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Na okładce:
Na tegoroczna zimę mogą narzekać

wszyscy, ale nie dzieci. Na ślizgawce,
zorganizowanej w sąsiedztwie Krytej

Pływalni, można było pohasać do woli.

Fot.   Paweł Strojny

Solidarni
od święta

Tragedia w Katowicach dotknęła nas wszystkich. Bezsensowna śmierć tak
wielu ludzi wyzwoliła powszechny smutek oraz współczucie dla ofiar i ich
bliskich.W modlitwie za nich jednoczył się Kościół i Prezydent Rzeczpospo−

litej. Kondolencje napływały z całego świata, a Polska od Suwałk po Jelenią Górę,
okrywszy się żałobą, pospieszyła z pomocą dla poszkodowanych oraz ich rodzin.
Spontanicznie otworzyliśmy serca dla potrzebujących, jednocześnie stając się życz−
liwsi dla otoczenia. Na kilka dni na margines zepchnięto sprawy chwiejącego się
rządu i perspektywy parlamentarnej koalicji. W zrodzonej w tragedii solidarności
byliśmy wielcy.

Byliśmy. Po kilku dniach z wyżyn wspaniałomyślności zeszliśmy na ziemię,
wtapiając się w błoto małych i większych nikczemności. Akcja dobroczynności

została przerwana równo z syrenami  obwieszczającymi koniec narodowej żałoby.
W Sejmie na nowo rozgorzały kłótnie i spory, w pracy i na ulicy zapomnieliśmy
o wspólnej modlitwie i niedawnej zadumie.

W odstępie niespełna roku przerobiliśmy dwie bardzo podobne lekcje, które
znakomicie ujawniły nasz narodowy charakter. Tydzień żałoby po odejściu

Jana Pawła II przerodził się w powszechny zryw dobroci. Po raz pierwszy na tak
wielką skalę poczuliśmy się jednym społeczeństwem, a nawet rodziną. Wyciszeni,
z dystansem odnosiliśmy się do spraw w istocie drugorzędnych. Ból po stracie naj−
większego autorytetu w dziejach Polski autentycznie zjednoczył czterdziestomilio−
nowy naród. Pierwsze dni lutego były powtórką, choć w nieco innym wymiarze,
ubiegłorocznych doświadczeń. Okazało się, że w obliczu tragedii po zawaleniu się
dachu w katowickiej hali targowej i wielu ludzkich dramatów również stać nas na
odsłonięcie lepszej strony ludzkiej natury. Heroizm ratowników udzielił się tysią−
com bezimiennych dawców krwi i milionom darczyńców, przekazującym wciąż
jeszcze pieniądze na pomoc poszkodowanym w katastrofie, a także tym, którzy
stracili swoich najbliższych.

Niestety, duma z okazywanej solidarności rozpierała nas ledwie parę dni. Czas
nadspodziewanie szybko zagoił rany, a pamięć tradycyjnie została zadeptana

codzienną kotłowaniną. Znowu zniżyliśmy się do wymiaru małych w gruncie rze−
czy spraw. Lekcje zaliczyliśmy, ale zdaje się, że  − jak zwykle − wniosków nie
wyciągnęliśmy żadnych. Niby potrafimy przywołać słowa nieodżałowanego księ−
dza Twardowskiego, by „spieszyć się kochać”. Jednak najbardziej kochamy siebie,
nie licząc się ze zdaniem i poglądami bliźnich. Popularny wers nabierze innego
znaczenia dopiero w obliczu następnego „święta nieszczęścia”.

Czy jednak codziennie muszą zapadać się dachy nad głowami tysięcy rodaków
i każdego dnia umierać nasz Ojciec Święty?

Marek Latasiewicz
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Janina Drużkowska−Cader zwróciła się
o wykreślenie z dokumentu zarejestrowa−
nego na taśmie magnetofonowej zdania:
„W znacznym stopniu zmniejszyły się
dochody, a zwiększyły wydatki”. – Te sło−
wa są końcówką kilku zdań wstępnych,
w których starałam się ustosunkować do
różnic pomiędzy projektami uchwał, a nie
do stanu budżetu na 2006 rok – argu−
mentowała potrzebę korekty.
Precedensową prośbę skomentował Se−
kretarz Gminy Bogusław Babicz:
– Jest taka możliwość. Regulamin
przewiduje poprawki do protokołu. Jed−
nak po konsultacji z radcą prawnym
uważam, że zdania, które rzeczywiście
padło na sesji, wykreślić nie możemy.
Korekta dotyczy tylko sytuacji przekrę−
cenia wyrazu lub braku zapisu rzeczy−
wistej wypowiedzi.
Negatywnie zareagował też na prośbę
o wprowadzenie uzupełnienia, wyjaśnia−
jącego powstałą niejednoznaczność.
– Nie można dopisywać czegoś, co rad−
ny miał na myśli – tłumaczył. Wnio−
sek odrzucono 12 głosami.

Rajcowski kalendarz
Obradujące w styczniu komisje wysu−
nęły szereg postulatów. Zespół zajmu−
jący się ochroną zdrowia, pomocą spo−
łeczną i sprawami rodzin wystąpił
z wnioskiem o rozwiązanie problemu
zapotrzebowania na mieszkania socjal−
ne i komunalne. Anna Kądziołka−Ku−
kurowska przypomniała, iż oczekuje
na nie przeszło 100 rodzin. Przewod−
nicząca Komisji Rewizyjnej, Maria
Kucia proponowała, by na lipcowej sesji
poszczególne zespoły wygłosiły spra−
wozdania za cały okres kadencji 2002−
2006. Jan Kusiak zreferował wyniki
kontroli w Wydziale Budżetowo−Księ−
gowym. Kierowana przez niego grupa
radnych nie stwierdziła nieprawidłowo−
ści w zakupie sprzętu komputerowego
i oprogramowania oraz w budowie sie−
ci wodociągowej do Bucza. Wątpliwo−
ści Krzysztofa Dudzińskiego odnośnie
zagospodarowania wycofywanych kom−
puterów wyjaśniał Sekretarz Gminy:

O kulturze
z charakterem

Początek pierwszej w roku kalendarzowym sesji Rady Miejskiej nie uwolnił się od starych
problemów. Po raz pierwszy bowiem zdarzyło się, iż członek gremium wystąpił o zmianę
zapisu w protokole z obrad w ubiegłym miesiącu.

– Zamortyzowane urządzenia przesuwa−
ny do innych wydziałów lub referatów,
ewentualnie przekazujemy innym jed−
nostkom gminy: szkołom i przedszkolom.
Przedsięwzięcie dyrektora Miejskiego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w za−
kresie zatrudniania dłużników przy pra−
cach na rzecz firmy zyskało aprobatę
Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochro−
ny Środowiska. Jej członkowie wniosko−
wali też o przeznaczenie środków ze
sprzedaży mieszkań socjalnych na bu−
dowę nowych. Zespół, mający w swych
kompetencjach gminną oświatę, kulturę
i sport, postulował rozwiązanie proble−
mu własności budynku kina „Bałtyk”.
Rajcy jednogłośnie przyjęli całoroczny
plan pracy. Na luty przewidziano w nim
obrady nad funkcjonowaniem Krytej Pły−
walni oraz Miejskiego Zakładu Gospo−
darki Mieszkaniowej w Brzesku. W mar−
cu członkowie Rady Miejskiej zajmą się
wykonaniem budżetu za rok 2005 i ana−
lizą stanu bezpieczeństwa publicznego
w gminie. Kwietniową sesję poświęcą zi−
mowemu wypoczynkowi dzieci i młodzie−
ży oraz ocenie sytuacji miejscowej przed−
siębiorczości. Pod lupę wezmą ilość zli−
kwidowanych firm oraz wydanych
zezwoleń na działalność gospodarczą
w latach 2003, 2004 i 2005. Zjawiska pa−
tologiczne w środowisku dzieci i młodzie−
ży szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych zajmą radnych
w maju. W czerwcu zdominują obrady
problemy ekonomiczne: stan bezrobocia
oraz realizacja gminnych inwestycji.
Sprawozdania z posiedzeń stałych komi−
sji i Rady Miejskiej za okres kadencji
2002–2006, a także ochrona środowiska,
zbiórka i segregacja odpadów będą głów−
nym tematem lipcowej sesji. Sierpień zo−
stanie poświęcony działalności SP ZOZ
Brzesko i NZOZ oraz podsumowaniu
czterech lat pracy Rady Miejskiej. Tra−
dycyjnie we wrześniu rajcy zajmą się
przygotowaniem szkół do roku szkolne−
go 2006/2007 i zagadnieniem wakacyj−
nego wypoczynku uczniów. W paździer−
niku omawiać będą działalność Miejskie−
go Ośrodka Pomocy Społecznej, by

w listopadzie pracować nad stawkami
podatków i opłat lokalnych na kolejny rok
kalendarzowy. Ostatnie, grudniowe ob−
rady przewidziano na uchwalenie budże−
tu na 2007 rok.

Społeczna korzyść
W sprawozdaniu za ostatni kwartał
ubiegłego roku burmistrz Jan Musiał
zwracał uwagę na dotychczasowe suk−
cesy: – Przygotowana przez nas oferta
inwestycyjna została nagrodzona
w konkursie „Grunt na medal”. W 2004
roku gmina znalazła się na pierwszym
miejscu w województwie i trzecim
w kraju pod względem pozyskiwania
środków unijnych w przeliczeniu na jed−
nego mieszkańca. Najważniejsze jed−
nak jest to, by osiągnięcia przełożyły
się na pozyskiwanie inwestorów. A to
jest uwarunkowane wieloma czynnika−
mi, m.in. budową autostrady i połącze−
niem z nią miasta…
Radni mieli jednak inne problemy na
uwadze. Niespodziewaną wielość wypo−
wiedzi wywołały sprawozdania z dzia−
łalności Miejskiego Ośrodka Kultury
oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Brzesku. – Orientuję się
w działalności innych ośrodków i twier−
dzę, że na pewno nie jesteśmy w tyle.
Zaapelowałbym do wszystkich radnych
tutaj, by częściej bywali w MOK−u – roz−
począł cykl pytań Józef Kubas.
– Brakuje czasu, by uczestniczyć we
wszystkich imprezach. Kiedy jednak
ośrodki wiejskie będą tętnić życiem? –
pytał Zbigniew Mastalerz.
Na rekordową ilość sześciu tysięcy za−
kupionych w 2005 roku książek do bi−
bliotecznych zbiorów zwracała uwagę
Anna Kądziołka−Kukurowska. Nato−
miast Janina Drużkowska−Cader pole−
cała uwadze dyrektor MOK−u organiza−
cję prelekcji z zakresu savoir−vivre, a do
zarządzającej gminnymi czytelniami
i wypożyczalniami, Marii Marek zwró−
ciła się z koncepcją uzupełnienia kata−
logu o pozycje z zakresu kształtowania
charakteru i wychowania. – Mamy bar−
dzo dużo takich publikacji. Stworzyliśmy
nawet specjalny dział dla rodziców – dy−
rektor MiPBP dziwiła się propozycji.
Z akceptacją Małgorzaty Cuber spotkał
się wniosek Drużkowskiej−Cader o urzą−
dzanie imprez w soboty i niedziele.
– Może trzeba więcej zapłacić pracowni−
kom, ale korzyść społeczna byłaby więk−
sza – przekonywała radna do swojego
pomysłu na zwiększenie frekwencji
uczestników koncertów i wystaw.
– To nieprawda, że nasze zespoły nie
są promowane za granicą – odpowiada−
ła Cuber na pytanie Edwarda Knagi.
– W tym roku grupy folklorystyczne wy−
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jeżdżały trzykrotnie: do Belgii, Francji
i Chorwacji. Na wiosnę lub lato planuje−
my międzynarodowy festiwal. Będziemy
zabiegać o dofinansowanie na ten cel –
deklarowała. Zareagowała na uwagi Zbi−
gniewa Mastarlerza: – Przyjęliśmy zasa−
dę, by dużych imprez nie przenosić na wieś.
Realizujemy tam programy profilaktycz−
ne, kursy tańca, wyjazdy do kina i teatru,
zgodnie z miejscowym zapotrzebowaniem.
W Jadownikach i Szczepanowie Jerzy Ple−
śniarski prowadzi zajęcia z nauki gry na
instrumentach. W Sterkowcu działa gru−
pa teatralna. Dzieci z tamtejszych świe−
tlic występują w mieście – wyliczała.
– Nie dorobiliśmy się wiejskiej, nawet ob−
jazdowej, imprezy – polemizował radny.
– Nie wiem, na czym miałaby ona po−
legać. Tylko konkretne propozycje mogą
przynieść efekt – przekonywała dyrek−
tor MOK−u. W sukurs przyszedł jej bur−
mistrz: – Konieczna jest oddolna ini−
cjatywa, by przedsięwzięcia były wła−
ściwie dobrane i realizowane. Okocim
i Jadowniki są przykładem współpra−
cy lokalnych stowarzyszeń z MOK−iem.
Do pytającego o wykorzystanie domów
ludowych, Stanisława Turleja zwró−
cił się Krzysztof Bigaj: – Jeśli mamy
na wsi 5 świetlic środowiskowych i 6
punktów bibliotecznych, to dziwią mnie
stwierdzenia, że nic tam się nie robi.
Zadziałać muszą lokalne społeczności,
a gminne pieniądze będą tylko dodat−
kiem do ich koncepcji.

Nowe i stare budynki
– Naprawdę musimy budować biblio−
tekę – podkreślała Maria Marek. – To
podstawowy ośrodek informacji. Jej za−
daniem jest gromadzenie wszelkich
materiałów, nawet zapisanych i nagra−
nych obrad sesji. Przeciętny petent
może mieć opory, by przyjść po nie do
Biura Rady Miejskiej, a w czytelni
mógłby skorzystać z nich na miejscu.
Jeszcze wiele rzeczy można zrobić. Dużo
tracimy na tym, że nie ma sali do or−
ganizacji spotkań. Urządzamy je
w MOK−u, szkołach i przedszkolach.
– Rada uchwaliła już środki na sporzą−
dzenie dokumentacji technicznej. Wyzna−
czyliśmy teren pod budowę, a w inwe−
stycję włączył się Zarząd Województwa
Małopolskiego – uspokajał Jan Musiał.
Dyrektor miejskiej książnicy dziękowa−
ła Agacie Brzeskiej−Lebieckiej, któ−
ra połowę swojej diety przekazuje jako
dar na uzupełnienie zbiorów. – Duża
część pieniędzy na książki pochodzi
z dotacji burmistrza – mówiła Marek.
Przyszłość kolejnego brzeskiego ośrod−
ka kultury nie zarysowała różowo.
– Kilka lat temu podjęliśmy uchwałę
i porozumieliśmy się z Tarnowską

Agencją Rozwoju Regionalnego, właści−
cielem budynku kina. Gmina zdecydo−
wała się wziąć obiekt w użyczenie na
30 lat. Wyznaczyliśmy na to pieniądze
w budżecie. Jednak zrezygnowaliśmy
z koncepcji, gdy reaktywowane Towa−
rzystwo „Sokół” stwierdziło, że ma
szanse odzyskać majątek i przekazać
go gminie. Ponieważ zamiar się nie
powiódł, wystąpiło na drogę cywilną.
Rezultat zabiegów jest niepewny. W tej
chwili dzierżawimy budynek i nie
mamy prawa do inwestowania w nie−
go, a remonty i wymiana aparatury ki−
nowej wkrótce staną się koniecznością.
Aktualna wycena nieruchomości opie−
wa na 300 tys., a to rodzi poważne wąt−
pliwości w wydatkowaniu publicznych
pieniędzy przy podjęciu decyzji o zaku−
pie. Wojewoda zaproponował przeka−
zanie innej nieruchomości na wymia−
nę. To jednak budzi obawy, czy oddany
majątek nie byłby bardziej potrzebny
lokalnej społeczności – relacjonował
burmistrz, zapowiadając rozstrzygnię−
cie sprawy w ciągu roku.

Dla pedagogów i dla uczniów…
Do projektu uchwały, regulującej dodat−
ki do wynagrodzenia nauczycieli, sze−
reg poprawek zmierzających do jedno−
znaczności i precyzji tekstu zgłosiła
Agata Brzeska−Lebiecka. Nie wpłynę−
ły one na wysokość proponowanych sta−
wek. Ze względu na postulaty związ−
ków zawodowych i dysproporcję między
dodatkiem motywacyjnym dla dyrek−
torów szkół i przedszkoli tej ostatniej
grupie zwiększono jego wysokość. Gło−
sując za przyjęciem uchwały, radni za−
decydowali także o podniesieniu do 8
proc. miesięcznej stawki dopłaty dla
wychowawców klas i oddziałów przed−
szkolnych. O ponoszone przez budżet
samorządowy wydatki z tytułu dodat−
ku mieszkaniowego dla nauczycieli
wiejskich pytała Jadwiga Kramer.
– Jaka jest skala kosztów świadczeń
socjalnych? Czy jest to relikt przeszło−
ści czy funkcjonuje obecnie?
– Ten dodatek jest zawarty w Karcie
Nauczyciela i burmistrz musi go re−
spektować – wyjaśniała Maria Kucia.
Możliwość odzyskania przez gminę pie−
niędzy przypomniał Krzysztof Bigaj: –
Wystąpiliśmy do sądu o nienależnie
pobrane przez ZUS opłaty od świad−
czeń dla nauczycieli wiejskich. Szacu−
jemy je na 800 tys. zł.
Radni utrzymali dotychczasowe warun−
ki odpłatności za dożywianie dzieci
w szkołach. – Jesteśmy jedyną gminą,
która przyznała nieodpłatne obiady
uczniom, jeżeli dochód na osobę w ich
rodzinach nie przekracza 200 proc. kry−

terium dochodowego. W tym roku rząd
określił tę stawkę na 150 proc. – przy−
pomniał burmistrz.

Ważenie słów
Problemy komunikacyjne zdominowa−
ły część obrad przewidzianą na wolne
wnioski. – Absolutnie nie wolno posy−
pywać chodników solą. Należy je od−
śnieżać. Aby pomóc w tym mieszkań−
com, w 18 miejscach wystawiliśmy
skrzynki z piaskiem – przestrzegał Jan
Musiał. Zdzisław Grodny podniósł
problem błędnego rozwiązania drogo−
wego: – Tiry nie mieszczą się w łuku
i wjeżdżają na wysepkę.
– Rondo jest źle zbudowane. Generalna
Dyrekcja Dróg i Autostrad zapowiedzia−
ła jego modernizację w czasie przyszłego
remontu – odpowiadał włodarz miasta.
Na zgłoszony przez Krzysztofa Ojczyka
temat Fundacji Akademii Götza relacjo−
nował: – Obowiązująca od 1 stycznia usta−
wa o finansach publicznych zabrania
gminom i powiatom przystępowania do
takich instytucji. Ze względu na skom−
plikowanie sytuacji prawnej badamy
możliwość wejścia z wkładem rzeczo−
wym. Reaktywowana przedwojenna spół−
ka „Browary Okocim” próbuje odzyskać
część majątku. Jeżeli zainteresuje się pa−
łacem, to może pojawić się kolejne za−
grożenie. Dokumenty, które dotarły zza
oceanu do starostwa, nie są kompletne i
w pełni właściwe.
Odnosząc się do pytania Anny Kądzioł−
ki−Kukurowskiej o frekwencję w szkołach
w czasie dwóch mroźnych, styczniowych
dni, Krzysztof Bigaj przypomniał decy−
zję burmistrza o darmowym dojeździe
dla dzieci autobusami MPK. – W tej
chwili zajęcia odbywają się normalnie,
a temperatura w pomieszczeniach wy−
nosi nie mniej niż 18 C – uspokajał.
Obrady zakończył „dyżurny” temat BIM−u.
Zamiast na łamach pisma radni klubu
mniejszościowego podczas obrad polemizo−
wali z treścią styczniowego felietonu redak−
tora naczelnego i „wykoślawionej” – zdaniem
jednej z przemawiających – relacji z po−
przedniej sesji. Radny Ojczyk m.in. zarzu−
cał dziennikarzom miesięcznika, że... nie
uzgadniają z nim jego wypowiedzi na sesji.
– Czy mam uprawiać cenzurę? – ripo−
stował burmistrz.
Atak na „czwartą władzę” zakończył się
kompromisem i przeproszeniem przez rad−
nego Ojczyka dziennikarzy BIM−u. O po−
trzebie odpowiedzialności za słowo i wa−
gę sądów, głoszonych w majestacie dane−
go przez wyborców prawa do reprezentacji,
nikogo nie trzeba przecież przekonywać.
To samo, oczywiście, dotyczy rzetelności
relacji przekazywanych w mediach.

Iwona DOJKA
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– Regulacja praw−
na, dotycząca użyt−
kowania wieczyste−
go zawarta jest
w dwóch podstawo−
wych aktach praw−
nych, tj. w kodeksie
cywilnym i w usta−
wie o gospodarce
nieruchomościami –
wyjaśnia Józef
Gondek z Wydziału Geodezji, Gospoda−
rowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego w Brzesku. – W II Rzeczpospo−
litej powszechnie stosowaną formą tak
przez spółdzielnie mieszkaniowe, produk−
cyjne, jak i osoby fizyczne było nabywanie
gruntów w użytkowanie wieczyste.

Tylko państwowe
Przypomnijmy, że instytucję użytkowa−
nia wieczystego wprowadziła ustawa
z 1961 roku o gospodarowaniu terenami
w miastach i osiedlach. Mogło ono być usta−
nowione tylko na terenach państwowych
i następowało wraz z zawarciem umowy
zbycia budynków, do których miały zasto−
sowanie przepisy o sprzedaży przez pań−
stwo domów mieszkalnych i działek budow−
lanych. Oczywiście, był to czas, kiedy wła−
dza dążyła do ograniczania sfery własności
prywatnej, a ziemia państwowa obwarowa−
na była zakazem sprzedaży.
– Nie można jednak pomijać oczywistego
faktu, że oddawanie gruntów w użytkowa−
nie wieczyste było wówczas dla państwa
korzystne, gdyż wiązało obywatela koniecz−
nością uiszczania przez niego corocznych
opłat – mówi Józef Gondek. – Ale z drugiej
strony, dla wielu osób zainteresowanych wy−
budowaniem własnego domu było jedynym
sposobem pozyskania działki. Nie ulega
wątpliwości, że prawo użytkowania wieczy−
stego miało wówczas istotny wpływ na po−
stęp budownictwa w tamtym okresie.

