziękować wszystkim urzędnikom,
stowarzyszeniom, parafiom, policji,
straży, przedsiębiorcom za okazywa−
ną mi życzliwość, przychylność i
wspólną pracę, która przyniosła do−
tychczasowe efekty.

Rozmawiał
MAREK LATASIEWICZ
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My, radni Klubu Współpracy Samo−
rządowej, zaniepokojeni eskalacją wy−
stąpień na forum publicznym radne−
go Sejmiku Małopolskiego − Czesława
Kwaśniaka, wyrażamy dezaprobatę
do przedstawianych przez niego w
sposób tendencyjny i nierzetelny in−
formacji o faktycznych działaniach
oraz zamierzeniach samorządu lokal−
nego. Wprowadzając opinię publicz−
ną w błąd deprecjonuje on rangę
Urzędu Burmistrza Brzeska, Staro−
sty Powiatowego, radnych miejskich
oraz pracę wielu uczciwie wykonują−
cych swe obowiązki urzędników. Wy−
rażamy w związku z tym oburzenie
i nie godzimy się na to, by Czesław
Kwaśniak przypisywał sobie zasłu−
gi, do których nie ma żadnego pra−
wa. Wytyczone cele i zadania reali−
zowane są bowiem wysiłkiem wielu
członków naszego samorządu i przed−
stawicieli instytucji miejskich.
By przedstawić w złym świetle na−
szą wspólną pracę, radny
Kwaśniak przy każdej oka−
zji w demagogiczny sposób
wykorzystuje fakt podnie−
sienia opłat za wodę i od−
biór ścieków miejskich. Z
całą stanowczością raz jeszcze
pragniemy podkreślić, że Rada
Miejska podjęła wszelkie możli−
we starania, by jak najbardziej
zminimalizować te konieczne prze−
cież ubiegłoroczne podwyżki opłat i
ograniczyć wynikające z tego uciąż−
liwości dla mieszkańców gminy. Mię−
dzy innymi przekazaliśmy 300 tys.
złotych na dopłatę w celu obniżenia
podwyżek cen w/w usług. Również
dzięki dopłatom uniknięto wzrostu
cen wody i ścieków w roku bieżącym,
a ponadto środki (ok. 700 tys. zł) za−
inwestowane przez RWPiK w nowe
technologie uzdatniania wody przy−
czyniły się do odczuwalnej już w
czerwcu ub. roku znacznej poprawy
jakości miejskiej wody. Nie było w
tym żadnej zasługi i udziału radne−
go Czesława Kwaśniaka, który opro−
testowując podwyżki w Brzesku, sam
jako członek Rady Nadzorczej tar−
nowskiej Miejskiej Spółki Wodocią−
gi uczestniczył w procesie podwyżek
opłat za wodę i ścieki w Tarnowie.
Nie „wychodził” również − jak twier−
dzi wokoło − funduszy z PHARE (ok.
4 mln euro) na aktywizację południo−
wej części gminy (kanalizacja i bu−
dowa dróg w Okocimiu i Pomiano−

wej), gdyż środki te zostały pozyska−
ne dzięki zabiegom szerokiej rzeszy
urzędników, którzy przygotowali sto−
sowne wnioski ze wszech miar kom−
petentnie i profesjonalnie.
Czesław Kwaśniak eksponuje w swo−
ich wystąpieniach, iż winnymi nie−
ujęcia w strategii rozwoju wojewódz−
twa przebudowy drogi nr 768
(Brzesko − Szczurowa) oraz budowy
suchych zbiorników retencyjnych są
włodarze Brzeska i powiatu. Tymcza−
sem, to właśnie jego zadaniem jako
Radnego Wojewódzkiego jest wspie−
ranie na forum województwa reali−
zacji tego przedsięwzięcia, które na−
leży do kompetencji Marszałka i
Sejmiku Województwa Małopolskie−
go. Wszak popieranie inicjatyw
mieszkańców, których reprezentuje,
to jego powinność i obowiązek.
Warto przy okazji wspomnieć, że w
obecnej kadencji radny Kwaśniak w
ogóle nie uczestniczy w sesjach Rady

Powiatu i Miasta, lecz z niezwykłą
aktywnością i uporem godnym lep−
szej sprawy krytycznie ocenia dzia−
łalność tutejszego samorządu. Orga−
nizowane przez niego w tym celu
liczne konferencje łączy wspólny te−
mat: „co zepsuła obecna władza, ile
dzięki mnie zrobiono”. Niestety,
znajduje przy tym poparcie nie tyl−
ko miejscowych działaczy występu−
jących pod szyldami różnych partii
politycznych i wykorzystuje niewie−
dzę ludzi nie znających specyfiki
naszego regionu, a co gorsze − tylko
sobie znanymi sposobami dociera na
łamy lokalnych dzienników z infor−
macjami, które służą wyłącznie re−
alizacji jego partykularnych intere−
sów i wywołują powszechne
zamieszanie.
Warto też zastanowić się nad tym,
kogo naprawdę reprezentuje radny
Czesław Kwaśniak. Można mieć wąt−
pliwość, czy istotnie swoich wybor−
ców, bo kuriozalne wręcz są jego czę−
ste zmiany szeregów partyjnych

(AWS, ZChN, Wspólnota Samorzą−
dowa, Komitet Wspierający Marka
Ciesielczyka, LPR). Jeśli było mu to
wygodne, nie wahał się też występo−
wać jako polityk „niezależny”. A czy
nie stanowi dysonansu jego politycz−
na aktywność z pełnioną funkcją pro−
minentnego działacza związkowego
oraz fakt, że powołując się na trud−
ne warunki życia mieszkańców gmi−
ny i powszechną biedę, za swą „pu−
bliczną” działalność tylko w ubiegłym
roku zarobił ponad 100 tysięcy zło−
tych? Dane zaczerpnęliśmy z jawne−
go oświadczenia podatkowego radne−
go Czesława Kwaśniaka.
Z całą mocą pragniemy podkreślić,
że wyznajemy niezmiennie pogląd, iż
jedynym warunkiem dążenia do za−
pewnienia pomyślności całej brze−
skiej społeczności jest wielopłaszczy−
znowa współpraca wszystkich
samorządowców oraz ludzi mających
jakikolwiek wpływ na losy naszego

regionu. Szczególnie ważna
jest rola tych, którzy o
sprawach gminy współde−
cydują na forum organów
wojewódzkich i central−
nych. Boli więc, że nieusta−

jące wysiłki podejmowane
na rzecz tego porozumienia,

są pomijane, a nawet lekcewa−
żone. Nie pozwolimy traktować

się w sposób instrumentalny
przez ludzi uprawiających polity−
kierstwo i dla których jedynym ce−
lem jest dezawuowanie wspólnych
osiągnięć lokalnych samorządow−
ców. Miniony rok dostarczył aż nad−
to pozytywnych przykładów wy−
miernych osiągnięć naszej gminy.
Widzimy w nich cząstkę własnych
wysiłków, których nie będziemy
szczędzić także w następnych la−
tach. Nie uzurpujemy jednak sobie
prawa do wszystkich sukcesów, bo
przecież w ich realizacji uczestni−
czyło bardzo wielu ludzi.
Mimo pojawiania się niepokojących
sygnałów, wierzymy wciąż, że zgoda
i wspólna praca wszystkich kręgów
społecznych i politycznych zaowocu−
je poprawą życia mieszkańców brze−
skiej gminy, dając przy tym pełną sa−
tysfakcję ludziom, powołanym do
pełnienia funkcji publicznych.

Radni Klubu
Współpracy Samorządowej

Stanowisko Radnych Klubu Współpracy Samorządowej

W sprawie
 radnego

(Tekst kolportowany podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej, 28.01.2004 r.)
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STYCZNIOWA SESJA

Oprócz wniosków radnych, wpływały one też
od stowarzyszeń, wielu instytucji i zarządów
osiedli. Niestety, w świetle nowej ustawy gmi−
nom cofnięto szereg dotacji, pozostawiając je−
dynie nieco wyższy udział jednostek samo−
rządowych w podatku dochodowym od osób
fizycznych i prawnych.

Kładka zamiast BIM−u
Ten stan rzeczy nie pozwolił na zaplanowa−
nie w tym roku wielu inwestycji, na które
liczyli mieszkańcy. Radni próbowali mimo to
przeforsować zapewnienie dodatkowych środ−
ków na zupełnie nowe zamierzenia. − Skła−
dam formalny wniosek o umieszczenie w bu−
dżecie budowy kładki dla pieszych z centrum
miasta na osiedle Zielonka. O tę inwestycję
mieszkańcy zabiegają już od kilku lat, jest
nią też zainteresowany PSS − przekonywał
Krzysztof Dudziński. − Jestem w stanie
określić także źródła finansowania tego za−
dania. Proponuję przesunąć na ten cel środ−
ki z budowy drogi na Podbłoniu w Buczu,
część środków z funkcjonowania BIM−u oraz
część środków, przeznaczonych na zatrud−
nienie audytora w Urzędzie Miejskim.

I pałac, i kładka
Także radna Anna Kądziołka−Kuku−
rowska zaniepokojona była planami inwe−
stycyjnymi gminy: − 12 procent środków bu−
dżetowych przeznaczonych na inwestycje w
tym roku to za mało. W poprzednich latach
gmina wydawała na te zadania o wiele więcej.
Uważam, że powinny się znaleźć pieniądze
zarówno na pałac Goetzów, jak i na kładkę.
Dyskusję nad budżetem uciął Zbigniew
Mastalerz, który przedstawił stanowisko
rajców skupionych w klubie „Inicjatywa Rad−
nych dla Brzeska”: − Nie chcemy ponosić od−
powiedzialności za kształt tego budżetu, gdyż
żadne sugestie radnych opozycyjnych nie
były brane pod uwagę na etapie opracowy−
wania projektu.

Większość przegłosowała
− Gmina nie może tak intensywnie inwe−
stować, jak było to w ostatnich latach, cho−

tyczniowa sesja budżetowa stała się poligonem walk radnych o wprowadzenie
do planu tegorocznych inwestycji nowych zamierzeń. Niestety, uwarunkowania
finansowe gminy nie pozwoliły włodarzom rozwinąć pełnego wachlarza zadań
oczekiwanych przez mieszkańców od lat, a wciąż nie zrealizowanych. − Jesteśmy
wszyscy zgodni co do tego, że najważniejsze są inwestycje związane z
rozbudową sieci wodociągowo−kanalizacyjnej − mówi burmistrz Brzeska, Jan
Musiał. − Zdaję sobie również sprawę, iż oczekiwania radnych w stosunku do
budżetu były o wiele większe…

S

ciaż i tak na ten rok zaplanowaliśmy kon−
tynuację i rozpoczęcie kilkunastu przed−
sięwzięć. Trzeba się liczyć z tym, iż każda
oddana do użytku inwestycja generuje
koszty związane z jej utrzymaniem i eks−
ploatacją − bronił budżetu burmistrz Mu−
siał. − Oczywiście, zdaję sobie sprawę z tego,
że budowa kładki nad Uszwicą jest bardzo
ważna i nie wykluczam możliwości wpisa−
nia jej do budżetu jeszcze w tym roku, jeśli
uda się wygospodarować jakieś środki i
wykupić grunty. Chcemy pozyskać sporo
pieniędzy z zewnątrz, ale jednocześnie sami
musimy mieć zabezpieczone fundusze wła−
sne. Bardzo ważne jest opracowanie doku−
mentacji na uzbrojenie Pomianowskiego
Stoku. Wykonanie tego zadania podniesie
atrakcyjność działek tam usytuowanych,
a ze sprzedaży będziemy mogli pozyskać
pieniądze na kolejne inwestycje.
W głosowaniu nad uchwałą budżetową dla
gminy na 2004 rok większość radnych zgo−
dziła się z argumentacją burmistrza. Bu−
dżet poparło 13 z nich, 8 było przeciwnych.
Tegoroczne dochody wyniosą 44.162.824 zł,
natomiast wydatki zamkną się kwotą
48.874.360 zł. Deficyt w wysokości
4.711.536 zostanie pokryty z zaciąganych
pożyczek w kwocie 1.500.000 zł, nadwyżki
środków na rachunku bieżącym w wyso−
kości 800.000 zł oraz z zaciąganych kredy−
tów w kwocie 2.411.536 zł.

Więcej „monopolu”
Sporo kontrowersji wywołał także projekt
uchwały dotyczącej zwiększenia ilości punk−
tów sprzedaży alkoholu na terenie gminy.
Liczba punktów dystrybucji napojów za−
wierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wy−
jątkiem piwa) wzrośnie z 38 do 60, nato−
miast ilość zezwoleń dla gastronomii z 32
do 45. Podniesienie limitu podyktowane
zostało potrzebami rynku i możliwościami
pozyskania dodatkowych środków na re−
alizację założeń Gminnego Programu Pro−
filaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Janina Drużkowska−
Cader podjęła jednak próbę walki o od−

rzucenie projektu uchwały: − Dostępność
alkoholu w gminie jest wysoka, a wiadomo
przecież, że alkoholizm powoduje rozpad ro−
dzin, patologie, młodzież coraz wcześniej
rozpoczyna inicjację alkoholową. Tą uchwa−
łą wpłyniemy na losy naszych mieszkań−
ców. Powinniśmy się kierować Gminnym
Programem Profilaktyki, a ta uchwała jest
z nim niezgodna. 60−procentowy wzrost...
Czyje to lobby? Mimo twardej postawy rad−
nej, uchwała została podjęta.

Timer i kłódka
Podczas obrad nie zabrakło także –  delikat−
nie ujmując – niesmacznych akcentów.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Brzezo−
wieckie Katarzyna Pacewicz−Pyrek
wręczyła przewodniczącemu RM, Lecho−
wi Pikule „timer” kuchenny (w związku
z ograniczaniem czasu wystąpień uczestni−
ków posiedzenia do 5 minut), a Maria Ką−
dziołka, przewodnicząca Zarządu Osiedla
Kościuszki−Ogrodowa przekazała kłódkę, (na
znak tego, że nie została dopuszczona do
głosu). Burzę wywołała zmiana w statucie
Rady Miejskiej, mająca w zamierzeniu ini−
cjatorów poprawki porządkować tok posie−
dzeń, a nie − jak niektórzy próbowali inter−
pretować − ograniczyć im prawo głosu. Punkt
6. paragrafu 14. mówi wszak jednoznacz−
nie: „Przewodniczący może udzielić głosu
osobie nie będącej radnym”, a pkt. 4. precy−
zuje: „Radny nie może zabrać głosu bez
udzielenia mu głosu przez Przewodniczące−
go Rady”.
Niektórzy z obecnych na sali odebrali tę ma−
nifestację jako żart, ale większość przyjęła
ją  jako przejaw niepotrzebnej frustracji oraz
deprecjacji rangi Rady Miejskiej i roli jej
Przewodniczącego. W obronie dobrych oby−
czajów stanęła radna Kądziołka−Kukurow−
ska, przestrzegając przed powtarzaniem się
podobnych incydentów. – Nie czyń drugie−
mu, co tobie niemiłe  – nawoływała radna. –
Nieraz do głosu nie mogli dojść państwo, ale
można to załatwić z jakąś kulturą, taktem,
człowieczeństwem, humanitaryzmem. Mimo
wszystko Rada stara się o miasto, stara się
o jedną czy drugą wioskę, więc takie zacho−
wanie jest nieładne, nieeleganckie. Dlatego
uważam − jako jedna z najstarszych spo−
śród państwa − czegoś podobnego nie po−
winno być, bo to będzie żerem  dla tych,
którzy są przeciwko nam. Przecież nie kto
inny, ale 35 tysięcy ludzi nas wybrało. Pra−
cujemy najlepiej  jak potrafimy, wybraliśmy
spośród nas przewodniczącego rady, zagło−
sowaliśmy większością, więc jakiś szacunek
dla tego człowieka winien być – mówiła ura−
żona radna Kądziołka−Kukurowska. – Ta−
kich „prezentów” Pan Przewodniczący za
pracę od 1990 roku dla dobra naszego mia−
sta i całej gminy otrzymywać nie powinien.

IRENEUSZ WĘGLOWSKI

Budżet trudnych decyzji
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Z pewnym opóźnieniem, ale z satys−
fakcją, powracamy do grudniowego
Święta Kupców, w którym swój udział
zaznaczyli przedstawiciele brzeskie−
go oddziału Krakowskiej Kongrega−
cji Kupieckiej. Uroczystość rozpoczęła
msza w krakowskim kościele św. Bar−
bary. Po nabożeństwie odbył się prze−
marsz uczestników wraz z członkami
Bractwa Kurkowego i w towarzy−
stwie orkiestry wojskowej na krakow−
ski Rynek, gdzie zostało odczytane
„Orędzie Kupieckie”.

Z Rynku pochód podążył do Magistratu, gdzie
w Izbie Kupieckiej odbyła się oficjalna część
uroczystości, w której uczestniczyli m.in. wo−
jewoda małopolski, liczni posłowie i senatoro−
wie RP. Najlepszym przedsiębiorcom wręczo−
no nagrody i odznaczenia, według starego
ceremoniału dokonano pasowania kandyda−
tów na kupców. Później, podczas okoliczno−
ściowego przyjęcia, toczyły się dyskusje o szan−
sach i zagrożeniach polskiego kupiectwa w
Unii Europejskiej. Nasze członkostwo w struk−
turach UE kupcy postrzegają jako szansę na
rozwój gospodarczy, jednak obawiają się eks−
pansji na naszym rynku wielkich sieci han−
dlowych, które są ogromnym zagrożeniem dla
rzeszy drobnych handlowców.
Dużo powodów do radości i dumy, w trakcie
krakowskich uroczystości, mieli brzescy kup−
cy, licznie reprezentowani przez oddział brzeski
Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Prezes od−
działu, Mirosław Niedziałkowski, otrzy−
mał Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez pre−
zydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, a
wiceprezes Katarzyna Pacewicz otrzymała
medal Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej za
zasługi na rzecz organizacji. Duże wyróżnienie
spotkało Bogdana Baranka, który w imie−
niu wszystkich pasowanych na kupców odczy−
tał rotę przysięgi. Wraz z nim z brzeskiego od−
działu KKK pasowani na kupca, poprzez
uderzenie w ramię starodawnym łokciem, zo−
stali: Renata Mamica, Barbara Kopacz
i Zbigniew Mastalerz. Pasowani wypowie−
dzieli prastarą regułę „ku chwale ojców naszych,
na pożytek dzieci naszych”.
Grudniowe obchody Święta Kupca miały wy−
jątkowy charakter, rozpoczynały bowiem ob−
chody 600−lecia powstałej w 1410 r. organizacji
kupieckiej, której tradycje stara się kultywo−
wać Krakowska Kongregacja Kupiecka.

RC

Świetlica
W kinie „Bałtyk” otwarta została
świetlica dla młodzieży, której naj−
większym atutem jest kafejka in−
ternetowa, wyposażona w osiem
stanowisk komputerowych z do−
stępem do sieci. Uruchomienie
placówki jest wielkim sukcesem
Miejskiego Ośrodka Kultury, któ−
ry od lat starał się ożywić to miej−
sce oraz stworzyć dla dzieci cie−
kawą alternatywę na spędzanie
wolnego czasu.
Cztery komputery przekazane zosta−
ły MOK−owi przez sklep „Albert”, ko−
lejne zakupiono ze środków Zarządu
Osiedla Kościuszki. Między innymi
temu celowi służył, zorganizowany w
lecie ubiegłego roku, Międzyosiedlowy
Piknik Rodzinny. Środki wykorzysta−
no obecnie na zakup niezbędnego wy−
posażenia lokalu. − Cieszę się, że świe−
tlica wreszcie powstała, gdyż brak
takiego miejsca dotkliwie odczuwali
najmłodsi. Oczywiście będzie ona słu−
żyła wszystkim, nie tylko mieszkań−
com okolicznych osiedli − mówiła pod−
czas uroczystości otwarcia placówki
Maria Kądziołka, przewodnicząca Za−
rządu Osiedla Kościuszki.
Radości z uruchomienia kafejki nie
kryła też dyrektorka Miejskiego
Ośrodka Kultury, Małgorzata Cuber:
− Do otwarcia świetlicy nigdy by nie

doszło, gdyby nie wsparcie sponsorów.
To właśnie z ich środków zakupiliśmy
sprzęt i wykonaliśmy niezbędne re−
monty. Teraz można tutaj nie tylko ko−
rzystać z dobrodziejstw Internetu, ale
również wypić kawę, porozmawiać,
spotkać się ze znajomymi.
Świetlica, mieszcząca się na piętrze
kina Bałtyk, czynna jest codziennie.
Najmłodsi płacą tylko za korzystanie
z komputerów po 2 zł za godzinę. Uro−
czystego otwarcia świetlicy dokonał
burmistrz Jan Musiał.        (IW)

Święto
kupców

Brzescy policjanci podsumowali ubie−
gły rok pracy. Trzeba przyznać, że mie−
li jej niemało. Statystyki odnotowały
ponad 15 tysiący przestępstw, podczas
gdy w roku 2002 było ich niewiele
ponad 2 tys.
Mieszkańcy jednak nie muszą się oba−
wiać gwałtownego wzrostu przestępczo−
ści, bo powyższe liczby nie oddają
rzeczywistego obrazu działań funkcjona−
riuszy. Statystyki „skoczyły” w momen−
cie rozwikłania sprawy jednego z niepu−
blicznych zakładów opieki zdrowotnej,
działającego na terenie Brzeska. Wyłu−
dzał on od ówczesnej Kasy Chorych pie−
niądze za usługi medyczne, których fak−
tycznie nie świadczył. Działanie polegało
na dopisywaniu wizyt pacjentom nie ko−
rzystającym z porad lekarzy. Policyjne

dochodzenie objęło więc swym zasięgiem
setki osób, które nieświadomie zostały
zamieszane w tę sprawę.
Komenda Powiatowa Policji w minio−
nym roku odnotowała ponadto 275 kra−
dzieży, 234 włamania, 187 rozbojów, 32
bójki i pobicia oraz dwa gwałty i jedno
usiłowanie zabójstwa. Jak twierdzi na−
czelnik Sekcji Prewencji KPP w Brze−
sku, komisarz Piotr Wójciak, dane te
niewiele różnią się od tych z roku mi−
nionego. Odnotowano natomiast popra−
wę wskaźnika wykrywalności prze−
stępstw. W 2003 roku wyniósł on 97 proc.
podczas, gdy w roku 2002 nieco prze−
kraczał 79 proc. Niepokojący jest fakt,
że jedna piąta wszystkich przestępstw
dokonana została przez nieletnich.