Własność mocniejsza
Na szczęście, to już jednak historia.
W okresie przemian ustrojowych prawo
to zostało poddane szerokiej krytyce spo−

Prawo własności

29 lipca 2005 roku uchwalona została ustawa o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości, która zastąpiła ustawy z 4 września 1997 r.
i 26 lipca 2001 r. Budzące sporo kontrowersji i mające sporo mankamentów akty prawne,
przestały obowiązywać i obecnie można na korzystnych warunkach dokonywać przekształceń
własnościowych. Korzystnych, bo zachęcają do nich ustalone przez Radę Miejską, sięgające
w praktyce nawet 90 procent, bonifikaty.

łecznej i tylko kwestią czasu była zmia−
na prawa użytkowania wieczystego
w ”mocniejsze” prawo własności. Nieste−
ty, do dzisiejszej wersji wspomnianej na
wstępie ustawy dochodzono stopniowo,
nie ustrzegając się błędów. Spory wiedli
nie tylko istotnie zainteresowani sprawą
wieczyści użytkownicy, ale także poważ−
ne autorytety prawnicze.
– Pierwszą próbą doprowadzenia do kon−
sensusu była ustawa z 4 września
1997 r., która określała zasady prze−
kształcania prawa użytkowania wieczy−
stego, przysługującego osobom fizycznym,
w prawo własności – przypomina inspek−
tor Urzędu Miejskiego. – Ustawa usta−
lała m.in. sposób obliczania wysokości
opłaty za dokonanie przekształcenia oraz
precyzowała grupę osób, uprawnionych do
jego przeprowadzenia. Z możliwości sko−
rzystania z tego prawa wyłączeni byli ci
użytkownicy, którzy wnieśli opłaty jed−
norazowe za cały okres użytkowania wie−
czystego. Taka możliwość pojawiła się
dla nich w kolejnej nowelizacji ustawy
z grudnia 1998 r. Wielu użytkowników
wieczystych skorzystało wówczas z po−
jawiającej się szansy darmowego uzy−
skania prawa własności. Ale w kwiet−
niu 2000 r. Trybunał Konstytucyjny
orzekł, że przepis ten jest niezgodny
z ustawą zasadniczą, zamykając tym
samym możliwość darmowego prze−
kształcenia tym, którzy nie zdążyli tego
uczynić przed wyrokiem – dodaje.
To ograniczenie miało wpływ na tempo
przekształceń, ponieważ pojawiały się
różne sygnały, również w mediach, o moż−
liwości przekształcenia bezpłatnego. Ter−
min składania wniosków pod rządami
ustawy z 4 września 1997 r. upłynął 31
grudnia 2002 roku.

Odpłatnie czy nieodpłatnie?
Tymczasem ustawa z 26 lipca 2001 r.
w swoim pierwotnym kształcie przewidy−
wała nieodpłatne przekształcenie, jednak−
że odnosiła się ona jedynie do terenów
Ziem Odzyskanych. Dopiero po kolejnej
nowelizacji w kwietniu 2003 r. objęła

swoim działaniem cały kraj. Jednak
i wówczas nie uniknięto galimatiasu.
– Niespodziewana poprawka wprowadzo−
na w ostatniej fazie prac nad ustawą
o kształtowaniu ustroju rolnego nie roz−
strzygała w sposób jednoznaczny o tym,
czy przekształcenie jest odpłatne czy nie−
odpłatne, komu można udzielić bonifika−
ty, a komu ona nie przysługuje – tłuma−
czy Józef Gondek. – To było istotne nie−
dopatrzenie ustawodawcy. Wypracowanie
jasnych i czytelnych reguł przekształce−
nia użytkowania wieczystego stało się
pilną koniecznością.

Duża bonifikata
Obowiązująca od lipca ub. roku ustawa
wreszcie wyeliminowała mankamenty po−
przednich aktów.
– Na podstawie tej ustawy, chcąc wyjść
naprzeciw licznym, zgłaszanym od wielu
lat postulatom stworzenia dogodnych
warunków przekształcenia użytkowania
wieczystego w prawo własności, Bur−
mistrz Brzeska polecił opracować pro−
jekt uchwały w sprawie stosowania bo−
nifikat. Projekt ten został przyjęty przez
Radę Miejską w Brzesku na sesji 28
grudnia ub. roku. i tym samym stworzył
korzystne warunki finansowe dla zain−
teresowanych przekształceniem. Bonifi−
kata jest bowiem spora, wynosi 75 proc.,
w szczególnych przypadkach nawet 90
proc. Biorąc jednak podstawową wielkość
bonifikaty tj. 75 proc., w praktyce opłata
za dokonanie przekształcenia wynosi ok.
10 proc. wartości rynkowej nieruchomo−
ści, gdyż stanowi ona różnicę pomiędzy
prawem użytkowania wieczystego a pra−
wem własności – twierdzi Józef Ma−
kuch, naczelnik
Wydziału Geodezji,
Gospodarowania
Mieniem i Rolnic−
twa. – Takie wa−
runki przekształ−
cenia użytkowania
wieczystego na
własność są dogod−
ne i winny być za−
chętą dla osób za−
interesowanych. Zanim jednak przepro−
wadzą one własną kalkulację i rozważą
ofertę gminy, powinny najpierw zgłosić
się do tutejszego Urzędu Miejskiego (ul.
Głowackiego 51, pok. 120 – przyp. red.),
gdzie można uzyskać niezbędne informa−
cje na ten temat. Na pewno będą one
pomocne w podjęciu ostatecznej decyzji,
zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy war−
tość rynkowa gruntu ciągle wzrasta, a co
za tym idzie, opłaty roczne także – za−
chęca naczelnik Józef Makuch.

(lam)
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Adopcja na odległość

14−LETNI YAO KAN MOISE, niepeł−
nosprawny mieszkaniec Boaufle z Wybrze−
ża Kości Słoniowej w Afryce ma szansę na
rehabilitację i dalszą naukę. Za pośrednic−
twem Misjonarzy Klaretynów, pracujących
na Czarnym Lądzie, w ramach akcji
„Adopcja na odległość” brzescy uczniowie
z Publicznego Gimnazjum nr 2 zadeklaro−
wali finansową pomoc choremu chłopcu.
Pomysł narodził się za sprawą pochodzą−
cego z Przyborowia misjonarza Władysła−
wa Halika. Opowiedział uczniom o swojej
pracy i kłopotach dzieci z parafii Boaufle.
– Postanowiliśmy przyłączyć się do akcji,
która polega na podjęciu zobowiązania fi−
nansowania przynajmniej przez rok nauki
dziecka z afrykańskiego kraju – mówi Bar−
bara M. Górecka, nauczycielka PG nr 2.
Młodzież zdecydowała, że ich pomoc trafi
do niepełnosprawnego, uczęszczającego do

IV klasy (odpowiednik II klasy gimnazjum
w Polsce) Yao Kan Moďse. Na skutek skur−
czu nerwów, które spowodowało wykrzy−
wienie kręgosłupa, musi poruszać się o ku−
lach. – W ten sposób odpowiedzieliśmy na
apel Ojca Świętego Jana Pawła II: „W
duchu miłosierdzia nieustannie wspieraj−
cie misjonarzy pomocą i modlitwą” – do−
daje nauczycielka Urszula Białka.
Gimnazjaliści zaprojektowali kalendarz,
w którym znalazły się zdjęcia ilustrujące
prace misjonarzy Klaretynów na Wybrze−
żu Kości Słoniowej. Za darmo wydrukowa−
ła go Brzeska Oficyna Wydawnicza, a mło−
dzież po niedzielnych nabożeństwach sprze−
dawała go przed miejscowymi kościołami.
W sumie uzbierano blisko 2 tys. zł. Pienią−
dze trafiły już na konto misjonarzy. Nie−
wykluczone, że niebawem zostanie „zaadop−
towane” kolejne afrykańskie dziecko. (ł)

KRYSTYNA SKOCZEŃ przepracowała
w strukturach samorządu lokalnego 41 lat.
Pracę rozpoczęła w ówczesnej Powiatowej
Radzie Narodowej zaraz po ukończeniu
Liceum Ogólnokształcącego. Ostatnio była
inspektorem w Wydziale Podatków i Opłat
Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Brzesku.
1 stycznia przeszła na emeryturę.
– Pracowałam z Krystyną od 1984 roku
i nie pamiętam, by dochodziło między
nami do jakichkolwiek nieporozumień –
wspomina Bogusława Szydłowska. –
Nigdy też nie dochodziło do napięć, mimo
że praca w podatkach nie należy do lek−
kich i wymaga nieustannych kontaktów
z ludźmi. O naszej współpracy nie mogę
powiedzieć złego słowa. Życzę jej wszel−
kiej pomyślności na emeryturze.
Życzeń, kwiatów i upominków nie brako−
wało podczas uroczystego pożegnania
Pani Krystyny. Specjalne gratulacje i oko−
licznościowy list wręczył długoletniej pra−
cownicy burmistrz Jan Musiał.
Krystyna Skoczeń, dziękując, zapewnia−
ła, że choć trudno jej będzie zmienić tryb
życia, to jednak czasu nie będzie marno−
wać. Nie kryła, że poświęci go przede
wszystkim swoim wnukom. (K)

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE oraz inne podmioty pro−
wadzące działalność pożytku publicznego mogą ubiegać się o do−
tacje z Urzędu Miejskiego w Brzesku. Do rozdysponowania jest
480 tys. zł na działania profilaktyczne, związane z walką z al−
koholizmem i narkomanią.
Od zeszłego roku, ze względu ma zmianę przepisów, obowiązu−
je tryb przyznawania dofinansowania zwycięzcom konkursu.
Natomiast gmina opracowuje program współpracy ze stowa−
rzyszeniami i organizacjami pożytku publicznego.
– Obecnie ogłosiliśmy dwa konkursy: jeden na prowadzenie
działalności sportowej, drugi na działania profilaktyczne – mówi
sekretarz gminy, Bogusław Babicz. – O te pieniądze może się
starać ok. 60 organizacji, które działają na terenie Brzeska
i sołectw. Natomiast rozdziałem środków zajmuje się specjal−
nie do tego celu powołana przez burmistrza komisja. Jej zada−
niem jest wybór najlepszych projektów.
– Aby otrzymać dofinansowanie na działalność, trzeba speł−
niać odpowiednie kryteria. Dane stowarzyszenie czy organiza−

480 tysięcy złotych na profilaktykę

cja musi posiadać swój lokal, własne środki, zatrudniać specja−
listów oraz pewną liczbę uczestników, którzy korzystają z zajęć
lub pomocy – wyjaśnia Renata Pabian, pełnomocnik ds. Roz−
wiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzesko.
Na dotacje mogą liczyć organizacje zajmujące się oświatą i wy−
chowaniem, ochroną zdrowia oraz zapobieganiem patologiom
społecznym i uzależnieniom. Pieniądze przeznaczone są też dla
tych, którzy prowadzą zajęcia z zakresu kultury, sportu, bez−
pieczeństwa. Nowością w tym roku jest możliwość uzyskania
środków na propagowanie możliwości korzystania z programów
Unii Europejskiej, a także na aktywizację ludzi bezrobotnych.
W ramach zadań profilaktycznych i pomocy rodzinie mieści
się działalność świetlic, Rówieśniczego Ośrodka Doradców Mło−
dzieżowych, Klubu Abstynentów „Szansa” oraz jadłodajni dla
ubogich. Przewidziano różnego rodzaju spotkania i konkursy.
Na dofinansowanie mogą liczyć też organizatorzy kolonii, re−
alizujących program przeciw uzależnieniom i innym dysfunk−
cjom społecznym. (wro)

41 lat w urzędzie!

Brzescy gimnazjaliści kwestują na „adopcję” kolegi z Afryki.
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Krystyna Skoczeń
i burmistrz Jan Musiał
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W OSTATNIM okresie nasiliły
się włamania do mieszkań w ca−
łym powiecie brzeskim. Przestęp−
cy, wykorzystując nieobecność do−
mowników, wyważają okna lub
drzwi balkonowe i kradną pienią−
dze oraz cenne przedmioty. Ich
łupem pada biżuteria, sprzęt RTV
i komputerowy, aparaty fotogra−
ficzne. Policjanci, mimo podejmo−
wanych działań, sami nie są
w stanie zapobiec zjawisku.
– Koniecznym w tym wypadku
staje się wzmożenie naszej czuj−
ności, zwłaszcza międzysąsiedz−
kiej. Zwracajmy baczniejszą uwa−
gę i zainteresujmy się, co się dzieje
w okolicy bloku, na ulicy. W przy−
padku zauważenia jakichkolwiek
podejrzanych osób, których dotych−
czas nie widzieliśmy, zachowują−
cych się w nietypowy sposób np.
obserwujących bloki lub posesje,
niezwłocznie o swoich spostrzeże−
niach poinformujmy policję – mówi
Piotr Wójciak, oficer prasowy
brzeskiej policji. – Wychodząc
z mieszkania lub domu zostawmy
zapalone światło. Poprośmy sąsia−
da, aby podczas naszej nieobecno−
ści, nawet chwilowej, zwrócił uwa−
gę na nasze mieszkanie, wybrał
pocztę ze skrzynki na listy, zebrał
pozostawione ulotki reklamowe.
Policjanci proponują również in−
stalowanie nawet najprostszych
alarmów. Koszt montażu na pew−
no będzie niższy niż straty spo−
wodowane włamaniem. Radzą też
nie przechowywać w domu więk−
szej ilości pieniędzy i kosztowno−
ści. – Bezpieczniej zdeponować je
w banku – radzi Wójciak. Sprzęt
radiowo – telewizyjny i kompute−
rowy funkcjonariusze mogą ozna−
kować w niewidoczny sposób. Bę−
dzie to pomocne w ustaleniu wła−
ściciela w przypadku odzyskania
przedmiotu przez policję. Dzielni−
cowi w ramach służby mogą tej
czynności dokonać na miejscu po
uprzednim uzgodnieniu terminu.
Wszelkich informacji dotyczących
podejmowanych działań profilak−
tycznych i możliwości zabezpiecze−
nia mienia udzielają policjanci pod
nr telefonu 14 66 26 212 lub
14 66 26 260. ŁW

UWAGA!
Złodzieje nie śpią

Strażacy na saksach

Obecnie działa siedem jednostek OSP.
Dwie z nich, w Jadownikach i Szczepano−
wie funkcjonuje w ramach Krajowego Sys−
temu Ratowniczo−Gaśniczego. – Ludzie
z wielką pasją poświęcają swój czas i zdro−
wie ochronie mienia i życia mieszkańców
oraz organizowaniu ich życia kulturalne−
go i sportowego. O ofiarności strażaków
mogliśmy się przekonać podczas usuwa−
nia skutków powodzi, jakie nawiedzały
nasz teren. Możemy na nich liczyć w trak−
cie różnych imprez i uroczystości – pod−
kreślali obecni na spotkaniu burmistrz Jan
Musiał i jego zastępca  Krzysztof Bigaj.
Przez ostatnie lata, między innymi za pie−
niądze przekazane przez brzeskich samo−
rządowców, udało się wyposażyć straż
w mundury oraz sprzęt ochrony osobistej.
Największym zakupem był nowoczesny
samochód ratowniczo−gaśniczy dla OSP
Szczepanów. – Uważam, że jednostki na
terenie gminy są dobrze wyposażone,
zwłaszcza te z krajowego systemu. Przez
ostatni rok wspólnie z Państwową Strażą
Pożarną przeprowadziliśmy szkolenia dla
druhów, aby lepiej przygotować ich do dzia−

łań ratowniczych. – podkreślał Marian
Czarnik, komendant OSP Wokowice.
W zeszłym roku na działalność strażac−
kich organizacji przekazano ponad 90 tys.
zł. Na taką samą kwotę mogą liczyć ochot−
nicy i w tym roku. – To pozwala na zakup
paliwa i utrzymanie sprzętu – stwierdził
Leszek Klimek, komendant z Jasienia.
Przepisy dotyczące OSP wymuszają na jed−
nostkach specjalny ekwipunek. – Ci straża−
cy, którzy wyjeżdżają do akcji, są wyposaże−
ni w atestowaną odzież ochrony osobistej.
Posiadają także pojazdy przystosowane do
gaszenia pożarów, niesienia pomocy ofiarom
wszelkiego rodzaju wypadków, zwłaszcza
drogowych – mówił Sławomir Przybyło,
komendant OSP Szczepanów.
Podczas spotkania w Buczu sporo uwagi
poświęcono kształceniu młodej kadry.
W tym roku zaplanowano dla nich spe−
cjalne szkolenia i obozy. – Musimy się
starać o nowe kadry. Ostatnio wielu stra−
żaków w poszukiwaniu zatrudniania
wyjechało za granicę i uszczupliło nasze
szeregi – przyznaje Adam Cebula, ko−
mendant OSP Jadowniki. (wro)

Mercedesy na trasiePO POZYTYWNYM przejściu testów
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyj−
ne w Brzesku wzbogaciło się o dwa auto−
busy. Są to, o czym już informowaliśmy,
Mercedesy 303, do tej pory będące wła−
snością armii niemieckiej. Na zakup brze−
ska spółka zaciągnęła kredyt w wysoko−
ści 300 tys. złotych.
Pojazdy są w bardzo dobrym stanie tech−
nicznym i zapewne długo będą służyć
MPK. Warunki zimowe stanowią dodat−
kowy egzamin ich jakości. W najbliższym
czasie przedsiębiorstwo planuje zakup
kolejnych dwóch autobusów. K Fot. M. Kotfis

INFORMACJA MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brze−
sku uprzejmie informuje, że w związku ze
zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2260) osoby,
pobierające świadczenia rodzinne, nie mają
obowiązku składania w terminie do 15
marca oświadczeń o dochodach, uzyskanych
przez członków rodziny w poprzedzającym
roku kalendarzowym, co podane było w de−
cyzjach przyznających świadczenia.

Dyrektor MOPS w Brzesku
Krystyna Put

PROKURATOR DORADZI
Włączając się do akcji niesienia pomocy
wszystkim osobom pokrzywdzonym prze−
stępstwem – w dniach od 22 lutego do 1
marca 2006 r. prokuratorzy Prokuratury
Rejonowej w Brzesku będą udzielali po−
rad o przysługujących pokrzywdzonym
uprawnieniach.
Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się
w dniach urzędowania w siedzibie Pro−
kuratury – ul. Kościuszki 20, w godzinach
od 8.30 do 15.30.

W gminie jest ich ponad 350. Mowa o strażakach z jednostek OSP. Podczas
spotkania w Buczu komendanci podsumowali miniony rok. W większości pla−
cówek dysponują już nowoczesnym sprzętem. Pojawił się jednak nowy kłopot
– zbyt wielu druhów wyjechało do pracy zagranicą.
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Starówka w rejestrze zabytków

WŁAŚCICIELE KAMIENIC w cen−
trum Brzeska nie mogą już przepro−
wadzać remontów według własnego
uznania. Każdy muszą konsultować
z konserwatorem zabytków. Po kilku
latach starań brzeska starówka została
wpisana do rejestru zabytków.
Władze tłumaczą, że chcą ochronić ga−
licyjski układ starego miasta oraz pięk−
ne secesyjne kamieniczki dla przy−
szłych pokoleń. Centrum Brzeska już
znajduje się na liście zabytków. Jan
Musiał wyjaśnia, że oznacza to ścisłą
kontrolę nad starymi obiektami. – To
pewnego rodzaju nobilitacja. Dbanie
o zabytki i dziedzictwo kulturowe to
nasz obowiązek – mówi burmistrz.

Remont każdego budynku o takiej kwa−
lifikacji wymaga konsultacji, a nieraz
zatrudnienia specjalistycznych firm, co
znacznie podnosi koszty prac. Na de−

cyzję patrzą więc z niepokojem niektó−
rzy właściciele kamienic. Wszystkie
prace muszą uzgadniać z konserwato−
rem zabytków. Nie mogą na przykład
dowolnie wybrać koloru elewacji.
Pani Magda już obawia się, czy w swo−
im budynku, który odziedziczyła po
babci, przeprowadzi zamierzane robo−
ty. – Niestety, nie mam wielu pienię−
dzy i jeśli konserwator nie zgodzi się
na moje propozycje, remont będę mu−
siała zaplanować na kilka lat – przy−
znaje. Brzesko to nie jedyne miasto
chronione przez konserwatora. Adam
Kwaśniak, przewodniczący Osiedla
Stare Miasto tłumaczy, że mieszka−
nie w zabytkowych obiektach zobowią−

zuje. – Przecież
chodzi o to, aby
ocalić od zapo−
mnienia historię
miasta. Nie mamy
zbyt wielu zabyt−
ków, więc chrońmy
to, co istnieje – do−
daje.
Pocieszeniem dla
mieszkańców niech
będzie fakt, że wła−
ściciele zabytko−
wych obiektów
mają także pewne
prawa. Pieniądze
na remont mogą
pozyskać z UE. Nie
muszą także speł−

niać tylu warunków, co właściciele no−
wych budynków, gdy chcą otworzyć
sklep lub restaurację.

(wro)

„Uskrzydlony” Burmistrz Brzeska!