(IW)

Pozorny wzrost

zaprasza
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Mija pół roku od momentu,
gdy Antoni Zawartka, miesz−
kaniec osiedla Zielonka w
Brzesku, złożył w prokuratu−
rze zawiadomienie o popeł−
nieniu przestępstwa przez
GDDKiA oraz WIOŚ w Kra−
kowie, w związku z uciążli−
wościami wynikającymi z
eksploatowania obwodnicy.
Nie widać jeszcze efektów
prokuratorskiego dochodze−
nia, ale zdesperowani brzesz−
czanie liczą na rychłe rozwi−
kłanie sprawy.

Wojewódzki Inspektorat Ochro−
ny Środowiska wielokrotnie
zwracał uwagę administratoro−
wi drogi, czyli Generalnej Dyrek−
cji Dróg Krajowych i Autostrad
oddział Południowo−Wschodni w
Krakowie, na przekroczenie w
niektórych punktach pomiaro−
wych norm hałasu. Mimo dobu−
dowania ekranów akustycznych
problem pozostał. W związku z
tym od momentu otwarcia dla
ruchu w 2001 r. WIOŚ nigdy nie
wyraził zgody na użytkowanie
jezdni. Generalna Dyrekcja od−
wołała się od tej negatywnej
decyzji do Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska, który jed−
nak podzielił opinię niższej in−
stancji. Potem sprawa trafiła do
NSA.
Antoni Zawartka już dwukrot−
nie składał wizytę w brzeskiej
prokuraturze. Dostarczył m.in.
pełnomocnictwo podpisane
przez siedemnastu mieszkań−
ców osiedla Zielonka. Zaniepo−
kojony jest jednak, że od dłuż−
szego czasu nic w sprawie nie
drgnęło. Jak dowiedzieliśmy się
w Prokuraturze Rejonowej, od 1
stycznia sprawę obwodnicy prze−
jął inny prokurator. Potrzebuje
on jednak czasu na zapoznanie
się z aktami. Zapewne w naj−
bliższym czasie zostanie skon−
struowany konkretny akt oskar−
żenia do sądu.

(IW)

Opłatek w Cechu

Już tradycyjnie Cech Rzemieślników
oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców
zorganizował diecezjalne spotkanie
opłatkowe. Uczestniczyło w nim około
150 osób. Wśród zaproszonych gości byli:
ks. infułat Władysław Kostrzewa, ks.
dziekan Zygmunt Bochenek, opiekun
brzeskiego rzemiosła ks. kanonik Jó−
zef Mularz, proboszcz parafii Matki
Boskiej Częstochowskiej ks. dr Stani−
sław Marek, senator Mieczysław Mie−
tła, posłowie Aleksander Grad i Wie−
sław Woda, prezydent Tarnowa
Mieczysław Bień, starostowie powia−
tów tarnowskiego, bocheńskiego, brze−
skiego  i Dąbrowy Tarnowskiej, przed−
stawiciele cechów z Limanowej, Nowego
Sącza, Bochni, Dąbrowy Tarnowskiej,
Dębicy, Pilzna i Tarnowa. Nie mogło
zabraknąć także przedstawicieli władz
naszego miasta, które reprezentowali
zastępcy burmistrza Krzysztof Bigaj i
Bogdan Dobranowski, sekretarz Bo−
gusław Babicz oraz przewodniczący
Rady Miejskiej Lech Pikuła.

Okolicznościowe życzenia złożył zebra−
nym starszy brzeskiego cechu Wiesław
Chmielarz, a uroczystość uświetniła
młodzież Zespołu Szkół Ponadgimna−
zjalnych nr 1, wykonując specjalnie na
tę okazje przygotowany program słow−
no−muzyczny. Po występie młodzieży,
prezes Rady Izby Rzemieślniczej oraz
Małej i Średniej Przedsiębiorczości w
Tarnowie − Czesław Skalski przeka−
zał upominki. Po wspólnej modlitwie i
błogosławieństwie udzielonym przez ks.
infułata, zebrani zasiedli do suto za−
stawionego stołu, przygotowanego
przez właścicieli restauracji „Galicyj−
ska” − Annę i Kazimierza Kuralów.
Wypieki przekazali pp. Alfawiccy i
Wolszowie. Dyskusje przy stole kon−
centrowały się wobec sytuacji rzemieśl−
ników i przedsiębiorców po wejściu
Polski do Unii Europejskiej.
Dochód ze sprzedaży zdjęć, przekaza−
nych przez zakład fotograficzny pp.
Zaczyńskich, przekazano na potrze−
by dzieci z brzeskiej „Ochronki”.   RC

W rękach
nowego

prokuratora

Fot. R. Cuber

Na IV Balu Magistrackim szampańska zabawa trwała do rana. Cieszą się też siostry
służebniczki, które na prowadzony Dom Pomocy Społecznej w Brzesku, otrzymają
znaczny zastrzyk finansowy, pochodzący z dotacji uczestników balu.      Fot. R. Najdała
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Zabija po cichu
Pani Zofia, matka poszkodowanej czte−
rolatki słyszała o tlenku węgla, jednak
nie dopuszczała myśli, że nieszczelny
komin może znajdować się u niej w
domu. − Kiedyś myślałam, aby przegląd−
nął go kominiarz, później o tym zapo−
minałam. Obecnie będę robiła to co pół
roku − mówi wystraszona kobieta.
Feralnej nocy mamę Ani obudziła trój−
ka pozostałych dzieci. Krzykiem oznaj−
miły, że ich siostra nie oddycha. − We−
zwałam pogotowie, które bardzo szybko
przyjechało. Dzięki natychmiastowej
pomocy moje dziecko zostało uratowa−
ne. Jeszcze kilka minut, a nie zobaczy−
łabym jej więcej − ze łamami w oczach
wspomina pani Zofia.
Ania wróciła już do domu, czuje się do−
brze i być może zapomni o całym zda−
rzeniu. − Dziecko trafiło na nasz oddział
świadome. W trakcie obserwacji nie było
żadnych powikłań neurologicznych. Uwa−
żam, że nie ma ryzyka poważnych na−
stępstw przebytego zatrucia − sądzi
Krzysztof Kasperczyk, ordynator Od−
działu Dziecięcego brzeskiego szpitala.
Okazuje się, że Ania nie była jedynym
pacjentem brzeskiego szpitala, którego
w ostatnim czasie leczono z zatrucia
tlenkiem węgla, zwanego też czadem.
Brzeskie pogotowie do tego typu zda−
rzeń wyjeżdżało kilkakrotnie. − Pamię−
tam, że przyjechaliśmy do jednego z
mieszkań, gdzie wezwano nas do kobiety
z bólami serca. W trakcie badań jej mąż
zaczął uskarżać się na zawroty głowy.
Później okazało się, iż oboje zatruli się
tlenkiem węgla − mówi Adelina Sku−
piewska, ordynator Oddziału Ratunko−
wego przy szpitalu w Brzesku.
Czad jest nazywanym cichym zabójcą,
gdyż nie można go wyczuć w powietrzu.
Wdychany przez człowieka w jego płu−
cach łączy się z hemoglobiną, która „do−
starcza” go, zamiast tlenu, do komó−
rek. W rezultacie dochodzi do
niedotlenienia objawiającego się zawro−
tami głowy, zaburzeniami świadomo−
ści i osłabieniem. Zatrucie tlenkiem

Dosłownie minuty dzieliły jedną z rodzin w Brzesku od tragedii. Wydobywający się
tlenek węgla z nieszczelnej instalacji kominowej był przyczyną zatrucia 4−letniej Ani.
Dzięki szybkiej akcji pogotowia dziecko udało się uratować. W domu w tym czasie
przebywali rodzice dziewczynki oraz trójka jej rodzeństwa. Nieszczelna instalacja
znajdowała się tylko w pokoju czterolatki. Nie był to jedyny przypadek zatrucia
tlenkiem węgla w powiecie. Brzeskie pogotowie do tego typu zdarzeń w ostatnim
czasie wyjeżdżało parokrotnie. Na szczęście, wszystkich udało się uratować.

węgla może doprowadzić do śmierci. −
Pierwszą pomocą w tego typach przy−
padkach jest wyniesienie poszkodowa−
nego z pomieszczenia, w którym ulat−
niał się gaz, najlepiej na świeże
powietrze − radzi dr Skupiewska. Prze−
bycie zatrucia może odbić się później−
szymi powikłaniami. − Zależy to od
wieku pacjenta, chorób współistnieją−
cych oraz stężenia gazu we wdychanym
powietrzu. Niebagatelną rolę odgrywa
szybkość udzielanej pomocy − dodaje
ordynator Skupiewska.
Czad powstaje wskutek niepełnego spa−
lania węgla lub drewna, przy niedosta−
tecznym dopływie tlenu. Również uży−
wany w gospodarstwie domowym gaz
świetlny zawiera około 10−15 proc. tlen−
ku węgla. Do pomieszczeń może dostać
się, jeżeli jest nieszczelna instalacja
kominowa lub wadliwie funkcjonuje
urządzenie grzewcze, w tym także sto−
sowane w łazienkach przepływowe
ogrzewacze wody. Niemałą rolę odgry−
wa także instalacja wentylacyjna. Aby
uniknąć zatruć tlenkiem węgla, powin−
no się, przynajmniej raz w roku, spraw−
dzać te urządzenia. Powinni oczywiście
zrobić to fachowcy. Koszt takiej kon−
serwacji to kilkadziesiąt złotych. Nie−
co więcej można wydać na czujnik, któ−
ry zasygnalizuje, gdy stężenie tego
niebezpiecznego gazu w pomieszczeniu
będzie przekroczone. Ale czy życie nie
jest tego warte?       (wro)

Cztery nowe poradnie uruchomio−
no w brzeskim szpitalu. Dzięki pod−
pisaniu kontraktu z NIZ, pacjenci
będą mogli uzyskać porady specja−
listów z zakresu kardiologii, hema−
tologii, nefrologii i logopedii.
Do tej pory chorzy wymagający lecze−
nia w takich poradniach musieli jeź−
dzić do innych miast. Po rozszerzeniu
przez szpital zakresu udzielanych po−
rad, leczenie będzie możliwe na miej−
scu, w Brzesku. Na razie poradnie
otwarte są kilka dni w tygodniu. Jed−
nak jak zapewnia dyrektor szpitala
Józefa Szczurek, w miarę wzrasta−
jących potrzeb czas ich pracy zostanie
wydłużony.      (wro)

Nowy Okocim?
Tyz dobry...

Na sklepowych półkach dostępne jest
nowe piwo „Okocim”. Choć pojawie−
niu się produktu nie towarzyszy in−
tensywna kampania promocyjna, o
fakcie tym doskonale wiedzą wytraw−
ni koneserzy złocistego trunku. „Oko−
cim” wprowadzono właśnie z myślą
o nich. Kanałem komunikacyjnym nie
jest spot telewizyjny czy reklama pra−
sowa, lecz przekaz ustny − spontanicz−
ne rekomendacje znawców dobrego
okocimskiego piwa.
„Okocim” zastąpił na sklepowych
półkach „Okocim Jasne Pełne”. Jego
smak oparty jest na sprawdzonej, ory−
ginalnej okocimskiej recepturze. Piwo
zawiera 12,5% ekstraktu i 5,8% al−
koholu. Dostępne jest w butelce
zwrotnej i puszce o pojemności 500
ml, a stylistyka opakowania nadaje
marce wyrazisty charakter i zdecydo−
wanie wyróżnia ją spośród innych
piwnych produktów. Atrakcyjna sza−
ta graficzna z pewnością zachęci kon−
sumentów do sięgnięcia po nowy
„Okocim”.
− W swoim założeniu jest to piwo dla
wybranych, dla koneserów. Jego wpro−
wadzenie oparte jest na nieformal−
nej komunikacji − „famie”, która nie
ma nic wspólnego z komercyjnym
przesytem reklamowym. Przy laun−
chu tego produktu stawiamy na re−
komendacje samych konsumentów
podawane z ust do ust − to najsku−
teczniejsza „reklama” − mówi Arka−
diusz Dobosz, senior brand mana−
ger w Carlsberg Okocim S.A.

Więcej poradni

Ordynator brzeskiego pogotowia
dr Adelina Skupiewska   Fot. Ł. Wrona
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Z końcem roku szkolnego 2002/03
przestał istnieć internat przy Zespo−
le Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Brzesku. Na miejscu zlikwidowa−
nej placówki Starostwo Powiatowe
powołało do życia schronisko mło−
dzieżowe na 140 osób. Dzisiaj jed−
nak przygotowane jest na przyjęcie
około 80 gości, pozostałe pokoje
wymagają remontu i doposażenia.

Kiedy odwiedziłem z początkiem grud−
nia budynek byłego internatu, zajętych
było tylko kilka miejsc, a w części po−
mieszczeń trwały prace remontowe. O
przyczyny tego stanu rzeczy zapytałem
dyrektorkę schroniska − Jolantę Bach.
− Generalnie dysponujemy miejscami
w pokojach czteroosobowych, staramy
się jednak uatrakcyjnić naszą ofertę,
dlatego przygotowujemy cztery pokoje
o podwyższonym standardzie, z wła−
snym węzłem sanitarnym. Będą to dwa
pokoje jednoosobowe i dwa dwuosobo−
we. Remontujemy także pomieszczenie,
w którym znajdzie się kuchnia z peł−
nym wyposażeniem. Jak na razie,
mamy niewielu klientów, ale mam na−
dzieję, że to się zmieni. Chcielibyśmy
organizować obozy, zielone szkoły, kur−
sy i wtedy uruchomilibyśmy także
dużą, dobrze wyposażoną kuchnię i
świetlicę z telewizorem, z dostępem do
programów satelitarnych.
Warto dodać, że schronisko dysponuje
własną stroną internetową, na której
widnieją wszystkie najważniejsze in−
formacje, które być może pomogą w za−
pełnieniu miejsc noclegowych. Atrak−
cyjne są także ceny; dla młodzieży z
terenu powiatu brzeskiego − 4 zł., dla
młodzieży spoza powiatu i nauczycieli
−7,50 zł, dla dorosłych 10 zł.         RC

Rodzinne  stowarzyszenie

Wychodząc naprzeciw ogromnej potrzebie
wspierania rodzin z dobrymi, polskimi,
chrześcijańskimi tradycjami, 2 paździer−
nika 2003 roku zawiązano przy Parafii
pw. Miłosierdzia Bożego w Brzesku Sto−
warzyszenie Rodzin Katolickich, stając się
tym samym oddziałem SRK Diecezji Tar−
nowskiej. Otwarcia Walnego Zgromadze−
nia dokonał ks. proboszcz Józef Mularz.
Uczestniczyli w nim m.in. goście z Zarzą−
du Głównego − ks. Janusz Kłeczek i Mi−
rosław Swoszowski. Od tej pory
rodziny zrzeszone w stowarzyszeniu
wszechstronnie działają na rzecz rodziny,
a w szczególności wspomagają rodziny ka−
tolickie w kształtowaniu życia małżeń−
skiego i rodzinnego oraz formują posta−

wy apostolskie zgodnie z
zasadami Ewangelii.
Do zadań stowarzysze−
nia należy m.in. wspie−
ranie rodziny jako wspól−
noty życia i miłości, życie
zgodne z Kartą Praw
Rodziny, troska o każde
życie ludzkie, od poczę−
cia aż do naturalnej
śmierci, praca wycho−
wawcza wśród dzieci i
młodzieży, wszechstron−
na pomoc rodzinie,
zwłaszcza wielodzietnej,

organizowanie spotkań, sympozjów, ka−
techez przedmałżeńskich, poradni przed−
małżeńskich oraz imprez kulturalno−
rozrywkowych i rekreacyjnych.
Ostatnie działania SRK przy parafii Mi−
łosierdzia Bożego w Brzesku skoncentro−
wały się na zorganizowaniu Mikołajek dla
dzieci z rodzin patologicznych i Sylwestro−
wego Balu Bezalkoholowego w restaura−
cji Galicyjska. Swą cenną pomocą służyły
członkinie Domowego Kościoła.
Przy okazji członkowie SRK składają
podziękowania burmistrzowi Brzeska,
Janowi Musiałowi, za przychylność
i serdeczność oraz finansowe wspar−
cie, jakiego udziela przedsięwzięciom
stowarzyszenia.        (AP)

15 stycznia w sali wystawowej MOK,
z inicjatywy Stowarzyszenia Porozu−
mienie doszło do spotkania przed−
stawicieli  ponad 20 stowarzyszeń i
organizacji, działających na terenie
naszej gminy. Była to okazja do za−
prezentowania ich celów działania,
ale także pochwalenia się osiągnię−
ciami. Spotkanie prowadził radny
miejski Zbigniew Mastalerz.
Organizatorzy zadbali o to, aby w zmie−
nionych warunkach (Ustawa o Pożytku
Publicznym i Wolontariacie), zebrani
mogli dowiedzieć się o nowych zasadach
finansowania stowarzyszeń. Sprawy te
omówił M. Kurek; sekretarz gminy
Dębno. Analizowano także współpracę
władz samorządowych ze stowarzysze−
niami i organizacjami na terenie naszej
gminy. Sytuację tę oceniali i odpowia−
dali na pytania obecni na spotkaniu
burmistrz Brzeska Jan Musiał i sta−
rosta Grzegorz Wawryka. Wszyscy

Schronisko
czeka na gości

Petycja za ZUS−em

uczestnicy doszli także do wspólnego
wniosku o konieczności powołania w
naszym mieście delegatury Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych i podpisali
stosowną petycję. Zarówno burmistrz
jak i starosta mówili o działaniach po−
dejmowanych przez władze miejskie i
powiatowe w tej kwestii i potrzebie po−
parcia tych działań przez forum stowa−
rzyszeń i organizacji. Jak obliczyli brze−
scy przedsiębiorcy, biorąc pod uwagę
konieczność dojeżdżania do Bochni, tracą
rocznie około 1 mln zł.          RC

Uczestnicy Balu Bezalkoholowego niemal w komplecie.
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spaniały niegdyś neobarokowy pałac Goetzów  z końca XIX i początków
XX wieku już kilka lat stoi opuszczony i... szybko niszczeje. Mimo to
nadal należy do najcenniejszych zabytków architektury rezydencjonalnej
w województwie małopolskim.

W

Jeszcze w 1944 roku znajdował się
on w znakomitym stanie. Posiadał

nie tylko bogaty wystrój, ale także kom−
pletne wyposażenie wnętrz: zabytkowe
meble, cenne obrazy, rzeźby, tapicerie,
myśliwskie trofea, a nawet zastawy sto−
łowe i naczynia kuchenne. Oprawą jego
był dobrze utrzymany park ze znajdują−
cą się w jego zachodniej części reprezen−
tacyjną bramą wjazdową, kordegardą,
cieplarniami, ujeżdżalnią, bażanciarnią
i kilkoma budynkami mieszkalnymi. Był
wiec taki, jakim zostawili go ostatni jego
właściciele, Antoni i Zofia Goetzowie,
uchodząc we wrześniu 1939 roku. Ale pięć
lat później został niemal doszczętnie roz−
grabiony. Najpierw przez niemieckiego
zarządcę okocimskiego browaru, potem
przez oficerów Armii Czerwonej. Ale i
po wojnie przez lata całe coś z niego uby−
wało. A to marmurowy ołtarz z pałaco−
wej kaplicy, który przeniesiono do kościoła
Matki Boskiej Częstochowskiej, jakieś
meble, obrazy, myśliwskie trofea. Ucier−
piał również park, którego część wycięto.

Po tym, jak w 1945 roku, w wyniku
przeprowadzanej reformy rolnej,

cały majątek Goetzów wraz z browa−
rem, folwarkami i należącymi do nich
obiektami przeszedł na Skarb Państwa,
przez ponad pięćdziesiąt lat służył jako
obiekt szkolny Liceum Ogólnokształcą−
cemu i Zespołowi Szkół Ekonomicznych.
Gdy szkoły te przeniosły się do nowych
budynków, z dnia i na dzień opustoszał
i zamarł. Zanim jednak to nastąpiło sta−

ła się rzecz, do której dojść nie powin−
no. Rozparcelowaniu uległa część gospo−
darcza rezydencji. Sprzedane zostały cie−
plarnie wraz z kotłownią oraz dom
bramnego (kordegarda).
Pomimo walorów architektonicznych i
plastycznych, znacznych rozmiarów oraz
atrakcyjnego położenia, pałac Goetzów
okazał się obiektem dość kłopotliwym
dla brzeskiego Starostwa, w gestii któ−
rego pozostaje i za który odpowiada.
Rzecz bowiem w tym, iż trudno jest wy−
korzystać go w sposób jak najbardziej
społecznie użyteczny, a przy tym nie na−
ruszający jego zabytkowej struktury.
Wymaga tego fakt, iż decyzją wojewódz−
kiego konserwatora zabytków w Krako−
wie z dnia 8 lutego 1972 roku (nr A−
351) wpisany został do rejestru
zabytków.