„ISTOTĄ SPOŁECZNEGO samourzeczywistnienia czło−
wieka jest praca – szeroko rozumiana aktywność, dzięki
której człowiek się zwielokrotnia, odnajduje bowiem siebie
wzbogaconego w dziełach, które są jej wynikiem. Praca jest
jednocześnie najbardziej wyrazistym wyznacznikiem rozwoju
– wyznacznikiem pozwalającym na osiągnięcie celów życio−
wych. Tym bardziej cenić należy tych, którzy dzięki indywi−
dualnej i twórczej aktywności potrafili osiągnąć sukces. Jest
on pewnym zwieńczeniem, często wieloletniej pracy i należy
go umieć dostrzegać, a co najważniejsze – społecznie warto−
ściować i honorować” – tak uzasadniają tarnowscy organi−
zatorzy nadawane co roku wyróżnienia. Symboliczną statu−
etkę i tytuł „Uskrzydlony” za indywidualny wkład w rozwój
regionu tarnowskiego od 1988 roku przyznawał Wojewódz−
ki Ośrodek Kultury, a od kilku lat kandydatów do nagrody
typuje Tarnowska Fundacja Kultury. W 2005 roku otrzy−
mał ją burmistrz Brzeska, Jan Musiał.
„Uskrzydlony” jest wyróżnieniem honorowym i nie wiąże się
z żadnymi korzyściami materialnymi. Do nagrodzonych
należą osoby wybitne i zasłużone dla małych ojczyzn, a tak−

że sponsorzy kultury, przedstawiciele samorządów, dzien−
nikarze oraz menadżerowie. Burmistrz Musiał został wy−
różniony w kategorii – samorząd terytorialny. Kolejną edy−
cję „Uskrzydlonego” zwieńczyła 13 stycznia uroczysta wiel−
ka gala w Tarnowskim Teatrze. MK

Bezpiecznie
na Jagiełły

POLICJANCI BRZESKIEJ ko−
mendy inicjują kolejny projekt,
mający na celu poprawę bezpie−
czeństwa mieszkańców, pod nazwą
Zintegrowana Polityka Bezpie−
czeństwa. Będzie to kontynuacja
programu realizowanego z powo−
dzeniem w Publicznym Gimna−
zjum nr 2, gdzie m.in. założono
monitoring i przebudowano zato−
kę dla gimbusów w Brzesku. Zdo−
byte doświadczenia znajdą zasto−
sowanie na os. Jagiełły w Brzesku.
– W najbliższym czasie do miesz−
kańców trafią ankiety, na podsta−
wie których wytypujemy najważniej−
sze problemy i na tej podstawie bę−
dziemy mogli opracować działania,
zmierzające do poprawy bezpieczeń−
stwa – wyjaśnia Robert Biernat,
komendant brzeskiej policji.
Program zakłada kompleksową
współpracę policji, mieszkańców
i władz samorządowych w zakre−
sie podniesienia standardu bez−
pieczeństwa i porządku publiczne−
go w wybranym rejonie miasta.
Na zdjęciu: przedstawiciele Policji, Stra−
ży Pożarnej iUrzędu Miejskiego podczas
spotkania zmieszkańcami osiedla. (ł)

Secesyjne perełki otrzymały prawną ochronę.
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Jan Musiał w gronie laureatów
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Bezpieczne dachy

PO TRAGICZNEJ KATASTROFIE
w Katowicach wojewoda małopolski zarzą−
dził natychmiastową kontrolę dużych obiek−
tów oraz zobligowanie właścicieli do usu−
wania z dachów nadmiaru śniegu i lodu.
W Brzesku polecenie zrealizował 29
stycznia zespół pod nadzorem Ireneusza
Węglowskiego, Inspektora ds. Zarządza−
nia Kryzysowego i Obrony Cywilnej. Nie
zaistniało zagrożenie m.in. hal sporto−

ODESZLI
W STYCZNIU

Zofia SOBEJKO (lat 95, Brzesko)
Kazimiera DĄBROWA (94, Szczepanów)
Jakub DUDA (92, Jadowniki)
Emilia SUMARA (91, Brzesko)
Stanisława WILCZYŃSKA (84, Okocim)
Mieczysława WÓJCIK (84, Wokowice)
Michalina GAGATEK (84, Brzesko)
Kazimierz BUDYN (81, Szczepanów)
Janina BŁĄKAŁA (81, Jasień)
Anna GÓRA (76, Mokrzyska)
Maria TOMCZYK (75, Okocim)
Konstanty MUCHA (74, Szczepanów)
Mieczysław JEZIOREK (73, Poręba Spyt.)
Stanisław PŁANETA (72, Wokowice)
Jerzy KĄDZIOŁKA (70, Jasień)
Jan PŁACHETA (68, Mokrzyska)
Jan STASZCZYK (58, Brzesko)
Jerzy MAKSYMOWSKI (55, Brzesko)
Paweł PAŁKOWSKI (37, Jasień)
Aniela PUDEŁEK (82, Borzęcin)
Tadeusz MLECZKO (85, Maszkienice)
Danuta PAGACZ (64, Brzesko)
Marian JURKOWSKI (55, Wojakowa)
Bogumił DUDZIK (23, Szczepanów)
Władysław MIDA (68, Iwkowa)
Emilia OCHWAT (87, Wróblowice)
Maria RZEPKA (71, Dołęga)
Anna PIĘDEL (87, Okocim)
Katarzyna SOLAK (78, Strzelce Małe)
Kazimiera KOŁODZIEJ (71, Przyborów)
Józef MAJKA (77, Górka)
Jan TUREK (64, Brzesko)
Jan MACHOWSKI (80, Gwoździec)
Stanisław GOLIK (54, Szczurowa)
Zofia SUMARA (82, Wielka Wieś)
Kazimierz PYTEL (76, Iwkowa)
Stanisław ŚWIĘCICKI (68, Czchów)
Józef KALETA (81, Borzęcin)

Informacja dla mieszkańców Gmin:
Brzesko, Dębno, Wojnicz i Zakliczyn

– na dzień 10 stycznia 2006 r.

Zgodnie z obowiązkiem regularnego informowania mieszkańców gminy o ja−
kości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wynikającymi z art. 12
ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r.– o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.)
informuję uprzejmie, że Państwowy Inspektorat Sanitarny w Brzesku oraz
w Tarnowie w ramach monitoringu jakości wody z wodociągu publicznego
Łukanowice – Brzesko, a także w ramach badań wykonywanych przez Rejo−
nowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o., prze−
słali w tym zakresie okresową informację.

Z informacji tych wynika, że przeprowadzone badania wody wykazały, iż ja−
kość wody w wodociągu Łukanowice – Brzesko tak pod względem bakteriolo−
gicznym, jak i fizyko – chemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym,
zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2005 r.
w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi /Dz.U. Nr 203, poz. 1718/.

Przewodniczący Zarządu Związku
Bogusław Babicz

wych przy gimnazjum w Jadownikach,
Szkole Podstawowej w Jasieniu i Zespo−
le Szkół Ponadgimnazjanlnych nr 1
w Brzesku, budynków handlowych „Al−
bert”, „Mark 1”, „Lidl”, „Dom i Ogród” oraz
Krytej Pływalni, której strop jeszcze nie−
dawno był remontowany. Jedynie działy
ochrony Can Pack S.A. oraz Browaru
Carlsberg S.A. otrzymały informacje o po−
tencjalnym niebezpieczeństwie. (N)

29 stycznia 2006 roku po długiej
i ciężkiej chorobie odszedł od nas

JAN TUREK
wieloletni wiceprezes i skarbnik

Okocimskiego Klubu Sportowego
Miał 64 lata

Łączymy się w bólu
z Rodziną Zmarłego

Zarząd i Działacze
Zawodnicy, Trenerzy

i Kibice Okocimskiego KS
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– Czy będąc przedsiębiorcą pro−
wadzącym własną działalność go−
spodarczą warto starać się o dofi−
nansowanie z Unii Europejskiej?
Czy też zabiegi te są zwykłą stratą
czasu?
– Ze składaniem wniosków jest po−
dobnie jak z grą w totka, tyle że
prawdopodobieństwo wygranej jest
dużo większe. Dlatego trzeba próbo−
wać składać wnioski przy każdej
nadarzającej się okazji. Zasada roz−
działu funduszy w latach 2004−06
jest taka, że programy
dotacyjne powtarzają
się co jakiś czas. Ozna−
cza to, że nawet jeżeli
wniosek – projekt firmy
X – nie otrzymał dota−
cji np. na zakup maszyn
i urządzeń, to jest duża
szansa, że przedsiębior−
stwo to będzie mogło na
przykład za kilka mie−
sięcy złożyć tylko nie−
znacznie skorygowany
ten sam wniosek do in−
nego programu.
– Jakie są możliwości
w roku bieżącym?
– Rok 2006 jest ostat−
nim w siedmioletnim
okresie finansowym
UE, dlatego nie można
już spodziewać się tak
bogatej oferty jak choć−
by w ubiegłym roku. Według informa−
cji, które uzyskaliśmy, nie będzie już
programów przedakcesyjnych PHA−
RE. Pozostaną fundusze struktural−
ne i Zintegrowanego Programu Ope−
racyjnego Rozwoju Regionalnego. Do−
kładnie jednak nie wiadomo, kiedy
programy te będą uruchomione. Nie−
stety, tak to funkcjonuje – bez pla−
nu, terminów, szczegółów. Na szczę−
ście, z chwilą ogłoszenia programu, na
stronach internetowych ukazują się
bardzo szczegółowe informacje pomoc−

Unijna loteria

Coraz więcej podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych ubiega
się o dofinansowanie z Unii Europejskiej i otrzymuje pieniądze na

realizację planowanych projektów. Na pewno nie można już na starcie
spisywać swoich szans na straty, bo, jak mówi Rafał Najdała (na

zdjęciu), kierownik Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Brzesku:
– Dofinansowanie z UE jest jak gra w totka.

nicze, które wystarczają do sporządze−
nia wniosku samodzielnie. Warto za−
pamiętać następujące linki: www.ma−
lopolskie.pl – z ofertą ZPORR dla
przedsiębiorców z województwa mało−
polskiego; www.marr.pl – z propozy−
cjami dla biznesmenów z Małopolski;
www.parp.gov.pl – zawierający infor−
macje na temat sektorowych progra−
mów operacyjnych i innych oraz
www.ngo.pl – portal organizacji poza−
rządowych.

Dużym minusem jest to, że z dniem
ogłoszenia programu, wnioskodawcy
zostaje bardzo mało czasu na przygo−
towanie dokumentów. Dlatego łatwiej
jest tym, których wniosek już wcze−
śniej zdążył przepaść w poprzednim
naborze – oni już zdobyli doświadcze−
nie, i potrzebują tylko odpowiednio
poprawić poprzedni formularz.
– Jak wygląda sytuacja w Brze−
sku – z jakich programów najczę−
ściej korzystają przedsiębiorcy
i instytucje?

– Trudno mi oceniać sytuację w sa−
mym Brzesku, bo w gminie działa
ponad dwa tysiące firm i nie znam
wszystkich składanych wniosków. Na
pewno najokazalsze dotacje europej−
skie pozyskał brzeski samorząd. Jed−
nak dla samorządów zaplanowano
proporcjonalnie najwięcej pieniędzy.
Między innymi dzięki prawie 6 mln
euro z unijnych funduszy udaje się
finalizować budowę ponad stukilome−
trowej sieci kanalizacyjnej. W Biurze
Promocji pracujemy nad programa−
mi, na których skorzystać może
Gmina Brzesko i dla niej przygoto−
wujemy konkretne wnioski. Zajmu−
jemy się też doradztwem dla orga−
nizacji i przedsiębiorców w zakresie
wypełniania dokumentów lub pod−
powiadamy, gdzie szukać informa−
cji. Biuro ma bardzo szeroki zakres
obowiązków, a fundusze europejskie
są tylko jednym z wielu zagadnień,
jakimi się zajmujemy. Dzisiaj śmia−
ło można powiedzieć, że fundusze
stały się odrębną, bardzo rozbudo−
waną dziedziną.
– To kto w takim razie skorzystał
w wymierny sposób z waszej po−

mocy i w konse−
kwencji z unijnych
środków?
– Znane mi są pojedyn−
cze sukcesy, np. właści−
cieli nowoczesnej beto−
niarni z Mokrzysk czy
brzeskiej restauracji „Ga−
licyjska”. Jest też szereg
pozytywnych przykładów
o mniejszej skali finan−
sowej. Nie ukrywam, że
te sukcesy mają duży
wpływ na znaczny wzrost
zainteresowania naszych
przedsiębiorców progra−
mami pomocowymi.
– Daje się zauważyć,
że problem korzyści
i strat po wejściu Pol−
ski do Unii Europej−
skiej wykorzystują
w walce politycznej

różne ugrupowania. Natomiast edu−
kacja na ten temat kuleje.
– Istotnie, wielu polityków podchodzi
do UE bardzo ideologicznie zamiast
praktycznie. Wielu z nich krytykuje
i przestrzega przed zagrożeniami, jed−
nocześnie chętnie wyciągając rękę po
unijne pieniądze. To, czy nasze przy−
stąpienie do UE było błędem czy do−
brym krokiem będziemy mogli ocenić
dopiero za kilkanaście lat.

Rozmawiała Magdalena RYBACKA

W DRUGIM PODEJŚCIU

Państwu Marii i Ignacemu Lisom, właścicielom betoniarni Trans−Lis−Bet z Mo−
krzysk, w staraniach o dofinansowanie z funduszu unijnego PHARE 2002
pomogli pracownicy Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Brzesku. Owoce
swoich wysiłków w ubieganiu się o dotację mogli zobaczyć dopiero po dwóch
latach. Dziś nie żałują tamtych zabiegów. – Po wejściu do UE zwiększyły się
wymagania także dla naszej branży. Można powiedzieć, że to Unia wymogła
na nas unowocześnienie betoniarni. Aby sprostać normom europejskim oraz
konkurencji na rynku, musieliśmy zmienić całą technologię produkcji. Nie
byłoby to możliwe bez dotacji – mówi Maria Lis.
Pomimo pomocy ze strony urzędników z brzeskiego magistratu i pieczołowicie
przygotowanego projektu, przedsiębiorcy dostali odpowiedź negatywną. Kryte−
ria UE okazały się bardzo wysokie. – Gdy odrzucono nasz pierwszy wniosek,
poddałem się. Drugie, skuteczne podejście to zasługa żony – dodaje Ignacy Lis.
Teraz, gdy ich przedsiębiorstwo jest cenione w całym regionie, nie osiedli na
laurach. Myślą o kolejnych inwestycjach, nie widząc niczego niestosownego
w konieczności rozliczania się z każdej wydanej złotówki otrzymanej z UE. –
Dofinansowanie powinni dostawać ci, którzy go nie zmarnują – podkreśla
właściciel zakładu. MR
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Nigdy nie wstąpił do Armii Krajowej.
– Miałem niemieckie nazwisko. Obawia−
no się mnie – przypuszcza po latach.
Zaufał mu jednak profesor z brzeskiego
liceum. Maturzystę z 1939 roku wezwał
do pilnowania linii kolejowej w miejscu
zwanym „Trzy mosty”. Tam absolwen−
ta zastało pierwsze bombardowanie z 4
września. – Pamiętam trzech żołnierzy,
którzy poszli do studni napić się wody,
mimo iż koledzy ostrzegali ich, że nad−
latują samoloty. Zginęli od kul karabi−
nów. Następnego dnia było już około
trzysta ofiar, choć oficjalnie podaje się
liczbę 150 – wspomina.
5 września uległ nastrojom paniki. – Pie−
szo, na furmankach, rowerami, samo−
chodami ludzie masowo uciekali na
wschód. Krążyła wieść, iż Niemcy mor−
dują młodych. Razem z trzema kuzyna−
mi dotarłem pod Kowel. W ostatnim
punkcie wędrówki poprosiliśmy o nocleg.
Okazało się, że w chacie mieszkają
Ukraińcy – relacjonuje.

– Tam leży zeszyt. 37 zapisanych stron. Spisałem swoje życie –
mówi Henryk Bach, wskazując palcem na białą kopertę dużego
formatu. Na kilkunastu kartkach zmieścił przeszło siedem lat
w stalinowskim więzieniu.

Polacy dostali mleko i chleb. Kobieta ka−
zała im czuwać całą noc i zaprowadziła
do stajni. Ostrzegła: – Nie wiecie, co tu
się dzieje!? Wracajcie do waszych matek!
Posłuchali. Za sobą zostawili ziemię we
krwi ukraińskich mordów.

Dekunek nie z tej ziemi
Henryk Bach powrócił 21 września. W do−
mu wyczerpały się oszczędności. Sprze−
dawał papierosy. – Właściwie to się obi−
jaliśmy – przyznaje z filuternym uśmie−
chem 87−letni mężczyzna.
– W połowie października, dzięki popar−
ciu ówczesnego burmistrza Brzeska, pana
Soi wraz z moją mamą zaczęliśmy pra−
cować w sklepie, gdzie sprzedawaliśmy
pieczywo na wydane kartki. Mieliśmy
jakieś zajęcie i chleb dla całej rodziny,
o który było bardzo trudno – zanotował
w swojej biografii.
– Tam był dekunek [z niemieckiego Dec−
kung – przykrycie] nie z tej ziemi! Ukrycie
przed aresztowaniami, zupełny spokój…

– wykrzykuje. 8 sierpnia 1940 roku razem
z rówieśnikami: Marianem Kurtyką, Zbi−
gniewem Gdowskim i Zdzisławem Wolnym
pojechał do Rożnowa. Zatrudnił się jako
urzędnik w stolarni firmy„Beton–Monier−
bau” na budowie zapory, rozpoczętej jesz−
cze w 1933 roku przez Polaków.
Funkcję naczelnego inżyniera pełnił Nie−
miec, Munstermann. – Bardzo porządny
człowiek. Gdy w moim domu brakło węgla
do ogrzewania, poprosiłem go o pomoc.
Dostałem 500 kg z magazynu na Słotwi−
nie. Ładunek dostarczył samochód z Czcho−
wa. Kiedy zapas skończył się, otrzymałem
następną dostawę – podkreśla.
W Rożnowie zatrudnionym Polakom
ukradziono ubrania. Niemiecki inżynier
wydał im wtedy talony do kantyny na
nową odzież. Bach mieszkał w drewnia−
nym, ogrzewanym baraku. Pracował od
7.00 do 18.00. Co dwa tygodnie, w sobot−
nie popołudnie wracał na rowerze do
domu, by w poniedziałek rano stawić się
z powrotem. Od kiedy do transportu ro−
botników z Jadownik przeznaczono samo−
chód, brzeszczanin podróżował wygodniej.
Od początku 1943 roku pełnił funkcję
kierownika biura rachunkowego i handlo−
wego w Czchowie, by awansować do ran−
gi zwierzchnika biura płac. Ostatni raz
zmienił zajęcie, gdy przeszedł do firmy
transportowej „Otto Pohll”. Przedsiębior−
stwo, zarządzane przez Niemca Nitsch−
ke, przewoziło materiały budowlane ze
stacji kolejowej „Brzesko–Słotwina” na
teren zapory w Czchowie. – Abym się nie
nudził, bo pracy było mało, tenże Nitsch−
ke przyniósł mi do biura odbiornik ra−
diowy, z którego przed godziną 7 rano słu−
chałem „Głosu Ameryki” i wiadomości
z Anglii. Szef mój patrzył na to przez
palce, bo trzeba wiedzieć, że słuchanie
radia przez Polaków było w tym czasie
zakazane – wyjaśnia.
Budowa trwała bez przeszkód do lipca
1944 roku. Porzucono ją, gdy Armia Czer−
wona przerwała front pod Dębicą. Ucie−
kając, Niemcy pozostawili cały sprzęt.
Bach wrócił do rodzinnego miasta. – Bo
ja jestem „pniokiem” z dziada pradzia−
da – śmieje się.

Komunistyczny raj
– Wycofujący się żołnierze spali po do−
mach. Pokotem. Broń zostawiali pod
ścianą. Byli głodni i zmęczeni. Można
było ich rżnąć – takich faktów jednak
dzisiejszy emeryt nie zna.
Mieszkał z rodziną na ul. Wapiennej, obec−
nie Berka Joselewicza, pod numerem 28.
– W Brzesku panował spokój. Groźna
była noc, gdy radzieckie samoloty zrzu−
cały race oświetleniowe. Wszyscy scho−
wali się w piwnicach, bo nie wiedzieli, co
będzie – opowiada.

Siedem lat
za wolność i niezawisłość
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W styczniu 1945 roku Rosjanie przeto−
czyli się ulicą Głowackiego i Kościuszki.
– Nie szli w uporządkowanym szyku, tyl−
ko zupełnie luźno, nawet pojedynczo. Za
nimi jechały ziły i studebackery. Nie za−
trzymywali się w domach, bo gonili Niem−
ców. Pytali tylko: „Daleko stąd do Berli−
na?” – mówi, a kąciki ust drgają mu od
śmiechu. – Jak byli ubrani?! Szkoda mó−
wić… Mieli długie płaszcze i walonki. Na
plecach zamiast plecaków nieśli worki na
sznurkach. Dziwiliśmy się, jak taka armia
może pokonać uzbrojonych i umundurowa−
nych Niemców? Ale ich była po prostu masa.
Wojsko polskie nosiło porządne mundu−
ry i czapki z orzełkami, tyle że bez koron.
Żołnierze nadjechali kilkoma ciężarów−
kami. Zatrzymali się w kilku punktach
miasta i zabrali do zaprowadzania no−
wych porządków. – Siali propagandę.
Obiecywali, że będzie lepiej. Zwoływali
wiece. Opowiadali o raju komunistycz−
nym. Chwalili, bo musieli. Ale ludzie byli
źli, bo zabrali nam prawie pół Polski –
ocenia nastroje powojenne.
Strach zapanował, gdy pod koniec stycz−
nia w budynku dawnej policji, przy
ul. Okocimskiej rezydowanie rozpoczął
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. – Nie
mieli skrupułów. Aresztowali za byle co.
Wystarczyło coś źle powiedzieć o Armii
Czerwonej. To byli przeważnie ludzie
z okolicznych wiosek.