Wspaniale byłoby, gdyby pałac Go−
etzów wraz z parkiem, dawną

ujeżdżalnią, bażanciarnią i przybram−
ną kordegardą, jako ozdoba Brzeska,
mógł służyć jego mieszkańcom. Znako−
micie wszak nadaje się do roli obiektu
reprezentacyjnego miasta i powiatu,
jako np. siedziba regionalnych i miej−
skich instytucji kultury (centrum kul−
tury, biblioteka, muzeum, galeria sztu−
ki, teatr amatorski czy orkiestra).
Wówczas zapewne znalazłoby się w
nim miejsce na salę koncertową, sale
wykładowe czy konferencyjne, a nawet
na apartamenty czy chociażby pokoje
gościnne. Marzy mi się też, aby w nie−

gdysiejszych stajniach i ujeżdżalniach
pojawiło się kilka koni, które wraz ze
spacerowymi powozami pełniły rolę
atrakcji parku i Brzeska. Na odtwo−
rzenie czeka też kort tenisowy, który
znajdował się dawniej w południowo−
zachodniej części parku.
Pomysły, na pożyteczne społecznie i
zgodne z charakterem byłej rezydencji
Goetzów jej wykorzystania, można
mnożyć. Bowiem nie w ich niedostat−
ku leży problem, a w braku środków
finansowych umożliwiających ich reali−
zację. Do remontu pałacu trzeba wszak
zaangażować fachowców najwyższej
klasy, obznajomionych z pracą w obiek−
tach zabytkowych. Konieczne będzie
także opracowanie kompleksowego i
kompetentnego programu użytkowego
i  konserwatorskiego, zaangażowanie
inżynierów do opracowania projektów
branżowych i zlecenie prowadzenia
stałego nadzoru konserwatorskiego. Nie
obejdzie się też bez konserwatorów dzieł
sztuki i rzemiosła artystycznego − sztu−
katorów, meblarzy, kamieniarzy, kowali.
Potem odrestaurowane już wnętrza pa−
łacowe trzeba będzie wyposażyć w odpo−
wiadające ich stylowi, randze i przezna−
czeniu meble oraz sprzęty. Na koniec
trzeba będzie kilkadziesiąt osób obsłu−
gujących pałac i znajdujące się w nim in−
stytucje, ale także etatowych konserwa−
torów, dbających nieustannie o jego stan.
Ponadto łożyć na jego eksploatacje. A to
wszystko musi sporo kosztować. Bo wszel−
kie półśrodki i bylejakość byłyby w tym
przypadku barbarzyństwem.

Wedle pobieżnej, bardzo ostrożnej
kalkulacji, remont i konserwacja

samego tylko pałacu kosztować będzie
około 4 mln zł. Na jego urządzenie i wy−
posażenie wydatkować będzie trzeba 1,5
ml. zł. Potem należy pomyśleć o pozy−
skaniu środków na jego eksploatację i
obsługę (ogrzewanie, oświetlenie, woda,
wywóz śmieci, bieżące naprawy i zabie−
gi konserwatorskie, administracja,
sprzątanie) − 1,5 ml zł  rocznie. Na dzia−
łalność merytoryczną − minimum 2,5
mln rocznie.
Nie wolno zapominać o parku i pozo−
stałych obiektach niegdysiejszej gospo−
darczej części rezydencji. Wszystko to
wymaga restauracji, konserwacji, wła−
ściwego urządzenia i użytkowania, po−
łączonego z nieustanną pielęgnacją
oraz... kolejnych kilku milionów złotych.
Powinni mieć tego świadomość wszyscy
ci, którym los tego wspaniałego zespołu
leży na sercu.

Tekst i fot.
ANDRZEJ B. KRUPIŃSKI

Kosztowne pomysły
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Z WIZYTĄ W SOŁECTWACH

Pierwsze pisane wzmianki o Jadownikach
pochodzą z kroniki Paszka Godyszewa z
końca XII w., a przywilej lokacyjny na pra−
wie niemieckim miejscowość otrzymała
w 1357 r. z rąk Kazimierza Wielkiego. W
listopadzie 1918 r. Jadowniczanie utwo−
rzyli anarchistyczną Republikę Jadownic−
ką, przeciwko której trzeba było sprowa−
dzić kompanię wojska z Rzeszowa, a
ponieważ mnożyły się antyżydowskie
wystąpienia, na bocznicę kolejową, łączą−
cą stację Brzesko−Słotwina i okocimski
browar, sprowadzono pociąg pancerny.
 Jedną z wizytówek współczesnych Jadow−
nik jest powstały w 1981 r. folklorystycz−
ny Zespół Pieśni i Tańca „Jadowniczanie”.
Zespół powstał z inicjatywy Z. Wawre−
niuk, a od stycznia 1985 r. kieruje nim
Elżbieta Loranty. Zespół działający pod
egidą MOK−u posiada bogaty repertuar
tańców charakterystycznych dla Małopol−
ski. − Od dwudziestu lat − mówi pani Lo−
ranty − posiadamy bogate stroje: sądec−
kie, rzeszowskie, krakowskie i
zaborowskie. W ostatnim czasie ugrun−
tował się wysoki poziom naszego zespo−
łu, o czym świadczą liczne nagrody i wy−
różnienia,  między innymi zdobyte na
przeglądzie „O krakowski wianek”, w któ−
rym przed dwoma laty zwyciężyliśmy.
Aktualnie istnieją dwie grupy: starsza,
złożona z doświadczonych tancerzy i młod−
sza, przed którą jeszcze sporo pracy. Cie−
szy też fakt, że od września 2003 r. mamy
także trzy grupy dziecięce, pracujące pod
okiem choreografa z Krakowa. I choć te
najmłodsze grupy ćwiczą układy różnych
rodzajów tańców, a tańce ludowe są tylko
częścią nauki, to wierzymy, że to będzie
naturalne zaplecze dla „Jadowniczan” w
kolejnych latach.
Zespół uświetnia swoimi występami róż−
nego rodzaju uroczystości, np. Święto Bu−
dowlańca, ale nie może być inaczej, skoro

w Jadownikach nie ma chyba domu, w
którym nie byłoby przynajmniej jednego
murarza, tynkarza, betoniarza, majstra
budowlanego. Organizowane są także za−
bawy, z których dochód przeznaczany jest

Barwy Jadownik

adowniki − największa miejscowość na terenie gminy Brzesko, położona w
jej wschodniej części. Wieś słynąca z murarzy, ludzi bardzo przedsiębiorczych,
w której dzisiaj nie brakuje jednak problemów związanych z infrastrukturą
komunalną i drogową. Powodem do dumy Jadowniczan jest nowoczesny
budynek gimnazjum, ale także znany nie tylko w okolicy zespół
folklorystyczny, jako jedyni w gminie zorganizowali Izbę Pamięci...

J

na własne potrzeby, w tym szczególnie na
wycieczki połączone z występami. W od−
różnieniu od np. „Krakowiaków Ziemi
Brzeskiej” czy „Porębian”, „Jadownicza−
nie” nie występowali nigdy poza granica−
mi naszego kraju. Jest szansa, że w tym
roku zespół pojedzie wspólne z Porębia−
nami do Francji.
− Jak zawsze, problemem są pieniądze −
mówi pani Loranty. − Koszt wynajęcia au−

tokaru to aż 12 tysięcy
złotych. Ale moi tance−
rze są tak zdetermino−
wani, że deklarują na−
wet uczestnictwo w
części kosztów.
Zespół ćwiczy w salach
Domu Ludowego, w któ−
rym znajduje się także
świetlica wiejska. W niej
młodzież spotka się w
różnych kółkach zainte−
resowań, uczy się grać na
gitarze, gra w tenisa sto−
łowego i bilard. Dom
Ludowy jest obiektem

wielofunkcyjnym − znajdują w nim swoje
miejsce także ośrodek zdrowia, apteka i
biuro sołtysa.
Spośród wielu organizacji i stowarzyszeń
działających na terenie Jadownik, szcze−

gólną rolę odgrywa założone w 1990 r.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Jadow−
nickiej, które stara się kultywować stare
tradycje, przypominać wybitne postaci
tamtej ziemi. Temu celowi służy szeroka
akcja wydawnicza. Towarzystwo wydało
m.in. monografię wsi, folder „Jadowniki
Podgórne − wieś królewska”, czy w ostat−
nim czasie „Jasne Promienie Jadownik”
− publikację, w której przypomniano syl−
wetki kilkudziesięciu żołnierzy Armii Kra−
jowej, wywodzących się z Jadownik.
Wielkie wrażenie wywiera, utworzona w
2000 r. także staraniem Towarzystwa, Izba
Pamięci, w której umieszczono szereg eks−
ponatów, przede wszystkim unikatowych
narzędzi rzemieślniczych i rolniczych, choćby
kosę z wąsami, drewniane brony czy kom−
pletny warsztat stolarski. W jednej z sal
zorganizowano wystawę rzeźb, znanych, po−
chodzących z Jadownik artystów Włady−
sława Okasa i Tadeusza Świerczka. Opro−
wadzający mnie po tym niewielkim
muzeum Tadeusz Tyka − jeden z najak−
tywniejszych członków Towarzystwa − de−
monstruje przygotowane fotogramy na
kolejna wystawę. Oglądam wiekowe drew−
niane, kryte strzechą chaty, zapomniane
piece z zapieckami i nie ukrywam, że tro−
chę mi żal tamtych Jadownik...

RYSZARD CUBER

Unikatowe eksponaty w Izbie Pamięci.       Fot. R. Cuber
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Spośród wsi, otaczających ciasnym pier−
ścieniem Brzesko, największą i najlud−
niejszą są sąsiadujące z nim od wschodu
Jadowniki. Rozciągają się one południ−
kowo na długości ponad pięciu kilome−
trów. Zaczynają się one u stóp górującego
nad ich południową częścią, a sięgającego
400 m n.p.m. wzgórza Bocheniec. Rozcią−
gają się zaś aż po Las Szczepanowski i
wieś Sterkowiec. Dokładnie w połowie ich
długości przecina je pod kątem prostym
krajowa droga nr 4, a nieco dalej na pół−
nocy rzeka Uszwica. Od najdawniejszych
czasów aż do dziś rolę głównej osi ich ukła−
du przestrzennego pełni wypływający zza
Bocheńca, wpadający do Uszwicy, potok
Grodna, po obu stronach którego uformo−
wały się jadownickie drogi−ulice: św. Pro−
kopa i Środkowa, Witosa i Zachodnia, Pod−
górska z Radosną i Wschodnia z
ciągnącymi się wzdłuż nich łańcuchami
siedlisk wypełnionych po brzegi starą i
nową zabudową. A jest w Jadownikach
ponad 1100 budynków mieszkalnych.
Wiele z nich to wiekowe chałupy o zrębo−
wej konstrukcji ścian, wzniesione z po−
tężnych bali łączonych „na jaskółczy ogon”,
prezentujące sobą krakowski typ wiej−
skiego budownictwa drugiej połowy XIX
w. i niewielkie domki o osłoniętych piono−
wym deskowaniem ścianach, którym to−
warzyszą dość liczne jeszcze drewniane
zabudowania gospodarcze.
Są Jadowniki wsią nie tylko największą
w brzeskiej gminie, ale także jedną z
najstarszych, jeśli nie najstarszą. Ponoć
pierwsza notatka wskazująca na ich ist−
nienie z 1195 r. znajduje się w tzw. Kroni−
ce Paszko−Godyszewa. Jest też ponoć i dru−
ga, o sto lat późniejsza: „Jadowniky villa

Z nadania
Kazimierza Wielkiego
regia prope Bochnynia sita” (Jadowniki,
wieś królewska koło Bochni). Aliści infor−
macje te budzą pewne wątpliwości. Nie
wdając się tu w ich wyjaśnianie powiemy
tylko, iż pierwsze pewne potwierdzenie
istnienia Jadownik zawiera dopiero do−
kument biskupa krakowskiego Piotra Gro−
ta z 13 maja 1331 r. wystawiony w związ−
ku z erekcją kaplicy na wzniesionym przez
komesa Spicimira zamku na podtarnow−
skiej Górze św. Marcina, którą uposażo−
no dziesięcinami z Pomianowej Woli (ob.
Pomianowa) i Jadownik właśnie. Jed−
nak największe znaczenie dla poznania
czternastowiecznego okresu dziejów Ja−
downik ma wystawiony przez króla Ka−
zimierza Wielkiego w 1357 r. akt lokacji
wsi Sutków. (...)
Były także Jadowniki miejscem wysta−
wienia przez Kazimierza Wielkiego do−
kumentu z 10 października 1361 r. dla
Piotra, kasztelana wojnickiego, na którym
podpisy swoje złożyli świadkujący kasz−
telan krakowski Jan z Melsztyna, podko−
morzy Pełka chorąży krakowski, Paszko
z Radlnej, Klemens Gryfita z Łowczowa i
„wielu innych godnych wiary” panów kra−
kowskich. A określone w nim zostały jako
wieś królewska w podrzęctwie niepołomic−
kim. Najpewniej już wtedy znajdował się
w nich dwór podrzędczego, który w 1394 r.
zastąpiony został nowym, zbudowanym
nad płynącym przez wieś potokiem Grod−
na. (...) Trzeba jednak powiedzieć choćby
to, że jako wieś królewska, będąca wraz z
Maszkienicami podrzędztwem w staro−
stwie niepołomickim zarządzane były
przez podrzędczych i oddawane zwykle w
użytkowanie zmieniającym się często
dzierżawcom. Z tych postacią niewątpli−
wie najbardziej znaczącą był kasztelan
krakowski w czasach panowania króla
Kazimierza Jagiellończyka, a więc w dru−
giej połowie XV w., Jakub z rodu Odrową−
żów, pan na zamku w pobliskim Dębnie.
Ale były też siedzibą gajonego sądu wiej−
skiego, rozstrzygającego sporne sprawy
majątkowe mieszkańców wsi i przysiół−
ków należących do podrzęctwa. I taki stan
rzeczy utrzymywał się aż do pierwszego
rozbioru Polski w 1772 r., kiedy to zabor−
cze władze austriackie przejęły wszyst−
kie dobra królewskie. (...)
Najważniejszym, najbardziej znaczącym
i najokazalszym dziś zabytkiem architek−
tury w Jadownikach jest kościół parafial−
ny pod wezwaniem św. Prokopa. Usytu−
owany w najwyżej położonej, południowej

części wsi już z dala zapowiada swoją
obecność sylwetą potężnej wieży zwień−
czonej spiczastym hełmem, wyłaniającej
się zza gęstej przesłony otaczających go
starych drzew. Chociaż wzniesiony został
w latach 1908−1919 to historia jego bu−
dowy sięga już 1880 r. (...)
Jednak częścią owego krajobrazu najbar−
dziej znaczącą, chociaż innego rodzaju, jest
wznoszące się nad południową częścią
Jadownik, owiane legendami i opowieścia−
mi, wzgórze Bocheniec, zwieńczone kępą
starodrzewia osłaniającego już z daleka
jaśniejący bielą ścian niewielki kościółek.
Gdy zdecydujemy się dotrzeć na szczyt
owego wzgórza, napotkamy po drodze po−
tężne wały tętniącego życiem przed wie−
loma wiekami wczesnośredniowiecznego
grodu i będziemy mogli krok po kroku
odkrywać jego tajemnicę. (...) Dzięki ba−
daniom archeologicznym Demetrykiewi−
cza i Leńczyka, które w późniejszych la−
tach kontynuowali A. Żaki, A. Cetera i E.
Dworaczyński wiemy już, iż grodzisko na
Bocheńcu jest pozostałością po dużym
wieloczłonowym grodzie plemiennym, któ−
ry funkcjonował od IX do końca X w. jako
jeden z ośrodków osiedleńczo−obronnych,
tzw. Państwa Wiślan. (...)
Ale grodzisko nie jest jednym obiektem
zabytkowym na Bocheńcu. Oto bowiem
niemal pośrodku niegdysiejszego podgro−
dzia wznoszą się podparte w narożach
masywnymi szkarpami ściany wspomnia−
nego już kościółka św. Anny, którego go−
tycką niemal bryłę nakrywa wysoki dach
zwieńczony barokową wieżyczką na sy−
gnaturkę. Jeszcze teraz w różnych opra−
cowaniach na temat zabytkowej architek−
tury w okolicach Brzeska i w turystycznych
przewodnikach przeczytać można, iż ko−
ściółek ów zbudowano przed 1596 r. z fun−
dacji G. Lubowieckiego, sędziego krakow−
skiego. I takie jest powszechne
przekonanie na temat jego powstania.
Tymczasem sprawy miały się zupełnie
inaczej. Otóż w świetle sporządzonego
pomiędzy 1636 a 1641 r. sądowego aktu
darowizny gruntów dla tego kościoła wy−
nika, iż na długo zanim powstał, w miej−
scu tym istniała drewniana kaplica św.
Anny, którą pomiędzy 1565 a 1596 r. miał
ufundować jadownicki sołtys Florian Nie−
dźwiedź. (...)

(Na podstawie „Przewodnika historycz−
no−artystycznego po Brzesku i okolicy” −

Andrzej B. Krupiński − 2004)

Kościółek św. Anny na Bocheńcu.
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− Pełni Pani funkcję sołtysa naj−
większej wsi w gminie Brzesko nie−
przerwanie od dwunastu lat, do−
kładnie od marca 1992 roku. Jak
zdobywa się takie zaufanie i popar−
cie mieszkańców?
− Recepta jest prosta − trzeba cały czas
bardzo ciężko pracować. Mieszkańcy nie
docenią działacza, może tylko chwilo−
wo, za jeden spektakularny sukces, ale
za ciągłą pracę. Ważna jest także oso−
bowość. Ja nie jestem osobą konflikto−
wą i staram się łagodzić wszelkie spo−
ry, a jest ich niemało. Ta cecha mojego
charakteru pozwala także na załatwie−
nie wielu spraw w urzędach i ludzie to
widzą.
− Co jest Pani największym powo−
dem do dumy?
− Pierwszą poważną sprawą było ure−
gulowanie numeracji budynków i na−
zewnictwa ulic, byliśmy w tym wzglę−
dzie prekursorami w gminie. Kolejna
kwestia, z której rozwiązania mogę być
zadowolona, to dokończenie telefoniza−
cji, budowa i remonty części dróg, kon−
tynuacja budowy oświetlenia uliczne−
go. W ramach porządkowania spraw na
państwowej „czwórce”, przecinającej
wieś na dwie części,  postaraliśmy się
o uruchomienie „pulsarów”, a następ−
nie sygnalizacji świetlnej, która zdecy−
dowanie podniosła bezpieczeństwo na
najbardziej newralgicznym skrzyżowa−
niu w Jadownikach. Bardzo poważną
inwestycją była budowa gimnazjum
wraz z halą sportową. Wprawdzie to
zadanie gminy, ale nie ukrywam, że
realizacja tego celu kosztowała nas
dużo zdrowia, aby przeforsować lokali−
zację właśnie w naszej miejscowości.
Do tej pory nie mogą nam tego wyba−
czyć mieszkańcy niektórych sołectw w
północnej części gminy.
− Obok niewątpliwych sukcesów są
zapewne sprawy, które spędzają

Czas na kanalizację
Rozmowa z Apolonią Warzechą − sołtysem Jadownik

sen z powiek członków Rady Sołec−
kiej, problemy,  których wciąż nie
udało się rozwiązać.
− Najpoważniejsza kwestia to budowa
kanalizacji. Bo choć już od 30 lat nasza
wieś ma wodociągi, ale kanalizację po−
siada tylko kilka procent gospodarstw
domowych. Nie muszę więc chyba tłu−
maczyć, jaki ma to wpływ na degrada−
cją środowiska naturalnego. Minęło już
12 lat od czasu, kiedy padły zapewnie−
nia władz gminy, że Jadowniki zostaną
skanalizowane w ciągu dwóch lat! Wy−
budowano oczyszczalnię ścieków na Za−
jaziu i podłączono do niej okoliczne
miejscowości, a z Jadownik, dla któ−
rych ta oczyszczalnia była budowana,
zaledwie kilkadziesiąt gospodarstw. W
tym roku, dzięki naszym staraniom i
oczywiście, jeżeli będą odpowiednie
środki, zrealizowana zostanie kanali−
zacja w północnej części wsi. Wówczas
udałoby się  skanalizować mniej wię−
cej połowę sołectwa. Inną, nie cierpią−
cą zwłoki, sprawą, jest zagospodarowa−
nie obiektu Klubu Sportowego
Jadowniczanka. Trzeba tam przepro−
wadzić remont, aby nie dopuścić do
dalszej dewastacji obiektu. Budynek
jest własnością klubu i to stanowi duży
problem. Kiedyś popełniono błąd, nie
dopuszczając do komunalizacji obiek−
tu, należy to jednak jakoś rozwiązać.
Konieczny jest także gruntowny remont
Domu Ludowego, wybudowanie wokół

niego ogrodzenia, konieczność wymia−
ny stolarki okiennej i drzwi wejścio−
wych, wykonania prac blacharskich i
doposażenie wnętrza.
− Jadowniki to duża wieś, licząca
4870 mieszkańców. Jak przedsta−
wia się opieka zdrowotna w sołec−
twie?
− Posiadamy ośrodek zdrowia, który
bardzo chcielibyśmy utrzymać. Ba, nie
pozowlimy go przenieść do szpitala!
Prowadzimy  rozmowy ze starostwem,
chcemy wyremontować pomieszczenia
ośrodka i mamy w tym wsparcie dy−
rekcji ZOZ−u, która obiecała pomoc w
przeprowadzeniu modernizacji.
− Najbliższe plany Pani sołtys...
− Najpilniejsza sprawa − oprócz tych, o
których wspominałam wcześniej − to
remonty i odwodnienie dróg. Odwodnie−
nie to bardzo ważny proces. Mamy w
tym względzie duże zaległości. Wiado−
mo wszak, że nawet najlepiej położo−
na nawierzchnia ulegnie szybkiemu
zniszczeniu, jeżeli będzie podchodzić
pod nią woda. Ciągle walczymy o jak
najszybsze wyprowadzenie z Jadownik
wysypiska odpadów komunalnych.
Chcielibyśmy wreszcie, aby prawidło−
wo została przeprowadzona rekultywa−
cja tego terenu.
− Życzymy więc powodzenia w re−
alizacji tych ambitnych celów.