17 stóp wzdłuż i 7 wszerz
Organizacja „Wolność i Niezawisłość”
stanowiła kontynuację Armii Krajowej.
Skupiała tych, których UB nie zdążyło
aresztować. Założyciele zrezygnowali
z walki zbrojnej na rzecz gromadzenia
wiadomości o poczynaniach nowych władz
i sytuacji w Polsce. Liczyli na kolejną woj−
nę światową i odzyskanie niepodległości.
W listopadzie 1945 roku Henryk Bach
dostał pracę biurową w magazynie „Spo−
łem” w Tarnowie. Potem kierował dzia−
łem sprzedaży w Brzesku. Tu poznał Sta−
nisława Saka z Gumnisk, którego w cza−
sie wojny wraz z trzema braćmi
aresztowało gestapo za słuchanie radia
ukrytego w ogrodzie. Jeden z nich zmarł
w więzieniu w Tarnowie. Pozostali trafi−
li do obozów koncentracyjnych. – Podczas
okupacji sam czytałem ich nazwiska na
liście rozstrzelanych. Rodzina ich opła−
kała, a oni powrócili do domu. Radość
była wielka – wspomina.
Sak zwerbował Bacha i Tadeusza Stefa−
niaka do WiN−u jako wywiadowców. Zbie−
rali informacje o działalności UB. Bez−
pieka była jednak sprytniejsza. Funkcjo−
nariusze rozszyfrowali tarnowską
konspirację i jej związki z Dąbrową Tar−
nowską, Tropiem oraz Brzeskiem. 8 sierp−
nia 1946 roku w restauracji przy ul. Gło−

wackiego, naprzeciw placu Żwirki i Wi−
gury dwóch „stróżów bezpieczeństwa pu−
blicznego” aresztowało spiskowców.
W czasie przesłuchania Bach nie przy−
znał się do konspirowania w WiN−ie. Po
nocy spędzonej za kratami „wrogów ustro−
ju” wywieziono do Tarnowa i osadzono
w piwnicach domu przy ul. Krakowskiej.
Dzień i noc trwała „praca nad areszto−
wanymi”. – Wciskali w nas zmyśloną
przeszłość. Do organizacji należeliśmy
zbyt krótko. Nie
zdążyliśmy nawet
złożyć przysięgi
ani otrzymać
pseudonimów –
podnosi ton głosu.
Rosjanie i Polacy
chcieli wydobyć
zeznania. Oszczę−
dzali ofiary lub też
bili tak, że bez−
władne i nie mo−
gące utrzymać się
na nogach ciało
wrzucali brutalnie
do celi.
Po dwóch tygo−
dniach brzeszcza−
nie trafili do wię−
zienia przy ul. Narutowicza. Zamknięto
ich w pojedynczych celach. Na długość
można było taką przemierzyć, kładąc 17
razy stopę za stopą, na szerokość mie−
ściło się ich 7. – Nie było co robić, to mie−
rzyłem – wzrusza ramionami.
Spał na składanym łóżku przymocowa−
nym do ściany. Resztę umeblowania sta−
nowił taboret i sedes. – Nie dawali nam
wody. Piłem ją z muszli, nabierając rę−
kami – mówi, składając dłonie w chochlę.
– Gdy w Brzesku na UB poprosiłem o coś
do picia, przynieśli mi moczu…

Łaskawość Bieruta
Po trzech dniach samotność się skończy−
ła. Rano ofiary przeszły tunelem z wię−
zienia do sądu. Proces przygotowano pie−
czołowicie. – Wyszliśmy do tzw. czarnej
sali. Wszystkie meble były czarne. W po−
mieszczeniu czekała stłoczona publicz−
ność. Przed wojskowymi sędziami stał
stół zapełniony karabinami i pistoleta−
mi, rzekomo naszymi. A przecież broń
miało tylko dwóch oskarżonych z Naro−
dowych Sił Zbrojnych. Ten stół miał nas
zastraszyć – relacjonuje ze szczegółami.
Doraźny tryb pokazowej, propagando−
wej farsy z udziałem sądu wojskowego
oznaczał, iż od wyroku nie ma odwoła−
nia. Jednym ze świadków był młynarz
spod Mielca. Zeznawał zupełnie pija−
ny. Nieopatrznie, mimo zakazu, zapa−
lił papierosa. Sędzia wymierzył mu
500 zł grzywny. Obywatel podszedł do

podwyższenia, wyjął wypchany bankno−
tami portfel i rzucił przed „trybunał
sprawiedliwości” tysiąc złotych. Feru−
jący wyroki „mistrz ceremonii” przeka−
zał pieniądz sekretarzowi, ale świadek
wciąż butnie stał przed nim: – Panie
Sędzio! Jakiś kwitek! – domagał się
bezczelnie. Następnie, wciąż dumnie
prężąc się na środku sali, oczekiwał na
resztę. Szmery wśród publiczności za−
mieniły się wtedy w salwę śmiechu.

27 września na więziennym korytarzu
w obecności całego składu sędziowskiego
milczącym skazanym odczytano wyrok.
– Bali się, że z sądu zostaniemy odbici
– twierdzi podsądny z Brzeska. Zapa−
dło siedem kar śmierci, 3 dożywocia,
15−, 12− i 5−letnie więzienia dla dwudzie−
stu mężczyzn i jednej kobiety. Druga zo−
stała uniewinniona.
– Prokurator domagał się dla mnie 8 lat,
dostałem 12 – mówi podniesionym głosem.
Nie licząc się z prawdą, postanowiono:
– Bacha Henryka, syna Henryka uznać win−
nym brania udziału w związku mającym
na celu gromadzenie środków walki oręż−
nej i udzielania mu pomocy. (…)W szcze−
gólności otrzymali od SAKA Stanisława
instrukcję WiN−u i w połowie maja 1946 r.
nadesłali mu odpowiedni raport dotyczący
nastrojów społeczeństwa do Rządu Jedno−
ści Narodowej, zarządzeń M.O. i ORMO,
ilości pracowników w U.B. i M.O. itp. Ra−
port ten dotyczył powiatu Brzesko (…).
Kary śmierci dla Stanisława Saka nie wy−
konano. Jeden z jego braci poznał w oświę−
cimskim obozie Józefa Cyrankiewicza. Ten
uzyskał u Bolesława Bieruta ułaskawienie
i zamianę wyroku na 10 lat więzienia.

Spotkanie z katem
Dwa dni po procesie z tarnowskiego wię−
zienia wyjechały trzy ciężarówki. Konwój
otwierały i zamykały samochody z żołnie−
rzami i karabinami maszynowymi.
– Transportowali nas jak bandytów…

Uczestnicy zajęć z przysposobienia obronnego w brzeskim gimnazjum
w 1939 roku. Od prawej: Stanisław Woda, Adam Kazimierczyk,
Marian Kurtyka, Stanisław Mach i Henryk Bach.
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i tak nazywali. Strach mnie wtedy oble−
ciał, czy nie wiozą mnie „na białe nie−
dźwiedzie”. Na Montelupich w Krakowie
zagonili nas jak bydło do cel – zapamię−
tał. Przez pół roku przebywał w 30−oso−
bowej celi razem z fałszerzami pieniędzy
i członkami oddziału „Ognia” z Podhala.
– Nie krępowaliśmy się. Nie było wśród
nas kapusiów. Za to warunki – fatalne:
spaliśmy na siennikach, na podłodze.
Rano dostawaliśmy kawę i ćwierć bo−
chenka chleba – wspomina początki wię−
ziennej gehenny w „wyzwolonej” Polsce.
Nocami strażnicy urządzali rewizje. Nie
oszczędzali jedzenia z paczek od rodzin,
sienników, koców, ubrań, bielizny. Po−
szukiwali wszystkiego, co tylko wyda−
wało im się podejrzane: ołówków, igieł,
nożyków. Więźniowie zasypiali w zdemo−
lowanych pomieszczeniach. Rzeczy
sprzątali dopiero rano, bo światło po
rewizji natychmiast gasło.
Niedaleko celi Bacha trzymano Rudolfa
Hössa, komendanta obozu w Oświęcimiu.
Polskiemu skazańcowi Andrzejowi Cu−
dzichowi udało się uprosić strażnika o wi−
dzenie z katem. Po otwarciu drzwi wy−
ciągnął do niego rękę i pokazał numer
obozowy. – Kennen Sie das? [Poznaje Pan
to? – tłum aut.] – zapytał. Niemiec wy−
prężył się i po wojskowemu wyrzucił z sie−
bie: – Ja wohl! [Tak jest!]. W tym mo−
mencie konwojent zatrzasnął drzwi.
– W więzieniu na Montelupich siedzimy
do marca 1947 r. Po wyborach do tzw.
Sejmu następuje amnestia, która obni−
ża nasze wyroki. Mnie zbija cztery lata.
Pozostaje więc osiem lat do odsiedzenia.
Od teraz czekamy tylko na wojnę, gdyż
sytuacja między obozem komunistycz−

nym a Stanami Zjednoczonymi zaostrzyła
się. Tylko wojna może nam wcześniej
otworzyć bramy więzienia i znajdziemy
się na wolności – napisał po ponad 50
latach Henryk Bach.

Kapusie
Zamiast na wojnę pojechał na pięć lat do
więzienia w Rawiczu koło Ostrowa Wiel−
kopolskiego. Z Krakowa wyruszył zamknię−
tym pociągiem więziennym. Na miejscu,
z podniesionymi w górę rękami, na klęcz−
kach skazańcy z transportu wysłuchali prze−
mówienia naczelnika zakładu karnego, nie−
jakiego Szymonowicza. Nazwani „bandy−
tami” dowiedzieli się, iż chcieli siłą obalić
ustrój komunistyczny w Polsce.
W Rawiczu działała „agentura celna”,
czyli osadzeni w celach donosiciele, któ−
rym w zamian za współpracę ubowcy
obiecali zmniejszenie wyroków. – Straż−
nicy ulokowali nas po trzech. Siedziałem
z Waldkiem z Łodzi i z jakimś pułkow−
nikiem, którego nazwiska nie pamiętam.
Rozmowa się nie kleiła. Nie znaliśmy się,
a wiedzieliśmy, że w więzieniu jest dużo
kapusiów. Po paru dniach, w Wielkim
Tygodniu, przesadzili nas karnie na po−
jedynki [cela dla jednej osoby – przyp.
aut.], zostawiając na noc w bieliźnie, z jed−
nym kocem, bez siennika, na łóżkach z go−
łych desek. Zastanawialiśmy się, za co?
Na drugi dzień od rana przesłuchiwał nas
„spec” z UB. Przytaczał mi najrozmait−
sze, nieprawdopodobne rozmowy z Wald−
kiem i pułkownikiem. Bił przy tym gu−
mową pałką po piętach bez opamięta−
nia. Wywoływało to niesamowity ból
w tyle głowy. Nie przyznałem się do ni−
czego, ale zorientowałem się, że wśród
nas trzech był kapuś. Po trzech dniach
mnie i Waldka osadzono w jednej celi.
Pułkownik doniósł.
Osamotnienie trwało trzy miesiące. In−
żynieria psychologów od „wrogów ludu”
była prosta. Po tym czasie Bach zapo−
mniał, jak się rozmawia. Spał na sienni−
ku, na podłodze. Obok stało wiadro
z wodą, nazywane przez więźniów „ki−
blem”. Leżenie w dzień było zakazane.
Dozwolono siedzieć. „Specom” nie prze−
szkadzało, że na trzy osoby przypadał
jeden taboret. Szczegółowo zaplanowali
absolutnie wszystko. 10−minutowe, co−
dzienne spacery z rękami założonymi do
tyłu skazańcy odbywali w odległości 2 do
3 metrów od siebie w całkowitym mil−
czeniu. Za kratami nie widzieli gazet ani
książek. Każda próba wyglądania przez
małe, zakratowane i osłonięte blachą
okna kończyła się karcerem. Jednostaj−
ny jadłospis obejmował: czarną kawę,
ćwiartkę czarnego chleba i ogień do pa−
pierosa na śniadanie; zupę lub kaszę
i ogień dla palaczy w południe, a na kola−

cję – gotowaną brukiew. Z rzadka poja−
wiał się felczer, przeważnie więzień,
z dwoma rodzajami tabletek: białymi
przeciwbólowymi i czarnym węglem. Mo−
notonię przerywały nocne rewizje. – Szu−
kanie, diabli wiedzą czego, igły, ołówka,
ostrego narzędzia – ironizuje Bach.

Litość Radkiewicza
– Do Rawicza trzeba było się przyzwy−
czaić – komentuje więzienny rygor. Do−
wiedział się, jak rozpoznawać agentów.
Skazańcy pokazywali ich sobie na spa−
cerach. – Zresztą, jeśli kogoś często wy−
woływali z celi, to znaczyło, że kapował
– kwituje. Poznał strażników i wiedział,
jak do każdego przemówić. – Obłaska−
wiliśmy nawet komendanta bloku. Po
przesadzce [zmiana cel – przyp. aut.] po−
prosiliśmy o dołączenie do nas kolegi.
Przyprowadził nam ludzi, o których było
wiadomo, iż nie są kapusiami – wspo−
mina jakby z dumą.
Raz w miesiącu skazanym przysługiwa−
ło widzenie z rodziną. – Pożal się Boże,
co to za spotkanie! Izba podzielona na
cztery części betonowymi ściankami do
wysokości piersi, górna część to siatka.
Wśród zebranych krąży strażnik i słucha,
o czym się rozmawia. Jest nas czterech
lub pięciu więźniów i tyleż z rodziny, gwar
niesamowity. Mało co można zrozumieć.
Widowisko trwa około pięć, siedem mi−
nut. Potem koniec widzenia, powrót do
cel i rozpamiętywanie każdego usłysza−
nego słowa – relacjonuje ze szczegółami.
Nowy naczelnik zrezygnował z twardego
rygoru. Zezwolił na gazety, książki i za−
pałki w celach. Skończyły się przesłucha−
nia po donosach współwięźniów. Na Boże
Narodzenie każdy skazaniec miał prawo
do trzech paczek z żywnością po 20 kilo−
gramów. – Wyobraża sobie pani, co to
znaczy? Przecież to łącznie 60 kilo jedze−
nia! – nawet teraz entuzjazmuje się.
„Łaskawy” rozkaz ministra bezpieczeństwa
publicznego, Stanisława Radkiewicza ze−
zwolił na spacery z rękami opuszczonymi.
W środku koszmaru za kratami, w czy−
imś chorym umyśle zrodził się pomysł
otwarcia warsztatu produkującego za−
bawki. Więźniowie wycinali w drewnie
piękne, kolorowe kolejki i samochodziki.
Bach ślęczał nad rachunkami w biurze.
Potem przez miesiąc w stolarni składał
krzesła i stoły. Spał przy pracowni. Pew−
nej nocy zaskoczyła go rewizja pod nadzo−
rem naczelnika i oficera bezpieczeństwa.
Zmuszono go do rozebrania się i wyjścia,
mimo iż wśród funkcjonariuszy była ko−
bieta. – Obmacywali nas, kazali robić przy−
siady. W celi zastałem bałagan nie do
opisania. Do pracy nie poszedłem przez
co najmniej dziesięć dni. W stolarni
wszystkie części krzeseł przygotowane do

Majster Narr i Henryk Bach,
30 września 1940
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montażu były rozrzucone, podłoga w nie−
których miejscach zerwana, kaflowe piece
rozwalone. Okazało się, że szukano w wię−
zieniu broni – upływ czasu pozwala mu
mówić z dystansem o poniżeniu.
Tylko raz w ciągu ponad siedmiu lat uda−
ło mu się przyjąć sakrament. Zakonse−
krowany komunikant dotarł za mury
więzienne Rawicza ukryty w chlebie prze−
słanym ks. Józefowi Wałkowi z Tropia.
Kapłan połamał hostię na 15 części.
– To była normalna, potajemna komu−
nia święta – mówi Bach, nie zważając
na anachroniczność stwierdzenia, ale lo−
gika za kratami nie obowiązywała.
– Raz udało mi się wypić alkohol – napo−
myka z dyskretnym błyskiem w oku. – Za
ścianą pokoju obrachunkowego, gdzie pra−
cowałem, była pracownia rzemieślnika,
który malował meble strażnikom. Potrze−
bował do tego piwa. Dostawał zawsze
stare i zwietrzałe, ale raz funkcjonariusz
przyniósł zamkniętą butelkę. Ten wię−
zień zawołał mnie. Wypiłem w szklance,
o tyle… – Pan Henryk pokazuje palcami
odcinek długości mniej więcej dwóch cen−
tymetrów – i... wróciłem pijany!

Do cudu na prawo
Zakład karny w Nowogardzie położony
był na mokradłach. Skazańcy produko−
wali buty dla wojska. Bach szył skórza−
ne pantofle. – To były tak zwane wywrot−
ki. Męka. Ręce bolą. Ale przynajmniej
jedzenie było o wiele lepsze niż w Rawi−
czu. Śniadania dobre, a na obiad grochów−
ka z wędzonką – dodaje.
Z warsztatu skierowano go do biura. Ob−
liczał wykonaną przez kolegów normę, za
co dostawali marne wynagrodzenie. Tuż
przed Bożym Narodzeniem, 20 grudnia
1952, został wezwany na rozmowę
z ubowcem. – Domyśliłem się, że on chce
mnie zwerbować. Udawałem, iż nie wiem,
o co mu chodzi. Na drugi dzień nikt się
do mnie nie odzywał. Jedynie kolega,
Antoni Chlebiński z Małkini zapytał: –
Zgodziłeś się kapować? Odpowiedziałem
mu: – Nie! Z ręką na sercu, nie!
Kolejna rozmowa z oficerem trwała osiem
godzin. – Wiecie, czego chcę! Macie donosić,
co mówią więźniowie w celi! – przekonywał.
Trzeciego dnia towarzyszył mu wyższy rangą
funkcjonariusz ze Szczecina. Odpowiedź
usłyszał tę samą: – Wychowano mnie w do−
mu, gdzie nie było donosicielstwa.
Wściekli ubecy zagrozili Bachowi „poje−
dynką”. W czasie ostrej zimy taka nie−
ogrzewana cela dla osłabionego człowie−
ka oznaczała śmierć lub przynajmniej
ciężką chorobę.
– W biurze wszyscy odsunęli się ode mnie.
Przyszło mi na myśl, by ratować się zgło−
szeniem na leczenie. Okazało się, że felcze−
rem w ambulatorium jest kolega z Rawi−

cza. Dał mi termometr. „Pójdziesz na szpi−
tal!”– zawyrokował. Oniemiałem, myślałem,
że to cud! – z niesłabnącymi mimo upływu
czasu emocjami opowiada winowiec.
Wieczorem strażnik poprowadził go la−
biryntem korytarzy do punktu, w którym
wybór zakrętu oznaczał wyrok: w lewo –
„pojedynki”, w prawo – szpital. Skaza−
niec nieśmiało zapytał o kierunek. – Kie−
dy usłyszałem „w prawo”, to ubranie zro−
biło się na mnie mokre!

Trzy minuty dla generalissimusa
Ważył 52 kilogramy. Ręce powlekała
skóra przylegająca do kości. Wciąż go−
rączkował. Lekarz po trzech latach me−
dycyny, Duber przyznał: – Będę ci codzien−
nie przynosił setkę tranu do celi. Nie mam
innego lekarstwa.
Kolejnego dnia przyjął go medyk w ran−
dze porucznika. Ponieważ najbliższy apa−
rat rentgenowski znajdował się w szpi−
talu w Szczecinie, strażnicy zawieźli tam
skutego Bacha samochodem ciężarowym.
– Tamtejszy lekarz powiedział, że mam
gruźlicę. Byłem
odrętwiały przez
trzy dni. Chciałem
tylko zobaczyć ro−
dzinę i umrzeć –
wspomina.
W marcu 1953
roku Duber zawo−
łał chorego do sie−
bie: – Henek, po−
wiem ci pewną wia−
domość, ale nie
powtarzaj jej! Sta−
lin umarł – szepnął
felczer. – Coś ty!
Zrobiłeś się kapu−
siem! – nie wierzył
Bach. Pod po−
duszką w celi na−
macał jednak gazetę, podrzuconą przez le−
karza. Obawiał się wyjąć ją przy współ−
więźniach. W końcu zdobył się na odwagę.
Na pierwszej stronie odczytali: „Stalin nie
żyje”. – Wtedy odżyła w nas nadzieja – z po−
godą i ciepłem w głosie przyznaje emeryt.
Razem z innymi uczcił wodza na apelu po−
stawą „na baczność” i trzyminutową ciszą.
Więzienne leczenie nie skutkowało, choć
pacjent przytył po tranowej diecie do 72
kg. Kiedy nastąpiło pogorszenie, przez trzy
dni czekał na sanitarkę, która odwiozła−
by go do szpitala w Szczecinie. – Przyje−
chałem tam jak do domu rodzinnego. Do−
stałem duży pokój, gdzie leżało już pięciu
chorych. Każdy z nich miał własne łóżko,
czysto zaścielone. Spacery były na dachu.
Długie. I nikt nie nazywał mnie „bandytą”.
Gruźlica wciąż nie dawała za wygraną.
Objęła oba płuca. Lekarz uzyskał przy−
dział 10 miligramów streptomycyny z mi−

nisterstwa. – Zdążyłem przyjąć tylko trzy,
bo… wyrzucili mnie z więzienia – żartu−
je Bach. Niewyleczony, w obszarpanym
ubraniu, bez sznurówek, z tobołkiem z ko−
ca, we wrześniu 1953 roku stanął na
szczecińskim dworcu kolejowym.

Materiał ludzki
Ze Słotwiny przyjechał do miasta do−
rożką. W domu zastał w kołysce roczne
dziecko. – Chciałam, żebyś był chrzest−
nym, ale nie mogliśmy dłużej czekać –
wyjaśniła siostra.
Gruźlicę leczył do 1956 roku w Gostyni−
nie oraz krakowskich szpitalach na Woli
Justowskiej i Prądniku Białym.
W ośrodku w Willi Decjusza zadbał
o choinkę i wigilię dla chorych. Pasterki
już nie udało się zorganizować. – Prze−
praszam, ale tego nie mogę już dla pana
zrobić. Takie są czasy… – usłyszał w od−
powiedzi na propozycję.
W 1992 roku, po rozprawie sądowej
w Tarnowie, wyrok anulowano. Dostał
Krzyż Więźnia Politycznego. W 2002 roku

prezydent nadał mu rangę podporuczni−
ka wojska polskiego.
– Polska Ludowa wydarła mi przeszło
siedem lat życia za to, że nie podobał mi
się narzucony przez Związek Radziecki
ustrój. Dla mnie satysfakcją było i nadal
jest to, że mój wyrok został unieważnio−
ny przez Sąd – stwierdza po latach.
W stalinowskim więzieniu siedział od 26
do 33 roku życia.
Henryk Bach spisał swoją gehennę i wło−
żył do koperty.
Kaci z UB nigdy nie stanęli przed sądem.
Teraz sprytni inżynierowie społeczni
usprawiedliwiają się cynicznie: – Praco−
waliśmy na materiale ludzkim, a mate−
riał ludzki jest różny. Wymaga indywi−
dualnej obróbki. [cyt. za: Teczki, czyli
widma bezpieki, pod red. Jacka Snop−
kiewicza, Warszawa, 1992.]

Iwona DOJKA

Budowa zapory w Rożnowie, wrzesień 1940 r.
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OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
OKREŚLONYCH W UCHWALE NR XXXVIII/259/2005 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU Z DNIA 28 GRUDNIA 2005 R.

W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIA NARKOMANII
I W UCHWALE NR XXXVIII/258/2005 W SPRAWIE WSPÓŁPRACY GMINY BRZESKO  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2006
   Burmistrz Brzeska zaprasza

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert
na realizację zadań publicznych.
Rodzaj zadań:
1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narko−
manii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć i programów opiekuńczo–wychowawczych oraz sportowych
integrujących społeczność lokalną z terenu gminy Brzesko.
2. Działania na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej dla rodzin wielodzietnych i najuboższych.