Rozmawiał RYSZARD CUBER

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1.
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 Publicznym Gimnazjum w Jadownikach rozpoczęła się realizacja projektu
edukacyjnego w ramach programu „Równać szanse 2003 − szkoły
aktywne” Polsko−Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dzięki niemu, jak
również środkom pozyskanym na organizację zajęć, szkoła zamierza
pielęgnować uzdolnienia uczniów i pomagać kreować ich przyszłość.

W

− Głównym problemem, któremu chce−
my stawić czoła, jest zauważalne zja−
wisko marnowania talentów uzdolnio−
nej plastycznie młodzieży z małych
miejscowości − mówi dyrektor Publicz−
nego Gimnazjum w Jadownikach, To−
masz Wietecha. − Z obserwacji losów
absolwentów naszej szkoły wynika, że
bardzo niewiele utalentowanych dzieci
rozwija swoje uzdolnienia plastyczne
w kierunkowej szkole średniej.
Władze szkoły postanowiły zbadać
przyczyny tego zjawiska. Okazało się,
iż w dalszym ciągu istnieje potrzeba
wyrównywania szans młodzieży wiej−
skiej w zakresie edukacji plastycznej
w stosunku do rówieśników z miasta.
Innym problemem jest fakt, że dzieci
uzdolnione plastycznie, uczęszczając do
szkoły publicznej, mają ograniczone
możliwości rozwijania swoich zainte−
resowań ze względu na zbyt małą licz−
bę godzin odpowiednich zajęć w szko−
łach. Barierą w rozwijaniu talentów są
niejednokrotnie także sami rodzice. Nie
wszyscy bowiem mają świadomość
uzdolnień posiadanych przez ich wła−
sne pociechy i nie dostrzegają korzyści

Równać szanse,
kształtować talenty

płynących z kształcenia plastycznego,
jako istotnego czynnika kształtujące−
go osobowość człowieka. Na postawę
rodziców ma decydujący wpływ sytuacja
materialna rodzin. Najczęściej dzieci
posyłane są do szkół, po ukończeniu
których znajdą dobrze płatną pracę.
Mimo wielu trudności jadownickie gim−
nazjum postanowiło walczyć o dobre
ukierunkowanie swych absolwentów, a
także uczniów podobnych szkół z tere−
nu całej gminy. Opracowany przez pla−
cówkę projekt zyskał wysoką ocenę Pol−
sko−Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Dyrektor nie ukrywa, że w przełamy−
waniu pierwszych lodów pomógł uzy−
skany przez gimnazjum tytuł „Szkoły
z klasą”. − W ramach projektu otrzy−
maliśmy 9,5 tys. zł na realizację zajęć
pozalekcyjnych z dziećmi w specjalnych
grupach. Pozyskiwanie talentów odby−
wać się będzie w trzech płaszczyznach
− zachwala dyr. Wietecha. − Pierwszą z
nich stanowi grupa „21”. Jest to grono
dwudziestu jeden dzieci z gimnazjów z
terenu całej gminy, u których nauczy−
ciele plastyki dostrzegli wyraźny talent.
Młodzież spotyka się dwa razy w tygo−

dniu, mając zapewniony dojazd, wszel−
kie niezbędne materiały i fachową opie−
kę ze strony plastyczek: Joanny Ma−
derskiej, Iwony Grocholi oraz Marty
Gardziel. Zajęcia obejmują m.in. ma−
larstwo, rzeźbę, fotografię artystyczną.
Drugą grupę stanowią dzieci skupione
w ekipie nazwanej „210”, które wezmą
udział w zajęciach warsztatowych pod
opieką swoich rówieśników z grupy „21”.
Celem działania na tej płaszczyźnie
jest głębsze zainteresowanie uczniów
plastyką poprzez realizację ciekawych
pomysłów, np. „malowanie dźwięków”.
Wreszcie trzecią grupę „2100” stano−
wią wszyscy odbiorcy projektu, w tym
także społeczność lokalna i sponsorzy.
Dyrektor Wietecha jest dobrej myśli: −
Będziemy organizować aukcje prac,
postaramy się pozyskać mecenasów,
którzy wspomogą nas finansowo. Inwe−
stowanie w młodych ludzi jest niezwy−
kle istotne. Musimy mieć świadomość,
że za zmarnowane talenty młodzieży
przyjdzie nam w przyszłości zapłacić
ogromną cenę. Chcemy zintegrować śro−
dowisko wokół tego problemu i pobu−
dzić je do działania.
Uczniowie skorzystają także z wiedzy
i doświadczeń pracowników Państwo−
wego Liceum Sztuk Plastycznych w
Nowym Wiśniczu oraz Instytutu Sztu−
ki Akademii Pedagogicznej w Krako−
wie, gdzie również odbywać się będą
zajęcia. Jadownicki program przebie−
ga pod hasłem” „Dyfuzja barw, form,
faktur, czyli sztuka młodych na rozdro−
żach”. Pierwsi partnerzy pomysłu już
się pojawili. Są nimi: burmistrz Brze−
ska Jan Musiał, Miejski Ośrodek Kul−
tury, Stowarzyszenie Miłośników Zie−
mi Jadownickiej, Rada Rodziców przy
Publicznym Gimnazjum im. Jana Paw−
ła II w Jadownikach, Brzeska Oficyna
Wydawnicza A. R. Dziedzic oraz wo−
lontariusze. Wszelkie informacje na
temat projektu można znaleźć na stro−
nie internetowej szkoły pod adresem
www.pgj.friko.pl

IRENEUSZ WĘGLOWSKIOni mają talent...        Fot. I. Węglowski

Dyrektor Tomasz Wietecha.
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12. FINAŁ WOŚP

Tradycyjnie już, druga niedziela
stycznia upływa w naszym kraju
pod znakiem finału Wielkiej Orkie−
stry Świątecznej Pomocy. Dzięki
WOŚP polskie szpitale wzbogacają
się o nowoczesny sprzęt ratujący
życie ludzkie, na który w żaden inny
sposób nie mogłaby sobie pozwolić.
Również kwesta z XII Orkiestry
zostanie przeznaczona na zakup
sprzętu medycznego dla ratowania
życia i zdrowia najmłodszych. Ze−
brano ponad 40 tysięcy złotych...

Od samego rana w Brzesku 270
młodych woluntariuszy, zaopa−
trzonych w identyfikatory, czerwone ser−
duszka i puszki, wyszło kwestować na ulice
miasta. W okolicach kościołów brzeszcza−
nie, wychodzący z niedzielnych mszy, byli
najbardziej szczodrzy. W godzinach po−
południowych na placu Kazimierza Wiel−
kiego odbywał się cykl imprez muzycz−
nych, przeplatanych licytacjami
rozmaitych przedmiotów przygotowanych
przez sztab WOŚP, w który tym razem
zamienił się Miejski Ośrodek Kultury.
Zanim jednak centrum finału stał się plac
Kazimierza Wielkiego, orkiestra zagrała w
hali sportowej przy ZSP nr 1, gdzie stara−
niem Michała Kosteckiego odbył się po−
kazowy turniej tenisowy z udziałem: wielo−
krotnej mistrzyni Polski Joanny
Sakowicz, medalistki mistrzostw Polski
juniorów Marty Wiechy, wychowanka
OKS−u, reprezentanta Polski w latach 70.
Wojciecha Wojciechowskiego, Michała
Kosteckiego jr., odnoszącego sukcesy w tur−
niejach krajowych i zagranicznych oraz Se−
bastiana Wody i Mariusza Opiły. Pod−
czas turnieju zlicytowano m.in. rakietę
Joanny Sakowicz. Jej posiadaczem stał się
Stanisław Sala, który zapłacił 300 zł.
Pierwsze licytacje na placu Kazimierza
Wielkiego zdawały się potwierdzać wcze−
śniejsze prognozy, że w tym roku darczyń−
ców będzie znacznie mniej i będą mniej
hojni. Kiedy jednak podczas występu
gwiazdy tegorocznej WOŚP w Brzesku,
krakowskiego zespołu „Skangur”, rozpo−
częła się licytacja 10 złotych serduszek,
okazało się, że ci, na których zawsze moż−
na liczyć nie zawiedli. Dwa serduszka wy−
licytowano po 1200 zł, a nabyli je Stefan
Drużkowski i Cech Rzemieślników
oraz Małych i Średnich Przedsiębior−
ców. Za 1100 zł właścicielem złotej pa−
miątki stał się Eugeniusz Cieśla,  wła−
ściciel firmy Zumec. Cztery serduszka po
1000 zł wylicytowali: Urszula i Janusz
Niemcowie, Aleksandra i Ryszard
Dziedzicowie, Anna i Kazimierz Ku−
ralowie oraz senator Mieczysław Mie−
tła, za 600 zł nabył je Piotr Skupiew−
ski, współwłaściciel rancza „Pasja”, a za

400 zł trafiły one do Ewy Błażej−Ciuruś
i Rafała Ciurusia oraz firmy C&tka. W
sumie licytacja serduszek przyniosła
wpływy w wysokości 9 tys. zł.
Dla wolontariuszy i zmarzniętych widzów
właściciele restauracji „Galicyjska”, pań−
stwo Kuralowie, przygotowali znakomity
żurek, zaś Cech Rzemieślników oraz
Małych i Średnich Przedsiębiorców przy−
gotował kilkupiętrowy tort, który podczas
licytacji osiągnął cenę 400 zł, a jego na−
bywca postanowił tort podzielić wśród
przebywający na placu.
Przedmioty na licytacje przeznaczyły fir−
my i osoby prywatne, m.in.: Browar Oko−
cim, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Pu−
bliczne Gimnazjum w Jadownikach,

starosta Grzegorz Wawryka, burmistrz
Jan Musiał, senator Mieczysław Mietła,
Przedszkole w Szczepanowie, firma
Uśmiech Ogrodu, PSS „Społem”, państwo
Kuralowie, Jakub Jakubowski, Barbara
Styrna, Agnieszka Szewczyk.
W przerwie między kolejnymi koncerta−
mi szereg osób i firm, które przez cały rok
wspierają działania charytatywne, otrzy−
mało tytuł i dyplom „Dobrodzieja roku”.
Uhonorowani nim zostali: MPEC, BZK,
MPK, dyr. Browaru Okocim Piotr Po−
lański, Cech Rzemiosł Różnych oraz
Małych i Średnich Przedsiębiorców,
pp. Dziedzicowie, Kuralowie, Krupo−
wie, Dudzińscy, Niemcowie, Pacuro−
wie, Wacław Jawor, Stanisław Druż−

kowski, Marek Więckowski, Piotr
Skupiewski, Wacław  Synowiec, Che−
miplast i Bank PKO BP S.A. Fundato−
rem złotych serduszek przeznaczonych na
licytację był Krzysztof Wrona.
Po wstępnych podliczeniach okazało
się, że podczas 12 finału WOŚP w Brze−
sku zebrano w sumie 40.737,75 zł. Nie
jest to jednak ostateczna kwota, albo−
wiem istnieją deklaracje, że zyski z orga−
nizowanych w karnawale imprez rozryw−
kowych także zostaną przekazane na ten
cel. Warto podkreślić, że na organizację
finału nie przeznaczono ani jednej złotówki
ze zbieranych pieniędzy, możliwe to było
dzięki pozyskaniu sponsorów, którymi
byli: Browar Okocim, MPEC, firma Ins−

bud, Firma Zumec, Zakład Instalacyjno−
Montażowy ENTER, apteka VITA, apte−
ka Dudzińskich, firma JAWOR, Centrum
Meblowe „U Brożka”, betoniarnia Miko−
łajka, Zakład Budowlany Lesia, Euro−
Gum, stacja paliw JAGA, Cech Rzemieśl−
ników oraz Małych i Średnich
Przedsiębiorców, Logic Computers, Che−
miplast, Telefony Brzeskie S.A., PKO BP
S.A., F.H.P.U. Bomas, brzeski oddział Kra−
kowskiej Kongregacji Kupieckiej, biuro
PARTNER, rancho Pasja, BZK, restau−
racja „Galicyjska”, pracownia złotnicza
Krzysztofa Wrony, sklep Chmurów, Nor−
thstar, PSS „Społem”, sklep Bacówka,
sklep Albert, Brzeska Oficyna Wydawni−
cza oraz MARK−1.          RC

40.737,7540.737,75
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12. FINAŁ WOŚP

Dochodziła siedemnasta. Do sztabu
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po−

mocy weszła trójka gimnazjalistów. Od−
dali puszkę. Dzieci kwestowały od szó−
stej rano. Pracujący ponad dziesięć
godzin uczeń Zespołu Szkół Ponadgim−
nazjalnych nr 2 nie ma wątpliwości, że
nie był to stracony czas. − Warto było się
angażować. Przecież w ten sposób po−
magamy potrzebującym − mówi z nie−
skrywaną dumą.
Na czym polega fenomen Wielkiej Or−
kiestry Świątecznej Pomocy w Brzesku?
Podobnej imprezy nie organizowano
przecież w tym roku w sąsiedniej Boch−
ni. Tamtejsze władze nie wyraziły zgo−
dy na kwestę, reagując w ten sposób na
nadużycia podczas poprzedniej WOŚP.
Okazało się bowiem, że z zebranych 30
tysięcy zł aż 14 przeznaczono na hono−
raria artystów. W Brzesku do takiego
paradoksu nie doszło. Zaproszeni mu−
zycy: zespoły „No Stage Diving”, „Mo−
sad”, „DeFormacja”, „Futro z Ryby” i
„Skangur” koncertowały za darmo. Je−
dynie tej ostatniej grupie zwrócono 470

Fenomen kwesty
złotych za transport i instalację urzą−
dzeń akustycznych. Pozostałe koszty
pokryło Biuro Promocji Urzędu Miasta
z pieniędzy uzyskanych od sponsorów,
przekazanych na konto Miejskiego
Ośrodka Kultury. W zamian za to dar−
czyńcy uzyskali możliwość reklamy.

Imprezę wykorzystano dla prezenta−
cji lokalnych osiągnięć w zakresie do−

broczynności. W trakcie koncertu wrę−
czono nagrody dla „Dobrodziejów Roku”.
Jednocześnie 11 stycznia  udało się wy−
sforować Brzesko na centrum regionu.
Wolontariusze zbierali pieniądze także
w Jadownikach, Okocimiu, a nawet w
Bochni. Funkcje koordynujące pełnił
sztab brzeski.
Promocja miasta, okazja do zabawy,
reklama dla miejscowych firm − to mimo
wszystko marginalne korzyści dla mia−
sta, osiągane przy okazji Orkiestry. W
2002 roku oddział dziecięcy miejscowe−
go szpitala otrzymał od WOŚP inkuba−
tor otwarty i aparat służący do bada−
nia słuchu noworodków, a rok później −

drugi inkubator. Niestety, nie wszyscy
widzą sens takiej kwesty i ogólnopolskiej
akcji. Byliśmy świadkami żenującego
zachowania pewnego starszego pana,
który przepędzał gimnazjalistki kwestu−
jące koło kościoła św. Jakuba. Podob−
nie zachowali się pracownicy jednej ze
stacji benzynowych.

Przeciwnicy działalności Jurka
Owsiaka stwierdzą, że zebrana w

Brzesku kwota (ok. 40 000 zł) jest nie−
współmierna do wartości przekazanego
sprzętu. Nie jest to jednak argument de−
cydujący o ocenie Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Jej fenomen wyra−
ża się bowiem przede wszystkim w fak−
cie, iż aktywizuje ona rzeszę nieletniej
młodzieży. Jest to jedyna impreza, któ−
ra skupia tak wielu bezinteresownie
działających uczniów. Takiego efektu nie
uzyskała żadna szkoła ani metoda wy−
chowawcza. To jedyna akcja charytatyw−
na, która odpowiada na potrzebę udzie−
lania się młodych ludzi oraz udowadnia,
jak wiele mogą oni zdziałać. Wyprosze−
ni ze stacji benzynowej uczniowie nie zra−
żają się. Zapowiedzieli, że w przyszłym
roku też będą prowadzić zbiórkę.

IWONA DOJKA
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STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga, dzia−
łające przy parafii św. Jakuba, pierwot−
nie swoją siedzibę miało w Domu Kate−
chetycznym im. Karoliny Kózka. Wówczas
działalność tej organizacji ograniczała się
do określenia charakteru przyszłej dzia−
łalności i prowadzenia kursów języko−
wych. Kierowano się maksymą patrona,
błogosławionego Adolfa Kolpinga: „A cza−
sy wam pokażą co jest jeszcze do zrobie−
nia”. Założyciele chcieli uniknąć sytuacji,
jaka istniała na brzeskim rynku organi−
zacji społecznych − na terenie miasta
działało wiele stowarzyszeń, z których
działalności niewiele wynikało dla sa−
mych mieszkańców. W tym przypadku
miało być inaczej. Jak pokazał czas,
wstępne założenia zostały zrealizowane.
Najbardziej cenne wydawało się nawią−
zanie współpracy z Rodziną Kolpinga w
niemieckim mieście Wittmarchen. Stam−
tąd popłynęła pomoc w postaci sprzętu
rehabilitacyjnego, bardzo drogiego i tak
bardzo potrzebnego osobom niepełno−
sprawnym na terenie powiatu oraz po
powodzi w 1997 roku mebli i sprzętu
AGD. Szybko zorganizowano wypożyczal−
nię, w której za przysłowiową złotówkę
można wypożyczyć niemal wszystko, co
jest niezbędne ludziom obłożnie chorym,
kalekim, upośledzonym. Ale władze sto−
warzyszenia z czasem zaczęły postrze−
gać także inne bolączki, z którymi bory−
kali się brzeszczanie. Podstawową było
dokuczliwe bezrobocie, dlatego myślano,
w jaki sposób pomóc osobom długotrwa−
le pozostającym bez pracy, często absol−
wentom szkół średnich i wyższych.
W 2002 roku, dzięki porozumieniu z
władzami starostwa powiatowego, brze−
ski oddział Stowarzyszenia Rodzina Kol−
pinga przeniósł się do jednego z obiek−
tów na terenie „starego szpitala”.
Pozwoliło to dopiero na poszerzenie
działalności i utworzenie m.in. Kolpin−
gowskiego Centrum Wsparcia dla Bez−
robotnych. Instytucja ta powstała na
mocy umowy dotyczącej realizacji pro−
jektu AKCES 2000, dzięki dotacji przy−
znanej z unijnego funduszu PHARE.
Głównym celem centrum jest niesienie
bezpłatnej pomocy osobom bezrobotnym
w zakresie aktywnego poszukiwania
zatrudnienia, doradztwa prawno−ekono−
micznego oraz zawodowego w oparciu o
wiedzę, jaką przyswoili sobie jego pra−
cownicy. Mimo istniejącej współpracy z
Powiatowym Urzędem Pracy, działal−
ność centrum nieco różni się od działań
tej instytucji. Tutaj przede wszystkim
upowszechnia się metody aktywnego
poszukiwania pracy: sami zaintereso−
wani kontaktują się z przedsiębiorstwa−
mi i pytają o ewentualne wolne miej−
sca pracy, dowiadują się o wymaganiach

Kolping bezrobotnym

 ciągu kilku ostatnich lat działalność brzeskiego Kolpinga przeszła swoistą
metamorfozę. Stowarzyszenie działające w Brzesku od 1995 roku
perfekcyjnie rozpoznało rynek potrzeb mieszkańców i teraz stara się w
najbardziej profesjonalny sposób im służyć. Z roku na rok coraz skuteczniej.

W

stawianych kandydatom na wolne sta−
nowiska, organizują bezpośrednie spo−
tkania z udziałem zainteresowanych
stron oraz stale aktualizują bazę da−
nych na temat pracodawców. Centrum
niezależnie od PUP przyjmuje zgłosze−
nia od bezrobotnych.
Ponadto osoby korzystające z punktu
doradztwa prawno−ekonomicznego zdo−
bywając niezbędną wiedzę, m.in. w za−
kresie prawa pracy, prawa do zasiłku,
na temat prowadzenia działalności go−
spodarczej, możliwości uzyskania dota−
cji szkoleniowej czy kredytu.
− Popularność działania centrum prze−
szła nasze najśmielsze oczekiwania −
mówi przewodniczący stowarzyszenia,
Józef Pabian. − Coraz większym po−
wodzeniem cieszą się organizowane
przez nas warsztaty readaptacyjne dla
osób długotrwale pozostających bez pra−
cy, a także kursy komputerowe, języko−
we, sekretarek, dotyczące prowadzenia
własnej działalności gospodarczej oraz
szkolenie „Teraz Integracja”, związane
z problematyką Unii Europejskiej, któ−
re są prowadzone przez wykładowców z
Uniwersytetu Jagiellońskiego − dodaje
główny koordynator biura. − To właśnie
tutaj można się dowiedzieć jak prawi−
dłowo napisać CV, list motywacyjny oraz
uczestniczyć w treningu autoprezenta−
cji i asertywności. Wielu podopiecznych
centrum przeszło też trening umiejęt−
ności interpersonalnych, trening rozwo−

jowo−techniczny oraz trening odkrywa−
nia nowych strategii radzenia sobie ze
stresem.
W centrum zatrudniona jest psycholog
zawodowy, Marta Palej, prawnik
Agnieszka Zapiór, a kierownikiem biu−
ra jest Agnieszka Plichta. To właśnie
na barkach tych osób spoczywa obowią−
zek organizowania zajęć dla bezrobot−
nych i pomocy w trudnych sytuacjach
życiowych. Szybkie kalkulacje mówią o
ok. 200 osobach, którym dzięki działal−
ności biura udało się pomóc. Oni już pod−
jęli pracę i realizują swe zawodowe
kariery poprzez pośrednictwo kolpingow−
skiego centrum.
W chwili obecnej, aż do końca lutego trwa−
ją szkolenia dla 65 beneficjentów w za−
kresie projektu „Pierwsza dopłata dla
rolników”. Spośród tych osób wielu jest
zaintersowanych udziałem w kursie „Jak
założyć własną firmę”, który rozpoczyna
się w lutym. Równolegle działają tutaj
także Ochotnicze Hufce Pracy wraz z
Młodzieżowym Biurem Pracy. Działal−
ność tego ośrodka ukierunkowana jest
na współpracę z młodzieżą, przede
wszystkim tą uczącą się. Zajęcia − głów−
nie w ramach lekcji wychowawczych w
szkołach − mają na celu odpowiednie
ukierunkowanie najmłodszych na wybór
właściwej szkoły ponadgimnazjalnej
oraz wybór późniejszego zawodu, zgod−
nego z zainteresowaniami.