Termin składania ofert:
Oferty należy składać na formularzu dostępnym w Urzędzie Miejskim w Brzesku (pokój nr 103) w zamkniętych kopertach, w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Brzesku, ul. Głowackiego 51, w pokoju nr 101 (sekretariat Burmistrza Brzeska) w terminie do 14 lutego 2006 r. do godziny 12.00. Otwarcie ofert
nastąpi w dniu 14 lutego 2006 r. o godz.12.15 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku.
Wszelkich informacji dotyczących konkursu oraz składania ofert udziela:
Renata Pabian – Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (0−14) 68−63−100 (w. 149).

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
OKREŚLONYCH W UCHWALE NR XXXVIII/259/2005 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU Z DNIA 28 GRUDNIA 2005 R.

W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIA NARKOMANII
i W UCHWALE NR XXXVIII/258/2005 W SPRAWIE WSPÓŁPRACY GMINY BRZESKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2006

Burmistrz Miasta Brzeska na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Z 2003 r. Nr 96 poz. 873)
Zaprasza
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składa−
nia ofert na realizację zadań publicznych, poprzez dofinansowanie:
I Rodzaj zadań
Zad.1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania nar−
komanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie poza−
lekcyjnych zajęć i programów opiekuńczo wychowawczych oraz sporto−
wych integrujących społeczność lokalną z terenu Gminy Brzesko.
Zad.2.Działania na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej dla rodzin
wielodzietnych i najuboższych.

Kierunki podejmowanych działań:
– Pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych w rodzinach,
– Organizacja czasu wolnego,
– Prowadzenie programów profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży,
– Integrowanie osób z różnych środowisk,
– Organizowanie miejsc nauki, wypoczynku oraz atrakcyjnego spędzania
czasu wolnego,
– Pomoc materialna dla rodzin potrzebujących,
– Organizacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego bez uzależnień,
– Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycz−
nych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

II Termin realizacji zadań – do 31 grudnia 2006 r.
III Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań
– 90.000,00 zł.

IV Zasady przyznawania dotacji, termin, tryb i kryteria stosowane przy
dokonywaniu wyboru ofert zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza
Brzeska Nr 460/2005 z dnia 29.12.2005 r. w sprawie zatwierdzenia Regu−
laminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkursowej na
wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego. Treść Zarzą−

dzenia dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku
pod adresem: www.brzesko.pl.

V Termin składania ofert
Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29
października 2003 r. pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w za−
mkniętych kopertach z napisem:
− dla zadania 1 – „Konkurs na realizację zadań pożytku publicznego w zakre−
sie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Zwalczania Narkomanii – zadanie 1”
− dla zadania 2 – „Konkurs na realizację zadań pożytku publicznego w zakre−
sie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Zwalczania Narkomanii– zadanie 2”

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 w pokoju Nr 101
(Sekretariat Burmistrza Brzeska) w terminie do 14 lutego 2006 r. do godz. 1200.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lutego 2006 r. o godz. 1215 w sali obrad
Urzędu Miejskiego w Brzesku.

VI Dodatkowe informacje
Informacji telefonicznej udziela:
1. Renata Pabian – Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholo−
wych. (0 – 14) 68−63−100 (wew. 149)
O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni
na piśmie.
Ogłoszenie zostanie zamieszczone w prasie lokalnej, Biuletynie Informacji
Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskie−
go w Brzesku.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
– dysponowanie lokalem o wystarczającej powierzchni do realizacji zadań.
– 2−letnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu działalności tj. w zakresie
profilaktyczno−wychowawczym, rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz pomocy społecznej.
– dysponowanie odpowiednim zapleczem merytorycznym i technicznym
niezbędnym do realizacji zadania.
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NAJPIĘKNIEJSZE polskie kolędy i pa−
storałki mogli usłyszeć mieszkańcy Oko−
cimia. Tradycją stało się, że Stowarzy−
szenie Miłośników Ziemi Okocimskiej
wspólnie z parafią Trójcy Przenajświęt−
szej i miejscową szkołą podstawową or−
ganizują w okresie świątecznym koncert.
Ci, którzy przybyli do miejscowej fary,
usłyszeli: Bocheński Chór Kameralny,
Scholę Parafialną z Okocimia i chór Pu−
blicznego Gimnazjum nr 1 w Brzesku
oraz Dziecięcy Regionalny Zespół „Rabu−
sie” z Rabki.
Noworoczny Koncert w Okocimiu to nie
jedyna tradycja. Stowarzyszenie Miłośni−
ków Ziemi Okocimskiej wspólnie z miej−
scową parafią organizują także opłatek
dla samotnych. (w)

POZIOM MUSIAŁ być wysoki, bo do
zmagań o Muszlę św. Jakuba stanęło
przeszło 250 wykonawców – solistów,
chórzystów i instrumentalistów.
– Konkurs kolęd i pastorałek trwa już
kilka lat, ale po raz pierwszy nazwali−
śmy go „powiatowym” – wyjaśniał ks.
Józef Drabik, proboszcz parafii św.
Jakuba AP i Najświętszej Maryi Pan−
ny Matki Kościoła.

Dorobek muzyków oceniała Marta
Makura z Papieskiej Akademii Teo−
logicznej w Krakowie oraz organist−
ka, s. Barbara Gawełda i Jarosław
Przybylski.
Ufundowane przez Starostwo Powia−
towe, Urząd Miasta i parafię nagro−
dy w kategorii najmłodszych solistów
otrzymały dzieci z Brzeska: Karoli−
na Piotrowska za zdobycie pierw−
szego miejsca, Izabela Hajdo za
drugą i Zuzanna Plichta za trzecią
lokatę. Klaudia Zdybel zasłużyła
na wyróżnienie. Przedszkolaki z pla−

cówki nr 4 w Brzesku zapracowały
sobie na drugą pozycję wśród zespo−
łów w ich grupie wiekowej. W kate−
gorii starszych solistów wygrał Jan
Banaś z Czchowa. Angelika Sar−
moń z Okocimia znalazła się na dru−
gim, a Bartłomiej Kural z Brzeska
na trzecim miejscu. Trzecią lokatą
nagrodzono Stokrotki Dorotki
z Czchowa, a wyróżnieniem Mały

Chór Wielkich Serc
i Ziarnka Nadziei
z parafii Miłosier−
dzia Bożego w gru−
pie konkursowej
dla zespołów.
Wśród uczniów
szkół ponadpod−
stawowych najlep−
sza okazała się
Elżbieta Sady
z Okocimia. Zaś
w kategorii zespo−
łów złotą muszlę
odebrał Chór Can−
tarae Mariae
z Wojakowej oraz
czchowski zespół

„Pod Basztą”. Srebrną statuetką
obdarzono scholę „Bliżej Nieba”
z Okocimia. Trzecie miejsce zdobyła
„Integracja” z MOK w Brzesku.
Na specjalne wyróżnienie proboszcza,
ks. Drabika zasłużyli sobie śpiewacy
Maryi z Wojakowej.
Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu
laureatów ks. dr Grzegorz Piekarz,
szefujący Komisji Muzycznej diecezji
tarnowskiej, za Janem Pawłem II po−
wtórzył: – Jesteście posłani do ludzi
jak anioł, by obwieszczać im radosną
nowinę, że Bóg się narodził. id

SŁOWAMI „Pierwszy Brzeski
Koncert Noworoczny” ks. dziekan
Józef Drabik zapowiedział po−
czątek nowej tradycji. 15 stycz−
nia pod kierunkiem organistki,
s. Barbary Gawełdy śpiewała
schola „Ad Templum Sancti Ja−
cobi”. Grupa teatralna uczniów
Szkoły Podstawowej nr 3, który−
mi opiekuje się Dorota Wójcik,
recytowała wiersze. Pod batutą
Wiesława Porwisza zabrzmia−
ła Miejska Orkiestra Dęta.

Znanym kolędom z repertuaru
chóru towarzyszyły nowe aranża−
cje, zachowujące charakter orygi−
nalnych wersji. Klasycznie, sta−
tecznie i z rozmachem grały in−
strumenty dęte.
Kompozycja koncertu opierała się
na kontraście. Bożonarodzeniowa
radość potężnym brzmieniem
ogarniała świątynię lub cicho
i subtelnie czaiła się w delikat−
nych głosach chórzystów. Zaś
w poezji ujawniło się wesele in−
telektualisty, usiłującego za−
mknąć swe roztrząsania w pro−
stych słowach: „Oby w nas pa−
skudne jędze pozamieniały się
w owieczki”.
Koncert zorganizowany w auli
Chrystusa Króla zakończył
wspólny opłatek. D

Kolędowanie w Okocimiu

Wyśpiewali radość

Na Boże Narodzenie,
aniołów ucieszenie!

Siostra Barbara Gawełda z chórzystami
ze Scholi „Ad Templum Sancti Jacobi”

Iwona Mikołajek prowadzi chór
z PG nr 1 w Brzesku.
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W 1997 roku zespół „Raz, Dwa, Trzy”
koncertował w Brzesku. – To była „mi−
łość od pierwszego wejrzenia” – żartu−
je artysta, opisując początki znajomo−
ści. Kontakty szybko stały się zażyłe.
Rok później, jako pierwszy słuchacz
spoza grupy, grafik poznał płytę „Nie−
cud”. Spośród trzech koncepcji oprawy
plastycznej do albumu właśnie jego
pomysł najbardziej przypadł muzykom
do gustu. Temu pierwszemu projekto−
wi użytkowemu magazyn BRUM nadał
tytuł okładki roku. – To było miłe i trze−
ba było uważać na wodę sodową. Pio−
senki Adama Nowaka to poezja pod−
barwiona muzyką, działająca bardzo
dobitnie. Moim zadaniem nie było od−
zwierciedlenie tytułu, tylko charakte−
ru całej płyty – wyjaśnia „dźwiękową
plastykę” oprawy.

Ikony dla muzyki
Główny motyw – ręka z palcami w ge−
ście odliczania, skierowana w stronę
ziemskiego globu, miała być symbolem
identyfikacyjnym zespołu. Muzycy nie in−
gerowali w projekt. – Stanęli murem
przeciwko mało wrażliwym sugestiom
i mechanizmom marketingowym wy−
dawcy, Pomaton EMI – z dumą wspo−
mina Damian Styrna i żartem dodaje:
– Często słyszę, że mam się czuć czę−
ścią zespołu. Jestem więc członkiem sie−
dzącym za biurkiem.
Dla „Raz, Dwa, Trzy” stworzył pięć au−
torskich projektów do płyt i kilka do

Grafik
nie tylko
okładkowy

Jest twórcą rozdwojonym. Tłumaczy dźwięki na obrazy. Wykształcenie
podzielił między Nowy Wiśnicz i Kraków. Deklaruje silny związek
z Brzeskiem, a wrócił tu na dobre dopiero przed dwoma laty. W swoje
projekty graficzne Damian Styrna wkłada literacką duszę.

singli. Pracował też
dla Polskiego Radia.
Podjął się propozycji
Brathanków i stwo−
rzył okładkę w nowej
dla niego stylistyce
do albumu „Galoop”.
– Liczyła się nie tylko

estetyka, ale także stworzenie obrazu iden−
tyfikującego grupę. W języku grafiki mia−
łem przekazać ich folkowo−rockową tożsa−
mość – wyjaśnia życzenia zleceniodawców.
– Okładki są ikoną, która rzutuje na ca−
łość przekazu muzycznego. Muzyka „Raz,
Dwa, Trzy” nie należy do łatwej w odbio−
rze. Ma skomplikowaną warstwę literacką.
Dlatego jej ilustrowanie jest dużym wy−
zwaniem. Nie mogę pozwolić sobie na bu−
ble ani rzeczy, których bym się potem wsty−
dził. Każdy projekt jest rozliczeniem przed
środowiskiem klientów, grafików, muzy−
ków – tłumaczy specyfikę zawodu.

Komputer w głowie
Młodzieńcze plany daleko odbiegały od
obecnych, użytkowych projektów na zle−
cenie. – Po akademii napędzany twór−
czymi emocjami żyłem
sztuką. Chciałem zaj−
mować się tylko i wy−
łącznie grafiką arty−
styczną. Życie skorygo−
wało te zamiary –
stwierdza bez żalu
w głosie.
Od 9 lat tworzy projek−
ty plastyczne znaków fir−
mowych, opakowań
i etykiet. – Grafika użyt−
kowa zawładnęła moim
czasem. Nie uchroniłem
się przed pędem i pracą
– opisuje kołowrót swo−
jej codzienności.

W 1999 roku zaangażował się w pracę
zespołu, tworzącego nową identyfikację
plastyczną dla Browaru „Okocim”.
Współtworzył akcje promocyjne Orlenu
i Plus GSM. – Poprzez obraz miałem
kształtować u docelowego klienta obraz
firmy – wyjaśnia. Do spektakularnych
osiągnięć zalicza oprawę wizualną wy−
stawy impresjonistów w Polsce.
– Grafika użytkowa nadaje estetyczne
ramy codzienności. Wzbogaca odbiorcę na
skutek gry z jego wrażliwością. Z drugiej
strony jest manipulacją. Założenia każ−
dego projektu są wyłuskiwane na pod−
stawie badań marketingowych, których
wyniki dają charakterystykę zamierzo−
nego konsumenta. Staram się do niego
trafić środkami, jakimi dysponuje pla−
styk – objaśnia tajniki profesji.
Każda koncepcja jest rezultatem godzin
spędzonych nad kartami papieru i przed
ekranem komputera. – Nieraz praca nad
poważnym zleceniem trwa nawet rok. Tak
dużo czasu zajmuje droga od projektu do
finalnego produktu – podkreśla
Projekty kreśli na papierze, a dopiero
potem nadaje im postać cyfrową.

Portret Adama Nowaka, wokalisty zespołu
w grafice dla „Raz, Dwa, Trzy”.
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– Szybciej dogaduję się z wewnętrznym
komputerem, niż z tym, który stoi u mnie
na biurku. Rysunek przerzucam do ma−
szyny i w niej go dopracowuję – żartuje.

W pracowni szyldów
– To drzemało gdzieś wewnątrz. Od dzie−
ciństwa dużo rysowałem i malowałem – wy−
łuszcza genezę plastycznych zainteresowań.
Jego mentorem był Janusz Pacewicz,
który wraz ze Zbigniewem Szulcem
współtworzył Pracownię Szyldów i Re−
klam. – To człowiek o niezwykłej wrażli−
wości i talencie – charakteryzuje pierw−
szego nauczyciela.
W liceum plastycznym w Nowym Wiśni−
czu jego zdolności zauważył Andrzej Szew−
czyk, malarz abstrakcjonista. Styrna
uczył się zawodu konserwatora małych
form architektonicznych. – Tak napraw−
dę zacząłem się realizować na akademii
– przyznaje. – W liceum paprałem się
w glinie i gipsie. Do dzisiaj miło mi wspo−
minać tamte chwile i zapachy warszta−
tów sztukatorskich. Grafika jest bardziej
wysublimowana. Stanowi wyzwanie.
Dojrzewał artystycznie, obserwując prof.
Jacka Gaja. – Miałem do niego autentyczny
stosunek ucznia do mistrza – dodaje.
W pracowni prof. Andrzeja Pietscha zaj−
mował się wklęsłodrukiem. Fascynowa−
ły go też inne obszary sztuki: Pracownia
Plakatu prof. Piotra Kunce, i w Pracow−
nia Projektowania Grafiki Książki i Ty−
pografii u prof. Banaszewskiego.
– Grafika jest rodzajem zmultiplikowane−
go przekazu, utrwalonego w matrycy i na−
niesionego na papier. Sama w sobie stano−
wi poniekąd artystyczną manufakturę. To
język, którym operuję; forma objawiania
swojej twórczości, tak jak malarstwo czy
rzeźba, tyle że obłożona warstwą technicz−
nych kruczków, które uczą cierpliwości –
wyjaśnia istotę swojej życiowej pasji.

Choć specjalizował się we wklę−
słodruku, dyplom zrobił z rysun−
ku. Jako jedna z dwóch osób ze
swojego akademickiego roczni−
ka, w 1994 roku brał udział
w Międzynarodowym Trienna−
le Grafiki w Krakowie. Wysta−
wił kilka prac na Biennale
Sztuki Polskiej. – Sukcesem
było już to, że znalazłem się
w tym gronie – wspomina.
W 1995 roku wysłał projekt pla−
katu na eliminacje w Kolonii.
Dzieło tematycznie związane
z piosenką aktorską otrzymało
wyróżnienie. Trzy lata później
wystartował w międzynarodo−
wej imprezie, poświęconej Dan−
temu i… wygrał.
Mówi, że nie zabiega o wysta−
wy. Prezentował się na ekspo−

zycjach zbiorowych. Wiele stworzył „do
szuflady”. – Projekty okładek dla „Raz,
Dwa, Trzy” są twórczością „muzyczną”,
małym krokiem w stronę bieguna arty−
zmu. Choć grafika użytkowa jest wciąż
wyzwaniem i sztuką przez duże „S”, ma
jednak mniej duszy i poezji, a więcej kal−
kulacji – przyznaje.
Teraz zamierza zająć się wyłącznie bliską
dziecięcym wyobrażeniom o świecie ilu−
stracją oraz zrealizować wciąż niespeł−
nione marzenie o animowanym, krótko−
metrażowym filmie artystycznym.

Nikomu nie słodzi
O podjęciu współpracy
z BIM−em zadecydowała
przyjaźń z podwórka z Mar−
kiem Kołdrasem i Mariu−
szem Czobą oraz propozy−
cja ze strony Jerzego Wycze−
sanego. Styrna sprawował
pieczę nad stroną graficzną
miesięcznika. – Miałem wie−
le pomysłów, ale nie wszyst−
kie dało się zrealizować, inne
nie znalazły akceptacji –
przypomina sobie.
W piśmie ukazała się para
rąk wyciągnięta po jabłko. –
To miał być jednocześnie
zakazany i pożądany owoc,
swoista interpretacja łaknie−
nia wiedzy tajemnej. W tym
samym czasie Urząd Mia−
sta dążył do narzucenia re−
dakcji, co należy pisać, a co
nie powinno widnieć na
łamach. W grafice przemyca−
łem więc trochę „elementów
konspiracyjnych”. Może było
to słuszne, ale nie zawsze dy−
plomatyczne. Jeden z projek−
tów został dosłownie odczy−

tany. To był kolekcjoner haków. Ktoś upo−
mniał mnie wtedy, żebym takich rzeczy
nie robił – wspomina historię konfliktu.
– Tylko zamieniona w „słodzik” gazeta
będzie się wszystkim podobać. Ale to
nigdy nie wyjdzie jej na dobre… – kon−
kluduje butnie, późniejszy współpracow−
nik „Przekroju”.
– Mam silne poczucie bycia brzeszczani−
nem. Po kilku latach pracy w Krakowie
wolę tam jedynie bywać. Dwa lata temu
zadecydowałem, że moje miejsce jest
tam, gdzie moja rodzina. To jej powinie−
nem poświęcać więcej czasu, a nie pełnić
funkcji jedynie „taty weekendowego” –
tłumaczy przyczyny powrotu.
Nie jest bezkrytyczny. Do rodzinnego
miasta ma pretensje. – Dbałość o spu−
ściznę architektoniczną jest marginalna.
Zagubiono ład urbanistyczny, który ktoś
kiedyś wprowadził – przyznaje z żalem,
przypominając wyburzenie łaźni i cegla−
nego muru przy ul. Sobieskiego, za któ−
rego żelazną bramą krył się zagadkowy
zakątek, oraz brak dbałości o liczne prze−
mysłowe „perełki” – spuściznę po
Götzach Okocimskich. – Te miejsca mia−
ły swój charakter. W piwnicy łaźni kon−
certowały pierwsze zespoły bigbeatowe
w Brzesku. Z tego co pamiętam z opowie−
ści rodzinnych, pierwsze kroki stawiała
tam część grupy „Pod Budą”. Dziś chyba
już nikt o tym nie pamięta…

Iwona DOJKA

Artystyczna nutka ironii…

Plastyczne odliczanie czas zacząć.
Projekt do płyty „Raz, Dwa, Trzy”.
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– Dlaczego pokazałaś anioły? Warto
przypominać o nich jeszcze w nowo−
czesnym XXI wieku?
– To częsty temat, ale chciałam pokazać
go inaczej. Anioły nie są łatwym pejza−
żem, ani prostym portretem. Komercyjna
produkcja wypaczyła ich duchową istotę,
a one pochodzą przecież z innego świata.
– Kiedy powstał cykl?
– Zdjęcia zrobiłam już dwa lata temu,
tuż przed świętami. Zupełnie przez przy−
padek, spontanicznie, w pracy w ciągu
godziny zużyłam całą rolkę filmu na fo−
tografowanie manekinów na wystawie
sklepowej. Seria z dziećmi to rezultat
umowy z rodzicami. Przyniosłam skrzy−

dła, a one pozowały mi w swoim domu.
Fotografie anioła−mężczyzny wykonałam
w Bochni, na zapleczu galerii. Przyjaciół−
ka pomogła, trzymając lampę. Jednocze−
śnie sprawdzała, czy nie nadszedł klient…
Tak jak w wypadku wielu prac decydują−
cym czynnikiem była improwizacja.
– Nie bałaś się, że zdjęcia okażą się
nieaktualne po dwóch latach?

TWÓRCZOŚĆ regionalnych literatów nie idzie w zapomnie−
nie, o czym świadczy lista zwycięzców w konkursie „Poeci Ziemi
Brzeskiej”. 10 stycznia w MOK−u zmagania uczniów obserwo−
wały dwie komisje. Pierwsza, z udziałem Ha−
liny Biernat najwyżej oceniła trójkę repre−
zentantów szkół podstawowych: Paulinę
Pałkę (PSP nr 2), Adriana Zaleśnego (PSP
z Poręby Spytkowskiej) i Marię Legutko
(PSP nr 3). Wyróżnienia zdobyli: Magdale−
na Jagielska (PSP nr2), Izabela Gołębiew−
ska (PSP nr 2 w Jadownikach) i Natan Mikulski (PSP nr 3).
Starszą młodzież osądzał m.in. Józef Baran. Nagrodę spe−
cjalną nadał Patrycji Pawełek i Sylwii Odroń. Wśród gim−

Goście Abrahama

Niematerialne istoty najtrudniej zauważyć, a jeszcze ciężej je sportretować. O odwadze
w przenoszeniu nieba na ziemię mówi Małgorzata Duśko, artysta fotograf, autorka serii
„Zastępy anielskie”, pokazanej pod koniec stycznia w MOK−u.