IRENEUSZ WĘGLOWSKI

Przewodniczący brzeskiego oddziału Kolpinga − Józef Pabian, w towarzystwie Agnieszki
Zapiór i Agnieszki Plichty.
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Ten fragment z artykułu 11. Konsty−
tucji 3 Maja narzucał narodowi i oby−
watelom powinności wobec ojczyzny.
Realizowano je w różny sposób − słu−
żąc w wojsku polskim czy walcząc w
powstaniach. Ale „obrońcami całości i
swobód narodowych” można być i dzi−
siaj, aktywnie działając w organiza−
cjach i stowarzyszeniach o charakte−
rze patriotycznym.
Jednym z nich jest, obchodząca w tym
roku 60. rocznicę powstania, Liga Obro−
ny Kraju. Jej poprzednikiem było To−
warzystwo Przyjaciół Żołnierza (TPŻ),
które powstało już w II połowie 1944
roku. TPŻ stawiało sobie za cel niesie−
nie pomocy żołnierzom skrzywdzonym
przez los podczas działań wojennych,
także wspieranie moralne i material−
ne walczących lub przygotowywanych
do walki żołnierzy. Ważna również była
idea zacieśnienia więzi całego społe−
czeństwa z Wojskiem Polskim.
W 1950 roku TPŻ połączyło się m.in.
z Polskim Związkiem Krótkofalowców,
tworząc Ligę Przyjaciół Żołnierza
(LPŻ). Wtedy to przystąpiono do or−
ganizowania masowych sportów obron−
nych, a zwłaszcza sportu strzeleckie−
go. Kontynuowano jednocześnie
szeroką pracę zmierzającą do dalszej
współpracy z wojskiem i popularyza−
cji jego patriotycznych tradycji.
W 1953 roku z LPŻ połączyły się Liga
Morska i Liga Lotnicza. Następiła in−

tensyfikacja działalności szkole−
niowej dla potrzeb wojska. Liga
stała się prawdziwie masową or−
ganizacją, zyskując powszechną

sympatię społeczeństwa. Młodzież
chętnie brała udział w zawodach
obronnych i sportowych − m.in. Spar−
takiadach Kościuszkowskich, wielobo−
jach łączności i morskich, zawodach
modelarskich, regatach żeglarskimi,
spływach kajakowych, a przede
wszystkim zawodach strzeleckich z
broni kulowej i pneumatycznej.
W roku 1962 zmieniono nazwę orga−
nizacji na Ligę Obrony Kraju. Przyję−
ty wówczas program obejmował wie−
lokierunkowe zadania szkoleniowe i
sportowe powiązane z obronnością
kraju. LOK rozbudował sieć Ośrodków
Szkolenia Zawodowego Kierowców i
Przysposobienia Obronno−Politech−
nicznego. Szkolili się w nich dla po−
trzeb wojska: kierowcy, radiotelegra−
fiści i płetwonurkowie. W latach 70. i
80. Liga liczyła blisko 2 miliony człon−
ków. Były to czasy jej największej
świetności. Doskonale prosperowała,
świadcząc usługi dla potrzeb armii.
Sytuacja zmieniała się gwałtownie po
1989 roku. MON wycofało się ze szko−
lenia przedpoborowych. Liga musia−
ła dostosować się do nowej rzeczywi−
stości. Gwałtownie zmalała liczba
członków, działających w sekcjach:
strzeleckich, łączności, żeglarskich,
płetwonurkowych i modelarskich. Na
dużą skalę nadal prowadzone było
szkolenie kierowców.
W powiecie brzeskim LOK działa w
18 klubach i kołach, głównie o specjal−
ności strzeleckiej, ale także modelar−
skiej i łączności. Zarządem Powiato−
wym LOK kieruje prezes Jan Musiał,
na co dzień burmistrz Brzeska, a spra−
wami bieżącymi zajmuje się sekretarz
zarządu Mirosław Król. Siedziba
mieści się przy ul. Szczepanowskiej 2,
gdzie znajduje się też strzelnica pneu−
matyczna. Trenuje na niej również kil−

kunastu młodych adep−
tów strzelectwa z koła,
które powstało kilka
miesięcy temu w Gim−
nazjum nr 2 w Brzesku.
W dobie kryzysu war−
tości patriotycznych i
moralnych reaktywo−
wanie w szkołach Ligi
Obrony Kraju pozwala
kultywować wśród
uczniów tradycje naro−
dowe i tradycje oręża
polskiego.

MAREK WADYCKI

Styczeń to czas kolędników. W szkołach,
przedszkolach, domach kultury odbywa−
ją się barwne inscenizacje jasełkowe, które
mają tradycyjnie sprawdzoną i liczną
widownię. Od lat z najbardziej oryginal−
nych pomysłów znani są uczniowie i na−
uczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej
w Buczu. Wysoki poziom zaprezentowali
także uczestnicy konkursu kolęd w Ja−
downikach (na zdjęciu powyżej) oraz ar−
tyści−amatorzy z Poręby (zdjęcie na dole).
Natomiast w kościele św. Jakuba Apo−
stoła piękny występ dały dzieci z Publicz−
nego Przedszkola nr. 3 w Brzesku, przy−
gotowane przez wychowawczynie −
Elżbietę Reczek i Małgorzatę Śmiałek.
Jak podkreśla dyr. PSP w Buczu − Agata
Basaraba, na styczniowe jasełka zapra−
sza, „żeby podtrzymać tradycję, pokazać
niemałe umiejętności aktorów dużych i
małych, zaprezentować możliwości szko−
ły, pomysły i pracę nauczycieli”. Myśmy
też tam byli i przeżyli niezapomniane
chwile. Dodajmy, że tym razem wysta−
wiono w Buczu jasełka wg Józefa Zięby...

Czas
kolędników

„Naród winien jest sobie samemu
obronę od napaści i dla przestrzegania

całości swojej. Wszyscy przeto
obywatele są obrońcami całości

i swobód narodowych.”

Gdy patriotyzm
w kryzysie
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W STAROSTWIE

Z początkiem stycznia oddano do
użytku kotłownię gazową w Zespole
Szkół Technicznych i Ogólnokształ−
cących w Łysej Górze. Inwestycja
pochłonęła blisko 340 tysięcy złotych.
100 tys. na realizację zadania w formie
dotacji przeznaczył Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod−
nej, pozostała część została sfinansowa−
na z budżetu powiatu.
Pierwotnie inwestycja była planowana na
lata 2004−2005. Jednak ze względu na
awarię starego pieca grzewczego w pla−
cówce, prace zostały przyspieszone. Inwe−
stycja została wykonana w bardzo krót−
kim czasie, zaledwie w półtora miesiąca.
W ciągu tego okresu wykonawca robót
zapewnił szkole rezerwowe źródło zasila−
nia centralnego ogrzewania, dzięki czemu
placówka mogła normalnie funkcjonować
w czasie wykonywania inwestycji.
Dotychczas istniejącą kotłownię przenie−
siono z piwnic na poziom parteru, dzięki
czemu uniknie się w przyszłości zawil−
gocenia i niszczenia nowoczesnych urzą−
dzeń. Warto zaznaczyć, że nowa kotłow−
nia posiadająca moc 570 kw została
wyposażona w dwa nowoczesne kotły
gazowe o bardzo wysokiej sprawności.

Wykonana na początku lat 70. na−
wierzchnia bitumiczna drogi, stano−
wiącej główne połączenie gminy
Borzęcin z drogą międzynarodową
E−40, będzie przebudowana.
Wskutek wzrostu natężenia ruchu o
znacznym udziale samochodów ciężaro−
wych, przewożących materiały kamien−
ne z licznych żwirowni zlokalizowanych
na tym terenie, droga ta, stanowiąca
jeden z najbardziej obciążonych ruchem
odcinków dróg powiatowych, znalazła się
w stanie postępującej dekapitalizacji,
grożącej utratą nośności i w konsekwen−
cji nieprzejezdnością drogi. W tej sytu−
acji Zarząd Powiatu podjął decyzję zło−
żenia wniosku o przyznanie dotacji na
przebudowę drogi w ramach Zintegro−
wanego Programu Operacyjnego Rozwo−
ju Regionalnego Województwa Małopol−
skiego na lata 2004−2006 Wniosek
został wstępnie zakwalifikowany do do−
finansowania przez Zarząd Wojewódz−
twa Małopolskiego.
Projekt przebudowy drogi opracowany
przez Zarząd Dróg Powiatowych w
Brzesku zakłada ułożenie nowej war−
stwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
po uprzednim wykonaniu wzmocnienia

Odbudowa „109”
istniejącej konstrukcji jezdni oraz wy−
profilowaniu istniejącej. Wykonana zo−
stanie więc nowa trzywarstwowa na−
wierzchnia bitumiczna na długości 6480
mb. Projekt przewiduje również prze−
budowę odcinków przełomowych, na
których wykonane zostanie koryto i
będą  ułożone nowe warstwy podbudo−
wy z kruszywa kamiennego. Wyprofi−
lowane zostaną również pobocza przy
użyciu kruszywa oraz oczyszczone i
pogłębione rowy odwadniające. Koszt
przebudowy wg kosztorysu inwestor−
skiego wynosi 2 617 tys. zł, z czego
udział własny powiatu stanowił będzie
25 proc., tj. 681 tys. zł.
Modernizacja drogi w wydatny sposób
przyczyni się do poprawy infrastruktu−
ry technicznej, głównie poprzez zwięk−
szenie nośności drogi,  a tym samym w
znaczący sposób podniesie się poziom
bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak
również zwiększy się  jej przepusto−
wość. Zamierzona inwestycja wpisana
jest w Koncepcję Strategii Rozwoju
Społeczno−Gospodarczego Powiatu
Brzeskiego. Uruchomienie programu
planowane jest po wejściu Polski do
Unii Europejskiej.

W powiecie brzeskim powstanie
Centrum Powiadamiania Ratunko−
wego. Decyzję o jego utworzeniu
podjął wojewoda małopolski, biorąc
pod uwagę zawansowanie prac
związanych z tworzeniem CPR, jak
i położenie powiatu przy trasie E−4.
Jako siedzibę brzeskiego CPR wy−
znaczono Komendę Powiatową Pań−
stwowej Straży Pożarnej w Brzesku.
Likwidacja współczesnych zagrożeń w
większości przypadków wymaga pełne−
go współdziałania Straży, Policji, Pogo−
towia Ratunkowego oraz innych pod−
miotów realizujących zadania z zakresu
ratownictwa medycznego, chemicznego,
ekologicznego, technicznego i gaszenia
pożarów. Obecnie każda z tych służb
posiada własne stanowiska kierowania
wyposażone w stosowne środki łączno−
ści oraz bazy danych, oparte na różnych
systemach. Powoduje to w wielu sytu−
acjach wydłużenie czasu rozdysponowa−
nia sił i środków do zdarzeń wymaga−
jących podjęcia natychmiastowych
działań ratowniczych oraz czasu zbie−
rania informacji o zdarzeniu.

Centrum ratownictwa
Kluczem do zapewnienia skutecznego i
racjonalnego wykorzystania wszystkich
sił i środków możliwych do użycia w
czasie działań ratowniczych jest zagwa−
rantowanie niezawodnego systemu in−
formacji, której szybki przekaz i prawi−
dłowa analiza warunkują skuteczność
wszelkich działań różnych służb ratow−
niczych. Rozwiązaniem tego problemu
jest utworzenie dla wszystkich podmio−
tów prowadzących działania ratownicze
wspólnego Centrum Powiadamiania
Ratunkowego, stanowiącego centralne
ogniwo sytemu ratowniczego powiatu.
Zintegrowane działanie służb ratowni−
czych ma skrócić czas dotarcia do ofiar
wypadków i nagłych zachorowań. Dzwo−
niąc pod numer „112” będzie można
wezwać kompleksową pomoc.
Tworzenie Centrum Powiadamiania
Ratunkowego jest jednym z etapów
budowania jednolitego zintegrowanego
systemu ratownictwa medycznego w
powiecie. Wart podkreślenia jest fakt,
iż w województwie małopolskim będzie
utworzonych tylko kilka podobnych
CPR−ów.

Kotłownia
w Łysej Górze
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Plastikowe

zagrożenie

EKOLOGIA

Niestety, zbyt często sterty zużytych
opakowań trafiają prosto do pieca lub
ogniska, a stamtąd już tylko w powie−
trze. Zbyt mała wiedza, dotycząca
szkodliwości spalania tworzyw sztucz−
nych, zarówno dla zdrowia jak i śro−
dowiska, powoduje, że zamiast niepo−
trzebne opakowania przeznaczyć do
segregacji, wrzucamy je do pieca i ko−
minami emitujemy tę groźną „truci−
znę” do atmosfery.

Działaj lokalnie
Kształtowanie postaw i zachowań pro−
ekologicznych nie jest możliwe bez
edukacji oraz propagowania wiedzy na
temat gospodarki odpadami, ze szcze−
gólnym uwzględnieniem celowości se−
gregacji i „recyklingu”. Naprzeciw tym
wyzwaniom wyszło Stowarzyszenie
Producentów i Doradców Rolnictwa
(SPiDR) w Brzesku. W ramach III
Edycji Programu ,,Działaj lokalnie
III”, rozpowszechnianego przez Aka−
demię Rozwoju Filantropii w Polsce i
Polsko− Amerykańską Fundację Wol−
ności, został opracowany i przyjęty
projekt pn.: „Szkodliwość spalania
tworzyw sztucznych dla zdrowia i śro−
dowiska naturalnego − znaczenie se−
lektywnej zbiórki odpadów komunal−
nych”.
Głównym celem projektu jest edukacja
młodzieży w szkołach gimnazjalnych na
terenie miasta i gminy Brzesko oraz
dystrybucja ulotki tematycznej. Program
będzie realizowany przy współudziale
Urzędu Miejskiego w Brzesku, Wydzia−
łu Edukacji, Kultury i Sportu oraz Brze−
skich Zakładów Komunalnych. Ze wzglę−
du na lokalizację projektu, jak również
zbieżność podjętych w nim działań ze
strategią miasta i gminy, patronat ob−
jął burmistrz Brzeska Jan Musiał.
Wszelkie procesy niekontrolowane−
go spalania różnego rodzaju two−
rzyw sztucznych −  polichlorek winy−
lu (PCV) lub poliuretan (PUR), a
więc wykładzin, rur, butelek plasti−
kowych, pianek, folii − a w szczegól−
ności coraz powszechniej występu−
jące zjawisko spalania ich w piecach
węglowych czy w ognisku przed do−
mem, można porównać do reaktora
chemicznego, produkującego ogrom−
ne ilości trucizn, a w tym najsilniej−
szej − dioksyny.

roblem gospodarki odpadami komunalnymi wymaga bardzo rozważnej
i doskonale opracowanej polityki. Mnożą się góry plastikowych butelek,
kubeczków, puszek, foliowych worków i innych jednorazowych opakowań
z tworzyw sztucznych. Idealne w użyciu − lekkie, trwałe, estetyczne, no,
może nie najzdrowsze. Ale co z nimi robić po zużyciu?

P

Śmiertelne ultratrucizny
Dioksyny to ultratrucizny − najbardziej
toksyczne substancje chemiczne zanie−
czyszczające środowisko. Wykonane w
połowie lat siedemdziesiątych ub. stu−
lecia badania na świnkach morskich
wykazały, że dioksyny są trucizną ok.
dziesięć tysięcy razy bardziej toksycz−
ną od cyjanku potasu. Zanieczyszcze−
nia środowiska dioksynami dotyczą
bardzo małe ilości stężenia, wyrażone
najczęściej w nanogramach (ng to jed−
na część miliardowa grama).
Bezmyślne spalanie 1 kg PCV powodu−
je m.in. emisję 50 mikrogramów diok−
syn, co wystarczy do wywołania nowo−
tworów u 50 tysięcy zwierząt
laboratoryjnych. Natomiast wprowadze−
nie 100 g dioksyny do systemu wodo−
ciągowego może spowodować śmiertel−
ne zatrucie nawet 8 mln ludzi!
Jedynie utylizacja odpadów w specjal−
nie przeznaczonych do tego spalarniach,
wyposażonych w odpowiednie urządze−
nia oczyszczające spaliny i wyposażo−
nych w katalizatory do rozkładu diok−
syn nie stanowi zagrożenia dla
środowiska.
W badaniach naukowych prowadzonych
nad procesami tworzenia się dioksyn
w procesach spalania odpadów wyka−
zano, że aby gazy spalinowe zawierały
minimalne ilości dioksyn, muszą być
dopalane w temperaturach powyżej
1200 st. C przez kilka sekund, a na−
stępnie gwałtownie schłodzone. Takich
warunków nie można stworzyć oczywi−
ście w piecach węglowych, stosowanych
do ogrzewania mieszkań.

200−krotna norma
Zgodnie z dyrektywami Unii Europej−
skiej w spalinach ze spalania odpadów
maksymalne stężenie dioksyn i fura−
nów powinno być na poziomie 0,1 ng
TEQ/m3 (TEQ to tzw. poziom toksycz−
ności i wyraża się sumaryczną zawar−
tością najbardziej toksycznych dioksyn).
Spalanie śmieci emituje 200 razy wię−
cej dioksyn niż przewiduje norma! Po−
wietrze jest ośrodkiem, w którym roz−
przestrzenianie się zanieczyszczeń
gazowych i pyłowych zachodzi najszyb−
ciej, toteż emitowane do atmosfery
dioksyny są wdychane przez ludzi, zwie−
rzęta, osiadają na owocach, gromadzą
się w glebie i wodzie. Toksyczne dzia−

łanie dioksyn polega na powolnym, ale
skutecznym uszkadzaniu rozmnażają−
cych się komórek w organizmach ży−
wych. To złożone procesy uszkadzania
narządów wewnętrznych, wywoływanie
wysypek alergicznych, działanie muta−
genne, teratogenne i udowodnione dzia−
łanie rakotwórcze. Z dniem 1 czerwca
1997 r. dioksyny zostały uznane przez
Międzynarodową Agencję do Badań
nad Nowotworami (IARC) w Lyon za
kancerogen grupy A, co stawia je na
równi z takimi związkami jak ben−
zo(a)piren, aflatoksyny i nitrozaminy.
Za najbardziej niepokojące działanie
toksyczne dioksyn należy uznać uszka−
dzanie struktur kodu genetycznego,
zawartego w łańcuchu DNA. Udowod−
niono ich działanie teratogenne (uszka−
dzają płód) oraz alergiczne (chlorak−
ma). Ponad 90% masy dioksyn dostaje
się do organizmu człowieka wraz ze
skażonym pożywieniem, stąd żywność
i półprodukty do jej wytworzenia stają
się podstawowym przedmiotem kontro−
li zawartości dioksyn. Europejska nor−
ma zawartości dioksyn w żywności
wynosi 5 ng/1kg masy.

Edukacja, segregacja...
Właściwie, nie ma możliwości jakiej−
kolwiek kontroli wyrzucanych śmieci,
więc tylko prawidłowo prowadzona po−
lityka segregowania śmieci, począwszy
od naszych domowych śmietników, a
skończywszy na szeroko rozumianym
„recyklingu” rozdzielonych odpadów,
może doprowadzić do racjonalnego go−
spodarowania odpadami i ograniczenia
spalania tworzyw sztucznych.

GRAŻYNA FILIP
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W BRZESKU I OKOLICY

Co jest grane
w kinie „Bałtyk”

− Trafiłam do szkoły i wciągnęło mnie
to − tłumaczy nieśmiało. We lwowskim
uniwersytecie przygotowywała się do
podjęcia pracy jako tłumacz. Nie spo−
dziewała się, że kiedyś będzie uczyć
Polaków angielskiego.

Mówi na wyczucie
Język polski pani Oksana mogła usły−
szeć od babci, która nim posługiwała
się. Nawet gdy przechodziła na ukraiń−
ski, pozostawał jej polski akcent. Mama
nie używała polskiego. Wyjechała jako
10−letnia dziewczynka. Kontakt z pol−
szczyzną zapewniały książki, gazety i
telewizja oraz msze w polskim koście−
le. Jak opowiada, na początku lat 80.
polskie piosenki były na Ukrainie bar−
dzo popularne. Dlatego teraz, choć z nie−
wielkimi błędami, mówi swobodnie po
polsku. − Czuję, jak mówić − wyjaśnia.
Więzi z polską częścią rodziny wzmoc−
niły się po upadku komunizmu, kiedy
to możliwe stały się częste wyjazdy. −
Mam z tym krajem coś wspólnego − za−
uważa pani Nesymko.
Pierwszą pracę w Polsce, w charakte−
rze nauczyciela języka angielskiego, pod−
jęła 10 lat temu w Leżajsku. W czasie
pobytu u rodziny przez przypadek do−
wiedziała się o wakacie w tamtejszym
Liceum Ekonomicznym. Potem powró−
ciła na Ukrainę i prowadziła lektorat
języka biznesu w Wyższej Szkole Biz−
nesu i Progresywnych Technologii. Pla−
cówka utrzymywała ścisłe kontakty z
Uniwersytetem Śląskim w Katowicach
i Kolegium Języków Obcych w Sosnow−
cu. To umożliwiło częste wyjazdy.

Wszystko jest obok
Od dwóch lat Oksana Nesymko uczy w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr
2. Ofertę pracy znalazła przez przypa−
dek w Urzędzie Miasta w Krakowie,
kiedy była w odwiedzinach u kuzynki.
Brzesko spodobało się jej. Do zalet
zalicza dobre powietrze i fakt, że
„wszystko jest obok”. Przyznaje jednak,
że czasem brakuje jej dużego miasta. −

O Lwowie po angielsku

Powojenna historia podzieliła losy rodziny pani
Oksany Nesymko (na zdjęciu). Większą część
krewnych deportowano na Ukrainę, a inni pozo−
stali w Polsce. Babcia i mama − Ewa i Olga La−
chwackie zostawiły cały majątek w Ustrzykach
Dolnych. Zamieszkały w Samborze. Pozostali de−
portowani − w okolicach Odessy. Życie pani Ne−
symko związane jest jednak ze Lwowem, gdzie
zamieszkała wraz z rodzicami. Od 1983 roku pra−
cuje jako nauczyciel języka angielskiego.

Lubię ruch, na chwilę wtopić się w bez−
imienny tłum, lubię towarzystwo i być
blisko wielkich zdarzeń − mówi.
Tęskni do domu, ale mimo że Lwów i
Brzesko dzieli tylko 250 kilometrów,
podróż zajmuje co najmniej 8 godzin.
Polska to dla niej wyzwanie i przygo−
da. − Jestem tutaj sama, z dala od
mojego środowiska. Czasem się boję −
mówi.
Przed wyjazdem myślała, że w Polsce
sytuacja jest lepsza. Jednak, gdy obec−
nie włącza telewizor, myśli: „Boże! I u
nich też tak źle”.

Wielkie podobieństwa
Według pani Oksany, problemy w obu
krajach są podobne, jedynie poziom
życia w Polsce nieco wyższy. Gdy py−
tam o różnice między polskimi, a ukra−
ińskimi uczniami, odpowiada: − No,
dzieci z pewnością są takie same.
Podobne odczucie koresponduje z wra−
żeniami uczniów „Zielonki”, którzy w
ramach zorganizowanej przez panią od
angielskiego wymiany ze Szkołą Zawo−
dową Serwisu Restauracyjnego i Tury−
styki we Lwowie odwiedzili Ukrainę.
Komentarz jednej z uczennic zapadł
pani Oksanie w pamięci: − To tak, jak
w Polsce. Nie czuję się, jakbym była w
innym kraju.
Inny z uczniów na lwowskiej ulicy spo−
tkał ciocię, którą rozpoznał mimo upły−
wu kilku lat od ostatniego widzenia. O
historii łączącej Kraków i Lwów nie
trzeba nikogo przekonywać. − Podobny
jest duch obu miast − ocenia pani Ne−
symko. − Zresztą, różnica kultury jest
minimalna, prawie niezauważalna.
Jak uczniowie przyjęli nauczycielkę z
obcego kraju? Pani Oksana uśmiecha
się: − Uczniowie korzystają z tego, że
nie znam niuansów języka polskiego.
Ale są tolerancyjni na moje błędy
językowe − dodaje.
Jednocześnie zastanawiają się, jak
połączyć kolejną wyprawę do Lwowa z
egzaminami maturalnymi...

IWONA DOJKA

6−10.02, godz. 18.15
WŁADCA PIERŚCIENI.
POWRÓT KRÓLA         USA/12 l.
Reżyseria: Peter Jackson; występują:
I. McKellen, L. Tyler.
Wyprawa dobiega końca. Frodo w towa−
rzystwie Goluma i Sama zmierza do serca
Mordoru. Jeźdźcy Rodanu i obrońcy Gon−
doru jednoczą siły w obliczu nieprzebra−
nych sił wroga. Czy wystarczy ich, by oca−
lić Śródziemie przed potwornym okiem?
Uwaga! Promocja dla szkół  – 5 zł,
w kasie – 10 zł.

13−17.02, godz. 18.15
CZAS APOKALIPSY         USA/15 l.
Reżyseria: Francis Ford Coppola; występują:
Marlon Brando, Robert Duvall, Martin She−
en, Laurencje Fishburne, Dennis Hopper.
Bohaterem opowieści jest kapitan Benja−
min Willard, otrzymujący zadanie zlikwi−
dowania pułkownika Waltera E. Kurtza, który
w głębokiej, azjatyckiej puszczy, tocząc okrut−
ne wojny, stworzył prywatne państwo.

20−24.02, godz. 18.15
SEGMENT      Polska/15 l.
Reżyseria: Oskar Kaszyński; występują:
Maciej Konopiński (Bohater), Ewa Andrusz−
kiewicz (Ola), Bogusław Linda (Marks).
Trójmiasto. Gorące lato 1976−go roku.
Bohater, absolwent Politechniki Gdańskiej,
rozpoczyna pracę w biurze projektowym.
Wolny czas spędza, naprawiając ukocha−
nego „jeepa”, oczekując przyjazdu stu−
diującej za granicą dziewczyny – Oli.
Marzeniem bohatera jest umeblowanie
swojego mieszkania. Panujący ustrój jed−
nak nie ułatwia zakupu mebli. Zmusza to
bohatera do kombinowania.

27.02−2.03, godz. 18.15
UNDERWORLD          USA/15 l.
Reżyseria: Len Wiseman; występują:
Kate Beckinsale, Scott Speedman, Sha−
ne Brolly, Bill Nighy.
Na ziemi w ciągu wieków, niezauważone
przez ludzi, wyrosły dwie rywalizujące ze
sobą rasy: arystokratyczne, dobrze wykształ−
cone Wampiry oraz brutalni i siejący grozę
Lykanie. Dla ludzkości ich istnienie jest tylko
cieniem legendy. Dla siebie samych są jed−
nak nieprzejednanymi i śmiertelnymi wro−
gami. Ich celem jest całkowita eliminacja
przeciwnika. Piękna i przebiegła Selena (Kate
Beckinsale) odkrywa tajemnicę, która może
mieć fatalne konsekwencje zarówno dla
Wampirów, jak i Lykanów.
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ojna i okupacja spowodowały zagrożenie dla biologicznego bytu naszego
narodu. W latach 1939−1945 na skutek hitlerowskiego terroru i działań
wojennych zginęło 2.225.000 dzieci i młodzieży, co stanowiło ok. 35
proc. ogólnych strat ludnościowych poniesionych przez Polskę.

W

Nasza dobra
 podstawówka (2)

Równie haniebne były inne czyny
okupanta, a w szczególności ode−

branie polskim rodzicom ponad 200
tysięcy dzieci, w celu ich germaniza−
cji. Większość z nich nigdy nie powró−
ciła do swoich rodzin. Akty ludobój−
stwa i terroru, próby germanizacji
dzieci miały spowodować totalne wy−
niszczenie narodu. O tym planie
świadczą słowa Himmlera, które wy−
głosił 6 października 1953 roku w
Poznaniu: „Stanęło przed nami pyta−
nie: co robić z kobietami i dziećmi?
Postanowiłem również tutaj znaleźć
zupełnie jasne rozwiązanie. Nie czu−
łem się mianowicie uprawniony, aby
wytępiwszy wszystkich mężczyzn po−
zwolić jednocześnie na to, by spośród
ich dzieci wyrośli mściciele dla na−
szych synów i wnuków. Trzeba było
powziąć ciężką decyzję, aby ten na−
ród zginął z powierzchni ziemi”.
Ta okrutna i barbarzyńska polityka
była realizowana od pierwszych dni
wojny. We wrześniu 1939 roku roz−
strzeliwano harcerzy i harcerki z Ka−
towic, Pszczyny, Częstochowy i Byd−
goszczy. Główna Komisja Badania
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce spo−

rządziła dokumentację zbrodni doko−
nanych na polskich dzieciach, zatwier−
dziła ona wykaz 220 miejsc egzeku−
cji, 15 karnych obozów pracy, 17
obozów koncentracyjnych oraz 25 wię−
zień, gdzie przebywały dzieci.
Na skutek terroru nastąpiło znaczne
pogorszenie stanu zdrowia u osób,
które przeżyły wojnę. Wśród blisko 7
mln  młodzieży i dzieci urodzonych w
latach 1926−1945 ponad 1,5 mln sta−
nowili osieroceni małoletni. Poważ−
nym problemem po wyzwoleniu było
rozproszenie rodzin.

Dzisiaj trudno nawet wyobrazić so
bie determinację, z jaką wycho−

wawcy walczyli o ciągłość nauki w tra−
gicznych okolicznościach wojny. Na−
uczanie w roku szkolnym 1939/40 w
brzeskich szkołach powszechnych było
bardzo trudne ze względu na brak po−
mocy naukowych, przyborów szkol−
nych, głód oraz dokuczliwą, mroźna
zimę. Temperatura osiągała wówczas
nawet minus 40 st. C, a brak opału
uniemożliwiał edukację. Dlatego od
grudnia 1939 r. do 15 maja 1940 r.
dzieci ze Szkoły nr1 uczyły się w bu−

dynku Szkoły nr 2. Kolejny rok szkol−
ny uczniowie powitali już w nowym
budynku, w którym zaadaptowano 10
sal lekcyjnych. Dwie sale na parterze
i cztery na I piętrze zajęli chłopcy ze
Szkoły nr 1, drugie piętro natomiast
dziewczęta z klas IV−VII. W starym
budynku Szkoły nr 2 naukę pobiera−
ły dzieci z klas I−III. Prowadzono tam
zajęcia koedukacyjne w czterech po−
mieszczeniach. W nowym budynku
brakowało centralnego ogrzewania,
którego nie wykończono na skutek
wybuch wojny, dlatego przeniesiono do
nowego gmachu piec ze starej Szkoły
nr 1 i dwa piece znajdujące się w Szko−
le nr 2 z sal północnych. W ten sposób
zapewniono uczniom naukę w ogrze−
wanej szkole. Klasy IV−VI rozdzielo−
no według płci na polecenie Inspekto−
ratu Szkolnego w Brzesku. W owym
czasie naukę kontynuowało 398 chłop−
ców i 334 dziewcząt w 16 klasach. Były
to dzieci wyznania katolickiego.

Od 25 września 1940 r. do 1 paź
dziernika 1940 r. przerwano na−

ukę w brzeskiej szkole, a budynki zo−
stały zajęte przez wysiedlonych.
W styczniu 1941 r. skrócono wymiar
godzin nauczania w poszczególnych
klasach z powodu braku węgla na
opał. Frekwencja była bardzo niska,
brakowało obuwia, ubrań, a tempe−
ratura dochodziła do minus 26 st. C.
Przez ten trudny okres szkoła czyni−
ła starania o pozyskanie kartek na
zakup odzieży dla dzieci, prowadzo−
no również dożywianie. Najbiedniej−
szym dzieciom podawano w szkole
kromkę chleba, garnuszek kawy, ka−
szy lub zupy.
22 marca 1941 r. zawieszono naukę,
z powodu zajęcia obu szkół przez wła−
dze wojskowe. Natomiast na podsta−
wie zarządzenia wydanego w Tarno−
wie z dnia 29 marca 1941 r.
zawieszono naukę we wszystkich
szkołach publicznych i prywatnych w
całym obwodzie szkolnym, tj. w po−
wiatach w Brzesku, Dąbrowie, Tar−
nowie.Wprawdzie pismem z 2 maja
1941 r. Inspektor Szkolny w Tarno−
wie zezwolił na wznowienie nauki w
powiecie, ale, ze względu na zajęcie
szkoły brzeskiej przez wojsko i prze−
marsz wojsk, nie można było znaleźć
w mieście odpowiedniego zastępcze−
go lokalu. Dopiero po przejściu wojsk
wynajęto cztery pomieszczenia, mię−
dzy innymi w sali magistratu i łaźni
miejskiej. Nauka wówczas odbywała
się w skróconym wymiarze godzin.
Kolejny rok szkolny − 1941/42 − roz−
poczęto w wyremontowanej murowa−

Grono nauczycielskie w pierwszych latach po II wojnie światowej.



27

BRZESKI  MAGAZYN  INFORMACYJNYluty  2004

        

HISTORIA JEDYNKI

nej szkole oraz w szkole drewnianej.
Jednak grudzień ze względu na bra−
ki opału wymusił kontynuację naucza−
nia w drewnianym budynku szkolnym
w skróconym wymiarze godzin na
dwie zmiany. Znamienna dla dzieci
okazała się „Gwiazdka”, podczas któ−
rej uczniowie otrzymali podarki w
postaci jabłek, słodyczy i odzieży.

W styczniu 1942 r. zarządzeniem Sta−
rostwa w Tarnowie ponownie przerwa−
no naukę, tym razem z powodu sze−
rzącego się tyfusu plamistego. Zajęcia
wznowiono 2 marca za zgodą Inspek−
toratu Szkolnego w Tarnowie.
Jak podają źródła, uczniowie podej−
mowali w ramach ogólnoszkolnych
akcji zbiórkę ziół, żelaza, papieru i
innych wyrobów. I tak np. młodzież ze
Szkoły nr1 zebrała: 30,90 kg ziół, 800
kg żelaza, 6,5 kg papieru, 10 kg
szmat, 338 sztuk butelek. Uczniowie
zaś ze Szkoły nr 2 pozyskali: 32,70 kg
ziół, 350 kg żelaza, 4,80 kg papieru,
4,50 kg szmat oraz 96 sztuk butelek.
W następnym roku szkolnym, na sku−
tek zajęcia nowego budynku przez wła−
dze wojskowe, ponownie rozpoczęto
naukę w drewnianej szkole. Nauka
odbywała się w systemie zmianowym,
w Szkole nr 2 od godz. 8:00−12:30 oraz
w Szkole nr 1 od 13:00−17:30. Wła−
dze zezwoliły wówczas na otwarcie

przy tutejszej szkole
powszechnej, szkoły
zawodowej dokształ−
cającej. Nauka odby−
wała się w niej w śro−
dy i piątki, od
godz.18:00−20:30. Do
szkoły zapisało się
108 uczniów, którzy
uczestniczyli w zaję−
ciach z rachunków, na−
uki korespondencji, ję−
zyka niemieckiego...

W 1946  roku mie
siące wakacyjne

były czasem remontów prowadzonych
w  obu szkołach. Zaopatrzono je w
opał na całą zimę. Według źródeł, w
roku szkolnym 1947/48 utworzono w
Szkole nr 1 kilka klas koedukacyj−
nych. Zorganizowano również Komi−
tet Budowy Szkoły Powszechnej, któ−
rego celem było dokończenie skrzydła
południowego. Pojawiły się wnioski,

aby rozpocząć budowę
drugiej szkoły w in−
nym miejscu, np. koło
Cmentarza Wojsko−
wego, jednak pomysł
ten spotkał się ze
sprzeciwem osób za−
angażowanych w or−
ganizację i rozbudo−
wę dotychczasowej
szkoły.
Dzieci przez cały rok
szkolny korzystały z
dożywiania. Miały
zapewniony chleb,
kaszę, zupę. Ówcze−

sny szkolny kronikarz tak opisuje
uczniów z tamtego okresu:  „Mło−
dzież była zepsuta, zdemoralizowa−
na po wojnie, nieposłuszna, niesfor−
na, krzykliwa, hałaśliwa. Ponadto
dzieci były nerwowe, leniwe, niesu−
mienne, nie szanowały starszych i
nauczycieli. Źle zachowywały się
poza szkołą, w kościele, na ulicy.
Liczne były przypadki kradzieży, uży−
wania wulgarnych słów”.
W szkole brzeskiej uczyły się dzieci
nie tylko z miasta, ale także z Brze−
zowca, Słotwiny, Jadownik, Grądów,
Kopalin, Jasienia i Okocimia, a tak−
że dzieci wysiedlone ze wschodnich
rubieży, m.in. z okolic Lwowa. Upo−
sażenie nauczycieli było niewielkie.
„Za mało, by żyć − za dużo, by
umrzeć”− jak wspomina kronikarz.
Poza tym brakowało podręczników
szkolnych, nie było papieru...

MAŁGORZATA RUDNIK

1835−1838: Józef Majewski.
W tych latach szkoła brzeska była już szkołą ludową
utrzymywaną przez gminę, która opłacała również
jedynego nauczyciela, będącego zarazem dyrekto−
rem tej placówki.
1839−1845: Jan Hostinek
1846−1849: Ludwik Slisz
1851: Franciszek Bałuszczak
1852 −1855: Karol Piątkowski
1855−1874: Wojciech Monica
Jako jedyny nauczyciel w szkole brzeskiej uczył sam
135 dzieci, między innymi Ludwika Solskiego.
Od 1.12.1877: Augustyn Machnicki
Był tzw. dyrygujacym szkoły miejscowej, zatrudniał
drugiego nauczyciela.
21.06.1902 − 24.10.1913: Henryk Szczepka
Kierownik szkoły męskiej
Władysław Guzik − chwilowe kierownictwo.
Od 1.03.1914: Jan Lubowiecki
W sierpniu 1914 r. powołany do służby wojskowej
Od 1.09.1915: ks. Józef Szewczyk
Od 1.03.1916: Jan Lubowiecki
1.05.1916 − 1933: Kazimierz Dudrewicz
Od 7.02.1918: Marceli Cisak
Kierownik szkoły żeńskiej.
Od 1.09.1935: Stanisław Korman
Przed 1939 do 3.05.1940: Stanisław Nowak
Kierownik szkoły żeńskiej. Po jego aresztowaniu za−
stąpiła go Helena Sołtys.
Od 1.09.1935 − 1948: Kazimierz Kosiński
Od 16.10.1948: Maria Stec
Od 15.01.1949: Józef Pawlik
6.05.1949 − 1952: Rudolf Jakubowski
1952−1953: Józef Kądziołka
Kierownik szkoły.
1951−1953: Władysława Niedzielska
Kierowniczka szkoły żeńskiej
1955−1967: Stanisław Krupski
Kierownik szkoły męskiej.
1955−1967: Anna Bursztyn
Kierowniczka szkoły żeńskiej.
* Od roku szkolnego 1967/68 nastąpiło połączenie
dotychczasowych dwóch szkół − męskiej i żeńskiej −
mieszczących się w jednym budynku.
1967−1971: Zygmunt Gągorowski
1971−1973: Czesław Jarosz
* W roku szkolnym 1973/74 szkołę przekształcono
na Zbiorczą Szkołę Gminną.
1974−1978: Elżbieta Zawartka.
1978−1979: Józef Kaczmarczyk
1979−1987: Władysław Bodziony
1987−1996: Jerzy Skórnóg
1996− 1997: Małgorzata Pytka
Od 1.09.1997: Franciszek Brzyk
Później dyrektor gimnazjum, a od 1.04.2001 dyr.
Zespołu Szkół.
1998−1999: Anna Czernecka
1999−2001: Aleksandra Ożegalska

* Ze względu na fakt, że szkoła nie dysponuje dosta−
tecznymi materiałami źródłowymi, podane wykazy
mogą być niekompletne i zawierać błędne informa−
cje. Osoby, które posiadają uzupełniające dane pro−
simy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Opr.: Marta Kania i Małogorzata Pytka.

Dyrektorzy „Jedynki”

Koniec lat 40. – akcja dożywiania w szkole.

Lata 50. − uczniowie „Jedynki” w pochodzie 1−majowym.
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Kolędowanie

w Bałtyku

W (O)ŚRODKU KULTURY

14 stycznia w kinie „Bałtyk” odbył
się Powiatowy Festiwal Kolęd i Pa−
storałek. Organizatorem imprezy był
Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku.
W festiwalu wzięło udział około 150
uczniów szkół podstawowych i gim−
nazjów. Kolędy prezentowali nie tyl−
ko soliści, występowały również du−
ety i zespoły, a także chór.
Nagrody i wyróżnienia otrzymali:

SZKOŁY PODSTAWOWE − soliści:
1. miejsce − Jan Banaś (PSP Czchów),
2. Natalia Kukiełka (PSP Borzęcin
Dolny), 3. Paulina Herma (PSP Borzę−
cin Dolny)

Wyróżnienia: Piotr Świątkowski
(świetlica wiejska w Jadownikach),
Gabrysia Woda (PSP nr 3 Brzesko),
Karolina Piotrowska (PSP nr 3 Brze−
sko), Warsztaty Terapii Zajęciowej w
Brzesku.

SZKOŁY PODSTAWOWE − duety i ze−
społy:

15 lutego br. Miejski Ośrodek Kultury
w Brzesku zaprasza do kina „Bałtyk”
na Koncert Noworoczny. Wystąpią ze−
społy teatralne, muzyczne i taneczne,
działające i współpracujące z MOK−
iem. Początek− godz. 16.00.
***
14 marca MOK organizuje imprezę pod
hasłem „Muzykujące rodziny”. Wszy−
scy zainteresowani  proszeni są o kon−
takt − tel. (14) 68−49−661 lub 68−49−
660, w godz. 7.30 − 15.30.
***
Istnieje możliwość nauki gry na skrzyp−
cach. Chętni mogą zapisywać się w
sekretariacie MOK−u od godz. 7.30.