– Nie! Myślę, że można je pokazać na−
wet za dziesięć lat. Przecież cykl „Zastę−
py anielskie” wystawiałam już trzy razy,
a odbiór zawsze był inny. Determinowa−
ło go zmieniające się otoczenie i inny kli−
mat miejsca.
– Zdjęcia aniołów wykonywałaś
w centrum handlowym. W niebiań−
skie istoty zamieniłaś plastikowe
manekiny. Te elementy jakoś do sie−
bie nie pasują…
– Anioły widzę jako stworzenia idealne,
których nie można już dalej zmieniać z po−
wodu ich skończonej doskonałości. Mane−
kiny tworzą taki właśnie nieskazitelny
model człowieka. Już same obiekty, które

fotografowałam, były
niezwykłe. Pochodzą
z Włoch. Każdy ma inne
rysy twarzy, odmienne
oczy. Zwróciłam uwagę
na pełne w kształtach
usta, kojarzące mi się
z Wenus z Milo. Każdy
miał coś specyficznego
w spojrzeniu – jeśli moż−
na tak powiedzieć, bo
przecież one nie
patrzą…
– Na wernisażu
w Brzesku połączyłaś
obraz, ruch, dźwięk

i słowo. Skąd wzięłaś pomysł na ta−
kie zestawienie?
– Może jakiś duch mnie oświeca. Pomy−
sły przychodzą na zasadzie impulsu. Słu−
cham, oglądam i od razu wiem, co wy−
brać. Do wyświetlanej w ciemności i przy
blasku świec multimedialnej projekcji
dołączyłam muzykę Wojciecha Kilara
z jej ekspresją i potężnymi chórami. Mar−

ta Kusior czytała fragmenty z katechi−
zmu katolickiego i biblijnej Księgi Izaja−
sza. Katarzyna Zielińska, debiutująca
licealistka, po raz pierwszy wystąpiła
z własną twórczością. Bogusława Młynar−
czyk jest już doświadczoną poetką. Układ
choreograficzny opracowała i zatańczyła
Beata Kilian. Pośród publiczności krąży−
ły zimne ognie. W sali unosiły się pióra.
Z drabin zwisały anielskie skrzydła.
– Jak zareagowali widzowie na arty−
styczny happening?
– Włączyli się w spektakl. Przekazywali
sobie światełka i łapali pióra. Byli za−
skoczeni. A dzieci reagowały bardzo żywio−
łowo, cieszyły się. Dorośli jakby się krę−
powali. Na pewno nie mieli możliwości
poczuć znudzenia.
– Czym jeszcze zaskoczysz?
– Mam mnóstwo pomysłów i przygotowa−
ny materiał. Poszukuję wsparcia w po−
staci mecenasa. Paradoksalnie, anioły
i każda sztuka nie mogą istnieć bez ma−
terialnej pomocy… Mam nadzieję, że
zmagania z prozą życia nie zniweczą ko−
lejnych planów. A nadchodząca po zimo−
wym skostnieniu wiosna aż kusi, by za−
razić wszystkich radością życia!

Rozmawiała Iwona DOJKA

nazjalistów zwyciężyli: Wojciech Sukiennik (Gimnazjum Ka−
tolickie), Adam Biel (PG w Gnojniku), Gabriela Gawenda
(PG nr 2) i Małgorzata Zając (Gimnazjum Katolickie). Pierw−

sze miejsce w gronie licealistów zajęła Domi−
nika Kamysz z ZSP w Szczurowej, a kolejne:
Kinga Płachta i Karolina Biel (ZSP nr 1
w Brzesku), Sabina Górak (ZSP w Szczuro−
wej). Na wyróżnienie zapracowała Anna

Borowiec z ZSP nr 1 w Brzesku.
Po zmaganiach konkursowych Józef Baran czy−

tał swoje wiersze, opowiadał o własnej twórczości, podróżach
oraz nowym tomie „Koncert dla nosorożca”.
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Uchwycone w obiektywie anioły przyciągały uwagę.

Małgorzata Duśko – autorka happeningu.
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Później dzieci garnęły się same. Miejsce
na próby udostępnił proboszcz parafii Mi−
łosierdzia Bożego. Ks. Józef Mularz w ten
sposób chciał podtrzymać stary zwyczaj.
– Przed wojną w każdej parafii działał ama−
torski teatr. Przybliżał kulturę mieszkań−
com. Dzisiaj, kiedy kultura upada, trzeba
tę tradycję wskrzesić – twierdzi. W domu
parafialnym otworzył nową salę teatralną
i oddał amatorom do dyspozycji.

Profesjonalizm dla widza
Grupa specjalizuje się w tematyce religij−
nej, choć nie brakuje też świeckiego reper−
tuaru. Co roku wystawia jasełka.– Scena−
riusz pisze ks. Piotr Łabuda. Ta sama
tematyka za każdym razem w innych spo−
sób traktuje o tej miłości Boga do czło−
wieka – mówi ks. Mularz.
Obecnie grupa liczy 60 akto−
rów. Rozpiętość wiekowa jest
dużą: od uczniów podstawó−
wek do studentów. – Jedni od−
chodzą, bo zaczynają studia,
inni nie mają czasu, ale ich
miejsce zaraz zajmują nowi
– wyjaśnia Podłęcka.
Przygotowanie spektaklu wy−
maga sporo pracy. Próby za−
czynają się kilka miesięcy
przed premierą. Młodzi akto−
rzy spotykają się w każdy pią−
tek, aby szlifować role. Praca
nad tekstem trwa także w do−
mu – Tuż przed pierwszym
spektaklem ćwiczymy nawet
codziennie – mówi 12−letnia
Patrycja Małek.
Twórcy amatorskiego teatru wystrzegają
się fuszerki. Stroje wypożyczają z profe−
sjonalnych instytucji. Starannie dobierają
dekoracje i muzykę. Dużą wagę przywią−
zują do światła. – Wszystko po to, aby
widz, którzy przyjdzie na przedstawie−
nie widział, że staramy się je zrobić, na
ile możemy, profesjonalnie – tłumaczy
opiekunka grupy.
Jej aktorom zdarzają się pomyłki czy luki
w pamięci. – Pamiętam, że raz zapomnia−
łem swojej kwestii. Opuściłem wtedy dwa
zdania. Dobrze, że koledzy zorientowali
się o co chodzi. Widzowie nie zauważyli
pomyłki – relacjonuje Jarek Wojcie−
chowski. Gorsza sytuacja przydarzyła

Sceniczny nałóg

Pomysł utworzenia grupy teatralnej narodził się kilka lat temu. Agata Podłęcka przygotowała
Jasełka ze swoimi szkolnymi podopiecznymi. – Postanowiłam, że wszyscy wezmą w nich
udział. Dla jednych była to większa, dla drugich mniejsza rola. To sprawiło, że wielu uczniów
uwierzyło w swoje możliwości, pokonało tremę – wspomina.

się Patrycji Małek. Na scenie nie pojawił
się główny rekwizyt – krzesła. – Musia−
łam sobie jakoś poradzić. Na szczęście
się nie zdenerwowałam i swoją kwestię
powiedziałam na stojąco – wspomina.

Popularność pomaga
Przychodzenie na próby i udział w przed−
stawieniach to dla Wojtka Jeziorka for−
ma spędzenia wolnego czasu. – Tutaj
mam znajomych i z nimi dobrze się czu−
ję – mówi. Takie podejście ma wielu ak−
torów. Patrycja Małek w przyszłości chce
zostać adwokatem, o karierze aktorskiej
na razie nie marzy. – To trudny zawód.
Udział w naszym zespole traktuję jako
hobby – przyznaje. Jednocześnie dodaje,
że największą frajdę sprawia jej koniec

przedstawienia. – Wtedy jest wspania−
le. Czuję, że widowni się podobało – mówi.
Jarek Wojciechowski też lubi oklaski. –
Człowiek jest popularny. To pomaga
w umawianiu się na randki – podkreśla.
Jak przystało na aktorów nie opuszcza
ich trema. Jednak nikomu nie zdarzył
się „paraliż” na scenie. – Najgorzej jest
podczas premiery, później nie ma mowy
o strachu – komentuje Wojtek Jeziorek.
Agata Podłęcka tłumaczy, że udział w wy−
stępach pozwala nabrać odwagi. – Wielu
uczniów przełamało w ten sposób swój
wstyd. Teraz są bardziej śmielsi nawet
w szkole – dodaje.

Tekst i fot. Łukasz WRONA

Co jest grane
w kinie „Bałtyk”

10−14 II, godz. 18.00
WIERNY OGRODNIK USA/W. Brytania
W zapomnianym przez Boga i ludzi
północnym rejonie Kenii znaleziono
zwłoki brutalnie zamordowanej Tessy
Quayle (Rachel Weisz), błyskotliwej
i przebojowej  aktywistki. Głównym
podejrzanym staje się jej towarzysz
podróży, lokalny doktor, który przepadł
bez wieści, a dowody wskazują, że była
to zbrodnia w afekcie. Sandy Woodrow
(Danny Huston) i sir Bernard Pellegrin
(Bill Nighy) oraz inni członkowie Bry−
tyjskiej Wysokiej Komisji są pewni, że
ich kolega, pozbawiony ambicji i fleg−
matycznie usposobiony Justin Quale
(Ralph Fiennes), ich uznaniu pozosta−
wi rozwiązanie nieprzyjemnej sprawy
śmierci jego żony. Nie mogli się jednak
bardziej pomylić...

17−18 II i 20−21 II godz. 18.00
36 Francja
Stosujący wyjątkowo brutalne metody
gang od miesięcy terroryzuje Paryż, na−
padając na przewożące pieniądze, opan−
cerzone furgonetki. Komendant policji,
Robert Mancini wzywa do siebie swo−
ich podwładnych – Léo Vrinksa do−
wódcę komórki do walki ze zorganizo−
waną przestępczością, oraz Denisa Kle−
ina, szefa brygady antyterrorystycznej
– i stawia sprawę jasno: ten z nich, który
rozbije gang, zajmie jego miejsce w sie−
dzibie głównej policji przy Quai des
Orfevres numer 36.

24−28 II, godz. 18.00
ROZDROŻE CAFE Polska
Grześ, chłopak z małego miasteczka wy−
chował się bez ojca w cieniu despotycz−
nej matki. Jego młodsza siostra Dusia
była dla niego zawsze wzorem urody i
wszelkich cnót, istotą która powinna
otrzymać od życia to co najlepsze. O naj−
młodszym bracie, upośledzonym umy−
słowo Bronku zawsze starał się zapo−
mnieć, chociaż to on nauczył go czułości
i opiekuńczości. Brak ojca w dzieciństwie
wytworzył  w nim przekonanie, że od
niego zależy los rodziny i że to on w przy−
szłości powinien zapewnić jej dobrobyt i
bezpieczeństwo. Niestety, życie nie stwo−
rzyło mu zbyt wielu możliwości do speł−
nienia tych marzeń.

Wędrujący do stajenki odpoczywają po spektaklu.
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– W „Najdłuższej podróży” napisał
Pan: mieszka we mnie radosne
dziecko, które potrafi się wszystkie−
mu dziwić, z wszystkiego cieszyć.
Jest niepoprawnie naiwne i skrzy−
dlate. Co szczególnie Pana zadziwia
i cieszy?
– Im człowiek jest starszy, tym życie
powinno mniej zaskakiwać i cieszyć.
Ale tak nie jest. To źródło ciekawości
wciąż we mnie mocno bije. Lubię po−
znawać niezwykłych ludzi i ciekawe
miejsca. Podróżuję tam, gdzie nigdy
nie byłem. Te doświadczenia stanowią
inspirację do pisania. Jednak naj−
większą radością są dla mnie moi
najbliżsi, którzy nie zawiedli w trud−
nych chwilach.
– Zapewne ma Pan na myśli zma−
ganie się z ciężką chorobą. Czy
Pańskie spojrzenie na świat i lu−
dzi uległo zmianie po tak trauma−
tycznych przeżyciach?
– Rany szybko się zabliźniły. Teraz
czuję się dobrze i zapominam o tym,
co było. Ale nie jestem już tym sa−
mym człowiekiem, bowiem byłem na
tej krze, co pęka pod nogami i nie wie−
działem, czy nie chlupnę w tę czarną
dziurę… Dzięki poezji przelałem swo−

Z poetą i dziennikarzem, Józefem Baranem o życiu, śmierci, szczęściu w borzęckim
sadzie, przyjaźni z Anną Dymną, wnuczce Ninie i poezji –  rozmawia Renata Skórnóg.

je przeżycia na papier, nazwałem tego
„diabła” po imieniu, oswoiłem go
i spojrzałem mu prosto w oczy. I naj−
ważniejsze – nie bałem się! Mam sa−
tysfakcję z tego, że byłem na tyle od−
ważny, iż o tym napisałem.
– Bardzo często w poezji przywołu−
je Pan rodziców i czasy dzieciństwa
spędzonego w Borzęcinie…
– Wciąż powracam do tego świata. Są
to wędrówki bardzo nostalgiczne i tra−
giczne. Spotykam się z mamą, której
„ukradziono” świat. Bo nie ma już domu
rodzinnego z gankiem, przyjaciół w jej
wieku, a praca w polu straciła rytualny
sens. To mój kraj lat dziecinnych. Tu,
w wiejskiej izbie zaczęło się moje życie.
Stąd po raz pierwszy zobaczyłem słoń−
ce, wypowiadałem pierwsze słowa i sta−
wałem się poetą. Jestem teraz w świe−
cie, ale noszę to wszystko w swym ser−
cu. Zachwycam się tym pięknem
utajonym, krajobrazem równinnym,
może nie tak efektownym jak wyskoko−
wy górski, ale dla mnie najcudowniej−
szym. Bo to właśnie tutaj pływam jak−
by w wodach płodowych dzieciństwa…
W Borzęcinie mam domek letni
z ogródkiem i sadem. Spotykam się
z miejscowymi ludźmi. Często jeżdżę

rowerem do Radłowa i „na Waryś”.
Droga sama prowadzi przez łąki wy−
ścielone zielem i odsłania przydrożne,
opuszczone kapliczki – Matki Boskie,
Pyzate Gospochy. W Borzęcinie zde−
rzam się z sobą – małym chłopcem,
który krył się w wiklinach nadrzecznych
i zrywał puszyste bazie nad stawkiem.
Zapach, obraz wikliny… wszystko to
przywołuje wspomnienia tak niesamo−
wicie intensywne, że zapierają wprost
dech w piersiach.
Dom, w którym się urodziłem, został
zburzony kilka lat temu. Dokonało się
symboliczne zniszczenie całego mojego
świata starej tradycji. Borzęcin nie jest
już taki, jakiego pamiętam z czasów
mojego dzieciństwa. Nie ma „tyłów
świata”. Zacierają się granice między
miastem a wsią, która stała się
cząstką globalnej wioski, zwanej świa−
tem. Żałuję, że kultura chłopska tro−
chę odchodzi w cień, a dawnych trady−
cji nie przestrzega się z takim namasz−
czeniem. Czasami wydaje mi się, że
stara wieś była głębsza duchowo, choć
z pozoru zacofana.
– Stwierdził Pan, że gdy opuścił ro−
dzinne strony, to jak gdyby utracił
grunt pod nogami…
– Początkowo nie czułem się zbyt do−
brze w świecie. Moja inność towarzyszy−
ła mi stale. W szkołach górniczych, a na−
wet na studiach i w pracy. Wśród mo−
ich rówieśników o duszach z grubsza
ciosanych, którzy nie przeczytali żadnej
książki w życiu byłem za delikatny.
Pośród maminsynków inteligenckich, do−
pieszczonych literaturą odczuwałem jak
garb swoją konkretność. Nigdzie nie
mogłem się zmieścić z całą duszą. Dla−
tego właśnie zacząłem pisać, żeby udo−
wodnić, że to ja mam rację.
Posiadam liczne, przeróżne „ja”: lirycz−
ne, ironiczne, refleksyjne. Kiedy byłem
bardzo młody, odkrywałem siebie i ta−
jemnicze pokłady. Fascynowało mnie
swoje „ja”. Potem jednak nastąpiło za−
okrąglenie, rozpoznanie i odkrycie tej
„Ameryki”. Teraz coraz trudniej jest mi
zaskoczyć siebie, a zarazem znaleźć
w sobie coś nieprzewidywalnego.
– Tak z pewnością się dzieje, kiedy
– jak Pan pisał w „Najdłuższej pod−
róży” – zużywają się i kurczą ma−
rzenia. A gdy zużyją się do cna, pod−
róż zaczyna być nużąca…
– Wciąż marzę, bo marzenie jest tym,
co niesie człowieka daleko. Jako arty−
sta żyję fantazją, wyobrażeniami. Nie
patrzę na świat płasko, lecz emocjo−
nalnie. Z tej ekspresji i naddatku ener−
gii powstaje sztuka, która jest moją
pasją. Pisanie to taka osobista broń
przed przemijaniem i ja ją posiadam.

Ślady Boga
na progu

Józef
Baran
z żoną,
Zofią
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Zawsze muszę mieć świeży umysł i na
nowo zachwycać się życiem. Aktual−
nie marzę o tym, żeby moi najbliżsi
byli zdrowi, aby mnie również nie do−
padła ponownie choroba. Chcę także
napisać jeszcze trochę nowych wierszy
i wydać książki.
– Marzenia pozwalają nam choć na
chwilę oderwać się od rzeczywi−
stości. Są jednak takie noce – jak
pisała Halina Poświatowska – kie−
dy świat się kończy i – jak stwier−
dził Pan w wierszu „Prośba” – już
jesień mnie całego ocienia. Śmierć
się czai w bzu czarnego krzakach…
– W życiu każdego bywają dni, gdy
w sposób szczególny zastanawiamy się
nad sensem istnienia. Tak dzieje się
zwłaszcza wtedy, gdy odchodzą nasi
najbliżsi, kiedy tak nagle urywa się
życie jak wiaderko w studni. W takich
momentach uświadamiamy sobie, jak
wiele jest szumu wokół życia, a potem
jakby nigdy nic, jego kręgi rozchodzą
się po wodzie i wszystko toczy się swo−
im niezmienionym rytmem. Tego typu
doświadczenia są wielką lekcją poko−
ry i skromności. Patrzy się wówczas
na siebie i świat z większym dystan−
sem, bardziej z wysoka. Ostatecznie
jednak zwycięża życie, bo to ono jest
szybsze od śmierci o ułamek sekundy
i wciąż się toczy.
– Doskonale przedstawia Pan to
w swojej poezji. Z jednej strony
przewijają się w niej motywy prze−
mijania, śmierci, a z drugiej pojawia
się afirmacja życia, miłości…
– Inspirację czerpię z życia, a ono jest
właśnie takie. W świecie toczy się nie−
ustanny bój pomiędzy nicością a wiarą,
między aniołami jasności a diabłami
ciemności. Lina jest przeciągana raz
na stronę dobra, raz na stronę zła.
Tworząc dzieła, artysta wierzy w sztu−
kę, piękno świata, dostrzega ślady Boga.
Bo poezja jest religią, która dąży do
doskonałości, ku Pięknu, w górę. To
uwznioślenie rzeczywistości, idealiza−
cja, uszlachetnianie. Moją misją jest
służba poezji, stanie po stronie tych,
którzy bronią światła, życia…
– I zachęca Pan do tego, aby mieć
więcej czułości dla chwili…
– Tak. Radzę, by nie pędzić, nie żyć ru−
tynowo, powtarzając chwilę za chwilą.
Trzeba przeżywać ją naprawdę, delek−
tować się, mieć oczy otwarte i odkry−
wać na nowo, dostrzegać piękno i szu−
kać tego, co interesujące. Gdy jesteśmy
bardzo młodzi, wydaje się nam, że
mamy nieograniczony kapitał i nieprze−
liczalne dni. Później okazuje się, że
wcale tak nie jest i być może czasu
pozostało nam niewiele…

Człowiek, rodząc się, przychodzi na
świat naznaczony piętnem śmierci.
Trzeba mieć tego świadomość. Naszą
podstawową wiedzą jest sens słów:
wszystko to marność. Ale nie można
się temu całkowicie poddać i nic nie
robić. Należy wciąż upiększać ten ka−
wałek poletka wokół siebie i powiedzieć
o nim światu, zaistnieć, pozostawić coś
po sobie. I jak najwdzięczniej odegrać
powierzoną nam rolę. Nie skarżyć się
na tej scenie, nie narzekać. Dlatego do
swoich wierszy nie dorzucam „trucizn”.
– Wiele Pan podróżuje, nawiązuje
przyjaźnie, bardzo dużo pisze i wy−
daje nowe utwory. W 2005 r. uka−
zały się trzy książki: „Koncert dla
nosorożca”, „Zielnik miłosny i inne
liryki” oraz album fotograficzno–
poetycki o Krakowie ze zdjęciami
Jakuba Ciećkiewicza…
– Po przezwyciężeniu choroby żyję nieco
inaczej. Jako dziennikarz jestem już
na emeryturze. Mam więcej czasu na
czytanie książek, podróże, spotkania
z przyjaciółmi, znajomymi. Parę razy
w roku wyjeżdżam z Polski. W 2004 r.
byłem m.in. w Stanach Zjednoczonych,
Szwecji. W 2005 r. zwiedziłem Tune−
zję, gdzie powstało kilka wierszy za−
inspirowanych światem arabskim. Sto−
sunkowo często bywam w Szwajcarii
u mojej córki Asi, zięcia Hansa
i wnuczki Niny, która przyszła na
świat tuż przed wybuchem wojny
Ameryki z Irakiem w 2003 r. Z Niną
karmię kaczki nad jeziorem i przyglą−
dam się, jak ona rośnie.
– Znajduje Pan również czas na licz−
ne spotkania autorskie, które odby−
wają się nie tylko w Polsce, ale też
za granicą…
– Spotkania z moimi wiernymi czytel−
nikami należą do szczególnych. Było
ich tak dużo, że trudno je policzyć,
może ponad tysiąc. Wyjeżdżam też
z wierszami za granicę, m.in. do: Syd−
ney, Sztokholmu, Glasgow, Nowego
Jorku, Fresno w Kalifornii, Drezna,
Kijowa, Pragi.
– Do Pana tekstów komponuje mu−
zykę Andrzej Zarycki. Pańskie
wiersze są śpiewane przez Hannę
Banaszak, Stare Dobre Małżeństwo
i artystów z Piwnicy Pod Barana−
mi. Podczas biesiad poetyckich
w kraju często czyta Pan swe wier−
sze wspólnie z Anną Dymną. Na
spotkania autorskie licznie przy−
chodzą starsi i młodzi. Jak osiągnąć
taki sukces?
– Trzeba się troszkę zdystansować,
mieć odrobinę pokory i wciąż dziwić się
światu. Czuć i widzieć intensywniej,
aż oświeci jakiś blask i przyjdzie

JÓZEF BARAN jest autorem blisko 30
książek, kilkuset wierszy i licznych re−
portaży. Przez długie lata pracował
w „Wieściach” i „Dzienniku Pol−
skim”, a obecnie pisze dla „Nowego
Dziennika” z Nowego Jorku. Aktual−
nie mieszka w Krakowie, a pochodzi
z Borzęcina, gdzie się urodził
w 1947 r. Jest twórcą obecnym
w podręcznikach szkolnych, jak rów−
nież krajowych i zagranicznych an−
tologiach poezji polskiej. Jego utwo−
ry ukazują się w kilkunastu językach.

myśl. Tak powstaje poezja. Oczywiście,
należy kochać to, co się robi. Pisanie
jest moją pasją. Panią Annę znam od
prawie dwudziestu lat. Bliżej pozna−
łem ją, gdy ośmieliłem się przeprowa−
dzić z nią wywiad do „Wieści”. Wrę−
czyłem jej swój wybór wierszy i tak
zaczęła się nasza przyjaźń. Jest so−
juszniczką mojej poezji. Do tomiku
„Wyprawa po złote runo”, sprzedawa−
nego z opaską „ulubione wiersze Anny
Dymnej”, napisała słowo wstępne.
– Kiedyś nie przypuszczał Pan, że
pójdzie w ślady swojego stryja –
Jana Baranowicza i zostanie
poetą…
– Szedłem z zawiązanymi oczami, tro−
chę na ślepo, nie wiedząc, czy mam
iskrę bożą. Może Anioł Stróż mnie po−
prowadził lub Opatrzność, a może to
po prostu sprawił Łut Szczęścia. Bar−
dzo dużo dały mi kontakty z takimi
mistrzami pióra jak: Wiesław Myśliw−
ski, Sławomir Mrożek, Artur Sandau−
er, Miron Białoszewski, Julian Kawa−
lec, Jerzy Harasymowicz. W tym, co
robię, utwierdziły mnie również spo−
tkania autorskie z publicznością. Cie−
szę się, że w ten sposób mogę wyra−
żać siebie i opowiadać o dziwnej przy−
godzie w czasie i przestrzeni zwanej
życiem. Przy tym nigdy nie odsłaniam
się do końca.
– Zatem co nowego w najbliższym
czasie „odsłoni” Pan poprzez swoją
twórczość?
– Przygotowuję do druku obszerny wy−
bór najlepszych wierszy powstałych
w latach 1968–2005 – „Taniec z zie−
mią”. Mówię w nim o tym, że poezja
służy istnieniu, że warto żyć, gdyż jest
Sens. Zachęcam do tego, by dać się po−
rwać ziemi w wirujący krąg, aby cie−
szyć się pięknem, dopóki się da, dopó−
ki człowiek nie odpadnie od ziemi, jak
od partnera w tańcu…
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Renata SKÓRNÓG
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Mieczysław Jaworski opracował życiorysy działaczy Armii Krajowej z regionu brzeskiego.
Kolejny zbiór wspomnień zarysowuje cienką granicę ryzyka, jakiego się podjęli. Dane
o Stanisławie Czapkiewiczu uzupełnia relacja Edwarda Brożka, zamieszczona w „Gazecie
Wyborczej” z 17 grudnia 2005 roku.

Ludzie z obwodu
„Buty”

Ppor. STANISŁAW CZAPKIEWICZ, „Sprężyna”
(1893−1961)

Pochodził ze Skawiny, ale w Brzesku
pracował jako komornik Sądu Grodz−
kiego. Na tym stanowisku zastał go
wybuch wojny.
Edward Brożek charakteryzuje go jako
osobę o dużym poczuciu humoru, towa−
rzyską i lubianą. Przypisuje mu też
umiejętność słuchania i bezbłędnego
oceniania rozmówców. Wspomina: (…)
już nieżyjący, ppłk Andrzej Kuczalski
opowiadał mi, że był to człowiek posia−
dający najwięcej informacji w okupowa−
nym Krakowie. Mówił, że do meldun−
ków, opracowań i analiz robionych przez
„Sprężynę” miał zawsze pełne zaufanie.
(…) Pamiętam nawet takie zdanie Ku−
czalskiego, że „Sprężyna” wiedział, co
Frank będzie jadł na kolację.
Czapkiewicz szlify żołnierskie zdoby−
wał w I Brygadzie Legionów. Do walki
wyruszył z krakowskich Oleandrów
w sierpniu 1914 r.
W listopadzie 1939 r. razem z kpt. Woj−
ciechem Kapustką „Rawiczem” roz−
począł tworzenie tajnej organizacji woj−
skowej na terenie Brzeska. Praca za−
wodowa ułatwiała mu poruszanie się
po całym regionie bez zwracania uwagi
władz okupacyjnych. W Związku Walki
Zbrojnej pełnił funkcję zastępcy komen−
danta obwodu. Zajmował się werbun−
kiem żołnierzy i nasłuchem radiowym.
Uzyskiwane w ten sposób informacje pu−
blikował w biuletynie. Zbierał i konser−
wował broń porzuconą przez wycofują−
cych się polskich żołnierzy. Przejściowy
magazyn zlokalizował w… grobowcu.
W 1942 r. gestapo zorganizowało ak−
cję aresztowań. Mimo denuncjacji kon−
fidenta „Sprężyna” uniknął uwięzie−
nia, ale do aresztu trafiła, zaprzysię−
żona do ZWZ jako „Juna”. Była
pierwszą łączniczką z Tarnowem. Osa−
dzono ją w tamtejszym więzieniu, choć
była w zaawansowanej ciąży. Zwolnio−
no dopiero po porodzie.

Dalsze losy rodziny opisuje archiwum
Stanisława Jedynaka:
Państwo Czapkiewiczowie z córeczką
Wiesławą musieli zmienić miejsce za−
mieszkania, by nie wpaść w ręce agen−
tów gestapo. Pod zmienionym nazwi−
skiem Józef Przybylski, na podstawie pod−
robionych konspiracyjnie dokumentów
zamieszkał w Krakowie. Tu zgłosił się do
pracy w II Obwodzie AK Kraków−mia−
sto. Otrzymał przydział do wywiadu.
Kraków, z uwagi na siedzibę władz Ge−
neralnego Gubernatorstwa (na zamku
królewskim na Wawelu mieścił się urząd
Generalnego Gubernatora Hansa Fran−
ka, a w budynku Akademii Górniczo−
Hutniczej – biura władz, w Rynku Głów−
nym – administracja dystryktu), naszpi−
kowany był kilkunastu tysiącami wojska,
policji, agentów i konfidentów gestapo.
Stąd praca w polskim wywiadzie była
szczególnie trudna i niebezpieczna. (…)
„Sprężyna” brał udział w akcjach wy−
wiadowczych przygotowujących wiele
głośnych działań bojowych, m.in. od−
bicie z więzienia na Montelupich płk.
Józefa Spychalskiego „Luty”, Komen−
danta Okręgu AK.
W Krakowie Czapkiewicz prowadził
siatkę wywiadowczą. Informatorów
miał niemal wszędzie: w policji gospo−
darczej Kripo, granatowej policji,
w urzędach okupanta, niemieckich fir−
mach, na poczcie i w łączności. Do jego
obowiązków należało poszukiwanie

konfidentów, zbieranie dowodów ich
działalności dla sądów podziemnych
oraz ostrzeganie osób zagrożonych
aresztowaniem i zaopatrywanie ich
w fałszywe dokumenty. Najlepszym
dowodem jego skuteczności było stwo−
rzenie pełnej listy personelu urzędu
gestapo przy ul. Pomorskiej i polskich
donosicieli. Oprócz nazwisk, dołączył
do niej zdjęcia, a nawet daty urodze−
nia i adresy zamieszkania.
Edward Brożek zanotował: Czapkie−
wicz do końca wojny nie wykonał fał−
szywego ruchu. (…) Opracowywane
przez Niemców plany wysadzenia Wa−
welu, mostów na Wiśle czy innych
obiektów kultury szybko były znane
„Sprężynie”. Dlatego też pełnym sukce−
sem zakończyła się akcja przejęcia tych
obiektów w chwili ucieczki Niemców
z Krakowa w styczniu 1945 r.
W lutym, po rannym najściu akowca
aresztowali ubowcy w towarzystwie en−
kawudzisty. Przesłuchiwano go konwe−
jerem, tzn. bez przerwy, dzień i noc,
w siedzibie UB na placu Inwalidów.
Po odmowie współpracy puszczono go
wolno, ale szykany trwały 5 lat. Otrzy−
mywał anonimowe telefony od konfi−
dentów niemieckich, zatrzymywany
był na kilka dni, utrudniano mu pra−
cę zawodową – wspomina Brożek.
W październiku zaczęła się gehenna.
„Sprężynę” aresztowano, przewiezio−
no do Warszawy, gdzie po wielomie−
sięcznym, brutalnym śledztwie wyto−
czono proces, zakończony ukartowa−
nym wcześniej wyrokiem. Dominika
Byrskiego, szwagra Czapkiewicza nie
wpuszczono na salę rozpraw. Przez
okno obserwował obronę, przemowę
i gestykulację skazanego. Wyrok ozna−
czał 10 lat więzienia, utratę praw pu−
blicznych i obywatelskich praw hono−
rowych na 5 lat oraz przepadek całe−
go mienia. Kolejne pobyty we
Wronkach, Sztumie i Rawiczu osłabi−
ły przedwojennego prawnika. Ciężko
zachorował w 1955 r. Na wolność wró−
cił dopiero na mocy amnestii, ogłoszo−
nej po śmierci Stalina. Zmarł w Kra−
kowie 19 marca 1961 r., jego żona –
20 maja 1986 r. Obydwoje pochowano
na Cmentarzu Podgórskim.

JÓZEF BOROWIEC „Junak”
Urodził się w 1908 roku w Buczu.
Jego rodzice prowadzili średniej wiel−
kości gospodarstwo rolne. Egzaminy
maturalne zdawał w Gimnazjum
w Brzesku. Po obowiązkowej służbie
wojskowej w Szkole Podchorążych
Rezerwy Piechoty w Śremie uzyskał

stopień plutonowego podchorążego
piechoty. W 16. pułku piechoty w Tar−
nowie ukończył dwumiesięczną prak−
tykę. Przerwał studia na Uniwersy−
tecie Jagiellońskim i przeniósł się do
Szkoły Podchorążych Piechoty
w Ostrowiu Komorowie. W 1933 r.
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jako podporucznik otrzymał przydział
służbowy do 3. Batalionu Strzelców
w Rembertowie na stanowisko dowód−
cy plutonu. Po dwóch latach awanso−
wał na porucznika i piastował funk−
cję adiutanta batalionu. Uczestniczył
w zajęciu Zaolzia. Na wiosnę 1939 r.
był już dowódcą plutonu łączności. We
wrześniu walczył pod Przasnyczem,
osłaniał manewry odwrotowe w kierun−
ku Warszawy, a następnie bronił sto−
licy aż do jej kapitulacji. Dostał się
do niewoli i trafił do obozu przejścio−
wego w Żyrardowie. Stamtąd zbiegł do
Rembertowa, skąd uciekał przed
aresztowaniem do Warszawy, by w lu−
tym 1940 r. powrócić do rodzinnego
Bucza. Wciąż musiał się ukrywać, po−
nieważ za niezgłoszenie się do reje−
stracji w celu osadzenia w obozie je−
nieckim groziła kara śmierci.
Po spotkaniu z kpt. Wojciechem Ka−
pustką, dawnym komendantem
„Strzelca” został zaprzysiężony do
Związku Walki Zbrojnej z poleceniem
tworzenia placówki w gminie Szczepa−
nów. Otrzymała ona kryptonim „Sta−
nisław”. Początkowo w jej skład we−
szli: dr praw Józef Żurek, mgr Franci−
szek Wielgosz z Mokrzysk, Józef
Wszołek – pracownik PKP, zaś za−
stępcą dowódcy placówki został ppor.
rez. piechoty Franciszek Wolnik „Ka−
det”. W 1941 r. „Junak” zorganizował
na polecenie Komendy Obwodu Szko−
łę Podchorążych Piechoty.
Największe kłopoty sprawiało mu za−
opatrzenie w broń. W pierwszych la−
tach okupacji placówka posiadała
więc tylko kilkanaście butelek zapa−
lających. Ich produkcją i magazyno−
waniem zajmował się ppor. Edward
Mamica „Żak”, „Strug”.
W 1942 r. Józef Borowiec otrzymał
nakaz pracy w Krakowie.
Najgorsze czekało go już po wojnie.
Początkiem kłopotów było spotkanie

na dworcu w Słotwinie z szefem brze−
skiej bezpieki, Władysławem Drągiem
„Stalingradem”. Do jego zadań nale−
żało wyszukiwanie akowców. Ubowiec
puścił Borowca wolno, zapowiedział
mu jednak przyszłe więzienie.
Przez kilka miesięcy „Junak” służył
w Ludowym Wojsku Polskim, po czym
został aresztowany za „poniżanie
ustroju PRL i gloryfikowanie Polski
sanacyjnej”. Po wyreżyserowanym
procesie, w którym wyrok był znany
na długo przed ogłoszeniem, skazano
go na 6 lat więzienia. Autor wspo−
mnień zanotował reakcję oskarżone−
go: Był to – jak sam ocenił – wyrok
stosunkowo łagodny na ówczesne wa−
runki. Ale chyba dlatego tylko, że udało
mu się zataić przynależność do AK. Po−
wiązanie dwóch przestępstw, tj. człon−
kostwo w „zbrodniczej” organizacji
i „zohydzanie narodu polskiego” kara−
ne były wyrokami najmniej 10 lat wię−
zienia, tak by według ówczesnych prze−
pisów kodeksu karnego, nie można
było zastosować obniżenia kary na pod−
stawie amnestii.
Po wyjściu z lubelskiego więzienia
Władysław Borowiec rozpoczął poszu−
kiwanie pracy. Ale i tu czekały go
przykre niespodzianki. W archiwa−
liach można przeczytać, iż jako wróg
PRL długo jej szukał. Wszyscy chęt−
ni go zatrudnić odmawiali mu po kil−
ku dniach, po wizycie w zakładzie
funkcjonariusza bezpieki.
Zatrudnienie otrzymał dopiero
w Spółdzielni Mierniczych, potem
„Odbudowa” i „Dźwignia” w Lublinie.
W 1961 r. przeniósł się do Limano−
wej i pracował w Okręgowej Spółdziel−
ni Mleczarskiej w Łososinie Górnej.
Jako emeryt przeprowadził się wraz
żoną do Bucza, gdzie współorganizo−
wał rolniczą „Solidarność”. Po ogło−
szeniu stanu wojennego zamieszkał
w Oświęcimiu.

Z licznej, ośmioosobowej rodziny po−
zostało matce w czasie okupacji
dwóch synów i córka – tak zaczyna
swoją relację Stanisław Jedynak.
Ojciec rodzeństwa, Jan walczył w cza−
sie I wojny światowej. Zmarł w 1927 r.
Pozostawił żonę z sześciorgiem dzie−
ci, z których najstarsze miało 16 lat,
a najmłodsze niespełna rok. Mieszka−
li w Dębnie.
Najstarszy syn, Józef walczył w kam−
panii wrześniowej, a po 1940 r. we
Francji. Internowano go w Szwajcarii
i tam pozostał do końca wojny. Michał

Rodzina ROCZNIAKÓW
był żołnierzem Związku Walki Zbroj−
nej. Wywieziono go do Niemiec. Tam
oskarżony o udział w sabotażu w fa−
bryce amunicji dostał się do Mauthau−
sen. Władysław, najmłodszy w 1943 r.
trafił na roboty przymusowe w Niem−
czech. Stanisław ukrywał się, ponie−
waż groziło mu aresztowanie za uchy−
lanie się od służby w tzw. Baudienst.
Jan konspirował, był poszukiwany
przez gestapo. W domu pozostała je−
dynie nastoletnia Jadwiga. Gliniany
piec służył za schowek na broń. Sta−
nisław i Jan pojawiali się bardzo rzad−

ko z obawy przed aresztowaniem, aż
do feralnych świąt…
Kronikarz tamtych czasów, opisał
Boże Narodzenie 1943 r.: Jasiek, poza
pogodnym usposobieniem lubił poma−
rzyć. Twarde, tułacze warunki nie wy−
parły z niego tej cząstki romantyzmu
i przywiązania do rodzinnego domu.
Uwierzył też chyba w dobry los,
w swoje szczęście, które mu przez te
30 przeżytych lat dopisywało. (…)
W wigilię podkradł się pod dom.
Okrążył zagrodę wkoło. We wsi pali−
ły się światła. Wokół domu panował
spokój. A więc można wejść. Zastał
w domu brata Staszka, który też za−
tęsknił za matką i siostrą. Połamali
się opłatkiem, zjedli wieczerzę wigi−
lijną. (…). Rano matka wybierała się
z synem Staszkiem na sumę do ko−
ścioła w Dębnie. Jasiek wolał nie ry−
zykować. Poszedł do kościoła wcze−
śniej, do odległej Łysej Góry. W domu
pozostała siostra Jadzia.
Dalej wypadki potoczyły się lawinowo.
Niemcy dokonali nalotu na gospodar−
stwo. Dokładnie przeszukali wszystkie
zabudowania. Niepodejrzewający ni−
czego Jan Roczniak „Sokół” wszedł
w pułapkę. Relacja Stanisława Jedy−
naka dokładnie przedstawia bieg wy−
darzeń: Rzucili się na niego niczym psy.
Siostra, chociaż dziecko, próbował
ostrzec brata, ale dostała kolbą w plecy.
Próbowali wydobyć od Jaśka zeznania
„na gorąco”. Ale on nie powiedział ani
słowa. Bity kolbami zwalił się na pod−
łogę. Oprawców doprowadziło to do
wściekłości. Kopany i bity zemdlał. Wy−
wlekli go z domu na śnieg. Widocznie
opamiętali się, że trup nie będzie im po−
trzebny. Tylko od żywego spodziewali
się jakichś wiadomości o przechowywa−
nej broni, gazetkach, partyzantach…
Jasiek, mimo zimna, stracił przytom−
ność. Nie mogli go nawet dowlec do sań,
które pozostawili kilkaset metrów od
domu. Bili z iście gestapowską zaciekło−
ścią. Ofiara wypuszczona z rąk katów
padła twarzą w śnieg. Ci, stwierdziw−
szy, że „Sokół” nie żyje albo dogorywa,
porzucili ciało. Siostrze zabronili wy−
chodzić pod groźbą zastrzelenia. Patrzy−
ła na tortury brata z okna. Nie widzia−
ła jednak, ani nie słyszała, jak żandar−
mi dobijali go. Martwego znaleźli ludzie
wracający z kościoła. Miał połamane
żebra, wybite zęby, złamaną rękę i cia−
ło w sińcach. Już nieżyjącemu Rocznia−
kowi żandarmi wpakowali kilka kul
w ciało, a dobili strzałem w głowę.
Na nagrobku napisano: „Zginął za
Polskę, abyś Ty mógł żyć w spokoju.”

Opr. I.D.

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
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BEZPŁATNE PORADY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W szybkim oswojeniu się z nowym środowiskiem funduszy unijnych pomaga przedsiębiorcom Punkt Kon−
sultacyjny, działający przy tarnowskim ośrodku Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Admini−
stracji. Z jego oferty mogą skorzystać mikro−, mali i średni przedsiębiorcy. Usługi świadczone przedsiębiorcom
w Punkcie Konsultacyjnym są bezpłatne i finansowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ra−
mach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”. Punkty Konsultacyj−
ne zostały wyłonione w drodze ogólnopolskiego konkursu, w którym głównym kryterium kwalifikacyjnym były:
doświadczenie w świadczeniu usług dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz kwalifikacje poszczególnych
konsultantów, mających świadczyć usługi informacyjne.

Bezpłatne usługi świadczone w ramach Punktu Konsultacyjnego obejmują pomoc w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej oraz wsparcia przedsiębiorczości z wykorzystaniem funduszy UE. Konsultanci, będą−
cy akredytowanymi specjalistami w tym zakresie, pomagają zainteresowanym znaleźć wśród wielości progra−
mów właściwe źródło dofinansowania.

W trakcie bezpłatnych konsultacji zainteresowane osoby informowane są m.in. o kwocie, jaką można uzyskać
w ramach dofinansowania oraz zasadach wypełniania wniosku o przyznanie dotacji. Konsultant udziela także in−
formacji dotyczących wymaganych kryteriów formalnych i prawnych w związku z ubieganiem się o wsparcie.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać również z porad z dziedziny prawa, marketingu, finansów, podatków oraz uzy−
skać informację na temat dostępnej na rynku oferty finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw.

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w Punkcie Konsultacyjnym mieszczącym się przy FRDL
MISTIA w Tarnowie, ul. Sikorskiego 5 (biurowiec DH Świt) tel.: (014) 621 22 16 od poniedziałku do piątku
w godz: 8.00−16.00.

PRZETARG OFERTOWY
Przedsiębiorstwo Drogowo−Mostowe w Brzesku

ul. Przemysłowa 18 (tel. 0−14 66 316 63, 66 301 42)

ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie robót ziemnych w zakresie budowy i remontu dróg
na terenie robót prowadzonych przez PDM Brzesko.