W ramach comiesięcznych spo−
tkań z kulturą w Sali Wysta−
wowej MOK−u został zorganizo−
wany koncert pn. „Muzyka
Korei, Japonii, Wietnamu, Hisz−
panii i Argentyny”. Uczestniczą−
ca w nim młodzież z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
wysłuchała muzyki w wykona−
niu artystów z Centrum Arty−
styczno− Szkoleniowego „IN−
TER−ART ” w Tarnowie, pod
kierunkiem pani Teresy Kaban
i Henryka Błażeja. Zaprezen−
towany program był nie tylko
znakomitym relaksem, ale tak−
że lekcją muzyki i geografii.
Młodzi widzowie uzyskali bo−
wiem ciekawe informacje na te−
mat Korei Północnej − życia co−
dziennego, obyczajów i kultury.

1. Sikoreczki (PSP Czchów), 2.
Agnieszka Patla, Karolina Świątkow−
ska (świetlica w Jadownikach, 3. Bo−
rzęckie Słowiki (PSP Borzęcin Dolny).

GIMNAZJA − soliści:
1. Izabela Staszczyk  (PG nr 1 Brzesko),
2. Joanna Sacha (PG nr 2 Brzesko), 3.
Faustyna Mila (PG Jadowniki)

Duety:
1. Joanna Choma, Katarzyna Sucha−
rek (PG Czchów), 2. Joanna Hebda,
Jakub Cierniak (PG nr 2 Brzesko), 3.
Izabela Staszczyk, Damian Zgraja
(PG nr 1 Brzesko)

Zespoły:
1. Schola Parafialna (Okocim), 2. Di−
scantus (PG nr 2 Brzesko), 3. Zespół
Wokalno−Instrumentalny (PG nr 1
Brzesko)

Nagrodzeni otrzymali książki i upomin−
ki rzeczowe, ufundowane przez MOK w
Brzesku.

Przerwa na pamiątkową fotkę podczas karnawałowych szaleństw w Publicznym
Przedszkolu nr 1 w Brzesku. Na zdjęciu dyr. Janina Helak ze swoimi podopiecznymi.

Rytmy wschodu
i południa

MOK zaprasza...

SPROSTOWANIE
W informacji o konkursie szopek, za−
mieszczonej w styczniowym wydaniu
BIM−u wkradła się nieścisłość. Wśród
wyróżnionych nie wymieniono Pu−
blicznego Przedszkola w Szczepano−
wie, z filią w Wokowicach. Warto do−
dać, że nagrodzona w konkursie
szopka, została zlicytowana podczas
12. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecz−
nej Pomocy. Gratulujemy!
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Absolwenci brzeskiego liceum z roku 1949,
obchodzący obecnie 54−tą rocznicę egzami−
nu dojrzałości znów się spotkali, tym ra−
zem w Krakowie, w dniach 18 i 19 paź−
dziernika 2003 roku.
Miejsca spotkań nie są przypadkowe, a
koleżeńskie i przyjacielskie więzy zadzierz−
gnięte w średniej szkole trwają nadal i
odnawiane są w toku okresowych spotkań.
Dwa lata temu uczestniczyliśmy w uro−
czystościach jubileuszowych 90−lecia na−
szego Gimnazjum i Liceum w Brzesku.
Przyjechaliśmy do Brzeska w najliczniej−
szej grupie spośród starszych roczników.
Ustalono wtedy, że kolejne spotkanie na−
stąpi za dwa lata tj. w 2003 roku. Wypa−
dło to na 54. rocznicę „dużej matury”.
Do coraz częstszych spotkań osób związa−
nych ze sobą wspomnieniami z lat szkol−
nych skłania nas osiągnięty wiek i fakt, że
nasza grupa naturalną koleją rzeczy coraz
bardziej się kurczy. Wystarczy wspomnieć,
że do tej pory spośród 37 maturzystów w
roku 1949 żyje 28. Ostatnio pożegnaliśmy
w maju 2003 roku kolegę Stanisława Midę
z Krakowa. Natomiast grono nauczyciel−
skie z tamtych lat w całości przeniosło się
na drugi świat. Jako ostatnia zmarła w
roku 2003 profesorka historii mgr Helena
Wawrykiewicz−Wróblowa.
Organizacją ubiegłorocznego spotkania
zajęli się „krakowianie”. Po dłuższym roz−
ważaniu na miejsce spotkania wybrano
Kraków. Tam mieszka najliczniejsza gru−
pa maturzystów, późniejszych absolwen−
tów różnych wyższych uczelni. Prócz tego,
dawna siedziba naszego liceum − pałac
Goetzów Okocimskich jest opuszczona i
popada w ruinę, nad czym wszyscy ubole−
wamy, a nowe miejsce obecnego liceum włą−
czonego w Zespół Szkół Ponadgimnazjal−
nych w Brzesku jest dla nas obce. Wybrany
termin spotkania okazał się bardzo szczę−
śliwy. Pogoda była wspaniała (dużo słoń−
ca i względnie ciepło). Nie udało się tylko
dopasować go do możliwości wszystkich
zainteresowanych.
Na spotkanie przybyło siedemnaście osób.
Przyjezdni zatrzymali się u znajomych i
rodzin mieszkających w Krakowie. Do gro−
na byłych licealistów dołączyły trzy osoby
z gimnazjum i dwie towarzyszące. Nadal
bowiem utrzymujemy kontakty z koleżan−
kami i kolegami, którzy opuścili nas po
tzw. „Małej Maturze” i przeszli do innych
szkół średnich. W spotkaniu wzięli udział:
Zofia Borowiec−Walicka z mężem Tade−
uszem (Kraków), Maria Borzęcka−Gąsz−
czak z mężem Jarosławem (Poznań),
Edward Dobrzański (Kraków), Eugeniusz
Gajda (Borzęcin), Franciszek Góral (War−

Spotkanie w Krakowie
szawa), ks. Franciszek Kostrzewa (Brze−
sko) Aleksander Nawrot (Chojnice)
Mieczysław Rams z żoną Haliną (Tarnów),
Maria Solak−Kwaśniakowa (Borzęcin),
Aniela Walendowska−Grochola (Sosno−
wiec), Anna Zaufal−Łużna (Kraków) oraz
zaprzyjaźnione koleżanki i koledzy z gim−
nazjum: Maria Morsztyn−Jędryka (Świno−
ujście), Bogumiła Zwierz−Serwatka (Brze−
sko) i Kazimierz Jeleń (Kraków).

Kłopoty ze zdrowiem zatrzymały w domu
Jana Garlickiego, Małgorzatę Głąb−Kozio−
łową, Stanisława Górę, Jadwigę Wolak−
Pudo i Andrzeja Kossowskiego, a Zofia
Romuzga i Krystyna Weiss−Zduńczyk z
mężem Adamem przebywali wtedy w sa−
natoriach. Nieobecni byli także koledzy:
Jan Bochenek, Marian Grzegorz Warchał,
Jan Ząbkowski, Marian Klimek, Kazimierz
Barczyk i Kazimierz Migdał.
Zgodnie z ustalonym programem spotka−
liśmy się przy Kościele Mariackim o
godz.10. Kto przybył wcześniej, mógł od−
być spacer po Rynku Głównym.
Stąd udaliśmy się wynajętymi „teleksa−
mi” na Wawel. Szczególnie wdzięczni je−
steśmy kol. Walickiemu za postaranie się
o to, aby nam udostępniono te mniej zna−
ne i zwykle nie pokazywane komnaty i
obiekty wawelskiego zamku.
Po odpoczynku zwiedziliśmy wystawę pt.
„Ziemia widziana z lotu ptaka”, zorgani−
zowaną na krakowskich Plantach, od Wa−
welu począwszy aż do ul. Franciszkańskiej.
Popołudnie wypełniły rozmowy, wspomnie−
nia i refleksje nad teraźniejszością i przy−
szłością. Miały one miejsce w sali Pań−
stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej

(Aktorskiej), dokąd zaprosił nas kolega,
dziś już emerytowany profesor tej uczelni,
Edward Dobrzański. On też postarał się o
to, abyśmy mogli uczestniczyć w próbie
generalnej spektaklu pt. „Zielona Gęś”
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, w
wykonaniu grupy studentów w reżyserii
prof. Marty Stebnickiej, gdzie on sam grał
rolę prof. Bączyńskiego.
Nazajutrz spotkaliśmy się w Łagiewni−
kach. Tam w kaplicy św. Siostry Faustyny
uczestniczyliśmy w Mszy św. celebrowa−
nej przez naszego kolegę ks. Franciszka
Kostrzewę. Teksty liturgiczne czytali Anna

Zaufal−Łużna, Mieczysław Rams i Tade−
usz Walicki. Po skończonej mszy zebrali−
śmy się w kawiarni Domu Pielgrzyma na
pożegnalnym posiłku. Dokonano podsumo−
wania całego przebiegu spotkania oraz pró−
bowano ustalić coś konkretnego na przy−
szłość, rozważając różne możliwości. Będzie
to rok 2004 i 55 rocznica zdania matury.
Skłania to do poważnej refleksji. Wstęp−
nie przyjęto propozycję kolegi Kazimierza
Jelenia, aby spotkać się w jego rodzinnej
miejscowości, Jurkowie koło Czchowa.
Przemawiają za tym dobre warunki agro−
turystyczne  w tym regionie.
Po tych rozmowach w kawiarni, pozostało
jeszcze pójść do Bazyliki Miłosierdzia Bo−
żego na końcową modlitwę. Trzeba przy−
znać, że miejsce to działa na człowieka
jakąś dziwną, niebiańską atmosferą. Wszy−
scy byliśmy pod jej urokiem. Potem jesz−
cze wspólne zdjęcie i pożegnanie.
Życzyliśmy sobie wzajemnie doczekania
następnego spotkania w dobrym zdrowiu
i szerszym gronie. Żywimy nadzieję, że to
nastąpi w przyszłym, a właściwie już w
obecnym 2004 roku.

Franciszek Góral
ks. Franciszek Kostrzewa

Sentymentalne spotkanie na Wzgórzu Wawelskim.             Fot. Gąszczak
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Szanowna Redakcjo !
Szanowny Panie Burmistrzu!

W związku z artykułem pt. „Obłu−
da...” stanowiącego w całości wypo−
wiedź pana Burmistrza Jana Musia−
ła, a zamieszczonego w Brzeskim
Magazynie Informacyjnym z grudnia
2003 r., czuję się w obowiązku od−
nieść do jego treści, szczególnie kil−
ku zdań, w których Pan Burmistrz
także i mnie przypisuje obłudę i
szwankowanie pamięci.
Warto dodać, że już wcześniej na ła−
mach gazety ponadlokalnej pan Bur−
mistrz kwitował stanowiska brze−
skich ugrupowań politycznych LPR,
PiS, PO mianem hipokryzji.
W artykule „Obłuda” pan Burmistrz
wprowadził w błąd opinię publiczną
podając nieprawdziwe informacje do−
tyczące spotkania, na które mnie oso−
biście zaprosił.
Stwierdził, bowiem : „Przejawem ob−
łudy są też zarzuty pani radnej Jani−
ny Cader−Drużkowskiej. Dzisiaj burzy
się przeciwko dwom posadom wicebur−
mistrzów, a to przecież nikt inny, tylko
ona nachodziła mnie i nakłaniała, by
dla lepszego funkcjonowania urzędu
burmistrza, stworzyć dwa stanowiska
dla dwóch zastępców wskazując na
konkretne kandydatury − Edwarda Cze−
saka i Jerzego Topolskiego. Czyżby i
ją pamięć zawodziła”.
Warto przypomnieć przebieg wyda−
rzeń, gdyż pan Burmistrz rozminął
się nieco z faktami i zinterpretował
moje wypowiedzi opacznie − przeina−
czając i dokonując nadinterpretacji.
Około tydzień przed I sesją nowo wy−
branej Rady Miejskiej w listopadzie
2002 r. zatelefonował do mnie pan
Burmistrz i zaprosił na tzw. rozmo−
wy, jakie wówczas odbywał z nowo
wybranymi radnymi. Zaproszenie
pana Burmistrza przyjęłam i stawi−
łam się za około 2 godziny na umó−
wioną porę. Podczas spotkania wy−
raziłam własną opinię, że wyniki
wyborów samorządowych podpowia−
dają skład organu wykonawczego
Gminy i dla mnie sprawa składu oso−
bowego organu wykonawczego była−
by jasna. Pan Burmistrz podtrzymał
wątek mojej wypowiedzi, oburzając
się, że kolejne miejsce w wyborach
na fotel burmistrza uzyskał pan
J. Kaczmarczyk. Wówczas wyjaśni−

List otwarty do Redakcji  BIM
i  Burmistrza  Brzeska

Pana Jana Musiała

łam, że ja myślę o kandydatach z list
prawicowych, a tymi byli kolejno pan
E. Czesak i pan J. Topolski.
Ponadto uzupełniłam swą wypowiedź,
że są to bardzo dobre kandydatury i
praca Samorządu oraz Urzędu przy
ich udziale byłaby znacznie efektyw−
niejsza.
Zdziwiłam się więc bardzo, czytając ar−
tykuł pt. „Obłuda”, w którym pan Bur−
mistrz przyjęcie jego zaproszenia na
rozmowę określił słowem nachodziła, a
podzielenie się własną opinią co do skła−
du organu wykonawczego nazwał nakła−
niała, by dla lepszego funkcjonowania
urzędu burmistrza stworzyć stanowiska
dla dwóch zastępców.
Liczyłam na to, że pan Burmistrz usto−
sunkuje się merytorycznie do przed−
stawianych na konferencji prasowej
problemów, w szczególności :
1. odniesie się do losu zespołu parko−
wo − pałacowego,
2. wskaże sposoby zapobiegające sy−
tuowaniu dalszych supermarketów,
3. uwzględni wszechogarniającą bie−
dę i opowie się za koniecznością refor−
my w administracji samorządowej w
celu zmniejszenia wydatków,
4. przedstawi plan działań zmierza−
jących do obniżenia cen wody i ścieków.
Wyraźnie przeliczyłam się w swych
oczekiwaniach, a zamiast merytorycz−
nego odniesienia się do wielu istotnych
zagadnień wyrażonych w stanowi−
skach, „oberwało” się tym, których in−
teresują sprawy będące przedmiotem
działań organów samorządowych, a
nierozerwalnie łączą się z poziomem
życia mieszkańców Gminy.
 „Oberwało się” i w rewanżu dostali od
pana Burmistrza przydomki obłudy oraz
szwankowania pamięci. Pan Burmistrz
w artykule „Obłuda...” zarzucił uczestni−
kom konferencji podejmowanie decyzji,
mających niby być dzisiaj, obiektem nie−
wybrednej krytyki.
 W tym miejscu Czytelnikom wyja−
śniam, że żaden pojedynczy radny
nie ma mocy decyzyjnych. Mogą oni
zgłaszać opinie, wnioski, interpela−
cje, zadawać pytania i uczestniczyć
w głosowaniach. Organem wykonaw−
czym jest pan Burmistrz. To on po−
siada uprawnienia decyzyjne. Stąd
też zarzut pana Burmistrza w sto−
sunku do uczestników konferencji, że
jakoby w poprzedniej kadencji podej−
mowali decyzje, będące dzisiaj obiek−
tem niewybrednej krytyki jest pozba−
wiony logiki i słuszności.
Wiem, że dochodzenie sprawiedliwo−
ści za wszelką cenę nie ma sensu i
czasem lepiej jest doznawać krzywdy
niż ją wyrządzać.

Jednakże mam świadomość, że sen−
tencja łacińska „Fama crescit eundo.
Audacter calumniare, semper aliquid
haert.. − Plotka rośnie rozchodząc się.
Szkaluj śmiało, zawsze coś przylgnie”
− funkcjonuje także w życiu publicz−
nym i być może często jest stosowana
do niszczenia i ośmieszania tych, któ−
rzy mają odwagę angażować się w
działalność społeczną, nie po myśli
rządzących.
Szanowna Redakcjo! Papier jest cier−
pliwy i można na nim wszystko napi−
sać. Jednych maluje w glorii, drugich
przedstawia w szeolu. Tak wygląda
świat propagandy posługujący się so−
cjotechniką i traktujący ludzi instru−
mentalnie podporządkowując wszyst−
ko swym celom. Charta non erubescit.
Papier się nie rumieni.
Ale czyż nie lepiej by było, aby pismo
służyło pro publico bono?
Z poważaniem

radna
Janina Drużkowska−Cader

BURMISTRZ ODPOWIADA

Szanowna Pani, nie odniosłem
się do kilku spraw, podniesio−
nych w oświadczeniu LPR, po−
nieważ poruszone problemy od
dłuższego czasu są przedmiotem
burzliwych debat na sesjach
Rady Miejskiej oraz podczas
posiedzeń komisji. Dotyczy to
zarówno ustalenia cen wody i
ścieków, jak i przyszłości zespo−
łu pałacowo−parkowego. Odno−
śnie tej drugiej sprawy, pragnę
przypomnieć, że została powo−
łana specjalna komisja, która
ma się wypowiedzieć na temat
celowości przejęcia pałacu przez
Gminę Brzesko. Nie ma też po−
trzeby wyjaśniania, że o powsta−
waniu sieci supermarketów de−
cydują ogólnokrajowe regulacje
prawne, więc w tym zakresie
możliwości władz gminy są
ograniczone. Na pytanie Pani
Radnej − gdzie szukać oszczęd−
ności? − najpełniejszą odpowiedź
daje debata Rady Miejskiej nad
budżetem. Jasno ilustruje ona
uwarunkowania, w jakich przy−
chodzi pracować samorządowi
Brzeska.
Z poważaniem

Jan Musiał
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Szanowny Pan Redaktor
Marek Latasiewicz

Uprzejmie proszę o zamieszczenie
sprostowania do wypowiedzi burmi−
strza Jana Musiała zawartej w arty−
kule pt. „Obłuda” (BIM−12/2003)
Pan burmistrz swą wypowiedzią do−
tyczącą ustalenia jego poborów w po−
przedniej kadencji, wprowadza w błąd
czytelników i podaje nieprawdziwą in−
formację. Podczas głosowania opuścił
salę obrad i nie widział, że ja nie gło−
sowałem za tak wysokimi poborami
mając ku temu uzasadnione w moim
odczuciu powody...
Tak, więc sugestia, iż ustalając wyso−
kość jego poborów na takim poziomie
myślałem o sobie jest tym samym chy−
biona. Tym bardziej, że wtedy nie my−
ślałem o ubieganiu się o stanowisko
burmistrza, gdyż sprawa bezpośred−
nich wyborów nie była wówczas prze−
sądzona.
Odnosząc się do reakcji burmistrza
Jana Musiała na sformułowanie za−
warte w oświadczeniu Prawa i Spra−
wiedliwości dotyczącego „odrzucenia
wniosku w sprawie planowanej inwe−
stycji na terenie byłej cegielni”, trudno
nie dostrzec w jego wypowiedzi... emo−
cji i nerwowości. Czyżby zadziałało
powiedzenie: „Uderz w stół, a nożyce
się odezwą”?
Mówienie o skutecznym zablokowaniu
czegoś, co niby miało powstać (giełda
rolno−towarowa i budownictwo miesz−
kaniowe?) jest nieprawdą i wynika z
jakiś działań burmistrza Musiała, naj−
prawdopodobniej spowodowanych jego
szczególną sympatią do wymienionej
firmy. Tym bardziej dziwi jego wypo−
wiedź w kontekście wielu hektarów grun−
tów gminnych zapisanych w planie za−

gospodarowania przestrzennego na tego
typu działalność.
Chcę przypomnieć, że pojedynczy radny
bez względu na popełnią funkcję w Ra−
dzie Miejskiej może zabrać głos i przed−
stawić swoje stanowisko, bo taka jest
jego rola i prawo. Radnych w poprzed−
niej kadencji było 28 i w głosowaniach
wyrażali swoje poglądy i wolę. No cóż,
nie zawsze zgodnie z oczekiwaniami
burmistrza, ale demokratycznie...
Podobnie ma się sprawa dotycząca de−
cyzji Rady Miejskiej poprzedniej kaden−
cji, której miałem zaszczyt przewodni−
czyć o wstrzymaniu budowy hali i
rozpoczęciu budowy basenu. Wbrew
temu, co sądzą niektórzy, że autorstwo
i realizacja planów inwestycyjnych w
gminie ma jednego patrona − burmi−
strza Musiała − należy przypomnieć
obowiązujące procedury. To Rada Miej−
ska była autorem podjęcia stosownych
uchwał, a Zarząd ich wykonawcą.
Przypisywanie wyłącznie sobie sukce−
sów, na które złożyły się pomysły i pra−
ca wielu ludzi, zaś porażkami obarcza−
nie innych osób uznać należy za przejaw
arogancji i zadufania we własną osobę.
I ostatni zarzut, że nie dostrzeżono w
ocenie władz obecnej kadencji pozytyw−
nych dla środowiska działań. Proszę
dokładnie przeczytać oświadczenia Pra−
wa i Sprawiedliwości i nie oczekiwać
hymnów pochwalnych tak bardzo przez
obecną władzę ulubionych.
Panie Redaktorze!
Poczucie pełnionej misji wynikającej
z powołania ma burmistrz, poczucie
misji żurnalisty ma Pan. Rolę czwar−
tej władzy każdy ocenia i wie, jaką
ma „autentyczność i moc”. Ale czy
trzeba „spijać z ust władzy” słowa nie−
wypowiedziane i nadawać im tą swo−
istą treść? Czy „trąbka” propagando−
wa musi zamieniać się w piśmie
samorządowym w „trąbę”? Czy nie
lepiej przyjąć zasadę, że skromność
ozdabia i jest cechą ludzi pozytyw−
nych, a pozytywne działania i osią−
gnięcia obronią się przed niesłuszną
krytyką same?
Sformułowania zawarte w grudniowym
tekście „nachalne sugestie” i „obłuda”
bardzo „wdzięcznie” komponowały się
z życzeniami dla mieszkańców w du−
chu miłości, pojednania i przebacze−
nia na Boże Narodzenie 2003 roku i
nie miały nic wspólnego z głoszonymi
hasłami wyborczymi otwartości na
krytykę, pokorę i służbę mieszkańcom,
lecz były... zamierzoną manipulacją.
Życząc samych sukcesów w 2004 roku
− pozostając z poważaniem