W ofercie należy podać ceny:
� za 1mb rowu przydrożnego
� za 1 m3 wykopu z odwozem do 1 km
� za 1 m3 wykopu bez odwozu
� za pracę koparki:

– koszt 1 roboczogodziny
– koszt 1 godziny postoju

Oferty należy składać s sekretariacie PDM Brzesko do dnia 15.02.2006.
Otwarcie ofert i powiadomienie o wynikach przetargu nastąpi w dniu 22.02.2006.
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Na szlaku architektury drewnianej (11)

Wiejskie
mieszkanie

(2)

Stare, mające już walor obiektów za−
 bytkowych, chałupy i wzorowane na

nich drewniane domy składają się na uni−
katową zabudowę znacznych części Bie−
siadek, Borzęcina, Jadownik, Łęk, Mo−
krzysk, Przyborowa, Szczurowej i Zabo−
rowa. Powstały w drugiej połowie XIX i
pierwszej ćwierci XX wieku. Forma, kon−
strukcja, plany a także lokalizacja w za−
grodach niemal wszystkich nawiązywa−
ła do dawniejszej tradycji drewnianego
budownictwa wiejskiego. Wynikało to zaś
nie tyle z zachowawczości mieszkańców
wsi naszego regionu, ile z warunków te−
renowych oraz ze względów praktycznych
i ekonomicznych. Oprócz Szczurowej i Za−
borowa pozostałe z wymienionych wsi to
wytyczone w XIV i XV wieku na kierunku
północ−południe ulicówki, z ciągnącymi się
wzdłuż ich głównych dróg szerokimi na
kilkanaście, a głębokimi na blisko sto
metrów działkami siedliskowymi o wie−
lobudynkowych zagrodach. Z uwagi na nie−
wielką szerokość i równoleżnikowy układ
owych kawałków gruntu, budynki gospo−
darcze od najdawniejszych czasów stawia−
no szeregami wzdłuż ich północnych gra−
nic, natomiast mieszkalne zawsze jako
pierwsze w swoim rzędzie i wszystkie
zwrócone ścianami szczytowymi do ulicy,
a frontowymi na południe.

Względny dobrobyt zawitał na wieś
galicyjską, dopiero po zniesieniu

przez władze austriackie pańszczyzny
i uwłaszczeniu chłopów, a więc w drugiej
połowie XIX wieku. Mający trwać ponad
pięćdziesiąt lat proces modernizacji
zaczął się dopiero po uzyskaniu przez
Galicję w roku 1867 autonomii i po po−
wstaniu powiatowych i gminnych samo−
rządów oraz ogłoszeniu jednolitych, bar−
dzo nowoczesnych jak na owe czasy, prze−
pisów budowlanych, sanitarnych i
przeciwpożarowych. Określały one m.in.
minimalną szerokość dróg oraz oddale−
nie od nich zabudowy. Nakazywały bu−

Przysłowiowa nędza galicyjska sprawiła, że jeszcze w połowie ubiegłego wieku trwały w
Brzesku tu i ówdzie kurne (dymne), pozbawione kominów chaty sprzed ponad stu
pięćdziesięciu lat. Ostatnia z nich, zmodernizowana wprawdzie o umieszczony nad paleniskiem
okap z wyprowadzonym zeń ponad dach kominem, znajdująca się na północno−wschodnim
krańcu Biesiadek, zamieszkana była jeszcze w 1976 roku.

dowanie murowanych ścian ogniowych,
stosowanie dachówki, organizowanie dru−
żyn strażackich, trzymanie w pogotowiu
sprzętu gaśniczego oraz nakrywanie stud−
ni. Dzięki temu jeszcze dziś w wielu na−
szych wsiach, głównie tych o ulicowym
układzie przestrzennym, powstały i prze−
trwały do dziś zwarte szeregi chałup po−
dobnych do siebie, jakby stawiano je we−
dług jednego strychulca.

Początkowo nie−
wiele różniły się od swych
poprzedniczek. Tak jak one były jed−
notraktowe i jednoizbowe (składały się z
jednej dużej izby, sieni i znajdującej się
po drugiej stronie stajni lub obory). Po−
dobnie jak tamte, miały czterospadowe
dachy o słomianych strzechach z wejścia−
mi na strychy, na których składowano sia−
no, i z parą powlekanych świetlików w
południowych połaciach, będących pa−
miątką po dymnikach. Nowością nato−
miast były w nich kompletne urządzenia
piecowo−kominowe i drewniane podłogi,
zastępujące gliniane klepiska. Jednak na
dobre cywilizacja wkroczyła do nich do−
piero w początkach ubiegłego wieku. Wte−
dy to bowiem dotychczasowe pomieszcze−
nia inwentarskie i gospodarcze zaczęto
przekształcać w izby mieszkalne, a czte−
rospadowe dachy poszyte słomianymi

strzechami zastępować dachami dwuspa−
dowymi o trójkątnych szczytach i dachów−
kowym pokryciu.

Do dziś jeszcze we wsiach brzeskiego
Powiśla i środkowej części powiatu

dominują chałupy o zrębowej konstruk−
cji ścian, zbudowanych z masywnych so−
snowych lub świerkowych płazów. Pod−
waliny ich spoczywają na ceglanych pod−
murówkach lub kamiennych packach, a
poszczególne brusy połączone są w wę−
głach na „obłap” lub „jaskółczy ogon”.
Szpary między nimi uszczelnia zaprawio−
ne wapno i glina. Dzięki temu budynki o
ścianach przybranych w brunatno niebie−
skie poziome pasy stanowią najbardziej
charakterystyczny komponent regional−
nego krajobrazu. Nadal wszystkie mają
jednotraktowy układ wnętrz, najczęściej
po dwie izby mieszkalne (kuchnia, pokój)
przedzielone sienią, z wydzieloną z jej
części tylnej komorą. Nakrywają je drew−
niane stropy, w głównej izbie z reguły
fazowane. Bardzo często na środkowej
belce występują napisy fundacyjne, sen−
tencje religijne i skromne dekoracje w
postaci wykreślonych cyrklem rozet. W
niektórych spotkać jeszcze można ka−

mienne, wylepione gliną piece z zawie−
szonymi nad nimi okazałymi okapami,
a nawet zapieckami.
Oprócz chałup o ścianach ozdobionych
poziomymi pasami malowanych bali
i uszczelnień jest też wiele o elewacjach
pokrytych ozdobnymi aplikacjami z listew
i misternie wycinanych oraz malowanych
na różne kolory deseczek. Takich najwię−
cej zachowało się w Biesiadkach i Szczu−
rowej, a najpiękniej zdobiona znajduje
się przy głównej ulicy Zaborowa. Stano−
wią jeden z ciekawszych przejawów ak−
tywizacji ludowej estetyki, dość świeżej
zresztą daty, która na naszym terenie
pojawiła się w początkach dwudziestych
lat ubiegłego wieku.

Tekst i rys. Andrzej B. KRUPIŃSKI
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JAKO PRZEWODNICZĄCA Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny pra−
gnę zwrócić uwagę na działalność brzeskiego szpitala, a także na ofiarność lekarzy
i całego personelu medycznego z oddziału dla przewlekle chorych, który mieści się
w budynku starej lecznicy przy ul. Kościuszki.
W ostatnim czasie często odwiedzam szpital, bo trafia tam coraz więcej moich zna−
jomych, przyjaciół, dawnych współpracowników. Przebywają na różnych oddziałach,
najwięcej na chirurgii i oddziale wewnętrznym. Nietrudno zauważyć, jak wiele się
tam zmieniło – budynek szpitalny został ocieplony, wymieniono okna, zakupiono
sporo nowoczesnego sprzętu. Niedawno odwiedzałam tam jedną z bliskich mi osób,
którą przyjęto na hospitalizację w ciężkim stanie. Widziałam, jak troskliwie się nią
opiekowano, a gdy zaszła taka potrzeba, wysłano na dalsze leczenie do szpitala w Tar−
nowie. Chciałam przy tej okazji serdecznie podziękować dyrekcji szpitala z Panią
dyr. Józefą Szczurek na czele. Dziękuję lekarzom – Iwonie Keller−Konopce, Zbignie−
wowi Żabińskiemu, Krzysztofowi Rembiaszowi i wszystkim, którzy z tak wielkim
poświęceniem opiekowali się moją krewną. Byłam pełna podziwu dla ich fachowości
i życzliwości wobec chorych, których nie dzielili ani ze względu na wiek, ani status
społeczny. Za to wszystko dziękuję!
Muszę też wspomnieć o wielkim poświęceniu sióstr zakonnych, opiekujących się prze−
wlekle chorymi. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej będę prosiła Burmistrza Brze−
ska, żeby z rezerwy budżetowej przeznaczył środki na zatrudnienie jeszcze jednej
pielęgniarki do tego oddziału. Nasuwa się przy tym jeszcze jedna refleksja i apel o to,
by wszyscy, którzy mają warunki w domu na zajęcie się schorowanymi starszymi
rodzicami bądź osobami im bliskimi, nie korzystali z przepełnionego oddziału dla
przewlekle chorych, a jeśli jest to niezbędne, aktywnie włączali się do pomocy pracu−
jącym tam siostrom. Nie trzeba wszak przypominać, że to obowiązek nas wszystkich
opiekować się naszymi najbliższymi w ostatnich chwilach ich życia. To nawet więcej
niż obowiązek – to błogosławieństwo.
W tych dniach szczególnego znaczenia nabierają słowa Wielkiego Poety – ks. Jana
Twardowskiego: „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.

Anna Kądziołka−Kukurowska
Radna Rady Miejskiej w Brzesku

21 STYCZNIA 2006 roku Zarząd Sto−
warzyszenia Ziemi Brzeskiej POROZU−
MIENIE zorganizował kulig dla 28 osób.
W kuligu wzięli udział członkowie stowa−
rzyszenia i ich rodziny, oraz grupa dzieci
członków stowarzyszenia Szansa w Brze−
sku. Kulig wyruszył z Ranczo Pasja
w Brzesku drogą leśną do Szczepanowa
i z powrotem. Kulig był imprezą bardzo
udaną, śniegu nie brakowało, tempera−
tura powietrza była dodatnia, konie kłu−
sowały przy dźwiękach dzwonków i jan−

W styczniowym numerze „BIM” został
zamieszczony artykuł autorstwa p. Iwony
Dojka pt. „Nożyce radnego”. Autorka w for−
mie opisowej relacjonowała głosy w dysku−
sji dotyczące budżetu Gminy na rok 2006.
Misternie dobierając kolejność osób wy−
stępujących w dyskusji i konkludując je
własnymi komentarzami autorka może
u Czytelnika wywołać wrażenie, ze zamia−
rem występujących jest ograniczanie wy−
datków na rozwój szkolnictwa, a nawet za−
mykanie szkół, domów ludowych, sal gim−
nastycznych i cięcia w dziedzinach
aktywności społecznej.
W związku z tak „wykoślawioną infor−
macją” nie pozostaje mi nic innego, jak całą
sprawę rzetelnie wyjaśnić.
W moim wystąpieniu przede wszystkim
zwracałam uwagę na wysokie i wieloletnie
zadłużenie gminy i idącą za nim kosztowną
obsługę zadłużenia. Starałam się podpo−
wiadać Radzie Miejskiej i zarządzającym
gminą, że w takiej sytuacji konieczne jest
zmniejszenie wydatków na zadania bie−
żące. Uważam m.in., iż zmniejszenia ich
należałoby szukać w wydatkach na utrzy−
manie administracji publicznej oraz w po−
szukiwaniu ekonomicznych sposobów lep−
szego zagospodarowania Domów Ludowych,
które pochłaniają sporo kosztów.
Uważam ponadto, że potrzebny jest prze−
myślany plan gospodarowania energią
w placówkach oświatowych, zwłaszcza
w przedszkolach, gdzie zaplanowany na ten
rok wzrost opłat za energię jest wyjątkowo
duży. Dyrektorzy tych placówek powinni za−
stanowić się, w jaki sposób można wpły−
nąć na te oszczędności – czy korzystając
z żarówek energooszczędnych, urządzeń
czujnikowych, wentylacji, czy też rozszczel−
niania okien etc. To samo dotyczy Krytej
Pływalni. Kilka lat temu wskazywałam
podczas sesji potrzebę wybudowania pom−
py cieplnej i zamontowania kolektorów sło−
necznych. Szkoda, że wtedy nie skorzysta−
no z mojego wniosku, pomimo że wtedy
można było pozyskać tanie kredyty z FOŚ.
W związku z powyższym uważam, że moje
wypowiedzi podczas gminnej sesji zostały
przedstawione w niewłaściwym świetle.

Janina Drużkowska−Cader
Radna Rady Miejskiej w Brzesku

W niewłaściwym świetle

Podziękowanie służbie zdrowia

Kulig z „Porozumieniem”

czarów. Zaprzęgi konne przygotowała
Pani Synowiec z Ranczo Pasja. Po zakoń−
czonej sannie gościła uczestników przy
kominku kiełbaskami i gorącą herbatą.
Na zakończenie imprezy uczestnicy kuli−
gu stoczyli na świeżym powietrzu bitwę
na kule śniegowe. Przegranych nie było.
Całkowity koszt kuligu wyniósł 490 zło−
tych, pieniądze pozyskano z gminnego
programu profilaktyki antyalkoholowej.

Józef Kubas

O G Ł O S Z E N I E

Sprzedam tanio Mercedes 307 D ciężaro−
wy 3,5 t, z 1978 roku, w dobrym stanie, na
chodzie, zarejestrowany, ubezpieczony.

Tel. (663) 806−042
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W III SZACHOWYM Memoriale im.
Stanisława Migdała, rozegranym w Mo−
krzyskach, wzięło udział 76 zawodników.
W turnieju, stojącym na wysokim pozio−
mie, triumfował Kamil Mitoń (na zdję−
ciu pierwszy  z prawej). Dwukrotny mistrz
świata juniorów zgromadził 10,5 pkt.,
wyprzedzając w końcowej klasyfikacji Je−
rzego Markiewicza (8,5 pkt.) i Grze−
gorza Słabka, Bogusława Sygulskie−
go i Mariusza Marka (wszyscy po 8 pkt.).
Najlepszą wśród kobiet była Anna Sy−
gulska (7 pkt.).
Nad sprawną organizacją zawodów, roz−
grywanych pod patronatem Urzędu
Miejskiego w Brzesku, czuwał jak zwy−
kle sędzia klasy państwowej Wiesław
Kasperek. MK

Mistrz nie zawiódł

Piłkarze Okocimskiego na śniegu rozpoczęli przygotowania się do sezonu.
W sparingu z trzecioligowym Kolejarzem Stróże „piwosze” przegrali 0−1.

ĆWICZĄCA na Krytej Pływalni w Brzesku grupa dzieci uzyskała możliwość inten−
sywniejszego treningu oraz startu w zawodach sportowych. Z inicjatywy dyrektora
basenu i rodziców w styczniu został powołany do życia Klub Sportowy „Wiking”.
Organizacja specjalizuje się w szkoleniu zawodników nie tylko w pływaniu, ale rów−
nież w strzelaniu, oraz w dwu– i trójboju nowoczesnym. W tych ostatnich dyscypli−
nach zawodnicy brzeskiego „Wikinga” wystartują w zawodach o Puchar Polski na
początku marca. Natomiast w lecie zaplanowano w Brzesku masową imprezę spor−
tową. Swój udział zapowiedzieli młodzieżowi Mistrzowie Europy.
W statucie KS „Wiking” założyciele umieścili propagowanie idei honorowego krwio−
dawstwa. – Chcemy naszych zawodników nie tylko trenować, ale przede wszystkim
wychowywać. Nawet jeżeli nie będą w przyszłości Mistrzami Europy, to z całą pewno−
ścią mogą i powinni być mistrzami życia. Chcemy, aby wyrastali w przyjaznej, ale
wymagającej atmosferze, aby mieli ambitne cele, umieli nad nimi pracować. Pragnie−
my, aby byli również ludźmi wrażliwymi, zawsze chętnymi do udzielenia pomocy, na
miarę swoich możliwości. Taka jest misja tego klubu – mówią organizatorzy.
Logo organizacji przedstawia hełm Wikinga umieszczony na okrągłej tarczy. Guzy na
niej symbolizują cztery cnoty: roztropność, umiar, sprawiedliwość i męstwo. Założy−
ciele uważają, że mimo widocznego upadku tych wartości we współczesnym świecie,
warto wychowywać młodzież w ich poszanowaniu.
Bliższych informacji na temat działalności klubu oraz możliwości rozpoczęcia treningów
można uzyskać w sekretariacie Krytej Pływalni – ul. Wiejska 12, tel. (14) 686 50 02;
e−mail: biuro@basen−brzesko.com

MK

Wikingowie na start!

II liga mężczyzn
10.12
OKS – RAFAKO Racibórz 3:0
(25:21, 25:23, 25:17)
17.12
MKS Andrychów – OKS 3:0
(25:23, 25:23, 25:16)
7.01
ORKAN Nisko – OKS 1:3
(22:25, 25:22, 18:25, 19:25)
14.01
OKS – KARPATY Krosno 3:0
(25:22, 25:9, 25:15)
21.01
MKS MOS Będzin – OKS 3:1
(25:21, 25:17, 24:26, 25:17)
28.01
OKS – CUKROWNIK Lublin 2:3
(25:14, 25:15, 17:25, 19:25, 13:15)
Mecz z Cukrownikiem Lublin był ostatnim w run−
dzie zasadniczej. Drużyna Okocimskiego w koń−
cowej tabeli zajęła 7. miejsce i tym samym będzie
walczyła w rozgrywkach play−off o miejsca 5–8.
Mecze będą rozgrywane do trzech wygranych spo−
tkań. W I rundzie siatkarze z Brzeska zmierzą się
z drużyną Cukrownika i będzie to okazją do re−
wanżu za ostatnią przegraną. Pierwsze dwa spo−
tkania odbędą się w Lublinie 11 i 12 lutego, a ko−
lejne w Brzesku 18 lutego.

III liga kobiet
10.12
MKS Gryf – OGNIWO Piwniczna 3:0
17.12
PODKARPACIE Bobowa – MKS Gryf 3:1
18.12
MKS Gryf – Wisła I b 3:2
07.01
KĘTRZANIN Kęty – MKS Gryf 3:1
14.01
MKS Gryf – MOSiR Bukowno 3:0
21.01
SANDECJA N. Sącz – MKS Gryf 3:0
28.01
MKS Gryf – DALIN Myślenice 0:3
29.01
MARATON Krzeszowice – MKS Gryf 3:0

S I A T K Ó W K A

WYDZIAŁ EDUKACJI, Kultury i Sportu Urzędu Miej−
skiego w Brzesku, jak co roku, organizuje wyjazdy
autokarowe na narty podczas ferii zimowych dla
młodzieży szkolnej. Z byłego placu Targowego (za
Ogrodem Jordanowskim) autobus do Wierchomli
wyruszy w następujących terminach: 13, 14, 15, 16,
17, 20, 21, 22, 23, 24 lutego; wyjazd o godzinie
7.00, powrót około 15.00.
Zapisów na wybrane dni należy dokonać w Miej−
skim Ośrodku Kultury w godzinach 8.00 – 15.00.
Odpłatność od młodzieży wynosi 7 zł, dorośli 10 zł.

Ferie z nartami
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„Nie trzeba mieć wiele, aby podzielić się z drugim człowiekiem”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie na rzecz naszej organizacji kwoty stanowiącej 1% podatku należnego.
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Brzeski. Nie prowadzimy
działalności gospodarczej. Dążymy do integracji osób niepełnosprawnych w środowisku osób zdrowych przez organizowanie wspólnych
spotkań. Służą temu Powiatowe Pikniki Integracyjne, Spartakiady, zabawy karnawałowe, uroczystości opłatkowe oraz wycieczki krajoznawcze.
Od 5 lat prowadzimy Warsztat Terapii Zajęciowej w Brzesku przy ulicy Przemysłowej 18,  od 7 lat opiekujemy się Duszpasterstwem Osób
Niepełnosprawnych przy Parafii Św. Jakuba Apostoła w Brzesku, służącym młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i fizycznie  oraz ich
rodzinom. Wspomagamy z uzyskanych środków finansowych Oddział Rehabilitacji Szpitala w Brzesku oraz częściowo refundujemy koszty
szkoleń pracowników oddziału.
Stowarzyszenie współpracuje od lat z Samorządem Gminy w programie uzależnień,   w ubiegłym roku również w programie sportu i rekreacji
dla dzieci oraz z Samorządem Powiatu, który wspomaga działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Samorządy Gminy i Powiatu wspomagają także organizowanie Spartakiad Integracyjnych.
Z wpłat 1% ubiegłego roku zebraliśmy kilka tysięcy złotych. Pieniądze te w okresie remontu Szpitala zostały przekazane na prace remontowe
Oddziału Rehabilitacji, nieuwzględnione  w ogólnym programie modernizacji. Dzięki tej sumie znacząco poprawił się wygląd  Oddziału
Rehabilitacji po remoncie.
Prosimy nie zniechęcać się jeżeli suma 1% będzie się wydawała Państwu zbyt mała. Z wielu drobnych wpłat zebrać możemy kwoty, które
przysłużą się Osobom Niepełnosprawnym oraz pracy na ich rzecz.

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
OPIEKUNÓW I WOLONTARIUSZY „OSTOJA”

ul. Kościuszki 68, 32−800 Brzesko
nr konta: 13 1020 4984 0000 4102 0003 7895

Bank PKO BP S.A O/Brzesko

Jak przekazać 1% na rzecz naszej organizacji
1.

Wypełnij odpowiedni formularz PIT (PIT−36 lub PIT−37) i ustal wysokość należnego podatku za rok poprzedni.
2.

Oblicz ile wynosi 1% należnego podatku i wpisz tę kwotę w odpowiednią rubrykę formularza PIT.
W części zatytułowanej „Obliczenia zobowiązania podatkowego” znajduje się rubryka
„Kwota 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego”

==> Dla PIT−36 jest to pozycja nr 181
==> Dla PIT−37 jest to pozycja nr 111

3.
Od podatku, który masz zapłacić odejmij obliczoną uprzednio kwotę ( krok 2)

Wysokość wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego może przekraczać kwotę stanowiącą 1% twojego podatku,
lecz podatek możesz pomniejszyć jedynie o 1% należnego podatku.

4.
Dokładnie wypełnij dokument wpłaty, który musi zawierać:

==> Imię i nazwisko wpłacającego
==> Adres wpłacającego

==> Kwotę dokonanej wpłaty
==> Nazwę organizacji na rzecz której dokonujesz wpłaty

==> Tytuł wpłaty np. „wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego”
5.

Wpłać obliczona kwotę na konto wybranej organizacji w terminie od 1 stycznia do 30 kwietnia w banku lub na poczcie.
6.

Zachowaj pokwitowanie do ewentualnego wglądu organu podatkowego.
W przypadku nadpłaty organ podatkowy dokona zwrotu kwoty stanowiącej 1%podatku. W pozostałych przypadkach podatek

podlegający wpłacie do urzędu skarbowego zostanie pomniejszony na rzecz organizacji pożytku publicznego
do wysokości 1% podatku należnego.

NIE ODMAWIAJ POMOCY !
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