Edward Czesak

BURMISTRZ ODPOWIADA

Nie kryję zaskoczenia postawą
Pana Czesaka odnośnie głosowa−
nia nad moimi poborami, bo prze−
cież ta sama większość w Radzie
Miejskiej, ustaliwszy mi wysokość
poborów i udzielając kazdego roku
absolutorium zarządowi, któremu
przewodniczyłem, jemu zapropo−
nowała zaszczytne stanowisko...
przewodniczącego Rady Miejskiej.
Niejasne są też insynuacje, zarzu−
cające mi sympatię do firmy, któ−
ra chciała inwestować w Brzesku.
Pragnę kategorycznie podkreślić,
że jednakową sympatią darzę
wszystkich przedsiębiorców, tych
lokalnych i nie tylko, bo moim obo−
wiązkiem jest zabiegać o rozwój
gospodarczy miasta. Skoro zosta−
ła przywołana raz jeszcze sprawa
wstrzymania budowy hali wido−
wiskowej i rozpoczęcia budowy
krytej pływalni, dobrze by było,
gdyby przypomniał Pan sobie swo−
je słowa: „Ja kładę głowę pod
halę... Tobie (burmistrzowi) spad−
nie głowa, jeśli nie poradzisz so−
bie z budową krytej pływalni”. Przy
zaangażowaniu wielu ludzi dali−
śmy sobie radę i uważam to za
wspólny sukces wielu brzeszczan.
Ale potrafię też − są na to dowody
−  publicznie przyznać się do pora−
żek. Podobnie, jak na sesjach Rady
Miejskiej, w których Pan także
uczestniczył, dziękowałem  wszyst−
kim osobom oddanym sprawie,
występując jako burmistrz i za−
razem jako radny.
Z wzajemnością życzę również
wielu sukcesów
Jan Musiał

OD REDAKCJI
Czyniąc zadość autorom polemik,
publikujemy je absolutnie w nie−
zmienionej wersji, z oryginalną pi−
sownią i interpunkcją. Pro publico
bono? Nie będę jednak odnosił się
do insynuacji kierowanych pod
moim adresem. Cóż − wiadomo −
każdy sądzi według siebie. Nie
muszę też udowadniać, że nie je−
stem słoniem i nie ukrywam pod
pazuchą trąby. Zaiste, prawda i po−
zytywne działania adwokatów nie
potrzebują. Czytelnicy z pewnością
ocenią je prawidłowo.
Pozostając z należnym poważaniem

Marek Latasiewicz
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Ale doceniono tak−
że wiele inicjatyw
brzeskiego bro−
waru, które
wspierały organi−
zację wielu im−
prez sportowych
w naszym regio−
nie. Wielkim
echem odbiły się
m.in. ubiegłorocz−
ne obchody jubi−
leuszu 70−lecia

OKS−u, które za sprawą miejscowego
Browaru uświetnili znakomicie goście −
drużyny Orłów Górskiego i krakowskiej
Wisły.
Nagrodę podczas uroczystej gali, która
odbyła się w salach konferencyjnych kra−
kowskiego hotelu „Sympozjum” odebrał
dyrektor Browaru Okocim Piotr Polań−
ski (na zdjęciu). Oto co powiedział Laure−
at w wywiadzie dla „Gazety Krakowskiej”:
− Bez fałszywej skromności mogę
oświadczyć, że jestem autentycznie
wzruszony, odbierając tę nagrodę. Jest
ona potwierdzeniem, że jednak obrali−
śmy słuszną drogę. W 2002 roku tak
trochę sondażowo zaczęliśmy na powrót
pomagać brzeskim piłkarzom, a w ubie−

„Gazeta Krakowska”, organizująca wraz „Tempem” IX Plebiscyt na Najlepszego
Piłkarza i Trenera Małopolski, przyznała tradycyjnie już tytuł Sponsora Roku.
Otrzymuje go firma, która najbardziej zasłużyła się we wspomaganiu zarówno
sportu wyczynowego jak i popularyzacji kultury fizycznej w Małopolsce.
Z satysfakcją informujemy, że zaszczytny tytuł przypadł tym razem Grupie Cralsberg
Okocim S.A., m.in. strategicznemu sponsorowi Okocimskiego Klubu Sportowego.

ZAKOŃCZYŁA się zasadnicza run−
da rozgrywek w ekstraklasie krę−
glarskiej mężczyzn. Zawodnicy Brze−
skiego Sokoła, mimo dobrej postawy,
nie zajęli w niej miejsca gwarantu−
jącego im pozostanie w lidze.
Szansę taką daje cykl czterech
czwórmeczów o miejsca 5−8, z któ−
rych dwie najlepsze drużyny otrzy−
mają przepustkę do gry w zreformo−
wanej ekstralidze. Pierwszy z
turniejów odbył się w Gostyniu, ale,
niestety, nasi kręglarze przegrali
wszystkie mecze. Następne turnieje
odbędą się: 7 lutego w Tomaszowie
Mazowieckim, 13 marca w Brzesku
i ostatni 3 kwietnia w Łaziskach
Górnych.

OSTATNIA seria zwycięstw siatkarzy
Okocimskiego zapewniły drużynie pro−
wadzonej przez Józefa Gawendę
awans do czołowej czwórki zespołów
czwartej grupy II ligi i udział w rozgryw−
kach play off. Ich stawką jest przebrnię−
cie pierwszego etapu w walce o I ligę.
Turniej zostanie rozegrany 14−15 lute−
go w Ozorkowie. W pierwszym meczu
OKS zmierzy się z Bzurą.
Założony przed sezonem cel, siatkarze
OKS−u osiągnęli, zwyciężając na wła−
snym parkiecie Wawel AGH Kraków 3:0.
W następnym meczu, grając bardzo
skutecznie pokonali na wyjeździe WTS
Warkę 3:1, podobnie jak w swoim ostat−
nim spotkaniu z AZS II Częstochowa.
Oprócz naszej drużyny w Ozorkowie wy−
stąpią zespoły: Skry, Bzury i Warki.

17.01:
Wanda Kraków − OKS  0:3 (17, 15, 20)
21.01:
OKS − Wawel Kraków  3:0 (19, 26, 18)
25.01:
WTS Warka − OKS 1:3 (−26, 21, 22, 20)
29.01:
OKS − AZS II 3:1  (23, 16, −23, 20)

1. Skra II 16      31 47−18
2. Bzura 16      29 41−19
3. Okocimski 16      27 40−25
4. WTS Warka  16     26 37−30
5. Wawel     16      22 32−37
6. Cukrownik     16      22 29−38
7. Wanda     16      21 26−37
8. AZS II     16      20 24−41
9. SMS II     16      18 11−44

głym roku zaangażowaliśmy się już jako
sponsor drużyny i sekcji. (...)
Cóż, Okocimskiego zakładali przecież
pracownicy Browaru. Uznaliśmy więc,
że jest to wręcz nasz obowiązek, żeby
podjąć walkę o przywrócenie drużynie
należnego jej miejsca. Przecież losy ze−
społu piłkarskiego są niezwykle waż−
ne dla mieszkańców Brzeska i okolic.
Oni utożsamiają się z klubem. Jeste−
śmy więc usatysfakcjonowani, że zno−
wu nasi kibice mają się z czego cie−
szyć, że coraz więcej przychodzi ich na
mecze, że ludzie żyją problemami pił−
karzy i drużyny. (...)
Przede wszystkim stawiamy na spo−
kojną, systematyczną pracę. Pozycję
wyjściową po rundzie jesiennej mamy
bardzo dobrą. Jako lider grupy dru−
giej chcemy utrzymać tę lokatę i po−
walczyć w barażu o trzecioligowe szli−
fy. To jest nasz cel na ten sezon. (...)
Na razie mierzymy zamiary wedle sił,
czyli myślimy o lidze trzeciej. A co
potem? Tego nikt chyba nie jest w sta−
nie przewidzieć...
Dodajmy, że Najlepszym Piłkarzem
Małopolski w 2003 roku został wybra−
ny reprezentacyjny zawodnik Wisły
Kraków − Maciej Żurawski.

Decydujące
mecze kręglarzy

TRENINGAMI na własnych obiektach rozpoczęli z początkiem stycznia przygoto−
wania do rundy wiosennej piłkarze Okocimskiego. Zespół ma już za sobą także
tygodniowe zgrupowanie w Dębicy.
W zajęciach bierze udział kadra, którą trener Andrzej Iwan dysponował w rundzie
jesiennej oraz bramkarz Damian Żmuda, zawodnik krakowskiej Wisły, występują−
cy ostatnio w III−ligowej Pogoni Staszów. Nie doszło do transferu Sebastiana Haj−
duka z Unii Tarnów, ale niewykluczone, że przed mistrzowskimi meczami zespół
zostanie jeszcze wzmocniony. Nasza drużyna w połowie stycznia uczestniczyła tur−
nieju halowym o puchar wójta gminy Zielonki, w którym zajęła 6. miejsce. Pod−
opieczni trenera Iwana rozegrali też dwa sparingi z Sandecją Nowy Sacz (2:4, 2:3).
Następnymi sparingpartnerami będą m.in. zespoły: Garbarni Kraków, Dalinu My−
ślenice, Czarnych Jasło, Strażak Mokrzyska, Lubania Maniowy, Puszczy Niepoło−
mice i Fablok Chrzanów. Zaplanowano także zgrupowanie na obiektach Igloopolu
Dębica.  Pierwsze tegoroczne oficjalne spotkanie odbędzie się 6 marca. Będzie to
mecz w półfinale Pucharu Polski na szczeblu Tarnowskiego OZPN, w którym prze−
ciwnikiem OKS−u będą piłkarze Bocheńskiego KS. Walka o awans do III ligi roz−
pocznie się 13 marca, meczem rozgrywanym awansem z Wierchami Rabka.

Opracował  MAREK KOTFIS

Siatkarze w play off

Żurawski obok Polańskiego

Piłkarze po obozie
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NA SYGNALE

Dwóch desperatów
Brzescy policjanci zatrzymali 15−lat−
ka, który podczas awantury domo−
wej pchnął nożem swojego 18−letnie−
go brata. Poszkodowany
przewieziony został do szpitala z
raną klatki piersiowej i uszkodzo−
nym mięśniem sercowym. Okazało
się, iż ugodzony nożem mężczyzna
próbował zapobiec kłótni pomiędzy
nieletnim, a jego ojcem. Podczas po−
licyjnej interwencji doszło do kolej−
nej niebezpiecznej sytuacji. Ojciec
braci, bez wyraźnego powodu nagle
rzucił się na policjantów, trzymając
w dłoniach dwa noże kuchenne. Na−
pastnika udało się jednak błyska−
wicznie obezwładnić. Badanie alko−
matem wykazało u agresora
zawartość 2,2 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu. Prokuratu−
ra Rejonowa w Brzesku zastosowa−
ła wobec niego dozór policyjny połą−
czony z zakazem opuszczania kraju.
Grozi mu kara pozbawienia wolno−
ści od roku do 10 lat. Natomiast nie−
letni sprawca usiłowania zabójstwa
został umieszczony w Policyjnej Izbie
Dziecka w Tarnowie, ale decyzją sę−
dziego rodzinnego zwolniony.

Rozbój w Jurkowie
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w
Czchowie zatrzymali sprawców rozbo−
ju, dokonanego pod koniec grudnia w
Jurkowie. Z relacji pokrzywdzonego 15−
latka wynika, iż w trakcie powrotu do
domu został napadnięty przez dwóch
młodych mężczyzn, którzy zażądali
oddania pieniędzy. Chłopiec „zaofero−
wał” napastnikom tylko telefon komór−
kowy. W wyniku czynności operacyjnych
policjanci ustalili sprawców rozboju,
którymi okazali się 18−letni mieszkań−
cy Jurkowa. Za popełnione przestęp−
stwo grozi im kara pozbawienia wol−
ności do 12 lat.

Amatorzy dziczyzny
Na terenie kompleksów leśnych w re−
jonie Tworkowej grasowali kłusownicy.
Policjanci z Czchowa szybko wytypo−
wali grupę potencjalnych sprawców, w
efekcie zawężając ją do dwóch braci.
W trakcie przeszukania ich posesji
znaleziono m.in. mięso sarny, wnyki ze
sznurów i drutu stalowego oraz inne
przedmioty wskazujące na trudnienie
się kłusownictwem. Mężczyzn w wieku
41 i 54 lat osadzono w areszcie Ko−
mendy Powiatowej Policji w Brzesku.
Grozi im kara pozbawienia wolności do
lat pięciu.

Nowy radiowóz
12 stycznia policjanci ze Szczurowej
otrzymali samochód „fiat palio week−
end”, zakupiony ze środków gminy
oraz Komendy Głównej Policji. Pod−
czas uroczystości podpisano również
akt erekcyjny budowy nowego poste−
runku. W uroczystości wzięli udział:
b. minister spraw wewnętrznych i ad−
ministracji Krzysztof Janik, małopol−
ski komendant policji nadinspektor
Andrzej Woźniak, wojewoda Jerzy
Adamik oraz posłowie Andrzej Skrzyń−
ski i Wiesław Woda.

Ktokolwiek widział...
22 stycznia, w godzinach rannych,
przy drodze K−75 w Czchowie, została
potrącona przez nieustalony samochód
75−letnia staruszka, która z ciężkimi
obrażeniami została przewieziona do
szpitala powiatowego w Brzesku.
Sprawca uciekł z miejsca wypadku, nie

udzielając kobiecie pomocy. Wezwał ją
dopiero po chwili kierowca innego sa−
mochodu. Policja zwraca się z apelem
do wszystkich, którzy widzieli to zda−
rzenie, o kontakt osobisty lub telefo−
niczny − 66−30−041, 66−30−042.  Ano−
nimowość gwarantowana.

Strażacy w akcji
29 grudnia tuż po godzinie 18 w Biel−
czy wybuchł pożar dachu na budynku
mieszkalnym. Przyczyną zaprószenia
ognia była nieprawidłowo wykonana
instalacja kominowa. W działaniach

ratowniczo−gaśniczych udział brały 2
zastępy JRG i 3 zastępy OSP. Straty
oszacowano na około 50 tys. zł.

3 stycznia o godz. 20.40 w kamienicy
przy brzeskim Rynku, w wyniku zapa−
lenia się sadzy w kominie, powstał nie−
groźny pożar.  Do akcji ratowniczej skie−
rowano 3 zastępy JRG i 1 zastęp OSP.
Strat udało się uniknąć.

4 stycznia nad ranem w Dołędze wy−
buchł pożar w budynku mieszkalnym.
Przyczyny pojawienia się ognia nie uda−
ło się ustalić. Straty oszacowano na ok.
70 tys. zł, z żywiołem walczyło w su−
mie pięć zastępów ratowników.

9 stycznia w nocy spłonął autobus
MPK, zaparkowany w zajezdni przy ul.
Głowackiego w Brzesku. Zdarzenie było
spowodowane wadliwym działaniem
urządzeń grzewczych. Straty oszacowa−
no na około 15 tys. zł.

12 stycznia, przed godziną 9 w Bisku−
picach Melsztyńskich, doszło do zde−
rzenia dwóch samochodów osobowych.
W wypadku poszkodowane zostały
cztery osoby.

19 stycznia częściowo spłonął samo−
chód „volkswagen”, zaparkowany przy
Cmentarzu Komunalnym w Brzesku
(na zdjęciu). Prawdopodobną przyczy−
ną zdarzenia było niedogaszenie ogni−
ska przy krawędzi parkingu. Straty
oszacowano na 12 tys. zł.

Opracował
IRENEUSZ WĘGLOWSKI

Pożar w pobliżu brzeskiego Cmentarza Komunalnego.                Fot. I. Węglowski
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OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Gmina Brzesko działająca przez Burmistrza Brzeska informuje o wyniku postępo−
wania na: „Kompleksową obsługę selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”.
Złożonych ofert: 3, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 1.
Cena najtańszej oferty wyniosła (z VAT)− 90.240,60 zł
Cena najdroższej oferty wyniosła (z VAT)− 144.429,16 zł.
Wybrano następującą ofertę: Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z.o.o.,
ul. Słowackiego 1, 32−800 Brzesko.
Cena wybranej oferty brutto − 90.240,60 zł.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 32−800 Brzesko, ul. Okocimska 5,
informuje o wyniku postępowania na: „Usługi kominiarskie: kontrole roczne
przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów kominowych w budyn−
kach mieszkalnych administrowanych przez MZGM Brzesko”.
Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 1
Cena najtańszej oferty wyniosła (z VAT) − 29.590,85 zł
Cena najdroższej oferty wyniosła (z VAT)− 29.921.48 zł.
Przetarg unieważniono − art. 27b ust. 1 pkt 1 u o z p.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 32−800 Brzesko, ul. Okocimska 5,
informuje o wyniku postępowania na: „Usługi w zakresie badań szczelności
instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZGM
Brzesko”.
Złożonych ofert: 4, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 3.
Cena najtańszej oferty wyniosła (z VAT) − 6.172,32 zł
Cena najdroższej oferty wyniosła (z VAT)− 46.474,68 zł.
Przetarg unieważniono − art. 27b ust. 1 pkt 1 u o z p.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Gmina Brzesko działająca przez Burmistrza Brzeska informuje o wyniku postępo−
wania na: „Dostawę samochodów dla Urzędu Miejskiego w Brzesku”.
Złożonych ofert 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła (z VAT)− 90.800,00 zł
Cena najdroższej oferty wyniosła (z VAT)− 99.740,00 zł.
Wybrano następującą ofertę: AUTO−SERVICE Stanisław Bączek,
ul. Gumniska 36A, 33−100 Tarnów.
Cena wybranej oferty brutto − 90.800,00 zł; w tym VAT: 13.578,69 zł.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Brzesku, 32−800 Brzesko, ul. Czarnowiejska 44
informuje o wyniku postępowania na zadanie pod nazwą „Modernizacja po−
mieszczenia sanitarnego w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku”.
Złożonych ofert 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania − 0.
Cena najtańszej oferty − 13.849,95 zł.
Cena najdroższej oferty − 14.257,67 zł.
Wybrano ofertę: Zakład Usług Remontowo−Budowlanych i Sanitarnych ZURBIS,
ul. Ogrodowa 13/51, 32−800 Brzesko.
Cena wybranej oferty − 13.849,95 zł, w tym VAT − 906,07 zł.

Poziomo:
2. los, 5. tarnina, 8. kolos, 9. gruda, 13. ludowy,
14. Azjata, 15. dobry, 16. agawa, 17. Dębno,
22. chata, 24. stolarnia, 25. Karolinka, 28. Aga−
niok, 29. febra, 30. werniks, 35. okap, 36. Hala−
ma, 37. taktyk, 38. kora, 41. Okocim, 43. gro−
nostaj, 46. zarost, 50. opel, 51. satysfakcja, 52.
irys, 53. pakt, 54. kino, 55. witka

Pionowo:
1. polana, 3. Biadoliny, 4. kontrolka, 6. pomi−
dory, 7. Adelajda, 11. turban, 12. strach, 18.
belina, 19. okrąglak, 20. kwit, 21. stal, 22. cho−
leryk, 23. alians, 26. reja, 27. brat, 31. kokon,
32. nakrętka, 33. kochanka, 34. Warta, 39. Bi−
blia, 40. Damian, 42. ospa, 44. Noskowski, 45.
statystyk, 47. Odyn, 48. oset, 49. laik.

Nagrody za prawidłowe rozwiązania otrzymu−
ją: Janina Król (Brzesko), Marta Szuba (Brze−
sko) i Sławomir Gazdowski (Uście Solne). Na−
grody są do odebrania w redakcji codziennie
od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00−15.00.

Począwszy od lutego w każdą pierwszą
sobotę miesiąca, aż do wakacji, kiedy
akcja zostanie przeniesiona na czwar−
tek, wprowadzony zostanie przez dyrek−
cję krytej pływalni w Brzesku stały pro−
gram pod nazwą „Pływaj zdrów”. Każdy,
bez względu na wiek, będzie mógł w tym
dniu, przez pierwszą godzinę, popływać
za symboliczną „złotówkę”.
− Nie ma potrzeby przypominać o ko−
rzyściach, jakie daje  regularne pływa−
nie − mówi dyr. pływalni, Jan Waresiak.
− Chcemy, aby każdy przynajmniej je−
den raz w miesiącu miał możliwość sko−
rzystania z naszego, nowoczesnego
obiektu. Mam nadzieję, że wiele osób
przekona się, że warto zainwestować w
najważniejszą sprawę każdego człowie−
ka − we własne zdrowie.Wierzę, że po−
wszechne stanie się przeświadczenie, że
pływanie to nie tylko rozrywka, ale
przede wszystkim troska o zdrowie.

W sobotę
„pływaj zdrów”

Rozwiązanie krzyżówki świątecznej
(z numeru grudniowego BIM−u)


